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Kaip atrodo Lietuvos 
laisvės reikalai 

Ginkluotos pajėgos, KGB, VRM, tarptautinė politika 
— Gorbačiovo rankose, o kas Jelcino pusėje? 

Maskva . — Lietuva čia turi savo misiją-įstaigą, kuriai 
vadovauja Egidi jus B ičkauskas . Normaliose sąlygose jis būtų 
Lietuvos ambasadorius Sovietų Sąjungai. „Lietuvos aidas" 
rugsėjo 8 d su juo atspausdino šiuo metu aktualų pasikalbėjimą, 
nes Boriso Jelcino ir Michailo Gorbačiovo sutarimai ar 
nesutarimai kelia įvairių klausimų bei nuogąstavimų. Štai kelios 
ištraukos iš žurnalisto Kęstučio Žičkaus pokalbio su Lietuvos 
atstovu Maskvoje. 

— A r M. G o r b a č i o v o ir B. J e l c ino an t r a s i s sus i t ik imas 
y r a t a ika , a r p a l i a u b o s ? 

— Pirmiausia noriu atkreipti dėmesį štai į ką. Mes negalime 
pasikliauti nei M. Gorbačiovu, nei B. Jelcinu. Negalima 
pernelyg daug vilčių dėti nei į TSRS demokratines jėgas, nei 
į Vakarus. Šiame dideliame politiniame žaidime kiekvienas 
žiūri savo interesų, todėl turime daugiausia pasitikėti savimi. 
Nepriklausomybės siekiui įgyvendinti turime išnaudoti visas 
galimybes, įskaitant ir tas, kurios kyla iš prieštaravimų tarp 
M. Gorbačiovo ir B. Jelcino, ta rp M. Gorbačiovo ir Rusijos 
liaudies, tarp B. Jelcino ir Vakarų demokratijų noro išsaugoti 
M. Gorbačiovą. Išnaudoti šias galimybes savo naudai. 

Manau, kad paliaubos tarp M. Gorbačiovo ir B. Jelcino yra 
laikinos, bet, deja, ir t a s laikinumas mums nieko gero nežada. 
Paradoksas tas , kad Rusijai, o gal ir ne tik jai, šias paliaubas 
reikėtų laikyti naudingomis. Bet mūsų kelias nuo jų 
nepalengvėjo, ne t atvirkščiai. 

Savo politinėje kovoje B. Jelcinas puikiai išnaudojo Balti
jos valstybių pareiškimus ir norą sudaryti sutartis su Rusija. 
M. Gorbačiovas pasinaudojo autonomijų bei kitų respublikų 
deklaracijomis dėl suvereniteto, kurių dauguma yra paruoštos 
vietinės nomenklatūros, iš esmės tuščios ir nieko nereiškia. Tuo 
M. Gorbačiovui pasisekė sumenkinti mūsų Nepriklausomybės 
akto reikšmę, tarsi paskandinti jį konjunktūrinių deklaracijų 
jūroje. Na o ta i , kad Jelcinas labiau negu Gorbačiovas norėjo 
ar nori matyti mus nepriklausomus, aš labai abejoju. Tai, beje, 
rodo ir paskutiniai jo pareiškimai (pasakyti t a r s i paties M. 
Gorbačiovo> apie tai, kad Rusija turi tapti naujos Sąjungos 
šerdimi. 

Manau, kad mes nepakankamai gerai išnaudojome tą pe
riodą, kai konfliktas tarp M. Gorbačiovo ir B. Jelcino buvo 
pakankamai aiškus. Bet panikuoti nėra pagrindo. Derybas rei
kia su vienu tęst i , o su kitu — pradėti. Tik bijau, kad dabar, 
kai šios paliaubos, galbūt N. Ryžkovo sąskaita pasiektos, mūsų 
laukia dar sudėtingesnis kelias. 

Toliau žurnalistas tęsė savo klausimą. 
— ...Rusijos Akščiausiojoje Ta rybo je y r a komisija, 

siekianti kont ro l iuot i sovietinių ginkluotųjų pajėgų veiklą 
savo teritorijoje. Ar t a i nereiškia, j o g pradėjęs kontroliuoti 
Rusijos ekonomiką , B. Je l c inas p a b a n d y s per imt i i r ar
mijos kon t ro lę , p r a d ė d a m a s , sakys im, n u o d a b a r jai 
skaudž iaus ių social inių garant i jų re ika lų? 

— Nepamirkšite, jog Jelcinas ką tik pareiškė, kad sutvarkyti 
Rusijos ekonomiką, analogiškai nepatvarkant visų respublikų 
ekonomijos, neįmanoma. Jei kas nors mano B. Jelciną norint 
paleisti Sąjungą ir palikti Rusiją atskira valstybe — taip nėra, 
patikėkite. Geriausiu atveju, ta i valdymo perkėlimas iš vieno 
lygmens į kitą. 

Paliaubas buvo galima numatyti. Ginkluotosios pajėgos, KGB, 
VRM, tarptautinės politikos svertai yra M. Gorbačiovo rankose. 
Jelcino pusėje liaudies simpatijos ir to pakanka paritetui. Bet 
ar mums būtų lengviau, jeigu B. Jelcinui pavyktų pasikeisti 
su M. Gorbačiovu vietomis arba paversti pastarąjį, kaip jis 
išsireiškė, „Anglijos karaliene", tai dar didelis klausimas. 

Rusijos mąstymas, suvereniteto supratimas yra visiškai 
kitas negu mūsų, susiformavęs šimtmečiais, egzistuojant im
perijai. Daugumos jų manymu, Rusijos suverenitetas apima ir 
mus. Galbūt Jelcino požiūris šiais klausimais demokratiškesnis, 
bet ne tiek, kad prarastų imperinį pobūdį. Tiesiog norima 
nustatyti k i tus santykius tarp Sąjungos subjektų. 

— Tač i au t r e č i o s a l te rna tyvos n ė r a . Tegal ime r inkt is 
t a r p d idesnes b logybės ir mažesnės , kur ią įkūnija Rusija 
i r B. J e l c i n a s . Iš Rusijos j ėgų l a u k o nepabėgs i . 

— Aš nemanau, kad mums reikia alternatyvų. Jelcinas 
Vakarų demokratijoms, pasauliui nėra toks autoritetas, kaip 
Gorbačiovas. Ir manau, kad Vakarų šalys neklysta. Mes turime 
įvertinti abiejų jėgą. Vieno — SSSR viduje, kito — pasaulyje, 
ir lygiagrečiai dirbti su abiem. 

— Bet j e igu B. J e l c inas pe r ims Rusijos ekonomikos 
kontro lę , j o akc i jos Vaka rų akyse labai i šaugs . 

— Taip, bet tam prireiks ne vienerių metų. Kita vertus kaip 
jau minėjau, Jelcinas yra oficialiai pareiškęs, kad ekonominė 
pertvarka vien Rusijoje neįmanoma. Tam reikalingos visų 
respublikų pastangos. Apmąstykime: ar dar kartą, tik jau pritar
dami B. Jelcino idėjoms ir planams, mes nesi integruosime į 
SSSR. 

Dar daugiau. Tarpregioninės deputatų grupės, kuriai 
atstovauja ir Jelcinas, lygmenyje pradėtos spačiai kelti naujos 
sąjunginės struktūros idėjos: apie SSSR steigiamąjį susirinkimą, 
kur iame b ū t ų atstovaujami ne dabar t in ia i nacionali 
niai-valstybiniai dariniai, o tik tautinės tose ar kitose teritori
jose gyvenančios grupės. Tai reikštų ir valstybinių sienų, 
valstybinių s truktūrų peržiūrėjimą. Jeigu jos liestų tik Rusiją, 
manau, šias idėjas būtų galima vertinti pozityviai. Deja. Bijau, 
kad šios idėjos sparčiai plis, tad laiko delsimui mes neturime. 

I klausimą, jei autonomijos ar tautos reikalaus daugiau 

Tūkstančiai ukrainiečių penktadienį susirinko į centrine Lvovo miesto aikšte ir reikalauja, kad 
būtų nuverstas Lenino paminklas. Po to Lvovo miesto taryba nutarė pasalinti jo statulą. To paties 
reikalaujama Kijeve ir kituose Ukrainos miestuose. 

Susitinka Lietuvos ir 
Sovietų delegacijos 

Vilnius. Rugsėjo 27 d. — 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
konsultaciniai pasitarimai pra
sidės Maskvoje spalio 2 d. 
Sovietų Sąjungos ministeris pir
mininkas Mikalojus Ryžkovas, 
kuris yra ir Sovietų delegacijos 
vadovas, paskambino Lietuvos 
ministerei pirmininkei Kazi
mierai Prunskienei ir pasiūlė tą 
datą pradėt i pa s i t a r imus . 
Lietuvos delegacija šį pasiū
lymą priėmė ir antradienį 
susitiks Maskvoje su Sovietų 

Sąjungos delegacija. Delegacija 
specialiame posėdyje apsvarstė 
tuos klausimus, kurie galėtų 
būti svarstomi pirmame susiti
kime, pranešė Vilniaus radijas. 
Vytau tas Landsbergis išsireiš
k ė , k a d šiuos pas . t a r imus 
ne tenka vadinti dterbomis, bet 
konsultaciniu pasvirimu. 

Egidijus Bičkauskas 

JAV gins ir Izraelį 
W a s h i n g t o n a s . — JAV 

užt ikr ino Izraelį, jog bus at
saky ta visa jėga. jei Irako 
kar iuomenė užpultų Izraelį, 
paskelbė Baltųjų rūmų oficialus 
pareigūnas. Taip pat Valstybė? 
sekretorius Baker i s davė tok j 
pažadą Izraelio Užsienio reikalų 
ministeriui Davis I>evy trečia
dienį, kai abu sutarėjog karo 
ga l imybės yra padidėjusios 
Persų įlankos regione. „Mes 
esame įsipareigoj>. už Izraelio 
saugumą, tad aišk jei bus jis 
užpultas , mes padėsime Izrae
l iu i" , pasakė ir kitas Valstybės 
departamento oficialus parei
gūnas . 

savarankiškumo, tai kas beliks Centrui , Bičkauskas atsakė: 
— Autonomijų suverenumo siekių nereikėtų lai K J ii pernelyg 

reikšmingais. Daugeliu atvejų —jau minėjau, —jų deklaraci
jos grynai simboliškos, tiesiog s tengiamasi neatremti blogiau 
už kitus, visiškai nežinant, kaip ką įgyvendinti. Neseniai buvau 
Jakutijoje, kuri irgi netrukus pr i ims suvereniteto deklaraciją, 
tačiau ten dar ak iva izdž ia i nea tė jo ne t G rbačiovo 
„perestroika". Mano nuomone, toks simbolinis a įtonomyų 
suvereniteto siekimas strategiškai mums nėra na idingM, nes 
niveliuoja visų padėtį, vėl viską sudeda į bendrą k a: lą . Deja, 
tai objektyvus procesas, kur iam užkirst i kelią gahnrbėg nėra , 
kaip negalima dirbtinai sustabdyti ir mūsų Neprik osomybės 
siekių, kiek Vakarai beprašytų palaukti , kol susivier s Vokieti
jos. Esu įsitikinęs, kad Vokietijų susivienijimą (kai;; r pokyčius 
Rytų Europoje) stimuliavo būtent tie procesai, kuri- • vko Balti
jos šalyse. Aišku, šiuos mano samprotavimus gali:: įvertinti 
ir kaip nacionalinį egoizmą, bet... 

— Ar, J ū s ų nuomone , La tv i j a i r Estija, eit n o s š iek 
tiek ki tu keliu, pas iekė d a u g i a u n e g u mes? 

— Nemanau. Bet mes kažkuriuo metu turėjr- geresnę 
poziciją, kurią dabar praradome. 

Ir nereikia čia vėl pradėti ieškoti kaltų. Tiek P t kal t i ir 
nekalti visi ' tame tarpe ir aš), ka l tas mūsų nep? rnas, ob
jektyvus situacijos sudėtingumas, kar ta i s tiesiog 1 4as darbo 
organizavimas, koordinacijos stoka, akivaizdžiu ..ilimybių 
neišnaudojimas. Štai, pavyzdžiui, Maskvoje šiuo m' tu sutelktos 
geriausios pasaulio diplomatines pajėgos. Glauda ių ryšių 
palaikymas su ambasadomis, perduodančiomis vi*^ .r brmaciją 
tiesiai savo vyriausybėms ir iš dalies formų' 'omis jų 
politiką, dažnai duotų ne mažiau naudos, r •vu mūsų 
parlamentarų ir pareigūnų kelionės į užsienį. 

Apskritai, laiko teisintis, verkšlenti neturime Turime 
pradėti normaliai dirbti. Gana peštis, kalbant ar ;•? vienybę. 
Laikas suprasti, jog vienybės visais klausimais niekad' 9 nebuvo 
ir nebus (ir ta i gerai), to nedramatizuoti , kiekv-wu atveju 
ieškant „atpirkimo ožio". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „The Washington Times" 
savo rugsėjo 21d., laidoje rašo, 
jog dabartinėje situacijoje JAV 
oficialūs pareigūnai tiki, kad 
metų laikotarpyje visos trys 
Pabal t i jo vals tybės a t g a u s 
savo nepriklausomybes. Busho 
admin i s t r ac i j a šiuo metu 
raginanti Pabaltijo valstybių 
vadus apsilankyti VVashingtone 
ir sveikina jų paskutiniu metu 
užmegztus ryšius su Skandina
vijos kraštais. Tačiau šiuo metu 
Maskva nori užblokuoti Lietu
vos pastangas į tarptautinę 
bendruomenę. 

— Sena to Teisės komitetas 
13 balsų persvara prieš vieną 
pasisakė už teisėjo David Souter 
kandidatūrą patvirtinti jį JAV 
Aukščiausiojo Teismo teisėju. 
Tas vienas, kuris balsavo prieš 
jo kandidatūrą, buvo sen. T. 
Kennedy. Laukiama, kad ir 
visas Senatas pa tv i r t i n s jį 
Aukščiausiojo Teismo teisėju. 

— Pak i s t ano pašalintos mi-
nisterės pirmininkės Benazir 
Bhutto teismas prasidės spalio 
2 d. Jei teismas pripažins kalta, 
tai ji negalės spalio 24 dieną 
dalyvauti rinkimuose į Parla 
mentą. 

— VVashingtone Pentagono 
oficialūs pareigūnai pranešė, jog 
per metus bus išvežta 40,000 
amerikiečių kareivių. Tai pir
mas žngsnis į kariuomenės 
dalinių numažinimą Europoje. 
„Niekas rimtai nebetiki, kad 
Varšuvos paktas galėtų kariš 
kai grasinti Vakarams", pasakė 
Gynybos departamento sekreto
rius Diek Chenney 

— Respubl ikonų tautinis 
kongresinis komitetas paragino 
Federalinį Rinkimų komitetą 
ištirti kongresmeno Frank An-
nunzio gautas aukas rinkimų 
kampanijos metu. Pasklido 
žinios, kad kongresmenas 
neįvardino 20 aukotojų. Pats 
Annunzio pareiškė, kad tai jo 
oponento VValter Dudycz išgal 
vojimas. 

— M a s k v o s gyventojai 
pradėjo keliauti į kaimus ir ten 
patys ieškoti maisto, o ypač 
bulvių laukuose. 

— V a l s t y b ė s sekretor ius 
James H. Bakeris III pranešė, 
jog Irakas pagrasino pakarti 
amerikiečius, kurie ambasado
je slepia užsieniečius Irakas 
juos laiko šnipais, todėl jie ver
ti mirties. 

Nėra Europos 
be Pabaltijo 

Pabaltijo užsienio reikalų minlsterlai 
New Yorke 

New Yorkas . Rugsėjo 28. 
(LIC) — Pabaltijo užsienio 
reikalų ministeriai — Latvijos 
Janis Jurkans, Estijos Lennart 
Meri ir Lietuvos Algirdas Sau
dargas bus New Yorke kitą sa
vaitę, kur įvyks Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo konfe
rencija. 

Dviejų dienų konferencijoje 
dalyvaus 35 valstybių Užsienio 
reikalų ministeriai. Ji prasideda 
pirmadienį ir aptars paruošia
muosius darbus viršūnių konfe 
rencijai Paryžiuje lapkričio 19 d. 
Pabaltijo užsienio reikalų 
ministeriai čia darys žygius, 
kad būtų gau tas stebėtojo 
statusas Pabaltijo valstybėms. 
Pabaltijo respublikos reikalau
ja, kad šis jų prašymas būtų 
įrašytas į konferencijos 
dienotvarkę Paryžiuje. Paryžiu
je viršūnės diskutuos savo vals
tybių naują rolę pabaigus 
„šaltąjį karą" Europoje. 

Vyriausybių nuomonės 
Laisvosios Europos radijas ir 

Laisvės radijas surinko tuo 
klausimu žinias, kaip Vakarų 
vyriausybės žiūri į šį klausimą. 
Italijos vyriausybė sako, jog 
Pabaltijo dalyvavimas teisiškai 
negalimas šiuo metu, kadangi 
tik pilnai suverenios valstybės 
tegali dalyvauti Šioje konferen
cijoje. Vakarų Vokietija at
sisakiusi komentuoti . JAV 
Valstybės depratamento parei
gūnas pasakė, kad „Pabaltijo 
nario klausimas bus tikrai 
iškeltas kitos savitės pasitari
muose". Skandinavų kraštai 
pasisakė už stebėtojo statusą 
Pabaltijui ir už neprikalau-
somybę. 

Islandijos Užsienio reikalų 
ministeris Jon Hannibalsson 
savo kalboje pirmadienį Jung
tinėse Tautose pareiškė, kad 
stebėtojo statusas Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai turi būti 
suteiktas ir kad t ik nepri
klausomybė yra vienintelis 
būdas išspręsti Sovietų-Pa-
baltijo klausimui. Po dviejų 
dienų ir Danijos Užsienio rei
kalų ministeris Uffe Ellemann-
Jensen pasakė Jungtinių Tautų 

Baigia susitarti 
Jungt inės Tau tos . — Vals

tybės depratamento sekretorius 
James Bakeris III ir Sovietų 
Užsienio reikalų ministeris 
Eduard Ševerdnadze kalbėda
miesi Jungtinėse Tausose, kur 
yra suvažiavę daugelio valsty
bių užsienio reikalų ministeriai, 
pranešė, kad jau esama visai ar 
ti susitarimo dėl konvenciona 
linių pajėgų sumažinimo Euro
poje. Atrodo, jog nebebus kliūčių 
Paryžiuje lapkričio mėnesį 
įvykstančioje viršūnių konfe
rencijoje tai paskelbti. Šis 
sus i tar imas l iečia NATO 
kraštus, tačiau, jei susitaria 
Amerika ir Sovietų Sąjunga, 
paprastai nėra pasipriešinimo 
pasirašyti sutarčiai. Sutarties 
pasirašymas, kaip planuojama, 
bus svarbiausias įvykis 34 
viršūnių konferencijoje Pary 
žiuje. 

forume, jog Pabaltijo valsty
bėms turi būti leista dalyvauti 
toje konferencijoje. O Norvegi
jos vyriausybė leido Lietuvos vy
riausybei įsteigti savo Informa
cijos centrą Oslo mieste. Švedi
jos Užsienio reikalų ministeris 
Sten Anderson anksčiau pasa
kė, kad jo vyriausybė neįsi
vaizduoja, „kad būsimoji 
Europa gyventų taikoje be pilno 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
dalyvavimo". 

Ministerių pas i t a r imas 
Kad Pabaltijo nepriklauso

mybės klausimas vėl bū tų 
keliamas, du senatoriai ir 
kongresmenas rengia prieš
piečių pasitarimą Pabaltijo 
užsienio reikalų ministeriams 
New Yorke pirmadienį. Tais 
globėjais yra sen. Dennis 
DeConcini, JAV Kongreso 
Helsinkio komiteto pirmininkas 
ir jo pavaduotojas kongr. Steny 
Hoyer ir vadovaujantis mažu
mos vadas komite te sen . 
Alfonse D'Amato. Su jais bus 
diskutuojama dabartinė Pabal
tijo situacija ir dalyvavimas 
Helsinkio procese. 

- Pietų Afrikos prezidentas 
F W de Klerk sugrįžo į namus. 
Jį pasitiko daugiau kaip 200 
žmonių, kurie džiaugėsi, kad 
Pietų Afrika vėl žengia į 
tarptautinę areną. 

Išdavė vizas, bet ne 
visiems 

N e w Y o r k a s . (LIC) -
Ketvir tadienį iš Maskvos 
pranešė, kad kun. Kazimierui 
Pugevičiui bus leidžiama vykti 
į Lietuvą. 

Sovietų ambasada VVashing
tone patvirtino, kad iš Maskvos 
atėjo nurodymas išduoti kun. 
Pugevičiui vizą nuo rugsėjo 28 
d. Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas išskren
da ateinantį pirmadienį Caritas 
kvietimu tartis dėl tolesnių lab
daros darbų. Amerikoj gimęs 
kun. Pugevičius lankysis Lie
tuvoj pirmą kartą. 

Taip pat turė jęs a t idė t i 
kelionę dėl daromų vizai 
kliūčių Arūnas Čiuberk is 
rugsėjo 20 d pagaliau gavo 
leidimą vykti į Lietuvą, kur 
dalyvavo Jėzaus gyvenimo filmo 
premjeroje 

Šiuo metu nesiseka istorikui 
Romualdui Misiūnui gauti vizos 
į Lietuvą. „Sovietų Užsienio 
reikalų ministerija neduoda 
jokio atsakymo i mūsų minis
terijos ir Aukščiausiosios 
Tarybos psiteiravnnus dėl vizos. 
Sį vakarą p a k a r t o t i n a i į 
VVashingtoną Sovietų am
basadai bus irgi išs iųstas 
klausimas", vakar pranešė 
teleksu iš Aukščiausiosios 
Tarvbos. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 29 d.: Mykolas, 3a 
brielius ir Rapolas, arkangelai. 
Arminas, Kęsgaile, Kęsgailas. 
Michalina. 

Rugsėjo 30 d.: Jeronimas, In
ga. Bytaute. Žymantas. 

S p a l i o 1 d.: Remigijus, 
Benigna. Mantas. Minte. 

Spalio 2 d.: Angelai Sargai. 
Modestas. Erdvilas, (ietautė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:44, leidžiasi 6:38. 
Temperatūra šeštadieni 62 1., 

sekmadienį 59 1.. pirmadinį 65 
L, antradienį 70 1 

; 
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STUDIJŲ DIENOS 
DAINAVOJE 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

(Pabaiga) 
„Vaidilutės" dramos būrelis iš 

Chicagos atliko vakaro pro
gramą, pavadintą , ,Vakaras 
Trakų pilyje". Teatro režisierė 
y ra Ona Šulaitienė. Margoje 
pynėje deklamuota Kudirkos, 
Brazdžionio, Kiršos, Mačernio ir 
ki tų poezija; suvaidinta pora 
t r u m p ų vaizdelių. Sekė 
n e l a u k t a s ir nepramatytas 
Lietuvos ateitininkų žodis ir 
t rumpa, bet prasminga pro
gramėlė. Ateitininkų federa
cijos vadui įteiktas rūpintojėlis; 
AF tarybos pirmininkei — šiau
dinis paukštis. Palikta kitų sim
bolinių dovanėlių — Lietuvos 
jaunųjų ateitininkų pagamintų 
sveikinimo kortelių su džio
v i n t o m i s rūtomis , bes togė 
bažnytėlė su degančia žvakute 
viduje ir kita. Nejučiomis visi 
susikabino rankomis ir nuo
ta ikos pagauti dainavo, i r 
dainavo, ir dar vis dainavo. 
Akordeonu sumaniai palydėjo 
dr. Eugenijus Šilgalis. Vakaro 
užkandi „Baltajame av ine" 
tvarkė Clevelando kulinarės. 

Rugsėjo 2 d., sekmadienio ryto 
programoje dr. Algis Norvilas, 
„Ateit ies" knygų leidyklos ve
dėjas, apibūdino prel. Prano Ku
raičio knygos išleidimo aplinky
bes. „Kuraitis mums yra kla
sikas. J o ir kitų klasikų raš tus 
turime atrasti ir juos išleisti". 

Kun. dr. Valdemaras Cukuras 
kalbėjo apie tomizmą, ka ip 
Prano Kuraičio filosofinės min
ties lopšį ir užuovėją. Kurai t is 
pilnai pasišventė metafizikai. 
Stiprų tomizmo pagrindą j is 
gavo Luvaino universitete. Šv. 
Tomo Akviniečio kelias liko jo 
darbų įkvėpėju. Plačiau pana
grinėta pažinimo problema. Ku
raičiui aukščiausias autoritetas 
buvo faktai ir kritiško proto 

reikalavimai. Filosofijos užduo
tis — dvasios laisvė ir nepri
klausomybė. Tomas Akvinietis 
išvadavo filosofiją nuo teolo
gijos. Prelegentas baigė savo 
paskaitą žiupsneliu asmeniškų 
prisiminimų apie profesorių 
Kuraitį, kurio paskaitų jam 
teko klausyti. 

Po trumpos pertraukėlės visi 
vėl rinkosi išklausyti Viktoro 
Makovecko paskai tos apie 
liberalizmo ir krikščionybės 
problemą. Paskaitininkas — 
studentas iš Lietuvos. Laisvė 
yra problema, kuri gali būti iš
spręsta tik asmeniniu apsi
sprendimu. Liberalizmui laisvės 
problema yra svarbiausia. Libe
ralizmas ne tapa t inamas su 
jokia ideologija ir neturi pilnos 
pasaulėž iūros . Tuo ta rpu 
krikščionybė yra pilna 
pasaulėžiūra. J i pasisako už 
žmogaus pasirinkimo laisvę 
renkantis pasaulėžiūrą. Nusi
lenkti reikia ne prievartai, bet 
tiesai. Liberalizmo sąvoka nėra 
priešinga krikščionybei. Kur 
yra laisvė, t en yra pasirinki
mas. Kur yra pasirinkimas, ten 
yra ir apsisprendimas. Pasi
rinkimo nėra tamsoje. Ne mes 
apsprendžiame tiesą, o tiesa 
mus apsprendžia. Nėra kito 
kelio į tiesą kaip laisvės kelias. 
Paminėjo tolerancijos stoką, 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. 
Idėjinei kovai turėtų būti sve
t i m a t iek p r ievar ta , t i ek 
neapykanta . Krikščioniškos 
meilės principas turėtų duoti at
sakymus kasdienybei. Laikui 
bėgant katalikai susitaikė su 
demokratija. Liberalai susitaikė 
su tikėjimu. Liberalizmas yra 
laisvė tikėti. 

Vidudienio šv. Mišias atna
šavo AF Dvasios vadas kun. V. 
C u k u r a s i r kun. S tasys 

ATEITIES STUDIJINIS 
SAVAITGALIS 

Spa l io 12-14 d ienomis 
Chicagoje ir Lemonte vyks jau 
metine tradicija tapęs Ateities 
s tud i j i n i s sava i tga l i s . J i s 
pradedamas literatūros vakaru 
penktadienį, spalio 12. Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaro pro
gramoje: poetas Julius Keleras 
ir poetė, dailininkė ir žurnalistė 
Edita N'azaraitė. Vakare bus 
sutikta Juliaus Kelero nauja 
poezijos knyga . .Ba l tas 
kalėdaitis". Apie Kelero kūrybą 
kalbės Aušra Liulevičienė. Ju
lius Keleras ir Edita Nazaraitė 
skaitys savo kūrybą. Vakaronės 
dalyviai taip pat matys Edi
tos Nazaraitė8 dailės darbus 
skaidrėse, o juos komentuos pati 
dailininkė. Vakaro programai 
vadovauja Daiva Markelytė-Re-
pečkienė. 

Šeštadienio programa vyks 
Jaunimo centre. Paskaitos vyks 
Čiurlionio galerijoje. 9:00 v.r. — 
kavute. 9:30 - Povilas Žumba 
kis: „Galimi sunkumai keičiant 
teisę Lietuvoje" 11:00 — Stasys 
Lozoraitis: „Išeivių įnašas į 
Lietuvos nepriklausomybes at
gavimą", 1:30 — Vytautas 
Vygantas: ..Valstybine dinami 
ka — krikščioniškas žvilgsnis". 
3:00 Simpoziumas apie politines 
asmenybes ir organizacijas Lie
tuvoje. 

šeštadienio vakare Jaunimo 
centro didžiojoje salėje 7:00 v.v. 
v y k s „ A t e i t i e s " žurna lo 
vakaras, kuriame kviečiami 
dalyvauti ir visi Studijinio 
savaitgalio dalyviai. Vakaro 
metu bus įteikiamos jaunimo 
kūrybos premijos. Muzikinę 
programą atliks: fleita Rima 
Pol ika i ty tė , smuiku Kazys 
Motekaitis. o pianinu — Mani-
girdas Motekaitis. Bus šilta 
vakarienė ir šokiai. Vietas 
„ A t e i t i e s " žurnalo vaka re 
reikia rezervuoti j au dabar, 
skambinant 312-434-2243. 

Sekmadienį, spalio 14 d., 
renkamės 11:00 v.r. šv. Mišioms 
L ie tuv ių ka ta l ikų misijos 
koplyčioje, Lemonte. Po Mišių — 
kavutė Ateitininkų namuose, 
kur vyks sekmadienio popiečio 
paskaitos. 1:00 - Stasys Vana-
gūnas: „Reformos klausimai 
valstybingumo teisėje". 2:00 — 
Edita Nazaraitė: „Rašytojo 
laisve diktatūroje ir demo
kratijoje". 

Ateities studijinis savaitgalis 
vyks spalio 12-14 d. Chicagoje. 
Jaunimo centre ir Ateitininkų 
namuose. Lemonte. Kviečiame 
datas pasižymėti ir Studiji
niame savaitgalyje dalyvauti. 

A L . 

Kazėnas, Kupiškio parapijos 
k l ebonas . Savo pamoks le 
dvasios vadas pabrėžė, kad 
viltis turi du aspektus: viziją ir 
akciją. Tikėjimas yra gyventi 
Dievo žodžiu. Tarnavimas reiš
k i a eiti Golgotos kryptimi. 
P r i s i m i n t a prof. S tas io 
Šalkauskio puoselėta Gyvoji 
Dvasia, kviečianti visus žė
rėt i savo tikėjimu. Naujasis 
gyvenimas kviečiąs tarnauti. Jo 
manymu, V. Vygantas, A. Žy-
gas ir Pr. Dovydaitis yra ne
šventinti ateitininkijos kunigai. 
A te i t in ink i j a dabar y r a 
pašaukta liudyti Kristų. 

Nors šioje korespondencijoje 
daugiau pabrėžiamas dvasinis 
ir protinis penas, reikia paste
bėti, kad visi likome sveiki ir 
buvome sočiai va i š inami . 
Ūkvedyste rūpinosi Gražina 
Kriaučiūnienė ir Marius Gražu
lis. Maistą gamino Ona Nor
vilienė ir jos štabas. Pasistip
r i n u s skania i p a g a m i n t u 
maistu, popietinę studijų dienų 
sesiją pradėjo kun . Stasys 
Kazėnas , j au t r i a i , bet 
da lyk i ška i , kalbėjęs apie 
keliones į Sibirą, ieškant gyvųjų 
tremtinių ir mirusiųjų palaikų. 
Vorkutoje tebegyvena arti trys 
šimtai lietuvių, kurių dalis 
sukūrę mišrias šeimas. Mažesnė 
dalis susitepę savo rankas talki
nimu trėmimuose. Bendros 
dainos ir bendra malda tremti
niams padėjo palaikyti viltį. 
Maždaug 250 km į šiaurę nuo 
Vorkutos atrastas didelis, bet 
j a u t r emt in ių ap le i s t a s 
kaimelis. Prisiminė ekspedicijas 
prie Laptevų jūros. Nuotolis nuo 
Vilniaus iki tos jūros toks pat 
ka ip ir nuo V i l n i a u s iki 
Dainavos, arti 6,000 km. Vien 
Lenos upės delta apima tiek pat 
žemės, kaip visa Lietuvos teri
torija. Kai kurie rasti lavonai 
dar vis išsilaikę, nes buvo amži
nai sušalę. Pastatytas didelis 
paminklas, su užrašais ketu
riomis kalbomis. Į paminklą 
įmūryta kapsulė, kurioje supil
ta žemės iš įvairių Lietuvos 
vietovių. Planuojamas panašus 
paminklas Lietuvoje, kuriame 
būtų supilta saujos žemių iš 
įvairių Sibiro vietovių. Su pa
garba paminėjo buvusių trem
tinių dvasingumą. „Tremtiniai 
keršto niekam nenorime. Mūsų 
sąžinė rami. Tegul mūsų sudėta 
kančia eina laisvai Lietuvai". 

Paskutinioji studijų dienų 
paskaita buvo Lilės Gražu-
lienės. Iš profesijos — biblioteki
ninkė. Jos tema: „Suaugimas į 
t ikėj imą ir t a u t i š k u m ą " . 
Keletas tos brandžios paskaitos 
minčių. Mes a t e i t i n i n k a i 
sotiname savo protus, bet retai 
savo širdis. Suaugimas prilei
džia subrendimą. Ji save laiko 
ne emigrante, bet pabėgėle. Pa
bėgėliai žiūri į praeitį. Emig
rantai žiūri į ateitį... Pasitaiko 
nesutarimų, ypač tarp tėvų ir 
vaikų. N e s u t a r i a n t re ik ia 
pažiūrėti ar nesutarimas yra 
faktuose, ar t ik jų interpreta
cijoje. Iš t ik ro y r a mažai 
esminių skirtumų. Daugumas 
skirtumų yra tik faktų interpre
tacijoje. Paminėjo visą eilę pa
vyzdžių, kur turime dvigubus 
standartus, pvz., reikalaujame, 
kad svetimieji kovotų už 
Lietuvos reikalus. Kiek lietuvių 
kovojo už Afrikos tautų laisvę ir 
jų reikalus? „Mano karta esame 
ta prarastoji karta apie kurią 
verkšlenama mūsų spaudoje. 
Mūsų buvo ir yra dvilypis 
gyvenimas — namai ir darbas. 
Namai — tai lietuviški reikalai; 
darbas — tai gyvenamojo krašto 
ir profesiniai reikalai". 

Subrendimas reiškia tiesos 
priėmimą. Ne iliuzijos mus 
išlaisvins, bet realizmas. Katali
kiška mokykla buvo šiltadaržis, 
kuns mus izoliavo nuo platesnio 
gyvenimo. Šiuo metu atei 
tininkija reikalauja dvasinio 
gylio. Reikia eiti ne platyn, bet 
gilyn. Galutinis atsakymas yra 
asmenin is sp rend imas , ne 
grupės ar organizacijos rezoliu
cija. 

Nors šiame studijų savaitgaly
je jaunimo buvo gana mažai, vi-
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Ateitininkų šventėje Vokietijoje. Vyskupas dr. Antanas Deksnya s u svečiais 
iš Lietuvos — kauniečiu dr. V. Kubasinsku — kairėje i r prel. J. Juodel iu iš 
Panevėžio — dešinėje. 

Nuotr . M. Š m i t i e n ė s 

LIETUVOS ATEITININKAI 
KELIAUJA PO AMERIKĄ 

Iškviesti į JAV organizacijos 
FOR (Fellovshp of the Recon-
ciliation), aštuoni Lietuvos atei
tininkų atstovai viešėjo penkias 
dienas Ateitininkų namuose, 
Lemonte, o rugpjūčio 31 d. — 
rugsėjo 3 dienomis dalyvavo 
ateitininkų studijų savaitgaly
je, Dainavoje. 

Jiems būnant Ateitininkų 
namuose, labai daug širdies 
parodė kaimynystėje gyvenan
tys ateitininkai. Po tris svečius 
priėmė J. J. Lieponiai ir Verutė 
Sklėrienė, o du likosi nakvoti 
Ateitininkų namuose. Pirmąjį 
vakarą Lieponių golfo „Count-
ry club" visi buvo pavaišinti 
vakariene. 

Penkių dienų programa ir sve
čių maitinimu rūpinosi Chica
gos ateitininkų sendraugių 
valdybos pirmininkė Jadvyga 
Damušienė. dr. Darnusis ir 
sesuo Margarita. Ypač daug šir
dies parodė Damušiai, sureng
dami trylikai asmenų pietus 
savo namuose, vežiodami juos 
po lietuviškas institucijas ir 
Chicagos miesto žymesnes 
vietas (mu&ejus, Sears pastatą 
ir kt. Šioje kelionėje talkino ir 
Ateitininkų namų pirm. Alf. 
Pargauskas, nes svečius teko 
vežioti keliomis mašinomis). 

Chicago? sendraugių valdybos 
rūpesčiu buvo suruoštos vaišės 
Ateitininkų namuose, kur kun. 
J. Boruta, kun. St. Kazėnas ir 
ateitininkų atstovai iš Lietuvos 
dalinosi savo organizacijos 
rūpesčiais su susirinkusiais tam 
vakarui svečiais. Moderavo J. 
Baužys. 

Vieną pusdienį dr. A. Norvilą 
pavežiojo svečius. Kelionėje į 
Marąuette Parką padėjo ir F. 
Mackevičienė. 

Rugpjūčio 31 d. keturiomis 
mašinomis svečiai buvo nuvežti 
į Dainavoje vykusį studijų 
savaitgalį. Kelionėje savo dviem 
automobiliais, talkino Damu
šiai, R. Kubiliūtė ir sesuo 
Margarita. Iš Dainavos svečiai 
buvo paimti FOR organizacijos 
autobusiuku prisiųstu iš N.Y., 
ir išvyko trijų savaičių kelionei, 
kurios tikslas — susipažinimas 
su JAV piliečių gyvenimu. 

Visiems talkinusiems svečių 
aprūpinime dovanomis i r 
pinigine parama, k u r i dr . 
Damušio pastangomis buvo su
rinkta iš atei t ininkų ir jų 
draugų, o taip pat ir pačios Atei
tininkų federacijos Fondo para
mos, priklauso gili padėka; ypač 
A. ir J. Damušiams už parodytą 
kasdieninį rūpestį ta is puikiais 
svečiais iš Lietuvos. 

S.M. 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

255S W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Otympia Fletds. IR. 
T * . (708) 748 0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

DRAUGO prenumera ta 

-
U.S.A 
Kanadoje <U.S.A dol 
Užsienyje (U.S.A. dol.) 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4 00, šeštadieniais nedirba 

mokama iš anksto 

metams v? metu 
. $70.00 $40.00 
. $70.00 $40.00 

$70.00 $40.00 
$40.00 $2500 

3 men. 
$25 00 
$25.00 
$25 00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turirų neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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Card iac Diagnosis , Ltd. 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D, 
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SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (704) 584-9527 
DR. ALGIS PAUUUS 
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CHIRURGIJA 
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OR. K. A. JUČAS 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
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Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemcoidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 565-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr.. penkt. i2-3v.p p., ketv. 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tik'ina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

Tai. (1-312)737-5149 
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Paioa Vision Cantar. 7152 W. 1271h St. 
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 v.v, 

TaL (706) 448-1777 

si, su kuriais teko kalbėtis, Li
lės Gražulienės paskaitą ver
tino geru pažymiu. Kai kurių 
manymu, tai buvo vienintelė 
paskaita, palietusi gilesnius jų 
sielų akordus. 

Sekmadienio vakarinę progra
mą atliko Audrė Budrytė, 
dramatiškai padeklamavusi 
keletą Kazio Bradūno ir kitų 
autorių eilėraščių. Muzikinę 
dalį atliko Sheila ir Marius 
Gražuliai. Ypač šiltai buvo 
sutikta solistė Sheila, parašiusi 
muziką Bernardo Brazdžionio 
eilėraščiui , ,Keleiviai". Po 
poezijos ir muzikos vakarėlio 
mus vaišino Chicagos ponios. 

Pirmadienio rytą šv. Mišioms 
ir pusryčiams susirinko tik 
nebedidelė grupelė. Lietuvos 
ateitininkus išsivežė ameri
kiečiai sekmadienio vakare. 
Kiti, iš toliau atvykę, irgi po 
nakties jau buvo dingę. Pamok 
sle kun. Cukuras kalbėjo apie 
vienybę. Kiekvienas žmogus 
yra mūsų brolis ir kiekvienam 
jų esame jo sargas. Lietuvoje ir 
išeivijoje gyvenantieji yra tarsi 
tie du broliai. Turime pareigą 
vieni kitus vesti pas Kristų. 
Ištieskime vieni kitiems meilės 
ir vienybės ranką. Tai gražūs 
pamokslo žodžiai, kurie pras
mingai įsikūnijo šių studijų 
dienų metu. 

Suvažiavome, pabendravome, 
gal ir sustiprėjome. Suartėjome 
savo tarpe. Susipažinome su 
grupele ateitininkų iš Lietuvos. 
Išvažiuodami prie kryžkelės 
palikome Stasio Žilevičiaus 
medžio skulptūrą - Rūpintojėlį. 
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Tautiniai sambūriai 

PAGALBA TAUTAI 
Kai tik svetimame krašte atsi- padėjusių, buvo sunaikintos ar-

rado keli lietuviai, tuoj pradėjo ba sunyko del narių stokos ir 
kurti savas organizacijas, leis- veikimo negalimumų — jų 
ti savo spauda, organizuoti pa
rapijas ir sambūrius prieš 
parapijas. Organizacijos vi
suomet jungė savuosius vienam 
tikslui, svarbiausia — pabend
ravimui ir pagyvenimui drauge. 

nariai paseno ir išmirė, naujų 
neatėjo. Jos pas idarė ne
reikalingos pačios sau. Nebuvo 
reikalingos ir naujiesiems atei
viams, kurie galėjo jas papildyti 
naujais nariais ir duoti kryptį jų 

ARTIMŲJŲ RYTŲ KONFLIKTAS IR Pimties gjasjgsj 
SOVIETŲ EKONOMIJA KLUSNUMAS DIEVO 

Jų pasekmės laisvėjančiai Lietuvai ŽODŽIUI 

Anais laikais buvo pavojus, kai tikslų siekimui. 
daugelis lietuvių sakėsi atvykę Daugelis sambūrių dabar jau 
iš Rusijos ar Lenkijos ir buvo 
užsirašė tų tautybių žmonėmis. 
Ir šiandien sunku susekti jų 
palikuonis, kokios tautybės iš 
tikrųjų buvo — lenkai, rusai ar 
l ietuviai . Tik patys vėliau 
suprato savo prigimtį, bet ir tai 
ne visi. 

Dabar turime tik džiaugtis, 
kad jau daugiau kaip prieš 
šimtą metų buvo tokių, kurie 
prisipažino lietuviais. Jie at
vyko iš Lenkijos ar Lietuvos, 
okupuotos Rusijos valdžios. 
L ie tuv iams išduodavo tik 
rusiškus pasus arba buvo atei
vių įvair iuose svetimuose 
kraštuose visai be pasų ir jokių 
pažymėjimų. 

Taip buvo Prancūzijoje, kur 
nemažai lietuvių subėgo po 
1831 m. sukilimo, taip buvo 
Amerikoje, net Pietų Amerikos 
valstybėse, kur nemaža buvo su
bėgę po nepasisekusio 1863 m. 
sukilimo ar 1905 m. revoliu
cijos. Vis dėlto daugelis išlaikė 
savo t au tybę , prisipažino 
lietuviais ir padėjo kurtis lietu
viams atskirai nuo lenkų ar 
rusų. 

Tai nesunku rasti išeivijos is
torijoje, kai pradedi ieškoti žinių 
apie praeito šimtmečio pabaigą 
a r šio šimtmečio pradžią. 
Lietuviai ir lietuvių organiza
cijos ieškojo pačios savęs. Teisy
bė, dar daugelį viliojo vienybė 
su lenkais, bet lenkai ir lietu
viai kovojo tarp savęs, kaip buvo 
Pennsylvanijoje ir kitur. Net iš 
kapų išmesdavo mirusių priešų 
lavonus. 

Tas laikotarpis pasibaigė, 
nors buvo aršios ir nenumal
domos kovos tarp priešų ir mūsų 
tautiečių. Buvo kovos ir tarp 
tikinčiųjų ir norinčių visus 
padaryti svetimos ideologijos 
tarnais. Parapijos ir mokyklos 
liudija praeitį, mūsų tautiečių 
buvimą, organizuotumą, norą 
pasireikšti lietuviais ir padėti 
savo tautai. 

Negalima at i taisyti bent 
šiame krašte klaidų, padarytų 
mūsų tėvų ir vyresniųjų. 
Daugelis atvykusių po antrojo 
karo ir. radę jau gerai susior
ganizavusias parapijas, mokyk
las ir draugijas, nekreipė 
į jas dėmesio. Jos buvo tik senų 
pažiūrų, senais vardais, pri
taikytos tik darbininkams ir 
vietinės politikos reikalams. 
Gal jos jau neatitiko naujų 
reikalų, bet jos ne visos buvo tik 
kenksmingos, nes jos buvo subū
rusios daugelį tautiečių vienam 
tikslui — pagelbėti savo tautai 
ir savo tautiečiams. 

Ypač ta pagalba buvo reika
linga tuoj po antrojo karo. Vieni 
su kitais nemokėjo susikalbėti 
net pagrindiniais reikalais, bet 
pagalba buvo paveiki. Tas 
nesugebėjimas susikalbėti ir 
buvo pagrindinė klaida, net tau
t inė tragedija, išskyrusi vieną 
lietuvių dalį nuo kitos. 

Nauji ateiviai importavo 
savas organizacijas, savo 
ideologijas, savus sambūrius. 
Jie visi siekė tų pačių tikslų, bet 
ne vienodais keliais. Neliečiant 
nė vienos praeities ir dabartinės 
organizacijos vidaus struktūros, 
vis dėlto reikia pasakyti, kad 
daugelis organizacijų, buvusių 
savo laiku naudingų ir tautai 

perimti naujųjų ateivių. Tikslų 
siekia tais pačiais keliais ir 
tomis pačiomis priemonėmis, 
bet tegali prisiminti tik praeitį, 
tik kitų a t l iktus darbus ir 
organizacinius gebėjimus. Tie 
susibūrimai jau negali parodyti 
savo darbų ir savų siekimų. Jie 
patys jau yra pusiau negyvi, nes 
neturi pirmųjų darbuotojų entu
ziazmo, neturi ryžto ir nemato 
naujų priemonių. O būtina 
atsakyti į laiko balsą ir pajusti 
apliukos gyvenimą. Jis yra tik
rai pasikeitęs ir nuolat vis 
keičiasi. Ar tos organizacijos, tu
rinčios didelius nuopelnus, pri
sikels ir a t s inau j ins , ta i 
klausimas, kuris neduoda ramy
bės patiems jų vadovams. 

Lietuvių visuomenė gyven
ant i išeivijoje su dideliu dėme
siu seka pasaulinius įvykius, 
kurie liečia ir mus asmeniškai, 
kol kas t ik su brangesniu 
gazolinu. Pasitaiko, kad ke
liaujantiems lėktuvais kartais 
tenka juos perleisti kariniams 
reikalams. 

Tačiau tai tik mažas nepato
gumas, palyginus su tais tūks
tančiais karo pabėgėlių, kurie 
Jordane prie Irako pasienio 
miršta nuo bado. ligų ir be 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Lietuvių Bendruomenės spe
cialūs raštai Bushu! ir Bakeriui, 
kad Gorbačiovu; pr imintų 
derybų su Lietuva klausimą. 
Šiame susitikime nebuvo palies
tas Lietuvos reikalai, bet ir ak
tualesni Afganistar > ir Kambo-
dijos klausimai buvo atidėti į 
šalį. 

Tačiau, galima drąsiai teigti, 
kad šio susitikimo rezultatai 
vra didelis Gorbačiovo laimė-

vandens dykumose. Jau dabar jimas. Jis gaus pilną Amerikos 
Amerikoje renkami duomenys ekonominę paramą vien tik už 
nuteisti Saadam Husseiną kaip t a i - kad pasmerkė Iraką už Ku-
karo nusikaltėlį, panašiai kaip *ai to užėmimą. Gaus ir tą 
Hitlerio generolus Nuernberge. palankią prekybinę sutartį. 
Husseinas irgi netyli ir grasina k u r i D U V 0 sulaikyta Lietuvos 
teisti prezidentą Bushą arabų ekonominės blokados metu. 

Niekas gal nemanė, kad tau
ta pati panorės keltis ir skelbti 
savo nepriklausomybės atkū
rimą. Pagalba jai visuomet 
reikalinga ir dar ilgai bus 
reikalinga, nors priešas paleis
tų derybomis ar neapsikentimu. 
Organizacijos svetimuose kraš
tuose taip pat bus reikalingos 
net tada. kai Lietuva turės 
visišką laisvę, nepriklausomy
bę, savą valdžią. 

Teisybė, kad ir dabar turi 
valdžią ir tvarkosi savo viduje. 
Bet kol svetima kariuomenė 
gyvena ir tvarką daro pašonėje, 
kol savieji išdavikai tarnauja 
svetimiesiems, tol negalima 
nieko užsienyje marinti, nieko 
keisti tiksluose ir siekimuose. 
Visos gyvosios organizacijos ir 
sambūriai dar reikalingi ir bus 
dar ilgai reikalingi. 

Tai turi žinoti laisvėjančioje 
tėvynėje. Ir ten nėra vienybės, 
kuri reikalinga ateičiai, bet da 
bartis priklauso jiems. Tai turi 
žinoti ir išeivija, kuri pamažu 
nyksta ir išsisemia savo sieki
muose. 

Reikia tik džiaugtis visokia 
pagalba laisvėjančiam kraštui, 
ypač mediciniškais įrankiais ir 
vaistais, pagalba sergantiems ir 
ateityje sirgsiantiems. Tauta 
bus ilgai reikaligna išeivijos pa
galbos, reikalinga jos organiza
cijų, jos vieningumo ir susideri
nimo. Jeigu negalima čia ar t en 
suderinti, tegul dirba kiekviena 
didesnė organizacija atskirai, 
kad tik iš to būtų nauda ilgai 
kentėjusiai tėvynei. 

Būtų geriau, jeigu viena or
ganizacija, vienas sambūris a r 
vienas judėjimas nenurodytu, 
ką turi daryti kita organizacija 
ar sambūris. Kiekviena orga
nizacija, jei ji yra lietuviška ir 
rūpinasi tautiniais reikalais, 
turi teisę pati sau pasiieškoti 
priemonių ir veiklos kelių, 
neprašydama kitos organiza
cijos, net daug s t ipresnės , 
pagalbos. Juo labiau niekas 
neprašo nurodymų užsidaryti ar 
savo veiklą sustabdyti. 

Apgaudinėjimą ir pasigy
rimus visi supranta. Juos ir 
reikia atmesti visuomeninėje 
veikloje. Reikia skat int i ir 
padėti tautai ir saviesiems, kad 
ten būtų mažiau išnaudotoju, 
kurie naiviesiems prisistato 
Lietuvos atstovais. Bet koks 
komunistams tarnavimas a r jų 
gyrimas yra atmestinas. Juk tai 
priešas, kurio ir dabar dar ne
galima draugu laikyti. 

P r . Gr. 

teisme. 
Prezidentas Bushas turi dvi 

alternatyvas. Sesių mėnesių 
laikotarpyje kariškai sutvarkvti 
Iraką arba pasitraukti iš Saudi 
Arabijos. 

Tie bilijonai dolerių, kurie jau 
yra išleisti ir dar bus išlei
džiami, prives Amerikos eko
nomiją prie bankroto. Kuvvaito 
atstovas Washingtone ir Saudi 
Arabija tur i Amerikos 

i bankuose bilijonus dolerių. 
į tačiau ir jų pagalba yra gana 
i ribota. Tuo tarpu Japonija ir 
: Vakarų Europa, kurie naudo-
j jasi 8 0 ^ Artimųjų Rytų alyva, 
į beveik nieko nenori padėti. 
i Tačiau išvengt i p a r a k o 

uždegimo rugsėjo 2 dieną 
skubos keliu Helsinkyje 
susitiko Bushas su Gorbačiovu. 

Tač iau Gorbačiovas y ra 
priešingas amerikiečių kari
nės jėgos panaudojimui, va
duojant Kuwaitą- Jo peršama 
vien tik ekonomine blokada ne
bus sėkminga, nes Irakas jau 
užmezgė diplomatinius ryšius 
su Iranu, kuris suteiks Hus-
seinui visokią pagalbą. 

Praeities istorija rodo. kad 
jok ia b lokada nėra š imtu 
procentų efektinga. Politinių ir 
kar inių ekspertų nuomone 
prileidžiama, kad spalio vidu
ryje amerikiečiai pradės karinę 
ofensyvą išvaduoti Kuvvaitą. 
Nėra abejonės, kad šio konflikto 
politika įstūmė Ameriką į tokią 
padėt;, kurią išrišti yra reikalin
ga daugiau, negu vieno Salia
mono galvos. Pereinant nuo Ar
timųjų Rytų. Irako. Kuwaito ir 

Šis vienos dienos susitikimas Saudi Arabijos alyvos kraštu, 
neatnešė lauktų rezultatų. Čia matoma paralelė su Lietuva, 
nieko nepadėjo nė Amerikos kuri neturi alyvos ir niekas ir 

Trys „Grandies" šokėjos visame įsijauti: 

niekada už ją nekar iaus . 
Jeigu mes t u r ė t u m e tiek 

alyvos, kiek jos tu r i Kuvvaitas. 
ta i jau būtume buvę išvaduoti 
antrojo pasaulinio karo pabai
goje. Ir amerikiečių pastangos 
išlaisvinti Kuwaitą ir apsaugoti 
Saudi Arabiją y r a dėl juodojo 
aukso — a lyvos . Nesenia i 
Gallup pravedė apklausinėjimą 
amerikiečių visuomenes, kodėl 
Amerika pasiuntė kariuomenę 
į Saudi Arabiją. Šio apklausi
nėjimo rezultatai aiškiai šią tezę 
-patvirtino. 

Čia y r a gera proga prisiminti 
buvusio Prancūzijos prezidento 
Charles de Gaule savo laiku 
pasakyti žodžiai, kad tautos tu
ri ne draugus, o tik interesus. 
Dažnai ir Amerikos politikai, 
jeigu j ie mato s au naudinga, tai 
pasako palankų ar užtariantį 
žodį Lietuvai. Žinoma, iš to jie 
turi interesą r inkiminiais me
tais gaut i mūsų balsus. Deja. 
lietuviai iš didelio skaičiaus 
s ena to r ių ir kongresmanų 
neturi pakankamai draugų, 
kurie veiksmingai būtų pasi
rengę padėti Lietuvai. 

Nelengva buvo pravesti Sena
te 10 milijonų ekonominę ir hu
manitarinę pagalbą Lietuvai, o 
dabar dar labai yra reikalinga 
mūsų visų pagalba, kad šis 
įstatymas praeitų kongrese 

Štai del ko mums reikia 
užmegzti asmeniškus kontaktus 
ir ieškoti kaip galima daugiau 
draugų amerikiečių politikų 
tarpe. Nors j ie Lietuvos ir neiš
vaduos, bet svarbu, kad jie bū
tų palankūs mums ir ateityje 
padėtų ekonomiškai atsiku
riančiai Lietuvai . Pavojingi 
paskutinio mėnesio Artimųjų 
Rytu įvykiai nubloškė ir Lie
tuvos nepriklausomybės dery
bas į užkulisius. Lietuvių dele
gacijos nariai Vilniuje yra pasi
ruošę ir laukia signalo iš Mask
vos. Neseniai Vilniuje lankan
t i s k a r d i n o l u i Be rna rd in . 
L a n d s b e r g i s pare iškė , kad 
Maskva sąmoningai vilkina 
derybų pradėjimą 

Šiuo metu Gorbačiovui pir
moje eilėje reikia greitai malti 
g r ū d u s ir pakep t i duoną 
Maskvos gyventojams, kurie jos 
laukia eilėse. Be to. rūko
riai kelia demonstracijas ir 
neramumus, negaudami tabako 
ir cigarečių. Nuraminti rūkorių 
nervus amerikiečiai pasiuntė 
j iems dovaną trisdešimt mili 
jonų cigarečių. 

Spalio mėnesį visas katalikų 
pasaulis garbins bvč. Mariją 
rožinio malda. 

Niekada nebuvo ir nebus 
asmens, kuriam žmonija teiktų 
t iek dėmesio, kiek teikė ir tei
kia Švč. Marijai. Pavyzdžiui, 
nereikia nė pradėti minėti, kiek 
Švč. Marijai sukurtų himnų, 
maldų, parašyta veikalų, kiek 
meno. muzikos, kiek jos vardu 
maldos namų. Pakanka su dė
mesiu paskaityti Švč. Marijos 
litaniją, kokių pavadinimų 
sukūrė jai ne angelai, bet 
žmonės, kaip Švč. Marijos 
gyvenimo įvairius momentus 
minime rožinio maldoje. 

Praeityje buvo nemažai žmo
nių, kurie savo garbei skyrė 
daug dėmesio. Senovės Rytų. 
Egipto daug valdovų patys save 
vadino dievais ir reikalavo, kad 
jų valdomieji išpažintų juos 
dievais. Patys sau statė pa
minklus. Jų vardus šiandien 
žino tik archeologai ir istorikai. 

Kaip Švč. Marija užsitarnavo 
tokio atminimo, kuris gyvas ir 
šiandien? O per žodį: Štai aš 
Viešpaties tarnaitė. Tebūnie 
man pagal Tavo žodį. Švč. Mari
ja Dievo planuose buvo pradėta 
laisva nuo gimtosios nuodėmės, 
ar galėjo neigiamai atsakyti 
angelo pranešimui? Ir pirmieji 
žmonės buvo sukurti nepaliesti 
jokios nuodėmes Tačiau nepa
klausė Dievo žodžio — nusidėjo. 
Ir Švč. Marija galėjo neigiamai 
atsakyti angelui. Buvo tam ir 

Demonstracijos Maskvoje 
prieš ministerį p i rmininką 
Ryžkovą, reikalaujant jo atsista
tydinimo, yra už kasdien blogė
jančią ekonominę padėtį. De
monstrantai reikalauja greičiau 
priimti Šatalino penkių šimtų 
dienų ekonominį planą išgelbėti 
Sovietų Sąjungą nuo totalinio 
ekonominio bankroto. Šiuo 
metu ekonomika yra pirmaeilis 
Gorbačiovo reikalas. 

Amerikai įsivėlus į Artimųjų 
Rytų konfliktą, prez. Bushui 
nėra laiko pagalvoti ar para
ginti Gorbačiovą pradėti dery 
bas dėl Lietuvos nepriklau 
somybės. Šios ap l inkybės 
laikinai atideda Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių klausimą į 
ateities perspektyvas. 

Tačiau išeivijos ir tėvynėje 
esančiu lietuvių ryžtas, kurio 
dėka ir vėl prisikels laisva. Ne 
priklausoma Lietuva, yra nepa
laužiamas. 

motyvų. Ji buvo Dievui pasi
žadėjusi skaistybę. Ir po angelo 
paaiškinimo, kad jos įžadas 
nebus paliestas, gerai suprato, 
kas yra motinyste. Tai yra 
rūpestis ir auka savo vaikelio 
auginimui, dvasiniam ir fizi
niam auklėjimui iki tol, kol tas 
vaikelis užaugs, subręs, kad bus 
jau nereikalingas motinos pa
galbos Visa tai gali papasakoti 
tik motina, gerai atlikusi savo 
vaikeliui motinos pareigą. 

Kas kalbėtų šiandien apie 
Švč. Mariją, jeigu ji būtų 
neigiamai atsakiusi angelui 
kalbėjusiam Dievo vardu. Die
vas savo tikslui būtų suradęs 
kitą. kuri būtų paklausiusi jo 
žodžio ir apie ją pasaulis būtų 
kalbėjęs tai, kas kalbama apie 
Švč. Mariją. 

Tai yra atsakymas kiekvienam 
žmogui, ką reiškia būti klusniu 
ar nepaklusti Dievo žodžiui. Iš 
žmonių istorijos būtų galima 
išvardinti daug asmenų ir daug 
darbų, iš kurių matyti t a s 
didelis skirtumas, kokis yra 
tarpe tų. kurie savo gyvenimą 
ir veiklą tvarko pagal Dievo 
žodį. ir tų. kurie Dievo nepaiso. 
Mūsų laiko ateistinis komuniz
mas yra ne pirmas pavyzdys 
žmonijos istorijoje, ką duoda 
žmonėms viešpatavimas tokių, 
kurie nepaiso Dievo įsakymų ir 
pamokymų. 

Ne tik pavieniai asmenys, bet 
ir tautos paliudija, kad tokie 
žmonės t inka tik sugriauti ne 
t ik medžiaginį žmonių gyve
nimą, bet ir asmenų, šeimų, 
tautų, visuomenes moralinį gy
venimą Ir mūsų tau ta yra 
liudytoja, ką jai davė ją slėgęs 
ateistinis režimas. 

Švč. Marija buvo iki šiol ir liks 
amžinai gyvas pavyzdys ir pa
moka, ką reiškia gyventi, tvar
kyti visuomenes gyvenimą pa
gal dėsnį: Tebūnie pagal Tavo — 
Dievo žodį. 

Vysk. Vincentas Brizgys 

S E A R S MAŽINA 
TARNAUTOJUS 

Sears bendrove pasiūlė 600 
tarnautojų pasitraukti, pasiū
lant jiems tam tikrus išmokėji
mus. Per dvejus metus Sears 
atleido apie 2,600 administra
cijos ir valandinių tarnautojų, 
tuo būdu sutaupydama apie 140 
mil. dol. ir pasidarydama fi
nansiškai pajėgesne, o išsi
laikyti konkurencijoje 

DUOBĖ 
R o m a n a s 

ANDRIUS NORIMAS 
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kokią nors alinę a r restoraną. Apėjome kelis gauja su jam netinkamais individais... 
aplinkinius barus ir viename savininkas atsiminė prieš Mintis nutraukia atėjusi Nijolė. Tartum t ikra 
kurį laiką matęs mūsų aprašytą vyrą. Jis buvęs su kitu suokalbininke tylomis ir dairydamasi prieina, 
žmogum. Pagal visas išorines žymes patikrinę — Tėveli, ar kas skambino? Guldžiau Linuką, todėl 
paieškojimų albumuose sužinojome, kad tai senas negalėjau pakelti ragelio... Kasgi buvo? 
recidivistas ir vagis, vardu Ričardas Hardy. Bet jo — Iš tos įstaigos agentas... Pranešė apie Vytą... 
adresas nežinomas... Užeigos savininkui papasakojus, Greitomis pasakoja Nijolei. Trumpai ir suglaustai. 
kad abudu buvo pasisamdę taksi, jau lengviau kaip pats girdėjo. Nenori, kad Marija juos užkluptų 
suradome uosto rajone gatvę... Ten jūsų sūnus apsi besišnabždant Nijolė taip pat nei pradžiunga, nei 

Jurgis padeda Marijai užkopti į antrąjį aukšt a Visi 
išsiskirsto į savus kambarius, nelyginant bites -avo 
korių celes. Nijolė su Linuku savo kambary* j au 
nurenginėja berniuką, kartu mokydama jį pat. nusi
rengti. Jau nebetoli tamsioji nakties danga. 

Paprastai prieš eidami poilsio visi dar kart. įsi-
renka svetainėn pasikalbėti, pasiklausyti plok- lių 
muzikos arba paspoksoti į televizijos ekraną, nes - me 
kambaryje yra visų rūšių pramogų ir malo' nų. 
Pirmasis į svetainę sugrįžta Jurgis. Atsisėda i '-elį 
ir ketina pasklaidyti neskaitytus laikraščius. Net.K-tai 
krūptelėja, nes čia pat šalia fotelio suskamba te >no 
aparatas. Kitas skambantis tolikalbis yra N lės 
kambaryje. J i dabar migdo Linuką. Tai žinodamas 
Jurgis skubiai nukelia ragelį. 

— Mister Bartanis? 
Jurgis nekreipia dėmesio į pavardės iškra;: "ną-
— Taip, aš... 
— Čia Plotner, jūsų seklys. 
— Malonu, mister Plotner... Ar turite kokiu i »U? 
Jurgis neramiai sujuda fotelyje Širdis neju "nis 

ima smarkiau plakti. 

gyveno. Bet t ik ką dabar mūsų agentas nuvyko pa 
tikrinti. . . Pranešė, kad toje lūšnelėje nieko neradęs... 
Matyti , visi jos gyventojai kažkur išvykę. Nežinia, ar 
visam laikui, ar laikinai... Bet būkite ramus, mister 
Bartanis, mes jau suseksime, surasime! O kai įsitikin 
Sime, kad Vito tikrai ten gyvena, mes jums tučtuojau 
pranešime! 

— Ačiū labai, mister Plotner!.. 
— Iki greito pasimatymo, mister Bartanis... 
Jurgis padeda ragelį. Ar džiaugiasi jo širdis? Gal 

dar labiau liūdi? Veidas palyginti ramus, bet vidus 
virpa, nekantrauja. Gal netrukus susitiks su sūnum9 

Koks jis dabar? Ar pasikeitęs? Ar i gera, ar į bloga? 
Iš uosto rajono, kur Jurgis yra buvęs, žino ir sprendžia. 
kad tai blogos reputacijos apylinkė 
paminėjo „lūšnelę", o ne namą. Matyti, menkas tas 
namelis... Gal apgriuvęs, gal jau pasmerktas nugrio-
vimui . Kas jame gyvena, nesunku atspėti... Aha' 
Kažkoks Hardy... Ričardas. Jeigu Vytas apsigyveno pas 
seną nusikaltėlį, vadinasi, kasgi? Arba pats nutarė 
eiti panašiu keliu, arba, gal, neturėjo pasirinkimo 

Jau susekta, jog tik ką išėjęs iš kalėjimo Vytas 
nuėjo į barą.... Vadinasi, nuo alkoholio nebuvo atpra 

Religija yra ne kas kitas, kaip 
t ik Dievo ir žmonių meilė. 

W. Penn 

Religijos užmiršimas žmogų 
veda prie pareigų užmiršimo. 

J. J. Rousseau 

Taip, tur ime! Pagal iau užėjome t.-- ius tes ir po dviejų metų bausmės!.. O juk alkoholio jtakoje 
pėdsakus! Logiškai svarstydami kur žmogus g • už ir savo pasikėsinimą vykdė... Taip, bare jis greičiau 
kliūti išėjęs iš kalėjimo... Žodžiu, suprasdami V : pa- sia susipažino su tuo tipu... Juk prie stiklelio greit mez 
linkimą į alkoholį, nutarėme, kad jis galėjo uze.'-i į gaai pažintys! Nejau pradėjo eiti slidžiu keliu9 Vel drau 

nuliūsta, tik susimąsto. Neramiai žvelgia Jurgiui i 
akis. 

— Kažin kur jis dabar? 
— Sunku pasakyti, Nijole... Gal kur nors išvyko 

su tuo savo nauju draugu... O kur — nežinia... 
Bet jis pats galvoja, kad gal Vytas išvyko blogais 

tikslais. Nijolė gi įsivaizduoja Vytą geriant} vel užei
goje, pilnoje neaiškios profesijos vyrų. prietemoje, 
prirūkytoje patalpoje... O gal jie, kiek jų ten yra, lėbauja 
su moterimis? Ak. kodėl tokios mintys vis skverbiasi 
į sąmonę? 

— Man labai neramu del jo... 
— Nusiramink... Svarbiausia, kai ateis Marija, tai 

jokiu būdu neparodyk jai susirūpinimo' Jukji telefono 
O agentas skambučio savo kambaryje negirdėjo! 

Prisiminęs Mariją Jurgis prieina prie svetaines 
sienoje įrengto aparato įjungia ir negarsiai kalba \ gro
tuotą tinklelį. 

— Maryte, gal ateiti tau padėti? 
Sekundę klausosi. Netrukus aparate brazdėjimas. 
— Dar vieną minutę Bet jau gali ateiti, aš tuoj... 
Jurgis grįžta prie Nijolės Mato ją vis dar 

mąstančią. 
— įjunk, kas tau patinka, gerai' Tik nerodyk kas 

tave graužia, prašau! . 
(Bus daugiau) 

; 



DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

HORIZONTAI 
P A R . . Ž A N Ų KOVOSE 

ŽUVĘ J A U N I E J I 
I N T E L E K T U A L A I 

1967 m. Lietuviškos knygos 
klubo išleisto dokumentinio 
veikalo „Kritusieji už laisvę" I 
tome trumpai aprašytas faktas, 
kad Lietuvos partizanų kovose 
su okupanta is žuvo jaunosios 
kartos l i teratūros kritikas i r 
filosofas Mamertas Indriliūnas, 
kilęs iš Gataučių kaimo, Vabal
ninko vis., Biržų aps. Šį rudenį 
pirmą kar tą po 46 metų Lie
tuvoje viešėjo poetas Kazys Bra-
dūnas su žmona ir kai kuriais 
šeimos nariais . Jis j Kauną ir 
vėliau į savo tėviškę Vilkaviš
kio aps. iš Rygos važiavo auto
mobi l iu . , ,Lie tuvos a i d o " 
1990.IX.8. nr . paskelbtame 
interviu K. Bradūnas apie savo 
pirmuosius įspūdius Lietuvoje 
taip papasakojo: 

„Pervažiavęs Lietuvos sieną, 
pirmiausia užsukau j Pabiržės 
bažnytkaimi, visai netoli Lat
vijos, ir susi ieškojau mano 
s tudi jų d r a u g o M a m e r t o 
Indriliūno pilkapi, k u r guli 27 
partizanai ant Tatulos upės 
kranto. Tai man buvo pats jaus
m i n g i a u s i a s , l a b i a u s i a i 
sukrėtęs pergyvenimas... Aš 
pamačiau supiltą pilkapį ir d a r 
šviežią žemę tokiame didžiu
l i a m e s k v e r e ir Pab i r žės 
klebonas sako: ,Va, norėjau 
atpažinti juos, pradėjom kast , 
bet radom t ik kaulelius, batus , 
d r a b u ž i ų s k i a u t e l e s . T a i 
užvertėm viską, o dabar padary
sim bendrą skverą, j au pastaty
t a s kryžius... ' Taigi mūsų di
džiausias pergyvenimas ir buvo 
Lietuvoj pr ie šio bendro pilka
pio..." 

Da r tik prieš metus pranešta, 
k a d ir Vabalninko miestelio 
pašonėje ras ta didžiulė duobė, 
kurioje t a r p 1945 ir 1951 m. 
buvo sumesti 82 žuvusių part i
zanų lavonai. Bičiulio Donato 
Šato dėka, dar visai neseniai ga
v a u ten palaidotų partizanų pa
vardes i r jų kilimo vietas . 
Tačiau M a m e t o Indriliūno pa
vardės ten nebuvo. Tad ačiū Ka
ziui Bradūnui, kad filosofo ir li
tera tūros kritiko M. Indriliūno 
kapas jau žinomas ir išeivijai, o 
ypač jį pažinusiems. 

Lietuvoje leidžiamam litera
tūros žurnale „Pergalė" š.m. nr. 
8 plačiai prisimenamas pasi
priešinimo sąjūdžio kovotojų 
eilėse žuvęs Bronius Krivickas, 
spausdinamas pluoštas partiza
naujant jo sukurtų eilėraščių ir 

j o diplominio darbo iš t rauka 
Vilniaus universitete: „Kančia 
ir džiaugsmas J. Aisčio-Alek-
sandriškio kūryboje". Šis ras tas 
profesorių V. Mykolaičio Putino 
ir V. Maciūno buvo įvertintas 
labai gerai ir atspausdintas 
. .Kūrybos" žurnale 1944 m. 
n r . 3. 

Tas laikotarpis, kuriame augo 
būsimoji intelektualų ka r t a . 
..Pergalėje", kuri 50 metų kėlė 
t ik socializmo didvyrius, taip 
nušviečiamas: „Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą lietuvių kultūros 
horizonte pasirodė nauja nepri 
klausomybės augintinių kar ta , 
kur i s i ekė , k a d L i e t u v a 
pagaliau atsikračiusi nepilna 
vertiškumo ir po keletą amžių 
j s i sedus io ve rg i škumo 
kompleksų taptų tikrąja Euro
pos valstybe... Taip brendo kar
ta, be kurios neįsivaizduojama 
lietuvių literatūra — V. Ma 
černis, H. Nagys. K Bradūnas. 
P Jurkus, A. Nyka-Niliūnas. G. 
Jokimait is , E. Matuzevičius ir 
dar nemažas būrys kitų..." 

Šitoje panoramoje iškyla ir 
Bronius Krivickas, kuris „irgi 
sukosi šiose orbitose Būdamas 
labai veiklus, gebėjo ne t ik stu 
dijuoti, bet ir redaguoti Ateitį 
'1938-39) , Studentų d ienas 
'1939-40)... dalyvauti Šatrijos 
meno kuopoje. V Mykolai-
5io-Putino Vilniuje suburtame 

li teratų būrelyje, B. Sruogos 
teatro seminare..." 

Vokiečių okupacijos metais 
parašęs kandžių politinių sa
tyrų, kurių vieną posmą ci
tuoju iš poeto L. Žitkevičiaus 
laiško: Gerbiamas pone pilieti,. 
Tu kojomis žemės nelieti/ 
Aukštai ant šakos pakabintas, 
Būk naujosios Europos ži
bintas... . Br. Krivickas, bolše
vikams antrą kartą sugrįžus, 
nuo 1944 m. rudens da r kurį 
laiką mokytojavo Biržų gimna
zijoje, kur dėstė literatūrą ir lie
tuvių kalbą. Bet dviem broliam 
išėjus į mišką, gresiant areštui 
ir jis pasuko savo brolių keliais. 

Iš likusiojo poezijos sąsiuvinio 
„Pergalėje" skelbiami septy
ni eilėraščiai, kuriuose dau
giausia atsispindi partizano 
dalia: Už didžią tiesą aš šian
dien kaujuos/ Ir kausiuos 
visados vardant šitos tiesos,/ Ir 
paskutinį lašą karšto kraujo/ 
Išlašinsiu dėl jos/ Nors reiktų 
brist per kraujo upę,/ Gaisrais 
padanges išrašyt naktims,/ Vis 
t iek pasauly ji laimėti turi,/ 
T i e s a , k u r dega Dievo 
kibirkštim... 

Br. Krivickas taip pa t parašė 
nuostabiai graudų eilėraštį 
žuvusiam savo broliui par
tizanui, kurio posmą cituoju: 
Jau nuo tos skausmingos valan
dos / Ligi galo motina raudos/ Ir 
kasdien skaudžias maldas kar
tos,/ Kad negrįžo iš kautynės 
tos,/ Kad ištryško kraujas ant 
kaktos, / Kad iš rankos barbaro 
piktos/ Ten ant gatvės, dulki
nos, karštos,/ Krito akmenys 
ant karžygio lavono... 

Pasak „Pergalėje" paskelbtų 
Broniaus Krivicko biografijos 
duomenų, j is žuvo apie 1953 m. 
Kur ilsisi Broniaus kaulai, tuo 
t a r p u dar neteko sužinoti. 
Galbūt Biržų apylinkėse, netoli 
nuo jo bičiulio Mamerto Ind
riliūno, o gal ir Latvijos giriose, 
ka ip liudija kiti šaltiniai. 

Tokia skaudi jau detalėse atsi
veria praeitis. Prie progos šioje 
skiltyje supažindinsiu su Lie
tuvos Tremtinių sąjungos su
ruoš tos fotografijų parodos 
„Kovojanti Lietuva 1944-1954" 
katalogu, ku r istorinėse fotogra
fijose a t s i v e r i a deš imtys 
žuvusiųjų partizanų veidų ir 
pavardžių. 

kava l i e r ius pulk. Jonas 
Andrašūnas ir eilinis Mykolas 
Barauskas. Gėles jiems prisegė 
Lietuvos Generalinis garbės 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas ir Rūta Šakienė. 

Vyt. Čekanauskas savo svei
kinimo žodyje pabrėžė, kad su 
kovo 11 diena prasidėjo naujas 
Lietuvos atstatymo tarpsnis. 
Kvietė nedaryti didelių išvadų 
iš paskutinių įvykių ir ne
sklandumų, kviesdamas visus 
vieningai dirbti greitesniam 
Lietuvos išlaisvinimui. 

Pag r ind in i s kalbėtojas 
istorikas Vincas Trumpa savo 
įdomia paskaita giliai žvelgė į 

Romas ir Angelė Nelsai su trim dukromis ir dvier. žentais; iš kairės — Raimundas ir Renata 
Pauliai, Inga Nelsaitė ir Audra ir Rimas Narbutai. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
GRAŽI PRASMINGO 
GYVENIMO ŠVENTĖ 

Rugsėjo 1 Romo ir Angelės 
Nelsų dukros ir žentai savo 
tėvams, gyvenantiems Fuller-
tone, Calif., suruošė 30 metų jų 
vedybinio gyvenimo šventę. 

Šventėje dalyvavo šimtinė 
svečių — giminės ir asmeniški 
Nelsų šeimos draugai. įdomu, 
kad ši šventė praėjo be tra
faretišku prakalbų, sveikinimų, 
linkėjimų, bet buvo galima 
gėrė t i s šios šeimos l i e tu 
viškumu, solidarumu, savitarpe 
meile, visuomeniškumu. Maldą 
sukalbėjo ir humoru perpintus 
savo tėvams skirtus žodžius 
pasakė dukros. Skaidrėmis 
grąžino tėvų jaunystę ir vaikų 
vaikystę, o išeivio lietuviškos — 
krikščioniškos šeimos prasmę, 
remdamiesi savo pat i r t imi , 
trumpais pasisakymais atsklei
dė tėvai — Angelė ir Romas. 

Sukakties proga dukros ir 
žentai tėvams padovanojo žento 
Rimo Narbuto nutapytą didelio 
formato tėvų portretą. 

Sakoma, kad savame krašte 
sunku būti pranašu. Taikant šį 
posakį visuomeniniam gyveni
mui, išeitų, kad visuomeni
ninkai savo vietovėse dažnai 
nėra t inkamai įvert inami. 

Kr i t i šk i žodžiu: g re ič iau 
išsprūsta už palankius. Tačiau 
Nelsų šeimai Lsangeliečių 
tarpe ši taisyklė netinka. Už 
nesavanaudišką v-uomenišku-
mą ši šeima lietuvių visuo
menės yra gerbiama ir verti
nama , pirmoje vietoje per 
trumpą laiką savo talentus 
politinėje — v^aomeninėje 
veikloje išryškinusi Angelė 
Nelsienė. Toks pr.pažinimas jai 
turėtų priklausyt au vien dėl 
jos sumanytos dešimties milijonų 
dolerių humanitar nės pagalbos 
Lietuvai idėjos, kurios realiza
vimui ji pradėjo :r tebetęsia 
dideles pastanga- Gera jos 
orientacija, o r i r n a l i viešo 
kalbėjimo forma ;al ka i kada 
kiek trumpintins ir įvairiose 
svarstybose jos ? teikiami kon
kretūs siūlymą: ją iškelia į pir
maei les išeivijos veikėjas . 
Idėjomis, finansais ir techniška 
t a lka jos po .unius visuome 
ninius darbui stipriai remia 
vyras Roma- Nelsas, importo-
eksporto bendrovės SEREC. 
Inc., prezidentas. Lietuviškam 
darbui pajungti tos bendro
vės kompiuteriai, faksas i r 
sekretorės . Reikalui ki lus , 
mamai padeda ir visos trys 
dukros — Audra Narbutienė, 
R e n a t a Paulienė ir Inga 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 

P U I K U S KONCERTAS 
MAIRONIO P A R K E 

Rugsėjo 16 d. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos Put-
name seselių rėmėjai, kartu su 
seselėmis, Maironio Parko 
didžiojoje salėje surengė kon
certą ir vaišes. 

Visus šil tu žodžiu pasveikino 
rėmėjų skyriaus pirm. A Gar-
sienė. Programai vadovavo B. 
M i l i a u s k a i t ė - H a r r i s . J i 
supažindino ir su koncerto 
atlikėjais — soliste Maryte 
B iz inkauska i t e -Bi ld iene — 
sopranu; Yu Xing Li - tenoru, 
j aunu kiniečiu studentu iš 
Bostono muzikos konservatori-
ios. Verute Bizinkauskaite-
Cote. skompaniatorium Bradley 
Pennington. 

Pimoje dalyje solistė M. 
Bizinkauskaite-Bildiene atliko 
„Pavasario dienele". ..Lopšinė". 
„Pamylėjau vakar" . - visos 
t rys Šimkaus. Tris partizanų 
dainas: „Stoviu aš parimus". 
„Kaip verkiančio smuiko", 
„Kur gintarais nusėtas marių 
krantas". „Našlaitės rauda", — 
S. Simaus, „Tulpės". - K.V. 
Banaičio. „Plaukia sau laive
lis", — Šimkaus, kuria duetu 
dainavo solistes M Bizinkaus

kaitė-Bildienė ir V. Bizinkaus-
kaitė-Cote. Sol. Marytė Bizin
kauskaitė-Bildienė padainavo 
„Vilijos dainą" iš Leharo operos 
„Linksmoji n a š l ė " . Antrą 
koncerto dalį pradėjo solistas 
Yu Xing Li. Jis padainavo 
„Nina" , — Pergolesi, „La Ser-
na ta" . — Tosti. Sis. jaunas 
studentas solistas, savo gražiu 
tenoru sužavėjo publiką. M. 
Bizinkauskaitė-Bildienė pa
dainavo Rusalkos ariją iš operos 
„Rusalka". — Dvorak, ištraukas 
iš operos „La Boheme". — 
Puccini. 

M. Bizinkauskaitė-Bildienė ir 
Yu Xing Li atliko duetą ..0 
soave fanciulla", po kurios 
solistas dainavo „Cor N'grato" 
- Cardillo. 

Pabaigoje M. Bizinkauskai
te-Bildiene ir Yu Xing Li pa
dainavo ištrauką ir operos ..Ma-
dama Butterfly". Publika buvo 
nepaprastai koncertu sužavėta, 
karštais plojimais ir atsistojimu 
pagerbė solistus. T Miliauskai
tė įteikė dainininkams gėles 
Programos vedėja B Miliaus
kaitė-Harris padėkojo solistams 
ir akompaniatoriui. 

Už šį aukšto meninio lygio 
koncertą didžiausia padėka 
p r ik lauso solistei Marytei 
Bizinkauskautei Bildienei. kuri 
ne t ik sutiko dainuoti, bet 

pasirūpino ir atsivežė, ne t ik 
akompaniatoriu. bet ir solistus. 
Rengėjai ir seselės visa t a i 
vertina ir dėkoja. 

Maldą prieš vaišes sukalbėjo 
seselių kapelionas kun. dr. V. 
Cukuras. Rėmėjos ir jų talki
ninkės., vadovaujamos pirm. A. 
Garsienės. paruošė vaišes. 

Seselė Oliveta. visiems dėko
d a m a . pasidžiaugė graž ia 
VVorcesteno lietuvių rėmėjų 
veikla. Ypač dėkojo Maironio 
Parko pirm K Adomavičiui i r 
v isa i vadovybei. T r u m p a i 
kalbėjo ir Lietuvių Labdaros dr-
jos Maironio Parko pirm. K. 
Adomavičius Pasidžiaugė gra
žiu koncertu ir seselių atlie
kamai s darbais. Ragino 
nepavargti, žadėjo amenišką ir 
Maironio Parko vadovybės viso, 
keriopa parama, kurią savo ir 
žmonos Teresės vardu patvir
t i n o į te ikdamas sese lėms 
piniginę auką. Seselių rėmėjų 
sk. pirm. A. Garsienė ir valdyba 
dėkoja Lietuvių Labdaros dr-jos 
pirm. K. Adomavičiui, vicepirm. 
A. Glodui ir visai vadovybei už 
leidimą nemokamai naudotis 
puošnia sale. už visas dovanas 
bei nuolat ini p a l a n k u m ą 
seselėms. 

Padėkos nusipelno v i sos 
moterys, ruošiant vaišes dirbu
sios virtuvėje, patarnavusios 
prie stalų, platinusios bilietus. 
Tai nepailstančios — vyriausia 
šeimininkė sk pirm. A- Garsie
nė. I. Juodaitienė, R- Valins
kienė. E. N'alivaikienė. D. 

garbingos Vy tau to Didžiojo 
gadynės Lietuvos istorinius 
įvykius, iškėlė dar negirdėtus 
įdomius faktus ir mintis. 

Baigdamas paskaitą pažymėjo 
vėliausių įvykių išraiškas Lie
tuvoje ir išeivijoje. 

Koncertinę programą atliko 
solistai Jan ina Čekanauskienė 
ir Antanas Pavasar is solo ir 
duetais. Puiki palyda pianinu 
muzikės Raimondos Apeikytės, 
kuri irgi atl iko įdomią solo 
variaciją pianinu. 

Minėj imo paba igo je visi 
dalyviai sugiedojo Lietuvos 
himną. 

V y t a u t a s Šeš tokas 

Nelsai tė . Tuo būdu šeimos 
sol idarumas p r a t ę s i a m a s į 
visuomeninį solidarumą. 

Sukak tuv inė je vedybinio 
gyvenimo šventėje svečiai Nelsų 
šeimai sugiedojo užtarnautą 
„Valio, valio". 

J . Kj. 
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS 

Tradicinį šios šven tės 
minėjimą surengė Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyrius. 

Šventė pradėta ryte vėliavų 
pakėlimu parapijos kieme. Po 
pamaldų Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje minėjimas vyko 
parapijos salėje. 

I šk i lmingas organizacijų 
vėliavų įnešimas į sceną da
lyvių pagerbtas atsistojimu. 
Vėliavų pagerbimo ceremonialą 
p ravedė Šaul ių sąjungos 
skyriaus pirmininkas Juozas 
Pažėra. 

Programos vadovė Ramunė 
Vi tk i enė pakv ie tė sol is tę 
Janiną Cekanauskienę sugie
doti JAV himną. Invokaciją 
sukalbėjo prel. Jonas Kučingis. 

Tautinės sąjungos skyriaus 
pirmininkė Liucija Mažeikienė 
tarė įvadini žodį, pakviesdama 
pagerbimui Savanorius kūrėjus. 
Deja. savanorių, kurie pajėgė 
čia dalyvauti, šiemet buvo jau 
tik du: tai Vyčio kryžiaus 

Zenkuvienė. A. Norkevičienė, I. 
Markevičienė, P. Gailiūnienė, 
O. Kildišienė, N. Pranckevi-
čienė, V. Alytienė. L Parulienė, 
T. Juškienė, O. Keršytė. T. 
Adomavičienė. T. Miliauskaitė. 
A. Jakniūnaitė. B. Miliaus-
kaite-Harris, J. Miliauskienė. 
A. Maskel iūnienė. Neapsi
einame ir be vyrų pagalbos. 
Visuomet mielai talkina V. Gar-
sys, o ką beka lbė t i apie 
vicepirm. A. Glodą, tą 
neišsemiamos energijos asmenį 
ir talkininką. 

Padėka abiejų lietuvių pa
rapijų klebonams — kun. V. 
Paruliui. MIC. ir kun. A. Volun-
giui. renginį garsinusiems pa
rapijų biuleteniuose, ir lietuvių 
radijo programos , .Aušra" 
vedėjui inž. E. Meilui. J r , jį gar
sinusiam oro bangomis. Jis ir jo 
žmona Teresė nemokamai ats
pausdino renginio bilietus. 

Žvelgiame į ateitį su viltimi ir 
pasitikėjimu, kad rėmėjų sky
r ius mūsų parapijoje egzistuos 
ir toliau.remdamas kilniuosius 
seselių darbus, nes šių metų 
pavasarį rėmėjų eiles padidino 
naujos, energingos narės, kurias 
matėme šiandien darbuojantis. 

Baigiant šias eilutes gautas 
pranešimas, kad mirė solisčių 
Marytės Bizinkauskaitės—Bil-
dienes ir Verutės Bizinkaus-
kaitės-Cote tėvelis dr. P. Bi-
zinkauskas. Rėmėjų skyrius 
nuoširdžiai užjaučia Bizin-
kausku šeima ir gimines. 

JJf. 

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 
Woodkaven, N.Y. 11421 
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L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX tas pats 

1990 M. KELIONES 
NIUJORKAS—RYGA 

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

Oro Unija — FINNAIR 
'Skrydžiai kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį 

'Specialios kainos nuo spalio 1, 1990 iki kovo 31, 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 
Kaltonė # 106 $1,699.00 iš Bostono ir Niujorko 
Lapkričio 7 -1» $1.899.00 iš Čikagos 
Vienam asm kamb + $169.00 

KALĖDOS IR N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelionė. 11 dienų Uatuvoja. 12 naktų Vllnhijo, 1 naktis 
Helsinkyje. Oro Hnl|s - FINNAIR 

Kollonė # 1225 $1.799 00 iš Bostono ir Niujorko 
Gruodžio 22-5 sausio 5, 1 M 1 $1.999 00 iš Čikagos 
Vienam asm. kamb + $219 00 

N. M I T A I LIETUVOJE 
15 dienų kelionė. 11 dienų Lietuvoj*. 12 naklų Vilniuje, 1 naktis 
Hotolnkyje. Oro linija - FINNAIR 
Kluone • 1250 $1.799.00 iš Bostono ir Niujorko 
Oruodilo 2 9 - M U S I O 12. 1 M 1 $1,999.00 iš Čikagos 
Vienam asm kamb • $21900 

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALTIC TOURS • 77 Oa* St., SuNa 4 • NEWTON, MA 02164. 
Tol. 617/96S-SOS0 • Fax 617/332-7761 
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drįsčiau, apsaugok Dieve, o jie 
— per platųjį Atlantą... — 
negalėjo atsistebėti Felicija. Ir 
taip bendru nutarimu nukelia
vo ap laužy t i ems burla ivių 
stiebams remontuoti ir antras 
Purtulių tūkstantėlis iš ,,Ice 
Cream" dėžutės šaldytuve. 

— Gal ir gerai — vėl pako
mentavo Felicija. — nereikės 
žiūrėti, kad vaikaičiai, beieško
dami ledų po šaldytuvą, pinigus 
kur neišmėtytų. 

1990 metai užklupo išeiviją su 

AUKSO VALSTIJA -
KALIFORNIJA 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

HENRIKAS B A J A U S 

Kalifornijos valstijoje pralei
dome didesnę gyvenimo dalį. 
tapome Amerikos piliečiais. 
Atkeliavę į šį kraštą ir pradėję 
naują gyvenimą nuo šaukšto, 
sus ikūrėme - gyvenimą 

Eureka! (Graikų kalbos žodis\ 
Aš radau. Valstijos gėlė — 
aguona. Kiekvieną pavasarį 
pilni laukai yra geltonų aguonų, 
kurios prisidėjo prie The Golden 
State pavadinimo. Kalifornijos 
indėnai vartojo aguonas kaip 
mais tą , s p a u s d a v o alyvą. 
Balandžio 6 d. yra Kalifornijos 
aguonų diena. Valstijos paukš-

prasidėjusiu laisvės judėjimu senatvėje . Pal ikę sunkias 
tėvynėje. Čia jau atsirado kūrimosi sąlygas į šalį, norime 
didelių galimybių remti, aukoti pažvelgti į šią grožio ir gamtos 
ir jaudintis dėl įvykių tėvynėje, vertybių valstiją Kaliforniją, 
Projektų, projektėlių veiksnių kur gamtos mylėtojai galėtų tis yra putpelė, laimėjusi premi-
veikloje: vieni ragina siųsti lankyti ją ir džiaugtis šiuo jas už drąsą ir gudrumą. Vals-
gre ič iau popierių istorijai aukso kraš tu — skirtingu tijos žuvis — auksinis upėtakis, 
spausdinti, kiti mediciną — pasauliu. Kur jūs rasite tokius jūrinis žinduolis y r a pilkas 
vaistus ir aparatūrą, kiti ragina turtus ir gamtos grožį: jūrą, banginis 35-50 pėdų ilgio ir 

i r vals t i jos pa rka i . Ovvens 
Valley yra tarp dviejų aukščiau
sių ka lnų virtinių: Sierra Ne-
vada ir White Mountains 14.000 
pėdų aukščio. Mojavę dykuma 
Kalifornijos pietryčiuose — pa
gr indinė aukšta dykuma — 
3,000 pėdų aukščio. 

Lassen kalno viršūnė iMt 
Lassen Peak) yra vienas iš 
daugelio ugniakalnių — vei
kiančių, neveikiančių, užgesu
sių, supančiųPacifiko vandeny
ną didžiuliu ugnies žiedu. Ši vir
šūnė yra 10,457 pėdų aukščio. 
L a b a i g ražus y ra Lassen 
vulkaninis valstybinis parkas 
su savotiško atspindžio ežeru. 
Parke yra labai daug stovyk
lautojų, nors lokiai yra dažni 
svečiai. 1915 m. Lassen kalno 

aukoti informacijai ir kitiems dykumą, kalnus, ramius ežerus, 20-40 tonų svorio. Valstijos me- v į r š ū n ė plvšo ir išsiveržė vul-
revoliuciniams žygiams parem- U1^s ~ t i k valandos atstume. dis - raudonmedis, aukščiau- kanas : grybo pavidalo debesys 
t i , lyg laisvės rytojus jau būtų Kalifornija yra keliavimo valsti- šias medis pasaulyje, 360 pėdų s į u n t ė milšiniškas dulkes 

Kun. Jonas Kuzinskas, Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas, džiau
giasi laimėjęs raguolį „Draugo'* metinėje vakarienėje. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

PENSININKO SANTAUPOS 
J . KATINAS N.P . 

Aloyzas ir Felicija Purtuliai 
stovėjo savo rezidencijos kieme 
ir akimis vedžiojo į savo ne
seniai pabaigtą mokėti namą, 
dviejų miegamųjų lūšnelę, kuri 
per 30 mokėjimo metų Aloyzo 
apskaičiavimu kainavo apie 
80,000 dolerių. Aišku, par
duodami galėtų gauti gal ko
kius trisdešimt, o skirtumą 
nusinešė už paskolą ir nuo
šimčius Skolinimo ir Taupymo 
b-vė. kurios kapitalas tikriau
siai jau išvažiavo į Šveicarijos 
bankus, nes Amerikoje nesuran
da nei pinigų, nei vagių. 

Aloyzas pabandė supurtinti 
vieną medinio namo kampą. 

Atrodo, kad dar tvirtas — 
pasakė. — mums užteks. Nors 
jeigu stipresnis vėjas netyčia 
pasisuktų į mūsų apylinkę, 
galėtų ir nunešti jau apšerpėjusį 
stogą. 

Vaikams išsiskirsčius, o pačių 
gyvenimui slenkant vakarop, 
reikalavimai nedideli. Vieną 
rytą. kada Aloyzas ir Felicija 
anksti pabudo ir jau daugiau 
nebeužsi l iūl iavo. Aloyzas 
užvedė įdomų pašnekesį apie 
santaupas. 

— Zinai. Felicija, — palengva 
pradėjo Aloyzas. — aš galvoju, 
kad po to skolinimo bendrovių 
skandalo re ikia išimti iš 
finansinių institucijų likusias 
mūsų santaupas ir parsinešti 
namo. Išleidus vaikus į mokslus 
ir dar padėjus įsikurti, tris
dešimt metų rėmus Lietuvoje 

t ikrai prašvitęs. 
— Tai kaip, Felicija — vėl 

kalbina Aloyzas, ar duosime? 
— Na čia ta i j a u t ikra i 

reikėtų — atsako ašarodama 
Felici ja . Tik va ką t ik 
p e r s k a i č i a u Dirvoje A.G. 
e i l ė raš t į i r nebež inau ką 
begalvoti. 

A.G. rašo: 
Šimtai tūkstančių kelia ranka-*. 
Žengia gretoj tauta į ataka. 
Rodos, už laisvę ir kalnusnukas. 

O tu lovoj mąstai atskirai 
Ar tikrai*' ... 

— Duokim, Felicija. Žmones 
tenai viską aukoja, mes negali -

teiti. Aloyzas irgi per daug 
linksmas nebuvo. 

Ir vėl vieną nemigo rytą 
Aloyzas prašneko: 

— Žinai ką aš galvoju, Felici
ja? Vakar suskaičiau net dvi
dešimt laiškų iš įvairių organi
zacijų, ins t i tuci jų , fondų, 
draugijų, galerijų, vienuolynų, me pradėti abejoti. Tik, žinoma, 
spaudos bendrovių, prašančių reikėtų kam pakontroliuoti, kad 
paramos, atseit pinigų. Žygiųo- mūsų pinigai nenueitų senų 
jame į savo gyvenimo saulėlydį, lietsargių pirkimui ir siuntimui 
į Kazimierines juk nenusine- Amerikos prezidentui. Kam to
šim, laidojimo sklypai jau iš- kia ir mintis atėjo? Geriau ar 
mokėti, gal ir reikėtų kiek blogiau, o mums ir Amerikos ir 
padalinti, kad neišeitų kaip tam jos prezidentų dar labai prireiks, 
čigonui su asiliuku: kada ir kol išsikovosime buvusią nepri-
š ienas pas iba igė ir a s i l a s k lausomybe . Ir t a i p tūks-
nugaišo. tan tukas iš seno bato skylės 

— O kam jau tu. ATlau, taip '. pade nukeliavo patriotiškiems 
žadi da l in t i ? — te i ravos i tikslams. 
Felicija. — Gal ir gerai 

— Manyčiau, kad reikėtų 
kiek paremti kultūrą, poeziją, 
meną... Kaip tu manai? 

— Paremt poeziją. Aliau, juk 
visą gyvenimą e i l ė rašč ius 
raš inedavai . Priterl iojai ir 
širdžių primaliavojai visą mano 
dar gimnazistes dienyną, norė
jau jau išmesti... 

— Nežiūrint tavo sarkazmo, 
gal ir reikėtų paremti poeziją — 
galvojo Aloyzas. 

vel pako
mentavo Felicija. — Aš vis 
galvodavau, kad žiemos metu, 
įsispyręs tuos senus batus, 
nepa l a ido tum t ū k s t a n t ė l i o 
Michianos pusnynuose. 

Ir taip liko tik vienintelis 
. .bankelis" — Šv. Florijono 
paveiksle. 

— Tuščia jų. tų pinigų — 
guodėsi Purtuliai, — užteks. Va 
kad ir ta sveikata: vos vieną 
galą šiek tiek aplopai, jau kitas 

ja, kur yra nuotykiai, roman
tika, veikimas, pramoga, poilsis. 
Ji yra turtingiausia iš auksinių 
vakarų (Kalifornija. Nevada. 
Oregon. VVashingtonl Tai žemė, 
kur sapnas tapo realybe: „Ke
liauk į vakarus, jaunuoli, ke
liauk į vakarus". 

Manoma, kad prieš daugelį 
metų Kalifornija buvo grupė 
salų. Senų senovėje ji buvo 
vadinama Baja pusiasalis, pagal 
ispanų tyrinėtoją Hermas Cor-
tes, o 1539 ispanas Francisco de 
l'lloa pavadino tą kraštą mi
tologiniu Kalifornijos vardu, pa
imtu iš 15 a. romano. Ispanai, 
atvykę į šį kraštą, rado indėnus 
skirtingų kultūrų. Patys pirmie
ji pradėjo kurti misijas ispanų 
pranciškonai. Greitu laiku buvo 
apie 23 misijos, kurios skelbė 
kataliku tikėjimą, kūrė gyvulių 
ūk ius , steigė plantacijas, 
drėkino laukus upių vandeniu. 
Per 150 m. Kalifornija silpo 
saulėje, pasiekiama tik keletos 
naujakurių , nebuvo jokio 
vystymosi, augimo. 

1768 m. rusai.pradėjo įdo
m a u t i s Alaska. Matėsi 
galimybė ateivių plėtimosi 
pietų link. ir ispanų karalius 
Karolis įsakė Kalifornijos kolo
nizaciją. 1769 m. įkurta San 
Diego ir atrasta San Francisco 
įlanka. 1777 m. pirmoji piliečių 
kolonija buvo San Jose, antroji 
Los Angeles. Tu laikų vyriau
sybė buvo kariuomenė, kuri 
stovėjo Montetvy. Karštligė 

aukščio Humboldt apygardoje. 
Šių medžių miškai valstijoje 
užima 2.3 milijonus akrų. Tai 
seniausi medžiai, išlikę Kali
fornijoje ir Oregon. Valstijos 
gyvulys — pilkasis lokys. Seno
vėje šie dideli, ž iaurūs, baisūs 
gyvuliai gyveno slėniuose ir 
kalnuose. 

Praslinkus 75 m. po aukso 
atradimo ir p lūs tant daugiau 
žmonių į k r a š t ą , lokia i 
nepripažino civilizacijos ir buvo 
n a i k i n a m i . J u o s n a i k i n t i 
uždraudė žuvavimo sportas. 
Valstijos vėliava — The Bear 
Flag iškelta Sonoroj 1846 m., 
suprojektuota VVilliam Todd: 
baltame fone viduryje ant žemės 
lokys, apačioje užrašas Cali-
fornia Republic. kairėje pusėje 
viršuje raudona penkiakampė 
žvaigždė. 

Yra prileidžiama, kad Kali
fornija galėtų būt i nepriklau
soma šeštoji pasaul io galybė po 
JAV, Sovietų Sąjungos. Japo 
nijos, Vakarų Vokietijos, Pran
cūzijos su savo tur ta is , pinigais, 
kariuomene, Olimpinių žaidy
nių komandomis ir kt. Kali
fornija yra daugiau negu vals
tija. Jos spalvos y ra mėlyna ir 
geltona, vartojamos su antspau
du ir Kalifornijos universi
teto. Antspaudas yra apvalus 
ratas su užrašu The Great Seal 
of the S ta te of California. 
Viduryje aukštai yra Eureka — 
valsti jos m o t t o paskendęs 
debesyse, žemiau kalnų smai-

auksui plito, o H48 m. auksas galiai vaizduoja Sierra Nevada, 

Man tikrai patikdavo ret- prakiūra, kaip to driskiaus 
karčiais pasvajoti ir pagyventi 
dausose, tik kad aš jau tų 
jaunųjų mūsų poetų nebepajė
giu suprasti. Kad ir tokia poezi
ja, ska i ty ta Aiduose Q988 
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pasilikusius gimines ir dar 
nusipirkus turbūt paskutinį Paslap-prisiek-tim-tom 
automobili, juk jau ne kažinkas Sateli-mita-tas 
ten ir liko. 

— O ką tu siūlytum. Aliau? — 
paklausė susidomėjusi Aloyzo 
planais Felicija. 

— Ogi. va. Parsineštume tą 
kapitalą namo ir išskirstytume 
į keturias krūveles. Vieną tų 
padėtumei t a r p lėkščių į 
virtuvės spintą, kitą — įdėtume 
į tuščią ..Ice Cream" dėžutę ir 
laikytume šaldytuve, trečią — 
laikytume garaže, senų žiemi
nių batų pado skylėje, o ketvirtą 
— galėtume užkišti už šv. Flori
jono paveikslo tavo miegama
jame. Žinai, nuo gaisro apsaugo
tų Florijonas, o vagis, nebi
jančius žmonių, gal išgąsdintu 
Dievo baime, kaip tu manai? 

— Gal ir nebloga čia tavo 
mintis — stebėdamasi Aloyzo 
fantazija atsake Felicija. 

Ir taip Purtulių sunkiu darbu 
sukrautas kapitalas atsirado ju 
pačių namuose. Bet pagal mūsų 
senelių priežodi, kur pinigas -
ten rūpestis. Felicija darėsi vis 
nervingesnė ir susirūpinusi: o 
gal tie banku kasininkai kam ir 
kyštelėjo žodeli, kad ilgametis, 
„kastiumieris"' Purtulis vakar 
visą savo turtą parsinešė namo 
O kas tada9 vieninteli namu 
sargą šuneli Sedą pernai palai
dojome, tai nebus kam ne vamp-

Parazi-mita-tas 
Paslaptim paslaptim 
Mita-mita-mita 
Prisiektom prisiektom 
Ryja-ryja-ryja 
Parazitas satelitą..." 

Ar tu, Felicija, supranti čia 
bent ką? Bepig būdavo, kai toks 
a.a. Antanas Gustaitis, ap
rašydamas, kad ir mūsų buitį, 
eiliuodavo: ...,,vis tos pačios 
vyžos: liūdnas prieky laimės 
kelias — liūdnas atsigrįžus..." 

Nežiūrint šių, gal kiek ir 
neigiamų minčių, Pur tu l ia i 
atseikėjo ku l tū ra i pa remt i 
t ū k s t a n t ė l į dolerių iš to 
..bankelio", kur buvo laikomas 
tarp lėkščių. 

— Gal ir gerai padarėme — 
dar pridėjo savo komentarus 
Felicija — nesudaužysim servizi-
nių lėkščių po pinigus besi-
graibydami. 

Atėjo 1989 metų vasara . 
Skambėjo šūkiai: ..Lietuvos 
buriuotojas perplaukia Atlan
tą. . ." . . . " At lan tą sk ros 
drąsieji..." Mūsų buriuotojai 
t a u t o s pas id idž iav imas ir 
garbė..." 

— Aš su tomis jų valtelėmis 
per Michiganą plaukti neiš-

trmyčiai. O malonumas didelis: 
guli sau lovoje, o tau ant galvos 
Florijono paveiksle kabo tavo 
visas kapitalas. ,,Omnia mea 
mecum porto" — pasakytų seno
vės romėnai, atseit, viską, kas 
mano, nešuosi su savimi. 

Iš to fonduko Felicija, jau 
neraportuodama Aloyzui, ret
karčiais vis paimdavo viena 
ki tą š imtel į t a i vaikaičių 
gimimo dienoms atžymėti, tai 
marčių išlaidoms, tai tėvų 
dienos proga, angliško ode
kolono Aloyzui nupirkti kiek 
pakvėpinti senatvę. 

Ir Felicijos sveikata pastebi
mai pagerėjo: ir gąsdinantys 
sapnai pranyko ir depresijos _ Tie ponai T :rtuliai — gir-
kaip nebūta, ir kugelį, Aloyzo davosi draugai:- — tiesiog ne 
labai mėgstamą, jau dažniau pacientai, bet a <kso kasykla, 
iškepa. O daktarai rankas trina Turėdami tiek .K-arabų" nei jie 
ir atsidžiaugti negali: gyj a ? n eį j j e mr-;a... 

buvo atrastas Kalifornijoje. 
Nauja ateiviu banga ėmė 
veržtis Kaliformon ir 1850 m. 
paskelb ta 3] valst i ja su 
27,667,837 g>v>ntojų, pagal 
1987 m. suraginą ir 3 di
džiausia, turint: 159,297 kvad
ratinių myliu. 

Kalifornijos valst i ja yra 
vadinama Auk-o valstija. Ji 
aukso iškasdavo Haugiau, negu 
kuri kita valstija. 1950 m. Ka
lifornijoje rasta aukso už 
2,300.000.000 dolerių. 1965 m. 
valstijos metalu pripažintas 

dar žemiau jūra su laivais, kurie 
simbolizuoja prekybos didin
gumą, o ant žemės stovi pilkasis 
lokys — ryžto simbolis. Sė
dinti figūra yra romėnų iš
minties deivė Minerva, kalna
kasiai va izduoja valst i jos 
kasyklų pramonę. Antspaudas 
buvo pri imtas 1849 m., kuris 
yra Kalifornijos emblema. 

Kalifornijos valstija yra prie 
Pacifiko krantų. Labai gražus 
yra k e l i a v i m a s paga l 
vandenyną: iš vienos pusės nesi
baigiantis vandenynas, o iš 

auksas. Auksą- tebėra eko- kitos pusės gražūs vandenyno 
nominis faktori is. Kiti vadina pakraščiai. 1,462 km yra Pači 
šią valstiją sau!'*ąja, didingąja, fiko vandenyno krantų. I šią 
galingąja. Va;-tijos motto 

Rektorius Saulius Razma pokalbyje 
Petrutyte 

u raSyt. D. Bindcm: 

vietovę įeina Shastos ir Lassen 
kalnai , d idž iaus ia Cent ra l 
valley 450 mylių ilgio ir 40 
mylių pločio, aukšč i aus i a s 
"VVhitney ka lnas ' ša l ia Alaskos) 
— 14.495 pėdų aukščio, kur 
visada yra sniegas, o 85 mylių 
a t s t u m e b e g a l i n i o grožio 
dykuma - Death Valley. 285 
pėdų žemiau jūros lygio. Tai 

** apakinantis t aškas nuo sniego 
ir smėlio, t a r p vėsumo ir 
karščio, ledo ir ugnies, susigrau 
dinimo kat i las iš praeities ir 
ateities. Ši didžiausios pra 
bangos valstija yra geriausiai 
a tva izduotas kale idoskopas 
įspūdingumo. Virš jūros lygio 
yra Šai tano jūra . Šiaurines 
dalies pajūrio kalnuose auga 
vešlūs miškai 48 mil. akrų 
spygluočiai, raudonmedžia i , 
pušys , eg l ė s . V a k a r i n ė s e 
pakalnėse auga didžiausieji ir 
seniausieji pasaulyje medžiai — 
sekvojos milžinai . Pietinėje 

ir pedagoge D dalyje auga palmes. Yra 6 vals-
Nuotr. V. Kučo tybiniai miškai ir 8 valstybiniai 

ver
dančius garus 7 mylias į viršų. 
Lava veržėsi žemyn 1,000 pėdų. 
pusę mylios platumo ir 20 pėdų 
giiumo. 150 garų sprogimų buvo 
per ateinančius metus. 18 mylių 
ka lnas buvo sunaikintas. Šis 
išsiveržęs vulkanas gulėjo ant 
užgesusio Tehama ugniakalnio 
Netoli yra išlikęs lavos 300 tonų 
akmuo, nuplautas ir padengęs 
žeme- Yra daugybė mažesnių 
akmenų. Subvvay Caves tunelis 
susidaręs iš tekėjusios karštos 
lavos. 

1916 m. vietovė buvo pa 
daryta parku, kaip aktyvaus 
vulkano peisažas. Parke yra 
laboratorijos ir centrai su aiški
nimais apie šio ir 1851 m. 
vulkanų išsiveržimus. Lassen 
kalno vulkanas buvo garsiau 
šias iš visų Amerikos valstijų. 
ka ip Cascade kalnų virtinės 
v u l k a n a s esąs to l iausia i į 
pietus, iki 1980 m. "VVashington 
valstijoje išsiveržė Mt. St. He 
lens. Visa apylinkė su Hot 
Springs Valley, Boilin.g Springs 
Lake, Devils virtuvė, Burney 
Falls vandens kriokliu, kur virš 
200 milijonų galionų vandens 
i šbėga kasd i en . Termina i 
Geyser, parku, miškais ir žė-
rėjančiais ežerais yra verta 
pamatyt i . Lassen sritis yra 
žemė vulkanų ir žemės dre
bėjimų. Tai buvo prieš 70 ir 
daugiau milijonų metų. Didelis 
keitimasis tebevyksta šiandien 
Lassen parke Devasted vie
tovėje galima pamatyti vaizdus, 
primenančius šio kalno jėgą, ir 
išsiveržusio ugniakalnio padą 
ry tų žaizdų gyjimą. Niekas 
nežino, kada išsiveržimas šio 
kalno gali vėl pasikartoti. Gam
tos tyr inė to ja i mano, kad 
Lassen Park ir kalnas Shasta 
yra kandidatai, kaip kalnas St. 
Helens aktyvūs vulkanai. 

Mt. Lassen Peak aplankius, 
netoli Redding yra natūralus, 
puikus ežeras — Lake Shasta ir 
nuostabūs šio ežero tuneliai 
(Caverns). Ežeras yra 1067 pėdų 
aukštumoje. Didžiausias žmo
gaus padarytas ežeras Kali
fornijoje. Tur i pagr indines 
š a k a s : S a c r a m e n t o upe. 
McCloud upė, Squaw upokšnis 
ir Pit upė. Shasta yra antroji di
džiausia ir aukščiausia betonine 
už tvanka Amerikoje, baigta 
1945 m., o ežeras pripildytas 
1948 m Šis didelis ežeras turi 
virš 370 mylių aplink 1 3 
daugiau, negu San Francisco 
įlanka. Kiti vadina tą ežerą 
Kalifornijos vandens stehuk 
linga vietove, laivų rojum 
Krantus dengia aukštos pušys 
ir visas ežeras yra paskendęs 
miške ta rp kalnų Puiki vieta 
atostogauti: vandens sportas — 
12 vietovių laivams įvažiuoti ir 
išvažiuoti, plaukimas, žūva-
v imas , s tovyk lav imas 24 
vietovėse, keliavimas, medžio 
j imas. Be to, žavinga pramogų 
kombinacija visai šeimai yra 
Lake Shasta Caverns 

Prieš 4,000 milijonų metų 
Shasta ežeras ir urvai buvo 
Pacifiko jūra. Kaip ir visi 
urvai, j ie susidarė r*> žmogaus 
rankų — vandens pagalba, kuris 
sudarė ir papuošė kaverna: 20 

'•, 

pėdų aukštumo akmens užlaido-
is, simetriškai sulankstytomis, 
brilijantiniais kristalais, mažais 
vandens kritimais, akmeniniu, 
mišku, katedros kambariu," 
indėnų Charlie. balerina ir kt. 
Yra virvinės kopėčios, kuriomis 
lipo i tunelį ir iš tunelio. Ka
vernose reikia labai aukštai lip
ti. Turintieji širdies negala
vimus turi būti atsargūs. Ati
daryta visus metus. 

iį 

Kalifornija, kaip keliavimo '-
valstija, turi daugybę keliavimo 
vietovių: Šiaurės pajūrio rau
donmedžiai, raudonmedžių im
perija — 550 mylių nuo Monte
rey County į pietų Oregon. Rau- į 
donmedžių valstijos parkas 
58.000 akrų yra tarp Crescent 
ir One Šioje vietovėje yra gar
si Smith upė, su pasaulyje išgar
sėjusiu žuvavimu. Idealu ke
liauti laivais, plaukti, ran- : 
kioti akmenis ir mineralus. 
Malonu stebėti upės 
susijungimą su jūra ir raudon- , 
medžiais. Tai Velykų lelijų sos- .. 
tinė pasaulyje. Švelnus klima- • 
tas. Crescent yra uostas su gar- . 
siu mies to švyturiu. Ne
toliese yra Klamath miestas ir ••> 
upė, kur auga raundonmedžiai -
— medžiai paslaptingumo: me- 'i 
dis aukštyn kojomis, katedros ' 
medis — 9 medžiai iš vienos 
šaknies , kur yra laikomos 
Velykų ir vestuvių apeigos, 
šeimos medis — nuo kamieno 
auga 32 pėdas aplinkui ir kt. In
dėnai vadina šią vietą dvasių 
vietove. Čia yra garsusis indėnų 
muziejus, tai Amerikos indėnų 
tautelių sugebėjimai. Labai 
gražus yra aukso kasyklų mies- ., 
tas Eureka su dideliu užrašu — 
Aš radau tai! 

Point Reys miestelyje yra gra
žu pasivaikščioti ir stebėti ug
ningus saulėlydžius. Ten yra 
Drakes pajūris su lankytojų cen
tru, įdomus Pomt Reys apšvies
tas namas su muziejum ir dar 
įdomesnis valstybinis jūros 
pakraštys. 

Matėme, išsitiesusi Kali
fornija susideda iš daugybės 
mažų miestelių. Nė viena vals
tija Amerikoje neturi tiek daug 
aplinkos įvairybių ir gamtos 
grožio kaip Kalifornija. 

Kalifornijos valstijoje yra apie 
150,000 ūkių. apelsinų pro
dukcija valstijoje užima 2 vietą, 
vynuogynu plotas — didžiausias 
Amerikoje. Užaugina 2.500,000 
tonų vynuogių. Be to, yra 
c i t r inų , persikų, obuolių, 
abr ikosų , slyvų, r iešutų , 
apynių, ryžių, bulvių. Verčiasi 
gyvul in inkyste , žvejyba — 
žvejojamos vietovės pagamina 
kasmet virš bilijono menkių. 
>ardinu. lašišų ir kt. 

1854 m Kalifornijos sostine 
tapo Sacramento su 261.000 
gyventoju Miesto cen t re , 
dideliame parke, 1874 m. buvo 
pastatytas kapitolis. kuriam 
planu padare Miner F. Buttler. 
Sostinės pastatas stovi 247 
pėdos virš gatves lygio, užima 
40 akrų žemes plota ir yra prie 
Sacramento upes, kuri teka 614 
km iki Mt Shasta. tada susi
jungia su San Joaquin upe į 
Deltą. Už šio taško 2 upes veda 
laivus per San Pablo ir San 
Francisco įlankas \ Pacifiko 
jūrą. Yra gražus tiltas per 
Sacramento upę Dideliems lai
vams važiuojant, tiltas pakelia 
mas. nuleidžiami barjerai. Pra 
plaukus laivams, tiltas nulei
džiamas ir keleiviai gali per 
tiltą vėl važiuoti 

Los Angeles turi 4 milijonus 
gyventojų, 4,083 kvadratinių 
mylių plotą. Tai didžiausias 
Kalifornijos miestas ir antras di
džiausias miestas Amerikoje. Be 
to. yra uostas prie Pacifiko, San 
Pedro įlankos ir Los Angeles 
upe. Skaičiumi ir plotu yra la 
bai augantis miestas, tuns dau
gybę priemiesčių, išsiplėtęs } 
platybes po gražiausias vietas. 

P .S . Autorius yra miręs, bet 
j<> r a š t a s likęs. J j ir 
spausdiname. 1 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

Soliste Dana Stankaitytė, atlikusi meninę programą — padainavusi „Draugo" 
metinėje vakarienėje Martiniąue salėje rugsėjo 23 d. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

KELIAUJANČIOS 
KNYGOS 

RASA RAZGAITIENĖ 

Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa New Yorke vykdo knygos 
Lietuvai projektą, kurio tikslas 
y r a s u t e l k t i k iek g a l i m a 
daugiau laisvojo pasaulio lite
ratūros Lietuvos mokslo insti
tucijoms, organizacijoms, uni
versitetams ir seminarijoms. Šio 
straipsnio autore ya LKR šalpos 
specialių projektų vedėja. 

..Aurelijau, kur dingo žirk
lės?", ..Ramune, kur galima 
gauti daugiau dėžių?", ,,Rūta, 
ar tie knygų sąrašai baigti?", 
..Ginte, kam ši Lietuvių Enci
klopedija paskirta?", „Andriau, 
kiek jau dėžių s u k r a u t a ? " 
,,Kun Pugevičiau. kaip t as 
gas nuo trečio aukšto nugaben
ti žemyn? 

Tokie ir panašūs klausimai 
girdėjosi Lietuvių Ka ta l i kų 
re l ig inės ša lpos p a t a l p o s e 
Brooklyne, kai buvo pakuo
jamas pirmasis 40 pėdų kon
teineris knygų Lietuvai šią 
vasarą. 

Per dvi d i e n a s b u v o 
supakuota 20 tonų knygų anglų 
ir lietuvių kalbomis. Leidinius 
ir knygas aukojo ne vien tik pa
vieniai asmenys, bet ir ame
rikiečių universitetai, žmogaus 
teisių grupės, organizacijos ir 
bibliotekos. Šalpos pata lpos 
Brooklyne per visus tris aukštus 
buvo apkrautos knygomis. Su
aukotų leidinių temat ika buvo 
tiek pat įvairi, kaip ir jų aukoto 
jai Susirinko mokslinių aka
deminių knygų, grožinės litera 
tūros, kompiuterio mokslui žur
nalų, enciklopedijų, techninių 
žurnalų, teologinės ir religines 
literatūros. Kur nepažiūrėjai, 
ten galėjai matyti knygas arba 
dėžes, kupinas kokios nor s 
medžiagos Lietuvai. 

Nors šalpos štabas yra mažas, 
buvom laimingi, kad kaip tik 
tuo pačiu metu New Yorke 
svečiavosi ne to l i į s t a i g o s 
patalpų apsistojusi BIX roko 
grupe iš Šiaulių. Šie jauni (ir 
stiprūs) vyrukai daug pasi
darbavo pakraudami pirmąjį 
konteineri Prisidėjo ir ki t i 
talkininkai svečiai iš Lietuvos 
ir vietiniai lietuviai. Dėžės, 
dideles ir mažos, naujos ir 
naudotos, keliavo iš r ankų į 
rankas, kol pasiekė konteinerio 
atdaras duris Ten jau tik patys 
stipriausi <jų tarpe ir mūsų 
Ramune Adamsi tol iau j as 
krovė į konteinerio gilumas. 
Transporto viršininkas Andrius 
Adams pr iž iūrėjo visa ir 
vadovavo savo mišriai ta lkai . 

Be knygų, visų vyriausias 
vadas kun. Pugevičius sparčiai 
pakavo ir Lietuvos dvasiškiam 
reikalingus rūbus, apsiaustus ir 
liturginius reikmenis. Šalpos 

iždininkė Marijona Skabeikienė 
atsivedė ne tik savo vyrą į talką, 
be t i r t ėve l iu s . Tą dieną 
Lietuvių Informacijos centro 
vedėja Gintė Damušytė su asis
t en te Rūta Virkutyte buvo 
irgi kooptuotos j knygų krovimo 
darbą. Iš tikrųjų nebuvo ir 
pasirinkime- visi raštinės stalai, 
kėdės ir telefonai buvo apversti 
dėžėm ir jų iš viso nebuvo gali
ma rast i po knygų kalnais. 

Viską sukrovus ir palaiminus 
Šalpos tarybos pirmininkui 
vysk. Baltakiui, konteineris 
buvo Kultūros Židinio kieme 
uždarytas ir laukė išvežimo i 
uostą. Dar atsirado ir niu
jo rk ieč ių , ku r i e pasku t inę 
minutę rinko knygas ir jas 
atvežę krovė vidun. Knygos 
Lietuvai iškeliavo šiek tiek 
anksčiau, negu numatyta, nes 
pats konteineris pradėjo smegti 
į Kultūros Židinio asfaltą nuo 
didelio knygų svorio. Pagaliau 
kon t e ine r i s buvo galut inai 
užeinkuotas ir išvežtas į uostą, 
iš kur knygos Rafaela laivu 
plaukė iki Hamburgo. Tas pats 
konteineris be perkrovimo buvo 
pervežtas per Lenkiją ir Bal 
tarusiją iki Kauno. 

Maždaug tuo pačiu metu. kai 
Brooklyne buvo kraunamos 
knygos, Putname vyko panaši 
akc i ja . Ten . vadovaujan t 
nenuilstamos enertgijos kun. 
Krasausku i , buvo pakrauta 
1,273 dėžės knygų. Pritrūkus 
dienos šviesos, vietos lietuviai 
pasikabinę žibintus, toliau tęsė 
savo darbą. Šis konteineris 
talpino 25,550 egzempliorių 
. .Kr ikšč ion i s gyven ime" 
leidinių. 711 egzempliorių Lie

tuvių Katalikų mokslo akade
mijos darbų, 15.400 knygų 
paaukotų Nekaltojo Prasidėjimo 
Marijos seselių Putname ir 
5.626 kitų aukotojų suneštų 
knygų. Visas transporto išlaidas 
padengė LKR šalpa. 

Abu konte iner ia i y r a 
sėkmingai pasiekę Lietuvą, 
Brooklyno s iunta ats irado 
Kaune rugpjūčio 19 d., o Put-
namo rugsėjo 21 d. Visos knygos 
Lietuvai buvo siunčiamos Ca
ritas katalikių moterų žinion 
ir globon. Caritas prižiūri, kad 
knygos pasiektų nurodytą 
adresatą, ar tai būtų Vilniaus ar 
Vytauto Didžiojo universitetai, 
ateitininkai, skautai, Kauno ar 
Telšių seminarijos ar kitos 
organizacijos ar institucijos. 

Knygos Lietuvai projektas yra 
vykdomas Šalpos vedėjo kun. 
Kazimiero Pugevičiaus vizijos 
dėka. Jo žodžiais, „knygų siun
timas atveria Lietuvai langą į 
pasaulį, nuo kurio ji taip ilgai 
buvo užrakinta". Šiuo metu 
Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos patalpos vėl pildosi 
knygomis. Šį kartą mūsų 
Kultūros Židinys parūpino 
papildomas patalpas jas krauti , 
atrinkti ir sandėliuoti iki kito 
konteinerio knygų Lietuvai, 
kuris spalio mėnesio gale išvyks 
iš New Yorko į Lietuvą. Yra 
atėjusi į talką ir Loretos Stu-
kienės vadovaujama grupė 
New Jersey valstijoje, „Ameri-
cans for an Independent Lithu-
ania". Ten sandėliavimą pa
rūpins statybininkas V. Paulius 
ir jo bendrovės visuomet 
pr ieinamas ir padedant i s 
pareigūnas H. Laucius. 

Chicagos rajonuose Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 

PALYDINT PETRĄ 
JURKŠTĄ Į 

KAPINES 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

Penkiasdešimtį metų sovie
tinės propagandos, siųstos į lais
vuosius vakarus, o ir net tiks
liausi atsakymai į sovietinį 
melą yra palike subtilius pėd
sakus „išbėgu.-ių iš Lietuvos" 
su neigiamu „bėglio" pažymiu. 

Staigoka mirtis, ka ip ir 
daugeliu atveja, tik su mirtimi 
Petro Jurkšto atveria kitą mūsų 
tautos tikrovę ir net doku
mentinę tikrovę. Būtent P. 
Jurkštas nebėgo iš Lietuvos, jis 
nebuvo bėgly-, nors kai kas 
bandė šitą kartą, atsiradusią 
laisvuose Vakaruose, kaip ir jis, 
bėgliais vadint; Gestapo išrovė 
P. Jurkštą iš jo tėvynės Lietuvos, 
kovojantį prie11 nacių užmačias 

cen t ras komplek tuo ja 
konteinerį knygų ir leidinių M. 
Mažvydo valstybinei bibliotekai 
Vilniuje, kur: aprūpina visas 
Lietuvos bibl; tekąs. Šio kon
teinerio transporto išlaidas per 
pusę padengia Lietuvių Katali
kų relginė ša.pa ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės „Dovana 
Lietuvai" fondas. 

Lietuvių visuomenė prašoma 
paremti šias pastangas šviesti 
Lietuvą lai.-vojo pasau l io 
žiniomis. Auka.; galima rašyti ir 
siųsti: Lithuarr.an Catholic Reli-
gious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, Nev York 11207. Vi
sos aukos nur somos nuo mo
kesčių. 

Akompaniatorius muz Alvydas Vasaitis prie pianino ..Draugo" vakarienės 
meninėje programoje rugsėjo 23 d 

Nuotr J. Tamulaičio 

Lietuvą pavergti ir kolonizuoti 
tokiu pat būdu, kaip ir Hitlerio 
draugas Stalinas. Jo kelias iš 
Lietuvos j vakarus Gestapo 
kalėjimais atžymėtas. 

Kovai už Lietuvos laisvę jis 
įsijungė jau pirmosios bolševikų 
okupacijos metais. Viena iš 
ryžtingiausių kovos grupių ta i 
Rudoko grupė, kuriai Jurkštas 
priklausė. Jei Lietuvių Aktyvis
tų fronto paruoštas sukilimas 
buvo sėkmingas, tai didieji nuo
pelnai tenka Rudoko grupei: jie 
pirmieji sėkmingai užėmė be 
kraujo praliejimo pašto, tele
grafo rūmus Kaune, izoliavo 
visą Sovietų kariuomenę nuo 
Maskvos ir ją Lietuvoje su
skaldė, paraližuodami raudo
nosios armijos tarpusavį ryšį. 

Lietuvių tautos sukil imas 
1941 metais parodė ne tik savo 
galią prieš Staliną, bet ir pasi
priešinimą Hitlerio užmačioms. 
Jurkšto kovos kelias iš pasi
priešinimo Stalinui vedė į pasi
priešinimą Hitleriui. Vlikui 
prisijungus antinacinės rezis
tencijos jėgas prieš nacių okupa
cines užgaidas Lietuvoje, Jurkš
tą matome toliau aktyviai 
įsijungusį. Šį kartą Gestapui pa
vykus atsekti Vliko planus, 
susirišti su vakrų kariaujan
čiomis šalimis, ir P. Jurkštas 
pateko į areštuotųjų grupę. Čia 
prasidėjo jo kaip kalinio, kelias 
j vakarus per Gestapo kalėjimus 
iki Bavreuth kalėjimo, iš kurio 
be s i a r t i nanč io s Amer ikos 
kariuomenės jį dar gyvą išlais
vino. Nors pats Rudokas čia 
k a r ž y g i š k a mi r t im i ap
vainikavo savo kovos kelią. 
Jurkštui Aukščiausiojo buvo 
leista liudyti toliau lietuvių 
l ik iminį kelią ir kovą už 
Lietuvos laistę už Lietuvos 
ribų. 

Nuolat jungdamasis prie lie
tuviškos ios bend ruomenės , 
Jurkš tas kuria savo šeimą, 
augina vaikus, glaudžia juos 
pr ie l i e tuv i škų mokyklų , 
rūpinasi lietuviškųjų mokyklų 
išsilaikymu, Jaunimo centro 
gyvavimu. 

Tokia rupi apybraiža lietuvio, 
kovojusio Lietuvoje ir išmesto iš 
Lietuvos, nepalūžusio ir ryž
tingai kovojusio už Lietuvos 
laisvę ir tautos išsilaikymą. A. 
a. Petro Jurkšto, mirusio rug
sėjo 21 d. Chicagoje kapas 
papuoš Šv. Kazimiero kapines, 
liudydamas likiminį lietuvio 
kelią. Kai dalis tautos buvo iš-
sviesta į amžino įšalo žemes, 
kita dalis į vakarų kalėjimus, jų 
tarpe buvo ir Petras Jurkštas. 

Šiuo metu jis priklausė Lietu
vių Politinių kalinių sąjungos 
valdybai ir dar likę gyvi to 
paties likimo draugai prašo 
Dievo suteikti a.a. Petrui Jurkš
tui amžinąjį atilsį. 

P. Narutis 

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 arbaflorite būt 
Rimo Stankau* klientais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

i letuviams žinomas ir patikimas vardas 

Gnluifc KMIECIK REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. )i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojama modernus butas 2 
a., Marquette Pk. apyl. Tik suau
gusiems, 4Va kamb. 2 mieg. Su šiluma 
ir pilnu oro vėsinimu. Virykla ir šaldy
tuvas, skalbykla. 

Tai, 1-708-361-5594 

^Išnuomojamas 2 mleg. kamb. 
butas pirmame aukšte, 71 St. & 
California Ave. apyl. 

Tel. 312-737-S1S1 

išnuomojamas 4 kamb. 1 mleg. butas 
vyr. amžiaus porai arba vienam asm. Centr 
SkJymas. Pageidaujant, virykla ir šaldy
tuvas. 70 St ir California Ave apyl.. prieš 
parką. 
Skambinti vakarais 1-70»-*30-2137 

f\^| midlcind Fcdcrol 
• •H** tm^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catenng 
6216 S. Archer Ava. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK-
menis ypat:ngai progai Pilnai 
užbaigtu foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta Dirmad>en| ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad sus'kaibesit 
lietuviškai 

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

REAL ESTATE 

B «K* KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gahte PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir pf'emesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
ŪTU nafT PEA '̂ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KE02:E 

778-2233 

5% 
COMMISSION O N ALL 

RESIDENTIAL P R O P E R T Y 
1ST RATE REAL E S T A T E 

312-767-2400 

H MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Ksdzls Ava. 
Tai. 436-7878 

Skubiai parduodamas V* akro skly
pas paruoštas statybai, apsodintas 
eglėmis ir vaismedžiais. 815,000. 
Lake Geneva apyl., teisė naudotis 
ežeru Tai. 414-248-1838 

LB MLS 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis Į BUDRAITI-
312-778-3*71 i r t i 312-767-0800 

FOR SALE 

Parduodamas nebrangiai 1977 m. 
Oldsmobile Cutlasa Supranta. 
Skambinti 312-594-1596 arba po 4 v. 
p.p. 312-776-3335 

— —* 
MISCELLANEOUS ' 

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

Tę|. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 9 5 t h S t ree t 

Tel . — GA 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ,_• 

V. T. ELECTRIC CO 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros >r namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Indėliai iki $100.000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
89?9 S HARIEM AVE 

(708) 598 9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 2544470 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

Noriu susipažinti vedybų, tikslu -malo
naus charakterio, rimtą nerūkančią moterĮ 
45 iki 65 m amžiaus Esu aukSto ūgio pen
sininkas, nesu turtingas, bet tunu nuosavą 
dideli namą ir Cad'Hac automobili ant 
Broadway. New York valstijoje 
Suinteresuotos prašomos skambinti 
716-SS6-1782 

John Barton. atsiliepk Iki spalio 15 
d.l Noriu žinoti, ką daryt su Jūsų 
daiktais, kūnuos palikote Talman 
gatvės bute Jei neatsiliepsi, daiktai 
bus parduoti Anne. 

Atlieku namų vidaus įrengimo ir 
remonto darbus. 

(312) 247-3S3S 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
?346 vV 69 St 
Tel 776-1486 

EŪC (S 
jjk.4ir.rtt 

LENOER 

VALOME 
KILIMUS BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis [ Hermis Deckys 

Tai. MS-M24. Nuo S ryto Iki t v.v. 
Kalbėti įietuv skai 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda Taiso 
Virš 50 metu patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Puiaski Rd.. Chicago 

PMONE — 581-4111 

' f 

http://jjk.4ir.rtt


LIETUVĖ NATALIJA 
- NARKOMANO 

AUKA 
Rugpjūčio 20 d. Detroi to 

med ia pab rėž t ina i ir su 
komentarais skelbė žinią, kad 
sekmadienį 1990 m. rugpjūčio 
19 d. apie 8 v. ryto savame bute 
Comstock gatvėje, Hamtramck, 
MI, r a s t a žiauriai nužudyta 81 
m. moteris Natalija Sitnik. 
Vėliau rasta daug peilio padary
tų žaizdų krūtinėje ir kitose 
kūno vietose bei smark i a i 
s u p j a u s t y t o s abi r a n k o s , 
matomai ginantis, bandant peilį 
at imti . Media taip jaudinosi 
todėl, kad tą pačią savaitę Ham-
tramcke nuo plėšikų rankų žuvo 
trečias žmogus. Hamtrack yra 
apie 20,000 gyventojų vietovė, 
prieš šimtmetį miesto teises 
gavusi ir tebelaikanti, mylių 
myliom iš visų pusių apsupta 
Detroito. Tai buvęs lenkų telki
nys su keliolika procentų ukrai
niečių, anksčiau su pora šimtų 
lietuvių. Kaip ir visur, jaunajai 
kar ta i išklydus į priemiesčius. 
H a m t r a c k tapo internacio
naline vietove pačia blogąja 
prasme. Kai šių eilučių autorius 
ten 1950-53 m. gyveno, sunkieji 
kriminaliniai nusikaltimai ten 
buvo nežinomi, O Nataliją 
nužudė 20 ar 21 metų narkoma
nas, bene iš Tennessee valstijos, 
su 40- t ies metų sugulove 
gyvenęs name, kurio kiemas 
susisiekė su Natalijos kiemu, 
kaip kaimynę ją asmeniškai 
pažinęs. Jis buvo suimtas tą patį 
rytą, dar besiplaudamas kru
v i n a s r a n k a s . T a č i a u už 
savaitės laidotuvių metu sklidę 
kalbos, jog turbūt už užstatą jau 
esąs paleistas. Tokia šių laikų 
Amerikos „teisė"... 

Bet kas gi Natalija Sitnik? Ji 
l ietuvaitė — suvalkietė Natali
ja Orintaitė, pirmo vyro pavarde 
Išganait ienė. Ji gimė 1909 m. 
balandžio 11d. Kumpupių km., 
Sakių aps. Nuo 1944 m. gyveno 
Vokietijoje, nežinau kurioje sto
vykloje. Apie 1949 ar 1950 me
t u s a tvyko Amer ikon Čia 
n e t r u k u s su I šgana ič iu 
išsiskyrė, jis apsigyveno ir prieš 
daugelį metų mirė Chicagoje. J i 
visą laiką liko Hamtramcke ir 
iki pensijos dirbo Bell telefonų 
bendrovėje. 1959 m. ištekėjo už 
pensininko ukrainiečio Paul Sit
nik , o j am 1971 m. mirus, 
našliavo. 

Neturėdama automobilio, Na
talija į lietuvių parapijas ir po
būvius retai tesilankė. Ham
tramck, kaip Chicagos Mar-
ąuette Parkas, turi ir bažnyčių, 
i r parduotuvių, pėstute pa
siekiamų. Kad ir fiziškai su 
Detroito lietuviais mažai te-
bendraudama, dvasiniai iki mir
t ies liko sąmoninga lietuve. 
A n k s č i a u p r e n u m e r u o d a v o 
keletą lietuviškų laikraščių, bet 
senatvėje liko iš t ikima t i k 
„Draugui" , kurį nuodugniai 
skaitydama sekė atgimstančios 
tėvynės įvykius. Du kar tus 
lankė Lietuvą, kur tebegyvena 
dvi jos seserys. 

Tik už savaitės, rugsėjo 27 d., 
Natalija buvo palaidota Sacred 

Heart kapinėse, rytinėje Detroi
to dalyje. 

Laimingu sutapimu, keliau
damas per Michiganą, pirmą 
ka r t ą po bene trejų metų 
Nataliją a p l a n k i a u liepos 
31-šios pavakary. Radau links
mą ir guvią. Kaip visur, kai 
bent du lietuviai dabar susi
t inka, apkalbėjom didžiuosius 
Lietuvos įvykius. Aplink mano 
kojas šlaikstėsi katės. Turinti jų 
šešias. Pamestinukes, vienu ar 
k i tu metu priglaustas. Ir tai ne 

viskas. Turinti kieme jauną, 
gražų šunį. Jį išgelbėjusi iš gir
tuoklio žiauraus kaimyno. 
Pusgyvį, žaizdotą. Atšėrusi, iš
gydžiusi. Mane išleidusi, eisian
ti jo maitinti. Tie gyvulėliai esąs 
jos džiaugsmas... Po tragedijos 
apie ka tes ir šunį rašė Detroito 
spauda. Policijos nuomone, 
šunelio maitinimo tvarką ži
nodamas (kartą anksti ryte, 
kartą vakare), kaip tik tuo metu 
žudikas įslinko televizoriaus 
išsinešti, buvo Natalijos užklup
tas ir griebėsi peilio. 

Šiuo kukliu nekrologu vi
siems Nataliją Orintaitę-Iš-
ganaitienę-Sitnik pažinusiems 
turiu priminti jos tragišką 
likimą, o kartu ir tarti jai 
paskutinį „sudie". 

Alfonsas N a k a s 

PAŠAUKĖ ILLINOIS 
ATSARGINIUS 

Pirmą kartą po Vietnamo 
karo prezidentas pašaukė akty-
vion t a rnybon Il l inois at
sarginius — kai kuriuos Na 
t iona l Guard v iene tus . 
Pašaukta 1244 transportacijos 
kuopa, kurios bazė Cairo mies
te. Pasaukti 90 dienų tarnybai 
Artimuosiuose Rytuose. 

INFLIACIJOS P A V O J U S 

Chicagoje kasdieninio var
tojimo dalykų kaina rugpjūčio 
mėnesį pakilo 0.9<*. Pabrango ir 
drabužiai, ir pakilo mokestis už 
mokslą. 

A.tA. 
Dr. VYTAS PRANAS RASTAS 

Veterinarijos gydytojas 

Gyveno Madison, WI. 
Mirė 1990 m. rugsėjo 15 d., sulaukęs 68 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jane, dukterys 

Carolyn, žentas Victor Ulozas, Christine, sūnus John, marti 
Mary, Paul, mar t i Joanne; sesuo Jonė, broliai Ignas ir 
Skirmantas. 

Kūnas buvo pašarvotas rugsėjo 17 d. Joyce koplyčioje, 
Madison, WI. 

Laidotuvės įvyko rugsėjo 18 d. Iš koplyčios velionis buvo 
atlydėtas į St. Maria Goretti parapijos bažnyčią, kurioje įvyko 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų buvo nuly
dėtas į Resurrection kapines. Madison, WI. 

Nuliūdę žmona , dukros , sūnūs , sesuo i r broliai . 

Laidotuvių direkt. Joyce Funeral Home, Madison, WI. 

L 

D V I D E Š I M T P E N K E R I Ų 
METŲ M I R T I E S 

S U K A K T I S 

A.tA. 
ANTANAS 

KORSAKAS 

Jau suėjo dvidešimt penkeri metai, kai negailestinga mir
t is atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą ir Senelį, kurio 
netekome 1965 m. rugsėjo 14 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmirš
ti . Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, rugsėjo 
mėn. 30 d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir ka r tu su mumis pasimelsti už 
a. a. Antaną. 

Nuliūdę: dukterys Genė i r Viktorija, žentai ir a n ū k a i . 

A.tA. 
ONAI ŠIMAITIENEI 

po sunkios ligos mirus, jos sūnums EUGENIJUI, VAI
DOTUI, dukrai ANGELEI, marčiai BIRUTEI ir ki
tiems giminėms Amerikoje i r Lietuvoje reiškiame šir
dingą užuojautą. 

Joniškiečiai 

Mielam Bičiuliui 

A.tA. 
PETRUI JURKŠTUI 

mirus, mūsų nuoširdžiausia užuojauta velionio dukrai 
LAURAI, brangiai INAI KURAUSKIENEI ir visiems 
šeimos artimiesiems. Jungiamės liūdesyje ir maldo
je su jumis . 

Jonas ir Roma Mildažiai 
Romas ir Irena Senkevičiui su šeima 
Juozas ir Paulius Ivanauskai 

A.tA. 
ONA ŠIMAITIENĖ 

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, Čikagoje. 
Mirė 1990 m. rugsėjo 27 d., sulaukusi 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Joniškio mieste. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Eugenijus, mart i 

Rymantė, Vaidotas, marti Birutė, duktė Angele Šimaitytė; 
anūkai: Gyti* ir Vytis. Lietuvoje sesuo Emilija Ripskienė. 

Velionė buvo našlė a.a. Liudo Šimaičio. 
Priklausė Joniškiečių klubui ir Liet. Bendruomenei. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 30 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Pe tkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 st. 
Laidotuves įvyks pirmadienį, spalio 1 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks 9:30 v. ryto gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, duktė, sesuo, anūka i ir kiti giminės. 

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

V I E N E R I Ų METU M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
ONA ALEKSIŪNIENĖ 

J a u suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Motiną ir Močiutę, kurios netekome 
1989 m. spalio 11 d 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos spalio men. 6 d. 9:30 
vai. ryto St. Alphonsus bažnyčioje, State ir Logan Sts., Le-
mont, IL. 

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

Nuliūdę: sūnūs Ksaveras ir J u o z a s su šeimomis bei 
kiti g iminės . 

A.tA. 
GRAŽINAI DAUGVILAITEI 

BALSIENEI 
iškel iavus į Amžinybę, gilią i r nuoširdžią užuojautą 
reiškiame seseriai ZOTAI MICKEVIČIENEI, broliui 
JURGIUI DAUGVILUI ir j ų šeimoms. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

A.tA. 
Dr. PETRUI BIZINKAUSKUI 

mirus, jo žmonai VERONIKAI, sūnums PETRUI, AN
DRIUI ir POVILUI, dukroms MARYTEI ir VERU
TEI , jų šeimoms ir giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Povilas ir Stasė Jančauskai 

A.tA. 
GRAŽINAI BALSIENEI 

Toronte mirus, liūdinčias mielas seseris ZOTĄ 
MICKEVIČIENĘ, VANDĄ BENTNORIENE ir brolį 
JURGI DAUGVILĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Ona Bertašienė 
Nijolė ir I^eonas Maskoliūnai 
Sigutė ir Juozas Užupiai 
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Anapus saules liepsnojo rytas. 
Kur Dievo žemė ir Jo diena. 
Kur amžinybėn, visus palikus. 
Anapus saules skrenda siela. 

Anapus saules mes susitiksim 
Su pamiltaisiais žemės keliuos 
Visų Tėvynėj mes pasiliksim 
Aukščiausio garbei šventam danguj. 

įBrock) 

Mūsų mylima 

A . t A . 
GAŽINA DAUGVILAITĖ 

BALSIENĖ 
kantriai iškentejusi ilgą, sunkią ligą, užbaigė žemišką kelionę 
1990 m. rugsėjo mėn. 13 d. 7:45 v. ryto, Toronte, Kanadoje 

Gimė Lietuvoje. Kanadoje išgyveno 42 metus. 
Šeštadienį po gedulingų pamaldų Anapilio Šventovėje, 

buvo palaidota Šv. Jono kapinėse Mississaugoje šalia savo 
mylimos mamytės. 

Pasliko giliame nuliūdime vyras inž. Vytautas, sesuo Van 
da Bentnorius su v y r u Algiu, krikšto sūnus Julius 
Jankauskas, sesuo Zota Mickevičienė su vyru Gediminu, 
dukra Nijolė su vaikais, sūnus Bernardas. Brolis Jurg is su 
žmona Ale, dukros Rita ir Laura, sūnus Marius su šeimomis 
Daug giminių, draugų ir pažįstamų. 

Šv. M. Marija Sopulingoji teužtaria, mūsų mylimą 
Gražytę prieš Aukščiausią, kad patektų i Jo amžinosios 
laimės ir ramybės karalystę. Tebūna Tau lengva Kanados 

žemė. 
Nuliūdę: v y r a s , s e s e r y s , b ro l i s su še imomis . 

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 Wes t 8 9 t h S t r e e t - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Sou thvves t H w y . - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marque t t e Funeral Home 
2533 West 71st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-<312>-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a i do tuv ių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i 1-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

A.tA. 
ALMAI STANIŪNIENEI 

m i ru- nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą PF.TRĄ, sūnus 
i r S P - ris su šeimomis. 

S. Bražionienė 
M. ir M Vaišvilos 

DONALD M. PETKUS 
I.AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o , I l l i no i s 

P A T A R N A U J A l ' IHCAUOJK BK1 PRIKMIKSOUOSE 
T e l . (708) 652-5245 
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x Kazys Motekaitis, smuiki
ninkas, kartu su Milda ir Mani-
girdu Motekaičiais at l iks 
barokinę kantatą, parašytą 
balsui, fortepionui ir smuikui. 
Motekaičių koncertas įvyks 
rugsėjo 30 d., sekmadienį, 3 v. 
p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. 

x Plačiau apie šiomis die
nomis paskelbtą Danijos lai
kyseną dėl Lietuvos de jure 
klausimo bus diskutuojama šio 
vakaro „Žemės L" radijo laido 
je iš WPNA 1490 AM. Kalbės 
Danijos pasiunt inybės Wa-
shingtone vicekonsulas deputa
tas Dyrlund. 

x Seminaras Wasbingtone 
„ D a r b a s L i e t u v a i " orga-
nizuojamas rugsėjo 27-30 d. 
Seminarą rengia JAV Lietuvių 
Bendruomenė, seminaro or
ganizaciniame komitete daly
vauja asmenys iš Washingtono, 
Philadelphijos, Chicagos ir apy
linkių. Seminaro tikslai įvairus, 
tarp jų tobulinti mūsų politinių 
darbų efektyvumą, suorgani
zuoti politinių ryšių tinklą, iš
klausyti ir painformuoti apie 
nepriklausomų poli t inių 
aktyvistų grupių veiklą, sufor
muluoti ir pradėti vykdyti nau
jas iniciatyvas bei programas 
Lietuvos labui. 

x ASS metinė šventė šeš
tadienį, spalio 13 d., 6 vai. vaka
ro įvyks Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro'* 
salėje. Kviečiame rezervuoti 
vietas s k a m b i n a n t f ii. A. 
L i k a n d e r i e n e i , t e l . 
312-737-9057. 

(sk) 
x Lietuvių O p e r o s tradici

nis metinis balius Šiais metais 
vyks lapkričio 3 d. Jaunimo 
centre. Meninėje programoje 
dainuos mūsų Operos choras, di
riguojamas Alvydo Vasaičio. 
Prie fortepiono — Manigirdas 
Motekaitis. Visuomenę prašome 
remti mūsų Operos vieneto dar
bus, kurie pavasarį stato Pon-
cbielio operą „Lietuviai". Stalus 
prašome rezervuoti pas valdy
bos sekretorę Reginą Smolins-
kienę telefonu 312-582-1771. 

(sk) 

x Dalyvaukim „Atei t ies" 
žurnalo vaka re — šeštadienį, 
X.13. Jaunimo centre. Rezerva
cijos: 312-434-2243. 

(sk) 

Ar-x Lietuvių ekskurs i ja j 
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: American Trave l Service 
Bureau , 9727 S. Wes te rn 
Ave., Chicago, I L 60643. Tel. 
312-238-9787. , s k ) 

x Liet. Mot. Klubų Federa
cijos Čikagos klubo visuotinis 
Danu susirinkimas ir nau
jos valdybos rinkimai įvyks š.m. 
spalio 7 d 12 vai. dienos 
Balzeko muziejuje. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - m a i s 
to p roduk ta i bus pristatyti 
jūsų nurodvtu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d i enų 
laikotarpyje. 10 sv. miltų. 10 
sv. cukraus, 5 ST. ryžių, 5 sv. 

M*Jkonserv. druska. 4 sv. valg. 
«Tt.*druska. 18 oz. riešutinis svies-
"»*-<as. 2 dėž džiovintu -ivvų. 2 dėž. 

• razinų. 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai-
* ^ r i u arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 
^ * 12 oz kakavos. Pilna kaina 
£^3100.00 - k re ip ta „ŽAIBAS" 

9525 South 79th Ave., Hu ko
ry Hills. IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090 

• sk) 

x Ch icagos Balfo apskr i t i s 
kviečia visuomenę dalyvauti 
popietėje, kur i bus sekmadienį, 
rugsėjo 30 d., 2 vai. p.p. Švč. M. 
Marijos G imimo parapi jos 
salėje. Trys kard. J . Bernardin 
delegacijos nar ia i — Maria 
Rudienė, kun. Jonas Kuzinskas 
ir inž. Antanas Rudis - padarys 
p r a n e š i m u s ap ie L ie tuvos 
bažnyčių lankymą, vykstantį 
restauravimą, susitikimą su 
dvasiškiais ir tautos žmonėmis. 
Taip pat bus rodomas video 
filmas. 

x S. Š i m a n a u s k a s , vyriau
sias specializuotų kūdikių namų 
gydytojas, dėkoja U. Balskienei 
už laiškus ir siuntinius, kurie 
pradžiugino Kauno kūdikių 
namų mažylius. Šiuo laiko
tarpiu Lietuvoje dar nėra sąlygų 
papuoš t i v i sus a u g i n a m u s 
našlaičius tokiais gražiais rū
beliais. U. Balskienei reiškiame 
nuoširdžią padėką. 

x Šv. K r y ž i a u s l igoninėje 
.,The Senior Heal th Insurance 
Program" duos kursą spalio 15 
d. nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
spalio 16 nuo 9 iki 3 vai. p.p. ir 
spalio 17 d. nuo 9 vai. ryto iki 
3 vai. p.p. septintam aukšte. 

x G r ą ž i n o la imėj imų šak
neles su 15 dol. auka: poetas 
L.Ži tkevičius , J . Va l iukas , 
Irena Morkūnas, Ed. Pocius, 
Jonas Pašukonis , Irena Galiū
nas, Mindaugas Putrimas, Salo
mėja Jankauskas , K. ir E. Ma
jauskai , Jonas Milaszius, V. 
Saimininkas, J . Valaitis, J. 
Jurkšait is ir Vylius Nastopka. 
Visiems dėkojame. 

x „ G i n t a r o " k lubo l edo ri
tu l io t r e n i r u o t ė s p r a s i d e d a 
14 d. Illinois universiteto treni
ruočių arenoje, 839 W. Roose-
velt Rd. Informacijai skambinti: 
R. GUius 312-929-5732 a r b a R. 
P e n č y l a 312-883-0339. 

(sk) 

x K u n . I. U r b o n o įvesdini
m a s į p r e l a t u s įvyks spa l io 7 
d., sekmadienį, 1390 W. 15 
Ave., Gary, Indiana šv. Mišių 
metu. dalyvaujant tr ims vysku
pams. Pagerbimo banketas — 1 
vai. p.p. Schervvood Countrv 
club, 600 Joliet St., Schererville, 
Ind. Bilietai gaunami skambi
nant : ses- J a n i n a i Galubic-
k a s , 312-376-7288, C a s Balt , 
te l . 1-219-942-8998, i r k lebo
nijoje, IndL tel . 1-219-882-1171. 
Maloniai kviečiame dalyvauti 
prel. Urbono pagerbime. 

(sk) 
x V I N A D E L MAR, Chile 

vadinamas „Gėlių ir Sodų" 
miestu ir Valparaiso, pastatytas 
stačioje įkalnėje. Juos aplankys 
„DRAUGO" eksursijos dalyviai 
kel iaudami Pietų Amerikoje, 
š.m. l a p k r i č i o m ė n . 26 d. Dėl 
kainu ir informacijos kreipkitės 
pas A m e r i c a n Trave l Service 
B u r e a u , 9727 So . Wes te rn 
A v e , Ch icago , IL 60643. Tel. 
(1-312) 238-9787. 

(sk) 

x P o e t ė i r da i l in inkė Edi ta 
Nazarai tė atvyksta Chicagon iš 
Toronto. Ji skaitys paskaitą 
„Rašytojo laisvė diktatūroje ir 
demokratijoje „Ateities" studi
j i n i am sava i tga ly je , k u r i s 
įvyksta spalio 12-14 d. Chicago-
je ir Lemonte. J i skaitys savo 
kūrybą ir komentuos savo 
darbų ska id res l i t e ra tū ros 
vakare, kuriuo bus atidarytas 
Studijų savaitgalis. 

x Švč . Kryž iaus ligoninėje 
bus specialus susi r inkimas 
spalio 3 d. sergančių „Multiple 
scelerosis" liga. Susirinkimas 
bus 7 vai. vak., bet reikia iš 
a n k s t o p a s k a m b i n t i t e l . 
312-471-7300. 

x Lilija Adomėnienė tvarko 
„Spalvų Sūkurio" Kristijono 
Donelaičio mokyklų madų 
parodos, įvykstančios lapkričio 
4 d. Lexington House, reklamų 
knygą. 

x P a r ė m ė „Draugą" p o 30 
dol. auka ir grąžino laimėjimų 
šakneles: Aldona Prapuolenytė, 
Putnam, Conn., B. ir J. Dzen-
kaičiai, Glendale, Cal., Vincas 
Geležunas, St. Louis, Mo., P. 
P e t r ė n a s , Sudbury , Ont . , 
Kanada. Labai dėkojame. 

x J u o z a s S k o m a n t a s iš Be-
verly Shores, Ind., „Draugo" 
garbės prenumeratorius, nuošir
dus lietuviško žodžio rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą su 50 dol. 
auka. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Genova i t ė Viskanta , Chi
cago, 111,. grąžino laimėjimų 
šakneles su 35 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Supe r io r In te r io rs namų 
ir biznio valymo firma: 1 vonios 
kambarys — $25, 2 — $35, 3 — 
$45 ir t.t. Atliekami ir kiti pa
tarnavimai. Tel. 708-381-8913. 

(sk) 
x „Lietuvos Aidas" , Lie-

x J U O Z A S BACEVIČIUS, tuvos Respublikos valstybinis 
namų pirkimo ir pardavimo at- d ienraš t is , siunčiamas oro 
stovas. Greitas ir tikslus pa- paštu, JAV skaitytojus pasiekia 
tarnavimas. Nemokamas namų p e r 7 dienas. Jame duodamas 
įvertinimas. Skambinti: Bell- objektyvus Lietuvos gyvenimo 
Bace R E , te l . 778-2233. 

(sk) 

„Spalvų Sūkurio" madų parodos K. Donelaičio mokyklų komitetas. Iš kairės sėdi: Gražina 
Vižinienė - iždininkė, Eugenijus Paulius — reklamų tvarkytojas, Vida Gierstikaitė-Radick — 
madų parodos pirm.; stovi: Leopoldas von Braun — sekretorius, Jurgis Augius — Tėvų komiteto 
pirmininkas ir Julius Širka — lit. mokyklų direktorius. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— A. a. Bronislava Vaičiu
l ienė, gimusi 1914 m. birželio 8 
d. Lietuvoje, gyvenusi Woodha-
vene, N.Y., mirė rugsėjo 1 d. Po 
pamaldų Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje palaidota Cypress 

x Roko ansamblis „An t i s " 
iš Kauno, kuriam jau plojo 
Vakarų Europa, spalio 19 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. gros, dai
nuos, vaidins, juokins Jaunimo 
centre. Bilietai: PATRIA, 2838 
W. 71 St. , C h i c a g o , t e l . 
312-778-2100. 

(sk) 

Hills kapinėse. Nuliūdime liko 
vyras Vytautas, sūnus Edmun
das, du broliai su šeimomis 
Lietuvoje. 

— Lietuvos kul tūros ir švie
t i m o m i n i s t e r i s D a r i u s 
Kuolys, lankydamasis Ame
rikoje telefonu susisiekė su 
poetu Bernardu Brazdžioniu 
pasitarti dėl Brazdžionio litera
tūros vakarų Lietuvos gimna
zijose ateinančių metų pavasarį. 

švietimo ministerija planuoja 
keliolika l i teratūros vakarų 
didesniuose centruose Lietuvos 
vidurinių mokyklų jaunimui. 
Vakarai turėtų įvykti gegužės 
mėnesį. 

— A. a. A n t a n a s Ragelis , 
didelis įvairių įstaigų geradaris, 
mirė St. Petersburge, Fla., 
liepos 25 d. Pamaldas už jo sielą 
laikė trys kunigai, pamokslą 
pasakė kun. M. Čyvas. 

x G.T. INTERNATIONAL, 
I N C . n a u j a pa s l auga : užtik
r i n t a s p r i s t a tymas žemiausia 
k a i n a 7 d ienų l a iko ta rpy je . 
Dabar nereikia rūpint is ar 
pas iųs tas kargo ateis neiš
draskytas , ar visai jo negausite 
siųsdami jį per Maskvą. UŽ 
$1.25 s v a r a s (minimumas 100 
svarų) jūsų siuntinys bus pri
statytas 1 Rygos muitinę. Kreip
t i s G.T. INTERNATIO
NAL, INC. C a r g o Division, 
9525 S o u t h 79th Ave.. Hicko-
r y Hills. IL 60457. Telefonas 
(708) 430-7334 

(sk) 

x H a-A .tii salos ir sau lė lau
k i a jūsų! Skrydis iš Čikagos ir 
v i e š b u t i s v i ena i s a v a i t e i 
$529.00 pilna kaina, jeigu ke
liausite iki g r u o d ž i o 15-tos 
d ienos . Vietų skaičius labai ri
botas. Užsisakykite — G. T. In
t e r n a t i o n a l , tel . 708430-7272. 
Kalbėkite su Anne. 

(sk) 

x Pigiausi bUietai į Los An
geles, O r a n g e County aero
uostą, keliaujant tarp spalio 1 
ir lapkričio 15 d. Kaina — 
$203.00. Skambinti: G. T. In
ternat ional , 708-430-7272. Kai 
bėti su Anne. 

(sk) 

x Kelionė \ Puerta-Vallarta 
įvyks gruodžio 4-11 d. I kainą 
įskaičiuota: skrydis lėktuvu, 
viešbutis, 3 valgiai į dieną ir 
vietiniai alkoholiniai gėrimai. 
Kaina iš Chicagos $715.00. In
formacijai kreiptis: Amer ican 
Trave l Service Bureau , 9727 
S. Wes te rn Ave., Chicago, IL 
60643, tel . 312-238-9787. 

(sk) 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
p ig i a i perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų 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, kopijavimo mašinas 
ir t.t. Viską galim pers iųs t i 
a p m o k ė t u mui tu ir pr is ta ty t i 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS-
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savinas. 
2212 VVest Cermak Road - Tel. 

' VI 7-7747. 
(sk) 

x J a u n a s vyras ir j a u n a 
moter i s ieško bet kokio darbo. 
Vyras gabus namų taisymo dar
buose. Moteris gali dirbti ben 
droš ruošos darbus. Skambinti 
bet kokiu laiku (708) 423-1554 
a r b a 423-3124. 

(sk) 

ir vyriausybes darbų vaizdas. 
Metinė prenumerata 85 JAV 
dol. Čekius rašyti „Lietuvos 
Aido" vardu ir su užsakymu 
siųsti įgaliotiniui, B . Juodel iu i , 
239 Brookside L a n e , Willow-
hrook, IL 60514, USA. 

(sk^ 

x Galite nupirkti bi l ie tus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: A m e r i c a n 
Travel Service B u r e a u , 9727 
S. Western Ave., Ch icago , IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybes Riga/Kopenhaga 
(su nakvynei Čikaga, New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilmus/Berlynas/Cika-
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vi ln ius /Ber ly-
na&New Yorkas kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
Vilnius-Berlynas /Los Angeles 
kaina nuo $1223.00 ik i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 

x Atl ieku n a m ų remon to 
d a r b u s gerai ir sąžiningai. 
Skambinkite Sigitui nuo 6 v.v. 
iki 8 v. ryto Tel. 312-5234)517. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iŠ New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar ki tus 
miestus. Taip pat tur i žmogų 
New Yorke. kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreipt is i Amer ican Trave l 
S e r v i c e B u r e a u , 9727 S. 
Western Ave., Chicago, I L 
60643. Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x J a u penk tas mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G.T. INTER
NATIONAL ras t 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
je : T i l to sk-gvė 8/2. Te l . 
62-814». 

(sk) 

x Baltic Monuments , Inc. , 
2621 W. 71 Street. Chicago, IL. 

ryšį palaiko ir perduoda visas Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
informacijas mūsų raštinės paminklai, žemiausios kainos, 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip- geriausiomis sąlygomis. 
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79 th Ave.. 
Hickorv Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk> 
x G.T. INTERNATIONAL, 

INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą Nevv 
Yorko bei \Vashingtono 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 Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

(sk.) 

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

(sk.) 

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

(sk) 

x Spalio 5. d., penktad ien i , 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje įvyks išeivių literatūros 
kritikos antologijos „Egzodo 
l i t e ra tū ros a t š v a i t a i " 
sutiktuvės. Antologija buvo 
išleista Vilniuje. Programoje 
prof. V. Kelertienės pokalbis su 
antologijos sudaryto ju L. 
Mockumi. R e n g i a J A V LB 
Kul tūros T a r y b a . 

(sk) 

x P r a n e š a m e NIDOS par 
duo tuvės i r r e s t o r a n o klien
t a m s , kad pakeičiamos darbo 
valandos. N u o spal io 2 d. 
NIDA bus kasdien uždaroma 6 
v.v. Savininkai. 

(sk) 

x Gre ta J . i r Vikt . Šimai
čių, Harber t , MI parduodamas 
7 metų žieminis, gražus, erdvus 
namas. Prašo $89,900. Būtų 
gera turėti lietuvį kaimyną. 
Tel . 312-436-7878. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel . (312) 5865959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x P a t r i a dovanin ių p rek ių 
ir e lektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš kitų miestų . Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
j a . Tel. 312-778-2100. 

(sk) 
x Dėmesio video a p a r a t ų 

sav in inka i ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sis temos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į W" 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) 

— Lietuvių Rašytojų d rau 
gijos v a l d y b ą dabar sudaro 
pirmininkas Paulius Jurkus, 
kuris eina ir sekretoriaus parei
gas, vicepirmininkai — dr. 
Tomas Venclova, Algi rdas 
Landsbergis, iždininkas Leonas 
Lėtas, nariai — Leonardas And-
riekus ir Danguolė Sadūnaitė. 

— Dr . Ri ta Gražulytė baigė 
mokslus ir įsigijo dantų gydymo 
specialybę. Ji gyvena su tėvais 
Clifton, N.J., mieste. Dalyvauja 
nuo pat mažystės lietuviškame 
gyvenime, tautiniuose šokiuose 
ir muzikoje. 

— A . a. J o n a s A d o m a 
vičius, gimęs 1916 m. rugpjūčio 
11 d. Wisconsine, paskutiniu 
metu gyvenęs Brooklyne, mirė 
rugpjūčio 22 dieną. Palaidotas 
iš Apre i šk imo parapi jos 
bažnyčios Šv. Jono kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona, sūnus ir 
anūkai . 

— M a r i u s Bras iūnas , Bix 
roko muzikos vadovas iš 
Lietuvos, vykdamas rugpjūčio 
14 d. į koncertą, žuvo automo
bilio nelaimėje. Jo grupė koncer
tavo Amerikoje, ilgiausiai buvo 
Nevv Yorke. 

— A. a. O n a Ja sa i t i enė , 
gyvenusi Richmond Hill, N.Y, 
mirė rugpjūčio 13 d. ligoninėje. 
Buvo gimusi 1904 m. kovo 9 d. 
Palaidota iŠ Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios St. Charles 
kapinėse. Nuliūdime liko du 
sūnūs ir duktė su šeimomis. 

— L i t e r a t ū r o s š v e n t ė 
Brooklyno Kultūros Židinyje 
r e n g i a m a lapkričio 17 d. 
Šventėje bus įteikiamos premi
jos. Premijomis rūpinasi Lietu
vių Rašytojų draugija, kuriai 
šiais metais vadovauja rašyt. 
Paulius Jurkus. 

x Pasau l io Lietuvių Cent ro 
t a r y b a i r v a l d y b a Širdingai 
dėko ja V. Skr ipku i už nuošir
džią auką Pasaulio Lietuvių 
centrui. Gerbiamo rėmėjo pa
aukoti 10,000 dolerių bus pa
naudoti pastato pirkimo skolai 
išmokėti. Kuo grečiau mes 
grąžinsime skolą, tuo daugiau 
pinigų galėsime skirti mūsų lie
tuv iška ja i veiklai , pas t a to 
t v a r k y m u i . V. S k r i p k u s 
įrašytas į PLC Garbės mecena
tus, ir viena iš klasių pavadinta 
jo vardu. 

(sk) 

x Pasau l io Lietuvių cen t ro 
t a r y b a ir va ldyba nuoširdžiai 
d ė k o j a p r e l a t u i J u o z u i 
P r u n s k i u i , paskolinusiam be 
nuošimčių 5,000 dolerių. Šie 
pinigai bus paaukoti pastato 
pirkimo skolai išmokėti. 

(sk) 

x Sut inkame jūsų ar t imuo
s iu s New Yorko arba Washing-
tono aerouoste ir atvežame į 
Čikagą, arba jos priemiesčius. 
Skambinti (312) 434-8618. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (706) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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