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Gintės Damusytas reportažas 

Pabaltijo 
nepriklausomybė tapo 
tarptautiniu klausimu 

„Penki plius trys" koalicija 
Baltijos biuras Kopenhagoje 

New Yorkas . 1990 spalio 11. 
( L I O -

Tęsiame Pabaltijo užsienio rei
kalų ministrų veiklos apžvalgą 
New Yorke tuo metu, kai vyko 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo užsienio reikalų 
ministrų pasitarimai pasiruošti 
Paryžiaus 35 tautų viršūnių 
konferencijai lapkričio mėnesį. 
Paskutinis reportažas buvo 
spausdintas užvakar, spalio 11 
d. 

Dviejose konferencijos dienose 
Pabaltijo ministrai suėjo su ne 
vienu ten suvažiavusiu užsienio 
reikalų ministru, įskaitant S. 
Anderson (Švedija) K. Skubi 
szewski (Lenkija), J .B. Han-
nibalsson(Islandija), K.M. Bon-
devik (Norvegija) ir J. Baker 
(JAV). Dar prieš ESBK praside
dant, susitiko ir su Danijos 
užsienio reikalų ministru U. 
Ellemann-Jensen. Min. A. Sau
dargas spalio 1 d. buvo priimtas 
Danijos misijoje prie SNO, kur 
min. E l lemann-Jensen jam 
pranešė, kad Kopenhagoje bus 
s te igiamas Balt i jos b iuras . 
Jiedu taip pa t aptarė „penki 
plius t r y s " platformą, t.y. 
penkių Skandinavijos ir trijų 
Pabaltijo kraštų koaliciją, kuri 
der ins šių k r a š t ų poli t inę 
programą s iekiant išspręsti 
Baltijos ša l ių k laus imą ir 
i š rūp in t i jom t a r p t a u t i n i 
pripažinimą. Ju rkans ir Meri. 
kurie šiek tiek anksčiau atvyko 
j New Yorką, susitiko su Veng
rijos užsienio reikalų ministru 
Gezą Jeszenszky Jungtinėse 
Tautose ir aptarė galimus kon-

sularinius ryšius. 

N ė r a b e n d r o E u r o p o s n a m o 
b e Paba l t i j o 

Spalio 2 d. 12:15 vai. p.p 
prasidėjo Pabaltijo ministrų 
spaudos konferencija Javits 
Centre. Konferencija, kurią glo
bojo Danijos, Islandijos ir 
Norvegijos ESBK delegacijos. 
surengė ir moderavo LIC direk
torė Gintė Damušytė, ruošos 
darbuose t a l k inan t JBANC 
(Joint Baltic American National 
Committee) atstovei Sandra 
A Ištars. 

Atidarius preskonferenciją. 
visiems t r ims ministrams buvo 
duotas žodis. 

L e n n a r t Meri iš Estijos 
komentavo, kad Baltijos šalys 
ir ESBK žengia j nauja etapą. 
Nuo Kopenhagos konferencijos 
Baltijos klausimas jau tapęs 
tarptautiniu klausimu. Estija 
sveikina ..du plius ke tur i" 
sutartį, bet kviečia tos sutarties 
signitarus imtis iniciatyvos eks-
pedijuoti Baltijos šalių klausimą 
ir sudaryti ESBK machanizma 
šiam klausimui išspręsti. Meri 
pažymėjo, kad jis kalbėjo su 
Prancūzijos delegacija, kuri 
teigė, kad Prancūzija stipriai 
palaiko nepripažinimo politika^ 

Latvijos Ju rkans akcentavo, 
kad Pabaltijo aneksija yra 
paskutinė neišspręsta Antrojo 
Pasaulinio karo pasekmė ir 
džiaugėsi, kad ESBK iškilo nau 
jas blokas kraštu, remiančių Pa
baltijo siekius. Išreikšdamas 
padėką skandinavams, jis tvir
tino, kad negali būti bendro 
Europos namo be jame gyvenan 

čių laisvų Pabaltijo valstybių. 
Lietuvos Saudargas pabrėžė, 

kad ne tik Vakarams rūpi sta
bilumas TSRS, bet ir Pabltijui 
rūpi išlaikyti stabilizaciją per 
demoKratinius procesus. Lie
tuva siekia lygių teisių visiems 
gyventojams, itin atsižvelgda
ma į tautinių mažumų baimini
mąsi ir galimas provokacijas. 
Sekdama Helsinkio principus, 
Lietuva bando atgauti savo 
sienų kontrolę. Saudargas sakė, 
kad Pabaltijo kraštai yra senos 
europiet iškos tau tos , o ne. 
svečiai svetimam kontinente, ir 
kad atėjo laikas joms tapti 
pilnateisiais to kontinento ir 
pasaulinė? bendruomenės na
riais. 

Žurna l i s tų k laus imai 
Pirmasis klausimas buvo „Fi 

nancial Times" koresponden 
to 

Maskvos demonstracijose pirmą kartą po bolševikų revoliucijos buvo 
nešamas paskutiniojo Rusijos monarcho, caro Nikalojaus II didžiulis 

kuriam rūpėjo, kodėl Meri - paveikslas. Jaunieji rusai reikalauja pasitraukti ministerio pirmininko 
savo įžanginiame žodyje išskyrė 
prancūzus? Gi jie nieko naujo 
jums nepasakė, tvirtino kores
pondentas. Dauguma Vakaru 
kraštų laikosi nepripažinimo 
politikos, tai kodėl Jūs jautėte 
reikalo tai pabrėžti7 Meri atsakė 
kad prancūzų pavyzdį paminėjo 
todėl, kadangi jie globos Pary
žiaus konferenciją ir jam asme
niškai teikia daug vilščių di
džiosios Prancūzijos parodytas 
prielankumas mažajai Estijos 
užsienio reikalų ministerijai, 
turinčiai-tik 18 tarnautojų. 

..Wall Street Journal" kores
pondentą domino JAV nusista
tymas dėl Pabaltijo dalyvavimo 
Helsinkio procese. J u r k a n s 
teigė, kad JAV principe tą idėją 
remia.nors nėra linkusi viešai 
imtis vadovaujančios rolės jai 
kelti. 

L'PI korespondentas prašė 
Saudargo pasiaiškinti, kodėl 
derybos užsidelsė Maskvai nu
ėmus ekonominę blokadą. Sau
dargas paneigė, kad Lietuva 
delsė derybas, primesdamas kal
tę Maskvai ir atkreipdamas 
dėmesį į konferencijoje sklei
džiamą dokumentą, chronolo
giškai nurodantį, kaip dažnai 
Lietuva nuo kovo 11d . ragino 
Maskvą pradėti derybas 'LIC 
pastaba: Ši 11 psl. dokumentą 
anglų kalba, pavadintą „The 
Road to Negotiations with the 
USSR". paruošė Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Informacijos 
skyrius. Tekstas, gautas faksu 

. iŠ Vilniaus, užsakomas LIC). Jis 
taip pat pranešė, kad kaip tik tą 
dieną Maskvoje įvyko Lietuvos 
konsultacijos su Maskva dėl 
derybų. ,,Ar Jūsų nuomone tos 

N. Ryžkovo vyriausybe ir nedelsiant įvesti „tikrąją perestroiką - laisvo 
verslo ekonomiją ir gražinti nuosavybės teises visiems žmon - -

Lenkai skelbia autonominę 
sritį Lietuvoje *f*" 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

3* — Lietuvos Aukščiausiosios 
* tarybos pirmininkas Vytautas 

Landsbergis, iš Oslo atskirdęs į 
Paryžių, iš aerouosto tuoj nuvy-

*•.—^| į 0 į prezidentūrą ir ten buvo 
'***į Prancūzijos prezidento R. Mit-

• terrand priimtas. Sakoma, kad 
pokalbio metu Prancūzijos pre
zidentas pasakęs, jog nebus 
kliūčių Lietuvos aukso sugrą
žinimui, kuris buvo deponuotas 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės vyriausybės. 

— Lietuvos delegacija tarėsi 
ketvirtadienį 4 vai. Maskvoje su 
Sovietų Sąjungos delegacija. Po 
konsultacinio pokalbio Romual
das Ozolas pasakęs spaudai, jog 
pasitarimų nuotaika gera ir kad 
greitai prasidėsiančios derybos 
pagal protokolą. Žinia girdėta 
per Vilniaus radiją. 

— New Yorke, kaip praneša 
žydų žinių agentūra JTA, Vo
kietija pažadėjo tart is su pa-

|į grindine žydų Holokausto orga
nizacija, kad nukentėjusiems 
koncentraci jos s tovyklose , 
kuriems dar nėra atsilyginta, 
bus tikrai finansiškai atsilygin
ta pagal naują susitarimą. 

— Montrealyje tarptautinė 
komisija, kuri neseniai lankė 
sovietų kalėjimus, norėdama 
surasti buvusio Švedijos dip
lomato pėdsakus, susidarė nuo
monę, kad Raoul Wallenberg 
dar turbūt tebegyvena kur nors 
gulage. Komisija tur i įrodymų, 
k a d j is nemirė Lubjankos 
kalėjime 1947 m., kaip kad iki 

Vokietijos sutartis 
neliečia Pabaltijo 

respublikų 
Washingtonas , 1990 spalio 

11. (LIC) - JAV Senatas vakar 
patvirtino Vokietijos susijungi
mo sutartį, bet prieš tai pravedė 
rezoliuciją, pabrėžiančią, jog 
sutartis nesipriešina JAV nusis
tatymui nepripažinti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. 

Rezoliuicja nr . 334, kuri 
žemiau a tspausdinta , buvo 
priimta aklamacijos būdu, o 
pačią sutartį reikėjo patvirtin 
ti formaliu balsavimo (98 pasi
sakė už, niekas prieš). Rezoliuci
ja išreiškia Senato nuomonę bet 
neturi saistančios galios ir ne
tapo dalis pačios sutarties. 

Tačiau Senato rezoliucija 
galbūt nuramins Pabaltijo šalių 
vadus, kurie bijojo, kad Vokieti- i 
jos sus i jungimo su ta r t i e s , 
vadinamos „Du plius keturi" 
ratifikavimas, be jokios užuo
minos apie Pabaltijo kraštu*, 
gali būti Kremliaus interpretuo 
jamas kaip Vakarų tylus suti 
kima8, jog tos trys šalys pri
klauso Sovietų Sąjungai. Kaip 
tik tą rūpestį išreiškė Estijos, 
Latvijos bei Lietuvos aukščiau
siųjų tarybų atstovai rugsėjo 28 
d. laiške JAV Senatui. 

Paka r to t i n i pare i šk imai 
Pabaltiečių nuogąstavimus 

sustiprino vakariečių pasi
sakymai, kad Vokietyos susi-

V a r š u v a . 1990 spalio 11. 
(UPI) — Kelių Lietuvos sričių 
lenkų gyventojai, kurie tose 
srityse gyvena, paskelbė, kad jie 
formuoja autonominį regioną, 
kurį pavadino „Lenkų gimtasis 
ter i tor inis k r a š t a s " . Lenkų 
laikraštis „Gazeta VVyboroza" 
rašo, jog sprendimas sudaryti 
autonomine lenkų sritį buvo 
padarytas praėjusį šeštadienį 
lenkų atstovų konferencijoje 
..Ejszyszki mieste, netoli Vil
niaus'". „Iš viso balsavo 209 
atstovai iš įvairių vietų ir 
niekas nebuvo prieš", rašo tas 
laikraštis. 

Lietuvos televizija pranešė 
šią žinią ir pasakė, jog vyriau
sybė yra griežtai priešinga to
kiam dalykui. „Lietuva yra per 
maža, kad būtų dalinama į to
kias dalis", kalbėjo pranešėjas. 
Minėtas lenkų laikraštis ta ip 
pat rašo, jog šiam sprendimui 
pritarė Lenkų sąjunga Lietuvo
je, kuri jungia įvairias lenkų 

kalbos yra r imtos" , k lausė 
korespondentas. „Mūsų planai 
yra labai r i m t i " , a t s a k ė 
Saudargas, „tačiau sovietų var
du negaliu kalbėti. Reikia jų 
pačių to paties klausti . . ." 

Meri dar pridūrė, kad rugsėjo 
6 d. Maskva nut raukė kalba su 
Estija ir kad TSRS neparodė 
noro tas kalbas toliau tęsti. 

kul tūrines ir politines organi
zacijas. Sudarymas tokio regio
no esąs atsakymas Lietuvos vy
r iausybe i , kur i atsisakiusi 
patenkinti lenkų mažumo- no
rus apsaugoti jų t autiniam cha
rakteriui 

Kur s tymas iš k i t u r 
„Naujoji Lietuvos vadovybė 

visiškai ignoruoja mūsų inte
r e sus , kalbėio Stanisl?w 
Pieszko. lenkų deputatas Lie
tuvos Parlamente. 

Lietuvos vyriausybė paskelbė 
praėjusiais m- '^ is , jog vie
nintelė atsikyr .<ioje respub 
likoje oficiali kalba yra lietuviu, 
kuri paskelbė savo nepriklauso 
mybę kovo 11 d . rašo UPI žin:ų 
agentūra. Lenkai sako, kad 
tur i būti abi ka bos— lietuviu 
ir lenku oficiali ūs kalbomis. 
Lenkų esama m iaug 500.000 
ir maždaug tiek :>at rusų. 

Lenkai gyven; toji srityje nuo 
13-ojo šimtmeč; : «nkija ir Lie
tuva buvo viena -aralystė nuo 
14 šimtmečio - padalinimo 
krašto tarp Ru s, Prūsijos ir 
Austrijos 1795 metais, buvo 
pranešta tai ?/.' ų agentūrai. 
Minėtasis dep itas Pieszko 
paneigė, kad yr.-< aromas jiems 
spaudimas iš r mliaus suda
ryti au to ion sri t į , bet 
lietuviai man* 'g lenkai yra 
komunis tu - s tomi tai 
padaryti. 

šiol Sovietai skelbė. Wallenberg jungimo sutart is išsprendžia 
nacių laikais išgelbėjo tūkstan- paskutinį Antrojo pasaulinio 
čius žydų nuo krematoriumų, karo neišprestą klausimą. Tai 

- Izraelio vyriausybė išdali- prieštaravo dominuojančiai nuo-
jo 25.000 dujokaukių savo gy- ™>nei Baltijos šalyse, kad Esti-
ventojams, kad juos apsaugotų jos, Latvijos ir Lietuvos aneksi 
nuo Irako galimo cheminio ja, kuri buvo Molotovo-Ribhen 
užpuolimo. Tai t ik pirmasis 
pasiruošimas - kiti tūkstančiai 
dujokaukių bus dalinami kas-
dien,nes norima jomis aprūpinti 
didesnę savo piliečių dalį. 

— Pietų Afrikos vyriausybė 
išleido iš kalėjimo 21 politinį 
kalinį kaip pirmąjį žingsnį į 
aperteido politikos reformų 
pradžią. 

— Egipte, išėjęs iš Parla
mento rūmų, buvo nušautas 
Egipto Parlamento pirminin
kas. 

— Stockholme Nobelio Lite
ratūros premija buvo paskirta Jos šalių atžvilgiu. Tai pa 
pirmą kartą Meksikos rašytojui sakė Valstybės departamento 
Octavio Paz, 76 metų amžiaus sekretorius James Baker spau 
poetui ir nedidelių kūrinių rašy- dos konferencijoje Maskvoje 
tojui Jo didžiausias kūrinys rugsėjo 12 d. Jo žodžius pakar 
„Vienumos labirintas" buvo tojo Valstybės Departamento 

tropo pakto išdava, taip pat yra 
neišspręsta to karo pasekmė. Ta 
požiūrį išaiškinti Lietuvos poli
tinių partijų delegacija sutarties 
pasirašymo Maskvoje išvakarė 
se nuvyko į Sovietų Sąjungos 
sostinę ir susitiko su Rytų ir 
Vakarų Vokietijų, Prancūzijos, 
JAV, Didžiosios Britanijos bei 
Sovietų Sąjungos atstovais. 

Po s u t a r t i e s pasirašymo 
rugsėjo 12 dienos dabartinė pre 
zidento Busho administracija 
pakartotinai yra pabrėžus. kad 
„Du plius keturi" sutartis nepa 
veiks JAV nusistatymo Balti 

išspausdintas 1950 m. 

Latvijos — Rusijos 
sutartis 

te is in is pa t a r ė j a s Robert 
Zoellick, kur i s liudijo apie 
sutartį Senato Užsienio reikalų 
komitete rugsėjo 28 d. Baker 
spalio 5 d. laiške Užsienio 
reikalų komiteto nariui Paul 

Ryga. — Latvijos ir Rusijos Simon tuos užtikrinimus pakar 
respublikos pasirašė ekonomi- tojo. 
nio bendradarbiavimo sutartį. Be to, pats prezidentas Rush 
įvaras Guodmanis, Latvijos mi- spalio 3 d. proklamacijoje, pa-
nisteris pirmininkas, spaudos žymint Amerikos vokiečių die-
konferencijoje mėgino aiškiau ną, tvirtino, kad Vokietijos susi 

JAV Senate. įtakingi senatoriai 
iš respublikonų ir demokratų 
partijų. įskaitant ir esama. 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininką CTaib<<rr.» Pell (demo
kratą) ir buvusį to komiteto pir
m i n i n k ą Richar Lugar 
(respublikoną^, vienokiu ar 
kitokiu būdu ragino prezidentą 
užtikrinti, kad ..Du plius keturi" 
sutartis nepakeis JAV nusis
tatymo Baltijos šalių atžvilgiu. 

Kai kurie senatoriai net norė
jo, kad Sonatas prie sutarties 
prijungtų pataisą, liečiančią 
Pabaltijo šalis. Pasak senato
riaus Pell, Valstybės departa
mentas buvo priešingas b^t ko
kiom sutarties pataisom, nes bi
jojo, kad tai tik duos akstiną so
vietams įvesti savo pataisas. 
Užtat Busho administracijos 
pakartotini pareiškimai, kad 
Vokietijos susijungimo sutartis 
nepakeis JAV nusistatymo dėl 
Baltijos šalių aneksąjoąbuvo rei
kalingi įtikinti Senatą ratifi
kuoti pačią sutartį be pataisų ir 
pasitenkinti atskiros, ntsais 
tančios rezoliucijom pravedimu. 

Antras veiksnys gali būti tai , 
kad Busho administracija paga
liau yra apibi ėžus savo politinę 
liniją ryšium su Pabaltiio šalim 
ir ją nuosekliai seka. Adminis
tracijos vėliausi pasisakymai 
a t i t i nka „laipsniško pripa
žinimo politika -- ma/i J \V 
žingsniai, veda j Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos valdžių He facto 
pripažinimą. 

S e n a t o rezoliucijos t eks t a s 
a) Senatas daro šias išvadas: 
1. Prezidentas ir Valstybės de

partamento sekretorius yra pa 
kartotinai padarę pareiškimus, 
pabrėžiančius Jungtinių Ameri
kos Valstijų ilgai besitęsiančia 
politika atmesti ir nepripažinti 
Pabaltijo valstybių inkorporaci
jos į Sovietų Social ist iniu 
Respublikų Sąjungą: ir 

2. Prezidentas ir /> atstovai 
taip pat yra pabrėžė, kad nuta-
rimai sutartyje dėl galutinio 
sprendimo ryšium su Vokietija 
jokiu būdu nepakeič ia ir 
nepaneigia šios politikos. 

b>S^nat'> nuomone, Pr< ziden 
tas turėtu imtis visų tinkamų 
pr iemonių už t i k r in t i , kad 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
aktas, ratifikuojantis sutartį dėl 
galutinio išsprendimo Vokie 
tijos atžvilgiu ir patvirtinimas 
sujungtos Vokietijos sienų galu
tinio pobūdžio, kurio sutartis 
reikalauja, nebūtų jokios val
džios interpretuojama reikšti 
bet kokį sumažinimą ar ^jimą į 
kompromisus Hė! JAV nusista
tymo nepripažinti Pabaltijo 
valstybių prievai tini - inkorpo 
racijos i Sovietų Si iniq 
Respublikų -

Iietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybių derybos. Kairėje pusėje tuvoa 
delegacija, kurios viduryje matyti min pirm Kazimiera Prunskienė, ir salia jos, des:"> * m i n -
pirm. pavaduotojas Romualda* Ozolas bei kiti mmisteriai ir pnrpitfūnai. Dešinėje \":< 

•sijos 
deleKacijaJturiai vadovavo Rusuos Respublikos mm. pirm Ivanas Silajevas, vidury)*' ; -
plaukais, su kitais savo aukštais pareigūnais. 

pasisakyti dėl Latvijos ir Rusi
jos dialogo. Neseniai buvo 
kalbama apie pasirašymą poli
tinės sutarties, kuria Rusija pri 
pažintų Latviją kaip nepriklau
somą respubliką, o Latvija 
Rusiją kaip suverenią respub
liką. Ekonominis susitarimas 
turėjo būti pasirašytas ilges
niam laikui Tačiau t a i p 
neįvyko — vyriausybės susi 
tarimas pasirašytas tik viene
riems metams. Min. pirm. pažy
mėjo, kad šiuo metu kitaip ne 
buvo galima, politinio susi
tarimo su Rusija nebuvo galima 
pasirašyti, tik ekonominį. 

jungimas pabaltiečių tautoms 
teikia viltį, jog ir jų kova už 
„tautinį apsisprendimą" bus 
sėkminga^r pridūrė, kad Amp 
rika liks ištikima nepripaži 
nimo politikai. 

La ip sn i škas pr ipažinimas 
Busho administracijos nedvi 

prasmiškiems pasisakymams 
apie Pabaltijo klausimą ryšium 
su Vokietijos susijungimo sutar 
tim įtaką turbūt darė du veiks 
niai. Pi rma, administracija 
galbūt suprato, kad jai reikia 
prisitaikyti prie stiprios dvipar 
tinės paramos Baltijos šalims 

KALENDORIUS 

Spal io 13 d.: Edvardas, \ -
nancijus. Mini iras. Nori lutė 

Spal io 14d : K 
daugas. F» rtunata, Rimvyde. 

Spa l io 15 d : Leonardas, 
Teresė Akviliete. I krmantė. < Jai 
liminas 

Spal io 16 d.: Ambra/ 
Jadvvga. Dovaldė Gintautas, 
(laliu-i. 

ORAS CHlCAGOJf 

Saule tek i t; 6:15 
Temperatūra tdienį611., 

sekmadienį 601 
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ĮŽODIS - ATEITININKŲ 
ŠVENTE 

Visi, norį būti ateitininkais, 
priimami į šią organizaciją kan
didatais. Davusieji įžodį — 
nariais. Prieš tai tenka išlaikyti 
egzaminą. Sudaroma egzaminų 
komisija iš dvasios vado, glo
bėjo, sendraugių atstovo. Patik
rinamos kiekvieno kandidato ži
nios: ateitininkų istorijos, ideo
logijos, tikėjimo tiesų. Egza
minų komisija nusprendžia — 
leisti ar neleisti įžodžiui. 

Kartais įžodis sutampa su 
kuopos vėliavos pašventinimu 
— nes daugiausiai ateitininkų 
kuopos atsikūrė 1989 metais ir 
senųjų vėliavų neišliko. 

Telšių vyskupijoje per 
1989-1990 mokslo metus įžodj 
davė ketvirtadalis visų atei
tininkų kuopų. Tai Plungės, 
Telšių Švč. Mergelės Marijos 
parapijos, Kretingos, Kartenos, 
Klaipėdos, Mažeikių, Švėkšnos, 
Sedos ateitininkai moksleiviai. 
Iš viso 133 kandidatai tapo tik
raisiais nariais. 

Apie tokią moksleivių ateiti
ninkų šventę Mažeikiuose bir
želio 10 d. pasakoja šios kuopos 
pirmininkė. 

.Šventė prasidėjo pamaldomis, 
bažnyčioje dalyvaujant visiems 
moksleiviams, sendraugiams 
ateitininkams. Šv. Mišias au
kojo, pamokslą pasakė ir atei-
' ininkų vėliavą pašventino 
dvasios vadas dekanas kun. J. 
Gedvilą. Per šv. Mišias giedojo 
mergaičių choras. 

Po sumos visi rinkosi į parapi
jos namelio salę iškilmingam 
posėdžiui. įnešus vėliava 
sugiedota „Marija, Marija". Iš
kilmingą posėdį pradėjo Mažei
kių dekanato ateitininkų val

dybos pirmininkė E. Butkienė. 
Po to sekė įžodininkų 

priesaika, kiekvienam buvo pri
segami ateitininkų ženkleliai, 
sveikinami naujieji nariai. Visi 
įžodininkai garsiai sukalbėjo 
„Ateitininkų Credo". Įžodį davė 
19 vyresniųjų ir 9 jaunesnieji 
ateitininkai. 

Į juos prabilo dvasios vadas. 
Daug šiltų žodžių, linkėjimų 
išsakė kuopos globėja R. Po
ciene, skautų, Caritas, Krikš
čionių Demokratų partijos ats
tovai, svečias iš Kuršėnų. 
Visiems padėkojo moksleivių 
ateitininkų kuopos pirmininkė 
J. Grigorčiukaitė. 

R. Pocienė įteikė ateitinin
kams abiturientams atminimo 
dovanėles knygą „Žmogus be 
Dievo". Buvo pagerbtos ateiti 
ninku abiturientų mamos. Pa 
dėkos žodžiai išsakyti adoracijos 
vadovei Zoselei. 

Sugiedota Ateitininkų him
nas. Išnešama vėliava. 

Po trumpos p e r t r a u k o s 
prasidėjo vaišės. Po to visi 
patraukė į parką. Linksmai 
pažaidę grįžo atgal užkan 
džiauti ir linksmintis iki va
karinių šv. Mišių. Ši diena tapo 
įspūdinga moksleivių ateitinin
kų švente. 

Šiais 1990-1991 mokslo me
tais egzaminai ateitininkams 
kandidatams, vėliavos šventi
nimas, įžodis bus organizuo
jamas kitose moksleivių atei
tininkų kuopose, kuriose įžodžio 
šventės dar nebuvo, o taip pat 
ir ten, kur a t s i r a s naujų 
kandidatų, norinčių tapti na
riais ateitininkais. 

Aloyzas Pundz ius 

Ate i t in inkiškos ve ik lo s re ikalus svarsto Chicagoje susit ikę K a u n o k u n i g ų 
seminarijos d v a s i o s vadas kun. S ig i tas T a m k e v i č i u s ir A t e i t i n i n k ų federaci
jos v a d a s Juozas Pol ikai t i s . 

STUDIJŲ DIENŲ ATGARSIAI 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

CHICAGOS STUDENTŲ 
ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS 

Šių mokslo metų pirmas Chi-
cagos studentų atei t ininkų 
susirinkimas rugsėjo 21d. įvyko 
Polikaičių namuose, Marąuette 
Parke. 

Susirinkimą pradėjome mal
da, vadovaujant prelatui dr. 
Juozui Prunskiui. Susirinkimą 
vedė pirmininkė Asta Kazlaus
kaitė. 

Susipažinome su keturiais 
naujais studentais dalyvavu
siais šiame susirinkime: Audra 
Baleišyte, Raminta Bilute. 
Marium Polikaičių ir Elena 
Tuskenyte. Susipažindami su
žinojome kas kur mokosi, kas 
kam patinka, ko tikimės pa
siekti gyvenime ir ko laukiam 
iš studentų veiklos. 

Prelatas dr J. Prunskis mums 
kalbėjo apie ateitininkus Lie
tuvoje, o taip pat papasakojo 
kaip prieš 50 metų Chicagoje 
pradėjo veikti ateitininkai 

Po įdomios paskaitos prade 
jome planuoti naujus veiklos 
metus Nutarėm: 

1. Ruoštis studentų ateiti 
ninku jžodžiui, 

2 Šaukti susirinkimus kas 
antra ar trečią penktadienį 

3 Ruošti jaunimo Mišias. 
4 Dalyvauti Ateities savait 

galio renginiuose. 
5. Susirinkimus šaukta uni 

versitetuose, kuriuose studijuo 
ja mūsų nariai 

Ateinantis susirinkimas bus 
Ateities savaitgalio vakaronėje 

199091 m. valdyboje pasifie 

ka šie praėjusių veiklos metų 
valdybos nariai: Asta Kazlaus
kaitė — pirmininkė, Lidija Bi
lute — sekretorė ir korespon
dentė, Marijus Katilius Boyds-
ton — iždininkas. Valdybon įsi 

jungti sutiko ir Kazys Motekai 
tis. Jam pavesta skelbti susi
rinkimus ir kitus svarbius veik
los įvykius 

Lapkričio mėn. susirinkimas 
bus šaukiamas IIT universitete. 

L. Bilutė 

Prabėgusios ateitininkų stu
dijų dienos Dainavoje 

(1990.8.31-9.3) jau praeityje. 
Dalyvavusieji susidarė savo 
nuomones ir jas kartu su savimi 
namo parsivežė. Su keletu teko 
nors trumpai pasikalbėti ir 
patirti jų nuomonę bei įspūdžius 
prieš jiems namo išvykstant. 
Kai kurie pasisakymai liečia 
vien studijų dienas. Kiti gal 
kiek plačiau reaguoja į bendrąjį 
lietuviškąjį, ypač ateitinin-
kiškąjį, gyvenimą. 

Dr. Mari ja Kaminskai tė : 
„Aš gimiau Sibire. Po trylikos 
metų atvykau į Lietuvą... Aš 
netikėjau, kad dabar, atvykus į 
tolimą kraštą — Ameriką — 
patekčiau a t e i t i n ink i škon 
šeimon. Pradžioje jautėsi tam 
tikra baimė. Jautėme didelę 
reprezentacijos atsakomybę, 
įspūdis iš Dainavos — ypač džiu
gina ateitininkų sendraugių 
susiorganizavimas. Tai leidžia 
jauniesiems ir moksleiviams 
ateitininkams turėti gerą pa
grindą. Lietuviai turi labai 
aukštą in te lektual in į lygį. 
Mane kartu džiugina dienraščio 
„Draugo" redakcijos atliekamas 
lietuviškas darbas. Išeiviai 
tikrai „serga" Lietuva. Lietuvių 
informacijos centras, demonst
racijų plakatai... bendrai visa 
lietuviška veikla. Aš labiausiai 
norėjau parsivežti informacijos 
jaunųjų atei t ininkų veiklos 
reikalu. Buvo labai vertingas 
susitikimas su Laima Šalčiuvie
ne. Daug ką iš jos išmokau ir 
sužinojau". 

Kun. S tasys Kazėnas; ..Dai
navoje jaučiuosi kaip pas savo 
mamą, tik čia jos nėra". 

Aldas Kriaučiūnas; „Tie 
keturi studijų dienų metai yra 
panašūs į organizacijos bren
dimo stadijas. Perėjome per ke
turias stadijas — gimimo, bren
dimo, klestėjimo, o šįmet pasi
reiškė išsekimo, merdėjimo 
ženklai. Lietuvos ateitininkų 
dalyvavimas užpildė tam tikrą 
spragą. Jų dalyvavimas suar
tino, sujungė visus ateitininkus. 
Ateityje reikėtų mažiau filoso
fuoti, o daugiau konkrečių 
darbų atlikti, pvz., aptarti kaip 
Lietuvoje ir Amerikoje ateiti

ninkai gali kartu dirbti; nusta
ty t i to bendrada rb iav imo 
programa su visomis detalėmis, 
įskaitant ir finansinę sąmatą". 

J u o z a s Polikaitis: „Savait
galio įspūdžiai... ta pati idėja 
neprarado savo minties. Pasi
keitė žmonės, bet tęstinumas 
yra. Keitėsi tematika, keitėsi 
pagal situaciją Lietuvoje . 
Žvelgėme j Lietuvą, ne kaip 
pavergtą, bet į jos laisvą ateitį. 
Pernai buvo okupacijos, Kara
liaučiaus klausimai nagrinė
jami. Dabar tikim ir žiūrim į 
Lietuvos ateitį: kaip padėti ir 
kaip ką sau gauti. Siūlymas ki
tiems metams turi dvi puses. 
Viena, pažvelgti į save, kaip 
ateitininkijos mažumą. Ar 
mūsų principai pasikeis? Ne! 
Bet klausimas kaip savo prin
cipus įgyvendinsime. Antra, 
ieškoti sintezės su Lietuvos atei
tininkais Kitais metais Lietu
vos ateitininkai jau turės savo 
pasiekimu- Būtų realiau keletą 
vadovų iš čia siųsti ten, negu 
bandyti daugiau čia atsikviesti. 
Šįmet ftV'Lietuvos t u r i m e 
dešimtį ateitininkų, bet jų 
atvykimą įgalino amerikiečių 
fundacija... Studijų savaitgalyje 
pasigedau studentijos, jaunųjų 
akademikų. Tuo tarpu struktū
r iniai apvaržymai s tabdo 
veiklą. Reiktų daugiau dėmesio 
teikti veiklos metodikai..." 

Vytautas Gluoksnis : „Susi
tikima? New Yorko mieste su 
lietuviais buvo stulbinantis. 
Pats miestas — kaip chaosas be
dugnėje. Tiesiog stulbino bena
miai. Ir Chicagoje. miesto cen
tre, prie Buckingham fontano 
šiukšlės ir benamia i . Lie
tuviškoje Chicagoje pasijuto 
pirmųjų kr ikšč ionių ben
dravimo dvasia. Džiugino gra
žus lietuvių kalbos naudojimas 
jaunimo tarpe. Daugelis jų 
žodžio kišenėje neieškojo". Tuo 
pačiu jaučiu, kad išeivių kalba 
dvelkia senove. Ir jūsų jaunimo 
kalba dvelkia senove — savo 
išsireiškimuose, terminologijoje, 
žodžiu pasirinkime..." 

Kun. Valdemaras Cukuras: 
„Man rodos, kad buvo daugiau 
gelmės šių metų paskaitose. 
Buvo konkretumas ir gelmė. 

Lietuvos a te i t in inkų atstovai Dainavoje T a r p j u juos Chicagoje globojusi. .M.irv:tr:t.i Hi 
reikaite (antra -š kair > ir J a d v y g a D a m u s i e n e 'stovi pirma is deš.) Kairėje stovi kun . S t a s y s 
Kazėnas — svečias i š Lietuvos 

Šeimos nuotaika kartu su lietu
viais iš Lietuvos buvo neap
sakoma. Lietuvos svečiai mums 
prabilo viduje". 

Birutė Bublienė: Šis savait
galis išsiskyrė tuo, kad turėjome 
dešimtį delegatų iš Lietuvos. Jie 
a t s inešė savo įspūdžius ir 
lūkesčius. Kar tu dalinosi savo 
džiaugsmais ir problemomis". 

Regina Šilgalienė: „Studijų 
dienose jaučias i generaci jų 
bendravimas. Labai malonu 
senų šulų — Vyganto ir Damu-
šio — buvimas kartu. Pernai sa
va i tga l i s j a u t ė s i p i lnesn i s . 
Ateityje reikia daugiau kontro
ve r s in ių p a s k a i t i n i n k ų , o 
mažiau preciziškai išbalansuotų 
disertacijų". 

Dr. P e t r a s K a u f m a n a s : 
„Šios studijų dienos pasižymi 
ateitininkų ideologijos ir veiklos 
gairių nagrinėjimu. Pernai buvo 
d a u g i a u t a u t i n ė s t e m o s . . . 
Lietuvos ateitininkai yra įspū
dingi, savimi pasitikintys, gerai 
išsilavinę. Tai pilnos asmeny
bės, gerai tinkančios vadovauti 
atei t ininkams Lietuvoje. J ie 

manyje sukelia pasitikėjimą... 
Kitų metų programai siūlyčiau, 
kad šalia savo reikalų, atkreip
tume dėmesį į mūsų pasaulėžiū
ros galimą įtaką į tarptaut in ių 
santykių vystymąsi ekonomi
joje, humantariniuose, teisės, 
tautinių mažumų klausimuose. 
Mano manymu Lietuvos klausi
mas bus sėkmingiausiai išspręs
tas tik tarptautiniame konteks
te". 

Tai tik devyni prabėgomis 
„prispirtų" studijų dalyvių pasi
sakymai. Žinau, kad šio sky
riaus redaktorius mielai laukia 
ir kitų pasisakymų, nuomonių, 
pasiūlymų ateičiai . Studijų 
dienos bus ruošiamos ir kitais 
metais. Pasisakykite jau dabar: 
ko pageidautumėte, kaip galė
tumėte patys prisidėti. Kokios 
temos ir forma įdomiausios, 
patraukliausios? 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2S5S W. Uneoln Mwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds, III. 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
• 4 4 1 S. Pulaakl Rd„ Chicago. IL 

Raz. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 W M 1 BurHngton. tai. (708) 512-0084 
Westmont. IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kauių ir sąnarių 

ligos ir chirurgi|a 
Tai. (708) 857-4058. 425-8353 

4400 W 95th St . Oak Lawn 
2701 W 681h St Holy Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. (1-312)735-7708 

217 E i27st St 
Lemont. !L 60439 

Tal.(708) 257-2265 
Pagal sus'tanmą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 S. Robertą Road 
Hlchory HHtS 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Femtty Mtdtcal CHn«c 
217 E 127 St. — Lamont. IL 40439 
p-HlauSO Patos Community Mosp'tal -r 

S've' C-oss Hospitai 
Valandos eagai suS'tar>mą 

Tel. (704) 2572245 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

OR K6NNETH J. VERKĘS 
DR MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

4007 W 59 Si. 
Tai. ( 3 1 2 ) 7 3 5 - 5 5 5 6 

S07 S Gllbert LaGrange. IL 
Tai. (708) 352-4487 
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DRAUGO prenumerata 

U.S.A 
Kanadoje <U S A dol 
Užsienvje (USA dol.) 
Savaitinis įSešt. priedl 

mokama i 

metams 
$70.00 
$7000 
$7000 
$40 00 

iš anksto 

'-2 metų 
$40 00 
$40 00 
$40 00 
$25.00 

3 men 
$25 00 
$25.00 
$25.00 

• Administracija dirba kasdirn 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12 00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 4 00; šeštadieniais nedirba 

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

DR. VIJAY BAJAJ, M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
^nkiauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

Pirm . antr Ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz (708)246-0067; a'Da (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Žmonės savo kūnu skiriasi la 
bai mažai... dvasiniai jų skir
tumai — dideli, neišmatuojami. 

L. Tolstoj 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYOVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

3900 W 95 St T«) (708) 422 0101 
Valandos pagal susitarma 

Pirma 3 v p p -7 v v antra 12 30-3 vpp 
l'ečd uždaryta ke'vd t-3 v p p penMd 

• šeštd 9 v r -12 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Bui lding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia. Chicago. I I I . 
Ta i . (1-312) 925-2670 

1185 Oundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Va.andos pagal susitanmą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 myl>a ; vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechi'urginis šS'PletuSių ve-ij 

/ nencO'rJų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalu' esant atvažiuoiu ••' j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S: . Cp'cago. 8 
Tai. (1-312) 476-2112 

95P5 S 79t"~ Ave H c k c y H.ll° 
Tai. (708) 598-8101 
V.ll pan.il su'.'tnnmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška') 

Tikrina akis. pritaiko akm-us 
2618 W. 71»t St. 

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

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D. 
Gydyto,as ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specaiistas 
Sherman ligonine E:gm IL 

Tel. (708) 837-0005 
Skamrunti galima 24 va' 

Tai kabineto ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. . Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
šsKyjs treč Sešt ( 2 M 4 va: popie' 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROS'ATOS 

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

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago IL 
81 St. ir Kean Ave . Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 .ve « a 24 ag | 
Valandos pagai sus ta^na 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W . 9 5 St. 
Oak L i « m . IL 6 0 4 S 3 - 2 5 3 3 

Te l . 708 -636-3113 

D R 

OR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LiGCS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Straat 

Kabineto tai. (1-312) 737-1168: 
Razid. (708)385-4811 

D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak R d . 
VVes tches te r . I L 6 0 1 5 3 

T e l . 708 -531 -1113 
Valandos paga l susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448 5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2- ' Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

Kab. tai . (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St 
Vai pagal susitanmą pirm ir ketv 12 4 

6-9 antr 12 6 penkt 10-12 16 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzia Ava.. 
Chicago. III. 60652 

P'fm antr Ketv W penkt 
pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D . S.C. 
Specaiybe — V'daus iigu gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Aust.n) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Napervllte Cimpu* 
1020 E. Ogden Ava.. Sul te 310. 

Napervltle IL 60563 
Tai. 1-708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312)586-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3 6 

Seštart on.a's pagal susitarimą 
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Taikos troškimas 

KARO 
AKIVAIZDOJE 

„DIRVOS" 75 METŲ JUBILIEJUS 
Ir jos nueitas kelias 

J U O Z A S ŽYGAS 

Rimties valandėlei 

Prieš trisdešimt penkerius 
metus ir vėliau buvo labai 
populiarus ..koegzistencijos" — 
t a ikaus sugyven imo žodis. 
Galima valstybėms ir tautoms 
sugyventi, nepaisant jų pasau
lėžiūrinių nusiteikimų ir pagal 
valstybės tvarkymo pasaulėžiū
rinę ideologiją. Tai buvo žymu 
Europoje, kai laisvosios Vakarų 
valstybės bijojo šalia stovinčios 
plačios Sovietų Sąjungos ir jos 
valdomų satelitų, kurie priklau
sė nuo Kremliaus ir valdžios 
viršūnėse sėdėjo tik komunistai. 

Prie to taikaus sugyvenimo 
žodžio ir idėjos, kurią skleidė ko
munistai, prisitaikė net Jungti
nės Amerikos Valstybės, Kana
da ir kai kurios Pietų Amerikos 
t au tos . Jos įžiūrėjo t a i k ų 
sugyvenimą, nepaisant, kad So
vietų Sąjunga grasė visam jų 
pasau l iu i i š la i sv in imu iš 
kapi talo, vergijos ir senos 
tvarkos. Sovietai tik ieškojo 
suiručių, kenkimo vakariečiams 
bet kurioje nelaimėje, nedalio
je, pasikėsinimuose ar pervers
muose. 

Amerikoje ir Kanadoje tokių 
įvykių nebuvo, bet komunistų 
buvo kurstomi paskiri žmones. 
net užimą žymias vietas val
džioje, finansuose ar kino akto
rių tarpe. Tai buvo nuolatinis 
žarijų dėjimas po svetimomis 
durimis, kad įsiliepsnotų gais
ras Ir t ikrai buvo tokių gaisrų 
Afrikoje ir Pietų Amerikoje, 
nors jų nebuvo šiauriniame 
Amerikos kontinente. 

Blaivesnieji protai pamatė, 
kad vadinamoji koegzistencija 
tėra t ik apgaulės , klastos, 
vakariečių t a ikos troškimų 
panaudojimas. Jį tikrai gabiai 
prakišo Sovietų Sąjunga ir jai 
palankūs žmonės, gyveną ki
tuose kraštuose. Šiandien apie 
taikų sugyvenimą jau net ne
kalbama. Išnyko jau ir koegzis
tencijos idėja. Bet žmonės taikos 
trokšta, kaip jos troško pra
eityje. Dabar manoma, kad užsi
baigė antrojo pasaulinio karo 
padariniai , išskyrę daugelį 
kraštų iš kultūros, civilizacijos 
ir žmoniško gyvenimo. Tie kraš
tai pradeda jau gyventi laisvu 
gyvenimu ir nepriklausomybes 
idealais, nors jie po tiek metų 
visų nėra pakankamai supran
tami. 

valstybes nuo ginkluoto susi
rėmimo. Kitaip tariant, jie iš 
taikos daro tik juoką, nes žino. I 
kad jų žmonės tarnauja ne 
veltui ir kad jų žmonės Irakui 
padeda prieš vakarečių blokadą. 
Blokada yra t ik la ik in is 
reikalas ir tik civilių kanki
nimas. To nori Sovietų Sąjunga 
ir tai įtikina taikos trokštančias 
tautas . 

Visi žino ir jau dabar mato. 
k a i dykumų ir smėlio karas 
nėra lengvai nugalimas. Hus-
seinas geriau apie smėlį žino ir 
žinias perduoda jo patarėjai 
Maskvai. Ar taikos noras jau 
pabaigė antrąjį karą. tai klau
simas, į kurį niekas negali at
sakyti, blaiviai galvodamas ir į 
dabartinę situaciją žiūrėdamas. 

Juo karas ilgiau nutęsiamas, 
juo jis darosi pavojingesnis ir 
Kreml iu i pa l ankesn i s . Jis 
atitolina tikrąją taiką ne tik 
Artimuosiuose Rytuose, bet ir 
v isame pasaulyje. Ar mes 
galime šiuo atveju būti nau
dingi savo pareiškimais, savo 
norų sakymu ir savo veikla, tai 
sunku pasakyti. Bet galime 
manyti, kad mažai kas apie mus 
net galvoja. 

Šiuo metu susitaikė didžiosios 
valstybės bent vienodame karo 
smerkime, kai tas klausimas 
iškilo oficialiuose sluoksniuose, 
kaip Jungtinėse Tautose. Sovie
tų Sąjunga jau pritarė kitai savo 
didumu, bet modernišku pasi
rengimu partnerei Amerikai ir 
tiems kraštams, su kuriais pri
versti skaitytis. 

Europoje Vokietijos susi
jungimas, nuolat stiprėjanti 
Prancūzija, pramonėje niekam 
neužsileidžianti Italija šiuo 
metu yra ir Sovietų Rusijos, 
ypač Gorbačiovo šalininkai. Jis 
jau nesiūlo tik koegzistencijos, 
o kaip tik tikrąją taiką. Taikos 
trokšta visi. net Sovietai, kai 
p a m a t ė , kad komunis t inė 
tvarka nuvedė prie ekonomines 
ir politinės krizės. 

Bet atsirado Irakas, kuris gra
so visam p a s a u l i u i , ypač 
Amerikai. Sovietų Sąjunga ten 
dar tebelaiko apie penkis tūks
tančius vadinamų patarėjų, 
kurie yra specialistai ginklų 
gamybos ir cbemines pramonės 
inžinieriai. Sovietai pritarė 
Jungtinėse Tautose ir diploma
tiniuose pasikalbėjimuose tau
toms, kurios Irako yra paliestos, 
bet savo vaidinamų ..patarėjų" 
neatšaukia ir atkalba kitas 

Būdami šio krašto gyventojai 
ir piliečiai, mes negalime būti 
neutralūs savo krašto likimui. 
jo laimėjimams ar pralaimėji
mams. Taip pat trokšdami 
taikos ir ramybės sau patiems 
ir visai žmonijai, negalime iš 
akių išleisti ir to krašto, kuris 
mūsų tėvus, senolius ir gal mus 
pačius užlaikė, išaugino ir tam 
t ikrą tikslą psaulyje skyrė. 

Tie patys, kurie šiandien 
taikos vardu kalba ir taikos var
du savo vadinamus ..patarėjus" 
Irake laiko, mūsų kraštą nio
koja, kaip ji niokojo penkias
dešimt metų. Tai kas. kad ten 
y r a paske lb ta a tku r i ama 
nepriklausomkybė ir laisvė. 
Sovietai dar ir šiandien nenori 
to pripažinti, kaip jie nepripažįs
ta karo Artimuosiuose Rytuose, 
iš kurio gali bent ateityje turėti 
naudos. 

Norėdami taikos, šiandien sto
vime karo akivaizdoje. Karas 
niekada neatnešė laimės liku
siems, neatnešė laimės net 
laimėjusiems kraštams. Pralie
tas kraujas, sužaloti kūnai ir 
išardytos šeimos yra tik primi
nimas, kad žmonės norėjo 
taikiai gyventi, bet nenorėjo 
tikrosios taikos ieškoti ir jai sa
vo sieloje tarnauti . 

Laikraščiui, ypač išeivijos, ta i 
yra gražus ir sunkiai pasiekia
mas jubiliejus. Dabar Amerikoje 
ir bendrai išs ivysčiusiame 
pasaulyje daug žmonių miršta 
nuo aukšto kraujo spaudimo, o 
mūsų spauda — nuo mažakrau
jystės. Kitais žodžiais, dėl 
mažėjimo skaitytojų, rėmėjų ir 
bendradarbių. Galima pasi
džiaugti, kad turime eilę spau
dos veteranų. Pereitais metais 
Draugas minėjo savo 80-metį, o 

; š;emet Dirva ir Darbininkas 
75-kių nei ų jubiliejus. Taip pat 
malonu, kad dar likusi spauda 
darniai dirba lietuvišką darbą, 
sielojasi tėvynainių pastan
gomis ir stengiasi jiems padėti. 

; Iš mūsų spaudos puslapių 
išnyko asmeniški užgaudinėji-
mai. užsipuolimai ir Maikio 
lygio rašiniai. Tad vienodai 
malonu pasidžiaugti tiek Dir
vos, tiek ir Darbininko jubilie-

: jais. 
Visų mūsų spaudos veteranų 

nueitas kel ias yra beveik 
vienodas. Tai nepriteklių ir 
didelio savęs išsižadėjimo 
kelias. Dirva šiuo atžvilgiu, 
bent pačioje pradžioje, buvo gal 
kiek laimingesnė. Ją įsteigė 
1915 m. Clevelande jau prasigy
venęs verslininkas A. B. Barto
ševičius. Jis nupirko spaustuvę 
ir ją papilde laikraščiui spaus
dinti reikalingomis mašinomis. 
Tad bent pačioje pradžioje Dirva 
nepriklausė nuo pirmųjų skai
tytojų pageidavimų. Tokiu būdu 
Dirva iš karto galėjo užimti 
vidurio kelią. Tuo tarpu lietu
viška išeivija buvo labai aiškiai 
pasidalijusi į ,,dešiniuosius" ir 
„kairiuosius". Taip pa t jai 

sekėsi, kad iš pat pradžių turėjo 
gerus redaktorius. Žinoma, nė 
vienas iš jų, prieš atvykdamas 
į Ameriką, spaudos darbo ne
buvo dirbę, t ad turėjo mokytis. 
Tač iau pirmieji redaktoriai 
buvo lankę Maskvos universi
tetą, tad pagal tuos laikus tai 
buvo labai daug. 

Pirmasis redaktorius buvo 
V i n c a s J o k u b y n a s . v ienas 
žymiausių ankstyvesnes kartos 
veikėjų, buvęs Susivienijimo 
L i e t u v i ų Amerikoje prezi
dentas . Kurį laiką jis lankė 
Maskvos universitetą, platino 
lietuvišką spaudą. Rusų buvo 
suimtas už „nelegalią veiklą" ir 
7 mėnesius sėdėjo kalėjime. I 
Ameriką atvyko 1895 m., ka
dangi buvo palygint aukšto 
išsilavinimo, tad tuojau įsijungė 
į spaudos darbą. Aktyviai veikė 
Tėvynės mylėtojų draugijoje. Jo 
pas tangomis buvo išrūpinta 
1910 m. gyventojų surašyme lie
tuviams atskira rubrika. Iki to 
laiko buvo užrašomi rusais ar
ba lenkais. Prieš ateinant į 
Di rvą j a m teko redaguoti 
Kataliką, Tėvynę ir Dagį. Deja. 
j is tik vienerius metus Dirvą 
teredagavo. 

Po V. Jokubyno j redaktoriaus 
pare igas atėjo Juozas Ged
minas, jis taip pat buvo lankęs 
Maskvos universitetą \ Ameri 
ką jis atvyko 1911 m.. taip pat 
tuojau įsijungė į spaudos darbą. 
Pr ieš ateidamas į Dirvą, dirbo 
Žvaigždės ir Vienybes Lietuv
ninkų redakcijose. Pakviestas 
Dirvos redaktoriumi jis padarė 
vieną ir labai reiškmingą žings-

Susitikę draugai. Iš kairės: žurn. Jurgis JanuSaitis ir archit. Edmundas Arbas 

nį, kuris gal ir nulėmė toli
mesnę Dirvos plėtotę ir jos 
kryptį. Būtent jis pasitelkė savo 
padėjėją Kazį S. Karpių. J. Ged
minui 1918 m. gale persikėlus 
į Chicagą redaguoti Lietuvą, 
redaktoriaus pareigoms buvo 
pakviestas K. S. Karpius. Abu 
pirmieji redaktoriai teredagavo 
trumpą laiką, o K. S. Karpius 
Dirvą redagavo ir vėliau ją leido 
net 30 metų. 

K. S. Karpius gimęs Lie
tuvoje, bet vidurinį mokslą 
baigė Lovvell. Mass.. o anglų 
kalbą ir literatūrą studijavo 
Western Reserve universitete 
Clevelande. Tuo jis jau buvo 
skirtingas nuo kitų redaktorių. 
Po 1926 m. gruodžio 17 d. per 
versmo, kairiųjų spaudai pra
dėjus pulti naująjį režimą. K. S. 
Karpius aiškiai apsisprendė už 
tautininkišką kryptį ir tapo 
vadinamu . .smetonininku'". 
Taigi gal t ik K. S. Karpiaus 
dėka Dirva išliko tokia, kokią 
šiandieną mes ją matome. J i s 
buvo neeilinių gabumų žmogus. 
M a t y d a m a s didelę spragą 
Amerikos lietuvių kultūriniame 
gyvenime, jis rašė dramas, 
komedijas ir organizavo jų 
pastatymus, taip pat parašė 
daug apysakų ir net romanų. Iš 
viso jis parašė ir išleido 35 
grožinės literatūros knygas. Lie
tuvoje jo palikimu yra susido
mėta ir žadama išleisti jo raštų 
rinktinę. Rašantysis turėjo pro
gos jj artimai pažinti. Prasidėjus 
pokario ateivių bangai, jis 
suprato, kad ir Dirvai redaguo
ti reikės naujų žmonių. 

Vincas Rastenis 1948 m. atvy
ko į Clevelandą iš Prancūzijos. 
Dr. M. J. Colney-Aukštikalnio. 
P. Lapienės ir J. Bačiūno pasko
l in ta i s pinigais jis perėmė 
Dirvą. Jis apsisprendė Dirvą pa 
kreipti naujai atvykstančių 
linkme. Deja. jam ilgai neteko 
Dirvai vadovauti, 1952 m. jis 
perėjo į Laisvosios Europos 
komitetą. Po jo Dirvos reda
gavimą perėmė B. Gaidžiūnas. 
Jam redaguojant. Dirvos forma
tas buvo pakeistas ir įgavo da
bartinę išvaizdą. Taip pat Dir 
va buvo pradėta leisti du kartus, 
o vėliau tris kartus į savaitę. B. 
Gaidžiūnui redaguojant ir jam 
prašant, buvo įsteigta Vilties 
draugija, kuri perėmė Dirvos 
leidimą. Dirvai pradėjus eiti 
t r i ska r t į savai tę , reikėjo 
daugiau talkos. Tad atėjo J. P. 
Palukaitis ir dabartinis redak
torius Vyt. Gedgaudas. Eko 
nominis gyvenimas pradėjo blo 
gėti. Pašto patarnavimai pra
dėjo brangti ir blogėti, tai ypač 
atsiliepė į tautinių mažumų 

BOKŠTO STATYTOJAS IR 
PASIRUOŠIMAS 

Norint suprasti šį iš pažiūros 
keistą palyginimą, reikia žinoti 
kokia proga jis buvo pasakytas 
Luko Evangelijoje skaitome 
..Kartu sc Jėzumi ėjo gausio; 
minios. Atsigręžęs jis tarė žmo
nėms: ,Jei kas ateina pas mane 
ir nelaiko neapykantoje savo 
tėvo. motinos, žmonos, vaikų, 
brolių, seserų ir netgi savo 
gyvybės — negali būti mano 
mokinys. Kas neneša savo kry
žiaus ir neseka manimi, negali 
būti mano mokinys" (Lk 14. 
25-27). 

Gali atrodyti keistas Jėzaus 
reikalavimas nekęsti savo tėvo 
ir motinos, jei norima būti jo 
mokiniu. Čia t a neapykanta, 
nekentimas re ikia suprasti 
tada, kai tėvas ir motina yra 
kliūtis tapti Kristaus sekėju ir 
mokiniu. Jei tėvų meilė žmogų 
atitraukia nuo Kristaus, tada 
reikia pasirinkti ne tėvų. o 
Jėzaus meilę. Apie tai Kristus 
kitoje vietoje labai aiškiai sako: 
..Kas myli tėvą ar motiną labiau 
už mane, nevertas manęs" iMt 
10.37). Tačiau, jei tėvo ar 
motinos meilė nėra kliūtis 
Dievą mylėti, tada galioja Dievo 
įsakymas: ..Gerbk savo tėvą ir 
motiną! Kas keiktų tėvą ar 
motiną, mirte tenumiršta!" 
(Mt 15.4). 

Iž pažiūros kietą įsakymą apie 
visko atsižadėjimą, jei norima 
būti Jėzaus mokiniu. Viešpats 
pavaizdavo palyginimu apie 
bokšto statytoją ir karalių, be
sirengiantį į karą. Štai kaip 
skamba tas palyginimas: 

„Kas iš jūsų. norėdamas 

spaudą Tad 1962 m. Dirvos lei
dimas suretinamas j du kartus 
savaitėje. Atsiradus nesutari
mams, B. Gaidžiūnas pasi
traukia ir į jo vietą pakviečia
mas J. Čiuberkis. 

Rajonas, kuriame Dirva buvo 
jsikūrusi. pradėjo keistis, prasi
dėjo vagystės ir apiplėšimai. 
Dirvos pa s t a t e numaty tos 
išnuomavimui patalpos liko 
neišnuomotos. Teko persi
tvarkyti, tad liko tik redak
torius Vyt. Gedgaudas. Ir vėl 
teko susidurti su nenumatytais 
sunkumais. Rajone kartojosi 
gaisrai, vieną naktį sudegė ir 
Dirvos pastatas, mažai ką tepa
vyko išgelbėti. Nežiūrint to. Dir 
va buvo suredaguota ir surinkta 
redaktoriaus bute ir už mėnesio 
vėl pradėjo eiti , tik jau kartą j 
savaitę. Dirva ir toliau pastoviai 
lanko savo skaitytojus, tad 
linkime nepavargti' 

pastatui bokštą, pirmiau atsisė
dęs neskaičiuoja išlaidų, kad 
įs i t ikintų, ar t u rė s iš ko 
užbaigti. Kad kartais, padeju< 
pamatą ir nebaigus, žmon> 
matydami nesišaipytų iš jo 
nesakytų: .Šitas žmogus pradej< 
statyti ir neįstengia baigti' 

Arba koks karalius, traukda 
mas į karą su kitu karalium, 
pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar. 
turėdamas dešimt tūkstančių 
kareivių, pajėgtų stoti į kovą su 
tuo. kuris atsiveda dvidešimt 
tūkstančių?! Jei ne, tai, anam 
dar toli esant, siunčia pasiun
tinius tartis del taikos. Taip pat 
kiekvienas iš jūsų. kuris neatsi 
žada visos savo nuosavybes, ne
gali būti mano mokinys" (Lk 
14,28-33). 

Koks yra tas statytinas bokš 
tas? Kadangi Jėzus kreipiasi į 
jį sekančią minią žodžiais: ..Kas 
iš jūsų, norėdamas pastatyti 
bokštą..." kai kurie egzegetai 
aiškina, kad tai kalba apie 
vynuogynuose statomus bokš
tus, iš kurių apžvelgiama, ar į 
vynuogyną neįsibrovė vagys. 
Bet tokie bokštai, pastatyti iš 
akmenų nėra nei dideli, nei 
aukšti ir tokiems pastatyti 
nereikia didelių išlaidų. Taigi 
tikriau palyginimo bokštas yra 
arba didikų rūmų. arba pilių 
bokštas. Tokiam pas ta ty t i 
reikia ir daug darbo, ir dideliu 
išlaidų, kurias reikia iš anksto 
gerai apskaičiuoti. Palyginimo 
tad pamokymas: pirma negu 
imsies didelio plano, uždavinio, 
pagalvok, ar yra priemonių tam 
uždaviniui realizuoti. Kas sie
kia tikslo, tas turi rūpintis ir 
pr iemonėmis jo pas iekt i 
Kaip iš nepajėgiančio bokštą 
užbaigti žmones šaiposi dėl to. 
kad iš anksto nenumatytos ir 
priemonės bokštui užbaigti, taip 
lygiai ir Kristaus sekėjai kaip 
sąlygą turi atsisakyti visokių 
planų, kurie trukdo būti tikrais 
jo mokiniais. 

Tiek bokšto arba pilies 
statymas, tiek ir karo vedimo 
vaizdai Jėzaus klausytojam^ 
nebuvo svetimi. Erodo Didžiojo 
laikais Palestina pakeitė savo 
veidą Buvo statomi didingi 
rūmai, o kartais ištisi nauji 
miestai. O tame krašte, kuris 
yra kelias didžiosioms tautoms, 
nuolatiniai karai tam keliui 
pasisavinti buvo nuolatinis 
reiškinys 

J.V. 

Kentėk, kad žinotumei, dirbk, 
kad turėtumei. 

Ispanų priežodis 

Mūsų broliai ir seses tėvynėje 
nori ta ikos . Jos nenori ir 
anksčiau nenorėjo okupantas ir 
sužalotos sielos žmonės, kurių 
šiandien pasaulis nenori supras
ti ar užmerkia akis. kad tikro
vės ir kenčiančių tautų nema
tytų. Ne laikas dabar dejuoti ir 
rūpintis tik savo laisvėjančių 
kraštu, bet laikas patiems 
pažinti ir svetimiesiems paro
dyti, kas yra komunizmas, 
kokia yra padaryta daugeliui 
tautų žala ir ko jis siekia dabar 
Daugeliui graso ne tik karas, 
bet ir t ikras sunaikinimas nuo
dingomis dujomis. 

Lietuvių išeivija negali už
miršti krašto, kuriame gyvena. 
J i negali negalvoti apie savo 
brolius, siekiančius laisvės ir 
nepriklausomybės, kad savo 
krašte galėtu laisvai, žmogiškai 
ir vieni kitais pasitikėdami 
gyventi. Mes tur ime pasi 
rūpinti, kad ir kiti pažintų 
mūsų tautos kančias, mūsų 
žuvusius ir dabar trokštančius 
taikos, kaip jos trokšta žmoni 
ja. 

Pr. Gr. 

IŠPAŽINTIS 
Nove lė 

EDMUNDAS JAKAITIS 

- J neiš-
pasiu-
Vaiz-

Mintis sekė mintį. Lyginau matyta ateiv 
dilusiu iš vaizduotės Clark Gable. Abudu bu 
tiškai gražūs. Abiejų sudėjimas buvo vienod 
duotėj padėjau abudu ant svarstyklių Sva; -tyklės 
lygiavosi. Tik... prisiminus sidabrinius srr <imus, 
svarstyklės pakrypo. Iki šiol atrodanti smt 
nulėmė sprendimą. Pasidabruoti paausiai p^ 
pilną vyro subrendimą, ko Clark Gable net'. 

Svajonės pradėjo pildytis. Atsiradęs stovy k 
jas gyventojas užvaldė mano jausmus. Jau< 
daugiau nebegyvensiu vien t ik svajonėmis M 
vaitis Clark Gable mintyse buvo nustumtas, 
viai pagalvojus, kam j is bebuvo reikalingas 
bė buvo prieš akis. Beliko geisti , kad jis pa
po to, aš būsiu jo. 

Laikas nestovėjo. Amžius gretimai da 
Jaučiau permainą ne tik kūne, bet ir dvasio; S 
savybėmis atsirado geismai, kurie iki -
nežinomi. 

Mamos dėdė sudarė dokumentus r^ 
1 Ameriką, bet eilė buvo ilga ir reikėjo k a n " 

Laiko sutrumpinimui buvau pradėjus ant-
kursus. Kalbos pagrindus stengėsi perdus 
gyvenęs, buvęs Užsienio Reikalų ministerija 
tojas. Vieną kartą savaitėj turėjome Amer 
lietuvį kareivį, kurio uždavinys buvo prakt lšKA-

<mena 
• irtino 
»jo. 
;enau-
i, kad 
no die-
sblai-
realy-
ktų, o 

savo. 
moters 

buvo 

. uoti į 
aukti . 

. <albos 
'.nglijoj 
•arnau-
.jimusį 
kalbos 

panaudojimas kasdieniniam gyvenime. Neretai teko 
pasijuokti iš jo lietuvių kalbos. 

Mamos dėdė siuntiniuose įdėdavo ir moteriškų dra
bužių. Pasižiūrėjus į gaunamus skaitykloje ameriko
niškus žurnalus, suknelės buvo paskutinės mados. 
Išmieros tiko mamai, nereikėjo pataisymų nei man. 
Mano išvaizda keitėsi ir artėjo prie žurnale matomų 
New Yorko modeliuotojų išvaizdos. Apsivilkus atsiųs
tomis suknelėmis, ne kartą buvau amerikiečių karių 
užkalbinta: ..Ei. babe, what statė are you from?" Gero 
jankio patarimu, taip mes vadinome mūsų anglų kalbos 
šlifuotoją, atsikirsdavau: „Never mind". Būdavo ir 
tokių, kurie primygtinai klausdavo: ..Did we meet be-
fore?" Tokiems atsakymas buvo: ..Get lošt, soldier". 

Gatvėj pajaučiau atkreipianti į save dėmesį. Pra
dėjau suprasti ir vyrų žvilgsnius. Praeiną vyrai 
negalėjo lygintis su naujuoju atvykėliu. Naujasis 
atvykėlis pasidarė mano išsvajotas Romeo. 

Skaitytojui reikia priminti, kad Viktoras Genys, 
klausydamasis judrioj New Yorko kavinėj nepažįstamo
sios pasakojimo, nenuleisdamas nuo jos akių, 
retkarčiais vis nugėrė iš savo stikliuko Gi nepažįs
tamoji, nukreipus žvilgsnį j tolumą, tęsė toliau: 

Jis buvo paskirtas į viengungių baraką, taip, kad 
negalėjau arčiau sueiti. Nežinojau jo tautybės, nerūpėjo 
nei kas jis buvo. Svarbu, kad jis buvo stovyklos gyven
tojas, ir tas davė vilties anksčiau ar vėliau su juo su
eiti. Jaučiaus laiminga, kad dingo svajones apie mano 
kino dievaitį, kuris buvo kažkur Hollywoode. Beliko 
su naujuoju atvykėliu susitikti, susipažinti. 

Kas neturi svajonių, nėra kam ir išsipildyti. Aš 
turėjau jų daug, taip kad viena iš jų ir išsipildė. 

Buvo gražus vasaros vėlyvas rytas. Sėdėdama ant 
suoliuko, stebėjau stovyklos rajoną. Suoliuko padėtis 

t iko mano tikslams. Iš čia galėjau stebėti vyrų barako 
duris, stovyklos raštinę ir vartus Didžiausias judėji
mas buvo prie raštinės. Vieni įėjo, kiti išėjo. Kas {ėjo. 
turėjo ir išeiti. Nemačiau jo pasirodant barako tarp
duryje, tai nebuvo reikalo ir stebėti apie raštinę. Tuo 
labiau atpuolė vartai. Laikydama atskleistą knygą, 
vaizdavau skaitančią, tuo tarpu nenuleidau akių nuo 
vyrų barako durų. Rytas artėjo prie vidurdienio. 
Nekantriai laukiau. Ko? Jo, kada pasirodys tarpduryje 
Ir kai jis pasirodė, širdis suplasnojo, pagalvojus, kad 
šiandien turės kažkas įvykti. Kas9 Pati nežinojau, bet 
šis rytas turėjo būti mano gyvenimo rytas Juk aš 
buvau septyniolikamete Laikas atsikratyti vaikišku 
sapnų ir pradėti subrendusiai galvoti ir elgtis. 

Negalėjau atitraukti akių nuo raštinės durų. 
kuriosejis dingo Nekantriai laukiau jo išeinant Bet 
kas bus, kai jis išeis iš raštinės, pati nežinojau Ar jis 
eidamas pro šalį. mane pasveikins, kaip kiti vyrai dary 
davo, ar praeis manęs nepastebėjęs Klausimai, 
kuriems nebuvo atsakymų. 

Kada jis pasirodė raštines duryse, nebuvau dar 
niekam pasiryžusi Ir kuo arčiau jis artėjo, tuo labiau 
jaudinausi. Kaip užkalbinti, ką pasakyti, kad išgirs
čiau jo balsą9 Ir kada jis priartėjo, mačiau jo žvilgsni 
nukreiptą į vartus. Lyg manęs nebūtų, jis žengė tvir
tu žingsniu Plaukai sušukuoti, šviežiai nusiskutęs, 
įgudusiai surištas kaklaraištis, susagstytas švarkas, 
rūpestingai sulaidytos kelnes, batai nuvalyti iki bliz 
gėjimo, viena ranka kišenėj, buvo bepraeinąs pro mane, 
kai aš nesąmoningai pašokau ir atsidūriau prieš JJ. Jo 
nustebęs ir klausiamas žvilgsnis mane visai supara-
lyžavo 

i Rus daigiau) 
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HORIZONTAI 
PRAEITIS IR DABARTIS 

Kai beveik po metų vėl apsi
lankai Chicagoje, tą vienodų 
vienaaukščių ir dviaukščių 
namų miestą, rajonuose į pietus, 
vakarus ir šiaurę nuo vidur-
miesčio randi mažai tepasikei-
tusį. Gal t ik tiek, kad buvusi 
l i e tuv i škos buržuazijos tvir
tovė" Marųuette Parkas (kaip jį 
vienas žurnalistas kartą spau
doje pavadino) labiau patamsė
jęs ir dar daugiau tautiečių iš jo 
pabėgę j priemiesčius. Tačiau į 
jų vietas vis daugiau ir daugiau 
atsikelia, pasak Vilniaus radijo. 
„ekonominių emigrantų", pa
skutiniu metu ilgesniam ar 
trumpesniam laikui atvykusių 
iš Lietuvos pirmiausiai pas 
tetules ar dėdes pasisvečiuoti, o 
kai kurie gal ir visai pasilikti. 

Vieną šeštadienio vakarą 
populiariam Vlado Andrijausko 
bare 69 gatvėje, kuris buvo pil
nutėlis žmonių, kaip ir anais 
M a r ą u e t t e Parko žydėjimo 
laikais, savininkas suskaitė a r 
ne aštuonis klijentus, pasku
t iniu metu atvykusius iš Lie
tuvos pasisvečiuoti Amerikoje. 
Tai akivaizdus rodiklis, kiek 
žmonių dabar čia lankosi iš 
Lietuvos. Jų yra ir kituose lietu
vių telkiniuose Šiaurės Ameri
kos žemyne. Bet daugiausiai jų 
gali sutikti laisvojo pasaulio 
lietuvių sostinėje Chicagoje. 

Šią skiltį rašau ant to paties 
stalo, prie kurio šeštajam ir sep
t intajam dešimtmetyje buvo 
parašytos bene keturios knygos. 
Tad ir mintys bei prisiminimai 
vejasi vieni kitus. Štai netoli 
Jaunimo centras, kuriame nuo 
1957 m. augo mūsų ir jaunesnių 
kar tų atžalynas. Apie Jaunimo 
centro dabartį ir dalinai ateitį 
teko pasikalbėti vasaros pra
džioje nuvykus į Montrealį, kur 
birželio 24 d. buvo iškilmingai 
paminėta Jaunimo centro pir
mojo direktoriaus ir vėliau jo 
didintojo kun. Jono Kubiliaus 
kunigystės 50 metų sukaktis. 
Besikalbant kun. J. Kubilius 
pastebėjo, jog naują Jaunimo 
centrą j is svajojęs s tatyt i 
Lemonte ar Hickory Hills, kur 
i r žemę tam reikalui buvo 
suradęs. Tačiau iš tuometinės 
jėzuitų vadovybės negavęs nei 
leidimo, nei pritarimo. Tada pa
d id inęs dabart inį Jaunimo 
cen t r ą Claremont gatvėje. 
Tačiau kalbant apie dabartį, 
kun. J . Kubilius su gailesčiu 
pastebėjo, ypač iš įvairių pra
nešimų spaudoje, kad šiuo me
tu Jaunimo centras pradeda 
nustoti savo reikšmės ir paskir
ties tarnaut i lietuvių jaunimui, 
o ne archyvams, lietuviškai 
veiklai vis labiau persikeliant į 
Lemontą, kur dalininkai nupir
ko bu v. kunigų seminarijos rū
mus ir įsteigė pastaruoju metu 
smark ia i besireklamuojantį 
Pasaulio lietuvių centrą. Kun. 
J . Kubilius dėl to nepavydėjo, 
gal daugiau džiaugėsi. Tačiau iš 
jo kalbos aš supratau, kad tos 
skolos, kurios dabar spaudžia 
administraciją ir dalininkus, gal 
nebūtų slėgusios juos tuo atve
ju, jei su jomis būtų susitvarkę 
lietuviai jėzuitai. Tai reikštų, 
kad skolas anais laikais -
septintajam dešimtmety — gal 
būtų išmokėję daug dosnesni už 
mus senosios lietuvių emigraci
jos atstovai, kurių aukomis 
pastatytas ir dabartinis Jau
nimo centras. Dabar per vėlu -
jie jau kapuose 

KNYGOS, KNYGOS 

Sekmadienį, rugsėjo 30 d., vėl 
teko išklausyti Mišias jėzuitų 
koplyčioje. Koplyčios lankytojų 
gretos dar labiau pratetėjusios. 
Tiesa, tą rytą Jaunimo centro 
didžiojoje salėje vyko visų 
Chicagos ir jos apylinkių skautų 
„Sugrįžimo'* sueiga, dalyvau
jant svečiui iš Lietuvos — vyr. 

skautininkui Feliksui Šakaliui. 
Berods, skautams salėje taip pat 
buvo atlaikytos Mišios ir todėl 
koplyčioje mažiau žmonių tesi
matė. Po poros valandų sueigai 
pasibaigus. Jaunimo centro 
koridoriai vėl buvo pi ln i 
jaunimo, panašiai kaip anais 
žydėjimo laikais. 

Po Mišių į Jaunimo centrą 
įėjom pro didžiąsias duris iš 
š iaurės pusės . Erdvus i s 
vestibiulis, kurį Jaunimo centro 
planuotojas a.a. architektas 
Jonas Mulokas norėjo padaryti 
centrine ir architektūriniai įspū
dingiausia padidinto Jaunimo 
centro dalimi, kur yra įamžinti 
ir stambieji aukotojai, dabar 
užverstas begale knygų. Tai 
įvairių leidyklų ir privačių 
žmonių dovanos Lietuvai. Kas 
liko neišparduota išeivijoje, 
dabar keliauja į tų knygų 
autorių tėvynę. Knygas rinkti 
ėmėsi Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro vadovybė. Kaip 
rašo Br. Juodelis „Draugo" š.m. 
spalio 2 d. nr., iš viso per mėnesį 
gauta daugiau kaip 150,000 
tomų knygų ir kad „konteineris 
rugsėjo mėn. gale iškeliaus iš 
Chicagos Jaunimo centro į New 
Yorką, o iš ten į Vilnių... 

Kaip suprasti susidariusią 
painiavą, mano galva neiš
mano. Aš tuos tūkstančius 
tomų knygų Jaunimo centro 
vestibiulyje mačiau rugsėjo 30 
d. dar net nepradėtus krauti į 
konteinerį- Pagal Br. Juodelio 
straipsnį, knygos jau turėjo 
keliauti į New Yorką, o iš ten 
į Vilnių. Matyti, reikalai nesi
klostė taip greitai, kaip rūpes
t i n g a s s t ra ipsnio au to r iu s 
numatė. 

VELIONIO NORAI 
VYKDOMI 

Prieš trejus metus Chicagoje 
miręs dr. Zigmas Smilga, kaip 
ir neseniai su šiuo pasauliu 
a t s i skyręs redaktor ius Br. 
Kviklys, gyvendami Vokietijo
je ir JAV, visą laiką pirko 
knygas bei prenumeravo lie
tuviškus laikraščius ir ilgainiui 
susitelkė jų didžiulės biblio
tekos. Velionis Zigmas, būda
mas didelis muzikos mylėtojas, 
šalia knygų, laikraščių bei 
žurnalų dar pirko lietuviškos ir 
klasikinės muzikos bei įvairių 
operų plokšteles, ir ilgainiui 
susidarė didžiulis plokštelių rin
kinys. 

Kai anais laikais gyvendamas 
Chicagoje apsilankydavau Smil
gų namuose Jaunimo centro 
apyl inkė je , Zigmas m a n e 
apkraudavo naujausiomis kny
gomis, išleistomis tiek išeivijoje, 
tiek ir Lietuvoje, ir iš plokštelių 
pasiklausydavom klas ikinės 
muzikos arba kurios nors operos. 
Dr. Z. Smilga ne kartą pabrėžė, 
kad, kai Lietuva bus laisva bei 
nepriklausoma ir bus a tkur ta 
Telšių kunigų seminarija, jis tą 
savo per dešimtmečius telktą 
tur tą perduos jai. 

Dr. Z. Smilga mirė išvakarėse 
tų dienų, kai Lietuvos Persi
tva rkymo sąjūdis pažadino 
tautą prisikelti. Jo palikimą 
nuoširdžiai globojo ir iš Mar-
ąuetto Parko į naujus namus 
prie Midvvay aerouosto perkėlė 
bei sukatalogavo jo žmona 
dantų gydytoja Julija Smil-
gienė, padedant sūnui ir dviem 
dukrom. Kai praeitą rudenį 
aplankėm ją, radom vyro paliki
mą — tūkstančius knygų, įrištų 
žurnalų komplektus ir plokšte
lių r ink in ius , kur ių buvo 
gerokai per tūkstanti, gražiai 
sudėtus į lentynas, užėmusius 
visą nemažo bungalow namo 
rūsį. 

Šį rudenį vėl užėję į Smilgų 
namus, radome apie 6,000 tomų 
jvairių knygų bei žurnalų jau 
supakuotų į dėžes, sukatalo
guotų ir paruoštų kraut i į 
konteinerį. Tačiau šis dar vis 
neatkeliavo, nors ir tam t ikrų 

Viktoras Nakas — Lietuvių informacijos vedėjas ir sklandus vertėjas Wa-
shingtone, D.C. Nuotr Vyt Maželio 

BUKOVSKIS 
SVERIA JELCINĄ 

Nuoširdus demokratas ar de
magogas; reformatorius ar opor-
t u n i s t a s , Paba l t i jo t a u t ų 
draugas ar politinis aferistas? 
Borisas Jelcinas tebėra mįslė 
Rytams ir Vakarams. I šią 
politinę figūrą New Yorke lei
džiamo savaitraščio „The New 
Repub l i c " rugsėjo 10-17 
numeryje iš įdomios perspek
tyvos žvelgia dabar Anglijoje 
gyvenant is žmogaus teis ių 
gynėjas ir autorius Vladimiras 
Bukovksis, kur is recenzuoja 
šįmet angliškai pasirodžiusią 
Jelcino autobiografiją bei patį 
asmenį. 

Kai Bukosvksis pr ieš porą 
metų pirmą sykį išvydo Jelciną 
televizijos ekrane, jis negalėjo 
tikėti savo akimis. Tai buvo tik
ras bolševikas, kokius anksčiau 
vaizduodavo sovietiniai filmai. 
Jelcinas jam atrodė užsispyręs, 
įsitikinęs savo neklaidingumu. 

čikagiškių s enoka i buvo 
pažadėtas. 

Lankydamasis Chicagoje, Tel
šių vyskupas A. Vaičius buvo 
sustojęs J Smilgienės namuose 
ir džiaugėsi tuo tu r tu , kurį 
velionis dr. Zigmas Smilga per 
kelis dešimtmečius sutelkė ir 
tes tamentu paskyrė Telšių 
kunigų seminarijai. 

atviras, „žmogiška mašina be 
stabdžių", tarsi jis būtų ką 
t i k t a i iššokęs iš šarvuoto 
traukinio. Tokius veidus, anot 
Bukovskio. rratome senose 
nuotraukose, t.k tenai jie dėvi 
odinius švarkus, prie jų diržų 
kabo dideli rnauzeriai, daugumą 
tokių bolševikų nugalabijo 
Stalinas. 

Jelcinas anksčiau tikėjo par
tija, kuri jam visad buvo teisi. 
Kai Stalinas mirė, Jelcinas 
verkė, kai partija paskelbė 
Stalino nusikaltimus, jis juos 
pasmerkė Bukovskis abejoja, ar 
Gorbačiovas numatė ateitį, kai 
jis paskyrė Jelciną Maskvos 
miesto komiteto pirmuoju sek
retoriumi. Gensekas tenorėjo 
supurtyti sostinę, bet Jelcinas 
pradėjo rimtai kovoti prieš ko
rupciją ir persekioti partinę 
„mafiją"' Kepdamas aukštyn 
partijos elito kopėčiomis, jis 
susidūrė su vis didesniu supu
vimu ir nemokišiškumu. Polit-

Kentėjimas visus sulygina, 
bet ir vėl greit visus išskirsto į 
dvi rūšis: vieni kenčia gerai, kiti 
blogai; vienuose kentėjimas 
pasiekia savo tikslą, kituose ne, 
vieni yra kentėjimo herojai, kiti 
— bailiai. 

P. W. Keppler 

biure , pačioje „ O l i m p o " 
viršūnėje, jis atrado užsidarusią, 
savo privilegijas pavydžiai sau
gančią kastą. Jo kolegos Polit-
biure — „perestroikos generali
nis Štabas" — tebuvo nuobodūs, 
negabūs plepiai. 

Pagaliau Jelcinas suprato, 
kad „pe re s t ro ika" jam i r 
Gorbačiovui reiškia visai skir
tingus dalykus: jis nori išgelbėti 
šalį nuo pražūties, o Gorbačio
vas nori kuo mažiau pakeisti 
santvarką. Tai, Jelcino žodžiais, 
yra pagrindinis skirtumas ta rp 
ju-

Vos tiks Jelcinas pradėjo kri
tikuoti partijos vadovybę, j is 
buvo pasmerktas „pilietinei eg
zekucijai". Jo kolegos ir buvę 
draugai jį užpuolė kaip „šunų 
ruja" ir mėgino ji „nužudyti žo
džiais". Šokas jį pastūmė į 
mirtiną ligą, nuo kurios pa
sveikęs jis radikliai pasikeitė. 
Bukovskio žodžiais, „komunis
tas mirė, gimė žmogus". 

Prasidėjo nauja Jelcino kar
jera, kuri nemažiau audringa už 
ankstesniąją. Vis labiau išsi
skyrė jo ir Gorbačiovo keliai. 
Pasak Bukovskio, „Jelcinas 
išdrįso pasiduoti liaudies spren
dimui ir gavo jos mandatą. 
Gorbačiovas n i ekad t u o 
nerizikavo ir tapo partijos 
įkaitu. Tas faktas nulėmė jų 
tolimesnę politinę evoliuciją. 
Gorbačiovas turi mėginti išlai
kyti byrančią imperiją, net ir 
smurto bei represijų pagalba; 
Jelcinas tur i remti respublikas 
jų kovoje prieš centrą. Vienas 
pasirinko demokratiją ir išstojo 
iš partijos, nes tokį kelią j am 
padiktavo jo žmogiška ir poli
tinė evoliucija. Kitam tebeliko 
ginti partiją iki pačios karčios 
pabaigos". 

Jelcino evoliucija praėjusiais 
metais Bukovskiui padarė 
nepaprastą įspūdį. Pradėjęs 
kaip paprastas „liaudininkas", 
daugiausia smerkdamas parti
jos privilegijas, jis tapo radi
kaliausią privatizacijos progra
mą siūlančiu demokratu. Švie
siausi šalies in te lek tua la i , 
anksčiau įtarinėję jo užmojus, 
dabar įsijungė į jo būrį. Kol 
komunistų partija tebevaidina 
svarbų vaidmenį, Jelcinas Bu
kovskiui atrodo esąs vienintelis 
rusų demokratinės opozicijos 
vadovas, kuriuo galima tikėti ir 
pasitikėti. 

Kur Jelcinas atsidurs krizei 
pasibaigus? Jo ateitį, rašo 
Bukovskis, sunku išpranašauti, 
nes Jelcino komunistinė pra
eitis nenustos jo persekiojusi ir 
žmonės gali pasirinkti jaunes
nius demokratus su „švaria pra
eitimi". Jelcinas gal tebus per
einamoji figūra Tarybų Są
jungos, kaip Imre Poszgay 
Vengrijoje ar Aleksandras Dub-
čekas Čekoslovakijoje. Tiktai 
asmuo su nesuteptu moraliniu 
autoritetu gali pagydyti šalį ir 
ją išvesti į dvasinį atgimimą po 
tiekos melų ir nusikaltimų de
šimtmečių — rašo lietuvių kovos 
už laisvę rėmėjas Vladimiras 
Bukovskis. 

Pol 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
R A D I J O KLUBAS 

NESTOKOJA DRAUGŲ 

Californijos lietuvių Radijo 
klubas tebėra gausus ir darbin
gas. Kasmet susirenkame graži 
grupė rėmėjų drauge papietau
ti ir pabendraut i , nes daugeliui 
vyresniųjų klausytojų ši šešta
dieninė radijo valandėlė j au 
tapo vietos žinių svarbiausia 
pranešėja. Per ją išgirstame ir 
geras, ir liūdnas naujienas, kaip 
ir ž inias iš j au kiek švintančios 
Lietuvos Padangės. 

Vadinamasis Radijo klubo ba
lius dabar jau tapo sekmadienio 
klubo pietumis su programa ir 
muzika . Šiais metais t a i vyko 
rugsėjo 30 dieną parapi jos 
sa lė je . Svečius pasve ik inęs 
pirm. Vytautas Šeštokas prog
rama i scenon pakvietė mūsų 
mėgiamąjį vyrų kvartetą ir pia
nistę kompozitorę Raimondą 
Apeikytę. Tikiu, kad kva r t e t a s 

dar niekad neskambėjo taip 
įspūdingai, darniai ir subtiliai. 
Jautėsi rež. Petro Maželio ranka, 
iš seniau gana sustingusio, rim
to kvarteto išugdant gyvą ir iš
raiškingą vienetą. Tai buvo 
gal ima justi ir iš publikos 
šauksmų ir katučių. Kvartetas 
yra t ikra i pažengęs ilgą kelią į 
tobulybę. Girdėjom vietos kom
pozitorių dainas ir gyvas liau
dies meliodijas. Ta pačia proga 
t r i u k š m i n g a i pasveikinome 
komp. Raimondą Apeikytę jos 
gimtadienio proga. 

Pietūs irgi buvo palydimi mu
zikos garsų su savotiškos tonaci
jos instrumentalistu scenoje. Po
pietė praėjo pakilioje nuotaiko
je; dovanų traukime gausūs lai
mikiai plaukte plaukė į jas 
laimėjusių rankas, o vietos dai
lininkai suteikė galimybę lai
mėti puikius paveikslus varžy
bų keliu. 

RKV 

63 midlcincl Fcdcral 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Feceralinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREEf 

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

(708 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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Gėlėmis reiškiama padėka Los Angeles v\rų kvarteto nariams už puikiai 
atliktą koncertine programą Radijo klubo popietėje. Iš k. — E Jarašūnas, 
gėles seganti D. Čekanauskaitė, B. Seliukas. A. Polikaitis, pianistė R. 
Apeikytę. radijo klubo pirm. V. Šeštokas ir R. Dabšys. 

Nuotr V. Gilio 

1991 

1990 M. KELIONES 
NIUJORKAS—RYGA 

Ten 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, 
'$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. 

KEUONĖS SU PALYDOVAIS 

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

Kelione # 106 
Lapkričio 7 -19 
Vienam asm. kamb. 

$1.699 00 iš Bostono ir Niujorko 
$1.899 00 iš Čikagos 

+ $16900 

ELE 
IEN0ER 

KALĖDOS IR N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelione. 11 dienų Uetuvo)*, 12 naktų Vllnhi)*, 1 naktis 
HelalnfcyĮe. Oro Hrrtje — FINNAIR 
Kelionė # 1225 . $1.799.00 • Bostono ir Niujorko 
Oniodik> 22-5 sauoJo 5, 15*1 $1.999 00 * Čikagos 
Vienam asm kamb. • $21900 

N. METAI LIETUVOJ! 
15 dienų kelionė. 11 dienų Uetuvo)*. 12 naktų Vilniuj*. 1 naktis 
Hatataky*. Ore IM|a — FINNAIR 
Ke lon l»1290 

Vienam asm kamb 
12, 1M1 
$21900 

$1.799 00 iš Bostono ir Niujorko 
$1.999 00 i* Čikagos 

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALTrC TOURS • 77 Oati SL, Sutta 4 • NEWTON, MA 02194. 
Tai. «17/995-9O90 • Fax 917/332-7791 

I 



DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. spalio men. 12 d 5 

MŪSŲ VEIKLA TEATRO FESTIVALIS 

B£DAGLOJA ST. SESttNTENf.. 65OT TBOY ST- CHiaUO, DLL. 60629. TELEF. 

n 
(312) 923-5988 

ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE 
APSILANKIUS 

T Tėvai karo metu iš Lietuvos 
pasitraukė stengdamiesi išsau
goti savo gyvybes. Aš gimiau 
Vokietijoje. Trejų metukų 

tėvai gyveno" ir, kad mama ne
būtų nelaiminga, kad „nepama
tys prieš mirtį savo gimtojo 
krašto" abidvi rugsėjo 20-tą 

būdama, 1950 m. atvykau \ dieną iškeliavom i Lietuvą. 
'Ameriką. Augdama jaučiaus. Neapsakomai gera buvo. kai 

dar draugams ir giminėms teko 
duoti kyšį. O vietiniai žmonės 
laukia ne viduje, bet lauke už 
užrakintų durų. O kai išėjom iš 
valgyklos. į mane ir mamą kaž-
kas pasižiūrėjęs piktai pasakė: 
„Nu. jau riebios!" Koks čia 
žmogus, ar lietuvis? Gal neži
nojo, kad mes mokėjom 300 
dolerių už malonumą valgyti to
je valgykloje ir tai vos 9 kartus. 

Auksė apta:.k.> lietuviškas sodybas Rumšiškes. 

Ohicagą. Tik baimė ima. ar jie šypsenos yra netikros. Tai ne 
supras atvykę, kad man veikia tiesa, o jei ir būtų tiesa, daug 
dirbti 6-ias dienas <iv;iit.-j,' Aš geriau matyti šypseną n ^ u 
negalėsiu paimti rraodavbo tiek surūgusį veidą, 
atostogų, kaip jie. parodydami Laisvoj Lietuvoj nebus lengva. 

lyg čia nepr ik lausan t i . 
Jaučiaus, kaip tikra DP 'dipu
ke, displaced person). Nors au-

.augau Amerikoj, auklėjimas 
'buvo lietuviškas, jaučiau, kad 
skiriuos nuo kitų čionykščių 
žmonių. 

Pasakos apie Lietuvą buvo 
• gražios, idealizuotos. Dainas 
-dainavom apie: „Graži, tu, 
mano brangi tėvynė...". ..Lietu
viais esame mes gimę... lietu
viai-- turime ir būt" ... ir kitas. 
Bet. nežiūrint to. ta Lietuva 
man atrodė tolimas ir nepa
siekiamas pasakų kraštas. Bet 
1989 metais lyg atsitiko stebuk
las, prasidėjo antplūdis žmonių 
iš Lietuvos. Dirbant pas daktarą 
Liną Sidrį ir apdraudos agentą 
Frank Zapolį man teko nemažai 
sutikti svečių iš Lietuvos. 
Turėjau nemažai progų pavežio 
ti kai kuriuos svečius, parodyti 
jiems Chicagą arba vasarvietes 
Indianoj ar Michigime. Beveik 
visi sutiktieji stebino mane jie 
buvo malonūs, mandagūs, jaut
rūs, ypač svečiai iš teatro 
grupės. Maniau, kad visi 
Lietuvos lietuviai tokie. 

Prisirinkusi tų lietuviu adre 
sus. pradėjau jaustis, kad dabai 
Lietuvoje tūrių pažįstamų bei 
giminų (dar niekad nesutiktu'. 
Nutariau, kad laikas jau ir man 
pamatyti Lietuva Pradėjau net 
galvoti, kad gal norėčiau net 
gyventi ten. bent vasaros metu. 
Su amerikietiškais doleriais 
galėčiau ten net namuką įsigyti. 
ko aš čia negalėčiau padaryti. 

Svajojau, kaip bus. kaip susi
tiksiu su „Interlita" . kuris man 
suteiks informacijas, kaip 
nupirkti vasarnamį Lietuvoj, 
kur turėčiau progos pagyventi 
gal ir darbą rasti ir kada nors 
galutinai ten apsigyventi ir 
dirhti Lietuvos naudai. 

Du kartus iš eilės, gegužės ir 
liepos mėn. negavau vizos. Pa 
galiau vizą gavau rugpjūčio 
mėn. Keliausiu į pasakų šalį 
Lietuvą... Pr is iklausiusi 
Vilčinsko dainų: ..Norėčiau 
vaikščioti Lietuvoj, kur mano 

privažiavusios prie sienos pama
tėme užrašą: „Lietuvos Respub
lika" ir pirmą Rūpintojėlį. Nie-
kuomet neužmiršiu, kai mama. 
važiuojant autobusu linksmai 
šaukė: „Aukse, žiūrėk, žiūrėk, 
gandrai, gandrai!"" J Vilnių ir 
„Neringos"' viešbutį atvykom 
vidurnaktį. Buvau patenkinta 
žinodama, kad čia lėšos eina 
Lietuvos naudai. Pirmas nesma
gus pas tebė j imas buvo 
pamačius kaip sunkiai dirbo 
vienas senukas , nešdamas , 
prakaituodamas, mūsų visų per 
krautus lagaminus. O kur jauni 
vyrai? J is vienas pats turėjo 
viską mums sunešioti. Antras 
man nelogišku pas i rodęs 
dalykas tai ..lobby" antrame aukš
te. Ilgai truko kol nedidelis 
keltuvas visus suvežė j tą „lob
by ". Pagalvojau gal senas pa 
statas, o senais laikais ir to 
užteko. Juokinga t ik . kad 
reikėjo spausti 4-tą mygtuką, 
kad pakilti į 3-čią aukštą... 

Nenuprantamas dalykas, kai 
84-ių metų moteris, vos, vos 
pae idama, lazda pasi
ramstydama vis vien, norėdama 
Lietuvą pamatyti, negalėjo kar
tais kel tuvu pas iekt i savo 
aukšto. Nubėgusi praneš t i , 
raštinėje gavau tokį atsakymą: 
„Liftas nedirba". Maniau, kad 
kel tuvas sugedęs. Bet ne: 

mums gražią Lietuvą. 
Lietuvoj y ra <: lug gražių 

vietų, t inkanči : : tu r izmui , 
svečiams: Vilniaus katedra, baž 
nyčios, Gedimino pilis. Trijų 
Kryžių kalnas. Aušros Vartai. 
Senamiestis. Šiaulių rajone — 

o per visą likusį kelionės laiką Kryžių kalnas. Kaunas toks 
pas gimines ar pas draugus. Iš gražus miestas! Klaipėdoj -
viso, kam toks pasakymas? Ne- Jūrų muziejus, Nidoj kopos 
gražus, nemandagus, negeras, ir didžiausios. Palan^. Raitijos 
nereikal ingas? Išs iaiškinau jūra. Gintaro muziejus. Botani 
vėliau, kad Lietuvoj trūkumas ]<os POdas. Juodkrantėj - fan-
maisto. reikia taupyti, geriau tastiškas Raganų kalnas, beržų 
mažiau žmonių įleisti negu dau ra iškai . Rumšiškėse senos 
giau. Čia biznio nėra. Ta pati sodybos. Tiesūs kehai ir lygūs 
alga. ar daugiau, ar mažiau laukai, tolumoj— d:. ;^u:s hori 
žmonių. Žmonės pava rgę . ?ontai. O Trakų pilis, kokie 

puikūs vaizdai! Bet man atrodo 
viešoj vietoj žmonių elgesys, 
nedirbančios valgy k i:.s ir par 

išalkę, išerzinti. Nežinau, kaip 
aš elgčiaus išgyvenus 40-50 
metų su neaiškumais, medi-

Viešint Lietuvoje b ū t i m pasineri 
tilto. 

oetmgo AoksėP 'angojepn--jūros 

d u o t m ė s netiaka tur izmui . 
Jeigu visi butu - aip mūsų turo 

cinos. ir visokiais kitais t rūku 
inais. 

Dar nelogiškas dalykas, man gidės, būtų puiku. Bet tokie 
atrodė, kad padavėjos valgykloj žmonės man pa-:-odė retenybė. 

..Žmogus išėjo pietauti", — buvo gadina savo kojas avėdamos ba kaip atrastas t' 'aro gabalėlis 
atsakymas. „Aišku, nedirba lif- tukus aukštomis kulnimis. Tas p r i e jū ros iu s k a i č i u s 
tas kai vyras pietauja". Po kiek kulnų kaukšėjimas erzino ausis sumažėjęs taip p ir gintaro... 
laiko sužinojau, kad liftas dėl pirmomis dienomis nuolatinis Neišp] šskriskit visi 
saugumo nedirba, reikia iš gat „kaukšt. kaiikšt" Gedimino pro geri lietuv iai letuvos. Kaip 
vės lipti laiptais prie registraci- spekto gatvėje man net juokin jūs reikalingi I n esate! Bet 
JOS raštinės antį ame aukšte. Vis gai skambėjo. Bet kai mačiau kodėl, man ba ė ima pačiai 
vien galvojau: „Nelogiška". Ar žmonių gatvėse veidus — Hūd- ten gyventi ir i)<rbti Lietuvos 
lietuviai sugalvojo tokį nelogiš- nus, susirūpinusius, negalėjau naudai' ' Bijau. d neužtenka 
kurną? Kur antras žmogus? Ar juoktis. Kai sus idūr iau su žmonių, no? 
neatėjo į darbą? Ar tik vienas žmogum gatvėje, net neatsi- gerą pusę. 
darbininkas paskirtas iš viso? prašė. Tarytum nemato, ar ne- naudai, dirbti. • 
Ar nerūpi žmones? svarbu, kad jis užgavo tarė . t am. At -krisi 

Kitas keistas dalykas, kad „Nesuprantama" — daug kas mus. bet «•!' 
valgyklos užrakintos ir ten pagal Vilčinsko žodžius. gimtą krauta, 
lengvai neįeisi. Reikia susidurti Susitikau gimines. Iš karto dirbti jo atgir 
su sargu prie durų 'kaip su pajutau, kad tai giminės, nors t ikėti kai -:ū!< 
siena) ir aiškintis, kad esi nebuvom niekad prieš tai susi lietuviams v;> 
„amerikonas", su turo grupe ir tikę. Jau pamilau juos visus ir vargstantiems 
čia tau užsakyta vieta. Kitur norėčiau pakviesti pas save į neėmė. Jei pači 

n^e^HM^^KM^Mt" kiti jiems nri 

Jūs tą žinote „aiškiai" kaip lie 
tuviai sako. Bet prisiminkit 
Švento Rašto žodžius apie 
sunkius laikus; „Džiaukitės vi
suomet" ir „Su džiaugsmu 
nugalėsit priešą". Jau gana. 
kentėjote. Laikas ant savo kojų 
atsistoti. Jūs nieko blogo nep. 
darėt skelbdami savo nepriklau 
somybę. Jūs suprantant tą „aiš 
kiai". Nebūkit nusiminę Pi 
kelkit galvas! Pakelkite akis! 
Žiūrėkit viens kitam į akis 
Parodykit savo širdį Daug kas 
to jau išmoko. O jei kas m 
v e r t i n s , nebendrauki ' , 
tokiais. „Nemesk kas brangi 
tam. kuris jį mi-H" • - Ruošk 
tės naujam gj veniniui. Formų 
luokit planus. v< 
rūpinkitės. Sakykite dažu 
..Taip" vietoje „Ne". „Dirbame 
vietoj . .Nedirbame . „Kaip 
galiu padėti" vietoj ieškojus 
kaip atsikratyti žmogumi. Ne 
barki t . bet mylėkit viens kita 
Atleiskit viens kit įm. Užmirš 
kit praeit i ir eiki? e pirmyn. Yra 
tik vienas tikslas vykdyti Dievo 
valią šitoj žemėj: padaryti žemę 
gražia, malonia vieta žmonėms 
gyventi. Pradėkime ta darbą 
Lietuvoje. 

Tai tokie mano įspūdžiai, ką 
galvojau, ką radau, ką norėčiau 
matyti Lietuvoje. Ar įmanoma? 
„Aišku". Lengva man tai sa
kyti, gyvenant čia. Bet. kaip 
nors. „būtinai" tai reikia įgy
vendinti Lietuvoje 

Myliu tave. Lietuva, iš tolo. 
Mylėsiu ir iš arti. Grįšiu vėl pas 
tave. nes širdis tu man esi. 

A u k s ė Balčiauskai tė-Kano 

Ai,k-.' Balčiau-kašte Kane ir jos mama Birut ?ne peržengia Lietuvi -
respublikos siena 

p i a u t r i ^ lag 
drabužiais, bet 
taminais, kav; 
riais, antibiotik 
-^igiriu. Tik 
a tke l i au ja 
Lie tuva , p 
Kitam padėti, k 
sveiki ir ture ' i 
krašto na u d 

Kaip ma1« 
goję po Liet 
ten maistas 
norsbrangu-
vietoj stengėsi Į 
gėjo, gilios, v -
pastebi, šyp-
maloniau. O. kai 
grįžti i Amei 
žodžius su syp 
help vou? 
padėti'1. S'.. 
dabar >unku : 

gelis lietuviu . 

* Nijole Markevičienė in 
tensyviai dirba, kad Marijos 
N'ekalta Prasidėjimo seserų 
rėmėjų rengiama madų paroda 
..Eglutei"' paremti būtu 
sėkminga. Nijolė Mackevičiene 
yra tas parodos koordinatore. 
iai taikina jos dukros D. ir N. 
Mackevičiūtės, (i Mereckiene. 
i. Ra/iūnienė, D. Siankaitiene 
ir A. Vaičiulienė. 

* Gražina I.iautaud nuo 
latinė gerų dariu: ir lietu\ iskos 
veiklos >-ėmei;> daug metu 
modeliuoja savo > ;':bus Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėjų rengiamose madų 
parodose. Ji taip pat pasirūpina 
scenos dekoracijomis. Ir šiais 
metais jos pastangomis Ken 
Krey paruoš Jaunimo centro 
sceną modeliavimui. Gražina 
I.iautaud didelėmis sumomis 
prisideda prie „Eglutės" leidimo 
ir bendrai paremia Marijos 
seserų darbus . Gražina 
matysime modeliuojant savo įsi 
gytusskoning -1 ūbus spalio 21 
d. 2 va!, p.p. Jaunimo centro 

le. 
* Ginta Blinstrubienė Ma 

i įjos nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėjų madų parodoje modeliuos 
savo siūtus drabužius. Prieš 29 
rietus Chicagos lėmėjams pra 

dėjus rengti madų pai odas. dau 
;iausia buvo rodomi pačiu 

modelių, jų mamų. ar kitu lie 
tuvių madų kūrėjų ir siuvėju 
drabužiai Tačiau paskutiniai 
šiais metais rūbai daugiausia 
modeliuojami pasiskolinti iš rū 
bų salonų, parduotuvių Šiais 
aetais tik Gina daugiausia 

todys <avo pačios siūtus dra
bužiu- Keletą savo darbų dar 
įterps Sofija Pleniene ir Jūrate 
Zelba. Rimos Gi vhauskienės 
siūtus drabužius modeliuos 
Kristina Bielski!!-'-

* Advokate Daina Kojelytė 
praves diskusijas po adv.Povilo 
Žumbakio paskaitos ..Galimi 
sunkumai keičiant teise Lie 
tuvoje" Ateities studijiniam 
savaitgalyje, kuris įvyksta 
spalio 12-14 d. Jaunimo centre 
Chkagoje ir Lemonte. 

pasikeisti i 
ti Lie tuvos 
iėti viens k i 

aplankykit 
atgal į savo 

1 galėtumėte 
>ui. Negaliu 
kai kuriems 
i nugabenti 
ietuvoje j ie 
nereikia, tai 
Aš pati teni 
i s, ne su savo 
vaistais, vi 

rdies katete 
ir t.t. Aš ne 

kad visi, kur 
-ke l iauja i 
kotų v iens 
ietuviai btitu 
ų dirbti savo 

vo Kopenha 
ie vien. kad 
labai geras, 
monės viešoj 

• ti. Akys bliz 
mato, viską 

d būtų mums 
malonu buvo 

girdėti tuos 
,.How can I 
galiu jums 

kad Lietuvoj 
tis. Bet dau 
ia. kad mūsų 

Hamil tono mėgėjų t ea t 
ras „Aukuras" per savo 40 
gyvavimo metus yra pastatęs 
daug veikalu. Daug aktorių pra
ėjo „Aukuro" sceną. Tik vadovė 
ta pati — Klena Dauguvietyte-
Kudabienė, ..Aukuras" daly-
\ aus VIII Teatro festivalyje su 
„Bubulio ir Dundulio" pasta
tymu. Festivalis, rengiamas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos, vyks lapkričio 
15 18 dienomis Jaunimo centre 
Chkagoje. Festivalyje taip pat 
dalyvaus Toronto „Aitvaras"', 
Los Angeles Dramos sambūris 
ir Chicagos „ V a i d i l u t ė s " 
teatras. 

TALKA „EGLUTEI" 

„Eglutė" - vienintelis lietu
vių vaikų laikraštėlis lais-
\ ajame pasaulyje. Visiems laik
raščiams ir žurnalams sunku 
išsilaikyti vien iš prenumeratų 
mokesčio. Dar sunkiau mūsų 
mažųjų laikraštėliui „Eglutei". 
„Eglute redaguoja ir leidžia 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserys Finansiškai išsilaikyti 
..Eglutei" labai daug padeda 
Marijos seserų remejų skyrius 
Chkagoje kiekvieneriais metais 
savo rengiamomis madų pa
rodomis, sukviečiant pilną salę 
žiūrovu l'ž poros savaičių, 
spalio 21 d. Jaunimo centre 
rengiama 29-ji paroda. Labai 
svarbu, kad 40 čiai metų pra
s ius . „Eglutė'* nesus to tų 
lankiusi lietuviukus, skatintų 
jų lietuvišką sąmoningumą, pa 
dėtu pamilti lietuvišką žodį. 
..Eglute" jau beveik persikėlusi 
iš Put namo į Lemontą. kur at
vyko ir redaktorė ses. Ona 
Mikailaite. Tikime, kad „Eglu
tė" čia dar labiau suklestės, 
susitelks daugiau bendradarbių 
u prenumeratorių. 

..Eglutei" paremti skirkime 
spalio 21-mos popietę pabendra
vimui ir pasigrožėjimui dailaus 
apsirengimo menu. Paroda 
rengiama ankstyvą popietę 2 
vai., kad būtų galima suspėti ir 
j kitus tos dienos renginius. 

A. K. 

* Rugsėjo 16 d. „South 
B e n d T r i b ū n e " J e a n n e 
Derbeck straipsnis apibūdino 
meno paroda Blank Center for 
the Art s Michiuan City. I N. 
Buvo pas ikalbėj imų su 
lietuviais menirvnkais Jurgiu 
Daugvila. Maryte Ambrozai 
t i e n e , J an ina Marks. Ada 
S u t k u v i e n e . Ant raš tė je 
parašyta „A Quest for rreedom: 
shovv infused v/it h spirit of 
l . i t huan ia" i Laisvės troški 
mas — paroda pilna Lietuvos 
dvasios). 

Ankstyvesnių „Gintaro" Halu: debhitantės, dalyvavusios šių metų gintarėlių 
pristatymu kotilijone: Sylvia Kane. (ienovaite Maluskaite. Patr icia 
Giedrai; u <\ Mai įįaGiedraitytė ('••rn\. Jacqueline Maluskaite ir Lidija Bilute 

Kai Nijole S:..iu • ė v . ' H .ChiMKoje I* k -\u4ra Jasaityte. Stasys Ralzekas (ir Adolfas Darnu 
Sis. Nnolė Sadūnai te , adv Saulius Kuprys. Stase Semėniene ir Marija Krauchuniene 

Nuotr »!• Tamulaičio 
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LIETUVOS SAUGUMAS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

l Lietuvos vyriausybė pavedė tyje patalpinti du laiškai, kurių 
Mečislovui Laurinkui sudaryti vienas stipriai kritikuoja liepos 
Lietuvos saugumo tarnybą. 
Vykdomą darbą apraše Miun
cheno dienraštis „Sueddeutsche 
Zeitung". Laikraščio bendradar
bis Stepan Lamby greičiausiai 

mėn. tilpusį straipsnį „Lietuvos 
SSR — skyrybos vietoj auksinių 
vedybų" . Ma t min imame 
straipsnyje buvo rašoma, kad 
nuo 1926 m. prez. Antanas Sme-

Vilniuje kalbėjosi su buv. filoso- tona įvedė į Lietuvą fašistine 
fijos docentu, pastatydamas eilę santvarką, kurią tauta 1940 m. 
klausimų. sugriovė, įvesdama sovietinę. 

Užklaustas , kokį tikslą turi Laiško autorius dr. Horst Ru-
Lietuvos saugumas (slaptoji tar- dolph iš Hamburgo ištaiso tą 
nyba), M. Laur inkus atsakė, melagystę primindamas Hit-
kad vyriausybė tur i turėti neofi- lerio-Stalino sutartį, dalybas, 
c iahas informacijas, kadangi priskiriant Lietuvą sovietinei 
Lietuva palaiko ryšius su kitom sferai. Jis taip pat perkelia skai-
valstybėm. Tad, t ie ryšiai kaip tytojus į ultimatumo dienas, 
t ik ir verčia saugumą juos raudonosios armijos įžygiavimą 
tiksliai pat ikr int i , peržiūrėti, ii* palankios Sov. Sąj. vyriausy-
a p d i r b t i . Tos informaci jos bės sudarymą. A. Smetonos 
sudaro pagrindą ir prognozes santvarkos negalima vadinti 
tolimesnių santykių plėtotei, fašistine. Ji buvo autokratinė. 
Slaptosios tarnybos nariai dir- skirtinga nuo Stalino Autorius 
ba krašto viduje ir užsienyje, apgailestauja, kad straipsnyje 
Lietuvos saugumas su KGB 
bendrada rb i au j a t ik krimi
nalinėje plotmėje. 

I vokiečio klausimą, kokio dy
džio yra Lietuvos saugumas 
(slaptoji t a r n y b a ) , l ie tuvis 
neatsakė tai tarnybinė paslap
t is . 

Vokietis sako, kad Rytų Vo
k ie t i jos s a u g u m a s buvo 
i n f o r m u o t a s . T u o t a r p u 
d e m o k r a t ė j i m o procesas 
Lie tuvoje eina k i tu kel iu . 
Kodėl? Lietuvio a tsakymas: aš 
n e n o r i u k o m e n t u o t i Rytų 
Vokietijos įvykių. Lietuvoje taip 
p a t buvo n u t a r t a pa le i s t i 
lietuvišką KGB skyrių („Zweig" 
— šaka). Tačiau tikrovė yra 
kita, kadangi praktiškai KGB ir 
toliau veikia Lietuvoje. Jo ne
galima vienu smūgiu ar vienu 
kirčiu išardyti. 

Vokietis: ,,Dar ir šiandieną 
an t Vilniaus namų sienų mato
mi užrašai ,,Red Army go 
home". Ar simpatizuojate tam 
reikalavimui? 

M. Laurinkus: „Esu nepri
klausomos valstybės pilietis ir 
pilnai sut inku su tuo reika
lavimu. Tačiau aš taip pat su 

nebuvo suminėta labai gerai 
surežisuota Lietuvos okupacija 
bei 1940 m. Lietuvai įteiktas 
ul t imatumas. 

Antras laiškas Hanso Miule
rio iš Hamburgo jau skirtingo 
turinio. J is atsiliepia į Vytauto 
Landsbergio pasikalbėjimą su 
Morozovu taip pat t lipusioje 
laidoje Lietuvai. Jis gerokai 
užgauna V. Landsbergį. Auto
rius klausia pats save, kaip su 
tokia siaura pilietine galvosena 
V. Landsbergis gali būti Lie
tuvos prezidentu? Vokietis An
trojo pasaulinio karo metu buvo 
Pabaltijy. Vokietis rašo: V. 
Landsbergis kalba apie sovie
t inę okupaciją užmiršdamas. 
kad vokiečiai Pabaltijy įvedė 
rasinius įstatymus, norėdami 
suvokietinti Pabaltijo tautas. 
Žydų ar slavų kilmės tautos ar
ba ..Untermenschen" tapo Hit
lerio aukomis. Sovietai išgelbėjo 
Pabaltijo piliečius nuo baisaus 
likimo. 

Rugsėjo 28 d. radijas ir spau
da pranešė, kad sovietinis karys 
su žmona pabėgo iš savo dalinio, 
p a p r a š y d a m a s Vokieti jos 
vyriausybės azyliaus teisiu 

Prof Vytautas Landsbergis pasirašo į Čiurlionio „Aukso knygą". 
Nuotr. VI. P l ečka i č io 

VILNIAUS KATEDROJ 
Čiurlionio ansamblis Lietuvoje 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

p r a n t u , kad p a s i t r a u k i m a s Karys perbėgo į Hesseno kraštą, 
negali įvykti vienoj dienoj. Aš tad jo bylą tvarkys V ;9sbadeno 
pasitikiu mūsų vyriausybe, kuri vyriausybė. 
šį klausimą sprendžia su Sov. 
Sąjunga. Lietuvos saugumas 
neturi jokio ryšio su Lietuvoje 
esančia okupacine kariuomene, 
tad atrodo, kad joje nėra infilt
ruotų agentų. 

Sov. Sąjungoje plačiai kalba
ma apie pilietinį karą. Kaip M. 
Laur inkus vertina tokį pavojų? 

„Teisingai — sako jis — tie 
balsai girdimi vis plačiau ir gar
siau Tas pavojus yra Rusijoje. 
t ik ne Lietuvoje, kur pra 
gyvenimo lygis y ra žymiai aukš
tesnis už Sov. Sąjungos. Tad 
nemanau, kad Lietuvoje įvyktų 
pilietinis karas. Be to, Lietuvos 
gyventojų dauguma turi vaka 
ru pasaulio mentalitetą. 

Ar t ikite, kad Lietuva sieks 
tikros nepriklausomybės? 

Tas priklauso nuo pačios plė
totės Rytų Europoje, ypač pasto
vesnės padėties pačioje Rusijo
je. 

Sov Sąjungos pasiuntinybe 
Romoje leidžia mėnraštį ,,Sow 
jetunion Heute". Rugsėjo men. 
laida yra sk i r iama Estijai. 
Straipsniai ir juose padarytos iš
vados apie laisvą estų tautos 
įsijungimą j ..broliškų" sovie
tinių respublikų tarpą, niekuo 
nesiskiria nuo liepos mėn. lai
dos skirtos Lietuvai. 

Tik reikia stebėtis, kad skai 
tytojų laiškų sk. „Sovvjetunion 
Heute" talpina ir priešingos 
nuomones pasisakymus, kurie 
daugiausia liečia mūsų tėvynę 
Keliose laidose vokiečiai skai 
tytojai ištaisė neteisingas žinias 
apie Lietuvą, liečiant istorinius 
1940 m. birželio-liepos men. 
jvykius. 

Ir ta ip rugsėjo men. žiniaraš 

Tik kelių mėnesių laiko
tarpyje net 26 raudonarmiečiai 
pasiprašė azyliaus teisiu. Bonna 
bijo, kad. nugriovus mūro sieną, 
gali prasidėti masinis raudonar 
miečių bėgimas. 

Penktadienis , rugsėjo 14 
diena — paskutinė Lietuvoje 
viešnagės diena, kurią su meile 
suplanavo Menininkų rūmuose 
„Lietuvos" ansamblis, pasitik
damas čiurlioniečius su garbės 
sargyba — juostų špalieriais. 
Mus sveikina ansamblio pirmi
ninkas Petras Telyčėnas. Pui
kioje dailininkų salėje stebime 
profesionaliai paruoštą 
programą. Žavi mus nuostabiai 
gražūs stilizuoti 14 šimtmečio 
Lietuvos bajoraičių rūbai, origi
nalūs šokiai su puikia mimika, 
vaidyba ir akrobatikos elemen
tais, turtingas liaudies instru
mentų orkestras su „skrabalų" 
virtuozu Reikia tikėtis, kad 
„Lietuvos" ansamblį matysime 
Amerikoje didžiosiose koncerti
nėse salėse. Po programos apsi
keičiamą sveikinimais, dovano
mis ir vaišinamasi. Čiurlionio 
ansamblio vadovai pasipuošia 
šiaudinėmis skrybėlėmis, mo
terys — gėlėmis. 

Pavakare vykstame į Vilniaus 

Švietimo vadovai Šviesos Sandaros 
švietimo mimsteris Darius Kuolys 
I^ 'nkauskiene 

suvaiiavin Tabor Karmoje Lietuvos 
ir PLB švietimo komisijos pirm. Milda 

katedrą. Impozantiškoje zak
ristijoje ansambliečiai su
sipažįsta su katedros klebonu 
monsinjoru Kazimieru Vasi
liausku. Tai buvęs kalinys, 
„pavojingas nusikaltėlis", nu
teistas dešimčiai metų sunkaus 
darbo Komį ' 3 respublikos ka
syklose ir dešimčiai metų trem
ties. Jis bu. o tik pernai metais 
reabilituotas ir jau lankėsi 
Komijos respublikoje net 16 
kartų, kurioje yra 20 hektarų 
kalinių kapų. Jis ten nuvežė 
pašventintą kryžių ir lietuvišką 
Rūpintojėlį, o taip pat Ukrainos 
Kamenice atšventino lietuvišką 
bažnyčią, pastatytą Kęstučio 
brolio Karijoto. 

Iškilmingų pamaldų metu 
vargonais groja Tarprespubli
kinio Čiurlionio p i an i s tų 
konkurso 1969 metų laureatas 
Bernardas V a s i l i a u s k a s . 
Čiurlionio chorui diriguoja 
Gediminas Purlys. Giedamos A. 
Mikulskio Mišių už kenčiančią 
Lietuva giesmės. Katedroje per 
700 maldininkų. Mons. Vasi
liauskas pasveikino Čiurlionio 
ansamblio vadovus ir pastebėjo: 
..Kaip gražu, k a d Š v e n t o 
Kryžiaus išaukštinimo šventę 
kartu su mumis švenčia ir Čiur
lionio ansamblis. Kryžiaus dėka 
likome gyva. nepalauž iama 
tauta. Sveikiname Čiurlionį jo 
kūrybines veiklos 50 metų 
jubiliejaus proga ir už jį 
pasimelskime". Galingai ir dar
niai nuskambėjo Čiurlionio an
samblio giesmės, pr i ta r iant 
sidabriniam kanklių skambe
siui, o pamaldoms pasibaigus 
visa katedra sugiedojo Tautos 
himną. Neužmirštamas momen
tas, aukso raidėmis įsirašęs į 
čiurlioniečių širdis... 

Po pamaldų „ar t i dangaus" 
virš višku puikios vaišės Tiek 
daug gilių įspūdžių, kad kelione 
atgal į Ameriką atrodo nereali... 

Grįžtame į viešbutį. Jame 
laukia būrys išlydinčių giminių 
ir pažįstamų. Jaukus triukš
mas, muzika, šokiai... Nežiūrint 
juoko> tai bene pats grau
džiausias momentas. Sudie... 
Sudie... Pas.augūs tarnautojai 
sukrauna mūsų lagaminus į 
..Lietuvos' ansambl io 
autobusus ir po vidurnakčio 
juodą naktj keliaujame Rygos 
link. Graudžiai atsisveikinu su 
pas mane ("evelande viešėjusiu 
talentinguoju birbynininku An
tanu Smolskum ir jo žmona Vir

ginija, su savo giminaičiais, su 
Vaclovu Sakalausku. Mus lydi 
.Lietuvos" ansamblio direkto

rius Petras Telyčėnas, sim
patingas ir sąmojingas Vilniaus 
operos ir baleto teatro vicedi
rek tor ius L iudas Aškinis , 
G»-Iiminas ir Audronė Purliai. 
T iškės draugijos „angelai 
s gai" Bronius Laurikėnas ir 
Algis Kusta... Atėjus laikui su 
lagaminais eiti per pasienio 
kontrolę, nesinori skirtis. Kai 
pagaliau einame lėktuvo link, 
mums pro orauosčio laukiamo
jo langus moja likusieji. Per 
ašaras neatskiriu jų veidų... 

Viešnagė Lietuvoje prabėgo 
kaip gražus sapnas. Jaudino ir 
žavėjo lietuviškas vaišingumas, 
op t imis t i ška gyventojų 
nuotaika, džiugino nuostabiai 
i šs i la ikiusios l ie tuviškos 
kultūros vertybės. Komplikuo
tos kelionės ir gastrolių suor
ganizavimas, transportas, vieš
bučiai ir visokeriopa globa, 
kurią mums suteikė „Tėviškės" 
draugija ir Algis Grigas, stebino 
ir patyrusius keliautojus, tuo 
labiau, kad tai nebuvo viešnagė 
laisvoje teritorijoje. Visur jautė
me jų globa, patyrusią ranką ir 
nuoširdų norą mūsų kelionę 
padaryti kaip galima sklandes
nę ir malonesnę. 

Ansamblis „Čiurlionis" paga
l iau at l iko savo misiją ir 
džiaugiasi įgyvendinęs savo 
svajonę. Vyresnieji atgaivino 
tėvynės prisiminimus, o už jos 
ribų gimę ansambliečiai sustip
rėjo savo lietuviška dvasia, iš 
arti pamatę Lietuvos grožį, jos 
praeities didybę, jos žmonių 
vaišingumą ir meilę. Bet gal 
svarbiausia yra pabrėžti tai, 
kad meniniu atžvilgiu an
samblis pasirodė puikiai. Tą 
apsprendė ne vien sužavėtos ir 
sentimentalios publikos reakci
ja , bet ir muzikos žinovų 
pastabos, su kuriais turėjau 
malonumo susitikti ir pasi
kalbėti. A. Mikulskio „Pieme
nėlių raliavimas" su kanklių 
orkestru, choru ir solistais, 
aidėjo vargonų akordais. Pa
sigėrėtinai solo partijas atliko 
Irena Gr iga l iūna i t ė , gerai 
skambėjo kanklės, o Violeta 
Žilionytė-Leger trumpai ir taik
liai pranešinėjo programą. 

Girdėjus ansamblį daugelį 
kartų, darau išvadą, kad jis 
seniai taip gerai pasirodė, kaip 
Lietuvoje. Galimas dalykas, kad 
šalia Gedimino Purlio tvirtos 
rankos ir sugebėjimo chorą pro
fesionaliai paruošti, pačių narių 
nuotaika iššaukėjuose dvasinį 
pakilimą, kuris tapo jų įkvė
pimo šaltiniu. Valio LTM Čiur
lionio ansambliui, jo vadovams 
ir kiekvienam jo nariui! 

CLASSIFIED GUIDE 

Turėdamas gerų knygų ligo
nis gali nesirūpinti: savo vais
tus jis turi savo rankose. 

Montaigne 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 
GRINDIS IR SIENAS 

J. BUBNYS 
737-5168 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Dackys 

T«t. MS-S624. Nuo • ryto Iki • v.v. 
Kalbėti l i e tuv ia i 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 69 St 
Tel 776-1486 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbaj io f i te būti 
Rimo Stankau* Klientais. Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

Parduodame gre ič iau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

Gzntuifc 21 
KMIEC1K REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4363 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

Parduodamas „condo" Boca 
Raton, FL; 2 mieg., 2 vonios La
bai gražus vaizdas Atlanto. Skam
binti: tol. 708-425-6338. 

FOR SALE 

Nebrangiai parduodama nauja 
(iš Lietuvos) kopūstams pjaustyti 
mašina. Skambinti vakarais 

1 312-476-4304 

FOR SALE 
Cherry Grove dlning tablo with 2 
leaves; 4 side chairs — $400. 

Tai. 708-499-1424 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
>r vonios Kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai , pom
pos I šva lome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 6 3 6 - 2 9 6 0 

Jauni profesionalūs muzikantai moko 
skambinti pianinu, solfedžio, harmonijos, 
gali akompanuoti, groja vargonais. 
klavermu kalba lietuviškai, angliškai, 
lenkiškai vokiškai 

Tel. (312)776-8818 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

Nebrangiai atlieku pilną remontą visų 
firmų automašinų Diagnostika ir darbų 
įkainavimas — vietoje Skambinti anksti 
rytą arba vėlai vakare RIMUI. tel . 
312-847-3824 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas jums 

patarnav imas 

5 6 1 0 S. Pulaski R d . . Chicago 
PHONE — 5 8 1 - 4 1 1 1 

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

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

Catenng 
6216 S. Archor Ava . 

Chicago. IL 6 0 6 3 8 
T o l . 5 8 1 - 8 5 0 0 

R E A L ESTATE 

S mis KOMPIUTERIŲ 
pagaioa galite PIRKTI a- PARDUOTI 
NAMĄ mieste n priemiesčiuose Sąži 
n.nga. patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
op, -BACf? PE.A' TORS 

INČOME~TAX -'INSURANCS 
6529 S KECZ:f 

778 2233 

L3 MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V i k t o r a s Šimait is ,Real tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

ta ms 
O N E S T O P R E A L 

E S T A T E , INC . 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreipt is • BUDRAITĮ . 
312-778-3871 arba 312-767-0600 

FOR RENT 

Marquotte Parke išnuomo
jamas 5 kambarių butas. Saulė
tas, šviesus, švarus, du miegamie
ji. Reikalui esant ir garažas. 

Tol. 312-434-2655 

Remontuoju namus. Atlieku 
įvairius lauko ir vidaus dažymo 
darbus prieinama kaina. Skam
binti Kastyčiui 

312-476-5995 

Išnuomojamas vieno arba 2-jų 
miegamų kamb. butas vyrams. 
Su šiluma ir namų reikmenimis 
(appliances). Tel. 312-254-3526 

I š n u o m o j a m a s p u i k i a u s i a s 4Va 
k a m b . 2 m i a g . butas Marquet te 
Parko apyl Tik suaugusiems. Oro 
vės in imas, pi lnai į rengta virykla ir 
ska lbyk la 1 - 7 0 8 - 3 6 1 - 5 5 9 4 

Brlghton Parke išnuomojamas 
butas 4 kamb. su šiluma, pir
mame aukšte. Suaugusiems be 
vaikų ir gyvuliukų. T e l . 
312-376-5992. 

Išnuomojami 3 kamb. su šilu
ma, virykla ir šaldytuvu, 73 ir 
Campbell apyl $220 į mėn. + 
„security dep." Tel. 476-1182. 

MISCELLANEOUS 

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

Tę| . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—200 /o—30° 'b pigiau mokėsi t už 
au tomobi l io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V ? W e s t 9 5 t h S t r e e t 

Tel. — GA 4-8654 
<•» 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu O'C.ngos miesto leidimą DrDu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir są*i-
ringai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPIY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite oirkdami čia jų 
re i kmen is Pasinaudoki te patoq iu 
p l anu at idedant pasir inktus reix-
m e n i s ypa t inga : progai P i lna i 
užba ig tų toto nuotraukų aptarna
v i m a s At idary ta p i rmad 'en) ir 

ketv i r tad ien i vakara>s iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad susikalbesit 
l ie tuv iškai 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 
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SAVO JĖGOMIS 
TURIME LAIMĖTI 

Reikia apsidairyti aplinkoje ir 
justi savo išteklius 

P. S T A K Y S 

Sve t imame kraš te ir sve
t i m o s e s ą l y g o s e n e t a r p s t a 
k u l t ū r a , kuri t u r i išreikšti tau
t in ius požymius ir žmogaus 
pažiūras . Kūryba skir ta tik pa-
vieniems žmonėms — kūrėjams, 
k u r i e apdovanot i t a l e n t a i s . 
Ta len tus tur i matyt i ir j aus t i 
ki t i , o ne tik kūrėjai patys . T ik 
kar ta i s gali j aus t i ir tas žmogus, 
kai j i s kuria naujus, naudingus, 
iš sielos glūdumos einančius kū
r in ius . Bet t i k r a i apie t a l en te 
t i k rumą pasako kūriniai , kur ie 
iš l ieka ateičiai , žadina savo 
t au t ą ar apl inkinius. Kūryboje 
t a l e n t a s turi j aus t i , k a d jis ku
ria, o ne seka tik k i tus , j a u 
s u k u r t u s , p a d a r u u s . pažą 
d in tus ir a t iduotus žmonėms. 

visai žmonijai. Išeivijos sąlygos 
y ra palankios at iduoti žmonijai 
s a v u s t a len tus ir p r a t u r t i n t i 
žmonijos ku l tūrą sava i s tau
t i n i a i s laimėjimais. 

Čia yra l ie tuviškos ir bendrai 
visos išeivijos, įs igyvenusios 
svetimose žemėse, nevaisinga ir 
neve r t i nama veikla , ka i jos 
negali sup ras t i išeivijos va
dovai, pas ivad inę a r pavadin t i 
tokiais. Jie pradeda nesiskaityti 
su bendra nuomone ir ne randa 
pri tarėjų n e t svetimuosiuose 
Tai visų svet imtaučių tragedija, 
kur ios nori visi išvengti , bet 
negali . J ie n e t u r i kuo pakeis t i 
ir negal i parodyt i tikrojo kelio 
— s u s i k l a u s y m o , d a r n u m o , 
vienų t iks lų s iekimo ir vieni su 
k i ta is bendradarb iav imo. 

t ina t ikrai veiklai, nes veikla 
turi būti visai tauta i . Tau ta net 
kūrėjui negali būti už viską 
brangesnė, nes žmonės sudaro 
tautą, žmonės yra tautos atsto
vai. J ie ir nori, kad vadai , 
veikėjai, kūrėjai padėtų j i ems 

savo t a u t i n į n u s i t e i k i m ą gil in
t i , savo t a u t i š k u m ą l ab iau su 
p ras t i ir savo t a u t i š k u m u i bei 
pačiai t a u t a i n a u d i n g i a u dirbt i 
To v i s u o m e n ė r e i k a l a u j a iš va
dų, to t a u t a r e i k a l a u j a iš visų 
savo t a u t o s va ikų . 

D R A U G A S , šeš tadienis , 1990 m. spalio men. 12 d 

Ž v e l g t i į ve ik l ą i še iv i jo je 

N e t ik lietuvių, bet ir k i t ų et
n in ių grupių, nors jos j a u bū tų 
nutolus ios nuo savo k a m i e n o , 
v e i k l a i š s i s k i r i a i š v i e t o s 
žmonių, išsiskiria savo papro-
čia is ir veiklos būda i s . Tai g o d u m ų i r iš istorijos. J ą 
k a l b a m a ne t ik apie vyresniuo-

N e g a l i m a p a s i t i k ė t i 
t i k t a u t i š k u m u 

T a u t a neišs ivysto t ik t a m 
t i k r u la iku , bet a t e ina iš praei
t i e s , d a ž n a i iš n e ž i n o m ų 

Kadaise Paryžiaus buvęs kar 
dinolas Emanuel Suhard pasakė, 
kad kūryba re ikalauja nepri
k lausomumo. „Turi būt i t a m 
t i k r a s nepr ik lausomumas i r 
autonomija veikloje — kūry
boje. Mes t u r i m žinoti nyks
tančios maldos nuomonę, mū
sų veiklos nuomonės ve r t ę , 
ku r i dažnai y r a be supra t imo , 
apsigalvojimo ar pas tovumo" . 
Ta i ka lbama ir apie t a u t i n ę 
kūrybą išeivijoje, nes čia sąlygos 
ne visuomet palankios kūrybai . 
Bet jos nesugniuždo talentų, ku
r iuos žmonės turi i r kur iuos 
panaudoja. T u r i juos panaudot i 
n e sau, s av iems pas i re išk i 
m a m s , o v is iems žmonėms. 
N ė r a kūrėjo, kuris nenorėtų 
auditorijos i r platesnio įverti
n imo . 

Ir lietuviška kul tūra reiškiasi 
ne t i k t u r i m a i s kūrėjais, k u r i e 
kar ta i s didžiuojasi sava kūryba, 
be t ir tais kūrėjais, kur ie duoda 
savo dalį t au t ieč iams išeivijoje, 
savo tauta i , nors ji bū tų vergi
joje, ir žmonijai, kur i yra aplin
koje ir svetimose sąlygose. 

Lietuviška kūryba remiasi ne 
t ik dabar t ies ta lenta is ir kū
rėjais, bet ir praei t imi, geriau
s ia is kūr in ia is , kurių net au to
r ia i nežinomi. Liaudis a t idavė 
savo išmintį ir savo kūr in ius 
l a i k u i , k u r i s ke ič ias i , be t 
nenyksta , k u r i s nė ra pastovus, 
bet laiko tau tos kūrybą am
žiams. Amžiais išsilaiko kūry
ba, jei tik y r a palaikytojų, jei tik 
y ra tos tautos, tos liaudies atsto
vų, kurie s avo širdyje ir a tmin
tyje išlaikė liaudies turtą. S a v a 
kūryba y r a tautos dvasia, nors 
ir kai kurie kūrėjai atiduoda tai 

s ius , kur ie j au nepajėgia prisi
t a i k y t i prie naujo gyvenimo 
sąlygų, bet ir apie j aunuos ius , 
k u r i e iš namų išsinešę skir
t i n g a s p a ž i ū r a s , s k i r t i n g ą 
veiklos būdą. skir t ingą charak
te r į ir savo t a u t i n i u s bruožus . 
N o r i m e a r n e n o r i m e , be t 
k iekv ienas svet imasis a t sk i r ia , 
k a d t a s ar k i t a s nėra „ s a v a s " , 
k a d jo viduje maišosi svet imi 
nus i t e ik imai ir pažiūros , skir
t i ngos nuo savos ap l inkos . 

Vėl tas pa ts kard. E . Suha rd 
savies iems ir k a r t u sve t imie 
š iems pasako, kad „veikti pavei 
k i a i tu r ime žinoti, k a d pasi
l ik tume ramūs, yra pavojus leis
t i nepagr įs tas nuolaidas, kurios 
įžeis tų mūsų veiklos ir nuolai
dų žymes". Mūsų r a m y b ė s ir 
š a l t u m o t r u k m ė p r i s i š a u k i a 
k i t ų įtarinėjimus, net šmeižtus, 
m ū s ų darbų neve r t i n imą ir 
m ū s ų pačių išskyrimą. 

Bū t ina i r e ik ia sup ra s t i k i tus 

ga l ima r a s t i t ik specialistų 
r a š t u o s e , n a g r i n ė j a n č i u o s e 
n e r a š y t u s d o k u m e n t u s . I r 
l ietuvių t a u t a neats i rado iš 
nežinios. J o s sena kalba, k u r i a 
ir dabar k a l b a m a daugelyje vie
tų, ne t ik savoje tautoje, y ra 
pa lyg inamųjų k a l b ų studijų 
objektas. Mylėt i savo tau tą , 
savą kalbą, s avus tautiečius, 
atrodo sava ime sup ran tama . 
Niekas nega l i a t i t rūk t i nuo 
savo praeit ies, nors ir labiausiai 
norėtų. 

Tačiau t a u t o s sudievinimas 
jos nuver t in imas t u r i tas pačias 
šaknis , k a i p sun iek in imas ir 
nuve r t i n imas savų tėvų. kur ie 
nėra ver t i vaikų, p raaugus ių 
savo mokslu, gyvenimu. Tautoje 
t u r i aug t i k u l t ū r a , tautoje, ne 
skirtoje žmonijai , tur i aug t i 
kūryba. Tautos meilė ir jai pasi
aukoj imas tu r i ska t in t i veiklą, 
tur i ja tvarkyt i ir koordinuoti su 
ki tais vienetais, nes kaip tautos 
viduje, t a i p juo lab iau išeivijoje 

ž m o n e s , ku r iuos s u t i n k a m e daugel is i šs iski r ia savo pažiū 
kelyje, bet t a ip p a t t u r i m e 
supras t i ir savo veiksmus, kurie 
y r a re ikal ingi mūsų ar t imie
s i ems , m u m s pa t i ems , mūsų 
t a u t a i ir ne t t i ems žmonėms, 
n o r s jie būtų ir svet imi . Ki ta ip 
t a r i a n t , mūsų ve iksmai , mūsų 
d a r b a s , ypač viešas ve ik imas 
t u r i būt i s u p r a n t a m a s pač iam 
s a u ir ki t iems. Be to supra t imo 
ne t geri darbai pasidaro ki t iems 
t i k kr is las akyse , — j i e nemato 
m ū s ų veiklos p r a smės , mūsų 
pačių užmojų ir s iek imų. 

Ta i mes j auč i ame a r bent 
t u r ė t u m ė m jaus t i , k a d daugelis 
veikėjų, norinčių gero savo tau
t a i ir saviems žmonėms, nėra 
sup ran t ami savųjų, juoba sveti
mųjų. Tai j a u ne ve ik la , o tik 
šokinėj imas, noras pasirodyti 
s a v a energija ir sugebėj imu 
k i t u s pažemint i . T u o t a rpu 
daugel is tokio veikėjo visiškai 
never t ina . 

/ 

Fotografas Jur tas Po',.s .* I i f tuv.s . t u r ^ e - "•'•:• isk* !'ot'.(fr^f-ja par-vi* 
.la-.r.im'i cf-r.'ro Čiurlionio galerijoje 

Nuotr. J Tamulaifio 

romis ir savo veiklos priemonių 
pasir inkimu. Tai nėra tragedija, 
nė ra nei didelė nela imė, kai 
daugelis mano skir t ingai ir prie 
to pat ies t iks lo e ina ski r t ingais 
ke l i a i s . Kel io p a s i r i n k i m a s 
pr ik lauso nuo žmonių, augus ių 
i r i š g y v e n u s i ų s k i r t i n g o j e 
aplinkoje. 

Sk i r t i ngumas pažiūrose ir ke
lių pas i r ink ime ypač j auč iamas 
dabar . Išeivija nėra solidus 
v iene tas , ka ip t a u t a , be t ir 
tautoje r e g i m a s sk i r t ingumas . 
I r t au to je keič ias i valdžios, 
vienos partijos nugal i k i tas , kai 
po k iek la iko vėl gr įž ta tos 
pač ios . G a l jo s k i e k a ts i 
nauj inančios , gal į ka i kur iuos 
gyvuosius r e ika lus žiūri skir-
tngomis akimis, girdi skirt ingus 
balsus . Jo s betgi tur i l ikt i ir 
l ieka pagr induose tos pačios ar
ba ar t imos buvusioms valdžioje. 

Tai tikroji demokratija, kurios 
nebijo jok ia demokra t i ška par
tija ne t prala imėjusi valdžios 
v i r šūnes a r pasi t ikėj imą žmo
nėse. Demokra t i j a y ra žmonių 
valios i š re išk imas valdžioje, bet 
t a ip p a t t ik žmonių val ios iš
r e i šk imas organizacijose, išei
vijos veikloje, s iekimuose ge
riausių t ikslų t ik skir t ingais bū
dais. 

Išeivijos veikla ir pasižymi, 
k a d n e v i s u o m e t p r i t a i k o 
demokrat i ją sau pat iems, bet ir 
k i t iems bei k i toms organiza
cijoms. Tai sus i lpnina veiklą, 
t rukdo t a u t i š k u m o gilesniam 
aug imui žmonėse, ypač jaunes-
niojoje kartoje sąmoningesniam 
jo p r i ė m i m u i . T a u t ą ir 
t a u t i š k u m ą d a u g u m a s supran
ta, bet t a ip pat daugumas jos ne
taiko savo privačiam gyvenime, 
veikloje, darbuose, santykiuose 
su k i t a i s . 

Žvelgti į t au t in į sąmonin
gumą išeivijos veikloje yra 
bū t ina supras t i savo pa t ies tau
t iškumą, savo organizacijos tau
tinį c h a r a k t e r į ir savo a r or
ganizacijos taut inių t ikslų sieki
mus. Nepadeda čia t ik kūry
binis t a len tas , nes jis skir tas tik 
i š imt in iams žmonėms a r žmo
nijai. Visa t a u t a retai supran ta 
kūrėją, jei j i s y ra labai talen
t ingas ir savo vidumi taut i škas . 
T a u t i n i s nus i t e ik imas neska-

„Nenustvmu kartojęs: mirtis nėra naktis, bet šviesa; nėra 
pabaiga, bet pradžia, nėra niekas, bet amžinybė". 

V. Hugo 

PADĖKA 
A.tA. 

PETRAS ŠMAIŽYS 
Iškeliavo Amžinybėn 1990 m. rugsėjo 4 d. Palaidotas 

rugsėjo 11 d Crestview kapinių mauzoliejuje Hot Springs, 
Arkansas. 

Dėkojame kun. Tom Baker atnašavusiam šv. Mišias ir 
atlikusiam religines apeigas kapinėse . Ačiū Liucijai 
Gudelienei ir Reginai Sabaliūnienei už gražiai sugiedotą 
„Panis Angelicus" ir moterų choreliui už lietuviškas giesmes 
šv. Mišių metu. o seselei Mary-Anne už palydą vargonais. 

Širdingai dėkojame Hot Springs l ietuviams ir pažįsta
miems amerikiečiams gausiai dalyvavusiems gedulingose 
pamaldose 

Nuoširdi padėka seseriai Gailutei Palionienei bei 
pusbroliui Vytui ir Genutei Gečams atvykusiems iš toli 
palydėti a.a. Petrą į amžino poilsio vietą. Ačiū Helene 
Sabaliūnienei, Lily Kazienei, Angelei Kraučeliūnienei ir 
Rimai Jucienei už pagalbą ir parodyta nuoširdumą sunkios 
valandos metu 

Nuoširdžiai dėkojame už atnašautas šv. Mišias įvairiose 
vietovėse, už įteiktas aukas šv. Mišioms, už atsiustas gražias 
gėles, už dosnumą aukojant Lietuvių Fondui ir Tautos Fon 
dui, įamžinusiems velionio Petro atminimą. 

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir per 
spaudą. Didi padėka už patirtą iš visų moralinę paramą bei 
guodžiantį nuoširdumą. Te gerasis Dievas Jums už visa tai 
atlygina! 

Liūdesy likę: žmona Salomėja, s ū n u s Sau l ius , d u k r o s 
— Silvija, Rasa, Vida ir jų še imos. 

„Aš neišėjau vienų vienas" ... 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS TUMĖNAS 
mirė 199© m. rugsėjo 21d. 

Dėkojame dr Petrui Kisieliui už kantru , rūpestingą 
gydymą. 

Nuoširdus ačiū kun. A. Rutkauskui už a tnašautas gedul
ingas šv. Mišias ir palydėjimą į kapus. 

Visiems a.a. Juozo ir mūsų draugams, dalyvavusiems šv. 
Mišiose ir palydėjusiems velionį į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines — mūsų padėka. 

Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už visokeriopą 
patarnavimą mūsų rūpestyje ir liūdesyje. 

Dėkingi Alfonsas Venclovas su visa še ima . 

A.tA. 
KLEMENSUI MARTINKUI 

mirus, jo ž m o n a i STASEI i r d u k r a i K R I S T I N A I 
reiškiu gil ią užuo jau tą i r k a r t u l i ūdž iu . 

Kun A. Žv i n klys 

Hillshoro, WI 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir pad^Kime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jū>u auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vini nv darbus. ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidi n s bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban 
gomi skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasaul iui 
užmr "i apie t ikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutual ią 
okup • ją. 

P- įminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
a r t i r • >sius, įamžindami jų a tmint į ar tvarkydami savo 
palik r ų reikalus. 

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

TAUTOS F O N D A S 
MTHUANIAN NATIONAL F O U N D A T I O N , I N C . 

P. O. Box 21073 
W o o d h a v e n . N.Y. 11421 

L I E T U V O S A I D A I 
Ved . KAZE BRAZDZIONYTF, 

*di*n nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Viaoa laidoi i* WCEV stotie* 
1450 AM banga 

P a s a u l i o L ie tuv ių A r c h y v o i lgameėiui b e n d r a d a r 
biui 

A.tA. 
LEONARDUI KERULIUI 

n e t i k ė t a i m i r u s , jo žmoną i r v a i k u s nuoš i rdž i a i 
už jauč ia ir l iūd i 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
Te l e fona 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 Avenue 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a Avenue 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

K i t i S . C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h v v e s t H v v y . * P a l o s H i l l s 
9236 S . R o b e r t s R d . * H i c k o r y H i l l s 

2424 W . 69 S t . * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

i>i 

Adresą* 511 So. Nolton Avr. 
WUlow Springn. 1I~ 80480. 

! (708) 839-2511. Tel-KAX t«» pHt* 

' 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funerai Home 
2533 W«4 7 M Street 

Chkago. Illinois Mtr.2^ 
H3121-476-2345 

Hills (uneral Home 
10201 South Roberte Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus f-uneral Home 
1410 South 5 0 * Avenue 

( Kero, Illinois 606^0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50lh Avenue 

( Kero, Illinois MVoO 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONALD A PETKUS 

IKINALD M. PFTKUS 
l AVVRENCE C. CASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o . I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . ( 7 0 8 ) 6 6 2 - 5 2 4 6 

• 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. spalio mėn. 12 d. 

x Prel. Vytautas Balčiūnas 
iš Putnamo atvyko į Chicagą ir 
apsistojo Jėzuitų namuose. Jis 
sakys pamokslus ir sekmadienį 
bus Lemonte. Ta proga svečias 
aplankė „Draugo" redakciją ir 
pasikalbėjo apie „Krikščionies 
gyvenime" leidinius, kuriuos 
pasiuntė į Lietuvą. Prel. V. 
Balčiūnas Chicagoje žada išbūti 
iki ateinančio antradienio, 
spalio 16 d. 

x Chicagos ir priemiesč ių 
chorų bendra Dainų šventės 
repeticija įvyksta spalio 22 d. 
7:30 -9:30 vai. Jaunimo centre. 
Atsivežkime nepriklausančių 
dainininkų. Dar pasigendame 
Cicero ir Lemonte gyvenančių 
tautiečių. Repeticijoje pasidali
name balsais, tai puiki proga 
gerai pasiruošti Dainų šventei. 

x Spalio 8 d. „Newsweek" 
žurnale laiškų skyriuje spaus 
dintas Ulme Muld iš Bremer-
ton, WA, laiškas. Laiške mi
nimas JAV valdžios dvigubas 
standartas: Sovietai reikalavo 
Saddam Hussein pasitraukimo 
iš Kuvvait, kai tuo tarpu 
Sovietai perėmė Lietuvą prieš 
50 metų ir įvedė ekonominę 
blokadą, kai Lietuva norėjo 
pasitraukti. JAV valdžios parei 
gūnai tik stebėjo visa tai su 
gėda, rašo Muld. 

x Lietuvių Operos laimin
gieji bilietai bus ištraukti viešai 
Operos baliaus metu lapkričio 3 
d. Jaunimo centre. Daugelis jau 
grąžino bilietų šakneles, dažnai 
pridėdami ir savo auką, bet dar 
daugelis tų bilietų ir negrąžino. 
Opera yra dėkinga visiems, 
kurie atsiliepė į mūsų Operos 
prašymą, bet kartu dar prašo ir 
tuos, kurie dar neatsiuntė 
bilietų šaknelių, atsiųsti, nes 
jau laikas baigiasi. Maldauti 
nėra malonu, bet tai yra vie
nintelis būdas padėti mūsų 
Operos kultūrinei veiktai, kuri 
kelia lietuvių, kaip kultūringos 
tautos, vardą amerikiečių tarpe. 

<sk) 
x Kelionė į 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: American 
Travei Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

fsk) 
x Lietuvos Operos ir haleto 

teatro 70 metų jubi l i e jų* 
Vilniuje! Kviečiame keliauti 
kartu ir dalyvauti naujame 
jubiliejiniame Traviatos spėk 
taklio pastatyme Lietuvoje 
Naujų Metų išvakarėse. Kelio 
nės datos gruodžio 25 (vakare* 
iki sausio 10 dienos 14 naktų 
Lietuvoj ir 1 nakt's Berlyne. 
ČikagaBerlynas/Vilnius pilna 
kaina $1675.00. N e w Yor-
kasBer lynas-Vi ln ius pi1n8 
kaina $1575.00. Kreiptis G. T. 
International, Inc.. 9525 S. 
79th Ave. Hickory Hills, IL 
60457, tel. 70*430-7272. 

i «k 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. nauja paslauga: užtik
rintas pristatymas žemiausia 
kaina 7 dienų laikotarpyje. 
Dabar nereikia rūpintis ar pa-
sir, tas kargo ate is neiš
draskytas, ar visai jo negausite 
siųsdami jį per Maskvą. Už 
$1.35 svaras 'minimumas 100 
svarų). Jūsų siuntinys bus 
pristatytas į Rygos muitine. 
Kreiptis — G. T. International. 
Inc. Cargo Divis ion, 9525 
South 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. Telefonas 
<708) 430-7334 

x Kun. Povilo Dilio, Lietu
vių liuteronų Išganytojo pa
rapijos vadovo, kunigystės 60 ir 
amžiaus 85 metų sukaktis bus 
minima Išganytojo bažnyčioj 
spalio 21d., sekmadienį, 1 vai 
Po pamaldų bus pietūs Lietuvių 
namuose, 1573 Bloor St. W. To
ronto. Išganytojo parapijos 
adresas yra 1691 Bloor St. West 
Toronto. 

x Jaunimo centro Moterų 
klubas švenčia savo dešimtą
sias metines spalio 26 d. vaka
ronės metu ir kviečia Chicagos 
ir apylinkių lietuvius tą vakarą 
praleisti kartu. 

Prel. Juozas Prunskis yra 
„Ateities" žurnalo jaunimo 
kūrybos konkurso mecenatas. 
Premijos jauniesiems rašy
tojams ir poetams bus įteikia 
mos „Ateities" žurnalo vakare. 
Vakaras įvyksta šeštadienį, 
spalio 13 d., 7 vai. vak. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

x Fotografo Viliaus Nauji 
ko iš Lietuvos nuotraukų paro
dos atidarymas įvyks penkta 
dienį, spalio 19 d. nuo 7:30 v.v. 
iki 9 v.v., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus vaizdinių 
priemonių kambaryje. 

x Menininkų iš Lietuvos 
koncertas ir spektaklis „Tau 
tos Atgimimas" Jaunimo cen
tre, sekmadienį, lapkričio 4 d., 
3 v. p.p. Bilietai gaunami Patria 
parduotuvėje. Rengia Naujoji 
Opera. 

(sk) 

x Išnuomojamas 5 kamba
rių, šviesus, naujai išremontuo-
tas butas antvame aukšte, pri 
einama kaina, 73 ir Richmond 
apyl. Kreipt is vakarais: 
312-476-2929. 

(sk) 

x Ateities studijinis savait
galis įvyksta spalio 12-13 d. 
Jo programa atspausdinta 
„Drauge" antradienį, spalio 9 d. 

(sk) 
x Noriu susipažinti malo

nią, nerūkančią moterį jaunes
nę negu 42 m., aukštesnę, negu 
5 pėdos 4 coliai. Esu gimęs Eu
ropoje, aukštis 6 pėdos 4 coliai. 
230 sv. Rašykite: George 5449 
Meredith Dr.. Apt. A, Kala-
mazoo, MI 49002 

(sk> 
x Lietuvoje parduodamos 

masinos: Lada 2106 - $3,500, 
Lada 2107 - $3,900, Lada 2108 
- $3,500, Lada 2109 - $3,900. 
Maskvičius — $3,700, Volga 
24-10 — $6.500. Mini autobusas 
„Latvija" dešimties vietų — 
$6,500. Visos mašinos naujos. 
Taip pat keičiame dolerius į rub
lius aukštu santykiu. Perveža-
me dolerius į Lietuvą ir įteikia 
me jūsų giminėm į rankas. 
Skambinti: 708-639-2899 10 
AM-4PM ir 6PM-9PM. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimų nnmus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 58*5969 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Optical Studio, 2620 W. 

71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskienę . Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v.p.p. 5:30v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šestd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 
x Baltic M'muments, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago. IL. 
Tel. (312476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, ' 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.1 

x Ligos draudimas atvyk u 
šiems iš Lietuvos ir kitu kr&'tų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago. IL 
60609 Tel. 1 -312 523 9191. 

(sk.) 

x Lietuvių istorijos drau
gija šaukia susirinkimą spalio 
16 d., antradienį, 2 vai. popiet 
Gintaro klube, 2548 W. 69 St 
Paskaitą „Lietuvos žemės tur
tai istorijos eigoje" skaitys 
geologė Birutė Saldukienė. Bus 
ir vaišės. Nariai ir besi
domintieji kviečiami dalyvauti. 

x Balfo direktorių suvažia
vimas rengiamas lapkričio 10 d. 
Lietuvių namuose, Cleveland, 
Oh. Lapkričio 9 d., penktadienį, 
bu3 susipažinimo vakaronė. 
Suvažiavimas prasidės šešta
dienį 9 vai. ryte. Iškilminga 
vakarienė ir susipažinimas su 
Clevelando baltininkais bus 
Lietuvių namuose 7 vai. vak. 
Sekmadienį, lapkričio 11d. šv. 
Mišios Dievo Motinos bažny
čioje. Po pamaldų parapijos 
salėje pabendravimas ir 
suvažiavimo uždarymas. 
Suvažiavimą globoja vietos sky
rius, kurie pirmininkas ir Balfo 
direktorius yra Vincas Apanius. 
Suvažiavimo rengimo komiteto 
pirmininkė yra Ona Jokūbai-
tienė, buvusi ilgametė Balfo 
centro valdybos generalinė 
sekretorė. 

x Walter Rask, Oak Lawn, 
Dl., buvęs daugelį metų kelionių 
biuro-American Travei Service 
— savininkas, nepavargstantis 
keliautojas, buvo atvykęs į 
„Draugą", pasidalino įvairiais 
įspūdžiais, grąžino laimėjimų 
šakneles ir įteikė 50 dol. auką 
dienraščiui. Nuoširdus ir dide 
lis ačiū. 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant, mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre 
su: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 — mais
to produktai bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 darbo dienų 
laikotarpyje. 10 sv. miltų, 10 '• 
sv. cukraus, 5 sv. ryžių. 5 sv. 
konserv. druska, 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas, 2 dėž. džiovintų slyvų, 2 dėž. 
razinų, 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai
rių arbatų. 39oz. pupelių kavos. 
12 oz. kakavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreipti „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave.. Hicko 
ry Hills. IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at 
stovas Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

Ateitininkų sendraugių poilsio savaitės dalyviai su Nijole Sadūnaite 
sodyboje Kennebunkporte, Maine, rugpjūčio 11-18 dienomis. 

pranciškonų vienuolyno 

Nuotr. A. Dziko 

x BUENOS AIRES. Argen 
tina. vadinamas Pietų Ameri
kos Paryžiumi — elegantiškas, 
judrus miestas. Grožėsitės 
plačiais bulvarais, parkais, 
skulptūromis, paminklais ir 
muziejais. Parduotuvėse rasite 
įvairių odos išdirbinių dideli 
pasirinkimą, keliaudami su 
„DRAUGO" ekskursija š.m. 
lapkričio 26 d. Informacija ir 
registracija American Tra
vei Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave.. Chicago. IL 
60643; tol. (1-312) 238-9787. 

(sk) 

x Ieškome draugiškos mo
ters prižiūrėti senesnio am
žiaus moterį ir gyventi kartu 
St Petersburg Beacb, Floridoje 
Turi sugebėt vairuot automo 
bilį. Pilnas išlaikymas ir alga. 
Kreiptis Chicagos telefonu: 
312-778-2100. 

(sk^ 

x Vaikų filmas iš Lietuvos 
„Aš esu" bus rodomas Chicagos 
Tarptautiniame vaikų filmų fes
tivalyje. Filmą pagamino Lietu
vos filmų studija, režisavo 
Romas Lileikis ir Stasys 
Motiejūnas. Meniškai susuktas, 
70 min. trunkantis filmas yra 
apie senelės gioboje paliktą 
vaiką Jonuką, kuriam, nekant
riai laukiant mamos sugrįžtant, 
vaizduotė pasidarė nesukontro
liuojamai laiki Filmas bus 
rodomas trečiadienį, spalio 17 
d., 4 v.p p. Facets Multimedia 
centre, 1517 W. Fullerton Ave. 
Galima pasiteirauti, ar bus 
rodomas ir kitų laiku, paskam
binant Andr^a Shaffer 
281-9075. 

x Patria dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 22' voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų Siunčiame prekes 
į Vilnių kargo-oro linija. Tel. 
312-778-2100. 

(sk) 

x Su tinkame jūsų artimuo
sius New Yorko arba Washing-
tono aerouoste ir atvežame į 
Čikagą, arba jos priemiesčius. 
Skambinti (312) 434-8618. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybes Riga/Kopenhaga 
fsu nakvyne' Čikaga, New Yor-
kafl ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilriius/Berlynas/Cika-
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vilnius Berly-
nas.New Yorkas kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
Vilnius/Rf rh r,as /Los Angeles 
kaina nuo $1223.00 ik i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacija-; mūsų raštinės 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
INC., 9*25 S. 79th Ave . , 
Hickory "i!l9, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 
x American Travei Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washi"gto"no į Chicagą, Los 
Angeles. O-.eland, ar kitus 
miestas. T pat turi žmogų 
New Yorko. kuris sutinka at
vykstančiu- i Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies-
tus.Tą pat j ;• itarmavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darcme nuotraukas pa
sams ir k ' . -ns dokumentams, 
kurias gp'ima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travei 
Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., -Chicago, IL 
60643. Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.1 

x Bilietus į DIRVOS Dei
mantinio Jubiliejaus minė-
jimą-pokyU, kuris bus spalio 21 
d. Martiniąue pokylių salėje, Či
kagoje, dar galima užsisakyti 
skambinant Irenai Kriaučeliū-
nienei (706) 301-8183 ir Vidai 
Jonušienei (708) 448-4520. 

(sk) 
x Atlieku namų remonto 

darbus gerai ir sąžiningai. 
Skambinkite Sigitui nuo 6 v.v. 
iki 8 v. ryto. TeL 312-523-0617. 

(sk) 

x Parduodamas antrame 
auki te kampinis kondomi 
niurnas, Oak Lawn, 98 ir Pulas-
ki; 2 miegamieji, 2-jų auto 
garažas. Re/Max, R. Stankus, 
312-686-5959. 

(sk) 

x Galite nupirkti bilietus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: American 
Travei Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cennak Road - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x Lietuvių ekskursija į Ar
gentiną, Braziliją ir Čilę or
ganizuoja „Draugas" š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: American Travei Service 
Bureau, 9727 S. Western 
Ave., Chicago, IL 60643. Tel. 
312-238-9787. ( g k ) 

x Dėmesio video aparatų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVTDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1%" U-
Matic, Beta, VHS, 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi fora-
tus. Taip pat perrašome 16 mm 
kino filmus į video juostas. 
Mūsų adresas: INTERVTDEO, 
3633 S. Archer Ave.. Chicago, 
IL 6O690, tel. (312) 927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 7trth Ave. , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(stt 

x Inžinierius-elektrikas iš 
Lietuvos, 28 m., gal intis 
susikalbėti angliškai, sutiktų 
dirbti bet kolų darbą už nedidelį 
atlyginimą. Siūlyti: t e l . 
1-708424-9383. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui, 5-jam 
milijonui užbaigti vajaus pro
ga aukojo: $1,000 Jonas Ado
maitis, $300 Petras Jadviršis, 
po $100 A.L.R.K. Moterų sąju-
gos 20 kuopa, Birutė Kašinskie-
nė, Antanas ir Veronika Kriš
čiūnai ir Marija Reinienė. 
Prašome siųsti aukas ir įsigyti 
bilietus lapkričio 10 d. pokyliui 
LF būstinėje - 3001 W. 59th 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Solistai — Margarita ir 
V a c l o v a s Momkai atl iks 
meninę programą L. Fondo va
jaus bankete, kuris įvyks lapkri
čio 10 d. 6:00 v.v. Martiniąue 
pokylių salėje. Paaukoję 100 
dol. gaus vieną svečio bilietą į 
pokylį. įnašus siųsti ir bilietus 
įsigyti galima L.F. raštinėje 
3001 W. 59th St., Chicago, 111. 
60629. 

(sk) 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
p ig ia i perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garantija 
VH)EQaparatūrai, TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame kompiuterius, 
mezgimo, kopijavimo masinas 
ir t.t. Viską galim persiųsti , 
apmokėtu muitu ir pristatyti 
į namus Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica- i 
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

x Lapkričio 4 d., sekma
dienį, po šv. Mišių, Pasaulio Lie
tuvių centro banketų salėje 
įvyks PLC metinis susirin
kimas. Jo dienotvarkėje: PLC 
tarybos rinkimai, pranešimai, 
einamųjų reikalų aptarimas. 
Visus kviečiame aktyviai daly
vauti. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 
- - . » 

ARGENTINOJE 
— Kun. Vitas Šimanskis, 

MIC, 1940 m. rugsėjo 3 d. buvo 
įšventintas kunigu. Ilgą laiką 
dirbo Aušros Vartų parapijoje 
vikaru ir „Laiko" administrato
rium Avellanedoj. Paskiau dar
bavosi Šv. Kazimiero parapijoje 
Rosario. Paskutinius 22 metus 
dirba Villa del Diąue, kur ap
tarnauja apylinkės lietuvius ir 
nelietuvius, taip pat laiko no
viciatą. Jo kunigystės keturias
dešimt metų sukaktis buvo 
paminėta Avellanedoje rugsėjo 
2 d., o Rosario Šv. Kazimiero 
bažnyčioje rugsėjo 9 d. Be to, 
kun. V. Šimanskis yra muzikas 
ir groja vargonais bažnyčiose. 

— A.a. J o n a s J u š k a u s k s s , 
87 metų amžiaus, mirė Quilmes 
mieste. Argentinoje gyveno nuo 
1929 m. Nuliūdime liko žmona 
Adelė Jančiauskaitė Juškaus-
kienė. 

x Naujus Metus sutikite 
Lietuvoje! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991; 14 naktų 
Lietuvoje, viena naktis Kopen
hagoje. Kel ionės kaina: iš 
Chicagos $1,675, iš New Yorko 
$1,575. Nedelskite registruotis 
American Travei Service Bu
reau, 9727 S. Westera Ave., 
C h i c a g o , I L 60643 , te l . 
312-238-9787. 

(8k) 

x Lietuvių fotografų 19-to-
rios k a s m e t i n ė s parodos ati
d a r y m a s bus penktadienį, 
spalio 19 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Kviečiame visus at
silankyti. 

(8k) 

x Už a.a. t e i s . Alfonsą Nor
kų, prieš metus iškeliavusį 
Amžinybėn, šv. Mišios bus 
aukojamos spalio 14 d. Holy 
Name of Jesus bažnyčioje, West 
Palm Beach, FL. Prašome gimi
nes ir draugus pasimelsti ui a.a. 
Alfonso sielą. Žmona ir duktė. 

(sk) 

x Lietuva Amerikos Televi
zijoje! Asmenys arba organiza
cijos gali užsisakyti spalvotą 
dviejų valandų filmą rodantį 
lietuvių pastangas atstatyti 
nepriklausomybę. Įrekorduota 
VHS formato kasetėje. Meniš
kai paruošta, teigiamai ir 
plačiai aprašyta „Drauge" 8.m. 
rugsėjo 28 d. Kaina su persiun
timu $36.00. Čekį su savo adre
su siųsti: Fe l iksas Kontautas, 
747 E . Broadway , S. Boston, 
MA 02127. TeL (617) 266-6876. 

(sk) 

x Roko ansamblis .•Antis", 
iš Kauno, kuriam jau plojo 
Vakarų Europa, spalio 19 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. gros, dai
nuos, vaidins, juokins Jaunimo 
centre. Bilietai; Patria, 3636 W. 
71 St., teL (312) 778-2100. 

(sk) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport. IL60441 

Tel. (708) 301-486* 
Valandos pagal susitarimą 

x Lietuvių Opera šį sezoną 
mini jau 35 metų veiklos 
sezoną. Operos pastatymui rei
kalinga daug lėšų, todėl yra 
rengiami keli renginiai. Vienas 
iš jų — tradicinis metinis Operos 
balius, kuris bus Jaunimo cen
tre lapkričio 3 d. Meninėje pro
gramoje dainuos mūsų Operos 
choras, diriguojamas Alvydo 
Vasaičio ir solistai — Audro
nė Gai i iūnienė ir J u l i u s 
Savrimas. Akompanuos Mani-
girdas Moteksitis. Visuomenė 
prašoma remti mūsų Operos 
vieneto veiklą, kuris pavasarį 
stato Ponchiellio operą „Lie
tuviai", ir dalyvauti šiame 
baliuje. Stalus prašome užsisa
kyti pas Valdybos sekretore Re
giną Smolinskiene telefonu 
312-582-1771. 

(sk) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
Te l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vąk 
šeštad 9 v.r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

TeL (1-312) 778-0600 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 00621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


