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"ri-i& L. i -r i~i t J /\rvj i /\ro W O R L U - W I D E O/VII V 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-^-2-3 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXI Kaina 60 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, SPALIS - OCTOBER 20, 1990 Nr. 206 

Lietuva jau iš anksto f| 
sumokėjo Maskvai 

Gorbačiovui da r nevėlu 

Vilnius . Pasaulio spauda 
teberašo apie šių metų Nobelio 
Taikos premiją, kuri buvo pa
skirta Michailui Gorbačiovui. 

Įdomius komentarus spausdi
na „New York Times" spalio 17 
dienos laidoje, kuriuos pateikia 
John Budris. 

Jis sako, kad nedaug kas 
pakėlė šampano taures Lie
tuvoje, kai išgirdo žinią, kad 
Nobelio premija Gorbačiovui. 
Štai kokie jo „žygiai" pra
ėjusiame pusmetyje: Lietuva 
deklaruoja nepriklausomybės 
atstatymą ir Sovietų kariuo
menė įsiveržia į Vilnių su 
tankais ir parašiutininkais. 
Rusų parašiutininkai užima 
spaustuves ir vyr iausybės 
įstaigas ir pagrobia lietuvius 
atgal į Raudonąją armiją. Ten 
skraido migai, o malūnsparniai 
primeta daugiau sovietinės pro-
paganods lapelių, negu kad Ver-
montas turi klevo lapų. Vakarų 
žurnalistai išvaromi ir su
varžoma spauda. Tai dalykai, 
kurių niekas nesi t ikėtų iš 
Motinos Teresės ar indų 
Gandžio. 

J o „žygdarb ia i " 
O kada lietuviai nesutinka 

atšaukti savo nepriklausomybės 
deklaracijos. Gorbačiovas įsako 
blokadą, kuri suardo krašto 
ekonomiją. Nors dabar oficialiai 
ji buvo sulaikyta, bet ji tęsiama 
dalinai ir toliau. Blokados nuo
stoliai esą bilijoniniai. Šne
kama, jog Gorbačiovas turėtų 
padovanoti savo 700,000 dol. 
premiją, kad bent dalinai būtų 
išlyginti blokados nuostoliai. 

Lietuvos ministerė pirminin
kė Kazimiera Prunskienė yra 
pasakiusi, jog .jei Maskva 
mano, kad mes esame jai sko
lingi už nepriklausomybe, tai 
mūsų sąskaita jau iš anksto yra 
užmokėta". Bet Gorbačiovas ir 
šiandien dar kalba apie fede
ra tyvinę Sovietų Sąjungą. 
Maskva sako. jog nuo 1991 
metų Lietuva turės mokėti 
konver tuo jama va l iu ta už 
gaunamas žaliavas. Būtinai 
reikalinga alyva, natūralios du
jos ir geležis yra tos medžiagos, 
kurios gali sudaryti šią žiema 
daug blogesnes sąlygas negu 
pavasario blokada. O šio ket
virčio medžiagų pristatymas. 
ypač vaistų, vis negarantuo
jamas . Visa t a i y ra t ik 
šantažiška taktika. 

Dar ne vėlu nusipelnyti 
Tankai ir dabar patruliuoja 

vakarais Vilniaus centre, o kai 
kurie pastatai, užimti sovietų 
kareivių, dar ir dabar nesugrą
žinti. P ie t ryč ių Lietuvoje 
Maskvos įsteigtoji Komunistų 
partija provokuoja tautybių ne
ramumus, ypač su lenkais ir 
rusais pagal Gorbačiovo 
nurodymus. Vietinės tarybos 
tebekontroliuojamos senosios 
komunistų gvardijos žmonių, o 
tai yra prieš Lietuvos Konsti
tuciją. Jie skelbia dvi sritis 
autonominiais regionais. 

Šie da rba i . Gorbačiovo 
padrąsinti, yra nesuderinami su 
Nobelio Taikos premija, paste
bima tame dienraštyje Šio auto
riaus žodžiais. Gi savo sveiki
nimo telegramoje, kurioje jis 
kreipiasi į Gorbačiovą ..Jūsų 
didenybe", žodžiais, Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
kuris pats buvo nominuotas šiai 
premijai, išreiškė viltį, kad šis 

žymuo „išplės kaimyniškus 
ryšius tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos ir padės ats ta tyt i 
Pabaltijo nepriklausomybę". 
Tad ir dabar esą nevėlu Gorba
čiovui dar užsipelnyti tai, ką jis 
jau yra laimėjęs. 

Lie tuva — jo kolonija 
Toliau taip rašoma, jog, kai 

Gorbačiovas dabar turi galią 
atleisti respublikų vyriausybes 
ir va ldy t i p rez iden t in i a i s 
įsakais, jis taip pat gali kontro
liuoti ir pasitarimus su Lietuva. 
Tačiau kažkaip susidaro vaiz
das Vakarų spaudoje, kad vidu
je jo galios silpnėja, nors jo 
spaudimas Lietuvai nėra suma
žėjęs. Pirmasis pokalbis tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
pasibaigė tuo. kad Maskva iš 
principo norėtų tartis. Tačiau 
privati Gorbačiovo pozicija yra 
visai priešinga. Jis žiūri į Lie
tuvą, kaip į savo koloniją, rašo 
Budris „New York Times" dien
raštyje, ir juokiasi iš Vakarų pa
sitikėjimo juo pačiu ir to noro, 
kad jis padėtų derybose, o tai lei
džia joms vykti tada. kai yra pri
spaudžiamas tai daryti. 

Su t a n k u pe r Vilnių 
į Oslo miestą 

Nedaug galimybių buvo pra
leis ta pompast iškai iškelt i 
Gorbačiovą Vakaruose. Nobelio 
premija dabar yra dar kitas toks 
pavyzdys. Pakol jis nepakeis 
savo pozicijos ir leis Lietuvai 
būti laisva be jokių varžtų, ir tai 
greitai, tai šie metai bus tie, kai 
jis tanku per Vilnių keliaus į 
Oslo atsiimti premijos, baigia 
savo komentarus Budris šiame 
New Yorko dienraštyje. 

Vakar pranešta, jog Sovietų 
Sąjungos Aukščiausioji Taryba 
patvirtino Gorbačiovo pateiktą 
ekonomijos naują planą, kuris 
mūsų dienraštyje buvo paskelb
tas penktadienio laidoje. Pats 
Gorbačiovas, kalbėdamas toje 
sesijoje, pasakė, kad tas planas 
yra geras visoms penkiolikai 
respublikų, taigi, ir Pabaltijui. 

»»' 
„Vakarų 

imperializmas' 
J u n g t i n ė s Tau tos . — Čia 

Genera l inė je asamblėjoje 
kalbėjo Irako atstovas, ap
kaltindamas Ameriką ir jos są
jungininkus nauja „Vakaru 
imperializmo era". Irako diplo
matas perskaitė savo Užsienio 
r e ika lų min i s te r io raštą, 
kuriam nebuvo leista atvykti į 
New Yorką savo privačiu 
lėktuvu. J i s turėjo skris t i 
komerciniu l ėk tuvu , bet 
nesutiko. Perskaitytame rašte 
nebuvo jokios susitaikančios 
minties, kurią švelniai siūlė 
savo kalboje prez. Bushas taip 
pat šiame forume. Buvo pakar 
to fa I^ako prez. Husseino rug
pjūčio 12 d. kalbos vieta, kad 
turi būti kartu sprendžiami visi 
Vidurio Rytų klausimai, įskai
tant Kuwaito likimą. Libano ir 
pa les t in ieč ių r e i k a l u s bei 
Izraelio pasitraukimą iš užimtų 
žemių. 

Rusijos pasiuntiniai 
Washingtone 

Jelcinas už Rusiją, Gorbačiovas už 
Sovietų Sąjungą 

„Draugo" redakciją vizitavo Lietuvos Respublik 
Saudargas. Ta proga darbo metu padaryta ši nuotr: 
ir kitais bendradarbiais. Iš kairės matyti poetas Kazyv 

Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas Oskaras • 
reikalų ministeris Algirdas Saudargas, korektorė K; 
redaktorius kun. Pranas Garsva^ilC, redaktorė A 
Vytautas Dijokas ir redaktorius Vytautas Radži 

Užsienio reikalų ministeris Algirdas 
:ka, kurioje matyti svečiai su redaktoriais 
Bradūnas. redaktore Aušra Liūlevičienė, 

• ašys, redaktore Irena Regienė, Užsienio 
jdmiera Bradūnienė, vyriausias „Draugo" 
.dona Zailskaitė, Lietuvos svečius atvežęs 
us. Jono Tamulaičio nuotrauka 

Už demokratinę Lietuvos valstybę 

— Kijeve badavo 250 
studentų, kurie buvo pasistatė 
palapines Spalio revoliucijos 
aikštėje ir čia išbuvo dvi savaites, 
iki šio trečiadienio, kai atsista
tydino Ukrainos ministeris pir
mininkas. Žmonės jiems atneš
davo vandens atsigerti. 

Vilnius. — Devynių Lietuvos 
partijų ir sąjungų vadovai 
išleido Lietuvos žmonėms 
bendrą pareiškimą. 

Artėja derybos su Tarybų Są
junga. Padėtis Lietuvoje, nepai
sant priešiškų mūsų nepriklau
somybei jėgų pastangų, lieka 
gana stabili. Laikas nuo kalbų 
apie nepriklausomybę pereiti 
prie darbų, tveriant mūsų 
valstybę visose gyvenimo sri
tyse — politikoje, ekonomikoje, 
kultūroje. Laikas, stabilizavus 
rinką ir apmalšinus korupciją 
bei spekuliaciją, ryžtingai imtis 
ekonominės refomos, atsiski
riant nuo TSRS biudžeto, {ve
dant lietuvišką valiutą ir pe
reinant prie laisvos rinkos. 

Mes, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiojoje Taryboje atsto
vaujamų partijų ir judėjimų, 

Vilnius — žydų 
kul tū ros cent ras 

New Yorkas , 1990 spalio 12. 
(LIC) - YTVO žydų tyrimo in
stitutas pranešė Lietuvių In
formacijas centrui, kad spalio 
20 22 d. YIVO ins t i tu to 
65-mečio proga New Yorke yra 
rengiama konferencija apie Vil
nių kaip žydų kultūros centrą. 
Į konferenciją atvyksta aštuoni 
prelegentai iš Lietuvos. 

Pasak YIVO vedėjo Samuel 
Norich. ,.mes žiūrime į šią 
konferencija ka ip žydų ir 
lietuvių istorikų mokslinio 
dialogo pradžią, ar tiksliau 
sakant, tęsinį. Tikime, kad šis 
dialogas padės iššaukti abiejų 
bendruomenių gilesnį suprati
mą apie mūsų istorinius ryšius, 
kurie mus kartu jungia". 

Numatytų prelegentų tarpe-

prof. Raimundas Rajackes (Ati
darymo žodis), Egidijus Alek
sandravičius 'Hebraiškos studi
jos Vilniaus universitete 19-to 
šimtmečio pradžioje), Alfonsas 
E i d i n t a s 'Lietuvos žydų 
emigracija 1868-1940), Julian 
Rage? 'Žydai gydytojai ir viešoji 
sveikata Vilniuje), Gintautas 
Surgailis OLenkijos žydų pabėgė
liai Vilniuje Antrojo pasaulinio 
karo pradžioje i, Izraelis Lemper-
tas (Žydu kultūrinis gyveni
mas Vilniuje 1939-41), Ellezer 
Zilber (Kultūrinis gyvenimas 
Kauno žydų gete), Emanuelis 
Zingeris (Žydų kultūrinis atsi
naujinimas Lietuvoj nuo Antro
jo pasaulinio karo). 

įėjimas į konferenciją laisvas. 

ėjusių į rinkimus su Sąjūdžio 
rinkimine pla t foma, atstovai, 
nutarėme pradėti nuolatines 
politines konsultacijas ne t ik 
parlamente, bet ir už jo ribų, 
siekdami bendrais \ eiksmais 
konsoliduoti visuomenę Lietu
vos nepriklausomos valstybės 
įtvirtinimui. 

Mes pasisakome i z. Lietuva, 
nesusietą jokiais fSteracmiais. 
konfederaciniai ir kitokiais 
valstybiniais :yšiais su Tarybų 
Sąjunga, už tikrai neprik auso-
mą demokratinę I.ietuvo? vals
tybę. 

Pasirašė: 
Lietuvos krikščionių demo

kratų partijos deputatų v i rdu 
Egidijus Klumbys, 

Lietuvos socialdemokratu par
tijos deputatą vardu Kazimieras 
Antanavičius, 

Lietuvos demokratų partijos 
deputatų vardu Saulius Peče
liūnas, 

Lietuvos žaliųjų p a r t i j a de
putatų vardu Zigmas Vaišvila. 

Tautininką sąjungos deputa 
tų vardu Aleksandras Ambra
zevičius, 

Kovo 11-osios partijos depu
tatų vardu Virg' us Čepaitis, 

Tremtiniu >ąju' ros deputatų 
vardu Balys Gai. skas , 

Darbininkų sąj igos deputa 
tų vardu Petras ' miotas. 

Lietuvos laisv* lygos depu 
tatų vardu Povi - Varanaus 
kas. 

Lietuvoje laba 
„Caritą*" organe 
šį žurnalą, kurio' 
Vyriausia redan 
Pajarskaite. Tuo 
Kilti ir kelti, kur 
išskaityti. 1 
egzempliorių. Le; 

»iiai veikia 
*, kun leidžia 
l matome čia. 

-e — Albina 
Davadinimo — 
čia negalima 

*« 22,000 
Tias Kaune. 

- At lan to j ' * nar ių iš 
Sovietų cirko truoės pasiprašė 
teisės pasilikti v erikoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvių t a u t o s Sąjūdžio 
s t e i g i a m a s i s s u v a ž i a v i m a s 
įvyko 1988 metais spalio 22 ir 
23 dienomis Vilniuje. Tada buvo 
reikalaujama lietuviams kultū
rinės ir ekonominės autonomi
jos ir pasmerkta Sovietų Sąjun
ga už tebetęsiamą Lietuvos oku
paciją. Tada buvo grąžinta Vil
niaus katedra. Sąjūdis atvedė ir 
iki šių metų kovo 11, kai demo
krat iškai išrinktas Lietuvos 
Parlamentas arba Aukščiausioji 
Taryba paskelbė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo aktą. 

Kansas valstijoje lankosi 290 
asmenų Sovietų Sąjungos dele
gacija ..People to P e o p l e " 
rėmuose, kuri buvo pradėta 
vykdyti prieš kelis metus, kad 
Amerikos ir Sovietų žmonės 
pažintų kiekvieno krašto būdą 
gyvendami tų kraštų šeimose. 
Šioje delegacijoje yra daug bu
vusių žymių žmonių sūnų ir 
dukterų , pavzdžiui marša lo 
Žukovo dukros ir Chruščiovo sū
nus Sergiejus. Jis, prisimin
damas savo tėvo pasakymą 
palaidoti Ameriką, pasakė, kad 
jo tėvas klydo, manydamas, kad 
,,socializmas triumfuos vietoje 
kapitalizmo". 

— Amer iko je kiekviename 
mieste, kur gyvena ukrainiečių, 
yra suorganizuoti specialūs 
komitetai, kurie padeda įvai
riais būdais Ukrainos Ruch 
sąjūdžiui tėvynėje. 

— Kr ikšč ion i škos Kultūros 
savaitė buvo suorganizuota 
Lvove rugsėjo 6-12 dienomis 
kurių metu vyko ukrainiečių 
diskutuojami tautiniai reikalai 
kultūrinėje, politinėje ir eko
nominėje srityse, ypač atiduo
dant didžiausią dėmesį jaunimui. 
Buvo suruoštos didelės procesi
jos, kai buvo grąžinta ukrainie
čiu k a t a l i k a m s Šv. Ju rg io 
katedrr Dalyvavo daugiau kaip 
300,000 ukrainiečių Tos savai
tes išlaidas finansavo Amerikos 
ukrainiečiai. 

— M a s k v o s spauda pranešė, 
jog KGB gali suteikti vertingų 
žinių Amerikai apie Iraką, 
kur io ka r iuomenė naudoja 
Sovietų ginklus. I tai atsiliepė 
Irako vyriausybe, pasakydama, 
jei Maskva tai padarys, tai 
nebus išleisti išvažiuoti Sovietų 
Sąjungos piliečiai, kurie ten dir 
ba patarėjais. 

— Ats tovų rūmų lėšų skirs
tymo komitetas rekomendavo 
Kongresui, kad kitais metais 
skirtų menams 180 mil. dol. 

W a s h i n g t o n a s . Boris 
Jelcinas, pagal pačių Sovietų 
nuomonių biuro duomenis, turi 
gyventojų pritarimą 59^, o už 
Gorbačiovą pasisako maždaug 
18% gyventojų. Tokioje situaci
joje visa Gorbačiovo tvirtovė yra 
Washingtonas, rašo „Christian 
Science Monitor" dienraštis sa 
vo spalio 17 d. laidoje. 

Jelcino štabo viršininkas Gen-
nadi Burbulis atvyko į Wa-
shingtoną, norėdamas aptarti, 
kad būtų atidaryta diplomatinė 
misija, kuri reprezentuotų, kaip 
jis pasakė, „nepriklausomą, su
verenią Rusijos valstybę". Bur
bulis ir k i t i penki oficialūs 
pareigūnai iš Rusijos Respub
likos susitiko su JAV vicepre 
zidentu Dan Quayle ir jam 
pareiškė, kad jie čia atvažiavo 
ne kaip opozicijos prieš Gor
bačiovą nariai, bet kaip Rusijos 
vyriausybės atstovai, kuri turi 
daugiau gyventojų ir žemės 
negu visos 14 respubl ikų 
sudėjus kartu. Rusijos vadovybė 
formaliai savo suverenumą 
paskelbė prieš 4 mėnesius. 
Maskvai tai sudaro didelę kons
titucinę krizę. 

Kas padė jo Lietuvos 
b l o k a d a i 

Rusijos atsiskyrimo nuotaikos 
sudaro didelius sunkumus prez. 
Busho administracijai, kuri 
padeda Gorbačiovui. Jelcino vy
riausybė j a u yra padėjusi Lie
tuvai, kad Gorbačiovas atšauk 
tų blokadą, rašo šio dienraščio 
korespondentas L. Uzzell. Rusi
ja taip pa t nutarė, kad jos 
kareiviai atlieka karinę tar
nybą tik Rusijos Respublikos 
ribose. „Jei Rusijos Respublika 
įgyvendins savo suverenumą, 
tai Sovietų Sąjunga bus kaip 
šventoji romėnų imperija". 

Prieš 4 metus Jelcinas save 
vadino socialistu. Šiandien jis 
sako. kad „šventa teisė" žmogui 
turėti savo nuosavybę. Jelcinas 
kalba už Rusiją ir jos kultūrą, 
kuri seniai buvo prieš Leniną. 
Gorbačiovas kalba tik už Sovie
tų Sąjungą, kuri prasidėjo su 
Leninu. J a m lojali liko tik val
dančioji klasė. Jelcino pasiun
tiniai Washingtone suruoštame 
simpoziume labai aiškiai pareiš
kė, kad Rusijos vyriausybė yra 
pasiruošusi „apeiti Gorbačiovą 
ir pradėti ryšius su Vakarais", 
įskaitant tiesioginius pasitari
mus su JAV. 

Ar J e l c i n u i pasiseks? 
Jelcino kelias primena nese

niai Solženicyno paskelbtą viešą 
pareiškimą Maskvos spaudoje, 
kuris siūlė atstatyti Rusijos 
garbę pasau ly je su s lavų 
k r a š t a i s . Rusija greičiau 
žengia reformų keliu, negu 
Gorbačiovas nori Ji ne tik kad 
priėmė ,,500 dienų planą" 

— „ J a u n i m a s už Kris tų" 
buvo pirmą kartą nuo 1933 
metų susirinkęs į Lvovo sporto 
stadioną pareikšti savo idea 
!ams už Kristų ir tautą kur 
dalyvavo daugiau kaip 60,000 
ukrainiečių jaunimo. Popiežius 
Jonas Paulius II atsiuntė jiems 
savo pasveikinimą. 

— Ats tovų r ū m ų demokratų 
,.whip" William H. Gray III. 
kalbėdamas biudžeto reikalais, 
išsireiškė apie prez. Busbą: 
„Mes prašome jį sustoti vaidi 
nus partijos vadą ir pradėti 
veikti ka ip prezidentui dera" 

pereiti į laisvo verslo ekonomiją, 
bet panaikino ir Religinių 
reikalu įstaigą, kuri tvarkė 
rusų religinius reikalus. Rusijos 
Parlamentas net priėmė nuta
rimą, kad būtų visi Sovietų 
patarėjai atšaukti iš Irako. 
Vakarams Jelcino Rusijos prog
rama yra žymiai patrauklesnė, 
bet a r ji pasiseks, klausia 
minėtas korespondentas. 

Amer ika negali ignoruoti 
Kremliaus politikos analiza

torius John Dunlap iš Hooverio 
instituto sako. jog Jelcinui tik
riausiai pasiseks. Jam padeda 
Leningradas. Jis mano, kad 
Gorbačiovas bus „sujeruzels-
k in ta s" ir bus vienkartinis 
Sovietų Sąjungos prezidentas — 
pirmas ir paskutinis. J is mano, 
kad Rusija pereis į pliuralistinę 
rinkimu sistemą, taikiai sugy
vens su kaimynais, bet laikys 
stiprią kariuomenę, kad pajėgtų 
apsiginti nuo galimos agresijos 
tolimoje ateityje. Rusijos 
ekonomija bus laisvo verslo 
ekonomija. Tad Amerika nebe
gali ignoruoti Rusijos pasi
reiškimų ir turėtų pradėti 
pokalbius. 

Paskir tos Nobelio 
Fizikos ir Chemijos 

premijos 
S t o c k h o l m a s . — Šiaurės 

amerikiečiams buvo paskirtos 
fizikos ir chemijos Nobelio pre
mijos. Švedijos Mokslų akade
mija pagerbė Jerome Friedman 
ir Henry Kendall, abu iš Mas-
sachusetts Technologijos ins
t i t u t o , ir Richard Taylor, 
profesorių iš Stanfordo uni
versiteto už naujus išradimus 
fizikoje. Akademija taip pat 
suteikė chemijos premiją Elias 
James Corey iš Harvardo uni
versiteto už plastikos produk
cijos suprastinimą. Friedman, 
Kendall ir Taylor darė bandy
m u s Stanforde elektronų, 
neutronų ir protonų srityje, 
kurie reikalingi branduolinei 
energijai. Jie taip pat yra gerai 
pažįstami ir Fermi laboratori
joje. Trys fizikai turės pasidalin
ti 700,000 dol. premija. Elias 
Corey, Nobelio Chemijos laure
atas, apie premijos paskyrimą 
sužinojo atvykdamas į Harvar
do chemijo-; pastatą, kai jį pa
sveikino jo studentai. Jis susin
tetino maždaug šimtinę svarbių 
vaistu, panaudodamas naują 
techniką ir atrasdamas, kaip 
molekulė gali būti perpjauta į 
mažesnes dalis ir panaudota 
sintetiškai. 

KALENDORIUS 

Spalio 20 d.: Vandelinas. 
Adelina. Gedas. Saulė, Arte-
mas. Geimina. 

Spalio 21 d.: Hilaras. Uršulė, 
Gilanda. Raitvilas, Rikantas. 
Vilne 

Spal io 22 d.: Severinas, 
Aliodija. Donatas, Mingelė. Vil-
taras. 

Spalio 23 d.: Sanginas. Odili-
ja. Ramvydė. 

ORAS CHICACOJE 

Saule teka 7:07, leidžiasi 6:04. 
Temperatūra šeštadienį 62 l., 

sekmadienj 53 1., pirmadienį 56 
1., antradienj 56 1. 
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Prez. A. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos 1990-91 metų valdyba 
Iš k.: sėdi — Julija Krumplyte ir Tomas Vasiliauskas Stovi — Nida TijūnėlyU*, 
Kristina Liaugaudaite ir Kastytis Šoliūnas. 

ATEITININKUOS DVASIOS 
JUNGTIS LIETUVOJE IR 

IŠEIVIJOJE 
ARVYDAS ŽYGAS 

Norėčiau pasidalinti su jumis 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
darbais ir rūpesčiais. Tegul ta i 
b ū n a t r u m p a s įvadas ir 
žvi lgsnis j tą kompleks inę 
visumą, sudarančią mūsų dar
bų barus. Manau, kad Lietuvos 
ate i t ininkų delegacija galės iš
samiau papasakoti apie skirtin 
gas darbe sritis, ypač skir
t inguose Lietuvos kraštuose. 

1991 m. sausio 7 d. sukaks 
dveji metai nuo Ateitininku 
atkuriamosios konferencijos, o 
šių metų lapkričio 25-26 die
nomis sueis vieneri metai nuo 
a t k u r i a m o j o s u v a ž i a v i m o . 
Žvelgiant iš bendros perspekty
vos, ateitininkijos a tkūr imas, 
kūr imasis ir formavimasis kilo 
iš dviejų pagrindinių branduo 
lių. Pirmasis ir pagrindinis — 
buvo iš to branduolio, kurj 
sudarė pogrindyje veikiančioji 
katalikiškoji jaunuomenė. Šis 
b r a n d u o l y s buvo t a m p r i a i 
susijęs su vientisu ir tiesioginiu 
Ateitininkijos pal ikimu nuo 
Nepriklausomos Lietuvos ir tra
giško tautos likimo. Šio bran 
duolio puoselėtojai, kūrėjai, dva
sios vadai buvo ta tyliai ken 
čianti Lietuva, kuri vilties dva
sioje laukė Lietuvos prisike 
limo, ir žinojo, kad Lietuvos 
golgotos esmėje egzistavo tiek 
ištikimybe Kristaus kančiai, 
kiek ir viltis bei tikėjimas pri 
fikelimo džiaugsmu. Šiam bran 
duoliui priklausiusi ir veikusi 
jaunuomenė žinojo, jog esanti to 
pat ies dvasios palikimo, apie 
kurį skaitė St. Šalkauskio. A. 
Maceinos ir kitų raštuose, ir 
a ts i radus pirmai progai, viešai 
pasikrikštijo ateitininkijos var 
du. kaip savo teisėtai išsaugotu 
ir iškovotu šventuoju r alikimu. 

Antrasis branduolys — tai 
žmonių, naujai atėjusių į Atei-
t ininkiją Lietuvos atgimimo 
proga, supratusių Ateitininki 
jos, kaip visuomeninio atnauji 
nimo sąjūdžio verte. Ateitinin 
kija buvo priimtina kaip logiš
ka sistema, kaip vertinga pa
maina komjaunimo monopoliui, 
ka ip lengva priemone naujoms 
veiklos formoms, automatiškai 
papuošta aukštos erudicijos, 
mėlyno kraujo kilmės. Tačiau, 
kaip ir kiekviename visuomeni 

niame reiškinyje, naujųjų atei
vių tarpe yra t ie žmonės, kurie 
ateina į sąjūdį, ne tik norėdami 
prie sąjūdžio prisijungti, kiek 
norėdami, kad sąjūdis pru jų 
prisijungtų. Kai kurie stovi prie 
Ateitininkijos ir Bažnyčios 
vartų, neturėdami pilno supra 
timo arba pasiryžimo pro juos 
žengti, bet matydami t a i kaip 
gerą ir naudingą vietą, pro 
kurią praeina įdomūs ir vertingi 
žmonės. T rumpame žodyje 
neįmanoma nei kategoriškai 
įvertinti, nei perspėti, nei pilnai 
defmuoti visų galimų variantų 
ir galimybių veikti šalia ateiti
ninkijos, ateitininkijos vardu 
arba pačioje organizacijos struk
tūroje. Tačiau pabrėžiu, kad yra 
aiškus skirtumas tarp to, kas 
yra tikra, ir to, kas nėra tikra. 
Toje netikrovės pusėje, na
tūraliai išsilaipsniuoja skir
tingos galimybės, skir t ingi 
norai, siekiai, nuoširdumo laips
niai. Tikrovės pusėje gali būti 
tiktai viena — gilesnis Kristaus 
meilės siekimas ir tos meilės 
švytėjimas t ame pasaulyje, 
kuriame mes gyvename. 

Ateitininkija, gyvenanti išei
vijoje, yra labai svarbi intjgrali 
dalis pirmojo branduolio. Ir mes, 
vakarų tremtiniai, kartu nepa
i ls tančiai laukėme t au tos 
prisikėlimo, ir mes kartu skaus 
mingai žengėme tautos kančios 
keliu, ir mes kartu šventai 
tikėjome, jog žmogus be Dievo 
negali pilnai savo egzistencijos 
prasmes suvokti. Ir mes kartu 
ištikimai nešėme Ateitininkijos 
palikimą ka ip brangiausią 
relikviją per visas tremties 
dienas ir dovanojome tikėjimą ir 
katalikišką Lietuvą savo atei 
ties kartoms, kaip jų teisėtą 
paveldą. Mes buvome Atei 
tininkijos istorine dalimi, nes 
mes tikėjome sąjūdžio visuma, 
tikėjome, kad tai buvo apsiaus
tas didesnei dvasiai, negu tik 
žmonių bendruomenės apraiš
kai. Ir todėl buvo aišku, kad 
Atkur iamas is suvažiavimas 
buvo dviejų prievartos perskir 
tų brolių sugrįžimas atgal į ta i . 
kas nedaloma, atgal į vieną 
Lietuvą, ku r ji bebūtų pasauly
je išbarstyta — atgal į vieną 
Ateitininkijos šeimą. Perskau 

tfSuosius trerntit.- metus a r 
"nustojome kada w ^ t »kėti savo 
šv^ntąj;: n:'-• >ija, likti ištikimais 
Kristui ir kenčiančiai tėvynei? 
Ka.- išeivijoje, jeigti ne Ateiti
ninkija, pasirinko savo gyveni
mo šūkiu „Uudyti Kristų ir sa
vąją tautą" ir per t a i vedė pa
grindini kovojančios ir kenčian
čios Bažnyčws ir tautos paramos 
darbą0 k todėl, ar nenatūralu, 
kad taip aiškia; vienas kitą 
a tpaž į s tame K r i s t a u s i r 
katal ikų bažnyčios meilės 
apraiškoje? Pabrėžiu šį punktą, 
nes nere ta i t e n k a girdėt i 
priekaištą, kad išeivija nėra 
Lietuva, jos sukurti modeliai 
buvo pragmatiški t ik ta i tiems 
praeities laikams, begyvenant 
tremtyje. Ir tada esame pri
versti paklausti, ogi ta mūsų 
išeivija, ar tai t ik ra i nebuvo 
Lietuvos dvasia? Mes, kurie 
augome savo senelių soduose ir 
tėvų kiemeliuose, lai būnie 
Montrealyje, Chicagoje ar Los 
Angeles — ar tie tėvų namai su 
rūpintojėliais, su šventųjų 
Kūčių naktimis, su tremtinių 
likimo ašaromis, su miniatiū
riniais koplytstulpiais, su seno
mis nuotraukomis, iš kurių 
t ryško p rae i t i e s gyvenimo 
džiaugsmas, ar visa ta i nebuvo 
Lietuva? 

Tikroje tikėjimo dvasioje „ne
bėra nei žydo, nei graike; nebėra 
nei vergo, nei laisvoįo: nebėra 
nei vvro. nei moters: visi jū s 
esate viena Kristuje -Jėzuje!" 
Tikroje tikėjimo dvasiojo nėra 
lietuvio „išeiv'')" ir lietuvio 
„žemiečio", o tiktai lietuviai, 
kuriuos jungia art imo meilės ir 
pasiaukojimo dvasia. 

Taip; laika-; padarė savo ir kai 
kurias formM - pakeitė, tačiau 
meilės dvasioje, ten kur egzis
tuoja abipusė pagarba, mes 
sugebame atpažinti tai , kas mus 
jungia, i vertinti t a i , kas mus 
skiria ir deramai tą plyšį 
sumažinti, jeigu matome, kad 

DARBINGAS SUSIRINKIMAS 
Chicagos pr.emiesčių Prez. A. 

Stulginskio noksi, ateitininkų 
kuopos antras susirinkimas 
įvyko spalio 12 dieną, Nidos 
Tijūnėlytė8 namuose. Apie 30 
gimnazistų ii Chicagos ir apy
linkių suvažiavo į labai įdomų 
ir produktyvų susirinkimą. 
Chicagos Kur. A. Lipniūno kuo
pai atstovavo Aras Norvilą. 
Romas Mockaitis susirinkimą 
pradėjo malda Lauros Lapsytės 
parašytą praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė Renata 
Smulkštytė. Kristina Jakštytė 
sutiko sekretoriauti šiam susi
rinkimui. 

Rima Polikaitytė, Kun. A. 
Lipniūno kuopos globėja, įdo
miu pašnekesiu apibūdino atei
tininkų istoriją. Visas kam
barys atidžiai klausėsi jos 
pasakojimo apie ateitininkų 
įsteigimą, Praną Dovydaitį ir jo 
įtaką ir ateitininkų veiklos 
uždraudimą. Rusams užėmus 
Lietuvą daug ateitininkų buvo 
ištremti į Sibirą, kur buvo 
vežami visi, ypač inteligentai, 
nes komunistą: laikė juos pavo
jingais. Ateitininkų veikla vėl 
atsisteigė Vokietijoje. Rima pri
minė, kad privalome vykdyti 
ateitininkų principus. Labai 
dėkojame Rimai už įdomią ir 
svarbią paskaitą. 

Staigmeną mums padarė Aud
rius Polikaitis. MAS CV pirmi
ninkas, atvykdamas į mūsų 
susirinkimą. Audrius mums pa
pasakojo apie nauja i at-
sisteigusius ateitininkus Lie
tuvoje; ten jų skaičiai auga ir jie 
stipriai veikia 

Ju l i ja Krumplyte, kuopos 
ko-pirmininke. surinko narių 
paruoštus piešinių projektus 
kuopos marškinėliams. Daliai 
narių užmiršus atsivežti savo 
piešinius, konkursas buvo pra
tęstas iki kito susirinkimo. 

Lora Krump.yte ir Audra Gri-
tai būtina "mūsų egzistencijos sal iūnaitė pr įvedė žaidimą, 
vientisumui, praturtinimui ir 
gilesniam įprasminimui. 

(Bus daugiau" 

kurio rezultatai bus išspaus
dinti kuopos laikraštėlyje. Jos 
visiems išdalino po 3 mums 
nežinomus lietuviškus žodžius. 

JAUNUČIŲ VEIKLA LEMONTE 

Turėjome patys kūrybingai 
spręsti jų reikšmę. 

Laura Lapšytė perskaitė savo 
rašinėlį apie ateitininkų princi
pus — katalikiškumą, tau
tiškumą, Šeimyniškumą, visuo
men i škumą ir inteligen
tiškumą. Ateitininkas turi savo 
gyvenime tais principais vado
vautis. 

Vėliau susiskirstėme į pasi
r ink tus būrelius aptarti ir 
p l a n u o t i kuopos ruošiamą 
„Kaukių vakarą" penktadienį, 
spalio 26 d., 7 v.v., Ateitininkų 
namuose , Lemonte. Gros 
„Žara". Vienas būrelis planavo 
reklamą, antras vaišes, trečias 
salės papuošimą. Kviečiame 
visus gimnazistus ir studentus. 
Prašome, kad visi atvyktų su 
kostiumais (kaukėmis); bus 
įdomiausio kostiumo kon
kursas. 

Padirbėjus atėjo laikas ir 
pažaisti. Žaidėme „Koks prots". 
Susirinkimą užbaigėm giesme 
„Kaip grįžtančius namo paukš
čius". Pasistiprinę dvasiškai, 
nuvažiavome į Lou Melnotti's 
pitea pastiprinti kūnus. 

Lapkričio mėnesio susirin
kimas bus iškyla. Rinksimės, 
antrą mėnesio penktadienį 
(lapkr. 9 d.) 7:30 v.v. Glen EUyn 
Skating Arena. Kviečiame vi
sus gimnazistus, ypač Lipniūno 
kuopą, prisidėti . Gruodžio 
mėnesį kun. A. Markus sutiko 
mums papasakoti apie kelionę 
į Lietuvą su kardinolu Bernar-
din. Iki pasimatymo! 

Nida Tąjūnėlytė I 

MŪSŲ GERADARIAI 

Dr. Vincas ir Aldona Šmulkš
čiai Ateities akademinio savait
galio metu „Ateities" žurnalui 
įteikė 100 dol. auką. ..Ateities" 
redakcija, administracija ir lei
dėjai dėkingi už paramą savai 
spaudai. 

D R . KENNETM J . VERKĘS 
D R . M A G D A L E N BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
P e n s i n i n k a m * nuolaida 

4007 W . 59 St. 
Tel. (312) 735-5556 

5 0 7 S . GMbert, LeGrange, » -
Tei. (700) 352-4487 

Partizano Paumanto-Dieli-
ninkaičio jaunučių ateitininkų 
kuopa Lemonte savo 1990-91 
m. veikla pradėjo šeštadienį, 
rugsėjo 8 d., Ateitininkų na
mų sode. 

Po registracijom jaunučiai ir jų 
tėveliai gardžiavosi tėvų komi
teto paruoštomis dešrelėmis bei 
kitais užkandžiais. Užsiregist
ravusiųjų buvo ar t i 40. Visi 
turėjo jirogos pasišnekučiuoti ir 
pasidalinti vasaros atostogų 
įspūdžiais. 

Sekantis šio vakaro punktas 
buvo dainavimas prie laužo 
Atei t ininkų n a m ų pievoje. 
Dainavimą p ravedė rCglė 
Paulikienė, o impromptu sti
l iaus da inoms p r i t a i k y t u s 
montažus padėjo tvarkyti Aras 
Norvilas. Po dainavimo jauni
mas kopė minkštukus ant laužo 
ugnies. 

Pirmoji kuopos iškyla buvo 
rugsėjo 23 d. Morton Arboretum 
parke Kuopos nariai ir jų 
šeimos dalyvavo šio parko me
tiniame ..Family Fun Fair". 
Vaikščiodami t a rp palapinių 
visi turėjo progos daugiau 
sužinoti apie ekologiją ir įvai
rius laukinius žvėriukus, pasi
gaminti ..Taffy apples", nusi
dažyti veidus, ieškoti adatas 
kupsteliuose ir laimėti prizus. 
žavėtis cirkininko gabumais ir 
net nusipirkti vertingų vartotu 
knygų. 

Pirmasis susirinkimas įvyko 
spalio 7 d. Ate i t in inkų 
namuose. Jame dalyvavo ir du 
kalbėtojai - dr. Linas Sidrys 
kall*>jo apie Lietuvos našlaičius, 
o Arvydas Paulikas pasakojo 
apie pasaulio lietuvių radijo 
mėgėjų tinklą (ham radio opera 
tors1 Merga i t ė s nuo 6-8 
skyriaus šiame susirinkime 
prakt i ška i mokėsi kept i 
..žagurėlius" pagal Sigutės 

Mikrutienes nurodymus. 
Ateinantis susirinkimas bus 

lapkričio 7 d. Atei t ininkų 
namuose ipo vaikų šv. Mišių, 
kurios prasideda 9:30 v.r. ir 
v y k s t a k iekvieną pirmą 
mėnesio sekmadienį Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio koply-
čiojeV Tame susirinkime dr. 
Marytė Gaižutienė praves molio 
lipdymo pamokas, o dr. Paul 
Betten, iš Argonne Karate 
Club, kalbės apie karate. 

Ateinančiam susir inkimui 
nariai yra prašomi atsivežti dra
bužių ir žaislų našlaičiams 
Lietuvoje. Pageidaujami spal
vingi, naujesni ir geram stovyje 
daiktai. Jie sudarys mažą dali 
konteinerio, kurį Lemonto 
Hotline grupė žada nusiųsti į 
Lietuvą prieš šv. Kalėdas. Taip 
tikimės pradžiuginti našlačius 
Lietuvoje Šv. Kalėdų proga. 

Šių metų kuopos vyriausia 
globėja yra Eglė Paulikienė. 
Dvasios vadas — kun. Leonas 
Zaremba, SJ. Būrelius veda dr. 
Birutė Dailidienė ir Lidija 
Ringienė , t a l k i n a n t Lorai 
Krumplytei (1-2 skyrius); dr. 
Pranutė Domanskienė ir dr. 
Lina Tharp. talkinant Ventai 
Norvi la i te i (3-5 sky r i aus 
mergaitės). Aras Norvilas ir Vy
tas Pabedinskas (3-5 skyriaus 
berniukai): Julija Krumplyte ir 
Kristina Liaugaudaite, pata
r iant Sigutei Mikrutienei (6-8 
skyriaus mergaitės); Tomas Va
siliauskas — (6-8 skyriaus ber
niukai). 

Tėvų komitetą sudaro Daina 
Pakalniškienė (pirm.). Sniegą 
Masiulienė ir Jūratė Norvilienė 
(sekr.l, Audronė Norušienė 
(ižd.), dr. Roma Kuprienė (ko-
resp) . Loreta Jarašienė ir dr. 
Audronė Užgirienė (narės). 

Nauji nariai dar priimami. 
rok 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2 5 5 S W . U n c o t n Hwy. ( H w y . 30) 
Otympia Fialos, M . 
T * . ( 700 ) 740-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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Lietuviška spauda 

DIRVOS 
SUKAKTYJE 

AR MIRŠTANTIS PACIENTAS 
BUS ATGAIVINTAS 
B. Jelcino planas gelbėti Rusiją 

Rimties valandėlė 

ATSIŽADĖJIMAS DĖL 
DANGAUS KARALYSTĖS 

Apie lietuviškos spaudos kelią 
jau ne kartą kalbėta ir rašyta. 
Bet tas kelias neužmirštamas ir 
neištrinamas. Išeivijos lietuvių 
spauda buvo laisvesnė. Bet ji 
dar neturėjo pakankamai sava 
spauda besidominčių, savoj 
spaudoje rašančių ir ją reda
guojančių. Ir šiame krašte lietu
vių spausdintas žodis nuėjo pla
čius ir ilgus kelius, kol vienas 
kitas laikraštis galėjo atsistoti 
ant savų kojų ir remtis skaity
tojais ir geradariais. 

Vienas iš tokių laikraščių, ati
davusių lietuviškam gyvenimui 
ir lietuviams didelę dalį šiame 
krašte ir už jo ribų, yra „Dirva", 
šiemet rudenį švenčianti savo 
deimantinę sukaktį — 75-rių 
metų gyvavimą. Clevelande įsi
kūrus i „Santa ika" nebuvo 
populiarus laikraštis ir nebuvo 
pakankamai to laiko žmonių 
reikalams redaguojamas. 

Čia ir atsirado jo darbų tesėja, 
t ikjau geresnėmis sąlygomis ir 
geresnių redaktorių redaguoja
ma „Dirva". Nuo pat pradžios 
ji užėmė vidurinį kelią, kad ne
būtų traukiama į šonus. Vėliau 
ji tapo grynai tautininkišku 
laikraščiu, bet nuosaikiu savo 
rašiniais ir idėjomis, taut iniu 
priėmimu savųjų ir svetimųjų. 
Jo redaktorius Kazys S. Kar
pius, redagavęs kaip padėjėjas 
nuo 1917 m. ir kaip redaktorius 
1918-1948 metais, buvo ne tik 
tolerantiškas su kitais savo tau
tiečiais, bet ir uoliai rūpinosi 
Lietuvos laisvės ir geresnės 
ateities reikalais. 

Ilgametis redaktorius, nors ir 
turėdamas padėjėjų, laikraščiui 
davė savitą veidą, savas idėjas 
ir savo svarstymus, t inkamus 
nepriklausomai Lietuvai ir jai 
nepriklausomybę praradus. Jis 
buvo vienas iš pagrindinių or
ganizatorių Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos priėmime ir jo 
lietuvių gyvenviečių lankyme. 
Tai padėjo jam pačiam geriau 
pažinti savo brolių ateivių 
gyvenimą, kar tu padėjo ir 
pačiam la ikrašč iu i dary t i s 
populiaresniu net skirtingų 
pažiūrų žmonėms. 

Laikraščio gyvybė svetimoje 
žemėje ir tarp svetimų žmonių 
gyvenančiuose skaitytojuose 
priklauso nuo jo prisitaikymo 
iškylantiems reikalavimams. 
Atvyko nauja banga naujų atei
vių, pabėgėlių nuo bolševikų 
teroro. Jie jau norėjo daugiau 
pasisakyti už laisvę, už kanki
namus Lietuvos žmones, už 
vežamus Sibiran ar metamus į 
kalėjimus. 

K. Karpius suprato, kad tai 
nau ja s gyven imas , nauji 
reikalai ir naujos sąlygos. Jis 
pasikvietė Vincą Rastenį. kurį 
1951 m. j au pakeitė Balys 
Gaidžiūnas, „Dirvai" davęs 
aiškesnę naujose aplinkybėse 
kryptį, literatūrine prasme ir 
kalbine išmintimi. Jis norėjo, 
kad geriau suprastų nauji skai
tytojai, kurių atsirado gausus 
būrys. 

Kaip kitų, taip ir „Dirvos" re
daktoriai keitėsi, palikdami 
savo idėjų, savo dvasios ir savo 
pasiaukojimo dalį. Bet laik
raštis nesikeitė savo pagrindine 
krypt imi ir ne s ike i t ė už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę kovojęs. 

„Dirva" visuomet stovėjo su 
tais, kurie matė priešą okupan
te ir kurie nenorėjo pataikauti 
nei okupantui, nei jo pataikū
nams, nors jie u* buvo savos tau
tos žmonės. Tas išdavikų ne-
kentimas ir atviras prieš juos 

pasisakymas, kai buvo reikalas 
ir proga, padarė šį laikraštj 
vieną iš stipriųjų kovotojų už I 
laisvę ir Lietuvos nepriklau
somybę, prieš okupantą ir jo 
pataikūnus visuose kraštuose. 

Spaudos kovoje prieš okupan
tą ir už Lietuvą, prieš sistemos 
blogį ir už geresnę tautos ateitį 
pasisakė aiškiai, nepaisant, ar 
redaktorius buvo J. Čiuberkis. 
J. Palukaitis ar ilgametis V. 
Gedgaudas. Jis kartu su žmona 
ir dabar neša visą spaudos išei
vijoje sunkumą, s tengiasi 
nugalėti visas vidines ir išorines 
kliūtis. 

Jis ir jo žmona Stefa susi
l auk ia sukak t ies , kur ios 
negalėjo sulaukti kiti. Kitos 
tokios sukakties nesulauks nė 
ateinančios kartos. Išeivijoje 
spaudos kelias yra dygliuotas, 
bet jis duoda redaktoriams ir ar
timiesiems bendradarbiams pa
guodos, kai jie jaučia, kad bent 
dalis savųjų eina kartu su jais. 
Ir „Dirva" tikrai turi sekėjų, 
kurie džiaugiasi sukaktimi ir 
spausdintu žodžiu svetimoje 
žemėie. 

Spaudos žmonės gali t ik 
džiaugtis, kai įvairiose lietuvių 
gyvenvietėse daromi minėjimai, 
aukojama, kad l ie tuviška 
spauda laikytųsi, šiuo atveju, 
kad jubiliatė ..Dirva" galėtų dar 
ilgai skleisti tautinius spin
dulius niūrioje išeivijos aplin
koje. Gi kiekvieno svetimoje 
žemėje saviems žmonėms lei
džiamo laikraščio gyvybė '• 
pr ik lauso nuo gyvybių tų 
žmonių, kurie remia jį savo 
gyvenimu. Laikraštis? jo idėjos 
yra jiems lietuviškas gyvenimas 
ir jo paties gyvenimo dalis. 

Jaunimas pamažu tolsta nuo 
lietuviškos spaudos, imant 
pačią jaunąją kartą. Vyresnieji 
pamažu skiriasi iš aktyviųjų ir 
dar galinčių skaityti tarpo. 
Spaudos žmonės turi žiūrėti 
ateitin. nors ji nėra labai šviesi. 

Nėra labai šviesi jokio išei
vijos laikraščio ateitis, jei netu
rėsime naujos ateivių bangos, 
kurie ieškos ne tik materialinių 
gėrybių, bet ir dvasinio, idealis
tinio, tautinio gyvenimo pa
grindų, kurie sava kalba norės 
žinoti, kas darosi pasaulyje ir 
ypač lietuvių gyvenime. 

Nors šiuo metu jau nuo 1952 
m. „Dirvos" leidėja yra Vilties 
bendrovė, bet tai negarantuoja 
nei sveikatos ar ilgo darbo 
galimumų redaktoriams, nei 
skaitytojų ir rėmėjų prieauglio. 
Bet nieko netur i l iūl iuoti 
pesimistiškos mintys. Laik
raščiui ir bendrai svetimai spau
dai niekas taip negali pakenkti 
ir žalos padaryti, kaip rankų 
nuleidimas ir iš anksto likimui 
pasidavimas. Ryžtas reikal
ingas gyventi. Jis reikalingas ir 
spaudos puslapius užpildyti, — 
jo reikia išlaikyti tai tautos 
daliai, kuri gyvena svetimoje 
žemėje. 

Nedaug laikraščių jau liko 
išeivijoje. Ir tų pačių dalis jau 
merdėja, jau kvepia paskutinį 
kvapą. „Dirva" dar nemerdėja. 
dar nekvepuoja paskutiniu 
kvapu . Ji dar r e ika l inga 
nepriklausomybe atkūrusiai tė
vynei, reikalinga vesti kovai 
prieš nuolatinį priešą, dar ir 
dabar okupacijos replėse mūsų 
brolius spaudžiantį. Ji reikal
inga ir tam likučiui prie savo 
tautos kamieno išlaikyti, nors 
tas likutis pamažu byra ir 
mažėja. „Dirva" savo sukakty
je tam ir rvžtasi. 

Pr . Gr. 

Šiandien Sovietų Sąjunga yra 
didel iuose ekonominiuose 
sunkumuose ir padėtis vis eina 
blogyn. Ekonomistas S. Šata-
lin sako. kad 1990 metų biudže
te numaty tas 105 bilijonų 
dolerių deficitas sieks 265 bil. 
dolerių. Jau keletą metų prez. 
M. Gorbačiovas skelbia per
tvarką, norėdamas išbristi iš 
susidariusios padėties, bet ligi 
šiol vengė drąsesnio posūkio 
krašto ekonomijoje. 

Ir štai į sceną išėjo Boris 
Jelcinas su savo 500 dienų 
rinkos ekonomijos programa. 
Pagal šį planą pataisyti sovietų 
ekonomiją, pereinant į laisvą 
rinką, reikia suvaržyti pinigų 
paleidimą į apyvartą, privatinės 
nuosavybės (fabrikų, namų. 
žemes) įvedimą, išleisti paskolos 
lakštus (bonds), įsteigti akcijų 
biržą, sumaž in t i 75 proc. 
užsienio paramą, parduoti tarp
tautinėje rinkoje užsienio obli
gacijas, į ska i t an t ir Irako 
skolas. Manoma, kad tuo būdu 
būtų sutelktos didelės sumos 
užsienio valiutos, reikalingos 
importuojamoms prekėms ap
mokėti. Ši programa turėjo būti 
pradėta nuo šių metų spalio pra
džios. 

Šis pasiūlymas yra paskutinis 
mėginimas ir viltis išvengti eko-
nominės ka tas t ro fos , kur i 
sukeltų socialines sumaištis, 
nes žinoma, kad iš alkano pilvo 
kyla revoliucionieriškos mintys. 
Iš tikrųjų. M. Gorbačiovas ir jo 
ministeris pirm. N. Ryžkovas 
buvo pralenkti žaibiškų įvykių 
ir. Jelcino žodžiais, žmonių 
kantrybė baigiasi. 

Kai kas tokią padėtį Sovietų 
Sąjungoje p r i lyg ina mirš
tančiam pacientui ir todėl 
klausiama, ar stipri dozė vais-

! tų, kuri numatyta plane, atgai-
1 vins mirtinai sergantį pacientą, 

o gal jau per vėlu? 

IGNAS MEDŽIUKAS 

domis. Streikai, darbo ginčai ir 
vartotojų viešas nepasitenki
nimas yra veiksni.u. dėl kurių 
negal i būt i s tabil izuota 
produkcija. 

Daugelį metų derlių nuimti j 
kolektyvines formas buvo siun
čiami pramonės darbininkai ir 
valstybės tarnautojai. Šiemet 
tokių talkininkų buvo jau
čiamas didelis trūkumas. Nors 
Sovietų Sąjungo> šiemet buvo 
geras derlius, bet dėl darbo 
rankų stygiaus jo nepavyko 
laiku nuimti . Kai valdžia 
kreipėsi į miestiečius, kvies
dama savanoriškai vykti į 
kolektyvinius ūkius ta lki
ninkauti nuimant derlių, atsi
liepimas buvo ntaatenkinamas 
— nedaug kas ryžosi aukotis, 
nes sąlygos jau pasikeitusios. 
Kolektyviniuose ūkiuose 
gazolino trūkumas, tiksliau, jo 
netvarkingas pristatymas irgi 
sutrukdė laiku nuimti derlių, 
todėl šie metai bus žymiai blo
gesni , negu praėjusieji. 

Esant grūdų trūkumui, o taip 
pat ir bulvių, reikės jų įsivežti 
iš užsienio, ypač iš JAV. Bet 
tam reikalinga valiuta, kurios 
irgi trūksta, nes už rublius 
nieko negausi. Tad Sovietų 
Sąjungai ateinančią žiemą 
gresia badas. Jau ir dabar Sovie
tų valdžia nepajėgia sumokėti 
užsienio firmoms už gautas pre
kes. 

Maskvos miestas prieš trejus 
metus gaudavo 200 mil. dolerių 
iš centralinės valdžios pirkti 
importuotoms prekėms iš Vaka
rų, kai kurios iš jų būtinai rei 
ka l ingos tva rkan t miesto 
reikalus ir atliekant socialinius 
patarnavimus. Šiemet buvo 
pranešta, kad sostinė valiutos 
negaus. Dabar miesto taryba 
suka galvas, ieškodama šal
tinių, bet labai abejotina, ar 

Ar Jelcino planą pasiseks j i e m s p a v v k s sukelti reikalin-
sėkmingai įvykdyti? Kai kurie g a s s u m a s 
ekonomistai mano, kad buvo Kai Jelcinas paskelbė Rusijos 
per ilgai delsiama, nes gamybos Federacijos respublikos suve-
produkcija per pirmąjį šių metų renumą, jis privertė Kremlių 
pusmetį nukrito 5-10 procentų, apsvarstyti santykius su ki-
Per daug pinigų yra paleista \ t o m i s respublikomis, ypač tai 
apyvartą, ir tai kenkia pasiūlų p adėjo Pabaltijo respublikoms. 
ir pak lausų balansui . Kai Leningrado meras Anatoly 
žmonės turi per daug pinigų, jie Subčiak sako. jog, nežiūrint, 
perka viską, ką tik randa kokį nepriklausomybės laipsnį 
parduotuvėse, net nebūtinai Pabaltijo respublikos pasieks, 
jiems tuo metu reikalingus m e s esame pasiryžę palaikyti 
dalykus, ir taip didina prekių glaudžius ekonominius ryšius, 
trūkumą. Pirkėjai, nerasdami Artimoje ateitvje numatoma su 
r e ika l i ngų prekių j i ems daryti bendrą Pabaltijo rinką. I 
artimiausioj parduotuvėje, vis j ą p į r r n į a us ia >eis Estija. Latvi-
daugiau laiko turi praleisti jų j a įr Lietuva. Prie jų iš pradžių 
ieškodami net darbo valan- prisijung? Lenngradas. vėliau 

galės įeiti Kaliningradas, Skan
dinavijos k r a š t a i . Lenkija . 
Vokietija. Galbūt bus galima at
gaivinti didžiųjų Šiaurės Eu 
ropos miestų Hanzos sąjungą. 

A. Subčiako nuomone, be 
Vakarų pagalbos Sovietų Sąjun
ga negalės apseit i. Bet svarbu. 

Taigi tas . kuris rengiasi į ka
rą tiek apsiginamąjį, t iek ir 
puolamąjį, tur i gerai apskai
čiuoti ne tik savo. bet ir prie
šo jėgas. Tad ir čia tas pats prin
cipas: apskaičiuoti priemones, 
kuriomis norima siekti tikslo. 
Juk aišku, kad su dešimt tūks-

kad pagalba nepatektų į biu- tančių kareivių stoti į kovą su 
rokratų kišenes, nes tuo tik priešu, kuris tur i dvidešimt 
būtų sustiprintas komunistų tūkstančių, yra nesąmonė. Jei 
partijos monopolis. Finansinė tad turima reikalo su daug 
pagalba turėtų būti teikiama galingesniu priešu, o jis rengiasi 
tik atitinkamoms institucijoms pulti, tada belieka siųsti pasiun 
ir tik specialiems projektams, tinius ir derėtis dėl taikos. O to-

Sovietų Sąjungoje vykstanti ji ta ika pasiekiama dideliais 
ekonominė krizė žymiai suma- nuostoliais, nes anas galin-
žins paramą komunizmo eks
pansijai užsienyje. Ypač tai pa
jus Kubos Fidelis Castro. nes 
Sovietų atstovas jau pranešė 
Kubai apie paramos sumaži
nimą, pradedant mainų preky-

gesnis karalius padiktuoja, kaip 
nugalėtojas, sunkias sąlygas, 
kartais iki visiško pasidavimo 
stipresniajam. 

Palyginimo užbaiga ir išvada 
atrodo sunkiai derinama su 

ba. baigiant Kubos prekių sub- pačiu palyginimu: ..Taip pat 
sidiavimu ir jos skolų žemais k i ekv i enas iš jūsų , kur i s 
procentais finansavimu. Sovie- neatsižada visos savo nuo-
tų min. pirmininko pavaduo- savybės, negali būti mano 
tojas L. Abalkin, lankydamasis mokinys" (Lk. 14. 33). Tai 
Kuboje, sakė, kad skola Sovietų būtina sąlyga tapti Kristaus 
Sąjungai turės būti grąžinama mokiniu. Kas tokių sąlygų 
doleriais. Ligi šiol Sovietų neturi, negali nė tikslo — būti 
Sąjunga labai dosniai Kubai pri Jėzaus mokiniu — pasiekti, 
statydavo naftą, kurios pertek P a n a š i a i , ka ip t as bokšto 
lių ji parduodavo pasaulinėmis statytojas arba ka ran besi-
kainomis kitiems kraštams ir iš rengiąs karalius: jei nėra sąlygų 
tokios prekybos nemažai pelny bokštui užbaigti, nei nėra jėgos 
davo. Dabar to pasekme Kuboje su priešu kovoti, turi atsisakyti 
sumažinamas benzino ir elekt- tiek bokšto statymo, tiek karo 
ros energijos sunaudojimas, vedimo. Didel iam t iks lu i 
Žemės ūkyje vėl teks grįžti at pasiekti yra reikalingos ir di-
gal: vietoj mašinų jau imama dėles priemonės. Pasiekti tikslą 
kinkyti arklius ir buivolus. Ku- — Jėzaus sekimą, reikia visko 
biečiai jau turi susiveržti diržus, 
nes gerasis sovietinis dėdė žada 
paramą žymiai a p k a r p y t i . 
Mėsa. žuvis, konservai, sau
sainiai ir daugelis kitų prekių 
parduodamos tik su kortelėmis. 

Kai ir kitos sovietinės respub
likos Rusijos pavyzdžiu ėmė 
skelbti savo suverenumą, pa
reikšdamos, kad jų įstatymai 
turi pirmenybę prieš sąjungi
nius, jas pasekė ir kai kurios au
tonominės sritys Bet pastebėta, 
kad tokiu būdu senieji parei
gūnai nori išvengti radikalių re
formų, paliekant kiek galima 
senąją biurokratinę tvarką, 
apsaugojančią jų turimas kėdes 
ir privilegijas. Tačiau perei
namasis laikotarpis, atskiriant 
funkcijas Sąjungos ir respub
likų, žengiant į ekonomiją, yra 
labai sudėtingas ir sunkus. 

Kokios Vakarų paga lbos 
galėtų tikėtis persitvarkančioji 
Sovietų Sąjunga? Kai žurnalis
tai apklausinėjo įvairių pro
fesijų asmenis, daugumos nuo
mone, duoti daugiau paskolų ar 
pagalbos pereinamuoju laiko-

išsižadėti . Ta i yra būt ina 
sąlyga. Ji atrodo labai sunki. 

tarpiu būtų netikslu. Pinigai pa
tektų tikriausiai ne ten, kam jie 
skiriami. Senoji sistema priėjusi 
prie bankroto, o naujoji dar tik 
užuomazgoje. Jeigu Vakarai, į 
tai neats ižvelgdami, duotų 
paskolas d a b a r , ta i jomis 
pasinaudotų, pinigus išeikvo
dami ir iššvaistydarm aukš
tesnėse pakopose esantieji 
biurokratai, o po jų ateinan
tiems ir kuriant iems naują 
rinkos sistemą tektų t ik skolas 
grąžinti. Taigi šiuo metu dar 
nėra sąlygų užsienio investi
cijoms. Bet visi buvo nuomones, 
kad šiuo metu re ikal inga 
techninė pagalba, kaip peror
ganizuoti inst i tuci jas , vyk
dančias naujos r inkos eko
nomijos funkcijas. Šiuo metu 
Jelcino planas yra vienintele 
viltis Rusijoj ir galbūt visoje 
Sovietų Sąjungoje. Jeigu jis 
nepavyktų, tai pasekmės galėtų 
būti labai skaudžios ir ilgai 
nepataisomos. 

tačiau ir tikslas, nuo kurio 
priklauso amžinasis sielos iš
ganymas, taip pat yra vertas, 
kad ir sunkiausių sąlygų. 

Šio aiškinimo pradžioje esam 
paminėję Kristaus pastatyti 
sąlygas tiems, kurie nori būti 
mokiniais, būtent išsižadėjimas 
savo tėvo, motinos, žmonos, 
vaikų, brolių, seserų ir net savo 
gyvybes. Gali kilti klausimas: 
ar tokias sąlygas Kristus statė 
tik apaštalams ar ir visiems 
krikščionims? Atrodo, kad tas 
labiau t iko apaštalams, nes jie, 
pasekdami Kristumi, iš tikrųjų 
visko išsižadėjo, kaip pareiškė 
visų apaštalų vardu šv. Petras: 
„Štai mes viską palikome ir 
sekame paskui tave" (Mt. 19. 
27). Taigi apaštalai įvykdė Kris
taus pastatytą sąlygą. Tik taip 
jie tapo artimiausiais Kristaus 
mokiniais. Bet apaštalas Petras. 
matyt,tikisi už tą visko atsiža
dėjimą kažko daugiau. Todėl jis 
klausia: „Kas mums bus už 
tai?" (Mt. 19.271 O Viešpats at
sako, kad paskutinio teismo 
metu apaštalai sėdės garbės sos
tuose ir teis dvylika Izraelio 
giminių. O konkrečiai, štai. 
koks už ta i atlyginimas: „Kiek 
vienas, k a s palieka namus, bro
lius, seseris, tėvą, motiną, 
vaikus, dirvas del manęs, gaus 
šimteriopai ir paveldės amžinąjį 
gyvenimą" (Mt. 19. 29>. Čia 
Kristus kalba ne apie savo 
artimųjų neapykantą, kaip 
sąlygą būt i jo mokiniu, bet tik 
apie palikimą, atsiskyrimą nuo 
savųjų. 

Kadangi Kristaus sekimo 
sąlyga yra a ts ižadėj imas 
artimųjų asmenų, turtų, tai ši 
sąlyga yra būtina ne tik apaš
talams, bet visiems krikš
čionims. Tai matyti iš Kristaus 
žodžių, pasakytų palyginimo pa
baigoje: ..Kiekvienas iš jūsų. 
kuris neatsižada visos nuosa
vybės, negali būti mano moki
nys" (Lk 14. 33). Visa nuosa
vybė — reiškia viskas: ir 
asmenys, ir turtai ir net pati 
gyvybe. Tą un iversa lumą 
reiškia ir Kristaus žodžiai: kiek 
vienas, reiškia visi. o ne tik iš
rinktieji apaštalai. 

Atsisakymas to. kas žmogui 
yra b r ang i aus io t am. kad 
laimėtų amžinąjį gyvenimą, 
gali būti dvejopas, galima visko 
atsižadėti arba de facto <fak-
tinai. pažodžiui), arba tik atpa
laiduoti savo širdį: kitaip ta
riant, ta i bus tik išvidinis at
sisakymas. Pirmasis yra reika
lingas tada. kai žemiškosios 
vertybės yra kliūtis amžinajam 
gyvenimui. J . V. 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė per penkis kon t inen tus 

STASYS DALIUS 

Visą, ką da rome liečia 
vandenynas, tačiau teesame tik 
savo išminties pakrantėse. 

Richard Vfilbur 

Tas žmogus yra sveikas. 
kuriam kasdien skauda kitoje 
vietoje. 

Anonimas 

Kai prieš porą metų pabandžiau vieną 
kelionę aplink pasaulį, ji tik padidino smal 
po to knietėjo leistis į ilgesnę kelionę aplankyt; 
nematytų vietovių. Proga pasitaikė, kai 
kelionių agentūra (Travel Guild) paskelbė 3 
kelionę aplink pasaulį per visus penkis z> 
aplankant 13 valstybių. Keliaunininkų regi 
užtruko visus metus, nes po kelionės paskęs 
metais nesusidarė reikiamas skaičius, tai r e r 
pratęsė kitiems metams. Pagaliau pavasar 
pagarsinta, kad susidarius keleivių skaičių 
rudeniop įvyksta. 

Šiai kelionei buvo pasamdytas sprausmin-
motorų lėktuvas talpinąs 200 keleivių, bet už-
vusių keliavo 124 asmenys. Lėktuve vietos p-
no sustojimo buvo keičiamos, bet. kadangi tr 
nėms teko tik du keleiviai, tai sėdėjimų p-
nebuvo. Tas pats lėktuvas tarnavo visai kelio-
pačiu kapitonu ir lėktuvo patarnautojais. V 
dimas buvo atliekamas tik dienos metu, o na- • 
ilsėdavomės patogiuose viešbučiuose. 

Lėktuvas buvo užsakytas jau prieš metus r 
Holidair Aimvays, bet prieš kelionės pradžia 
tavo ir sustabdė skridimus. Kelionių agenti. 

impą 
.mą ir 

didelė problema: keleiviai,sumokėję pinigus už kelionę, 
pasiruošę už keletos savaičių sėsti į lėktuvą, o čia jau 
lėktuvo nėra. Tačiau jiems pasisekė gauti Indepen 
dent Airlines iš JAV. Kelios dienos prieš kelionės pra
džią agentūra laišku pranešė visiems keleiviams apie 
kitos bendrovės lėktuvo suradimą bei pakeitimą. 
Keleiviai nebuvome patenkinti ir kažkaip nepasi 
tikėjom, ar bus saugu kelionė su nežinomos kompanijos 
lėktuvu. Tačiau pasirodė ir lėktuvas ir jo personalas 
buvo be priekaištų geras. 

Keletą dienų prieš kelionės pradžią kurjeris atvežė 
didelį paketą, kuriame buvo kelionės krepšys, didelė 

igiau P apkė su kiekvienos dienos kelionės maršrutu ir visa 
ronto Papildoma informacija. Kelionės bilietai, pasai ir vizos 
iienu D U V 0 įteiktos jau atvykus \ Toronto aerouostą, 
lynus Kelionė prasidėjo šeštadienio rytą. spalio mėn pa-
racija baigoje, kai gan ankstyvą rytmetį pradėjom rinktis į 
o tais aerouostą. Pradžioje dar nedaug keleivių matėsi. kurie 
racija aiškiai skyrėsi nuo kitų nešini su rudais perpetiniais 
buvo krepšiais. Iš Hamiltono atvykau autobusu pora 

Tionė valandų anksčiau, tai krepšius pasidėjęs šalia sėdžiu 
ant suolo ir žvalgaus, ar nepamatysiu savąjį kamba 
rio draugą su kuriuo kelionių agentūra suporavo. 
Aplink renkasi vis daugiau šios kelionės dalyvių, bet 
visi man nepažįstami. Netoliese atsisėda senyvas sto
rulis iš Toronto priemiesčio, bet ne man paskirtas Prie 
kito suolo atsisėdęs senukas su krepšiais išsiėmęs varto 

-u tuo Popierius ir sklaisto čekių knygutę. Taip kiekvienas 
sferį. užsiėmęs su savo problemom ir būsima kelione. Prisi

stato ir keliones vadovai, kurie išdalina pasus ir 
lėktuvo bilietus Aš vis sukinėdamasis tarp susirinku
sių žvalgausi ) prisegtas prie krūtinių korteles 
ieškodamas savojo kampanijono, bet vis dar nepastebiu. 

Prie manęs prieina viena moteris ir klausia: — Ar 

tūr ių 
cistra-

kvie-
sėdy-
emo8 

įsada 

lados 
nkru-
štiko 

neatsimeni, kad prieš dvejus metus kartu keliavom su 
Lavvson kompanija? Išpūtęs akis žvelgiu tikrai ta pati 
moteriškė. Atsiliepiu: — Tikrai būčiau neatpažinęs 
šitoje kamšalynėje, jeigu būtum neužkalbinus. 

— Dar yra trys kiti keleiviai, kurie tada važiavom 
kartu, -- dar ji priduria. Vėliau pasisveikinau su jais, 
tai latvaitė Velma iš London ir vedusi pora iš Toronto 
Taigi esame 5 asmenys iš buvusios kelionės, atseit jau 
pažįstami. 

Kelionė p r a s i d e d a 

Pagaliau atidavę lagaminus renkamės \ lėktuvo 
laukiamąjį, kur mūsų būrys iš 124 žmonių sueinam. Vis 
žvalgausi, kur manasis kompanijonas. Niekas keleivių 
nesupažindina, tad re ik ia pačiam susiieškoti . 
Pasirodo, įr manęs ieško; girdžiu tarp būrio sustojusių 
kalbant, kad irgi neranda savo kompanijono. Prisi
statęs matau, kad tai tas senukas, kuris sėdėdamas ant 
suolo sklaidė čekius. Pasisveikinam, pakratydami 
rankas Tai lieknas asketiškai atrodantis 81 m 
amžiaus Garfieldas. Labai sveikai atrodo ir pilnas 
energijos. Pažiūrėjęs, neduotum daugiau 70 metų 

Dabar šios keliones keleivių būryje nesimato nė 
vieno jaunesnio žmogaus, atrodo visi pensininkai ir 
gerokai pažengusio amžiaus Matosi pora moterų, 
kurios stumiamos vežimėliuose Pasirodo, jei žmonės 
linkę keliauti nebijo ilgos keliones ir jo vargo, tai net 
su vežimėliu rizikuoja leistis Vėliau jau kelionėje ne 
viskas taip gerai klostėsi, ypač tiems storuliams, kurie 
sunkiai galėjo vaikščioti ir pernešti karšti. Bet dabar 
visi geroje nuotaikoje ir pilni optimizmo. 

• Bus daugiau' 
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HORIZONTAI 
B R I D G E P O R T O AIDAI 

r m 
Laimingi Chicagos ir apy

linkių lietuviai, beveik kiek
vieno rudens, žiemos ir pava
sario laikotarpio savaitgalį turė
dami progos lankytis įvairiuose 
l i e tuv i škuose r e n g i n i u o s e : 
vakaronėse, svečių iš Lietuvos 
bei savųjų koncertuose, minėji
muose, akademijose. Kituose 
lietuvių telkiniuose, išskyrus 
Torontą ir gal St. Petersburghą, 
gyveną tautiečiai tais malo
numais p a s i n a u d o t i reč iau 
progų tur i . 

Rugsėjo 30 d. Chicagoje buvo 
du pas i r inkimai : Marąuette 
Parko liet. parapijos salėje 
pasiklausyti neseniai tėvų žemę 
aplankiusių tos parapijos klebo
no kun. J. Kuzinsko ir Balfo pir
mininkės M. Rudienės prane
šimų apie Lietuvą arba nuva
žiuoti į Balzeko muziejų, kur 
Lietuvos muzikos veteranės sol. 
I. Motekaitienės šeimos atžaly
nas atliko rečitalį. Mudu su 
žmona p a s i r i n k o m antrąj į 
renginį, nes čia tarsi turėjo 
atsiliepti gerai mums pažįs
tamos seniausios Chicagos lie
tuvių kolonijos — Bridgeporto 
aidai. 

Vilniaus operos solistė Izabelė 
Motekaitienė po V. Vokietijos, 
kur ji ir viena, ir su kolegomis 
Ale Kalvaityte, Stasiu Bara
nausku bei Ipolitu Nauragium 
apkeliavo ne t ik daugumą 
stovyklų V. Vokietijoje, bet taip 
pat su pasisekimu koncertavo 
D. Britanijoje grynai anglų pub 
likai, emigravusi į Ameriką 
visą laiką su šeima iki mirties 
išgyveno Bridgeporte. Čia pui
kiais lietuviais užaugo ir du Mo-
tekaičių sūnūs: muzikas Mani-
girdas ir chemikas Arūnas. O šį 
rečitalį kaip t ik ir atliko Arūno 
dukra — lyrinis sopranas Milda 
Motekaitytė, vieną kitą dainą 
smuiku palydint jos broliui Ka
ziui Moteka ič iu i . Reči tal io 
centrinė figūra buvo j a u žino
mas pianistas Manigirdas. 

Mus nustebino, kad į jaunos 
solistės ir įgudusio pianisto 
rečitalį gan jaukioje gerai iš
reklamuoto Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje susirinko iki šimto muzi
kos mylėtojų. Pati salė, ypač 
tiems, kur iems pirmą kartą jo
je teko būti , padvelkia savo
tiškai įdomia bei akademiška 
atmosfera: vidury pianinas ir 
programos atlikėjų vieta, o iš 
keturių pusių sustatytos kėdės 
ir čia sėdi publika. Popietę 
atidarė akt. N. Martinaitytė, šių 
kultūrinių popiečių koordina
torė. Už įėjimą užsimokėję po 10 
dol. turėjo progos išklausyti 
dviejų valandų programą, palin
kėti gražios atei t ies prade
dančiai reikšt is jaunai solistei, 
pasidžiaugti profesionalo pianis
to Manigirdo Motekaičio skam 
binimu. o po rečitalio prie 
užkandžių ir vyno pasidalinti 
š ios Moteka ič ių g iminės 
muzikinės šventės įspūdžiais. 

Š I R D I S VIENA, 
I L G E S I O PILNA 

Kitą sekmadienj. spalio 7 d., 
vėl rinkomės Mišioms į jėzuitų 
koplyčią. Šį kartą drauge su bu
vusiais Eichstaetto gimnazijos 
V. Vokietijoje abiturientais bei 
tą gimnaziją lankiusiais, suva
žiavusiais į Chicagą paminėti 
45 metų sukaktį, kai Eichstaet
to gimnazija buvo įkurta. J i 
gyvavo iki 1949 m. rudens, 
išleisdama gyveniman keturias 
laidas su 122 abiturientais 

įdomu pastebėti, kad Eich
staetto gimnazijoje, kuriai pra
džioje vadovavo Petras Balčiū
nas, o vėliau Stasys Rudys, abu 
žinomi pedagogai, yra moky
tojavę d a b a r t i n i o Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio tėvas arch. Vytau 

t a s Žemkalnis, PLB pirmi
ninkas kalbininkas St. Barz-
dūkas, istorikas V. Liulevičius 
ir kiti žinomi vardai. Gimnaziją 
baigusių tarpe y ra Vilniaus 
universiteto garbės dr. Valdas 
Adamkus, vėžio tyrinėjimuose 
pasižymėjęs dr. Vaidevutis Vait
kevičius, dr. Zigmas Brinkis, 
buv. III Lietuvos Respublikos 
prezidento dr. K. Griniaus 
sūnus a.a. Liūtas Grinius, Vyt. 
Landsbergio brolis Gabrielius 
Žemkalnis, buv. PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas , 
buvęs Kanados stalo teniso 
senjorų čempionas J o n a s 
Nešukaitis ir ki t i . Šalia kitų 
vėliau iškilusių vardų, Eichs
taetto gimnazijoje mokėsi ir da
bartinis Kauno VD universiteto 
rektorius prof. A. Avižienis. 

Susirinkę į jėzuitų koplyčią 
buvę eichstaettiškiai su an
tromis pusėmis (vyrais bei žmo
nomis) tikėjosi ir laukė, kad prie 
altoriaus Mišių laikyti ir pa
mokslo pasakyti išeis kuris nors 
iš penkių tą gimnaziją baigusių 
ar lankiusių ir vėliau į kunigus 
įšventintų dvasininkų. Belauk
dami koplyčioje daugelis tarp 
savęs tyliai šnekėjosi spėlio
dami, kuris kunigas išeis iš 
zakristijos ir ar jį bus galima po 
45 m. atpažinti. Kiti dalinosi 
vakarykščiais gražiai praėjusio 
suvažiavimo įspūdžiais, kur, 
parafrazuojant J. Aisčio žodžius, 
„mūsų gretos bus praretę ir 
pasikeitę mūs veidai.. Draugus 
mylėsim visi.kaip vienas, nes 
širdis viena, ilgesio pilna, skaus
mo kupina, pasiliks viena..." 
Tačiau, kaip atrodo, to susi
rinkusių inteligentų draugiško 
ir k a r t u k iek nosta lgiško 
šnabždesio negalėjo pernešti 
vienas pačios vyriausios kartos 
jėzuitas. Jis atėjęs į koplyčios 
pr iekį visus perspėjo, net 
piktokai, kad į Mišias susirinkę 
geriau kalbėtų rožinį, kaip dera 
spalio mėnesį, o ne tarp savęs 
šnekučiuotųsi, suvažiavę iš įvai
rių JAV bei Kanados miestų. Iš 
šono atrodė, kad ši garbingo jė
zuitų ordino nario pastaba buvo 
ne vietoje ir ne laiku. 

Mišių laikyti ir pamokslo 
pasakyti taip pat išėjo ne kuris 
nors iš buvusių eichstaetiškių 
kunigų, nes iš jų nė vienas 
suvažiavime nepasirodė, bet 
vienas vietinis žemaitis jėzuitas, 
ne iš žinomų oratorių, kaip J. 
Vaišnys, A. Saulaitis ar A. 
Tamošaitis, tarpo. Ir liūdniau
siai buvo, kad per Mišias įspū
dingai giedant solistams Marga
r i t a i ir Vaciui Momkams. 
žemaičiuojančio jėzuito 
pa saky to pamoks lo tur inį 
sunku buvo suprasti, o toliau sė
dintiems jo net nesigirdėjo. 
Tačiau su giliu susikaupimu 
visi išklausė mirusių mokytojų 
ir mokinių pavardes, kurias 
aukojimo maldų metu prie 
altoriaus įspūdingai perskaitė 
Mišių lektoriai. Per tuos 45 
metus mirė 14 Eichstaetto gim
nazijoje dirbusių mokytojų, pra
dedan t S t a s i u Barzduku. 
Vincentu Liulevičium ir bai
giant Jurgiu Radvilavičium -
Radvilu, ir buvę 28 tos gimna
zijos mokiniai. O kad į šias 
Mišias buvo susirinkusi ne šiaip 
sau palaida grupė, o neblogi 
katalikai, liudija ir tai. kad 
didesne dalis Mišiose daly
vavusių priėmė komuniją. 

Šį komentarą parašiau, norė
damas atkreipti skaitytojų ir 
ypač lietuvių jėzuitų vadovybes 
dėmesį į puikiai pavykusio 
suvažiavimo kiek tamsesnę 
dėmę Patį suvažiavimą ..Drau
ge" nuosekliai aprašys (ar jau 
apraše* gabus plunksnos bičiu
lis Juozas Končius. 

Baltų Laisvės lygos delegacija lanko kongresmar.d Henry Waxman, atstovaujantį 24-tam Cali-
fornijos kongresiniam distriktui; iš kairės — Jar. na Rukšėnienė, Violė Arbaite, Virginia Gun 
der<-or. kongresmanas, delegacijos pirm. Angele Nelsienė ir Ted Liliensteins. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
SUSITIKIMAS SU 
KONGRESMANU 

HENRY WAXMAN 

nepriklausomybe- dar nebuvo 
pripažinusi. Ji- tokios misijos 
idėjai iš princi;M pritarė ir paža
dėjo paremti ei tokia akcija 
būtų pradėt,-; Kongrese. 

Iš savo pu-? s kongresmanas 

tokios lengvatos m ous suteiktos 
tol, kol Sovietų S^/unga paten
kinamai neišsprę- lydų emigra
cijos ir Lietuvos klausimus. 

Kongresmana- Waxman 
Baltų Laisves lygos iniciatyva g e r a į s u s i p a z į n e . s u SEED 2 

baltiečių delegacija iš Cali- s u m o m i s ? skirtomis Rytų 
fornijos 24 kongresinio distnkto E u r o p o s valstybėse demokra-
ilgesniam pokalbiui susitiko su t l j a i į t v i r t i n t i ? i r pažadėjo pažiū-
savo kongresmanu Henry Wax- r e t i a r į v a l s t y b i u 3 ą r a S ą bū t -
man. Waxman distrikte yra g a i į m a įrašyti ir Pabaltijo vals-
HetuviųŠv. Kazimiero parapi- t y b e s . Jis taip pat mtuziastiškai 
ja ir gyvena nemažai lietuvių. p r i t a r ė p a s į u . v t a i idėjai 
Pats Waxman yra vienas įtakin- p a k v i e s t i prez. Vj tautą Lands-
giausių Californijos demokratų b e r g į k a l b e t i jur.gtinėje JAV 
politikas, o Washingtone - Senato-Atstovų rūmų sesijoje, 
sveikatos ir gamtos apsaugos D e l e g a c i j o s p i r m i m n k ė pa-
pakomisės pirmininkas. Dėle- d a r ė sugestiją, kad JAV kongre
gaciją sudarė Violė Arbaitė. s a s p a s i u s t u Lietuvon misiją, 
Virgima Gunderson, Ted Lihen- k u H p r į ž į u r ė t ų -.umnitarinės 
steins, Janina Rukšėnienė ir p a g a l b o s p a skir-tvmą ir de-
delegacijos pirmininkė Angelė m o k r a t į n į 0 proceso pažangą 
Nelsienė. Lietuvoje. Tokią misiją JAV-ės 

Delegacija aptarė su kongres- b u v Q p a s i u n t u s ; o s Lietuvon 
manu Waxman bendrąją 1 Q 1 9 m e t a i S ; k a d a Lietuvos 
JAV politiką Pabaltijo valsty
bių atžvilgiu ir iškėlė kai ku
riuos specifinius klausimus, 
prašydama jo paramos. 

Diskutuojant bendrąją JAV 
politiką, Angelė Nelsienė išdės
tė esamą situaciją Lietuvoje: 
nepriklausomybės atstatymo 
deklaraciją, okupacijos sąlygose 
parlamentarinės valdžios struk
tūros demokratiniu keliu kū
rimą, ekonominę blokadą ir jos 
padarinius. Nežiūrint Maskvos 
brutalumo, kartais naudojant 
net karinę jėgą, lietuvių tau ta 
nepalūžta ir daro pažangą 
demokratinės valdžios struk
tūros kūrime ir laisvos eko
nomijos organizavime Lietuvių 
tauta laukia veiksmingesnės 
JAV-ių paramos, o ne vien tik 
okupacijos nepr ipažinimo 
pakartojimų. 

Kongresmanas Waxman pa
reiškė, kad komunizmui griū
vant. JAV-ės ir toliau gina 
tautų laisvo apsisprendimo ir 
nepriklausomybės principus, 
nors įvykių kaitos už Amerikos 
ribų nėra lengva lemti. Jis pats 
asmeniška i ne tur įs jokių 
sunkumų remti Baltijos vals
tybių nepriklausomybės siekį. 

Kalbant konkrečiais klausi
mais, delegacijos pirmininkė, 
papildant kitiems nariams, pa
vaizdavo ekonominės blokados 
nehumaniškumą Lietuvoje ir 
prašė kongresmana remti Atsto
vų rūmams pateiktą humani
tarines pagalbos įstatymą. Jis 
pažadėjo HR5262 įstatymo pro
jektą pasirašyti, o taip pat 
pranešė, kad jau pasirašęs 
HR313 dėl teisės užsienio 
žurnalistams atvykti į Lietuvą. 
Diskutuojant prekybinių leng
vatų Sovietų Sąjungai 
suteikimo klausimą, kongres
manas reiškė įsitikinimą, kad 

Waxman delegacijai padarė 
kelias sugestijas. Kadangi da
bartinė administracija, ne tiek 
gina principus, bet reaguoja į 
visuomenės spaudimą, tai JAV-
ių baltai turėtų neatleisti spau
dimo į Baltuosius rūmus ir } 
Valstybės departamentą. J is 
pats nenorėtų būti Pabaltijo 
reikalais įstatymų Kongrese au
torius, nes nesąs užsienio rei
kalų komisijos narys, bet kitų 
siūlomas rezoliucijas jis visada 
pasiruošęs paremti. Taip pat jis 
prašė Baltų Laisvės lygą visada 
informuoti jį apie naujausius 
įvykius Pabaltijo šalyse, nes 
žinios apie tuos įvykius JAV-ių 
bal tus pirmiausia pasiekia. 
Priminė, kad ta informacija 
turėtų būti perduodama į Wa-
shingtoną, nes Los Angeles 
įstaiga rūpinasi daugiausia 
atskirų distrikto gyventojų pro
blemomis. Nurodė asmenį Wa 
shingtono įstaigoje, į kurį visa 
medžiaga turėtų būti nukreipta. 

Vizitui pas kongresmana 
Waxman buvo iš anksto rūpes
tingai pasiruošta dėka Angelės 
Nelsienės politiniame darbe 
patirties ir sumanumo. 

J . Kj. 

Žmonės, iš pradžių tvarkingai 
sėdėję prie paskir tų stalų, 
paskui susimaišė, kaip kas 
norėjo. „Gintaras" užgrojo pačiu 
laiku. Ant šokių salės grindų 
vos tilpo visos poros. Po to buvo 
paskelbti laimėjimai. Šios Der
liaus šventės laimingieji buvo 
Ferdinandas Kaunas, A. Lau-
cis, M. Mažeika, S. Ališius, 
A Rauchas. Nuoširdūs sveiki
nimai! 

Po to vėl šokiai, šokiai, šokiai, 
kartkartėmis nutraukiami pasi
vaikščiojimų prie baro ar dosnių 
šeimininkių. Kai vyresni pavar
go, juos pakeitė jaunimas, kuris 
trypė iki vidurnakčio... 

O į vakaro pabaigą visi 
susibūrę aplink Algį Trinkūną, 
kuris sėdo prie akordeono. Ir 
linksmybė prasidėjo vėi nuo 
pradžių. Iš pradžių skambėjo 
lietuviškos, skautiškos, vėliau 
net ir čigoniškos dainos... 
Paskutinieji svečiai išvažiavo 
prieš pat pirmuosius gaidžius. 
Sotūs, šiek tiek įkaušę, prisi
šokę, prisidainavę. pasikalbėję 

su seniai ir neseniai matytais 
draugais bei pažįstamai, žodžiu, 
linksmi ir laimingi. 

Ir kitais metais ruošiamės 
rengti Derliaus šventę, pasakė 
Romas Kronas. Jis jau tapo cen
tro tradicija. Žmonėms pat inka 
šis renginys. Gal todėl, kad gali 
ateiti su visa šeima, ir visiems, 
tiek vaikams, tiek suaugusiems, 
yra kuo užsiimti, gal todėl kad 
šiai šventei nereikia ypatingai 
puošt is , k i tu s gal t r a u k i a 
skanus l ietuviškas mais tas , 
linksma ..Gintaro" muzika... 
Svečių netrūksta. Na, o dar šiais 
metais visus kviečiu atvykti į 
naudotų daiktų parduotuvės 
, .As t r a " a t i da rymą , k u r į 
planuojame lapkričio 2 dieną. 
,.Astra" veiks lapkričio 2-4 ir 
9-11 dienomis. Parduotuvė bus 
atidaryta kiekvieną šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 9 iki 3 valan
dos. Jei kas turi te nebenau
dojamų rūbų, namų apyvokos 
reikmenų, baldų, labai prašy
tume paaukoti centrui. 

Angelė K a v a k i e n ė 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, IL 

IR VĖL DERLIAUS 
ŠVENTĖ 

Saulė apsuko dar viena ratą. 
Vėl gintaro atspalviais tvaska 
klevai, ilgesingą giesmę traukia 
mus paliekantys paukščiai, 
šiurpso vorantikliais užklotos 
ražienos. Ruduo. Der l iaus 
metas. Metas aptarti, ką esame 
nuveikę — susitikti, pasikalbėti, 
atšvęsti. 

Jau antru- metus į linksmą 
Derl iaus šventę sukvie tė 
žmones Lietuvių centras. Ir 
beveik metus jai ruošėsi šventės 
organizatoriai Baniutė ir Romas 
Kronai: paruošė skelbimus, 
išsiuntinėjo laimėjimų bilietus, 
pakvietė ..Gintaro" orkestrą, 
sutelkė žmonių maistui gamin
ti , salei papuošti, t va rka i 
palaikyti. Ir kaip paprastai, jei 
kokį renginį ruošia Kronai, 
viskas vyko sklandžiai, ramiai, 
be jokiu nesusipratimų. Su
tart inai prieš šventę dirbo 
darbščių moterų būrys, vado
vaujamas Baniutės. Kimšo ir 
kepė vištas r vėdarus, kugeli, 
virė spurgas, dešras ir kopūstus. 
Vitalis Umb-nsas tarkavo bul
ves, Modesta l'mbrasienė puošė 
stalus rudeninėmis puokštėmis. 
Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojai ir tėveliai paruošė 
sporto salę vaikų žaidimams. 

Nuo vaikų ir prasidėjo Der
liaus švente Linksmi žaidimai. 

laimėjimai, išradingas klou
nas. Išdažyti visomis rudenio 
spalvomis vaikai kratė ir kratė 
tėvelių kišenes, kol ten dar buvo 
užsilikęs koks „kvoteris", ir vėl 
skubėjo žemyn, kad pratęstų 
linksmybes... O ir tėveliams tie 
..kvoteriai" buvo ne mažiau rei
ka l ing i . J u k ka ip su t ikęs 
pažįstamą nepasuksi prie baro. 
kur smagiai sukosi ..šinkoriai" 
Liudas Kirkus ir Aleksas Kara
liūnas? O šie. neblogą pelną 
centrui nujausdami, plačiai 
šypsojosi, kvietė arčiau, tačiau 
pylė kiekvieną lašą skaičiuoda
mi. (O kaip kitaip, ne savo — 
centro!1 Tačiau lašas po lašo... 
kaip ir tą akmenį pratašė mūsų 
lietuviškąjį santūrumą. Sukle 
go suskambo visi pašaliai — 
juokas, kalbos, vis sparčiau 
nyko dešros, kopūstai, vėdarai . 
ir kitos gėrybės. c I 

Lietuvių Žurnalistų sąjungos atstovas Bronius Juodelis įteikia jaunai 
' įrnalistei Rita Likanderytei žymeni pernai jai skirtos LŽS premijos per 
Akademinio Skautų sąjūdžio metinę švente š.m. spalio 13 d. 

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

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

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius. įamžindami ju atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

f\^ midlcind 
M v Savinas 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

I 

Daugelio gyvenimuose maty
ti, kad jų kančios savotiškai juos 
patenkina, nes jie jose patogiai 
jaučiasi. J ie savo gyvenimus 
paverčia gyvu pragaru, bet 
pažįstamu. Ram Dass 

I E T U V O S A I D A 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTF 

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

Viaoa laido* i* WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adreaaa: 511 So. Nolton Ave 
WUIow Sorio«», 1L. 80480 

Tel.: <70*> K»-2511. TelFAX t»* pat« 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BEE 
iJUU < I S < 
LENDER 
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PLJ KONGRESO STUDIJŲ DIENŲ 
PROGRAMA 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. spalio men. 20 d. 

Studijų dienų programa buvo 
sudaryta prof. E Paršelio, va
dovaujantis šiomis mintimis: 

1. Lietuvoje padėtis keičiasi 
labai greitai. Ji turės didelę 
reikšmę užsienio Uetuvių ko
lonijose, ypač jaunimui. 

2. Nežiūrint visu pasikeitimų 

socialinių organizacijų ir 
Katalikų Bažnyčios reikšme. 
Numatomi ir keli darbo būre
liai, kuriuose bus nagrinėjamos 
sekančios temos: Valstybingu 
mas ir Lietuvos nepriklauso
mybė, Lietuvos valstybės atei 
tis. Nauji keliai laisvinimo bylo 

Red. Ri ta L ikandery tė , 6556 S. T a l m a n . Chicago, IL 6 0 6 2 9 . Tel. 312-737-9057 . 

TUSKENIO PRANEŠIMAS 
APIE LIETUVĄ 

Ištrauka iš pranešimo, kuris buvo 
padarytas per Filisteriu Skautų 
sąjungos vakarienę Baltijos restorane 
1990 m. rugsėjo mėn. 21 d. 

D a r b a s Lietuvoje 

1989 m. vasarą buvau nuvy
kęs į l i tuanis t ikos kursus 
Vilniaus universitete ir ta pro
ga dar viešėjau Lietuvoje keletą 
savaičių prieš ir porą savaičių 
po kursų. Ten būdamas, buvau 
užėjęs į Sąjūdžio būstinę. į Sąjū
džio Informacijos Agentūrą 
Vi ln iuje Buvau pasiryžęs 
pasiūlyti savo paslaugas, jeigu 
jos būtų reikalingos, ypač. 
kadangi Chicagoje nemažai dir
bau, versdamas kai kuriuos 
tekstus iš lietuvių į anglų kalbą. 
Tad užėjau ir pasisiūliau ir jie 
ma lon ia i mano pasiūlymą 
priėmė! 

J a u tada žinojau, kad rudenį 
grįšiu į Lietuvą su Antru Kaimu 
gastrolėms, tad numačiau po to 
pasilikti bent keletai mėnesių 
padirbėti Sąjūdžio Informacijos 
Agentūroje kiek būsiu reikalin
gas. Lapkričio mėnesį, po tri
jų savaičių labai sėkmingų 
gastrolių su Antru Kaimu, pra
dėjau dirbti Sąjūdžio Informa
cijos Agentūroje. Užeidavau 
ten kasdien. Kai kada reikėda
vo išversti žinias, kurios buvo 
persiunčiamos į Maskvos žinių 
agentūras. 

Pirmas rimtesnis darbą? atsi
rado gruodžio mėnesį. Lietuvos 
Komunistu Partijos suvažia
v i m o m e t u . kai Lietuvos 
komunistu partija atsiskyrė nuo 
Maskvos. Į tą suvažiavimą at
vyko apie 50 užsienio žurnalis
tų. Tai buvo iki tol didžiausias 
skaičius užsienio žurnalistų 
vienu kartu esančių Lietuvoje — 
daugiau net negu Sąjūdžio 
suvažiavime. Čia pirmą karta 
man teko tiesioginiai dirbti su 
užsieniečiais. Ta proga teko 
man susitikti su Brazausku, kai 
vienas žurnalistas turėjo su juo 
intervievv. Dar tuo laiku inter 
v iew su Brazausku buvo 
sunkiai gaunamas, tačiau po 
ku r io la iko nebebuvo taip 
sunku. 

LKP suvažiavimo pasekmėje, 
sausio mėn. pradžioje. Gorbačio
vas atvvko į Lietuvą. To vizito 
metu atrodė, kad visas žurnalis-

^ _ t i n i s pasaul i s suvažiavo i 
HTX Lietuva — kokie 200 žurnalistų 

• iš visų pasaulio kampų. Gor 
•• bačiovo vizito metu. užsieniečiai 
*^- lietuviai, t.y. mes amerikiečiai 
ZMŠ< ir kanadiečiai, kurie tuo metu 
•LT buvom Lietuvoje, buvom labai 

• reikalingi kaip vertėjai tiems 
-__ žurnalistams. Aš sakyčiau, kad 
JZl*;Gorbačiovo vizito metu \\e-
H^ tuvia i pasiekė šiokią tokia 
•»• viršūnę „public relations" srity-
SSEJ*- Užsienio žurnalistai laikė ta 
ITS. Gorbačiovo vizitą lietuvių per-
^ ga l e . nes Gorbačiovo visi 
•»-* argumentai atrodė labai silpni. 
J£T"*Visi žurnalistai buvo mūsų 
Z^. pusėje. Vienu metu šalia manęs 
'ZT buvo žurnalistas ir pasimaišė 
^ " G o r b a č i o v a s . J i s rusiškai 
ZZ. aiškino; kitas žmogus man vertė 
Z" į lietuvių, o aš tam žurnalistui 
" - kalbėjau angliškai. 

Vėliau, jau liepos mėnesi. 
buvo pietūs su son Gary Hart. 
Prunskiene ir Brazausku. Bra

zauskas aiškino, kad tik to 
vizito gale Gorbačiovas galų 
gale suprato ir buvo įsitikinęs, 
kad lietuviai tikrai nori žengti 
tokj žingsnį. 

Tuoj po Gorbačiovo vizito kilo 
idėja Lietuvoje steigti laikraštį 
anglų kalba. Tai buvo ..Gimto
jo k r a š t o " redaktor iaus 
Algimanto Čekuolio ir laik
raščio ..Saglas'ija" 'rusų kalba 
la ikraš t i s pr ie Atgimimo) 
redaktorės Liubos Čornayos 
idėja. Tie du redaktoriai ir tapo 
leidėjai laikraščio The Lithua-
nian Revieu: Vyriausia redak
tore jie pasikvietė Karlą Gruo
dytę, kanadietę, ir mane ir 
Darių Čiuplinską redaktoriais. 
Mes ir buvome to laikraščio 
branduolys. 

Mums mokėjo neblogą algą — 
500 rublių per mėnesį — 
Lietuvoje tai visai neblogai. 

Kokią savaitę po kovo 11 d.. 
Romo Sakadolskio ir Gabijos 
Petrauskienės iniciatyva, prie 
Aukščiausiosios Tarybos buvo 
įsteigtas informacinis biuras. 
•Jie matė reikalą įsteigti tokią 
įstaigą, kuri galėtų anglų kalba" 
teikt i informaciją užsienio 
žurnalistams, nes tuo metu 
buvo visiška tyla. Mums atrodė, 
kad tuoj po kovo 11 d. niekas 

-

pareikalavimas Lietuvoje. Aš 
Landsbergio sekretoriate dirbau 
iki išvažiavimo. Aš iš Lietuvos 
išvažiavau liepos 31 d., į 
Ameriką grįžau rugpjūčio 20 d. 

Apie įvykius, m a n 
esant Lietuvoje 

Lietuvoje, net jeigu ji pasiektų je ir Kultūros svarba tautinio 
nepriklausomybę, lietuvių jau- jausmo išlaikymui. 

Antros dienos (gruodžio 2D 
tema — Lietuvos įnašas į kitų 
kraštų lietuvių kolonijas. Čia 
taip pat bus duodami įvairių 
kraštų Lietuvių Jaunimo Sąjun 
gos skyrių pranešimai. Paskai 
tos palies pasikeitimus Lietu 
voje ir jų svarbą kitų kraštų 
lietuviams bei Lietuvos jaunimo 
politinių ir kultūrinių organi-

nimo problematika užsienyje 
neišnyks, vis tiek stovėsime 
prieš nutautėjimo grėsmę. 

3. Ne visose užsienio lietuvių 
kolonijose jaunimo proble
matika yra ta pati; priešingai, 
ji yra labai sk.rtinga ir pri
klauso nuo kiekvieno krašto 
kolonijos didumo, pajėgumo, 
senumo, ir t.t. 

4. Šis kongres is bus, kaip ir zacijų įtaką. Numatytas simpo-
ankstyvesni, pagrindinai u ž ^ ziumas: „Metodai, kurie padėtų 
sienio lietuvių lunimo kong
resas. Jame bu* nagrinėjami 
d a u g i a u s i a j : l ieč iantys 
klausimai, tačiau dalyvavimas 
atstovų iš Lietuvos duos .jam 
skirtingą, plate>nę prasmę. 

5. Lietuva, jos padėtis ir mūsų 
ryšiai su ja visuomet buvo mūsų 
dėmesio ir diskusijų centre. Tas 

Rinkimai. Gorbačiovo vizitą 
jau paminėjau. Vasario 24 d. 
vyko r inkimai į Lie tuvos 
Aukščiausiąją Tarybą. Tai irgi 
buvo labai reikšmingas, lem- . . ..... . 

, • T • . -r • vpatingai atsisp įdės sekančio 
t ingas (vykis Lietuvoje. Tai . & r 

buvo Sąjūdžio kova pr ieš 
partiją. Sąjūdis laimėjo triuš- m~ 
kinančią pergalę ir atrodė, kad ( g r ,U

i
0 d z 1 0 ,2 0? t ? ^ a ~ Uei^os 

Lietuvoje niekas tokios pergalės 

kongreso programoje. 
Studijų dienų pirmos dienos 

nesitikėjo. Pats Sąjūdis rinki
mams nelabai planingai ruošė
si. O Lietuvos komunistų parti
ja, po atsiskyrimo nuo Maskvos, 
buvo gana populiari — Bra
zauskas buvo ypač populiarus. 

Rinkimuose komunistų parti
jos vadovai Brazauskas. Berio-
zovas. Paleckis. Glaveckas 
laimėjo, bet žemesnio rango par
tiniai smarkiai pralaimėjo. O 
Sąjūdis pasiekė ypatingai didelę 
pergalę — beveik visi Sąjūdžio 
kandidatai laimėjo, ne t ir 
nelabai žinomi žmonės, ir ypač 
Kaune sąjūdininkas laimėjo. 

Nepr ik lausomybės paskel 
b imas . Tuoj po tos pergalės 
kilo mintis paskelbti nepri-

politinė ir kultūrinė padėti* 
Čia numatomas Studijų dienų 
atidarymas ir p-ezidiumo su
darymas. Bus pa-kaita apie Lie
tuvos politinę padėtį ir ateitį bei 
simpoziumas api j Lietuvos eko
nominę ir soc alinę padėtį. 

josi, kad dėl savo populiarumo 
Brazauskas liks Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku. O 
Sąjūdis jau pradėjo kitaip galvo
ti. Buvo net svarstoma, ar nepri
klausomybę skelbti kovo 6 ar 7 
dieną. 

Landsbergis*.- P runsk i enė , 
Ozolas ir kiti buvo už, bet kiti 
abejojo. Jiems nepatiko, kad 
nedaug buvo diskusijų tuo 
reikalu ir kad buvo išjungti ne 
Sąjūdžio deputatai. Sąjūdžio 
deputatai nusprendė, kad taip 
darysim ir pristatė kitiems. Bet 
keletą dienų prieš tai jau buvo 
aišku, kad nepriklausomybe 
bus skelbiama kovo 11 d. ir kad 
Landsbergis bus Sąjūdžio kandi
datas į Aukščiausiosios Tarybos 
pirminiko postą. Kiek aš žinau, 
komunistai nelabai pritarė to
kiam greitam nepriklausomy
bės paskelbimai, o ir kai kurie 
sąjūdininkai abejojo. Nors kai 
atėjo balsavimas dėl nepriklau
somybės ak ' paskelbimo, 
nebuvo balsu prieš. Visi buvo 
už, tik, berods, -esi susilaikė — 
lenkų deputata i iš ry tų 
Lietuvos. 

Nuota ikos po Kovo 11-tos. 
Lietuvos žmor- s nebuvo labai 

Fil. Edis Tuskenis. 13-tosios Vydūno Fondo premijos laureatas, su premijos pasiruošę nei inkimams nei 
įteikėjais Vydūno Fondo pirm. fil Vytautu Mikūnu ir fil. Jūrate Variakojiene nepriklausoma ės paskelbimui 

ir niekas tikra ežinojo kas bus 
klausomybę. Gorbačiovo vizito toliau. Kovo 
metu pasidarė aišku, kad nepri- žinojo, kad 
klausomybę bus skelbiama 
metų eigoje, bet dar nebuvo 
aišku kada Aš pats maniau, 
k a d nepr ik lausomybė bus 
paskelbta kitų metų vasario 16. 
Kiti manė. kad anksčiausia tai 
gal liepos mėnesį šiais metais. 
Po rinkimų subrendo mintis paskelbimo, k 
taip staigiai ir drąsiai paskelbti buvo nupiešta 
nepriklausomybę, nors viešai TSR herbas ir 
nebuvo diskutuojama. Kilo Tai buvo vie 
sumanymas sušaukti pirmą pareiškimas 

sujungti ir priartinti užsienio 
lietuvių kolonijas prie Lietuvos, 
ypač jaunimo organizacijas". 
Bus ir trys darbo būreliai: 
Kritiški Lietuvos istorijos mo
mentai, Lietuvos švietimas ir 
kultūra ir Studijos Vilniaus 
universitete. 

Trečios ir ketvirtos dienos 
(gruodžio 22 ir 23) tema — So
cialinė ir kultūrinė lietuvių 
padėtis užsienyje. Šiai temai yra 
skir iamos net dvi dienos. 
Gruodžio 22 d. tolimesnė tema 
— Kolonijos su stipriu lietuviu 
kultūros pagrindu. Čia išklau 
sysime paskaitas apie JAV. 
Kanados, Australijos ir Vakaru 
Europos lietuvių jaunimą bei jq 
organizacijas. Šios dienos simpo 
ziume bus kalbama apie užsie 
nio jaunimo įnašus į Lietuvos 
jaunimo organizacijas. Darbo 
būreliai irgi palies kultūrinę 
veiklą išeivijoje — Lituanistiniu 
mokyklų ateitį, sotvyklas, kur 
sus, suvažiavimus ir Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje. 

Gruodžio 23 d. bus toliau 
nagrinėjama ta pati tema. šį 
kartą žvelgiant į kolonijas, 
kuriose vyksta smarkus nutau 
tėjimas. Čia išklausysime pa
skaitas apie Pietų Amerikos 
lietuvių kolonijas ir jų 
problematiką ir l ie tuvių 
jaunimą Rytų Europos kraš
tuose. Šios dienos simpoziumas 

daug apie Lietuvą nerašė. O 
pačią kovo 11 d. Vilniuje nebuvo 
labai daug žurnalistų. Mes 
tikėjomės daugiau. Tik tada, po 
kovo 11d. tas dėmesys pradėjo 
augti, o už poros dienų, pradėjo 
skambinti visas pasaulis. Vienu 
metu tame biure dirbo gal kokie 
7-8 amerikiečiai, kanadiečiai 
lietuviai. Info biuro branduolį 
sudarė Lithuaman Revieu-
redakcija, dėl to pagaliau tas 
laikraštis sustojo. O po kelių 
savaičių dalykai aprimo. 

d., kai visi jau 
as skelbiama . 
i, prie AT rūmų 
a t ū k s t a n č i ų 
lyginti nedaug 
z. Gorbačiovo 

-usir inko net 
300,000. Vi< itelis gyvesnis 
momen ta s b ivo po ak to 

nuo AT fasado 
enasis Lietuvos 
•veik sutryptas. 
itelis gyvesnis 
-:ios revoliuciš-

nepriklausor-• 
sus i r inko P 
žmonių. Tai ; 
žmonių, kai 
vizito metu 

Aš pats perėjau dirbti į Aukš- Aukščiausiosios Tarybos sesiją kos nuotaik- -
čiausiosios Tarybos pirmininko 
Vyt. Landsbergio sekretoriatą. 
Iš užsieniečių ten dirbom aš pats 
ir Rimas Čiuplinskas. Mūsų 
pareigos buvo padėti versti Vyt. 
Landsbergio korespondenciją su 
užsieniu į anglų kalba, ir taip 
pat versti kai kuriuos dokumen-

dar prieš kovo 12 d., kada Mask
voje turėjo įvykti Sovietų Sąjun
gos liaudies deputatų suvažia
vimas. Lietuviai bijojo, kad to 
suvažiavimo metu Gorbačiovas 
įsigis naujas galias ir teises, ku
riomis galės užblokuoti Lietu
vos žengimą į Nepriklausomy-

tus. Su anglų kalba ten tragiška bę. Jie ypač bijojo, kad bus pri-
padėtis. Mūsų kabinete, sekre- imtas įstatymas dėl išstojimo iš 
toriate, ta ip pat dirbo dvi Sovietų Sąjungos. 
vertėjos iš lietuvių į anglų. Jų 
lygis nėra toks, kad galima bū
tų kokį laišką siųsti prez. Bu-
shui. Gerai mokančių anglų kal
bą šiuo metu yra labai didelis 

Atrodo, kad dėl tokios 
rinkimų pergalės kilo idėja ne
rinkti Brazausko Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku, bet jau neįprasta 
sąjūdininką. Prieš tai visi tikė- greitai p r i e 

Bet pačioje .' 
bus neprikla: 
buvo įelektri; 
nepamirštam 

Vienas žurr 
phia Incuire' \ 
rokratų revoIr 
vyko labai 
teisę. Sekarv 
gatvę, viska-
Pasikeitima. 
boliniai, pvz 
TSR" jau n i'* 
džių ,,Lietu-* 

i sk 

žvelgi į Lietuvos paskut inių 
laikų istorijos reviziją ir kalbos 
bei tau t in ių papročių pažinimo 
paska t in imus , ka ip t au t in io 
s u s i p r a t i m o faktorius . Š ios 
dienos darbo būreliuose bus at
kreiptas dėmesys į šeim4 ir 
l ietuvybės išlaikymą, mišr iu 
šeimų įjungimą į Hetuv išk;i 
veiklą, nemokančių lietuviškai 
veiklos reikalingumą ir galimy
bes, ir lietuvių kultūrą kita
taučių t a rpe 

Penktoji studijų diena gruo 
džio 24 d. — Kūčios. Šioje dieno
je yra numatyta sesija ir PLJS 
valdybos rinkiniai bei VIII PLJ 
kongreso vietos nus ta tymas . 

Šeštos Hienos tema Lietuviu 
jaunimas šių dienu pasaulyje 
Numatytos dvi paskaitos . . P U S 
ir kitu Vakaru pasaulio lietuviu 
jaunimo organizacijų formos ir 

v i ' p t j KONG«£SO 
RENGIMO KOMITETAS 

veiklos metodai: Ar jie yra 
t inkami tautiškumo išlaikymui 
dabartyje — Kritiškas jvertini-
m a s " ir ,,Lietuvos jaunimo 
reikšme šių dienų užsienio 
lietuvių jaunimo organizaci
joms"'. Taip pat bus nustatyta 
kiekvieno krašto tolimesne 
veikla. Darbo būreliuose bus 
d i sku tuo jamos šios temos: 
Jaunimas ir lituanistinių stu
dijų motyvavimas. Mažų ir 
didelių kolonijų ryšiai ir jų kul
tū r in i s bendrav imas . P L J S 
tolimesnės veiklos gairės ir Ko 
išeivijos ir Lietuvos tautiečiai 
laukia iš lietuvių jaunmo kai jie 
grįš iš kongreso. 

Septintą diendą (gruodžio 27 
d.) bus nutarimų pristatymas ir 
studijų dienų uždarymas ir 
vakare kelionė į Urugvajų 

VII PLJ KONGRESO PROGRAMA 

salėje, paskel 
nybę, atmofera 
••• Tai buvo toks 
momentas. 
^tas iš Philadel 
vadino tai ,.biu 
ija", nes viskas 
kingai, pagal 
dieną išėjus į 

iip pat atrodė 
uvo tik sim 
rašų „Lietuvos 
nebėra. Išpra 

s respublika'" 
tbėjo, bet labai 

Septintasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresas vyks Pietų 
Amerikoje šia tvarka: Buenos 
Aires, Argentinoje nuo gruodžio 
18, 1991. iki gruodžio 27, 1991. 
Montevideo, Urugvajuje, nuo 
gruodžio 28 iki sausio 1, 1992: 
ir Sao Paulo. Brazilijoje, nuo 
sausio 2 iki sausio «. 1992 

Kongreso bendra programa: 
Argentina: gruodžio 17 — re
gistracija, gruodžio 18 — susi 
pažinimo vakaras, gruodžio 19 
— kongreso oficialus atidarv 
mas, gruodžio 20 — studijų 
dienos atstovams, ekskursijos 
turistams ir dalyviams, gruo 
džio 24 — Kūčių vakaras, gruo
džio 25 — „Fiesta gaucha" 
(diena argentiniškoje fermoje), 
gruodžio 26 — studijų dienos 
atstovams, gruodžio 27 — 

VYDŪNO FONDO 
PREMIJA 

EDŽDIUI TUSKENIUI 

Spalio 13 d. per Akademinio 
Skautų sąjūdžio met inės 
šventės vakarienę. Vydūno 
Jaunimo fondo pirmininkas 
Vytautas Mikūnas įteikė šių 
metų Vydūno fondo premiją jau 
13-tajam laureatui. Šiais metais 
premiją laimėjo jaunas visuome 
nininkas. Antro kaimo aktorius. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos narys ir Korp! Vytis 
senjoras fil. Edis Tuskenis. Edis 
beveik metus išbuvo Lietuvoje, 
dirbo Aukščiausioje Taryboje, 
buvo Lithuanian Revieu- redak
torius ir priėmė Lietuvos pili** 
tybę. Jis jau ir Chicagoje buvo 
žinomas už savo straipsnius Pa 
saitlin lietuvio puslapiuose. 

s tudi ju d ienu u ž d a r y m a s , 
kelionė laivu i Urugvajų. 

Urugvajus: gruodžio 28 — iš 
ryto atplauki" laivas. Po to 
M o n t e v i d e o mies to apž iū 
rėjimas. teatro pasirodymas ir 
p r i ė m i m a s . Gruodžio 2 9 
Mišios, „asado criollo*' <ar-
gen t in i šk i pietus>. gruodžio 
30 — ekskursija visiems i Pun 
ta del Es te , gruodžio 31 po 
pietų ta lentu vakaras, vaka 
re Nauju Metu balius Sausio i 
— kelionė į Braziliją 

Brazilija: sausio 2 kongreso 
stovykla atstovams ir daiv 
viams, ekskursijos turis tams, 
sausio? - stovyklos uždarymas, 
sausio H k'" ' >oficialus už
darymas . 

„ L I T H U A N I A N E R E E D O M 
TOl R" 

L I E T U V O S L A I S V Ė S 
G A S T R O L Ė S 

Richard Joset Dautartas —tai 
CTevelande gyvenantis profesio 
n a l a s d a i n i n i n k a s , da inų 
kūrėjas, gitaristas ir Toledo 
roko grupės ..Ku hard Josef and 
the AfJair" vadovas su dideliu 
pasisekimu koncertavo septj 
niuose Lietuvos miestuose 1989 
m. rudenj. Šiuo metu jis ruošiasi 
gastrolėms Amerikoje, kurias 
pavadino ..Lithuanian Freedom 
Tour". Gastrolės įvyks lapkričio 
p radž io je . Koncer ta i įvyk-; 
C l e v e l a n d e . Chicagoje , Los 
Angeles ir ki tur Šiomis gas 
trolemis ir bus atšvęsta Lietu 
vos nepi iklausonrjbė, kuri 'tiki 
me> bus pi lnu atgaut 

Gastrolėse dalyvaus ..The Af 
fair" iš Clevelando. Dariaus 
Polikaičio ansamblis is Chi-

cagos ir pagrindine grupė ..Fo
je" iš Lietuvos. Sių grupių įvairi 
sudėtis pabrėš, ir gastrolių antrą 
tikslą - sujungti Lietuvos ir 
JAV jaunimą. ..Foje" — tai 
popu l i a r i aus i a roko g rupe 
Lietuvoje, bet dar mažai žinoma 
išeivijoj. 

Sių koncertų muzika yra 
taikoma paaugliams ir jauni
mui iki 30 metų. bet norėtųsi 
tikėti kad šis įvykis pritrauks 
visus tuos, kurie nori atšvęsti 
Lietuvos kelią atgal į nepri 
klausomybę. 

J A U N I M O RENGINIAI 

Spalio 20 Antano Vanagai
čio 100 metų gimimo sukakties 
koncertas Jaunimo centre, Chi 
cagoje. 

Spalio 21 - Putnamo seselių 
rėmėjų madų paroda Jaunimo 
centre. 

Spalio 22 - Bendra visų 
Dainų šventės chorų repeticija 
Jaunimo centre. 

Spalio 26 - Kaukių vakaras 
Ateitininku namuose. Lemon-
te. 111. 

Lapkr ič io 4 - Donelaičio 
mokyklų madų paroda Lex 
ington House. Hickory Hills. 111. 

Lapkr ič io 9 Foto parodos 
uždarymas ir premijų įteikimas 
Jaunimo centro kavinėje 

Lapkr ič io 15-18 Teatro 
Festivalis Jaunimo centre 

L a p k r i č i o 23-25 ..Ar 
monikos" koncertai Jaunimo 
centre 

Gruodž io 16 Dainavos an 
samblio religinis koncertas Šv. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. Bnghton 
Parke 
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Dr Kazys Barniškis, dr. Dalia Šulienė ir dr. Leonas Šulas su svečiu iš 
Lietuvos. 

AR TAMSTA 
FILATELISTAS? 

JUOZAS MASILIONIS 

• . 

I šį klausimą neatsakykite 
tuoj pat, tik perskaitę antraštę, 
nei teigiamai, nei neigiamai. 
Teigiamai prisipažinti nevisada 
buvo patartina. Kas prisimena 
pirmąjį 11940-41) bolševikmetį 
Lietuvoje, žino, kad tokb 
klausimas sovietinių tardytojų 
būdavo duodamas ne vienam 
suimtajam, toks klausimas fi
gūravo jų anketose. Teigiamas 
atsakymas jau buvo jiems pa
kankamas pagrindas žmogui 
neduoti tarnybos, išjos išmesti, 
tardyti, įkalinti, ištremti. 

Kas gi ta filatelija, kas gi tas 
filatelistas, taip buvę pavojingi 
sovietinei santvarkai? „Tarp
tautinių žodžių žodynas" <red. 
Ch. Lemchinas. Vilnius. 1969'' 
taip sako: „filatelija (gr. phileo 
. .myliu, m ė g s t u " ir telos 
„rinkliava, mokestis") — pašto 
ir žyminio mokesčio ženklų, 
vokų sų ženklais ir štampais, o 
anksč iau ir įvai r ių šal ių 
popierinių piniginių ženklų 
kolekcionavimas, rinkimas bei 
tyrimas", o filatelistas ten pat 
nusakomas labai trumpai: „fila 
telistas. filateliste — užsi
imantis filatelija". 

Taigi, sveikai galvojant, koks 
čia nusikaltimas r inkt i pašto 
ženklus, juos studijuoti. Jokio. 
Bet kai norėjo mušti, tai ir lazdą 
rado. Atrodo, kad jau senokai ir 
ten padėtis pasikeitė, filatelistu 
nebepersekioja, net ir Maskvo
je kuriasi filatelistų draugijos, 
įsikūrė ir Lietuvoje - - Vilniuje. 
Kaune, gal ir kitur, pradžioje 
kaip Maskvos filialai, o dabar — 
savarankiškos. Vadinasi, jau ir 
ten nebepavojinga prisipažinti, 
kad esi filatelistas. 

Laisvojo pasaulio lietuvių fi
latelistų niekas nepersekioja, 
čia laisvai veikia jų draugijos 
Chicagoje (nuo 1946 m.t, New 
Yorke, Toronte, viena su kita 
bendradarbiauja, rengia fila-
telines parodas. Tikrų, arba įsi
rašiusių, į draugijas filatelistų 
skaičius nėra didelis, ir jie 
paklausti a r ir nepaklaus t i 
prisipažins esą filatelistais. Bet 
aš. kaip t a s nelemtas sovietinis 
tardytojas, noriu prikibti prie 
daugelio ir įrodyti, kad dažnas 
esame persirgę filateline liga. 
Kas gi iš mūsų. būdamas vai
kas, pirmųjų klasių gimnazis
tas, nerinko pašto ženklų, tada 

vadinamų markutėmis? Beveik 
kiekvienas rinkome, klijavome 
į sąsiuvinius,nes albumų nebu
vo arba mes apie juos nežino
jome. R inkome pi rmiaus ia 
lietuviškus, tik vartotus, nes jie, 
atlikę savo pareigą, buvo nie
kam nebereikalingi, beverčiai. 
Pirkti pašte ir nevartoti niekam 
į galvą neatėjo. Lietuviškų 
ženklų kiekvienas turėjome 
daugiausia, nesgi buvo susi
rašinėjamą. Matyt, kad kieno 
nors buvo susirašinėjamą ir su 
užsieniu, nes atsirado ženklų su 
parašais: Helvetia, Magyar Kir, 
Sverige, Ellas. Negreit iššif
ravome, kad tai Šveicarijos, 
Vengrijos, Švedijos, Graikijos 
pašto ženklai. Nė vieno ženklo 
nepirkome, mainėme, ir taip 
rinkinys augo. 

Vėliau, „augant metais ir 
išmintimi", domėjimasis pašto 
ženklais sumažėjo, sąsiuvinys — 
„pašto ženklų albumas" įsis
praudė spintoje t a rp knygų ir 
nebebuvo papildomas. įdomu 
būtų į tą rinkinį pažiūrėti po 
daugelio metų. Pernai lankiaus 
Lietuvoje, buvau tėviškėje: 
nebėr tėviškės, tuo labiau to 
rinkinio... 

Tai toks buvau kadaise fila
telistas. Ar tamsta tokiu fila
telistu nesate buvęs? Ne? Gaila, 
gaila, o tai vis dėlto įdomus 
laisvalaikio užsiėmimas. 

Ir a š i lgą l a iką buvau 
užmiršęs būti filatelistu, bet 
visą laiką — ir studijuodamas, 
ir mokytojaudamas — turėjau iš 
seno įprotį įdomesnį pašto 
ženklą nuo voko nukirpti ir į 
didesnį voką ar dėžutę įmesti. 

Kartą, maždaug prieš 25 me
tus, čia, Amerikoje, tiksliau sa
kant, Chicagos aukštesniojoje 
lit. mokykloje, vienas mokinys, 
Jonas Reinys, dabar medicinos 
daktaras, pamokos metu manęs 
paklausė (kaip dabar aš Jūsų 
k l aus iu ) : ,,Ar t ams ta esi 
filatelistas?" Atsakiau, kad do-
miuosiu pašto ženklais, bet fila
telistas gal nesu. Kitą šešta
dienį mano užklausėjas atsinešė 
savo Lietuvos pašto ženklų rin
kinį, kuris buvo apypilnis, ir 
man parodė, išaiškino. Tas at
sitikimas pažadino iš letargi-
nio filatelijai miego ir padarė 
aktyviu filatelistu. Nustebau, 
kad čia. Amerikoje, galima 
susidaryti net nevartotų Lie
tuvos pašto ženklų rinkinį, kad 

IŠRINKIME DAVID SHESTOKAS 
Į JAV KONGRESĄ 

Atėjo laikas išrinkti lietuvių kilmes kan
didatą į JAV Atstovų Rūmus (5-toje 
Kongreso apylinkėje, kurioje gyvena 
nemažai lietuvių, pvz Cicero. 8erwyn 
ir kt) . Mūsų kandidatas — David 
Shestokas. 38 m . advokatas ir versli
ninkas, šeimos žmogus Jo seneliai, 
g.mę Lietuvoje atvyko Į Ameriką dar 
prieš Pirmą oasaulinj karą Jo lietuviš
kas nusistatymas pasireiškė ne kartą, 
ypač dėl sovietinės priespaudos Lie
tuvoje 

Jei bus išrinktas, David Shestokas 
pasižada būti lietuvių balsu Kongrese 
Savo politinėje programoje JIS yra 
įtraukęs senančius lietuviams svarbius 
nusistatymus: 

• Slaktl, Kad JAV vyriausybė pripažintų laisvai išrinktą Lietuvos 
Respublikos vyriausybę. 

• Priešintis prekybos lengvatų suteikimui Sovietų Sąjungai kol ji 
nepripažįsta Lietuvos nepriklausomybes. 

• Ramti Rytų Europos Demokratines Pagalbos (Statymą (SEED II 
Actt jei jis leis Amerikos pagalbą suteikti Lietuvai. 

• Ramti humanitarinės pagalbos įstatymą Lietuvai. 
• PH»iinti» bet kokių mokesčių pakėlimui, 
• Saugoti vyresniųjų piliečių gerovę 

Mes turime retą progą pasisakyti už savo atstovą Pasaulio lietuvių sostinei 
pridera ture?; tiesiogini balsą JAV valdžioje To pasieksime tik iei parem-
sime David Shestokas kandidatūrą savo balsais ir pinigine parama, be 
kurios išrinkimas yra neįmanomas 

Kviečiame Jus atsilankyti | Seklyčią. 2713 W 71 st St. Chcago s m spalio 
22 d (pirmadienį. 730 v.v., susitikti su kandidatu Shestoku ir kitais lie
tuviams palankiais kandidatais, pasiklausyti ĮU politines programos Re
zervacijos nereikalingos Būsite ir pavaišinti matomoje Seklyčios aplinkoje 
Jei negalite asmeniškai apsilankyti, malonėkite pirmoje vietoje pasiryžti 
balsuoti ir taip pat paremti mūsų kandidatą finansiniai Daugiau 
informacijų teikia Audriu* Ramelkls 312 -737-9525 arba 
312-927-4440 

" " * ' ' • paKj oy Crt'iens t<y D»v<! S*»*to*a>! to Congr»ss 

rinkimą pale-gvina išleistas 
Lietuvos pašt ienklų aL>ut is. 
Ir per ilgesnį liką susidariau 
pilną Lietuve* pašto ženklų 
rinkinį. Betg. pilnumui nėra 
galo. Sovietų Ryšių ministerija 
1947-1989 m aikotarpyje lie
tuviška temai..ta yra išleidusi, 
Tado Navicko iniomis, paskelb
tomis F i la te stų draugijos 
„Lietuva" pai-KUtiniame biule
tenyje (1990 m nr. 1 (208), 35. 
Keliolika jų jis man yra dova
nojęs. Tais ženklais pratęsiau 
Lietuvos pašte ženklų rinkinį. 
Nusikaltau? L:etuviška tema
tika pašto ženklų yra išleidęs ir 
Vatikanas. Del paskutiniųjų 
įsigijimo, odi.-ejiškai tariant , 
„vargo prityriaa didžiausio", ir 
tai esu spaudc.e aprašęs. O va, 
visai neseniai atgimstanti Lie
tuva išleido pašto ženklų seriją: 
piešinys tas pats — angelas Lie
tuvos žemėlapio fone. Ženklai 
keturių nominacijų: 5 (žalias), 
10 (rudas), 20 (raudonas), 50 
(mėlynas). Su skaičiumi 5 yra 
dvejopų: vieni prie skaičiaus 5 
turi raidę k, visi kiti tos raidės 
neturi. Priežastys suprantamos. 
Nesvarbu, kaip tarptautinė fila
telija traktuos ietuviui, kad ir 
nefilatelistui, j:e yra įdomūs ir 
įsigytini. Su naujais lietuviškais 
ženklais yra išleisti keli vokai. 

Malonu sutikti filatelistą. Per
nai, lankantis Lietuvoje, besis
večiuojant pas savo buvusius 
auklėtinius netoli Šiaulių, vie
nas jų kaimynas atnešė parody
t i nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklų rinkinį. Kadangi 
ženk la i buvo sudėlioti ne 
albume, o senoviškai, negalėjau 
žinoti, ar jis p-:nas, ar ne, bet 
ženklų buvo tikrai daug, ma
nau, jei ne pilnas, tai apypilnis. 
Pasisakiau, kad rinkinį turiu ir 
pasakiau, kad rinkinį vertintų, 
lengvai kam nors pusvelčiui 
neduotų. Žinau, kad man rin
kinys kainavo per 1000 dol. 

S ta igmena buvo su t ik t i 
jaunus filatelistus čia, Ameriko
je, ir dar giminaičius. Šią vasarą 
Gaja ir Petras Bliūdžiai, gyveną 
Texas valstijoje, paskambino 
atsivešią man parodyti savo 
pašto ženklų rinkinį. Atvežė, 
parodė, ir tai buvo pilnas 
Lietuvos p i . rinkinys. Per juos 
gavau lietuviškų vokų, dabar 
išleistų. Taigi, lietuvių fila
telistų šeima didėja. 

Filatelistai savo rinkinių 

„DRAUGO" Ekskursija 
[ ARGENTINĄ, BRAZILIJĄ IR ČILĘ. 

Išvyksta 1990 m. lapkričio 26 d. 
Ir grįžta gruodžio 9 d. 

(14 dienų) 

Bus aplankyta Buenos Aires, Iguassu kriokliai, Rio 
de Janeiro ir Santiago, Čilėje. 

Kelionės kaina (gyvenant dviese kambaryje) iš Či
kagos $2090... iš New Yorko $1990... iš Miami 
$1900. Gyvenant vienam kambaryje $400 papil
domas mokestis. 
Paskutinė registracijos data spalio 26 d. 

M FILATELISTŲ DRAUGIJA „LIETUVA 
1 9 9 0 m. spalio 26-27-28 d. 

Rengia eksponatais turtingą pašto Ženklų ir 
numizmatikos parodą 

Jaunimo Centro apatinėje salėja 
5620 S. Clarsmont A ve. 
Chicago, Illinois 60636 

Didžiausią parodos dalį užima Lietuvos fila
telija ir numizmatika. Bus keli prekybos stalai. 

Parodoje veiks JAV pašto stotis Galima bus 
įsigyti specialius kovo 11 d. atžymėjimui 
antspauduotus vokus ir naujai išleistus Lietuvos 
pašto ženklus. 

Lankymo valandos: 
P«nktadlan( 10-9; SaėtadtonĮ 10-6; S e k m a * * * 10-4. 

Parodo* atidarymas: šeštadieni, spalio 27 d. 10 vai. 

Lietuviškoji visuomenė kviečiama paroca aplankyti, 
{ėjimas: veltui. 

neslepia , rodo parodose. 
Chicagos Lietuvių filatelistų 
draugija „Lietuva" spalio 26-28 
dienomis Jaunimo centro mažo
joje salėje rengia p. z. ir numiz
matikos parodą atsikuriančiai 
Lietuvai pagerbti. Tai jau dvide
šimt trečioji ir bene didžiausioji 
p. Ja, o pirmoji dalyvaujant ke-
lie ns filatelistams iš Lietuvos. 
Paroda verta pasižiūrėti filate
listams, verta visai lietuviškai 
visuomenei, nors ir nesirengian
čiai užsikrėsti,kaip kas pajuok
dami sako, „markučių" rinkimo 
liga. Ir besijuokiantieji įsigilinę 
matys, kad pašto ženkluose at
sispindi tautos menas, geografi
ja, istorija, kultūra. Laukiami 
visi. 

CLASSIFIED GUIDE 

CHICAGOS MOKYKLOSE 

Šiais mokslo metais j Chica
gos miesto mokyklas įstojo 
408,966 mokiniai, 524-riais 
daugiau, kaip praeitais mokslo 
metais. Daugiausia auga ispa
niškai kalbančiųjų skaičius. Jų 
skaičius padaugėjo 2,790, iš viso 
jų susidarė 109.453. Baltųjų 
skaičius paaugo 432-iem, iš viso 
jų 49,666. Septinti metai iš eilės 
vis mažėjo juodųjų moksleivių 
skaičius, bet jų yra 234,137. Vis 
dėlto juodukai moksleiviai 
sudaro 57,6%, ispaniškai kalbą 
— 27%, baltieji tik 12,2%. 
Didesnis baltųjų skaičius eina į 
parapines mokyklas. 

UNIVERSITETAS IEŠKO 
ŽEMĖS 

Roosevelto universitetas ieško 
žemės ploto, norėdamas 
p rap lės t i savo Ar l ington 
Heights priemiesty tur imą 
vietą. 

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

T«l. SSS-M24. Nuo S ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuvi$kai 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 561-6500 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Nebrangi*! atlieku pilną remontą visų 
firmų automašinų Diagnostika ir darbų 
Įkainavimas — vietoje Skambinti anksti 
rytą arba vėlai vakare RIMUI, t e l . 
312-«47 3S24 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5166 

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

312-476-5995 

RE7MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 566-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

LB MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ tieste I I pne-'iiesauose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BSJL-BNCE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ'.E 

77S-2233 

Parduodame greičiau 
už didesne kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

3 mis 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ. 
312-778-3971 arba 312-787-6600 

Nouse for sale 
Lemont/Homer area, 1800 sq. ft. 3 
bedrm. 2 bath; 5 year old; all brick; 
maintenance free ranch: full base-
ment; one aere lot. 
Call 9 a.m.-9 p.m. 708-301-6318 

Wlllow Springs, IL 
3 bdrm brick ranch on a 100 x 140 ft 
lot on top of a hill. First fl. laundrv 

Countrysida 
2 story 9 rms. 4 bdrms; first fl. fam rm. 
slid./drs to patio; fin. rec. rm 
RE/MAX PROPERTIES Marta Daly 

708-482-3700 

Qntu(£ 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PuUski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji 
pro fes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

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

Te l . 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS J 

-* 
44 metų lietuvis gali prižiūrėti 
namus ir padėti namų ruošoje ar 
kituose darbuose iki vasaros bet 
kurioje JAV vietovėje. Skambinti. 

i Vytautui, tel. 1 •708-652-0068 

[ 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmėms Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus rem-
mems ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni yakarais iki 8 valan
dos Antrad :r trečiad susikalbėsi 
lietuviškai 

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

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDlNG MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Ta">o 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd.. Chicago 

PHONE — 581-4111 

Išnuomojamai puikiausias 4V» 
kame. 2 mleg. butas Marquette 
Parko apyl. Tik suaugusiems. Oro 
vėsinimas, pilnai įrengta virykla ir 
skalbykla. 1-708-361-5594 

išnuomojami 2 kamb. su atski
ru Įėjimu ,,Margučio" apyl. ir vie
nas kamb. su virtuvės privilegija. 

Tel. 312-925-7812 arba 
312-778-0105 

Marquatte Parke Išnuomo
jamas 5 kambarių butas. Saulė
tas, šviesus, švarus, du mie
gamieji. Reikalui esant ir garažas. 

Tel. 312-434-2655 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mleg 
butas Marquette Parko apyl. arti 
72 St. ir California Ave. Galima tuoj 
pat užimti. ..Security deposit". 

Tel. 312-737-2030 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. su virykla ir 
šaldytuvu. Prieinama kaina. 

Tel. 312-737-9228 

Išnuomojamas 4V« kamb. bu
tas. Kamb. gražūs ir dideli, šiluma 
ir karštas vanduo. 

Skambinti 312-434-3595 

Išnuomojamas didelis privatus 
kamb. pusrūsyje. Baldai, virykla ir 
šaldytuvas. 71 St. & Richmond 
apyl. 

Tel. 312-778-8845 

HELP WANTED 

Ieškau moters prižiūrėti kūdikį 4 
dienas savaitėje. 

Kreiptis 708-430-2386 

Ieškau moters namų ruošai, 
padėti ligonei ir gyventi kartu 
Floridoje. Skambinti po 6 v.v. 
708-385-8924. 
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Prezidento A. Stulginskio parodoje ir gyvenimo apžvalgoje. Iš kaires: dr. Robertas Vitas, Nijole 
Mackevičienė, dr. Jonas Račkauskas ir Bronius Juodelis. Nuotr. J. Tamulaičio 

Pastabos ir nuomonės 

ŠVIESIOS VILTYS IR 
SKAUDŪS 

NUSIVYLIMAI 
Sunkiais keliais atkeliavo 

mūsoji kar ta i šią laisvių šalį. 
Tačiau jos nariai nevengė bet 
kokio s u n k i a u s i o darbo ir 
sunkių dienų ir visais būdais 
stengėsi išauginti naująją lietu
vių kartą. Gyveno tikėjimu, kad 
šios naujos kartos palikuonys 
tęs iš tėvynės atvežtas tradicijas 
ir toliau puoselės tėvynės išlais
vinimo siekimus. 

Didžia dalimi lietuvių jaunoji 
kar ta neapvylė. Ir šiandien 
galime didžiuotis mūsų jaunųjų 
mokslininkų pažibomis. Tik 
dažnai apgailestaujame, kad ,. 
šios priaugančios kartos atau
gos mažiau domisi politiniais 
mokslais ir šios šalies politine 
veikla. Visi gyvename tikėjimu, 
kad, pasirinkę socialinių politi
nių mokslų, žinovai galėtų būti 
išskirtinai naudingi tautos lais
vinimo kovoje, o vėliau ir at
stačius Lietuvos valstybine 
nepriklausomybę. 

Tad nuoširdžiai džiaugiamės, 
kad vienam kitam mūsų jau 
nuoliui pasiseka užimti at 
sakingas pareigas šios šalies 
valdžios aparate. O slapta svajo 
jame. kad gal. o gal netoli diena, 
kada kuris tų jaunuoliu pateks 
ir į JAV kongresą. Ir visi 
tikime, kad jie savo politini 
pranašumą panaudos mūsų tau
tos bendr i e s i ems s iek iams 
įgyvendinti. 

Bet lygiai taip pat skaudžiai 
išgyvename, pastebėję, kad kai 
kurie šie naujieji veikėjai visai 
nesusigaudo mūsų tautos lais
vinimo byloje ir viešai pradeda 
reikšti mintis, kurios ne tik 
nėra mūsų bylai naudingos, bet 
nereikalingos ir net žalingos. 
Būdingas šitokios veiklos pavyz-
dys yra L. Kojelio ..memoran 
durnas" min. St. Lozoraičiui. 

Nesudaro skirtumo, ar šis 
raštas yra ,.konfidencialus" ar 
jis „nėra konfidencialus*'. Pat< 
Kojelis rašo, kad šis jo „memo 
randumas" pasiekė viešumą net 
iki Lietuvos. Tad tuo pačiu 
konfidencialumo problema liko 
išspręsta. Bet mums daug svar
biau, kas šiame „konfidencialia 
me" rašte rašoma. 

O šiame rašte L. Kojelis juo
du ant balto siūlo, kad laisvais 
r inkimais demokratiškai iš
r ink ta Lietuvos vyriausybė 
būtų jėga išvaikyta. J is siūlo, 
kad Lietuvai valdyti būtų su 
grąžnta atgal bolševikinio oku 
panto autoritetai (occupational 
authority>. kurie mūsų tėvynę 
ne tik valdė, bet ir žudė per 
visus 50 okupacijos metų Jis 
siūlo, kad dabartinės Lietuvos 
v y r i a u s y b ė s n a r i a i bū tų 
pašalinti iš savo pareigu (nuo
stabu, kad L Kojelis dar ne-

Bet vienaip ar kitaip šie visi 
jo pa t i e s r anka aprašy t i 
nuopelnai ne daug bendro turi 
su jo ..memorandumu" St. Lozo
raičiui. Šiame memorandume 
jis rašo . kad Landsbergio 
sudaryta vyriausybė yra „mato 
mai mėgėjiška, išsigandus ir pa
vargus". Ir todėl ji turi būti 

reikalauja, kad jie visi būtų pakeista okupanto „profesio-
sušaudyt i a rba uždaryt i j nalais". Ogi visi gerai žinome. 
Vilniaus Lukiškių kalėjimą), kad šiuo atveju ši vyriausybė 
Tokių radikalių reikalavimų gali būti pakeista tik KGB ar 
Lietuvai nestatė nei Gorbačio raudonosios armijos pagalba. 
vas, nei patys kraštutiniausieji 
„kietos linijos" kremlinistai. 
Yra ir dar daugiau panašaus 
pobūdžio pasiūlymų jo memo 
randume ir prie jo pridėtame 
laiške. 

Nenuostabu, kad pradžioje šis 
Kojelio ,, m e m o r a n d u m a s " 
didesnio dėmesio mūsų visuo 

Tad nejaugi tokio likimo linki 
mūsų Kovo 11 d. vyriausybei 
Linas Kojelis? 

Žinoma, visada gal ima 
matyti, kad į bet kurią valdžią 
neateina patys „geriausieji iš 
geriausiųjų", kaip Stalinas tvir 
tino. O kad JAV valdžia savo 
aukštu pareigūnu pasirinko L. 

menėje nesusilaukė. Daugelis Kojelį. kuriam vėliau buvo pri 
pagalvojome: „Jaunystėje už
kaitus smegenims, pasapaliojo. 
na, tiek tiekos'"... Tiesa, nevy
kusiai reagavo V. Jokūbaitis. 
Dėl sūnaus „griekų" užkabinė
ti tėvą ir dar užsiimti insinua 
cijomis. kam ne kam. bet Vliko 
vicepirm. nederėtų. 

Bet kai L. Kojelis „Draugo" 
nr. 182 šiuo reikalu paskelbė 
įžūlu laišką, kuriame pradėjo 
lietuviškos spaudos bendradar 
bius ir redaktor ius mokyti 
spaudos etikos respekto. no
romis nenoromis tenka šiek tiek 
prasitarti. 

Didesne šio savo laiško dalį jis 
skiria savo nuopelnams Califor 
nijos universitete (UCLA) pa 
ryškinti. Šią jo laiško dali tikrai 
malonu skaityt. Tik. turbūt, 
skaitytojams būtų daug įtiki-
mesnis vaizdas, jeigu tuos visus 
nuopelnus kas kitas išvardintų. 
O kai jau pats save turi girti, tai 
gal?... 

metamas net „antisemitizmo 
kaltinimas, vaizdžiai rodo, kad 
ir mūsų valdžia nėra labai ap
dairi. Tad kuriam galui reikia 
ieškoti Landsbergio ir Prunskie 
nės valdžios tobulumo? 

Visi džiaugiamės, kad vienam 
mūsų kartos išaugintam poli 
tikui pasisekė prasiveržti net iki 
Baltųjų rūmų. Bet. paskaitę jo 
laišką „Drauge", per daug 
neliūdime, kad jis iš tų rūmų 
pasišalino. 

J o n a s Daugėla 
Florida 

A.tA. 
MARIJAI ASTRAUSKIENEI, 

gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos narei mirus, jos 
dukrai , kuopos valdybos pareigūnei , GENEI KUZ-
M I E N E I , s ū n u i , j ū r ų š a u l i u i S IGITUI 
ASTRAUSKUI, giminėms ir art imiesiems liūdint. 
reiškiame gilią užuojautą. 

Kuopos valdyba ir nariai 

A.tA. 
KAZIMIERAS STIRBYS 

Gyveno N'ew Buffalo, MI, anksčiau N Zelandijoje ir 
Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1990 m. spalio 19 d., sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Švėkšnos valsč.. Žąsyčių kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Juzefą Šaulyte, 

sūnus Joną*, dukros Jadvyga Biskienė. žentas Edvardas, Zita 
Stirbytė, Steta Vaznelienė. žentas Algimantas; anūkes: Lina 
Šliažaitė, Kristina ir Viktorija Vaznelytės; brolis Pranas su 
šeima gyv. \ew Britain. CT; giminės: dr. Vaclovas Šaulys su 
šeima, Antanas Šaulys su šeima. gyv. Amerikoje; Aleksan
dra Sabaliūmenė, gyv. Lietuvoje, bei kiti gimines, artimieji 
ir pažįstami Lietuvoje. N. Zelandijoje, Kanadoje ir JAV-bėse. 

Kūnas pašarvotas spalio 21 d., sekmadienį nuo 1 iki 9 v. v. 
Petkus MniiĮiiUluj koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks spalio 22 d., pirmadienį. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švc. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią. k.:noje 10:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kajanes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dal> auti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdo žmona, sūnus, dukros, anūkės ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
JUSTAS PUNKRIS 

Gyveno Gulfport. Florida. Anksčiau gyveno Angli
joje, Kanadoje. Nuo 1957 m. Chicagoje ir nuo 1972 m. 
Floridoje. 

Mirė spalio mėn. 10 d., sulaukęs 92 metų amžiaus. 
Palaidota- Royal Palm kapinėse, Gulfport, Florida spalio 
mėn. 13 c 

Pasiliko nuliūdę. Žmona Marija, sūnūs Edvardas 
ir Zenonas be i kiti g iminės. 

METALO DETEKTORIAI 
MOKYKLOMS 

Chicagos mokykloms yra 
paruošti metalo detektoriai, ku
riais bus įmanoma tikrinti, ar 
ateinantieji į pamokas mokiniai 
nes ineša kokių pavojingų 
ginklų. 

t P A D Ė K A 
A.tA. 

KLEMENSAS MARTINKUS 
mirė e»gsėjo 24 d.. 1990 m., palaidotas rugsėjo 27 d. Šv 

Kazin,įero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo { Amžino Poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. L. McNally už aplankymą 

ligoninėje ir paskutinio patepimo suteikimą, kan. V. Zaka 
rauskui ir kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje ir kleb 
kun. J. Kuzinskui už atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į 
kapines 

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams: J. Veselkai. I. 
Vaičeliūnui, A. Čepėnui, V. Jakvickui. V. Paliulioniui ir S. 
Mikaliukui. 

Mūsų ypatinga padėka mieliems Ignui Vaičeliūnui ir 
Sauliui Mikaliukui už mums suteiktą visokeriopą pagalbą 
ligos ir mirties metu. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, išreiškusiems užuojautą 
žodžiu, rištu ar gėlėmis, už aukas šv. Mišioms. Tautos Fon 
dui ir dr Kazio Martinkaus Pomirtiniam Stipendijos Fondui. 

Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui p I). Petkui 
už rūpe-tingą patarnavimą 

Nuliūdę žmona ir duktė 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Muzikas JONAS ZDANIUS 

Gir į Amžinybe 1975 m. spalio 23 d. Likome mudu du 
našlair.'i — be mylimo Vyro, gyvenimo Draugo, be Tėvelio. 

Te V evas suteikia Jo sielai Amžiną Ramybe 
Šv "išios bus atnašautos už Jo vėle Romoje, pas tėvus 

Jezuiti: ir Hot Springs, AR Šv. Jono bažnyčioje. Prašome 
draugu pažįstamus prisiminti Jį savo maldose. 

T.iu "8y likę žmona Julija, sūnus Almis. 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
ELENAI MATKEVIČIENEI 

m i r u s L i e tuvo j e , d u k r a i A P O L O N I J A I 
MATKEVIČIŪTEI STEPONAVIČIENEI ir vyrui 
PETRUI reiškiame gilia ir nuoširdžia užuojautą. 

Stasė ir Ričardas Petersonai 
Ramunė ir Vincas Lukai 
Milda ir Stasys Tamulioniai 
Rūta ir Jonas Spurgiai 
Albina ir Liudas Ramanauskai 
Aldona ir Elegijus Kaminskai 

Mielu kslo draugę LINĄ MIEČIENE, jos broliui 

A.tA. 
KAZIMIERUI MILTAKIUI 

Lietu\ mirus, nuoširdžiai užjaučiame. Jungiamės 
liūdesv • i r maldoje. 

Pranutė Šošienė 
Marcele RaSimienė 
Bronė Prapuolenienė 
Teresė Norkienė 
Ona Karosienė 
Sofija Bražwmenė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. spalio men 20 d. 

Brangiai motinai ir močiutei 

A.tA. 
VIKTORIJAI LUKIENEI 

mirus jos dukrai DANAI ir VYTUI MAŽEIKAMS, 
a n ū k a m s ANDRIUI su še ima ir V I K T O R U I 
BARAUSKAMS reiškiame gilia užuojauta ir ka r tu 
liūdime. 

Pranas ir Sofija Pranckevičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-3121 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad at idaro nau jus l a ido tuv ių n a m u s 

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

Kiti S. C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos H i l l s 
9236 S. Rober t s R d . * Hickory H i l l s 

2424 VV. 69 S t . * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1drquette F-unerjl Home 
2533 VVesI 7Kt sttvrt 

Chicago, Illinoi-. M*>29 
l-012)-4-h-2V;> 

Hills I uru-r.ll Home 
1O20I s>.uth Roberts Road 
Pakis Hills Illinois o04*-

708-4 30-44>s 

Petkus Funeral Home 
1410 Suith 50lh Avenue 

< noro. Illinois rt^^ll 
"08-8M-2108 

Petkus-Butkus huneral Home 
144^ s o u t h ^Oth Avenne 

( icero Illinois NVoO 
?08-b52-100} 

Visus la idotuvių n a m u s galite pas iekt i 
s k a m b i n d a m i 1-<312M76-2345 

ANTHONY B PFTKLS 
DONALD A PFTKLS 

DONAI H M. PETKUS 
t \WRFNCE C. CiASL'NAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CTOCAGO/B BEI PRIKMlEsOllOSE 
T e l . (708) 652-5245 

» 1 
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e DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. spalio mėn. 20 d. 

x „ D r a u g o " admin i s t r ac i 
j a , pakilus pašto išlaidoms ir pa
brangus kitiems spaudos daly
kams , y r a p r ive r s ta ke l t i 
prenumeratų kainas. Nuo lap
kričio 1 d. kasdienis „Draugas" 
metams Amerikoje bus 80 dol., 
pusei metų 45 dol. Kanadoje ir 
kitur užsienyje Amerikos dole
riais bus 90, o pusei metų 50 dol 
Šeštadienio laida Amerikoje bus 
45 dol. metams ir 30 dol. pusei 
metų. Kitur bus 50 metams ir 
30 dol. pusei metų Amerikos 
do le r ia i s . K a s sus imokės 
prenumeratas iki lapkričio 1 d., 
mokės sena kaina. 

x K o r p ! G a j o s s u s i r i n 
kimas bus šį sekmadienį, spalio 
21 d., 10 vai. ryto Ateitininkų 
namuose. Pamaldas laikys kun. 
Viktoras Rimšelis. Po to bus 
pusryčiai, valdybos pranešimai 
ir pasikalbėjimas su šešiais 
gydytojais iš Lietuvos, dir
bančiais Cook County ligoninė
je. Visi nariai kviečiami daly
vauti. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės k r a š t o va ldyba pagal 
JAV LB įstatus skelbia tarybos 
rinkimus 6 mėnesius prieš jų 
pravedimą. 12-ojoje sesijoje 
krašto valdyba pranešė tarybos 
nariams, kad būsimi rinkimai 
įvyks 1991 m. gegužės 4-5 ir 
11-12 dienomis (ne balandžio 
mėn. kaip kažkur buvo klai
dingai pranešta). 

x Kongr . Lynn Mar t in at
vyksta spalio 21 d., sekmadienį, 
12 va i . į L ie tuv ių centrą 
Lemon te . P r i e k a v u t e s ji 
pasikeis mintimis su lietuviais 
centro pokylių salėje. 

x Kodėl Kris t i jono Done
laičio lituanistinių moVyklų 
madų paroda „Spalvų Gūkurys'* 
ruoš iama Lexington House 
lapkričio 4 d., o ne Jaunimo cen
tre. Atsakymas yra aiškus, kad 
per mažai yra vietų. J a u keleri 
metai nesutalpinamos norinčios 
dalyvauti šeimos. 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
B a c e RE, te l . 778-2233. 

(sk) 

x Dana Kaun ienė ir Rita 
L i k a n d e r y t ė įs i jungė į 
modeliuotojų eiles ir rodys dra
bužių meną Marijos seserų 
rėmėjų madų parodoje ateinantį 
sekmadienį spalio 21 d. 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietų dar 
galima gauti Vaznelių preky
boje ir prie įėjimo. 

x Šiandien, šeštadienį, 7 
vai. vak. Jaunimo centre ren
giamas komp. Antano Vana
gaičio kū r in ių k o n c e r t a s . 
Rengia Margut i s . Bi l ie ta i 
gaunami Vaznelių parduotuvėje 
ir Margučio raštinėje. Taip pat 
bus galima bil ietų įsigyti 
Jaunimo centro kasoje. Po 
koncerto visi kv ieč iami j 
Jaunimo centro kavinę pasi
vaišinti, pasižmonėti. 

x Šakių klubo sus i r inki 
m a s bus spalio 24 d., trečia
dienį, Zigmo Kojak salėje, 4500 
S. Talman Ave. Visi kviečiami 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
kava ir užkandžiai. 

x Lietuvių F ron to bičiuliai 
spalio 24 d., trečiadienį, 7 vai. 
vak. renkasi Seklyčioje išklau
syti svečio iš Lietuvos specia
laus pranešimo. 

x A.a. inž. S tasys J u z ė n a s , 
uolus mūsų bendradarbis, stai
giai mirė Detroite spalio 19 d. 
Apie laidotuves dar nežinome, 
bet tikimės, kad b u s pranešta 
vėliau. 

x J a u n i m o c e n t r o Moterų 
klubas, švęsdamas savo dešimt
metį, spalio 26 d., penktadienį, 
rengia įdomią vakaronę ir 
kviečia lietuvių visuomenę kar
tu pabendrauti. 

x Pau l i aus J u r g u č i o , įvai
rių lengvų marškinėlių kūrėjo 
lietuviškais motyvais, kūriniai 
bus rodomi sekmadienį, spalio 
21 d.,2 vai. p.p. Jaunimo centre 
rengiamoje Marijos seserų 
rėmėjų madų parodoje. A^oilan 
kę paremsite vaikų žurnaliuką 
„Eglutę". 

x J . Rugelis , Maywood, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
22 dol. auka. Po 20 dol. atsiuntė 
Eugenijus Likanderis, Tadas 
Bukaveckas, Liudvika Kybar
tas iš Chicagos. Nuoširdus ačiū. 

x Gal i te nupi rk t i bi l ie tus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: Amer ican 
Travel Service Bureau , 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, te l . 312-238-9787. 

(sk) 

Siunčiant knygas i Lietuvą iš Jaunimo centro Lituanistinių studijų ir tyrimo centro. Iš kairės: 
Mykolas Morkūnas, dr. Jonas Račkauskas, Adomai Vaitkevičius, Jonas Paronis ir Egidijus Ma
žintas sukrovę visą konteinerį- Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
T R A D I C I N I S V A K A R A S 

I R KITI R E I K A L A I 
Valdybos pirm Salomėja 
Daulienė, šią vasarą viešėjusi 
Lietuvoje, grįžus; dalyvavo LB 

Chicagos miesto gatvės me- krašto valdybos suruoštame sė
džių lapams vėl besipuošiant minare rugsėjo 27-30 d. Wa-
įvair iomis spalvomis, pagal shingtone, taip pat LB XII 
dešimtmečiais tebesitęsiančią tarybos trečiojoj sesijoj spalio 
tradiciją Brighton Parko Bend- 5-6 d. Detroite ir suspėjo į 
ruomenės valdyba spalio 6 d. apylinkės balių. Ji pasveikino 
Šaulių namų salėje vėl suruošė a t s i l a n k i u s i u s svečius ir 
savo tradicinį rudens vakarą. \ palinkėjo geroje nuotaikoje 
vakarą atsi lankė vietinių, iš praleisti vakarą. Jos pakviestas 
tolimesniųjų apylinkių ir svečių kun . F . Kireilis sukalbėjo 
iš besilaisvinančios Lietuvos, maldą. Programą atliko operos 

solistas Alg. Brazis. Jis pa
dainavo Kur tas šaltinėlis, jo 
paties iš anglų į lietuvių kalbą 
išverstą dainą, ariją iš operos 
Kornevilio varpai, Maksimo 
dainą iš Linksmosios našlės ir 
Kačanausko — Berneli mūsų. 
Akompanavo Aldona Brazienė. 

Programai pasibaigus šaltu ir 
šiltu maistu sočiai svečius vai
šino tos apy.mkės Bend
ruomenės valdybos narės ir 
talkininkės. Baigiantis vaka
r i e n e i Kosto R a m a n a u s k o 
orkestras savo nuotaikingomis 
orkestro melodijomis linksmino 

i 

x Kelionė i Puerta-Vallarta 
įvyks gruodžio 4-11 d. Į kainą 
įskaičiuota: skrydis lėktuvu, 
viešbutis. 3 valgiai į dieną ir 
vietiniai alkoholiniai gėrimai. 
Kaina iš Chicagos $715.00. In 
formacijai kreiptis: Amer ican 
T r a v e l Service B u r e a u , 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 
x P a t r i a dovanin ių prekių 

ir e lektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
ki tų miestų. Siunčiame prekes 
j Vilnių ka rgo-o ro linija. Tel. 
312-778-2100. 

(sk) 
L 

x Inžinier ius-elektr ikas iš 
L ie tuvos , 28 m., ga l in t i s 
susikalbėti angliškai, sutiktų 
dirbti bet kokj darbą už nedidelį 

; a t l y g i n i m ą S iū ly t i : t e l . 
1-708-424-9383. 

<sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings , 
2212 West Ce rmak Road - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreipt is : 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC.. 9525 S. 79th Ave . , 
Hickory Hilla, IL. Te l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

J , x Am. Liet. Taut inės są
j u n g o s Č i k a g o s s k y r i a u s 
nariai kviečiami dalyvauti š.m. 
spal io 22 d. 2 v. p .p . Liet. Tau 
tiniuose namuose susitikime su 
sąjungos pirm Povilu Švarcu ir 
vicepirmininke Rūta Šakiene 
išklausyti jų pranešimo apie 
viešnagę Lietuvoje. (sk) 

x Dėmesio video a p a r a t ų 
savininkai! Norėdami t ikrai 
kokybiškai išversti video jrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amer ik ie t i šką ją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į I V U-
Matic. Beta, VHS. 8 mm, 8 mm 
..high band" Stervo Hi-Fi fora-
tus. Taip pat perrašome 16 mm 
kino filmus į video juostas 
Mūsų adresas. INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago. 
IL 60690. t e l . (312) 927-9091. 
Sav . P e t r a s Berno tas . 

(sk) 

x D. Po l ika i t i s , Westlake 
Village, Cal., atsiuntė 30 dol. 
a u k ą ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Po 25 dol. - S. Stra-
sevičius, Chicago, I1L, E. ir O. 
Reingoldai, VVorcester, Mass. 
Nuoširdus ačiū. 

x J u o z a s Laučka , Bethesda, 
Md., P. J. Nasvytis, Avon, 
Conn. , Vy tau t a s Andriul is , 
Geneva, 111., Rita Bureika , 
A l l e n d a l e , Cal . , A n t a n a s 
Šedu ik i s , Brockton, Mass. , 
grąžino laimėjimų šakneles su 
25 dol. auka . Labai dėkojame. 

x N a u j u s M e t u s su t ik i t e 
L ie tuvoje ! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991, 14 naktų 
Lietuvoje, viena nak t i s Kopen
hagoje . Kel ionės k a i n a : iš 
Chicagos $1,675, iš New Yorko 
$1,575. Nedelskite registruotis 
A m e r i c a n Trave l Service Bu
r e a u , 9727 S. W e s t e r n Ave., 
C h i c a g o , I L 6 0 6 4 3 , t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 
x O p t i c a l S tud io . 2620 W. 

71 St.. Ch icago , I L 60629, te l . 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
K a m i n s k i e n ę . Darbo va i . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v . r . - l v. p.p. P i r m a d . i r a n t r d . 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x Ba l t i c M o n u m e n t s , Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x L igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Laurait i , A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1 312-523-9191. 

(sk.) 

x Vyr . Lietuvių cen t r e — 
„ S e k l y č i o j e " išnuomojami 
kambariai vyr. amžiaus lie
t u v i a m s . Kreipt is te l . 
312-476-2655. (sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 5865959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 - m a i s 
t o produktai bus pristatyti 

šokėjus. Vytautas Dijokas ir jo 
sūnus Jonas iš už baro gerino 
svečių nuotaikas. Deja, baras šį 
kar tą neb .vo „apgultas". 

Laimės šuliniui valdyba buvo 
su te lkus i daug ver t ingų 
dovanų, kurias, orkestrui beil
sint, paskirstė laimingus bilie
tė l ius įsigijusiems. Dovanų 
paskirstymą tvarkingai atliko 
pirm. S. Daulienė, E. Majaus-
kienė ir V. Dijokas. Kaip vi
suomet, šiame vakare buvo gera 
tvarka, pakili nuotaika, tačiau 
entuziastų dalyvių buvo ma
žiau, buvo ir tuščių kėdžių. 
Pirmininkė viename narių susi
rinkime siūlė atsisakyti nuo 
tradicinio vakaro ruošimo. Sakė 
stipriai pakilo kainos už salę, 
orkestrą, programą, vaišes ir 
kitą. Daug darbo, bet mažai 
naudos. Tačiau susirinkimas 
siūlė tradicinio vakaro ruošimą 
t ę s t i . Verta paminėt i , jog 
daugiau kaip prieš dešimtmetį, 
norint išsinuomoti pakankamai 
erdvią salę pasirinktos datos 
baliui, būdavo žymiai sunkiau, 
negu prie stalų užpildyti tuščias 
kėdes. Trumpa statistika: į 
pirmuosius Brighton Parko tra
dicinius vakarus įėjimo auka 

būdavo 3.50 dol. Vėliau kilo iki 
6 dol., 1977 m. - 8 dol., 1988 m. 
- 10 dol., 1981 m. - 12 dol., 
dabar 15 dol. LB-nės apylinkė 
buvo įsteigta 1953 m. Brighton 
Parke sutartinai veikia dvi 
giminingos organizacijos: Lietu
vių Bendruomenės Brighton 
Parko apylinkė ir Namų savi
ninkų draugija (pirm. V. Utara). 
Namų savininkų banketas ruo
šiamas spalio 20 d., taip pat 
Šaulių namų salėje. Abiejų or
ganizacijų narių (ir valdybų) 
sąrašuose daugiausia tų pačių 
lietuvių pavardės. Brighton 
Parke — Nekalto Prasidėjimo 
parapijoj — apytikriai gyvena 
apie 500 lietuvių. Nuo pat įsikū
rimo lietuviai čia gyvena ir 
veikia sutartinai ir vieningai. 
Remia lietuvišką veiklą darbu 
ir auka. Renka aukas JAV LB-
nės telkiamai „Dovana Lietu
vai" paremti, taip pat švietimui, 
Balfui, Jaunimo kongresams ir 
t.t. Yra sakoma, jog iš šimto 
gerų visada vienas atsiranda ki
toks, viskam priešingas. Bet lie
tuv iška i vieningai bend
ruomenei nedaro čia įtakos. 

Gausiausia išeivijos lietuvių 
gyvenvietė yra Marąue t t e 
Parke Chicagoje. Tik labai 

x Dėmesio! At idaroma dė
vėtų rūbų, namų apyvokos 
reikmenų bei baldų parduotuvė 
Astra, veiksianti šeštadieniais 
ir sekmadieniais 9-3 v. Vieta — 
Pasaulio Lietuvių centras , 
511 E. 127 St., Lemont, IL. Įėji
mas iš kiemo, pastato rytiniame 
sparne. Grandiozinis par
duotuvės atidarymas lapkričio 
2, 3. 4 ir lapkričio 9, 10, 11 d. 
nuo 9 v. iki 3 v. p.p. Taip pat 

jūsų nurodytu adresu bet kur prašome atvežti nenaudojamų. 
Lietuvoje 10 d a r b o d i e n ų 
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. 39 oz. pupelių kavos, 
12 oz. kakavos. Pilna kaina 

pardavimui tinkamų, daiktų. 
Susitarus paimsime iš namų, 
tel. - (708) 257-8787. Laukiame 
visų iš Chicagos ir plačių apy
linkių! (sk) 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI-

* , ™ - . į . i D A C " LR7S. 2-jų metų garanti ja 
$1W o - kreiptis'.-ŽAIBASl vTOEOaparatūi 9625 South 79th Ave., Hicko- tūrai, TELEVi
r y Hills, IL 60457. Te le fonas ^ ° R I A M S pafa l S U 9 i t *" m *-
^ft*w<*nJr**T Parduodame kompiu t e r i u s , 
(7W> 4du-*wu. mezgimo, kopijavimo mašinas 

ir t.t. Viską ealim persiusti 

x Lietuvos O p e r o s ir baleto 
t e a t r o 70 m e t ų jub i l i e jus 
Vilniuje! Kviečiame keliauti 
kar tu ir dalyvauti naujame 
jubiliejiniame T r a v i a t o s spek
takl io pas ta tyme Lie tuvoje 
Naujų Metų išvakarėse. Kelio
nės datos gruodžio 25 (vakare) Vilnius/Ber 
iki sausio 10 dienos. 14 n a k t ų k a į n a 
Lie tuvo j ir 1 n a k t i s Ber lyne . 
ČikagaBerlynas/Vilnius pilna 
k a i n a $1675.00. New Yor-
k a s Be r lynas Vi ln ius p i l n a 
k a i n a $1575.00. Kreiptis G. T. 
I n t e r n a t i o n a l , Inc . , 9526 S. 
79th Ave. H i c k o r y Hills, IL 
60457. tel. 708-430-7272. 

(sk: 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į .vairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybes Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne' Čikaga, New Yor-

iską galim persiųsti 
apmokėtu mui tu ir pristatyti 
į namus Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

x Prof. Kazimieras Anta-kas ar Los \ngeles. Taip pat 
siūlome Viln .ua/Berlynas/Cika- *«vi*iiM sutinkamas Lietuvių 
g a kaina r,uo $1020.00 iki T — - - ~ 
$1337.00, Vi ln ius /Ber ly-
nas/New Yorkas kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 

nas Loa Angeles 
$1223.00 i k i 

i jūsų giminėmis 
r perduoda visas 
mūsų raš t inės 

ye. Prašome kre ip 
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
INC. , 9525 S. t9th Ave . , 
Hickory Hilla, IL. Tel . (708) 
430-7272. 

<«V) 

$1623.00. Si 
ryšį palaiko 
informacija* 
atstovė Vilnį 

Tautiniuose namuose spalio 22 
d., pirmadienį, 7 vai. Susitikimą 
rengia Vliko taryba. Prof. K. 
Antanavičius y r a Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos delega
tas ir p raneš apie padėtį 
Lietuvoje bei savo dalyvavimą 
spalio 8-9 dienomis New Yorke 
Tarptatuiniame Socialistų tary
bos suvažiavime. Suvažiavimas 
priėmė Lietuvą ir Estiją pilna
teisiais nariais. Chicagos vi
suomenė kviečiama pranešime 
dalyvauti. 

(sk) 

Birutė Cibulskienė iš New Yorko 
domisi Chicagoje sena riterių 
apranga. 

x Ieškome draug i škos mo
t e r s p r i ž i ū r ė t i s e n e s n i o 
amžiaus moterį ir gyventi kar
tu St. Petersburg Beach, Flo
ridoje. Turi sugebėt vairuoti 
automobilį. Pilnas išlaikymas ir 
alga. Kreiptis Chicagos telefo
nu: 312-778-2100. 

(sk) 

x „Kaukių v a k a r a s " b u s 
spalio 26 d., penktadienį, 7:00 
v.v.. Ateitininkų namuose. Gros 
, ,Zara". Visi l auk iami su 
kaukėmis. įėjimas 5 dol. (jei 
dėvi kaukinę aprangą), 6 dol. (be 
kaukių) . Rengia Prez. A. 
Stulginskio moksleivių atei
tininkų kuopa (sk) 

x Lietuva Amerikos Televi
zijoje! Asmenys arba organiza
cijos gali užsisakyti spalvotą 
dviejų valandų filmą rodantį 
lietuvių pastangas ats tatyt i 
nepriklausomybę. Irekorduota 
VHS formato kasetėje. Meniš
kai paruošta, t e ig iamai ir 
plačiai aprašyta „Drauge" š.m. 
rugsėjo 28 d. Kaina su persiun
timu $35.00. Čekį su savo adre
su siųsti: Feliksas Kontau tas , 
747 E. Broadway, S. Boston, 
MA 02127. Tel. (617) 268-5876. 

(sk) 
x Lapkričio 4 d., sekma

dienį, po Sv. 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) 

x Sutinkame jūsų ar t imuo
sius New Yorko arba Washing-
tono aerouoste ir atvežame į 
Čikagą, arba jos priemiesčius. 
Skambinti (312) 434-8616. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Lietuvių dai l in inkų me
n o p a r o d a „Skylight Toronte 
vyko rugsėjo 4 iki 29 dienos. 
Dalyvavo d a i l i n in k a i Vida 
Krištolaitytė, P ranas Gailius, 
Magdalena Stankūnienė, Anas
tazija Tamošaitienė, Otis Tama
šauskas, Dovydas Luksha, Vik
toras Vizgirda, Jūra tė Bige-
lytė-Silverman, Laima Simana
vičiūtė, Snaigė Ši le ikienė, 
Giedrė Žumbakienė ir kt. 

— Kun. Edis P u t r i m a s , Va 
sario 16 gimnazijos kapelionas, 
vasaros a tos togas praleido 
Toronte ir Wasagoje ir rugsėjo 
1 d. išvyko į Vokietiją, nes ten 
prasidėjo mokslas. Visą liepos 
mėnesį jis dirbo Prisikėlimo 
parapijos rengtoje stovykloje, 
k u r l i e t u v i š k a i ka lbanč ių 
buvo 93 stovyklautojai, angliš
ka i k a l b a n č i ų buvo 115 
stovyklautojų. Šiemet Vasario 
16 gimnazijoje bus 73 mokiniai, 
kuriems kun. E. Putrimas vado
vaus. 

— Kun . I z idor ius Sadaus
kas , aplankęs daugelį Europos 
kraštų, sugrįžo į Montrealį ir 
vėl pradėjo dirbti Aušros Vartų 
parapijoje. Savo įspūdžius žada 
vėliau papasakoti. 

— I š M o n t r e a l i o išvyko į 
„Neringos" stovyklą Adomas ir 
Maika Drešeriai, Jūra Landry, 
Juozas Piečaitis ir Ina Rudins-
kaitė. Anksčiau ten nuvažiavo 
stovyklai padėti Lina Celtoriū-
tė ir Viktoras Lukošius. 

— A . a . O n a Mikulienė, 83 
metų amžiaus mirė Montrealyje 
liepos 25 d. Liko vyras ir gimi
nės Lietuvoje ir JAV-bėse. 

gaila, kad didžiausioji mūsų 
išeivijos koloni ja nega l i 
pasižymėti Lietuvių Bendruo
menės bei kitoje lietuviškoje 
veikloje, o laikosi atsilikdama, 
pvz. kad ir gyvybine tautai 
parama „Dovana Lietuvai" 
negali būt i pirmaujančia. Esti 
nusiskundžiančių, kad nesan
taikos ir nevieningumo, „reor-
gų" k l i u d y m a i , ku r i e vis 
n e g a l i n t y s , .kalbėt i l ietu
viškai". Jeigu vieningam dar
bui dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės pagelbėjimo 
yra ši priežast is , siūlytina 
„RLB" pozityviai įsijungti į 
JAV LB-nės XIII tarybos rinki
mus, kurie įvyks šį pavasarį-
Giliai užkasus tą blogos ambi
cijos kirvuką, Marąuette Parko 
lietuviai pakil tų aukščiau visų 
mažesniųjų lietuviškų gyven
viečių. 

LB Brighton Parko apylinkės 
valdybaiS. Daulienė — pirm., R. 
Darienė, V. Dijokas, E. Eidu-
kaitė, E. Majauskienė, B. Rus
teikienė, V. Račiūnas ir V. 
Utara. 

J . Šlajus 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 tki 7 vai vak 
^estad 9 v r. iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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