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Sovietų Sąjunga pasirašė 
dokumentus diplomatinių 

ryšių atnaujinimui 
Latvijos dokumentai nebuvo paruošti 

Maskva. Spalio 9 d. (AFP) -
Sovietų Sąjunga šiandien at
naujino formalius diplomatinius 
ryšius su nepriklausomomis 
Lietuvos ir Estijos valstybėmis 
po 51 met'j kai tie patys Sovie
tai buvo tuos kraštus prievarta 
prijungę. 

Sovietų Užsienio reikalų mi 
nistras Boris Pankmas, pasi
keisdamas diplomatinėmis no
tomis su ab iem kraš t a i s , 
pasakė: „Sunkios problemos 
tebėra , kurios negali būti 
išspręstos per naktj... lengvi
nančios sąlygos nėra sudarytos 
joms nugalėti". 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
šia proga pareiškė: „Mes kartu 
nugalėjome sunkų kelią, o mūsų 
žmonės Vilniuje ir Maskvoje yra 
už demokratiją". 

Svarbiausia problema yra -
tai Sovietų kariuomenės buvi
mas Baltijos valstybėse, o taip 
pat ir Sovietų vyriausybės kelia 
mas nuosavybių klausimas bei 
Maskvos reikalavimas garan
tuoti saugumą rusams ir kitoms 
mažumoms. Lietuvos preziden
tas pakartotinai reikalauja 
išvesti dalinius iš visų trijų 
respublikų žemės, nes dabar dar 
negalima jaustis visiškai nepri
klausomomis, kai tūkstančiai 
užsienio karių tebėra jų terito
rijose. Tačiau Sovietų Baltijos 
regiono vadas lt. gen. Valerijus 
Mironovas pareiškė, jog iki 
gruodžio 1 dienos dar nebus 
galima išvežti kariuomenės, nes 
nėra kur jiems gyventi So\ ;etų 
Sąjungoje. J is net ..Tasso" žinių 
agentūrai pasako, jog šių vals
tybių vyriausybės sulaiko namų 
statybas, ir nori, kad kareiviai 
paliktų privačiuose namuose 
butus. 

Butų t r ū k u m a s 
Minėtas Sovietų dalinių vadas 

pasakė, jog neleidžiama jiems 
baigti tų namų statybų, kurios 
jau yra pradėtos. Faktas yra, 
kad 11,000 karių neturi butų. 
Taip pat negalima tikėti, kad 
daliniai būtų per naktį arba per 
savaitę išvežti. Tačiau Maskva 
j au išvežė branduol inius 
ginklus iš tų kraštų ir pažadėjo 
dalinius išvežti iki 1994 metų. 

Tikslus skaičius Sovietų dali
nių, kurie laikomi Baltijos vals
tybėse, yra valstybinė paslaptis. 
Lietuvoje esama daugiau negu 
90,000 karių, o Latvijoje ir Esti
joje mažiau. 

Užsienio žinių agentūros sa
ko, jog namų butų trūkumas yra 
desperatiškas visoje Sovietų 
Sąjungoje. 18% ir visų 290 mili
jonų gyventojų laukia butų j a u 
net 10 metų. Gynybos ministeri
ja pranešė, jog 10,000 karių 
Maskvoje ir 5,000 St. Peters-
burge yra be butų. Be to, dar 
reikia apgyvendinti ir tuos 
karius, kurie grįžta iš Rytų 
Europos. 

Sovietų delegacija 
Sovietų ministras Pankinas 

pasakė , jog aukš to r ango 
delegacija ruošiasi pradėti 
derybas su Baltijos valstybių 
vyriausybėmis dėl kariuome
nės, butų, nuosavybių ir ki tų 
klausimų išsprendimo. Sovietų 
delegacijoje yra reformų šali
ninkai, t a rp kurių buvęs Sovie
tų užsienio reikalų ministras E. 
Ševardnadze, St. Petersburgo 
meras S. Sobčiakas ir A. Jakov
levas, paties Gorbačiovo patą 
rėjas. 

Visos t rys Baltijos valstybės 
esančios pasiruošusios bendra
darbiauti su Sovietų Sąjunga 
ekonominėje srityje, tačiau 
kaipo nepriklausomos valsty
bės, bet ne kaip politinės 
sąjungos dalis. 

Ministras Boris Pankin pa
reiškė, jog diplomatiniai ryšiai 
su Latvijos Respublika bus 
atnaujinti labai greitai, nes šiai 
dienai nebuvo galima suspėti 
paruošti dokumentų. 

įdomus faktas čia paaiškėjo, 
jog kelios respublikos, įskaitant 
Rusiją, Ukrainą ir Azerbaidža
ną, susilaikė nuo pasirašymo 
ekonominės sąjungos susita
rimo Alma-Atoje. kai buvo 
susirinkę respublikų vadai, 
kurių pasitarime nedalyvavo 
Borisas Jelcinas. Jie pareiškė, jog 
jei pasirašytų tą Gorbačiovo 
siūlomą ekonominio susi
jungimo sutartį, tai būtų at
sisakyta savo su v renumo, o 
Rusijoje stiprėja nepriklau
somybės idėja. 

Gudija nekelia sienų klausimo 
Vilnius. Spalio 1 d. — Eltos 

žinios praneša, jog Minske įvyko 
pirmas plenarinis Lietuvos ir 
Gudijos ekspertų susitikimas 
tarpvalstybinės sutarties pro 
jektui parengti Gudijos delega
cijai vadovavo užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Vladimi
ras Senko, lietuvių delegacijai 
— užsienio reikalų ministro pir 
masis pavaduotojas Valdemaras 
Katkus. 

Susitikime dalyvavo ir abiejų 
šalių AT deputatai, kai kurių 
valstybinių žinybų atstovai. 

Gudijos pusė iš anksto pati
kino, kad ji nekels sienų keitimo 
klausimo. 

Buvo sutarta dėl derybų pa
grindinių krypčių. Svarbiausias 
dalykas — tiksliai nustatyti val
stybinę Lietuvos Gudijos sie
ną. Derybų objektas taip pat bus 
muitinės, konsulatai, ekonomi
kos bei ekologijos, kultūros, 
mokslo, humanitarinės, tauti
nių mažumų problemos 

Ukrainoje paminėtos dar 
vienos žudynės 

Sovietai atsteigė diplomatinius ryšius su Estija ir Lietuva. 
Sovietų Sąjunga formaliai atstatė diplomatinius ryšius su dviem nepriklausomom valstybėm spalio 
9 dieną. Maskvoje Sovietų Užsienio reikalų ministras Boris D. Pankin, kairėje, dalinasi tostu 
su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministru Algirdu Saudargu po pasirašymo dokumentų. 

Loterija 40,000 žmonių 
aps igyvenimui 

Nuspręsta per porą savaičių 
parengti abiejų šalių deklara
cijos projektą, kurį pasirašys 
Aukščiausiųjų Tarybų pir
mininkai. Tuo pat metu tų 
vyriausybių vadovai pasirašys 
susi tar imą dėl ekonominio 
bendradarbiavimo. -Jis dabar 
aktyviai rengiamas. 

Po to abiejų šalių ekspertu 
konsultacinės komisijos ims 
rengti tarpvalstybinę sutartį. 
Tokią sutartį Lietuva neseniai 
pasirašė su Rusijos Federacija. 

Washingtonas. — Imigracijos 
įstaiga praneša, jog kitą savaitę 
40,000 užsieniečių taps šio 
krašto teisėtais gyventojais, 
kurie yra nelegaliai atvykę į 
JAV ir neturi teisės čia pasilikti 
arba atvykę tik su laikina viza. 

Vieną minutę po vidurnakčio 
Kolumbo dieną - spalio 14-ąją 
būsimieji imigrantai ir teisinin
kai sumes tūkstančius pareiš
kimų i dėžes Virginijos valstijos 
Merrifield pašte, kaip to reika
lauja imigracijos įstatymas, 
išleistas 1990 m., kad pirmieji 
40,000 prašymų, gautų po 12:01 
vai. ryto spalio 14 d. iš 34 
kraštų, bus kvalifikuoti gauti 
žalias korteles, leidžiančias 
nuolatos gyventi Amerikoje. 
Pašto įstaiga pranešė, kad tokių 
prašymų bus gal penki milijo
nai, nes nėra nustatyta asme
niui, kad tik vieną prašymą jis 
tegali siųsti. Jau žinoma, kad 
vienas Chicagoje gyvenantis 28 
metų airis atsispausdino tūks
tantį prašymų ir įteiks juos tai 
pašto įstaigai. 

Landsbergio 
atsakymas 

Vilnius. — Lietuvos radijas 
pranešė, jog telegramomis pasi
keitė Sovietų Sąjungos Gynybos 
ministras Eugenijų; Šapošni-
kovas ir Lietuvos valstybės 
galva. Tą paskelbė ir „Laisvo
sios E u r o p o s " rad i jas . 
Šapošni kovas norėjo pasitarimo 
su lietuviais spalio 8 d., bet 
Landsbergis atsakė, kad pir
miau visi Sovietų daliniai pri 
valo išvykti iš Lietuvos iki šių 
metų galo ir todėl kiti kariniai 
klausimai negali būti diskutuo
jami. Landsbergis kreipėsi į 
Vakarų vyriausybes, prašyda 
mas spausti Sovietus, kad jie 
p a s i t r a u k t ų iš Balt i jos 
valstybių, ypač jog Sovietų 
ka r in inka i , esą Lietuvoje . 

Kasmet inė loterija 
Šis loterijos bodas suteikiant 

teisę apsigyventi šiame krašte 
40,000 žmonių. įteisintas spe
cialiu kasmetiniu įstatymu. 1965 
m. buvo išleistai įstatymas, 
nustatąs tam tikras kvotas 
kraštams, iš kurių galėja žmonės 
apsigyventi JAV Sis įstatymas 
leidžia 34 kraštų žmonėms 
prašyti leidim*. Iš viso per 
metus gali a:vykt: naujų imi
grantų iki 700,000 Minėtas 
į s t a t y m a s padarė išimtį 
airiams, nes leidžiamas 16,000 
a i r i ų apsigyventi š i a u r ė s 
Amerikoje. Manoma, kad šiuo 
būdu pasinaudos daug europie
čių. 

Iš 34 kraš tų 
Nebuvo reikalaujama kokios 

nors specialios formos: buvo 
galima kreipt - tik savo laišku 
suteikiant sav asmens pagrin
dines žinias. Sj kartą prašymus 
galėjo siųsti A manijos, Alžirijos, 
Argentinos. P -strijos, Belgijos. 
Bermudos, Če-.oslovakijos. Da 
nijos, Estijos Suomijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Gibraltaro, 
Britanijos ir Siaurės Airijos, 
Gvadelupės. V -ngrijos, Islandi
jos, Indonezr - Airijos, Italijos. 
Japonijos, L-vijos, Liechten-
steino, Lietuvos, Liuksemburgo, 
Monaco, Naujosios Caledonijoš. 
Olandijos, Norvegijos, Lenkijos, 
San Marino. Švedijos. Šveicari
jos ir Taurijos piliečiai. 

Dar galima ir skubos būdu 
(special delivery, overnight) 
pasiųsti prašvmus šiuo adresu: 
AA-Program! P.O. Box 60000. 
Arlington. VA 22218-0001. Tik 
ant voko reikia būtinai kairėje 
viršuje užrašyti savo krašto 
pavadinimą pavyzdžiui -
Lithuania. 

— Prez. G Buahag nominavo 
marinų lt. gen Joseph P Hoar 
pakeis t i g^n Schvvarzkopf. 

praneša, kad jie neklausys k u r i f l b u v 0 Centrinės komandos 

Japonija pradeda 
ryšius 

Tokyo . — AFP (prancūzų) 
pranešė, jog Japonija pradės dip
lomatinius ryšius su Baltijos 
valstybėmis. Japonijos vyriau 
sybė paskelbė, jog jos Užsienio 
reikalų viceministras Munto 
Suzuki spalio 5 d. išvyko su 
delegacija į Estiją, Latviją ir 

įsakymo išvykti, jei nebus jiems 
garantuotos socialinės sąlygos. 
Landsbergis dar pastebėjo, jog 
jų nenoras išvykti yra dėl to , 
kad jie Lietuvoje geriau gyvena, 
negu gyventų Sovietų Sąjungo
je. 

Lietuvą penkių dienų vizitui, 
kurio metu aptars ambasadų 
atidarymą. Penktadienį j i e 
išvyko atgal į Tokyo. 

kuriam buvo 
įlankos karo 

viršininkas. " 
pavesta Persų 
operacijos. 

— Saturno rlanetos tolimiau
siame lank* ' ivo rastas naujas 
mėnul i s , fai y ra Sa tu rno 
18-asis mėnulis. 

— Pr ie Aškelono miesto 
Izraelyje a eologai rado auk
sinę veršu -tatulėlę iš 1550 
metų pr. Kr 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J A V Imigracijos įsta
tymas, peržiūrėtas ir papildytas 
1990 metais, nustato, kad bus 
galima leisti apsigyventi nuo 
490,000 imigrantų iki 700.000 
per ateinančius trejus metus, o 
1995 metams ir po jų jau nusta
ty tas pastovus skaičius — 
675,000. 

— Sovietų prez. M. Gorba
čiovas, Reuterio žinių agentūros 
pranešimu, tiesiogiai įsiterpė į 
Jugoslavijos politinę krizę, 
pakviesdamas Serbijos ir Kroa
tijos prezidentus atvykti į Mask
vą ir aptarti taikos reikalus 
Jugolsvijoje. 

— Maskvoje Gorbačiovas, 
kalbėdamas Jugoslavijos klau
simais, išsireiškė, jog jis geriau 
pasitrauksiąs iš savo pareigų, 
negu kad būtų suskaldytos Są
jungos prezidentu. 

— Rusijos viceprezidentas 
Alexander Rutskoi pranešė 
Parlamentui, jog j is negali 
telefonu susisiekti su prez. 
Jelcinu, kur jis atostogauja, 
nors jis bandė jam skambinti 12 
kartų. Kiekvieną kartą j is 
telefonu buvo kitame gale klau
siamas: „Ar jūs skambinote 
mums prieš tai?" 

— Maskvoje Rusijos Respub
likos Parlamento pirmininkas 
Ruslan Kasbulatov viešai pa
skelbė, kad jis negali prisis
kambinti prezidento Jelcino ir 
neturi žinių apie jo laikyseną. 

— Havanoje Kubos diktato
rius Fidel C astro, atidarydamas 
savo Komunistų partijos suva
žiavimą, pasakė, kad ir toliau 
bus laikomasi komunistų kurso. 

— Washii; gtone atsirado ir 
kita moteris, šalia Anitos Hill, 
kuri išėjo prieš teisėjo Clarence 
Thomas asmenį, kaltindama jį 
,,sexual harassment", kad jis 
nebūtų Senato patvir t in tas 
Aukščiausiojo Teismo teisėju. 
Prez. Bushas pakartotinai pasi
sakė už jį. Spaudoje pradedama 
kelti senatorių patikimumo 
klausimas, kaip jie veda teisėjo 
Tbomas apklausinėjimo proce
dūrą. Teisėjas Thomas tuos jam 
metamus kaltinimus kategoriš
kai paneigė, kaip sąmoningai 
paskutinę valandą sugalvotus. 

— Dalai Lama galėtų grįžti į 
Tibetą, jei jis atsisakytų reika
lauti savo kraštui nepriklau 
somybės. paskelbė Kinijos 
Užsienio reikalų ministerija. 
Kinija okupavo Tibetą prieš 32 
metus. 

Kijevas. — Praėjusį šešta
dienį Ukra inos vyr iausybė 
pirmą kartą oficialiai pripažino, 
jog prieš 50 metų Babi Yar 
vietovėje, netoli į Šiaurę u i Ki
jevo gilioje dauboje vyko masi
nės žmonių žudynės. 

Ukrainiečių žiniomis, ten gali 
būti nužudyta 100,000 žmonių, 
jų tarpe nemaža žydų, kuriuos 
sušaudė naciai tarp 1941 ir 1943 
metų. Žydai pasirūpino pastatyti 
bronzinę paminklinę lentą toje 
vietoje, kur 36 valandų metu 
1941 m. rugsėjo 29 buvo susau 
dyta maždaug 33,000 žydų. Jie 
buvo varomi iš miesto į šią 
vietą, o jeigu kas atyvkęs susto
davo, sus ikaupdavo ir ten 
melsdavosi, tai sagumiečiai tuos 
žmones areštuodavo. Daugelis 
jaunesniųjų net nežinojo tos 
vietos tol, kol 1961 m. poetas 
Eugenijus Jevtusenko neparašė 
eilėraščio. Po to, 1974 m. So
vietų vyriausybė jau leido 
pastatyti paminklą su užrašu 
„Fašizmo aukoms", kurio cen
trine figūra buvo komunistų 
kovotojas. Tas paminklas yra 
maždaug mylią toliau nuo tos 
vietos, kur vyko tragedija. Na 
ciai ten, kad būtų mažiau 
pėdsakų, suvertė nušautųjų kū
nus, ir daugelį jų sudegino. 

Estijos delegacija 
Tal inas . — Baltfax paskelbė, 

jog sudaryta nauja Estijos dele
gacija pasitarimams su Sovietų 
Sąjunga. Buvusioji delegacija, 
kuriai vadovavo Ulo Nugis, 
daugiau nebereikalinga, nes 
Estijos valstybės pripažinimas 
yra įvykęs faktas Naujoje 
delegacijoje y r a Užsienio 
reikalų ministras Lennart Meri. 
atsakingas už teritorijos klausi
mus. Valstybės ministras Raivo 
Vare, atsakingas už okupacinių 
dalinių pasitraukimą, Ekonomi
kos ministras Jaak Leimann. 
a tsakingas už ekonominius 
klausimus, ir Teisingumo mi
nistras Juri Raidla, atsakinga? 
už visus teisinius reikalus. 

Ukra in ieč io žodis 
Liūdnoje prisiminimų apeigo

je, šeštadieni atvyko delegacijos 
iš JAV, Izraelio ir Europos 
kraštų, ir žinoma, Ukrainos 
vyriausybės atstovai. Ukrainos 
vicepremjeras Sergėjus Komis-
sarenko. kuris organizavo šį 
paminėjimą, tarp kitko, išsi
reiškė: „Su nepriklausomybės 
deklaracija, yra svarbu, jog mes 
parodome, kad mes esame de
mokratai ir kad mes remiame 
tautines ir religines mažumas". 

Kijevo mieste buvo išstatyti 
vaizdai, kas įvyko Babi Yar su 
užrašais „Niekados daugiau". 
Niekas tiksliai nežino, kiek 
naciai per dvejus okupacijos 
metus nužudė ten žmonių. 
Pačių Sovietų pranšimu, galėję 
būti 100.000 krikščionių, ko
munistų, čigonų ir sovietinių 
karo belaisvių, kaip paruoštame 
reportaže rašo AP koresponden
tas. 

Atidaryta JAV 
ambasada Lietuvoje 

Vilnius. — Spalio 2 dieną V. 
Mykolaičio Putino gatvėje Nr. 4 
atidaryta Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasada. Amerikos 
reikalams Lietuvoje paskirtas 
ponas Darryl N. Johnson. Ati
darant ambasadą dalyvavo AT 
pirmininkas V. Landsbergis, 
vicepremjeras Z. Vaišvila, 
užsienio reikalų ministras A. 
Saudargas, užsienio valstybių 
atstovi: , verslininkai, mokslo, 
kultūros veikėjai, žurnalistai. 
Prieš perkirpdamas tradicinę 
juostelę D.N. Johnson pasakė, 
kad praėjo 52 metai nuo to 
laiko, kai 1939 metais am
basada buvo uždaryta. Per tuos 
metus JAV visada rėmė Lietu
vos nepriklausomybės kovą. 
„Mes esame čia tam, kad dirb
tume kartu su Lietuvos Vyriau
sybe ir žmonėmis, reformuojant 
iš praeities paveldėtą politinę ir 
ekonomine ^=temą". 
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Lietuvoje viceprezidentas Bronius Kuzmickas, dešinėje, priėmė Islan
dijos ambasadorių Ingv. S. Ingvarsson, atvykusį su žmona Įteikdamas 
Kuzmickui įgaliojimus, amb. Ingv^rsson pasakė, jog jam labai malonu, 
kad Islandija buvo pirmoji užsienio valstybe, išdrįsusi pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybe. 

— L o n d o n e paskelbta, jog 
Kuwaitas nori pasiskolinti 5 
bilijonus dolerių, kad galėtų 
atstatyti karo sugriautą kraštą 
Tą paskolą iš pasaulio bankų jis 
nori gauti 5 metų terminui. Tai 
bus pati didžiausia paskola 
pasaulyje, kokią bet kada turėjo 
bet kokia valstybė. Kuwaito Fi 
nansų ministerija pavedė J. P 
Morgan & Company koordinuo
ti tos paskolos gavimo reikalus 
iš pasaulio bankų. 

— „Tasso" žinių agentūra 
Maskvoje pranešė, jog laimingai 
nusileido Kazachstane Sojuz 
TM-12 du sovietų ir vienas 
austras išbuvę erdvių misijoje 8 
dienas ir t irdami besvorę erdvę 
augalų poveikiui. 

KALENDORIUS 

S p a l i o 12 d.: Serafinas, 
Deiminte. Gantas, Salvinas. 

S p a l i o 13 d.: Eduardas , 
Nortautė. Mintaras, Venanci-
jus 

Spal io 14 d.: Mindaugas, 
Kalikstą*. Fortūnatą, Rimvyde. 

Spal io 15 d.: Leonardas, Do
mante. Teresė. Gailiminas. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 6:58. leidžiasi 6:16. 
Temperatūra šeštdienį 61 I., 

sekmadienį 68 1., pirmadieni 75 
1 . antradienį 62 1 
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STUDIJŲ SAVAITGALIS 
DAINAVOJE 

(Pabaiga) 

Dėmesys Lietuvos 
konstitucijai, san tvarka i , 

ekonomijai ir kt. 

Sekmadienis prasidėjo šv. 
Mišiomis, aukojamomis prel. 
Balčiūno ir jauno kunigo R. 
Gudelio iš Panevėžio, dirbančio 
su ateitininkais Lietuvoje. 

Pirmąją dienos paska i tą 
skaitė adv Rimas Černius apie 
buvusias Lietuvos konstitucijas 
ir naujas konstitucijos rašymo 
perspektyvas. Jisai pateikė ap
žvalgą Lietuvos konstitucijų 
1918-1940 metų laikotarpyje. 
Paskelbus nepriklausomybės 
atgaivinimą 1990 m. kovo 11 d., 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
vėl atgaivino 1938 m. konstitu
ciją. Tai buvo labiau simbolinis 
pareiškimas — parodyti valsty
binį tęstinumą, o ne dėl to, kad 
šiandieninė Lietuva laikytųsi 
tos konstitucijos specifinių 
dėsnių. Atgaivinus 1938 m 
konstituciją, AT ją suspendavo 
ir įvedė laikinąjį pagrindinį 
įstatymą. Lieka didžiulis už
davinys naujai besikuriančiai 
Lietuvai sudaryti naują konsti 
tuciją. 

Advokatas Černius pristatė 2 
iš keletos pasiūlymų, kurie bus 
svarstomi konstituciją rašant. 
Vienas projektas paruoštas 
amerikiečių Wyman ir Johnson. 
Jis remiasi Amerikos preziden
tine sistema. Antrasis projektas 
Lietuvių Demokratinės Darbo 
partijos pasiūlymas (LDDP tai 
buvusi Komunistų partija). Šis 
projektas svyruoja tarp parla
mentinės ir prezidentinės siste
mos. Klausytojai buvo paten
kinti paskaita ir džiaugėsi, kad 
ji buvo suprantamai pristatyta, 
nes šioje srityje daugelis stoko
jo platesnių žinių. 

Trumpai kalbėjo p. Žilys iš 
Druskininkų. Jis buvo plačiai 
įsijungęs į Sąjūdžio veiklą ir 
dabar dirba su Druskininku AT 
deputatu. Jis apibūdino tris 
dabartinės Lietuvos žmonių 
kartas: 1 — tie, kurie prisimena 
1918-1940 metų nepriklauso
mybę, 2 — jų vaikai, ir 3 — jų 
vaikaičiai. Apibūdino ir pasi
rinkimus, kuriuos jie augdami 
turėjo, o taip pat, kaip tie 
pasirinkimai paveikė kiekviena 
kartą. Tuo jis pavaizdavo 
dabartinę Lietuvos visuomenę 
ir kokie žmonės ją sudaro. 

Paskutinė savaitgalio paskai
ta buvo J. Pabedinsko, tarptau
tinės prekybos konsultanto. Jo 
tema — „Amerikos liberalizmai 
ir konservatizmas — ką siūlyti 
Lietuvai?" J. Pabedinskas 
pradžioje paskaitos pareiškė, 
kad jis norėjo tik padaryti įvadą 
pateikdamas mintis, kurios 
vestų prie diskusijų. Taip ir 
buvo, J. Pabedinskas apibudino 
liberalus ir konservatorius Ame 
rikoje, teigdamas, kad abi pa
saulėžiūros turi teigiamybių ir 
neigiamybių ir kad mums IMI 
kis jas identifikuoti. 

Šis pristatymas iššaukė di 
džiausią klausytojų reakciją. 
Sekė ilgokos diskusijos Gal 
tiko, kad ši paskaita buvo 
paskutinė pagrindinė savait 
galio paskaita. Nors nieko 
konkretaus nenuspręsta, išrys 
kėjo, kad ateitininkai, save 
vadiną katalikiškąja inteligen 
tija ; turėtų tokia ir bū t i . 
Lietuvai laisvėjant ir susidu

r iant su vadinamuoju Vakarų 
pasauliu, mes tur im apmąstyti 
kas gera ir kas bloga mūsų šiau
rės amerikietiškoje kultūroje. 
Matome daug ką gero ir nema
žai nesveiko. Dabar, kai Lietuva 
gali naujai pradėti kurtis, galim 
jai siūlyti t ik tai, kas gera. Vyko 
diskusijos ką ir kaip Lietuvai 
siūlyti. Vieni teigė, kad visi 
dalykai Lietuvą pasieks ir patys 
lietuviai galės rinktis, kas jiems 
t inka. Kiti priešinosi prieš tokį 
pasyvumą, primindami, kad 
mūsų, ka ip inteligentų, užduo 
tis įsijungti į šį įdėjinį pasaulį, 
į įdėjines grumtynes. Labiausiai 
įsidėmėtina buvo dr. Vyganto 
pastaba, kad Lietuva negyveno 
tuštumoje, kad kai kurie nei 
giami Vakarų pasaulio reiški 
niai iš tikrųjų j au giliai įsi
šakniję Letuvoje . Pvz. abortai 
Lietuvoje laisvai daromi Ma
noma, kad 2.5 milijonai gyvybių 
tokiu būdu yra buvusios sunai 
kintos per okupacijos metus. Tai 
žymiai daugiau, negu skaičius 
tų. kurie buvo bolševikų ir 
nacių įvairiai nužudyti. Jei tie 
skaičiai t i k s lūs , tai a i šku , 
tur ime real iau savęs klaust i , 
kaip giliai krikščioniški prin 
cipai įsišakniję Lietuvoje. 

Ugdymo klausimu dr. Romu 
a idas K r i a u č i ū n a s p r i s t a t ė 
savaitgalyje dalyvavusio dr. 
Justino Pikūno naujai išleista 
knygą „Nuo asmens iki asme 
nybės". Tai pirma tokio turi-

Ateitininkų studijų dienose. Dainavoje, vaišes paruošusios Ona Baužienė. Irena Polikaitienė. 
Regina Jautokai tė . Z. Žileviėienė ir Alina Vad.-^enė 

nio knyga lietuvių kalba. Joje 
dr. Pikūnas apibūdina kaip 
ugdyti asmenybę, kreipiant 
dėmesį į žmogaus vystymąsi 
nuo vaikystės iki paauglystės. 

Muzikinių grupių 
p a s i r o d y m a s 

Ugdant visapusišką asme
nybe; tarp dailės, paskaitų ir 
poezijos, reikėjo ir muzikos. 
Nors „Foje" buvo reklamuota 
ka ip šio paskutinio vakaro 
pagrindinis pasirodymas, pir
mutinio ansamblio „Serenados" 
dainos buvo daug maloniau pri
imtos. Į'rie „Serenados" daini
ninku Vaidoto Vaičiūno ir 
Ramūno Underio prisidėjo visa 
grupė nelauktų šokėjų. „Foje", 
populiarios Lietuvos roko gru
pės, muzika yra melancholiško 
būdo, tad ir neiššaukė energ
ingos reakcijos. 

Sėkmingą savaitgalį 
užsk lendžian t 

Pirmadienio rytą daugelis 
turėjo anksti iškeliauti. 

Kukliame savaitgalio užda

ryme Almis Kuolas suglaustai 
apžvf-igė šia? studijų dienas. 
Buvo išreikšta padėka visiems 
darbu ir dalyvavimu sukūru
siems šį sėkmingą savaitgalį. 
Ta rp jų buvo ir iki šiol 
nepaminėtos Vaiva Underytė ir 
Indrė Viskontaitė. ku r ios 
paskaitų metu užėmė vaikučius 
naujai įkurtame vaikų dar
želyje, ir ūkvedė Auksė 
Bankaitytė su visais virtuvės 
talkininkais, puikiai padėju
siais valgykloje. 

Tuo metu, kai visi buvo susi
rinkę, gavom žinią, kad JAV 
pagaliau pripažino Lietuvos 
nepriklausomu^. Tad sugiedoję 
Ateitininkų ir Lietuvos himnus, 
studentai išėjo i automobiliu 
pastatymo aikštelę pakelti tau 
res ir nuimti ..Laisvės Lietuvai" 
lipinukus nuo mašinų. 

Šis studentu susibūrimas ne
buvo vieninteiis studijų savait 
galio metu. Džiaugiamės, kad 
daug studentu dažnai, savano 
riškai rii>kof aptarti studentu 
reikalus. Atgaivintoje dvasioje 
buvo sutarti konkretūs ateities 
planai. Štai, pavyzdys naujo 
reiškinio tradicinėse Ateitinin-

Nuotr. A l d o n o s Kaman t i enes 

kų Studijų dienose. 
Te šių metų sėkmingas savait

galis skatina visus ateitininkus 
kitais metais atvykti su savo 
mintimis ir patirtimis, veikiant 
pasaulyje, pasidalinti ir pasis
tiprinti bendraminčių tarpe. 

Dana Grajauskaitė 
Ind rė Čuplinskaitė 

DR. ARVYDAS J. DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

25S5 W. U n c o l n Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flelds, I I I . 
Tel . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6 4 4 1 S. Pulaakl Rd., Chtcago. IL 

Rez. ( 1 - 3 1 2 ) 7 7 8 - 7 6 7 9 
K .b . ( 1 - 3 1 2 ) 5 8 2 - 0 2 2 1 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

3 4 West Burlington, tel. (708) 5 1 2 0 0 8 4 
Westmont, IL 

Valandos paga! susitarimą 
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Meilė, tikrai verta savo vardo, 
yra tikra, viena, amžina. 

M. Pečkauskaitė 

I G N A S G . L A B A N A U S K A S , M . D . 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chuurgiĮa 
Holy Cro»s, 2?0i N 68 St.. Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago R'dge. IL 

Tel. (708) 423 0313. 425-93S3 
Valandos pagii susitar-ną 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chns t l igoninėms 

2434 W . 7 1 Street , Chtcago 
Ta i . (1-312) 4 3 4 5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1 -312) 7 3 5 - 4 4 T 7 ; 
Rez. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINES L IGOS 
CRAVVFORO M E D I C A L BUILOING 

6 4 4 9 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitar imą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Prakt ika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast A v a . , Orland Park 
708-349-8100 

10 W . M a r t i n , Naparvll la 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties melu te l 708-857-8383 

D R . E . B . G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (700) 422 0101 
Valandos pagal susitarimą 

Kirtnd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
t?eCd užda'ytaa. ketvd 1-3 v p p . penfcid 

ir šeštd 9 v r -12 v p.p 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tat, ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 - 7 7 0 9 

217 E 12731 St 
l e m o n t IL 60439 

Tal . (708) 257-2265 
Pagai susita'imą 

OR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 3 5 6 S. Roberts Road 

Hlckory Hllls 

Tai . (708) 598-2131 

va landos Daga1 susitarimą 

6132 S. Kedzie A v a . , Chicago 
(1-312) 778 -6969 arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medicai Bui idmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436 7700 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
ši rd ies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų ( 7 0 8 ) 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
6 1 3 2 S. Kadz la . Chtcago. III. 

T a i . ( 1 -312 ) 925-2670 
1185 Dundaa A v a . , Elgln. I I I . 60120 

Tai . ( 7 0 8 ) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Šia metu dalyviai Atei t ininkų sendraugių stovykloje Kennebunkport, Miine 
Nuotr P . Ąžuolo 

PASIJUTOME VIENOS ŠEIMOS 
NARIAI 

Esame neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Toli liko Tėvynė, 
draugai ir artimieji, tačiau 
nelikome vieniši. Čia sutikome 
daug gerų ir nuoširdžių žmonių, 
pajutome draugiškumą ir para
mą. Neseniai mūsų vaikai. 
A m a n d a ir Andrius turėjo 
galimybe poilsiauti puikioje 
jaunųjų ateitininkų stovykloje 
. ,Da inavo je Koks buvo 
džiaugsmas visai mūsų šeimai, 
kad tokia galimybė atsirado' 
Džiaugėsi ne tik vaikai, bet ir 
mes — tėvai. Išlydėjome vaiku? 
j kelionę, pirma kartą vif-nus it 
dar svet imame ktašte Visų 
š i rdys n e r a m i a i t u k s e n a 
išsiskyrimo minute, bet jau tą 
patį vakarą kalbame su vaikais 
telefonu, vaikai sveiki ir lai 
ming ; , nes... stovykloje liūtis! 
Toks didžiausias pirmas įspūdis. 
Lietuva — lietingas krantas, o 
Los Angeles lietus retas 

svečias, todėl vaikams smagu 
prisiminti ir pajusti lietų. Labai 
norėjosi pastovėti lauke, kol 
lietus kiaurai permerks, bet 
vadovai atidūs ir dėmesingi' 
Jiems gaila vaikų, nes jie gali 
sušlapti ir sušalti Taip per visa 
stovyklavimo laiką jie juto atei 
tininkų vadovų globą ir meile 
Grįžo i namus oilni įspūdžių 
daugiau išmokė ir įsigiję naujų 
draugų. Laimingi, pailsėję. 

Žinoma, jei ne geri ir rūpės 
tingi žmonės, jei nejųdraugiš 
kūmas ir šeimyniškumas, mūsų 
vaikučiai nebūtų galėję visu tuo 
džiaugtis. 

Dabar abu vaikai vėl stovyk 
lauja kitoje a te i t in inkų 
organizuotoje stovykloje netoli 
Santa Barbara. Puiki gamta, 
turininpi užsiėmimai, vandeny 
no vėsa. geri draugai ir. žinoma, 
skanus valgis tai idealios 
sąlygos poilsiui. Esame be galo 

sujaudinti ir laimingi, kad 
patyrėme daug gerumo ir mei
lės iš žmonių, kurių taip nese 
niai visai nepažinome. Jie. lyg 
broliai ir se>ės, priėmė mus į 
savo šeimą, apgaubė dėmesiu, 
draugiškumu, nuoširdumu, 
leido pajusti, kad esame 
vienos šeimos narir.i. Todėl 
vaikų ir savo vardu su giliu 
dėkingumu širdyse 'ar iame 
nuoširdų AČIŪ Los Angeles 
sendraugių ateitininkų Kun P 
Celiešiaus fondo nariams už 
suteiktą galimybe vaikams sto
vyklauti Santa Barbara ir 
keliones f inansavimą į 
..Dainavą", o šios stovyklos 
vadovy)>ei - už stovyklavimo 
išlaidų padengimą. Už ver 
tingus patarimus ir nuoširdų 
rūpestį dėkojame M. Grušienei, 
Šv. Kazimiero lituanistinės mo 
kyklos direktorei M. Nevvsom, 
ateitininkų tarybos pirmininkei 
B. Bublienei, Danguolei ir Al 
miui Kuolams. 

Veronika ir Amandas 
Ragauskai 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FatnHy Madlcal Cllnlc 
217 E. 127 St - Lamont. IL 60434 
P-.wai.so ^a'os Co^imu-My H -•: 

S'lve' C'oss Hosoitai 
Valandos paqai saatavaną 

Tai (708) 257 2265 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir k raup ligos 
Mechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
T a i . (1-312) 5 9 5 - 2 8 0 2 

Valandos pagal susitarimą 
P.rrr. antr . penkt 12-3 v p p . ketv. 2-7 v v 

Re'kaiui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta R d . , Hlckory Mills. IL 
1 myl ia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . ( 7 0 8 ) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Cotometnstas (Kalba į ie tuvška ' 

TiMina akis. pntaiko akinius 
2618 W. 71 »t St . 

Tai . ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vlalon Center , 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai . ( 7 0 8 1 4 4 8 - 1 7 7 7 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T a i . ( 1 - 3 1 2 ) 7 6 7 - 7 5 7 5 
5 7 8 0 Archar Ava . 

(6 blokai Į vakarus n_iO Cicero Ave i 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezl|os Ir skausmo 

gydymo spaclallstal 
Sherman ligonine. Elgin IL 

T a i . 708-888-8976 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
i įmologas/Akių Ch-ni'o.as 

2636 W. 71at St. 
312-436-5566 

4149 W. 6 3 r d St 
312-735-7709 

Chicago, IL 

D F KENNETH J . YERKES 
DR. MAGOALEN B E U C K A * 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panatnlnkams nuolaida 

4007 W 5 9 St. 
T a i . (312) 735-5556 

* 0 7 S. GMbert LeGrenga. IL. 
T a i (708) 352-4487 

OR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto ja 

331S VV. 55 St., Chicago. IL 
Ta i . (1-312) 4 7 6 - 2 1 1 2 

9r>?f> S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Ta i . (708) 598 -8101 
V.TI paq,il su^ . t i nmą 

Tel kabineto ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
> D V O J A S IR CHIRURGAS 
443 So . 50th Ava . . Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
> Š S * V J S ;reč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BFI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan A v a . . Sutta 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd . . Chicago, IL 

81 St. i r Kean A v e . . Justice. IL 

Tel . (1-312) 5 6 5 - 2 9 6 0 veikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2 4 5 4 W 71at Street 
(1-312) 4 3 4 - 2 1 2 3 
Pirm 2-7 Antr i ' 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. ta i . ( 1 -312 ) 585-0348; 
Raz . (1 -312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
G Y D / T O J A S IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 W 63rd St. 
V,4l pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9, antr 12 6 penki 10 12 I 6 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
S P E C I A L Y B Ė - P L A U Č I Ų L I G O S 

4 7 0 0 W 9 5 S t . 
O a k L a w n , I L 8 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k R d . 
W e s t c h e s t e r . IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 531 1 1 1 3 
V a l a n d o s paga l sus i t a r imą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S ' Ų PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
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Balfo rinkliavos 

ŠALPOS MĖNUO 

Artimą sušelpti, neturtėliui 
padėti, liūdintį užjausti yra geri 
darbai, kuriuos turi atsiminti 
kiekvienas žmogus, save laikąs 
žmonių giminės nariu. Redde 
quod debes — atiduok ką pri 
valai yra senas posakis, pri 
menąs krikščioniui ir ne krikš 
čioniui, kad kiekvienas yra sko 
lingas savo art imui, savo kai 
mynui, savo tėvams ir savo 
draugams . Nori ar nenori, 
reikia visuomet prisiminti savo 
praeitį ir praeitį tų žmonių, su 
kuriais turėjai ir turėsi bend
raut i . Nėra žmogaus, atsiradu
sio iš než in ios , n ė r a ir 
nueinančio į nežinią. Nors kar
tais ir nežinome apie daugelį 
žmonių, nežinome net tada, kai 
jie išsiskiria iš gyvųjų tarpo, bet 
dar yra daug, kurie yra mums 
žinomi, kur ie mums ar mes 
j iems esame skolingi. 

Šį mėnesį reikia kiekvienam 
a t s i m i n t i Balfo (Bendrojo 
Amerikos Lietuvių fondo) rink
liavas, kur ias kiekvienas Balfo 
veiklesnis narys vykdo, kurias 
kiekvienas ne Balfe veikiantis 
jas atsimena. Vyresnieji turi at
siminti ir savas šalpas, kai 
jiems ar jų vaikams padėjo 
esant stovyklose. Bet tokių jau 
nėra daug. Turi atsiminti vidų 
rinioji ir jaunoji lietuvių karta, 
kad ji yra skolinga daug kam, 
jei ir netiesiog Balfui. 

Ši organizacija, atšventusi 
sukaktis, nėra sau pačiai rei
kalinga. J i reikalinga kiek 
vienam iš mūsų, kad mes galė
tumėm padėti net tam, kurio 
n e p a ž į s t a m ir nežinom jo 
reikalų. Taip pat padeda mums 
atsilyginti už savo tėvus, brolius 
ir pačius save art imui. O kiek
vienas skurstantis ir kiekvienas 
reikalingas mūsų pagalbos yra 
mūsų ar t imas. 

Šį mėnesį Balfo veiklieji na
riai laiškais ir aplankydami 
pasibels ne t ik į mūsų duris, bet 
ir į mūsų širdis, kišenes ir 
banko knygutes. Iš jų dalis turi 
tekti tiems, kurie nedrįsta pra
šyti, bet kurie yra reikalingi pa
galbos dėl Sibire ar kalėjimuo
se sugadintos sveikatos, dėl 
nelaimių a r artimųjų skriaudų, 
dėl okupantų blogųjų geismų. 

ATSISTATANČIOS 
LIETUVOS VEIKĖ JŲ MINTYS 

Rimties valandėlei 

DIEVUI VISA GALIMA 

Kiekvieneriais metais spalis 
yra Balfo, tai yra šalpos rinkimo 
mėnuo. J i s jau įpusėjo. Gal 
mūsų bent dalis neatsiminėme 
savo artimo, gyvenančio nuo 
mūsų toli, prašančio ir nepra
šančio pagalbos. Jis žino, kad jo 
bro l ia i i r seserys gyvena 
žmonišku gyvenimu, o jis neša 
skurdo ir nepriteklių našta ne 
dėl savo, o dėl kitų kaltės. Tos 
kaltės nei jie, reikalingi pa 
galbos, nei mes, galintieji pa
dėti, neturime ieškoti, spręsti ir 
kam nors bėdas versti. Tuo 
gyven imo n e p a g e r i n s i m e . 
Nieko neduodamas, tik veid
mainiauji prieš artimą ir padedi 

jam toliau bristi skurdo keliu. 
Balfas ir jo darbuotojai nerei

kalingi šalpos, neprašo mūsų 
pagalbos. J ie visi dirba iš 
idealizmo, norėdami tik artimui 
padėti. Jie prašo ir išsisklaidžiu
sių lietuvių išeivijoje nutraukti 
nuo savęs bent mažą dalelę iš 
teklių ir ja is pagelbėti vargs
tančiam. J ie eina prie daugelio 
durų ir širdžių iš meilės skurs 
tančiam ir nelaimių ištiktam ar 
timui. 

Dalis lietuvių gali padėti savo 
broliui ar sesei, esančiam toli ir 

nežinančiam daugelio vargų. O 
j u k va rgs t a dėl įvairių 
nelaimių, kurių nė Balfas iš 
skaičiuoti negali, mūsų tėvų ar
timieji, draugai, mūsų giminės 
ar net nepažįstami tautiečiai. 
Jie būtų naudingi tautai, jei 
susilauktų pagalbos laiku iš tų, 
kurie toli nuo ju gyvena ir savo 
tautai tik tokiu būdu padėti te
gali. 

Balfo organizacija ir pasi
aukoję jos nariai šiuo rietu 
ieško ne tik pinigų, kuriais g.->li 
padėti savo toli esančiam ir 
skaudžiai kenčiančiam broliui, 
bet ir kitokios pagalbos, kurios 
tik savieji gali saviesiems duoti. 
Drabužis, avalynė, apsirengimo 
priedai — tai žmoniški reikalai, 
kurie išeivijoje neturi didelės 
reikšmės, išskyrus luošus ir 
paliegusius, bet turi didelę 
reikšmę tiems, kurie neturi kitu 
būdų sau ar savo artimui pa
gelbėti. Ir laukia pats Balfas. 
kad galėtų padėti, laukia varg
šas, kad galėtų ir ateity dar 
gyventi. 

Spalio mėnesį yra proga vi
siems prisiminti, kad kiek
vienas yra kiekvienam skolin 
gas . J u o labiau skolingi 
esame mes, kurie patys, rnūsu 
artimieji ar kiti nuskriaustieji 
supranta mūsų pai eigas šelpti 
tokį, kuris yra mūsų artimas. 
Gailestingasis samarietis yra 
tapęs simboliu visų, kurie 
rūpinasi žemesniu ir labiau už 
save paliegusiu, juo labiau 
sužeistu ar padarytu skur 
džiunii. Mūsų šalpos laukia ne 
tik okupanto nuskriaustieji 
trėmimais, persekiojimais, kali
nimais, bet ir kituose kraštuose 
gyvenantieji ir nepriteklus kert 
čiantieji mūsų tautiečiai, mūsų 
broliai ir seserys, kunų rank< . 
jiems net nežinant, ištiestos į 
Balfą. 

Reikia džiaugtis, kad yra 
tokia įstaiga, sukurta išeivijos 
lietuvių, kuri tam tikru laiku ir 
tam tikrose vietose šelpė palie
gusius ir pagalbos reikalingus. 
Juk daugelis išsigelbėjo nuo 
mir t ies tik Balfo pagalba. 
Daugelis baigė studijas, išsau
gojo savo sveikatą svetimuose 
kraštuose tik gelbint per Balfo 
įstaigą Amerikos lietuviams. 
Jie ne visuomet žinojo, kas la 
biausiai yra reikalinga savie 
šiems svetimuose kraštuose, bet 
parodė gerą š i rdi , rūpesti 
artimaisiais ir nepažįstamais, 
kaip tas gailestingasis samarie
tis nepažįstamam sužeistajam. 

Šiandien Balfas reikalingas, 
nes niekada nesibaigia mūsų 
tautos nežmoniškas skriau
dimas, kuris atsilieps ir po 
daugelio metų. Balfas reikalin
gas bus ir po daugelio metų, nes 
visuomet bus neturtėlių, kurie 
bus reikalingi artimųjų pa
galbos, paguodos, suraminimo. 

Išeivija gali didžiuotis, turin
ti tokią šalpos įstaigą, kuri jau 
gyvuoja pusšimtį metų ir kuri 
pasiekė ir pasiekia okupanto ir 
žmonijos priešo labiausiai 
skriaudžiamus. Balfas beldžiasi 
į žmonių širdis , kad jie 
neužmirštų gerų darbų, kurių 
reikia artimui, bet taip pat 
beldžiasi ir j širdis tų nuskriaus
tųjų, kurie reikalingi pagalbos 
ir jos nedrįsta prašyti. Balfas 
atlieka visų nuskriaustųjų ir 
visų norinčių gera daryti parei 
gą. Reikia tik jo neužmiršti. 

P r . Gr. 

Rugsėjo 24 d. vakare Jaunimo 
centro kavinėje traškėjo sienos 
nuo žmonių gausybės ir spūs
t ies , įvyko Lietuvių Bend
ruomenės rengiamas susi
t ikimas su Romualdu Ozolu. 
Lietuvos Respublikos AT depu
ta tu ir Juozu Tumeliu, Lietuvos 
atgimimo Sąjūdžio pirmininku. 
J ų pranešimo tema buvo: „Ne
priklausoma Lietuva —jos šian
dieninė politinė padėtis ir atei
ties problemos". Vakaronę ati
darė dr. A. Razma, JAV LB-nės 
pirm., pristatydamas atvyku
sius svečius. Čia nepakartosiu 
jų visų minčių, tik kai kuriuos 
ryškesnius pasisakymus ir kaip 
mes turime juos vertinti. Reikia 
atsiminti, kad penkiasdešimtį 
metų Lietuva buvo „šėtono pa-
unksmėje". tad jų gyvenimas 
visai k i t a i s keliais nuėjo. 
Didžioji dalis dabartinių veikėjų 
jau yra gimę ir augę toje sis
temoje. Tad nereikėtų stebėtis, 
jeigu jų požiūris yra skirtingas. 
Gal daugiau reikėtų stebėtis, 
kad vis tik jie lietuviais išliko! 

Pirmutinis kalbėjo Romual
das Ozolas. Rašančiajam su juo 
teko susipažinti šeštojo Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo metu. 
Tuo metu dar netikėjome, kad, 
kuomet susitiksim jį kitą kar
tą, jis jau atstovaus Lietuvos 
parlamentui. „Ne taip seniai 
buvome susitikę, simpoziumas 
davė progos daug ką sužinoti ir 
pažinti . Malonu, kas buvo 
tuomet sakyta, jau išsipildė. 
Įvykiai atėjo netikėtai. Pagal 
natūralią įvykių plėtrą, be tokių 
nuotykių kaip Maskvoje sureng
tas pučas, būtų užtrukę ilgiau. 
Nežiūrint, koks būtų buvęs 
variantas, nepriklausomybė vis 
tiek būtų buvusi pasiekta. Aš 
nemanau, kad ten yra prarastos 
viltys, vis tiek jie galvoja 
tinkamu metu mus susigrąžinti. 

Dar kalbama apie galimą 
pučo pakartojimą. Karaliau
čiaus srities generolai sako, kad 
buvo „gefreiterių" (grandinių) 
sukilimas. O kai mes darysime, 
tai bus kitaip! Dar yra galimas 
Rusijos sugriuvimas, ko mes 
nenorėtumėme. Ekonomiškai 
esame dar stipriai prijungti prie 
senųjų kanalų. Ūkiniai pro
cesai, kurie vyksta Lietuvoje, 
gal net atsilieka nuo Rusijos. 
Dar nėra nuotaikos imtis darbų 
ir atsakomybės. Mokesčių sis
t ema yra taisytina. Dabar 
dažnai pasitaiko, net trigubi 
mokesčiai. Gamybinė veikla yra 
daugiau apmokestinama, negu 

JUOZAS ŽYGAS 

prekybinė — tai gamybos neska
tina. Reikia ir įstatymų, kurie 
tvarkytų ir duotų kryptį. Jau 
yra parengtas įstatymų mini
mumas. Dar n»-ra įstatymų, 
kurie tvarkytų socialines ir 
krašto gynimo sferas. IV-toji 
seimo sesija turės tuos klau
simus spręsti. 

Yra reikalingos ir normalios 
partijos, kurių kol kas nėra. Yra 
daug tokių partijų, kurios 
neturi nei aiškios bazės, nei 
platformų. FaktišKai yra 
daugiau partijų, negu joms gali 
būti platformų. Tad ir yra 
didelis susiskaldymas. Kuomet 
buvo kalbama apie išeiviją, tai 
ji buvo pristatoma, kaip susi
skaldžiusi, džiūstantį šaka ir 
neduodant i vaisių. Tačiau 
išeivija,nors ir susiskaldžiusi, 
sugebėjo stipriai padėti Lietu
vai. Ypač keliant Lietuvos 
klausimą viešumoje. Lietuva 
turėtų traktuoti išeiviją, kaip 
gyvenančią tautoje (reiškia, 
nežiūrint kur gyvename, esame 
viena tauta J.Z.). PLB-nei 
priklauso ir lietuviai gyve
nantieji Lietuvoje (maždaug 
panašiais žodžiais buvo išsi
reikšta, manau, kad bus šiai 
nuomonei nepritariančių. Gal 
norėta pasakyti, kad visi su
darome vieną bendruomenę. 
J.Ž.). 

Privalo vyrauti religinis pliu
ralizmas. Per 50 m. vyko planin
gas dvasinis žalojimas. Be reli
gijos negali būti europinio išsi
vystymo, kadangi Europos 
kultūra išaugo krikščionybės 
įtakoje. Trys mūsų siekiniai, tai 
„gera gamyba, gera prekyba ir 
gera karyba!" 

Sekantis kalbėtojas buvo Juo
zas Tumelis, Sąjūdžio pirm. 
Buvo galima aiškiai jausti, kad 
kalbėtojai yra atėję iš skirtingų 
ideologinių krypčių. „Gal būtų 
nepatogu pradėti apie Sąjūdį 
kalbėti. Gal jau daug kas jį 
primiršo, kadangi jau daug kas 
pasikeitė. Sąjūdis neatsirado sa
vaime, jis buvo daugelio metų 
rezistencijos išdava. 1988 m. 
susiformavęs Sąjūdis tapo 
valdžia ir vyriausybe. Jeigu ne 
Sąjūdis, nežinia kuomet kovo 11 
d. aktai būtų buvę paskelbti. 
Opozicijai visuomet yra leng
viau, kadangi ji žino, prieš ką ji 
eina. 

Dabar situacija pasikeitė. 
Buvo siūlomos dvi galimybės: 
pavirsti į politinę partiją; perei

ti į opoziciją. Gerai, kad tai 
neįvyko. Sąjūdis susilaukia ir 
puolimų. Pirmiau jis buvo įvai
riais būdais puolamas iš vir
šaus, o dabar iš apačios. Pra
gydo įvairiabalsiai duobkasių 
chorai. O Sąjūdis yra dar gyva 
jėga, kuri gali sušaukti 200,000 
žmonių ir pravesti plebiscitą. 
Per 50 m. buvo atvirkštinė 
visuomenė ir galvosena. Dabar 
išaugančios partijos, išskyrus 
vieną (LDDP), yra dar ne
gausios. Dabar esamų partijų 
yra per daug ir jos pradėjo 
skaldytis. Kas nors tur i inte
resą, kad tai vyktų. Didžiausia 
yra pasikeitusi „partija" LDDP 
vardu. Ji yra vadinama „didžių
jų duobkasių" partija. Ja i 
pr ik lauso visa buvusi no
menklatūra, dabar gal „persi
tvarkiusi" ir pakeitusi kėdes. 
Kitaip dirbti nesugebanti ir 
jaučianti senų dienų nostalgiją. 
Sujos parama atsirado Ateities 
forumas ir Žemdirbių sąjunga. 

Griūnant sistemoms pradžioje 
padėtis visuomet blogėja, tad ir 
Lietuvai gresia tie pavojai. 
Nepalankia situacija gali pasi
naudoti priešingos mums jėgos. 
Kairiosios jėgos spaudžia, kad 
nauji parlamento rinkimai būtų 
ateinantį pavasarį. Tai būtų la
bai paskubintai, tuo tik opozici
ja pasinaudotų. Rinkimai turėtų 
būti po poros metų, kuomet pa
dėtis jau bus nusistovėjusi. 
Tuomet susigrumtų Sąjūdis ir 
„buvusieji". Lietuvai reikia at
gau t i darbo etiką, dar 
nesuvokiama, jog reikia dirbti 
kitaip. Taip pat yra būtina per
tvarkyti auklėjimą, mokyklos 
buvo pajungtos mums svetimai 
ideologijai. Eikvojama šimtai 
tonų popieriaus įvairiems gin
čams. Žurnalistai nesupranta, 
k a s yra informacija, tad 
dažniausiai vyksta sąskaitų 
suvedinėjimai. 

Pirmoji mūsų vyriausybė ne
parodė veiklumo. Privatizaciją 
reikėjo pradėti pernai. Kiek
viena uždelsta diena gali virsti 
mėnesiais ir metais. Dabar 
prasidėjus varžyboms paspar
tėjo ir privatizacija, tačiau užsi
tęs ilgiau, negu buvo numatyta. 
Išeivijai turime būti dėkingi. 
Kuomet mes buvome migdomi, 
marinami ir net žudomi, tuomet 
išeivija už mus kalbėjo. Jeigu ne 
išeivija ir jos dedamos 
pastangos, tai 1988 m. gal būtų 
kiek vėliau atėję. Jū s esate 
vieninteliai, kurie išeivijoje 
išleidote 38 tomų enciklopediją. 

Kai Jėzus keliavo iš vienos 
vietos į kitą, vienas žmogus jo 
paklausė, ką jis turi daryti, kad 
laimėtų amžinąjį gyvenimą. Jė
zus priminė tam žmogui dešimt 
Dievo įsakymų, kurių reikia 
laikytis. Žmogus jam tarė : 
„Mokytojau, visa tai laikiau 
nuo pat savo jaunystės. Pa
žvelgęs į jį, Jėzus pamilo jį ir 
jam tarė: Vieno dalyko tau 
trūksta: eik, parduok, ką tik 
turi, ir duok beturčiams, taip tu 
turėsi turtą danguje, paskui 
ateik ir sek mane. Jis, nusi
minęs dėl to žodžio, nuėjo šalin 
liūdnas, nes turėjo daug lobio" 
(Mk. 10, 20-22). 

Jėzus tarė savo mokiniams: 
„Kaipgi sunku įeiti į Dievo ka
ralystę t iems, kur ie t u r i 
pinigų!" (Mk. 10, 23). Apaštalai 
labai stebėjosi savo mokytojo žo
džiais ir tuo sunkumu, kurio 
reikėjo įeiti į Dievo karalystę, 
nes daugelis turėjo pinigų, 
turtų, buvo prisirišę prie šeimų. 
Ir mokiniai sakė: „Tai kas gi 
gali būti išganytas? Pažvelgęs į 
juos, Jėzus tarė: Žmonėms tai 
negalima, bet ne Dievui: nes 
Dievui visa galima" (Mk. 10, 
26-27). Tai buvo lyg mokinių su
raminimas, bet kartu ir primi
nimas, kad reikia pasitikėti 
Dievu, kuris viskuo rūpinasi, 
kuriam viskas žinoma, kuriam 
viskas galima, nes jis yra 
visagalis. 

Ir toliau Petras išdrįso Jėzui 
pasakyt i : „Š ta i mes visa 
palikome ir sekėme tave. Atsa
kydamas Jėzus tarė: Iš tikrųjų, 
sakau jums, nėra nė vieno, kurs 
paliktų namus, ar brolius, ar 
seseris, ar tėvą, ar motiną, ar 
vaikus, ar laukus dėl manęs ir 
dėl Evangelijos ir kurs negautų 
dabar, šiuo laiku, persekiojamas 
šimtą kartų tiek namų, ir 
brolių, ir seserų, ir motinų, ir 
vaikų, ir laukų, o būsimame pa
saulyje amžinojo gyvenimo" 
(Mk. 10, 28-30). 

Jėzus čia primena apaštalams 
ne tik tobulumo kelią, ne tik 
visišką savęs dėl Jėzaus ir jo 
Evangelijos atsižadėjimą, bet ir 
persekiojimus, kurie lydės dėl 
Jėzaus vardo visus jo apaštalus 
ir daugelį mokinių. Atsiža-

O mums buvo kalama, kad žie
dai težydi tik savame krašte. 
Dabar tų užtvarų nebėra , 
turime geriau vieni k i tus 
pažinti. Bendromis jėgomis 
tur ime padaryt i t a i , kad 
Lietuvos vardas būtų gar
b ingas" . 

dė j imas s a v o še imos , kad 
gautumėm šimtą kartų daugiau 
ir amžinąjį gyvenimą, eina kar
tu su persekiojimais, kančia ir 
skausmais. 

Apaštalas šv. Paulius ir sako 
savo krikščionims: „Dievo žodis 
yra gyvas, sėkmingas ir aš
t resnis už visokį dviašmenį 
kalaviją, siekiąs iki sielos ir 
dvasios, taip pat sunėrimų ir 
smegenų, ir yra širdies minčių 
ir sumanymų teisėjas. Joks su
tvėrimas nėra neregimas jo aki
vaizdoje; visa yra pl ika ir ati
dengta akims to, kuriam turime 
duoti apyskaitą" (Žyd. 4,12-13). 

Ir persekiojimai, kančios ir 
a t s i ž a d ė j i m a s y ra reg imi 
Dievui, vertinami jo amžinajam 
gyvenimui i r atskiriami nuo 
žemiškų lobių, kurie trukdo įeiti 
į Dievo karalystę. „ J ū s būsite 
visų nekenčiami dėl mano var
do. Bet kas iškęs iki galui, t a s 
bus išgelbėtas" (Mk. 13,13). Kai 
žydų vyresnieji nup lakd ino 
apaštalus ir uždraudė jiems 
kalbėti Jėzaus vardu, t a i „šitie 
iš t a rybos ak iva izdos ėjo 
džiaugdamies, kad buvo rasti 
verti kentėti dėl Jėzaus vardo 
panieką" (Apd. 5, 41). 

Apaštalai išsigando Viešpa
ties žodžių, ka i jis pasakė, kad 
tur t ingas sunkiai įeis į Dievo 
karalystę. Šv. Petras visų var
du klausė, k a s jiems b u s už tai , 
kad j ie visa paliko ir sekė Jėzų, 
nežinodami savo užmokesčio 
dydžio. Bet Jėzus nuramino 
apaštalus, kad Dievui viskas 
galima, taigi ir turtingą išgany
ti. Dievui viskas galima, tai ir 
apaštalams bei jo mokiniams 
š imte r iopa i a t m o k ė t i šioje 
žemėje ir dar a t s i l y g i n t i 
amžinybe. Bet vieno Jėzus nepa
stebėjo, kad jie nebus persekio
jami , kad j i e nebus niekinami 
dėl jo vardo ir Evangelijos. J i s 
tik liepė j iems ištesėti ir budėti 
iki pabaigos. 

Apaštalas šv. Paul ius , rašy
damas savo paskirtam vyskupui 
Timotiejui sako: „Taip pat visi, 
kur ie nori gyventi pamaldžiai 
Kr i s tu je Jėzuje , k e n t ė s 
persekiojimą. Pikti gi žmonės 
ir suvedžiotojai eis piktyn, klys
dami ir k i tus klaidindami. Tu 
t a č i a u pas i l ik p r i e to, ko 
išmokai ir k a s tau pavesta" (2 
Tim. 3,12-14). Ir visiems krikš
čionims Jėzus sako pasilikti prie 
to, ką išmoko iš Evangelijos ir 
Jėzaus, ką išmoko iš apaštalų ir 
šventųjų kankinių, k a d Kristus 
būtų jų kelias visą gyvenimą iki 
amžinybės. — P. A . 

Žmogus mažai turi gražių 
dienų, tačiau ir tame tamsiame 
jo horizonte meilė, ta dieviškoji 
saulė, gali savo spinduliais 
n u s k a i d r i n t i k la idž io jant i 
gyvenimo debesėlį. 

V. Huno 

Meilės tikslas yra Dievas: kla-
jojama iš jausmo į jausmą, 
ieškoma pabučiavimo ir 
manoma, kad mylima, bet širdis 
pasilieka nerami, nes ją tik 
vienas Dievas tegali patenkinti. 

Tat chetti 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

JUOZAS ŽYGAS 

20 
Kai as karu, o gyvenimas savo keliu eina Jaunimo 

būrelis susitarė sekmadienį į Panemunės pliažą eiti. 
Vasara karštoka ir mažai dienų lietingų, tad reikia 
saule ir pliažu pasidžiaugti. Dabar šiaip beveik jokių 
pramogų nėra. Tiesa, veikia kino teatrai ir sezono metu 
teatras. Kino teatruose retai kuomet pasitaiko geresni 
filmai. Be to, pasitaiko, kad tikrina išeinančių 
dokumentus. Tad ne visuomet saugu. Bet jeigu pasi
taikydavo geras filmas su populiariais artistais, ta i ir 
saugumas būdavo užmirštamas. 

Autobusų nėra, tad reikia eiti pėsčionlis, dabar 
visur tik pėsčiomis. Pažįstamų būrelis plačia; įsimetęs, 
tad susitarta susitikti šone stadiono. Beveik ūku visi 
susirenka. Dabar jau priprasta, kad mergir- vra dau
giau. Šiaip ar taip, nepaisant slapstymosi ir neklau
symo, daug mūsų vyrų jau yra fronte ar dalin >se. Kad 
nebūtu atkreiptas dėmesys, tad išsiskirstoma po tris 
ar keturis ir einama per Ąžuolyną. Netoli tunelio yra 
keltas ir juo persikeliama per Nemuną. 

Pušynas kvepia, švarus smėlis ir Nemir vanduo. 
Pliaže gana daug žmonių. Žinoma, vaikų mažokai. Su 
mažesniais vaikais sunkiau ateiti, tad ir trūksta juoko 
ir išdykavimų. Tačiau pliaže yra ir tokių v oų, kurių 
Čift °niau nebūdavo. Tai buvusi aukštes ji klasė, 
kurie .k į Palangą tevažiuodavo, o Paner : nė — tai 
buvo liaudžiai. 

Fliaž^ gulint, galima gerai sekti traukinių 

judėjimą, kadangi pliažas yra beveik ties pačiu tuneliu. 
Tai visi traukiniai, kurie eina Šiaulių ar Vilniaus kryp
timi pro čia praeina ir per čia ateina. Traukiniai, 
žinoma, beveik visi kariuomenės reikalams. Traukinių 
judėjimas labai gyvas. Aprūpinti tokias armijas kas
dien daug traukinių reikia. Vieno traukinio plat
formose buvo pakrauti tankai ir pabūklai. Ant kelių 
platformų kažkas uždangstyta brezentais, gal nuo 
pašalinių akių. Galima prileisti, kad ir pliaže kas nors, 
tik tam reikalui gulėjo. Žvalgyba visą laiką turi vykti. 

Atvažiuoja vienas sąstatas, kurio daugelis vagonų 
pažymėti raudonais kryžiais. Tai gal lauko ligoninė. 
Žinoma, tie, kurie važiuoja yra vienarankiai ar 
vienakojai, o jie čia ant smėlio guli. Beveik nepatogu 
ant smėlio gulėti ir į juos žiūrėti. Antroje pusėje 
Nemuno, prie kranto daug pririštų sielių, tai vis miš
kas Vokietijai. Iš Lietuvos važiuoja miškas, kumpiai 
ir dešros, o į Lietuvą tiktai berankiai ir bekojai! 

Pušynas tas pat, ir Nemunas tas pat, tik aplinka 
ir mūsų vyrai nebe tie. Anksčiau čia virdavo biznis, 
veikdavo įvairios užkandinės, pardavinėdavo ledus ar 
pieno šampaną. O dabar veik nieko! Tik tiek gerai, kad 
vokiečiai čia nesimaišo. Gerai, kad nėra žandarų su 
skambančiomis „blėkomis". Tų „blėkų" ne per daug 
vengėme, žandarai daugiausia domėjosi kariais. Atsi
rado naujas baubas, tai latviai ir ukrainiečiai. 

Jeigu buvo galima vokiečių lengvai išvengti, tai 
visai kitas reikalas buvo latviai ir ukrainiečiai. Su jais 
taip nėjosi, jie visas „padalkas" išvartydavo. Labai 
žiauriai elgdavosi su ūkininkais, kurie buvo pyliavų 
neišpildę Žmonių tarpe plito didelis nepasitenkinimas, 
kad įvedamas svetimas elementas. Bolševikai primetė 
žydus ir mongolus, o dabar latviai ir ukrainiečiai. 

Grįžta atgal per Ąžuolyną. Ir Ąžuolynas ne toks, 
kaip būdavo. Čia pardavinėdavo ledus, dešreles, 
vykdavo liaudies gegužinės, o dabar ramu. Viešpatauja 

tikra gavėnia. Tokia „gavėnia" ypač liūdna jaunimui, 
tiems, kurie yra „pačioje jaunystėje ir pačiame 
žydėjime". Toks nerūpestingas „žydėjimas" nesitęsia 
dešimtmečiais, o tik keletą metų. Tik „keletas metų", 
o dabar jau treti metai slenka, t a i kariuomenė, t a i 
belaisvė, o dabar „zuikio" gyvenimas. 

„Zuikiai" a p v e r č i a n a c i ų vežimą 

Ne jis vienas, tokių „zuikių" y ra daug. Gamtoje 
zuikis yra vienas iš bailiųjų tvarinėlių. Taip sakant, 
yra bailumo simbolis. Žmonės pasakodavo, kad zuikis 
ir miega atviromis akimis, taip pa t visi vaikai žinojo 
pasaką, „kodėl zuikio lūpos t rūkę" . Bet ka i tokių 
„zuikių" daug susidarė, tai jie vokiečių planus aukštyn 
kojom apvertė. Visi Himmlerio, Rosenbergo, Lohses, 
Jeckeln, Rentelno ir nesuskaitomos rudmarškinių „šut
vės'" planai į pragaištį nuėjo. Paukštys su savo sėbrais 
plėšėsi, bet ir jam negeriau tesisekė. 

Kai vietiniai rudmarškiniai nesugebėjo susi
tvarkyti ir lietuviško jaunimo į savo vežimą pakinkyti, 
tai gegužės mėnesyje Kaune lankėsi pats A. Rosenber-
gas. Reicho ministeris Rytų kraštams. Apie jo t ą 
„viešnagę" nebuvo skelbiama. Tik staiga atsirado 
daugybė žandarų ir SS-ninkų. Niekas nežinojo, kas 
vyksta. Prie buvusios karininkų ramovės „Trijų milži
nų" (dabar vadinamo „Deutsches Haus") įvairios uni
formos mirguliavo. „Zuikiai" tik iš tolo stebėti tegalėjo. 
Kur daug šunų subėga, tai zuikiams ne vieta. Po kelių 
dienų pradėjo aiškėti, kodėl buvo tas sujudimas. 
Pasirodo A. Rosenbergas turėjo pasitarimą su A. 
Rentelnu, generalinių komisaru Lietuvai, gen. P . 
Kubiliūnu ir kitais aukštaisiais pareigūnais. Ar ir 
daugiau lietuvių tarėjų ten dalyvavo žinių nebuvo. Tik 
galima buvo jausti jo lankymosi tikslą. 

(Bus daugiau) 

> 
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H. RADAUSKAS 
VALANDĖLEI SUGRĮŽO 

Buvusi Lietuvos pasiuntinybė 
Washingtone, neseniai Lietuvos 
vyriausybės pakelta į ambasa
dos rangą, kur šiuo metu jau iš
davinėjamos vizos bei pasai ir 
d i rba ,nors daugiaus ia be 
atlyginimo, bene keturios sekre
torės, ambasadoriui Stasiui 
Lozoraičiui vadovaujant tampa 
ir sostinės lietuvių kultūrinio 
gyvenimo židiniu. Šeštadienio, 
rugsėjo 28 d., popietę, čia įvyko 
Washingtono lietuviams ir 
aplamai visai lietuvių poezijai 
tiek išeivijoje, tiek ir Lietuvoje 
reikšmingas įvykis — sostinėje 
gyvenusio ir čia mirusio 
Henriko Radausko poezijos 
popietė, kurią atliko Kauno 
t e a t r o a k t o r ė Virginija 
Kochanskytė. 

Į Lietuvos ambasados rūmų 
antrąj į a u k š t ą sus i r inkus 
ke l i a sdeš imč ia i poezijos 
mylėtojų, kurie užpildė svečių 
pasitikimo kambarį ir užėmė 
dalį valgomojo, dailiai atro
dančiai aktorei V. Kochanskytei 
išėjus į priekį, popietę rengėjų 
vardu atidarė LB Washingtono 
apyl. valdybos pirm. A. Pakš
tienė, pasveikindama viešnią 
aktorę, Lietuvos ambasadorių 
Washingtone St. Lozoraitį, 
aktorės vyrą skulptorių A. Sa
kalauską ir visus susirinkusius. 

Apie akt. V. Kochanskytę 
trumpai pakalbėjo režisierius ir 
poetas Jurgis Blekaitis, paminė
damas, kad 1977 m. ji įstojo į 
Šiaulių teatrą, o nuo 1980 m. 
persikėlė į Kauną. Gaudavo la
bai įdomių vaidmenų. Bet, 
pasak J. Blekaičio, yra ir 
daugiau, kas ją traukia. Būtent 
poezija, kur ji randa kitokių 
ga l imybių save išre ikšt i . 
Anksčiau tokio dalyko mes 
neturėdavom, kad teatras į savo 
repertuarą įtrauktų poezijos 
vakarą. O pas juos tai daroma. 

Po trumpos įžangos, plojimu 
pasit ikta aktorė, prieš per
duodama kurį nors poeto H. Ra
dausko eilėraštį, jį pristatydavo 
t a m t i k r ų pr is iminimų — 
istorinių ar dabarties įvykių — 
fone. Pradžioje aktorė pasidžiau
gė, kad ši popietė vyksta 
„Lietuvos ambasadoje Wa-
shingtone, kad mus visus jungia 
Lietuvos dangus ir galbūt su
jungs poezija, kad mes visi pasi
jus tume a r t imi po poezijos 
dangumi..." 

Pati savęs paklaususi, kodėl ji 
ska i to Hen r iką Radauską, 
aktorė atsakė: „šis spektaklis 
gimė, o jo pradžia buvo prieš 
metus, kada dar viskas liūliavo, 
visa istorija braškėjo ir vedė 
mus į bedugnę ir į tragiškas 
n u o t a i k a s ir į džiaugsmo 
viršūnę... Buvo antras Sąjūdžio 
suvažiavimas Lietuvoje, aš bu
vau pirmojo suvažiavimo dele
gatė. Vietoje to, kad daly
vaučiau antrajame Sąjūdžio 
suvažiavime, aš ruošiau Ra
dausko paminėjimą. Jis vyko 
Maironio namuose Kaune; ati
darėme salėje visus langus į 
naktį, į gražią Lietuvos naktį. 
Pagalvojom, kad Maironis ko 
gero nesupyks , o ir pa ts 
paskolintų Radausko jubilie
jiniam vakarui savo baldus ir 
savo žvakides... Ir štai šviečiant 
žvakėms, skambant dieviškai 
muzikai mes skaitėme Radaus-
ką.." 

Po šio įvado iš jos lūpų pasi
girdo skambanti estetiška H. 
Radausko poezija: „Niekam 
nieko nepasakęs. Aš į naktį 
išėjau./ Palydėjo pilkos akys,/ 
Lauke grįžtančio tuojau..." 

Padeklamavusi šį ir kitus eilė
raščius, V. Kochanskytė pa
brėžė, kad nebetoli tas laikas, 
kada mes visi būsime pasaulio 
lietuviai. „Aš seniai galvojau, 
kas per žmogus yra Radauskas, 
kuris karui siaučiant tik pabė
gės iš Lietuvos, jau Berlyne rašė 

šį nuostabų kūrinį..." Ir čia jinai 
deklamavo: „Šitas klumpantis 
muzikos ritmas,/ Ir lengva lyg 
pūkelis širdis. Lyg pūkelis, 
kurs sukasi skrisdamas. Ir 
nežinoma ateitis.../ Mes nuklys
tam į juodas alėjas/' I pražy
dusių medžių kvapus,/ Kur 
mėnulis liūdėdamas liejas —/ 
Kaip aliejus — į liepų lapus". 

Po to aktorė vėl nuėjo į 
netolimą Lietuvos praeitį, tar
dama, kad „atėjus Sąjūdžio 
metui mes nesijautėm vieniši: 
tas laikas mums dovanojo ben
drumo, artimumo, vienybės 
jausmą. Mūsų sielos buvo išėję 
iš mūsų kūno..." Ir čia iš akto
rės lūpų pasigirdo vėl nauji Ra
dausko lyrikos posmai. 

Toliau V. Kochanskytė papa
sakojo, jog ji ilgai svajojusi, kad 
gal kada nors gyvenime jai teks 
važiuoti į Washingtoną ir pa
vaikščioti ten tose vietose, kur 
su Radausku vaikščiodavo Jur
gis Blekaitis, Alfonsas Nyka 
Niliūnas, pabandyti jį dar dau
giau suprasti ir atspėti. Ir čia iš 
jos lūpų išplaukė H. Radausko 
eilėraštis „Vakaras" — „Vaka
ras. Nereikia nieko,/ Tik sėdėti 
ir žiūrėt,/ Kaip ta saulė mus 
palieka,/ Ir lyg vakaras žėrėt./ 
Ir matyt, kaip upėj gluosnis/ 
Atsispindi ir lanka/ Ir kaip 
žemę ima glostyt/ Šilto vakaro 
ranka..." 

Ir taip valandos laikotarpiu, 
vis suradusi tinkamą įvadą, 
aktorė padeklamavo daugiau 
kaip dešimtį H. Radausko este
tiškos lyrikos kūrinių. 

SUGRĮŽO IR J . AISTIS 

Pertraukos metu susirinkę į 
popietę poezijos mylėtojai, kurių 
būrį sudarė ne t ik vašingtoniš-
kiai, bet dar keli atvykę iš 
kaimyninės Baltimorės ir bū
relis iš Lietuvos, turėjo progos 
pamatyti čia išdėstytas H. Ra
dausko poezijos knygas ir pa
skaityti „Draugo" kultūriniame 
priede prie poeto mirties pa
skelbtą straipsnį, išklijuotą ant 
stambaus balto popieriaus lapo. 

Antroje popietės dalyje aktore 
V. Kochanskytė, poeto Jono Ais
čio žmonai netoliese besiklau 
sant, padeklamavo Washing-
tone palaidoto J. Aisčio, taip pat 
Kazio Bradūno, Sigito Gedos, 
Henriko Nagio ir net spaudos 
draudimo gadynės poeto Silvest
ro Gimžausko eilėraščių. 

Šiltiems plojimams už puikų 
rečitalį nuaidėjus, aktorė tarė: 
„Be jūsų pagalbos, be savo 
senųjų ir naujųjų draugų pa
galbos, be savo giminių 
pagalbos mes nebūtume galėję 
būti čia, nebūtume galėję ke
liauti. Jeigu nebūtumėte norėję 
manęs klausytis, nebūtume 
galėję būti Čia... Dėkoju Ger
biamas Ambasadoriui ir jums, 
ponios ir ponai, už šitą nuosta
bią popietę, kurią jūs padovano
jote man!". 

Iš šių žodžių matyti, koks 
nuoš i rdus ir šil tas ryšys 
užsimezgė Washingtone tarp 
viešnios aktorės iš Lietuvos ir 
poezijos mylėtojų. 

Šią akimirką prisimena prieš 
vieną Radausko eilėraštį dek
lamuojant aktorės ta r t i šie 
žodžiai: „Kada galvojame apie 
pačią tautą, apie žmoniją, 
atrodo lyg ir nėra galvojama 
apie patį žmogų... Už tai aš 
sakau, kad šiandien esu laim
inga, kad aš esu čia, ir mums vi
siems dar reiks padaryti daug: 
yra išspręstas pats pagrindinis 
Lietuvos Nepriklausomybės 
klausimas. Bet dar yra daug 
kitų svarbių klausimų, kuriuose 
mes, visi Lietuvos žmonės, kur 
begyvendami, stengsimės iš
spręsti..." 

Tai liudija, kad Virginija 
Kochanskytė yra ne tik puiki 
menininkė-aktorė, bet ir lietuvė 
patriote-sąjūdininke. pirmojo 
Sąjūdžio suvažiavimo delegatė. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Siūlo 

Asmeniškas keliones (pavieniui) į Nepriklausomą 
Lietuvą bet kuriuo laiku už pigiausią kalną! 

Parūpinant* viešbučius įvair iuose Lietuvos 
miestuose. 

Sudaroma galimybes nupirkti giminėms bet kokį 
nekilnojamą turtą, pvz. butą, namą ir pn. 

Kreipkitės l mus, mielai, greitai, sąžiningai 
patarnausime: 

9439 S. Kedzie. Evargreen Park, IL60642, 
Tai. 708-422-3000 

Los Angeles l i tuanis t ines mokyklos Il-ro ir III : skyrių mokiniai ir mokytoja Gailė Radvenytė. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
P R A D Ė J O M E N A U J U S 

MOKSLO METUS 

Los Angeles l i t uan i s t i nė 
mokykla naujuosius mokslo 
metus pradėjo vėliavų pakėlimu 
ir šv. Mišiomis. Kryžiaus iš
aukštinimo šventės proga, kun. 
dr. Bartuška savo pamoksle 
palygino Jėzaus kančią su 
Lietuvos kentėjimu, ir abiejų 
prisikėlimu. Papasakojo anek
dotą apie žmogų, kuris kartu su 
juo keliavo į Lietuvą. Šis žmo
gus sakė, kad jis jautės kaip 
„oddball". nes nemokėdamas 
lietuvių kalbos, negalėjo susi
kalbėti su giminėmis ir kitais 
lietuviais. Skatino vaikus gerai 
mokytis, kad jie nuvykę j 
Lietuvą nesijaustų ..oddballs". 
Aukoj imui mokin ia i nešė 
kryžių, buvusio mokyklos 
vedėjo a.a. Vlado Pažiūros nuo
trauką ir duoną su vynu. 

Marytė Newsom pasveikino 
vaikučius, kurie prisidėjo prie 
Lietuvos laisvinimo. Linkėjo, 
kad šeštadieninė mokykla būtų 
svarbesnė už sportą ar muzikos 
pamokas , kad l i t uan i s t i nė 
mokykla taptų jų gyvenimo 
dalis. 

Algis Žemaitaitis, pareklama
vęs jaunimo ruošiamą „Roko 
operą", supažindino su šių metų 
mokytojais. „Kiškių darželį" 
globos Aldona Butkienė su 
padėjėjomis Tara Barauskaite ir 
Laima Žemaitaityte; darželį 
mokys Vilija Žemai ta i ty te , 
pirmą skyrių — Amandas Ra
gauskas, antrą ir trečią skyrių 
— Danguolė Kuolienė ir Gailė 
Radvenytė, ketvirtą skyrių — 
Aldona Kudirkienė, šeštą ir 
septintą skyrius — Genovaitė 
Plukienė ir Audronė Žemaitai-
tienė, aštuntą skyrių — Eu
genija Dambra, dešimtame sky
riuje lietuvių kalbą dėstys 
Aldona Kudirkiene, literatūrą 
— Marytė Newsom, istoriją — 
Vladas Šakalys. Lietuviškai 
besimokančių jaunesniuosius 
mokys Rolandas Ragauskas ir 
Dalia Jasukonienė, o vyresniuo
sius — Violeta Gedgaudienė. 
Tikybą mokys Vita Vilkienė ir 
Jūratė Venckienė. Tautinius 
šokius — Danguolė Varniene. 
Jonas Bužėnas ir Ona Ba
rauskienė. Dainavimą — Vikto
ras Ralys. Seminaro š ia is 
metais nebus , bet Regina 
Gasparonienė globos puikų 
mokinį Arą Mattį. kuris yra 
pasiryžęs toliau mokytis ir įsi
gyti 12 m. baigimo atestatą. 
Biblioteką t v a r k y s Dal ia 
Gricienė. Mokyklos tvarkdarys 
bus Egidijus Lapinskas. Tėvų 
komiteto pirmininkė vėl bus 
Danute Mažeikienė. 

Mokyklos vedėja Marytė New-
som supažindino su mokyklos 

Lietuvoje deklamuojanti J . 
Aisčio, B. Brazdžionio, S. Gedos, 
V. Mačernio ir kitų Lietuvos bei 
išeivijos poetu kūrybą. 

taisyklėmis. 
Buvusi darželio mokytoja, 

buv. mokyklos vedėjo a.a. Vlado 
Pažiūros žmona Alfa Pažiūriene 
linkėjo mokyklai didžiuotis 
keliaujant sąmoningu lietu
višku keliu. Priminė, kaip 
Vladas Pažiūv:; dalindavo 
vaikams žaliui saldainiukus, 
kurių maišą atnešė pasidalinti 
jo pr is iminir r ;:. Priminė 
vaikams jo šūk:: ..Kalbėkime 
lietuviškai!"' Tuo pačiu pa
aukojo mokykla: 100 dol. Mary
tė Newsom perskaitė A. Pažiū-
rienės padėkos laišką, kuriame 
dėkojo už prisidėjimą prie jos 
vyro laidotuvių Prie laiško 
buvo pridėjusi 100 dol. auką. 

Tėvų komiteto pirmininkė 
Danutė Mažeikine pranešė, kad 
mokyklos iždininkė Viktorija 
Valentinienė terduoda savo 
pa re igas Alg;ui ir Vaidai 
Mikuckiams. Grįžta Egidijus 
Lapinskas, i.-;orikė Rūta Ane-
lauskienė ir Dalia Gricienė, ku
ri tvarko mokykite knygas. 
Kvietė tėvus prisidėti prie tėvų 
komiteto darbų. 

Regina Gasparonienė primine 
vaikams, kuri pernai rinko dra
bužius, vai tus , maistą ir žais
lus. Lietuvos Dukterų draugija 
juos nusiuntė • našlaičių namus 
Lietuvoje Laiškuose rase, kad 
tie našlaičiai pirmą sykį savo 
gyvenime nusišypsojo, gavę šias 
dovanas. Priminė, kad bus šalta 
žiema ir skatino padėti laisvai 
Lietuvai 

Taip ir baigėsi oficialus šių 
mokslo metų a t idarymas. 
Likusią dienos dalį mokiniai 
praleido savo klasėse, susipažin
dami su naujais mokytojais. 

Gailė Radvenytė 

SULAUKUS PUIKAUS 
ANSAMBLIO 

Lauktiej i . .Uostamiesčio 
muzikantai" pagaliau jau čia. 
Juos sutikome būrys entuzias
tų Tautiniuose namuose, Los 
Angeles, nes kartą girdėję jų 
vadovą Bronių Mūrą grojant 
akordeonu 'pernai čia besilan
kant), buvom įsitikinę, kad jo 
septynių vyrų ansamblis tikrai 
pakels mūsų nuotaiką ir palies 
mūsų širdis. 

Neapsirikome. Nors tą vaka
rą buvo ruoštasi tik sutikimui 
ir susipažinimui , buvome 
nudžiuginti ir mažu koncer
tėliu. Pirmoji kompozicija buvo 
birbynininku trankus liaudies 
šokis, sekė nuostabiai su
skambusios ..Gegutes" ir skudu
čiais atlikta ..Biržiečių polka''. 
Toliau buvo padainuota keletas 
šaunių dainų Susirinkusiųjų 
veidai rodė pakilų ūpą, gi man 
pačiai, prieš daugelį metų groju
siai kanklėmis ir dainavusiai 
Jono Švedo Liaudies an
samblyje Vilniaus Filharmo
nijoje, prieš akis iškilo puiki jau 
nystė mieloje Lietuvoje. Nuo 
tada meilė liaudies muzikai ir 
dainai, taip atitinkančiai mūsų 

tautos būdą, giliai įsišaknijo 
širdyje. Stebino ir koncertų ren
gėjų, jaunesnės kartos Bendruo-
menininkų, puikiai pavykusios 
pastangos šiuo ansambliu su
dominti vietos universitetus, 
kurie surengė ir išgarsino mūsų 
liaudies dainą savuose kon
certuose. Kadaise mažai girdė
tas Lietuvos vardas dabar jau 
yra tapęs kasdienine žinia pro
gramose, taigi susidomėjimu 
tarp studentijos neteko abejoti. 

Pasirodyta šiuose trijuose 
koledžuose: 

San Fernando slėnyje yra di
džiulis Northridge universi
tetas, išaugės per paskutinius 
20-tį metų iš kuklaus (ir mano 
pačios baigto) koledžo. Kadangi 
koncertas vyko dienos metu ir 
buvo ski r tas s tuden tams , 
mūsiškių susirinko tik būrelis 
pensininkų. Tačiau studentijos 
susidomėjimas buvo milžiniškas 
ir reagavimas labai puikus, net 
prisidedant prie damų. Pra
džioje scenoje buvo politinių 
studijų profesoriaus pokalbis su 
keliais asmenimis: Violeta Ged
gaudiene, ką tik grįžusia iš 
Kauno universiteto suruoštų 
kursų anglų kalbos moky
tojams. Auriu Jarašūnu — apie 
nuotaikas ten, ir dr. Algirdu 
Kanauka — apie biznį, bei mūsų 
konsulu V. Čekanausku, pasiū
liusiu pas jį gauti vizas vykstant 
aplankyti Lietuvą. 

Koncertą reikia l a iky t i 
puikiai pavykusiu, visi skirstėsi 
pakilia nuotaika, dar turėję 
progą aplankyti ir Palmyros 
Damijonaitienės tautinių juostų 
parodą ir kuklias vaišes. 

Wittier koledže neteko daly
vauti, bet ten buvę irgi atsiliepė 
labai puikiai. Los Angeles 
Valley koledže viskas vyko 
vakare, taigi buvo prieinamas ir 
dirbantiesiems. Čia pasikartojo 
tas pats entuziazmas. 

„Uostamiesčio muzikantų" 
apsilankymas užbaigtas tra
dicinėje ir labai gausiai visų 
tautybių lankomoje Lietuvių 
mugėje, — bet apie ta i gal 
vėliau. R R V 

"TORVIL" LTD. 
UB 

NEW LOWEST PRICES 
DOOR TO DOOR DELIVERY 

pARCEC 
i SERVICE' 

• PARCELS PACKED BY CUSTOMER (New and Used Clothing) 
(min. 5kgtl2Lbs., no maz. limit) 

• STANDARD FOOD PARCELS įregular delivery) 
• EXPRESS FOOD PARCELS (14 days delivery) 
• MONEY (hand to hand delivery) 

- regular (4 weeks) 
- ezpress (7 busimas duys) 

• DELIVERY OF DRUGS AVALIABLE WTTH DOCTOR'S 
PRESCRD7TION 

• MEDICAL rNSURANCE FOR VTSITORS (Canada only) 
• CSTITATIONS FOR VISTTORS 
• SALE OF RUSSIAN C ARS Lowest prices - 3 w«flb deEiery 

CWolga, Lada, Samara, MoslcAch, Tavria., Niva). 

COMTNG SOON "ATJR CARGO" 
CALL TOLL FREE 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 0 2 1 0 

III 

1 
M « a < J O f f i c 
63 Galaxy BlvtL. Unit #7, 
Rorfale, Oaiario M9W 5P: 
TeL (416) 798-3320 
Fax:(416)798-3321 
B r a n c h 
TORVIL PARCELS 
404 Ronccsvallcs A ve.. 
Toromo, Oniario M6R 2M9 
Tel: '416) 534-3860 
Fax:(416)53S-i910 

UTHUANIA 
LMVIA 

ESTONIA 
UKRAINE 

BYEIORUSSIA 
MOLDAVIA 
ARMENIA 
GEORCIA 

LENINCRAD 
MOSCOW 

C J . S - A . . 

» a d O f f i c e 
2136 Wcsi Chicago Avc. 
Urirago, Di. 60622 
Teb (312) 278-5258 
Fax:(312)278-0875 
B r a n c h 
R&R INTERPOSTMIR C0. 
1055 Broadwav 
Buffcio. N.Y. 14212 
Tel/ Fax:(716) 894-9880 

ACCEPT PARCELS BY UPS 

U TORVIL" dealers: 
C A N A D A 

1 TOHV1L U A. 
1 63 <Jeto<y O v * t . U n * » 7 
1 R « « a » . O n o i » M S l V S 5 ' 

Tet <4ts) 788-3320 
Fur. (416) 798-332' 

T O H V I L M R C E L S 
4C4 w c K v d « A ve 
Torw*o. Orrterio M6R 2MS 
T«4- (416) £34-3860 
Fejt: (416) 533 -48 :0 

SILES1A C O . 
37He»emsAv* . 
VVeSand. a n t s n o 
T*. (41$) 734-4487 

A R K A L O N D O N 
680 Dtlneia* S i E. 
1or>don. Ontar-o 
Te<: (519) 438-5271 

L A M B E T H L E A T H E K W E A P 
I M V V a C n p c n S l 
london. Omano N 6 8 2K9 
Tel (S19)439-66C1 

M G W I N C E M T E R 
7 6 0 & » n t S l 
Bujfcicton. Ontano 
Tei: (416) 63S-7S47 

K A Z A N T R A D 1 N C CO. 
83 SherJey <S. 
'Ct-vjsor. OncL-ic 
Tel (SIS) 743-7ES3 

i 
1 

Canada Te): (416) 798-3320 
U . S . A . U.3.A. Tel: (312) 278-5253 
R A R I n t e r p o s t m i r C o . 
10S5 Broadwey 
BuMo. N.Y 14712 
Tet (716) 884-8880 
a c c * i p » p , i r t x ; l s fcy u r a 

L E L T A S C L o r H I N C 
7706 S a n a Monica 3 ve 
Lot Angeles Ca. 90046 
Tgl (213)656-1862 

•m.- • TRAVEL ACENC r 
'828 3-thAve. 
VVtf-ervSeL N v . 121RJ 
"o (SIS) 274-5242 

U N I V E R S A L TRAVEL 
4117 Be* Rkfae '-, 
S a r a c a . R. 34233 
Tel. (813)377.8025 

POLOKEZ T r a v e l C o n s u l t a n U 
235MeinSt 
SouSl Kvier. N.Y 08882 
Tel: (908) 390-0244 

JANTAR A C F N C Y 
121 Mesercta Ave. 
3rooWrn N.Y 11222 
Tel (718)389-7421 

U K R A 1 M A N C I F T S H O P 
11758 MKchefl. Haniranv* 
r jero* M 46212 
Tel: (313) 892-3563 

PJTPT-i 
269J W. 7 1 S t r - e t 
C h l c a g o 1 1 1 5 0 5 2 9 
t e l : ( 3 1 2 ) 7 7 e - 2 ! 0 0 
M x : ( J 1 2 ) 7 7 8 - 8 3 6 4 

TORVIL P A R C E L 
2136 vvest CfcicBcc Ave, 
Cf-Jcaco. iii 60622 i 
Tel (312)273 S2S8 
l=«c (312)278-0875 

V O T A C E R I M T E R H A T I O N A L 
2 8 9 0 1 '.OYvat.-Vno ,'..,. 
Clucagc. "1 6C6T 8 
Tel: P12) 252-2212 
• « ! (312) 288-4279 

POLOKLA T R A V r L A C C N C T 
2442 VV. 4 7 * S»*et 
C t e a o o . 1 80632 
Tel (312) 2S4-2738 

P O t O N L A T R A V E L A C E N C Y 
UOS E Roue»i»«R<l 
Lūi.ituni. 3L6C148 
Tel (708)932-9875 

T R A V E L I D E A S 
4857 W :rra>gP:*dRc 
' . ' : : * 1 6CS41 
T d : (312)286-0026 

P O L O N I A T R A V E L A C E N C Y 
50S3S ArcfterAve 
Shic»5=. 11 6063? 
~ef (312) 2842600 

W O R L C W ! C E TP_*.5!»!C CO. 
1813 W n c j Kgtrosv 
3 '»K)yo . N.Y. 11229 
Tel: (718)998-4545 

P O L O N I A T R A V E L A C E N C T 
2864 N M9waukee Ave 
Cl-icago, 1160618 
T d (312) 23S-03C3 

P O L O N I A T R A V E L A C E N C Y 
530S R i l t r a n Ave 
CS^ago. 11SC63S 
"ei: (312)745-0021 

R O C O T R A V E L 
632 Oer;hes-.e, Ave S. 
Sosao. M » « 02127 
Tei: (617) 268-1303 

Z A L E S K I ' S O — t S E S T I C E i 
6514 s o u t h ? e l 3 s * i Roatf 
C M c a g o m 6 0 6 2 9 
- e l . ( 2 1 2 ) 5 8 2 - 4 7 4 5 

1 I 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457—2259 U.S.A. 

1991/1992 KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Nr. 9911-N 01 lapkričio - 17 lapkričio, 1991. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9912-0 26 gruodžio • 12 sausio, 1992. 14 naktų Vilnius. 2 naktys Kopenhaga. 
Nr. 9913-J 10 sausio - 26 sausio, 1992. 14 naktų vilnius. 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9914-F 07 vasario - 23 vasario. 1992 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9915-MR 06 kovo - 22 kovo, 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9916-A 06 balandžio - 25 balandžio. 1992. 17 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9917-MA 07 gegužės - 27 gegužės. 1992. 18 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS! 

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOUMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, 
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272. 

< 
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PAŽINKIME VAIKĄ 
D. P E T R U T Y T E 

KKDAGUOJA ST. SEMĖNIENE. 6507 TROY ST., CHICAGO. LLL. 60029. TEJLEF. (312; 925-5988 Lietuvos Dukterų - I . ".' - aiTij: •atorė Var.da 
Prunskienė tvarko reikalus. 

LIETUVOS DUKTERYS 
LAUKIA GERŲJŲ 

AITVARŲ 
„Neįmanoma visiems padėti, 

— teisinasi silpnadvasis ir 
nepadeda niekam". Šis vokiečių 
mąstytojas Marijos von Ebner 
Eschenbach posakis labai tinka 
mūsų laikams. Iš tiesų, daugelį 
girdime kalbant apie nesibai
giančias aukų rinkliavas, vajus, 
naujai steigiamus fondus (ne 
vieną jų savo aukomis išugdėme 
kelių milijonų dydžio!) Visi jie -
su skambiais pavadinimais, 
įsteigti kilniems tikslams rem
ti. Daug jų turi patriotiškumo 
antraštes, kiti — religines, 
tačiau dažniausiai jie skirti 
teikti pagalbą vargstantiems. 
Gi tų bedalių, kur tik žvelgsi — 
labai daug. Net ir šiame, rodos, 

Stasei Paulionienei. Lietuvos 
Dukterų draugijos pirmininkei joks 
darbas nepersunkus. 

viskuo pertekusiame krašte, 
kur, kaip dažnai matome, para 
ma teikiama „iš kairės ir iš 
dešinės". Teikiamąjį ir tiems, 
kuriems ji ne taip labai reika
linga. Bet ar mums tai spręsti? 
Ėmus į visa tai gilintis, tektų 
pripažinti, kad vis dėlto duodan 
tysis, jei kartais ir persistengia, 
vadinamas geru žmogumi. (Ci
nikas tokį, be abejo, pavadintų 
kvailiu). 

Apie Lietuvos Dukterų draugijos 
veiklą metiniame narių susirinkime 
Chicagoje praneša valdybos II-ji 
vicepirm. Marija N'oreikienė 

Grįžkime betgi prie gausybės 
fondų, fondelių, filantropiškais 
tikslais įsisteigusių organiza
cijų. Kalbėkime tik apie lietu
viškąsias, veikiančias ir besi 
kuriančias šiuo metu. Po pus 
šimčio priespaudos Lietuvoje 
metų, kurie nualino mūsų tau
tiečių ir dvasią, ir požiūrį į 
gyvenimo vertybes, ir ekonomi 
ją, sužlugo dora iniciatyva, 
išaugo abuojumo jausmas ryt
dienai. Pagaliau baigia žlugti ir 
pa ts , sau lygaus istorijoje, 
n e t u r i n t i s , . ro jus" , kurio 
didžiausias pasiekimas — eilės 
prie parduotuvių, prekyba po 
prekystaliu. ..kombinavimas" 
per pažintis. Visa tai nežinoma 
mums, šiame vakarietiškame 
rojuje gyvenantiems. Jau ke 
turiems dešimtmečiams nuo at 
vykimo į šį kraštą praėjus, ži
nome, kad nusipirkti duonos 
kasdieninės ar kokio skanu
myno, vaisto ar drabužio — 
reikia tik stropiai dirbti ir 
mokėti taupyti. Nuo pat pradžių 

supratome šią paprastą gyveni
mo taisykle ir, pasikliaudami 
savo jėgomis ir stipria sveikata, 
dirbome, taupėme, rūpinomės 
savo šeimų geresne ateitimi. 
Gyvenome ir tvarkėmės taip iki 
tol, kol pamatėme, kad tai 
vienur, tai kitur pradėjo at 
sirasti likimo nuskriaustųjų 
mūsų tautiečių: sunkiai ser 
gančių. vienišų senelių arba 
nepajėgiančių išbristi iš gy
venimo negandų, dvasiniai pa
lūžusių. 

Tai buvo pirmasis šiame 
krašte įsikūrimo dešimtmetis, 
kai kilniadvasis žmogus — kuri 
dr. Feliksas Gureckas nutar<j 
kad reikia steigti gailestingų 
širdžių sambūrį: gal draugiją, o 
ga! tik artimo vargui neabejingų 
moterų būrelį. Tai buvo 1959 
metais. Tuo metu dar nebuvo 
daug fondų ar labdarybės drau 
gijų platesne prasme. Neturė 
jome, tiesa, ir tiek išteklių. Bet 
juk privalėjom pasirūpinti var 
go ištiktu tautiečiu. Taip prieš 
trisdešimt dvejus metus gimė 
kun. F. Gurecko įsteigta Lietuvos 
Dukterų draugija. Beje, tuo 
metu tik kelios jo suburto* 
geraširdės moterys rūpinosi jų 
gyvenamoj aplinkoj esančiais 
pagalbos reikalingaisiais. Me 
tams bėgant ir draugijos veiklai 
plečiantis, didėjant net ir užjū 
riuose pagalbos prašančiųjų 
skaičiui. Lietuvos Dukterys 
tapo žinomos ir pagarbos užsi 
pelniusios. Nuo pat įsikūrime 
draugijos centras, o vėliau 
įsigyta ir nuosava būstinė yr?: 
Chicagoje. Čia daugiausia vyks 
ta ir veiklos planavimas, ir 
planų vykdymas. Devyni sky
r ia i JAV se labai gražiai 
kooperuoja ir savo vietovėse 
sukauptų lėšų dalį prisiunčia 
centrui. Kai kurių skyrių veikla 
— pavyzdinga, nežiūrint, kad 
kai kurios iš dar vis entuzias
tingai besidarbuojančių narių 
nebeskaičiuoja, kiek kadencijų 
jau „atpylė". Pagarba joms! 

Lietuvos Dukterų draugijai 
švenčiant savo veiklos dvide 
šimtmetį, tuomet sušaukto 
seimo proga išleistame leidinė
lyje įrašyta: „Lietuvos Dukterų 
draugija šalpos darbe nepa
vargs!'". Ir nepavargo, tik sus 
tiprėjo; jų šalpa tapo įvairialype, 
jos įsigijo pasitikėjimą, užsipel 
nė gero žodžio. 

Kas draugijos judriame 
gyvenime vyksta dabar? 

Be kasdien lietuvos Dukteris 
pasiekiančių pagalbos prašymų, 
jau ir į Tėvyne irartams plačiai 
atsivėrus, būtina ir :en savo pa 
galbos ranką tiesu 'nekalbant 
apie čia iš Lietuvos atvykstan
čius, bedirbant si' ' įdusius ir 
t.t). 

Paskutiniųjų kelių metų tek 
mėje Lietuvos Dukterų draugija 
paskyrė 10 tūkstančių doleriu 
„Lithuanian Mercy Lift", vei
kiančiai Lemon'e. Chicagos 
apylinkėje, vaistu r> -siuntimui 
į Lietuvą. Per „Caritas" or
ganizaciją ir kitais būdais 
tiesioginiai į Lietuva taip pat 
perduota 10 tūkstančių doleriu. 
Pasiųsti 26 vertingi siuntiniai 
ir pilnas komplektas (37 tomai) 
Lietuvių Enciki pedijos Vil
niaus universite: Ntorijos fa
kultetui. 

Iš šalies žvelgiant i šios drau 

jos aruodams pripildyti. Spalio 
19 d.. 7 v.v. visi kviečiami į Jau
nimo Centro didžiąją salę. Ten, 
po gardžių draugijos narės Onos 
Norvilienės paruoštų vaišių, 
vyks nuotaikinga programa. O 
po to svečiai — linksmi davėjai 
taip vokiečių terminu reikėtų 
apibūdinti Lietuvos Dukterų ge 
raširdžius rėmėjus! šoks. links
minsis. 

Galima teigti, kad pati svar
biausioji priežastis, ko jie du 
kartus per metus šiuose baliuose 
dalyvauja, tai — paremti tylų 
draugijos dirbamą šalpos darbą. 
Tik antroj vietoj lieka noras 
savųjų tarpe pasisvečiuoti, pa
silinksminti Taip sutelktinėmis 
jėgomis dirbame mažus ir dide
lius, reikšmingus ir labai reika
lingus darbus. Kartais jie lyg ir 
nematomi, bet svarbūs. Čia 
tiktų pacituoti dar vieną M von 
Ebner-Eschenbach mintį: „Di
dieji kuria didelius dalykus, 
gerieji — pastovius". 

L.D. draugi- uletenio reikalus aptaria Nameliu sekretore Petronėlė 
Kinderitrie. N i "lių afarinistratorė Vanda Prunskienė ir dr-jos biuletenio 
redaktorė B;. Prapuolerienė 

Moterų talka ekspedijuoįant Lietuvos Dukterų draugijos biuleteni Is k. Kmilna Kanttene, Emili 
ja Gaškiene, Angele Jadviršiene. Marija Krištopaitiene. Vanda Prunskiene. Birute Prapuoleniene 
ir Nastutė Šemienė 

gijos veiklą -*-?bina jos n;1 

atsidavimą^ • nergija darbu-
jantis. Pvz . r josavam garaže 
lyje. nuo ark-*.;, vo pavasario iki 
spalio pabft: 5, kas penV-
dienį vykstanti prekyba 'var 
totus kitų sun-'štus drabužius 
bei namų ra k a • dus stropiai par 
davinėja ištvermingoji sesė So
fija Vakseli< ė). Stebina ir 
gegužinėms n sto paruoš"; 
karštomis vasaros dienomis prie 
krosnių sukaitusNB, vėliau dali
mis pagarr : patiekalus pn 
statančios turtingus ..laimės 
šulinius' laimikiais pripil 
dančios. Tuoj.0 i ir paaiškėja 
paslaptis, kaip draugijos „be 
dugnėje" kas atsiranda visos 
tos sumos. - es. Beje, tai dar 
ne viskas' ' •• l Dukterys turi 
gerųjų aitv • . kurie jų nepa 
miršta, ju larbus vertina ir 
atsiųstuose škučiuose, be 
vieno kit< . ižaus žodžio, 
dar ir auka p* 'eda. Taip. Lie
tuvos Dukt*"-. tebetiki, kad 
gerųjų aitv;r ;r šiais laikais 
esama' 

Šiuo metu :ai ir tėviškėj-
reikia „vargeli kapoti", draugi 
jos narės b* biau suaktyvėjo 
•jų rasi ir kr '* organizacijose 
besidarbuojančiu). Pasak 
draugijos pii ininkės Stasės 
Paulionien*- nualintai Lietu
vai dabar r ia ne tik mūsų 
mylinčiu šii "J, bet ir dosnių, 
darbščių rai l". Tuo tikslu ir 
vėl ruoš tradicinis 'net 
nebesuskaič " umei kelintas iš 
eiles* Rudt>i - pokylis draugi 

Apie tų tyliųjų, pastoviųjų 
darbų svarbą tris savaites prieš 

.o staigią mirtį taip rašė 
Lietuvos Dukterų draugijos 
-teigėjas kun. dr. F. Gureckas: 
..Kiek yra svarbu sudaryti fon
dus, kad iš jų galėtume šelpti į 
vargą patekusius lietuvius, tiek 
yra svarbu dvasia — meilės 
dvasia, kuri mus ragintų daryti 
gera. Paguodai, suraminimui 
pinigų nereikia — reikia tik 
širdies. Meile spinduliuoti ir 
įdomu, ir naudinga, ir mūsų 
išeivijai labai pravartu". 

Šie atgiję draugijos įkūrėjo 
žodžiai, paremti darbais, tebūna 
mūsų visu kasdieninio gyveni
mo skaisčiai žėrinti rodyklė! 

Sofija Jel ionienė 

VAIKAS - „UŽMIRŠTAS 
PILIETIS" 

Kūdikiai jau turi dvasinio gy
venimo pradą. 

Montessori 

Per paskutiniuosius 50 m. 
milžiniška civilizacinė pažanga 
iš pagrindų, pakeitė aplinką ir 
kasdieninį žmonių gyvenimą. 
Tačiau ne visuomet gerąja, 
teigiamąja prasme, nes tas kei
t imas vyko ir tevyksta gana 
vienašališkai. Nėra išlaikyta 
lygsvara tarp žmogaus dvasinių 
ir medžiaginių poreikių, iš 
vienos pusės. Ir iš antrosios — 
labai mažai tesidomėta antrąja 
v i suomenės dal imi, kur ią 
sudaro vaikija. 

Civilizacijos bei technologijos 
kūrėjai, pasinaudodami a t ra
dėjų suras tomis galiomis, ku
rios slypėjo gamtoje, sukūrė 
aukšto lygio medžiaginę gerovę, 
patogumus ir prabangą, bet vis 
s u a u g u s i a m žmogui. Tuo 
keliu tebeeinama ir šiandien. 

Taip, suaugusiam žmogui, nes 
vaikija — vaikų pasaulis — 
mažai ko tesusilaukė iš civiliza
cijos kūrėjų. Žinoma, ir negalėje 
ko nors daug susilaukti, nes jie 
ne žmonės. Jie nieko nedirba ir 
nieko negamina. Todėl eko
nominiu ir socialiniu požiūriu — 
jie beverčiai — tartum apen-
diksas civilizuoto žmogaus gyve
nime ir civilizuotoj visuomenėj. 
Dėl to pradėta galvoti kaip nuo 
jų „apsisaugoti*', kaip juos izo
liuoti, užuot ir jiems sukūrus pa
togias sąlygas, kad ir jie galė
tu gyventi, t.y. prasmingai 
veikti, patenkindami augančio 
kūno ir besivystančio dvasinio 
gyvenimo poreikius. 

Pats būdingiausias žmogui 
dalykas, prasmingas veikimas 
— darbas — iš vaikų rankučių 
buvo išplėštas. Vaikai civiliza
cijos kūrėjų, buvo pasmerkti 
žaisti ir tik žaisti. Tam tikslui 
vaikai buvo ir yra aprūpinami 
žaislais: įmantriais, neestetiš
kais, beprasmiškais ir net pavo
jingais. Kasmet išleidžiami bili 
jonai dolerių, dažniausiai bever
čiams, žaislams. Ne tik bever 
čiams. bet neretai nešantiems 
vaikams mirtį arba rimtus 
sužalojimus. 

Iš tikrųjų vaikams reikia ne 
žaislų, o gražių, tikrų įrankių 
pritaikytų jų ūgiui ir pajė 
gumui. su kuriais jie galėtų 
prasmingai veikti. Prasminga 
veikla ugdo savimi pasitikėjimą 
ir meile darbui. Prasmingas 
užsiėmimas padeda vaikui susi
kaupti, lavina jo pastabumą. 
Tuo tarpu, kai žaidimas su žais
lais visai priešingai veikia vaiko 
asmenybę. J is tampa netvar
kingu, išsiblaškiusiu, neger
biančiu daiktų nei gyvybės, 
neatskiriančiu tikrovės nuo fan
tazijos ir t.t. 

Dažnai trimetis ar keturmetis 
vaikutis norėtų padėti tėveliui 
ar mamytei. Tačiau greitai jo 
giedri nuotaika dingsta, nes iš
girsta „Ko tu čia painiojies po 
kojomis?' Ar nematai, kad sku
bu! Turi savo žaislus, eik ir 

S. Vakseliene I. !) draugijos namu garaže tvarkingai įren 
• iotuveje" parduoda draugijai paaukotu.-- drabužius ir kitus daiktus. 

žaisk ar žiūrėk TV.!.." 
Taip ir praeina kūdikystės bei 

vaikystės metai , prigimties 
skirti dvasinių galių forma
vimui, dvasiškai merdint bei 
tuščiai fantazuojant apie būtus 
ir nebūtus dalykus. Pagaliau su 
šeštaisiais vaiko amžiaus me
tais baigiasi ir pirmoji vaikys
tė, kuri paprastai suaugėlių yra 
vad. laiminga vaikyste. Nors 
iš tikrųjų tos laimingos vaikys
tės metai skęsta ašarose, ka
dangi vaiko, kaip žmogaus, 
gyvybiniai reikalai jo egzis
tencijai yra paneigiami. 

Toks suluošintas vaikas , 
neįvykdęs jam prigimties skir
tų uždavinių, žengia į antrąją 
vaikystę su labai sutrikusia 
dvasine būsena: netvarkingas, 
tai bailus, tai įžūlus, nenu
vokiąs nei la isvės, nei 
drausmės, todėl neklusnus, 
tinginys, bet gabus išdaigoms, 
negerbiąs nei savęs, nei kitų. 
Dėl to ne vaikas kaltas, bet tie, 
kurie jį formavo, nesiskai
tydami, su vaiko kaip žmogaus, 
dvasinės prigimties dėsniais. 
Kaip nusi lpęs organizmas 
I kūnas > yra neatsparus įvai
rioms ligoms, lygiai taip pat 
nusilpusi dvasia yra neatspari 
įvairioms blogybėms. Ne, ne tik 
neatspari, bet labai imli. 

Santykiai tarp vaiko ir suau-
gėlio yra tokie pat, kaip jie yra 
buvę tarp pono ir baudžiaunin
ko ar vergo, kuris turėjo tik 
pareigas, bet jokių teisių. Pa
garba irgi vienos krypties. 
Vaikas privalo gerbti tėvą, mo
tiną ir kiekvieną suaugėlį, bet 
apie pagarbą vaikui, jo asmeny
bei, nėra kalbos. Vaikas ne tik 
negerbiamas, bet jis nieki
namas, užgauliojamas, skriau
džiamas, piktnaudojamas. 

Šiandien „pamirštieji pilie
čiai" — vaikai pradeda reikšti 
rimtą nepasitenkinimą, kuris, 
metai iš metų vis aštrėdamas, 
virsta savotišku „revoliuciniu" 
sąjūdžiu. Iš tikrųjų tai ne nau
jiena. Apie šitokį, gresiantį 
pavojų Montessori įspėjo jau šio 
šimtmečio pradžioje, nes kylanti 
civilizacija t e s i rūp ino t ik 
vaiko-žmogaus f iz ine pri
g imt imi . Pane ig t a vaike 
dvasinė prigimtis ne tik susilp
nėjo, bet pradėjo išsigimti, 
iškrypdama iš žmoniškumo 
ribų. 

„Tiesa", — kalbėjo Montesso
ri, — „prisimenant senus laikus, 
kai kurie dalykai, susiję su 
vaikų gyvenimu, yra žymiai pa
gerėję. Tai rodo. kad žmonių 
sąžinė bunda . P radedama 
suprasti, jog ir vaikai turi turėti 
šiokias tokias teises. Yra įsis
teigę įva i r iaus ių labdaros 
draugijų bei sambūrių. įkurtos 
specialios klinikos, kuriose 
teikiama pagalba vaikams ir 
motinoms". 

„Daug padaryta", — sako 
Montessori, — ,,kelyje į 
pripažinimą vaikams teisių 
kaip fizinei būtybei (m. pbr.). 
Tačiau dar labai trūksta 
pripažinimo teisių vaikui, kaip 
besivystančiai (developing) žmo
gaus dvasinei asmenybei. Tai 
teisė laisvai kur t i psichinį 
gyvenimą pagal įgimtą intelek
tinį bei dvasinį pajėgumą. 
Didelė žmonių ignorancija apie 
dvasinį vaiko gyvenimą, 
šiandien dar labiau nepaiso 
vaiko dvasios vystymosi dėsnių, 
negu prieš šimtą metų, kai 
žmonės nepaisė fizinio vaiko or
ganizmo augimo dėsnių. Ne tik 
mažas vaikas, bet ir kūdikis, 
kuris dar nevaikšto ir nekalba, 
nėra gyvuliukas, tik su gyvuliš
kais poreikiais. J is yra besiplė
tojanti žmogaus inteligencija. 
Nuo pat gimimo su kūdikiu 
reikia elgtis pagarbiai, kaip su 
tvariniu, apdovanotu protu ir 
nemir t inga s iela". (Maria 
Montessori Her Life and Work, 
by E. M Standing). 

I > 
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Regina Narušiene pristato sen. Paul Simon iš Illinois ..Darbas Lietuvai" 
seminare. 

Nuotr Sigitos Ramanauskienės 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

KUN. DR. KAZIMIERO 
RUIBIO MIRTIES 

METINĖS 

Spalio 2 d. Prince of Peace 
katalikų bažnyčioje Ormond 
Beach. Fla.. šv. Mišių auka 
buvo pagarbiai paminėta kun. 
dr. Kazimiero Ruibio mirties 
metinės. Šv. Mišias už velionio 
sielą aukojo lietuvių sielovada 
besirūpinantis kun. Ričardas 
Grasso. kuris pamoksle išryš
kino kun. dr. Kazimiero Ruibio 
gyvenimo ryškesnius bruožus 
kaip kunigo ir žmogaus, kuris 
ištikimai tarnavo savo tautai , 
tėvynei ir žmonijai. Daytona 
Beach gyvendamas keletą metu 
rūpinosi ir Daytona Beach 
lietuvių dvasiniais reikalais. 
Choras Sietynas šv. Mišių metu 
pagiedojo keturias giesmes ir 
pamaldas užbaigė Marija. Mari
ja giesme. Šv. Mišių skaitymus 
ir, prisimindamas velionį, sa
vos kūrybos tikinčiųjų maldas 
skaitė Kazimieras Barūnas. 

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje įvyko dalyvių bendri 
priešpiečiai. Pamaldose ir prieš
piečiuose dalyvavo beveik visi 
šios nausėdijos ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai. Šį gražų a.a. 
kun. dr. Kazimiero Ruibio 
prisiminimą suruošė velionio 
brolis Stasys ir Onutė Dar 
žinskiai su šeima. 

Priešpiečiai buvo gražiai pa
ruošti parapijos salėje, stalai 
dekoruoti gyvomis gėlėmis, 
žalumynais, skoningas maistas 
atgaivai vynas. Pamaldų daly 
vius ir priešpiečiuose daly
vavusius nuoširdžiai priėmė 
visa Daržinskių šeima. 

Priešpiečius pradedant kun. 
Ričardas Grasso sukalbėjo 
jautria maldą, prisimindamas 
velionio šviesų atminima ir 
vertindamas j vairius jo darbus. 
Klubo p i rmininkas J o n a s 
Daugėla viso telkinio lietuvių 
vardu išreiškė Daržinskių 
šeimai padėka už prasminga 
velionio prisiminima ir vaišes ir 
ta proga padarė keletą klubo na 
riams pranešimų. 

Prisimindami a.a. kun. dr. 
Kazimiero Ruibio mi r t i e s 
metines, brolis Stasys Dar 
žinskis ir šeima jo šviesu 
atminimą pagerbė jį jamžin 
darni Lietuvių Fonde su 2,500 
dol įnašu, už ką LF įgaliotinis 
Jurgis Janušaitis Daržinskių 
šeimai išreiškė LF vardu 
padėką. 

A.a. kun dr Kazimieras Rui-
bys buvo didelio išsimokslinimo. 
Gimė 1911 m. liepos 1 d., mirė 
1990 m. spalio 2 d Putname 
Daytonoje darbavosi nuo 1981 
m., apie septynerius metus 
aptarnaudamas lietuvius ir 

GORBAČIOVO IR 
JELCINO 

EKONOMINĖ SISTEMA 
Ateinančios žiemos maisto trūkumas 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

A. a. kun. dr. K. Ruibys 

talkindamas Prince of Peace pa
rapijai. 

Kunigu įšventintas 1935 m. 
Lietuvoje. Dirbo vikaru Dar 
bėnuose. Skuode, Luokėje. 
Kapeliono pareigas ėjo Skuodo, 
Švėkšnos ir Palangos gimnazi
jose. Telšių kunigų seminarijoje 
profesoriavo 1941-1944 m. 

1938-1939 m. Vyt. Didž. uni
versitete Kaune įsigijo teolo
gijos l icenciato laipsnį. 
1945-1949 m. studijas tęsė 
Romoje ir universitete gavo 
teologijos daktaro laipsnį, studi
j a s baigdamas cum laude 
pažymiais. Atvykęs Amerikon 
1955-1956 m. University of Il
linois. Champaign. 111., jam su
teiktas „Ma^ter of Arts" antiki
nių lotynų ir graikų kalbų 
laipsnis. 

Amerikoje vikaro pareigas ėjo 
Vv'estville, 111., Pekin. 111., Peso-
tum, 111., Kapeliono pareigose 
St. John"s Nevvman Center, 
Champaign. 111. Nuo 1960 iki 
1981 m. buvo klebonu St. 
\Tary's,Tisliwa. III. 

Apsigyvenęs poilsiui Daytona 
Beach. džiaugėsi gražiu gyve
nimu, tik, deja. Aukščiausias 
j a m lėmė kita lemtį, ėmė 
s i rgu l iuo t i . pers ikėlė į 
Putnamą. seselių priežiūron ir 
iš čia jį Aukščiausias pašaukė 
amžinybėn. 

Šio telkinio lietuviai a.a. kun. 
dr. Kazimiero mirties metinių 
proga nuoširdžiai pasimeldė už 
jo sielą ir padėkojo jam už 
atliktus Bažnyčiai ir tikinti*> 
šiems gp* ii« darbus. 

A. A. DR. KSAVERA 
ŽILINSKIENĖ 

D a y t o n a Beach i š g y v e n u s i 12 
m e t ų . ž e m i š k ą j a k e l i o n e b a i g ė 
s p a l i o 23 d . I l gokos i r s u n k i o s I i 
g o s m e t u v e l i o n ę r ū p e s t i n g a i 
s l a u g ė , g l o b o j o j o s d u k r e l ė d r 
V i t a V i l e i š i e n ė S h e r v i n 

P o m i r t i e s d u k r e l ė dr . V i t a 
V i l e i š i e n e S h e r v i n s a v o m y l i m ą 
m a m y t ę į a m ž i n o L i e t u v i ų 
J-ondo s u J000 d o l e r i ų . L F 

Lietuvai atgavus pilną nepri
klausomybe pasikeitė ir jos eko
nominė sistema. Daugiau ne
reikalinga išpildyti normas ir 
jas pristatyti Sovietų Sąjungos 
valdžiai. Nėra abejonės, kad 
pradžia bus sunki, pereinant į 
Vakarų Europos ekonominę 
rinką. Tačiau, žinant lietuvių 
veržlumą ir nenugalimą norą 
būti laisvais, šie visi ūkiniai 
sunkumai bus nugalėti. Ne be 
reikalo jau prieškariniu metu 
mus buvo pradėję vadint i 
mažąja Šveicarija. Lietuvos 
puikius ūkio gaminius nebus 
sunku keisti į reikiamus egzis
tavimui kitus produktus ir 
sunkiosios pramonės gaminius. 

Žinoma, ūkinė ir pramoninė 
prekyba bus ir toliau tęsiama su 
Sovietų Sąjungos respubliko
mis. Tačiau Lietuvos yra 
visiškai skirtinga ekonominė 
būklė nuo Sovietų Sąjungos. 
Amerikiečiai ir kitos Vakarų 
valstybės yra nelinkusios ir 
toliau pilti dolerius į Sovietų 
Sąjungos ūkį, negavę užtikri
nimų, kaip ta ekonominė pa
galba bus sėkmingai panaudota. 
Jie yra geriau linkę suteikti 
technišką ir patyrimų pagalbą 
ir padėti modernizuoti Sovietų 
ekonomiją. 

Turint minty didelę sovietų 
biurokratiją čia ir toliau bus 
susiduriama su didelėmis kliū
timis. Ateinanti žiema su 
esamais nepritekliais bus kri
tiška gyventojų masei. įvairi 
klimatinė būklė ir nepakan
kama technika ir planavimas 
Sovietų Sąjungoje neleidžia 
gyventojams panaudoti derlių, 
kuris būtų užtikrintas egzis
tencijai. Daugelis sričių 
nepilnai arba visai negamina 
ūkio produktų. Tokiu būdu 
tenka didelę dalį išteklių impor
tuoti iš kitų vietovių. Daugeliui 
respublikų paskelbiant sava
rankiškumą, centrinis ūkio 
planavimas yra pakrikęs. Šių 
metų šalta ir lietinga vasara 
šiauriniame Urale žymiai 
pakenkė derliui. Bulvės beveik 
neužderėjo ir reikalinga kitų 
valstybių pagalbos praleisti 
žiemą. Daugelyje sričių trūksta 
cukraus, žuvies ir sviesto. 
Šviežia mėsa jau seniai dingo iš 
parduotuvių. Vaistinėse trūks
ta daugelio vaistų ypač insuli
no ir skausmą malšinančių vais 
tų. Nenumatoma jų greito 
papildymo. 

Daugiau optimizmo teikia tos 
respublikos, kurios pasirinko 
laisvę. Rusų respublika pasitiki 
Jelcinu, kuris neprileis prie ba
do. Visi mano, kad ateinanti 
žiema bus sunki . Tačiau 
nemanoma, kad žmonės mirs iš 
bado. Daugelis gyventojų tiki, 

įgaliotinis Jurgis Janušaitis, 
priimdamas inašą, LF vardu pa
reiškė gilią užuojautą ir 
padėkojo už tokį gražų mamytės 
prisiminimą. 

Ta proga a.a. dr. Ksaverą Ži
linskiene LF sų 100 dol. įnašu 
įamžino Lietuvių Bendruome 
nės Daytona Beach apylinkės 
valdyba ir bendruomenininkai 
Jadvyga ir Juozas Paliuliai. 
Rita ir Jurgis Bagdonai, Vero 
nika ir Jurgis Janušaičiai, Iza
belė Ramanauskienė, Vanda 
Bagdonienė, J. Senkus. 

A.a. dr. Ksavera Žilinskienė 
buvo uoli bendruomenininkė ir 
visada savo stambesne auka pa 
remdavo ir LB darbus. Velionės 
dukrai LB apylinkės valdyba 
pareiškė gilią užuojautą. Jam 
žinant LF savo mylimuosius, 
statome jiems gyvą paminklą ir 
nenykstanti prisiminimą. 

•Jurgis Januša i t i s 

CoiumDus Day Greetings 
71at * WESTERN 

CURRENCY EXCHANGE 
7056 8 . Waatarn Ava. , Chlcago. III 

(312) 476-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

VVestern Union — License Renevval 

CLASSIFIED GUIDE 

kad kr i t i šku m o m e n t u pa
dės Vakarą valstybės. Kit i 
gyventojai turi sveiką nuomonę, 
sakydami, kad mūsų kraš tas 
yra labai tu r t ingas , t ač iau 
komunistine sistema išaugino 
žmones, kurie nenori sąžiningai 
dirbti. 

Buvęs užsienio reikalų minis-
teris Eduard A. Ševardnadze pa
reiškė, kad maisto klausimas 
y r a sva rb i aus i a s v e i k s n y s 
Sovietų Sąjungoje, norint palai
kyti demokratišką sistemą ir iš
vengti kenksmingų streikų. 
Sovietų ekonominės sistemos 
viceministeris J m u Llukov 
viceministeris J u r i Lužkov 
pasiekė tok; blogą laipsnį, kad 
gali prieiti prie bado. 

Pagrindine problema yra tai , 
kad niekas nežino t ikros padė
ties. Oro pranašavimai tei
gia, kad ateinanti žiema bus 
ypat ingai šalta. Europiečių 
maisto ekspertai apskaičiavo, 
kad šiuo metu yra būt ina 14.7 
milijonų doierių pagalba. Yra 
tikra, kad ateinančią žiemą 
reikės siųsti į Sovietų Sąjungą 
šalpos paketų iš Vokietijos ir iš 
Amerikos — viščiukų kojų. 

Amerikiečių Agrikultūros de
partamentas pranešė, kad šių 
metų Sovietų de r l i u s b u s 
mažiausias pasaulyje per pasku
tinius septynerius metus ir 
20% mažesnis negu praėjusiais 
metais. Nepakankami sandė
liai, nepakankamas nuėmimas 
iš laukų, dažnai ūkines gėrybes 
sugadina pri^; pasiekiant varto
tojus. Kita aktuali problema 
y ra ūkiniu p r o d u k t ų per
vežimas ten; kur jų labiausiai 
yra reikalinga. Aktual i prielai
da yra, kad valstybiniai ūkiai 
dažnai sulaiko ūkin ius pro
duktus, laukdami aukštesnių 
kainų arba tikisi , užėjus šal
čiams, padaryti daugiau pinigų 
iš vietinė? valdžios. Pavyzdžiui 
bulvių svaras oficialiai par
duodamas už vieną kapeiką. 
Tačiau už tuos pinigus jų ne
galima gau t i . J e i g u moki 
vienuolika kapeikų už svarą, 
tada stebuklingai jų staiga atsi
randa. Didieji ūkiai bulvių ne
perka už pinigus, bet jas keičia 
į cementą ar siuvamas mašinas. 

Sverdlovsko miestas dabar 
pasivadinęs E k a t e r i n b u r g u 
praeityje gaudavo visą reikiamą 
sviestą iš Lietuvos. Už tai jie 
gaudavo tik 59c vario rūdos. Jie 
ir toliau norėtų tęsti tokią 
nelygią prekybą. 

Lietuvai tapus nepriklausoma 
valstybe, ji atsisakė tokios nely
gios prekybos ir savo pagamintą 
sviestą parduoda kitiems, už tai 
gaudama pasau l inės r inkos 
kainas. Rublio ka ina kiekvieną 
savaitę krinta 2%, todėl mainų 
prekyba ypač yra aktual i . 

Šitos neigiamybės paliečia 
plačiąją visuomenės dalį, pensi
ninkus ir mažesnių atlyginimų 
tarnautojus. Šie žmonės yra 
įtraukti j pirmųjų badaujančių 
skaičių. Vienas gyventojas buvo 
užklaustas užsienio valstybės 
ambasadoriaus apie maisto pa
dėtį. Jis atsakė, kad gyventojai 
ypatingai rūpinas i ne apie 
žiemą, bet laikotarpį nuo 1992 
metų kovo-birželio mėnesių. 
Žiemos metu gyventojai panau
dos viską, ką tu r i , ir išpjaus 
gyvulius, bet tuo pačiu nieko 
nebus palikta ateinančiam pa
vasariui. 

Ryšium su šiais įvykiais ir 
pranašavimais Lietuva yra lai
minga, kad atgavo savo nepri
klausomybę prieš ateinančią 
žiemą. Lietuva šiuo metu turi 
daugiau rūpesčių ir problemų, 
kaip greičiau ir sėkmingiau įsi
jungti j Europos ekonomine 
sistemą. 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20° /o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
:as m u s 

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

Ta*. — (708) 424-8654 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
{ V E D I M A I - P A T A I S Y M Ą . 

Tunu C h i c i g o s miesto leidimą Dubu .r 
užmiesty Dirbu grei tai , yarantuota i ir sąži
n ingai 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

Perkraustau (Moving) sąžinin
gai, prieinama kaina. Iškraustau ir 
išvalau rūsius ir butus. 

Kreiptis: (312) 776-8176 

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

436-6937 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

Parduodamas lėktuvo bilietas 
į VVashington, D.C. lapkričio 12 
dienai. 

Skambinti: 312-925-3156 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

P a r d u o d a • Ta i so • P r i e d a i 
ir R e i k m e n y s 
Vi rš 7 5 metų 

pa t i k imas pa ta rnav imas 
TYPEVVRITERS • C O P I E R S 

FAX • C A L C U L A T O R S 
5 6 1 0 S . P u l a s k i R d . 

P h o n e ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

Patyręs dažytojas iš Lietuvos 
siūlo savo paslaugas vidaus ir 
lauko dažymo darbams už labai 
prieinamas kainas. 

Tel. 312-436-3709 

J.M.Z. ROOFING 4 
CONSTRUCTION CO. 

Shingle. hot tar. modified bitumen & roll 
roofs (experts at roof tearoffs). Full 
house & spot tuckpointmg. Chimneys 
rebuirt & cleaned Aluminum siding, 
sofit. facia & gutters. Glass block. storm 
& replacement windows. Custom 
carpentry: rec. rooms. room additions. 
kitchen & bathroom, ceramic tiles & 
linoleum; drywall & painting. plumbing 
& electncal 
Fra* Mt tmat * * ! Call : 708-343-0466 

Gydytojai I i Lietuvos gali 
prižiūrėti valkus arba senelius. 
Laisvai kalba angliškai. 

Tel. 312-436-3709 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
T * . 585-4624. Nuo 8 ryto Ik i Sjr.v. 

Kalbėti l ietuviukai 

Jauna, patyrusi gydytoja — pe
diatrė labai gerai prižiūrėtų Jūsų 
mažus vaikus. 

Tel. 312-436-4883 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 6 9 St 
Te l 7 7 6 - 1 4 8 6 

V A L O M E 
K I L I M U S B A L D U S . 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S ^ * - f ^ 

(312) 586-5959 • . tM 
( 708 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^ j r ^ " 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalb? 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Aparimentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

Ontu%. 21 
KMIECU REAUORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4363 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti dr prtkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. 
p ro tes iona l i . i l . '-armingai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

For Sala by Own«r 
608 Houston, Lamont, IL. Opan hsa. 
Sund. Oct<|3.12-5 pm. Split-level beau-
ty with 2V2 cars detached garage. 3 bdrm., 
1 % bath; fam. rm vv/tiieplace, c/a, nevvly 
carpeted: beautifully landseacec!: im-
maculate; move-in cond. Asking $149,900. 

Call 708-257-3428 

Optu^ 21 
LB MIS 

ACCENT R E A L T Y . INC. 
5265 Wes t 95th Street 

Oak Lavvn. Illinois 6C453 

Bus. 
Ras. 

708-636-9400 
708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja [vairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir pnemies-
čiuose. 

FOR RENT 

Išnuomojamas Jaukus, m o d e m u s 
3Vt kamfo. bt . Brighton Pk , prie 46 
& VVhipple. $375 į mėn., įskaitant 
šilumą, karštą vandenį ir elektrą. 
Skambinti vakarais: 312-927 5 7 4 5 
• r b a 312 -247 -3777 . 

Išnuomojamas 4 kamb. bt., an 
trame aukšte 43 & Maplewood apyl 
..space heater" ; be skalbyklos. Tik su
augusiems, be gyvuliukų. $325 + 
„deposi t" . Skambinti: 312 -5234889 . 

1 

Išnuomojamas gražus 4 j 
kamb. butas Marquette Parke.; 

Skambinti 312-737-7202 

HELP WAN7ED 

l a i k o m a m o t a r a , kuri slaugytų 
senelę ir gyventų kartu Ann Arbor, M I. 
Alga ir pi lnas išlaikymas. Skambinti 
vaka ra i s į Ca l i fo rn ia , t a i . 
6 1 9 - 2 5 9 - 0 3 1 9 . 

L 

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

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

Catering 
6 2 1 6 S. Archer Ave. 

Ch icago , IL 60638 
Ta i . 581-8500 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed, Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos I š va l ome užsik imšusius 
vamzdžius^ 
BCN SERAPINAS 708 636 2960 

REAL ESTATE 

L 
» 

BELL-0ACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzia A v a . , 
CMcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba l la tuv l ika i 
• Nuolaida pensininkams 

13 _ * * L S 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimait is, Realtor 
Irens Bllnstrublsnė. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Incorne l a * 

5953 S. Kedzla Ava . 
Tel. 436-7878 

Ontuifc REAIMART, INC. 
r w _ 6602 S. PuUski, 
2 | Chkajco, IL 60629 

312-767-0600 

m MIS 

„ B U D " BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pilkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 

KS. 312~-778-3971 

FIRST BATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuv.ų. anglų ir 
i?panų kalbomis 
' Nemokamas naipų 

įvertinimas 
' Perkame ir 
parduodame namus 

' Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
" Greitas ir sąi'ri'ngas 

patarnavimas 

V. - :s kreipiis š.uo telefonu 
(312) 767 -2400 

4545 W. 67th Street. Chlcago, IL 60629 

" L I N C O L N P A R K " 
C H A R M 

IN R O M A N T I C R I V E R S I D E ! 
OFFERED AT $299,000 

Magical southem colcnial graces a 
ptestigous three-lined street in histonc 
Riveiside 3-plus bedrooms. 2.5 baths 
eozy first tloor den. updated eat-in kit 
chen, hard*ood floors thru-out S 
wondettul screened poich overlookmg 
vvoodsy back yard. Enjoy an easy vvalk 
to tovvn. tram & schools' Call Joan Rlzzl 
or Deboreh Stewar» at 700-780-3200 
COLOWELL BANKER 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik 
mems ypatingai progai Pilna> 
užbaigtų fo;o nuotraukų aptarna 
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan 
dos Antrad ir trečiad susikalbesu 
lietuviškai 

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

JEI KALBATE ANGLIŠKAI. 
mano agentūra gaji jums padėti 
turast dirbą prižiūrėti vaikus 
arba senelius. Kreipkitės: Ro-
salia, tai. 312-649-0822 

http://protesionali.il


Po Medininkų žudynių laidotuvių dalyviai Vilniuje. 
Nuotr. Algio Rugieniaus 

LAIŠKAS LENKŲ 
ŽURNALUI „KULTŪRA 

PARYŽIUJE IR 
ATSAKYMAS 

99 

E. RINGUS 

Šis žurna las , le idžiamas 
Paryžiuje nuo karo pabaigos, 
pasižymi aukšta kultūra, poli
tine orientacija ir tolerancija. 
Jame dalyvauja žymiausi emi
gracijos žurnalistai ir rašytojai, 
kaip Milosz, Brzezinski, Gom-
browicz ir 1.1. . . Ins t i tu t 

Literaire" yra leidėjas, o J . 
Giedroyc redaktorius. Pats re
dak tor ius , Milosz ir k i t i 
reguliariai rašo apie įvykius 
Lietuvoje ir pasižymi draugiš
kumu. Dabar žurnalas bus 
spausdinamas Lenkijoje. Todėl 
tiražas ir skaityotojų skaičius 

Lietuvi*! esame visi — 
lietuviu locdc ar esi? 

3001 \VEST 3»TH STREET 
IHfCAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A. 

unim nuu //^ unvANiu mnmn i 
(Pabaiga) 

2 x $300 Dūda Kazimieras, Jonas ir Bonifacijus atm. įn.: 
Cukurienė Janina, $300; Radis Pranas ir Marija, $1,000. 

3 x $500 Liaukus Justinas ir Elena, $4,200; šakinskas Petras 
(miręs) ir Julija, $2,500; Stašinskas kons. Vytautas atm. įn.: Par-
ravicini Stašinskaitė Ona, $700. 

1 x $535 Paulikas Jurgis atm. įn.: Paulikas Okja, $1,000. 
1 x $900 Adomaitis Jonas atm.: Adomaitienė Ona, $1,400. 
1 x $1,000 Orvidas Adolfas ir Vaclava atm. įn.: Paulius 

Romaną, Jonauskas Vitas ir Tamulionis Brigita, $2,000. 
1 x $1,215 Klimas Raimundas atm. įn.: Sakus Mr. & Mrs. 

G. A. $500, Pacevičius dr. Ant. ir Sofija $200, Pacevičius dr. An
tanas ir Lilija $200, Pacevičius Algis ir Rūta $100, Pacevičius Vytas 
$100, Aukštuolis Mečys ir Genutė $50, Mironovich Roman ir An-
driana $40, Fulop Louis ir Melinda $25, $1,695. 

1 x $2,000 Gudelis Aleksandras, $2,000. 
1 x $$,000 X, $37,000 
I i viso $20,720.90. 

1991 m. rugpjūčio mon. 

I x $35 Urbšaitis Kazys, 80 gimtad. proga įm. Marija ir 
Zenonas Punkriai, $785. 

I I x $100 Balsys Alvydas. $100; Cikanavičius Valdas, $100; 
Galdikas Antanas ir Filomena, $1,900; Jankauskas Antanas, $100; 
Jankauskas Rolandas atm. įn.: Jankauskas Casimira, $100; Jan
kauskienė Vida, $100; Jurksaitis Victor, $100; Latvėnas Alfonsas 
ir Ona atm. įn.: Latvėnas Rimas, $300: Slapšienė Marija atm. įn.: 
Galdikas Antanas ir Filomena, $300: Tamulis John ir Teodora, 
$200 Zarskus Stasys, $100. 

1 x $140 Daunoras Juozas atm.: Kovienė Bronė $100 ir 3 
kt. asm., $3,310. 

1 x $145 šaulys Antanas, $145 
1 x $155 šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: šaulys Antanas, 

$2,466. 
3 x $200 Angeleika Bronius ir Juzė. $810; Jokubka dr. Petras 

Iroms ir Elena, $600; Žiūriai Baltramiejus ir Julija atm. įn.: Svo-
telienė Marija, $300. 

1 x $265 Balys dr. Stasys K. atm.: Valicenti John, Aldona 
& Tina $100, Evanoff family $35, Kairaitis Ant. $30, Baniukaitis 
Vytautas ir Nijolė $30 ir 6 kt. asm., $965. 

1 x $400 Baltrušaitis Algimantas, Vytautė, Tomas ir Gabija: 
(m. Andrius Baltrušaitis. $1,000. 

1 x $525 Treinys A. atm.: Bergas E. ir V. $30, po $25 Ambra
ziejus J ir P.. Biknaitis Juozas, Cibas Stanislava, Galinienė Irena, 
Jančauskas D. ir V., Jansonas Ed. ir I., Kapočius J., LB Cape God 
apylinkė, Mickūnas č. ir I.. Šlapelis Stella, šereška J., Vaitkus V. 
ir O., Vengris J. ir O. ir 10 kt. asm., $625. 

1 x $22,141.80 Juškus Stasys, testamentinis palikimas, 
$33.641.80. 

Ii viso $36,506.80 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991 .VIII.31 pasiekė 
5,395.532 dol Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,073.786 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1.627.534 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų 
pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION. INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL" 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė 

žymiai padidės. I šio žurnalo tu
rinį ir nuomonę kreipė ir dar 
labiau kreips dėmesį ir Varšu
vos vyriausybė. 

Vidurio ir Rytų Europoje, 
atsikračius komunizmo prie
spaudos, atsirado laisvė ir daug 
problemų. Viena jų ta i etninių 
teisių reikalavimai ir nesuge
bėjimas tarpusavy taikingai su
gyventi kitaip kalbančių gyven
tojų. Tragiškas pavyzdys — 
Jugoslavija, Armėnija, Gruzija. 
Su rūpesčiu ir nusivylimu se
kėme lenkų mažumos laikyseną 
Vilniuje, kai Lietuva kovojo už 
savo ir jų laisvę ir padoresnį 
gyvenimą. Šių eilučių autorius 
dar praeitą pavasarį, nusiuntė 
„Kultūra" žurnalo redaktoriui 
laišką, kurio vert imas ir at
sakymas spausdinami žemiau. 

Gerbiamas Pone Redaktoriau: 

Lenkų sentimentas į Vilnių 
yra suprantamas. Juk Vilnius ir 
Vilnija davė jūsų tau ta i didelį 
skaič ių žymių a s m e n y b i ų 
įvairiose srityse: kultūrinėje, 
moksl inėje ir po l i t inė je 
i Mickiev* icz, Slovvacki, Milosz, 
Pilsudskį, Dzierzynski, Mackie-
wicz). Visi gerai žinome, kad per 
kelis šimtmečius Vilnius buvo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos sostinė. Vilnius Lenkijos 
valstybei priklausė t ik 20 metų. 
Tai jau praeitis, kurią tačiau 

• reikia traktuoti r imtai ir tinka
mai. Tai t rumpa istorija šio 

• gražaus bet nelaimingo miesto. 
• Po antro pasaulinio karo, len-
į kiška visuomenė laike didžiau-
1 sio žmonijos kraustymosi dau
giausia pasitraukė į savo tė
vynę. Vilniuje ir apylinkėse liko 
mažas jūsų tautiečių skaičius. 
Turbūt likusieji nesijautė t ikri 
savo tautiniu sąmoningumu, nes 
žinojo, kad Vilnius priklausys ko
munistinei Sov. Sąjungai. Ir vis 
dėlto nepasirinko laisvos Lenki
jos. Neatrodo, kad tai buvo 
kažkokia aukštesnė politika, 
nes Lietuvoje neliko inteligen-
tinio sluoksnio. Tuo tarpu Vilnius 
išaugo į pusmilijoninį miestą ir 
atgavo savo istorinę poziciją. 
Nėra abejonės, kad Lietuva 
greit bus laisva. Taigi kokia 
ateitis laukia naujos lenkiškos 
generacijos, išaugusios jau ne 
lenkiškose sąlygose, kai tuo tar
pu už 100 km atgijo laisva Len
kija. Kodėl nepatar t i savo tau
tiečiams, kol dar nepririšti prie 
stambių privačių nuosavybių, 
a t i t a i sy t i t ėvų k l a i d a s ir 
pagelbėti jiems persikelti savo 
tautos ir valstybės prieglobstin. 
Esu t ikras, kad Suvalkijos lie
tuviai sutiktų persikelti Lie
tuvon, kai ši bus laisva. Tuo 
būdu nesantaikos kaulas tarp 
dviejų tautų būtų pašalintas 
amžiams. P ras idė tų naujas 
draugiškumo laikotarpis. 

metodas didžiumoje dabar ne
praktikuojamas. Abejoju, ar 
Lenkijos lietuviai norėtų per
sikelti. Belieka vienintele išeitis 
— mėginti normalizuoti san
tykius tarp Lietuvos vyriau
sybės ir lenkiškos mažumos, 
kuri yra ne t ik Maskvos manev
ruojama, bet ir neatsakingų 
lenkiškų elementų, kurie vis 
dar svajoja apie Vilniaus grįži
mą Lenkijon. 

Su pagarba, 
J . Giedroyc-Redaktorius 

J au darosi aišku, kad lenkų 
mažumos problema nemažės. 
Kiršinimas ateis iš Varšuvos, 
ypač kai prasidės privatizacijos 
procesas. Lenkų dokumentų 
klastojimo ekspertai prigamins 
tiek dokumentų, kad pusė Vil
niaus pastatų neva priklausys 
jiems. Kaip buvusiam Vilniaus 
gyventojui yra žinoma, kad 
Vilniaus centro pastatai pri
k l ausė žydams, kad daug 
pastatų liko nuo carų gadynės. 
Kažin ar jie buvo perpirkti ar 
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n u s a v i n t i ? Per l enkmet į Varšuvos pretenzijos į buvusius 
neaugo. Tik dalis priemiesčių ..kresus" (rytinės provincijos) 
pastatyta po pirmo karo. Lenkų 
pretenzijų suvaržymui, glaudus 
kooperavimas su Ukraina ir 
Baltarusija yra būtinas, nes 

vis dar neatšalo. 

Kas žino, o gal gyvenimas tėra 
tik mirimas, o mirimas - bus 
gyvenimas. Eunpidis 

A.tA. 
BRONIUI BLINSTRUBUI 

mirus, liūdesyje likusiems - žmonai EUGENIJAI, sū
nums RIMANTUI ir ARŪNUI s u šeimomis, gimi
nėms be i artimiesiems r e i š k i a m e 
užuojautą. 

nuoširdžią 

Irena ir Mečys Šilkaičiai 
Aušra ir Edmundas Šilkaičiai 

A.tA. 
IRENAI ŠALČIUVIENEI 

mirus, palikusius skausme sūnų JONĄ ir LAIMĄ su 
šeima, seserį ALDONĄ KAVALIŪNIENE ir jos 
šeimą užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Dana ir Vytas Dilbai 
Janina ir Alfa Matulaičiai 
Stasė Liaugaudienė 
Aldona Poškienė 
Asta ir Antanas Paškai 
Jonas Poškus 

A.tA. 
IRENAI ŠALČIUVIENEI 

mirus , sūnų JONĄ su žmona LAIMA, anūkus PAU
LIU, INGRIDĄ, TERESE ir ki tus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Elena ir Antanas Tauginai, 
Kristina ir Gundis Vaitkai. 

A.tA. ŽIVILEI 
mirus, liūdinčius tėvus - DANUTE ir VIKTORĄ 
BLLAIŠIUS, seseris — VILIJĄ ir DALIĄ bei kitus 
gimines giliai ir nuoširdžiai užjaučiame. 

Irena ir Mečys Šilkaičiai 

Gerbiamas Daktare: 

Jūsų laiškas didžiumoje pra
rado savo aktualumą, kadangi 
Lietuva atgavo savo nepriklau
somybę. Gyventojų pasikeitimo 
galimybių daug nematau. Šis 

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

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

Vi»o* laido« i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUlow Springs. IL. 90480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

^ midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 <1"312) 2 5 ^ * ™ 
BRIDGEVIEVV 

8929 S ^ARLEM AVE 

M» 
(708) 598-9400 

£r 
fOUNi 

LEN0ER 

PADĖKA 
Mūsų Brangi Mamytė 

A.tA. 
VILHELMINA GENIENĖ 
Rugsėjo 12 dieną, 1991 metais gailestingas Dievas priėmė 

mūsų brangią Mamytę į savo karalystę Jos gyvenimas ant 
šios žemės buvo apdovanotas meile ir džiaugsmu. Jos meile 
Lietuvai niekada neužgeso ir ji mirė žinodama, kad Lietuva 
ir vėl tapo laisva. 

Mes širdingai dėkojame giminėms ir draugams dalyva
vusiems šermenyse ir laidotuvėse, išreiškusiems užuojautas, 
už atsiųstas gėles, užprašytas šv. Mišias, aukojusiems 
Lietuvių Fondui, Tautos Fondui ir Lietuvių Dukterų 
draugijai. 

Dėkojame kanauninkui Vaclovui Zakarauskui už šv. 
Mišių auką ir maldas prie kapo. Nuoširdus ačiū visoms biru-
tininkėms už pravestą tokį įspūdingą atsisveikinimą ir p. Z 
Juškevičienei už taip jautriai pasakytą atsisveikinimo kalbą 

Neturime galimybės visų čia suminėti, bet visiems 
reiškiame nuoširdžią padėką. 

Liūdesy likome dukterys: Liuda su šeima, Nijolė su 
šeima. Eglė su šeima. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

C hicago. Illinois 60629 
H3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Robnts Rcnd 
Palos Hills Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 <south 9 M Avenue 

C uero. Illinois b(*>N< 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144b South Vlth Avenue 

(.Kero. Illinois Mto^' 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių namus galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONAI D A. PFTKUS 

DONAI D M. PETKUS 

\ \ 

file:///VEST
file:///larquette


8 DRAUGAS, šedfcadieni 1991 m. spalio mėn. 12 d 

x Vakar , šiandien ir sek 
madienį, spa!:< 1! 13 lie 
Washingtone. D C 
Šiluvos koplvčios 25 rių metu 
s u k a k t i Sv. M i:as iaik^ kard 
James Hickey su daugeliu 
vyskupų ir kunigų, p?" 
sako arkiv. Ob >r!es Salatka iš 
Oklahoma Cit v. lietuvi^k-
bėjo vysk. SigitasTan.k". 
Iš Chicagos. iš New Yorko ir 
kitų miestų, kur yra ! įe f , ! \" ' 
vyko ekskur?:> K 
iškilmes 

x Visais Lietuvo* ir lietu
vių reikalais reikia kreiptis į 
Nepriklausomo? Lietuvos 
paskirtą ambasadorių Stasi 
Lozorai t į : Lithuanian 5n 
bassy. 2622 16th Street 
Wa/hington. T) C. ?.• • v"9 t 
202 234-5860. 

x Kasparas Dikšaitis, Vlik 
įgaliotinis prie Europ S parla 
mento. praneša, kad jo tarnyba, 
paskelbus Lietuvai repriklau 
somybe. baigėsi. Jis pasilieka 
prie Europos parlamento tik 
kaip socialdemokratų atstovas. 

x Socialinių reikalų ta ryba 
ir vyresniųjų centras 
kviečia į „Uostamiesčio 
kantų'* koncertą spali., 20 d . 
sekmadienį, Jaunimo centre. 
Bilie- _is iš anksti ga.'.ma įsigvti 
Gifts International prekyboje 
arba Socialiniu n raš 
t i nėję. 

x Sv. Kryžiaus ligoninė pri 
sitaiko prie paskelbtos sveika 
tingumo savaitės tarp spalio 21 
ir 25 d. Šiauriniam pastato 
skyriuje, septintam susirinkimu 
kambary bus specialios pas'-">; 

tos. Paskaitas duos ligoninės 
medicinos štabo žmo 
gydytojai 

x „The Messenger", Bel-
leville, 111., vyskupijos «avait 
rastis, plačiai aprašo Zigmo 
Grybino, mūsų r->r'Iradarbio. 
kelionę į Lietuvą ir įspūdžius 
patirtus Lietuvoje sutikr 
dvi seseris. Kartu i • 
Grybino nuotrauka 

x Dr Vidas Nemi ka- . v 

verside, 111.. ..Draugo" rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pra-
tęsė prenumerata v* ~c 

metams su 50 dol. auka N uosi: 
dus ir didelis ačiū Dr. Vidas Ne 
mickas \ra ka 
si „Drauge" 

x Radijas — svarb iaus 
komunikacijos pr iemonė! 
greičiausias bei patikim: 
žinių iš Lieto M kurįer!.-
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s 
Klausykitės „Rytmečio ekspre
so" nuo pirmad ikipenktad • -
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Skelbimų re ika la i s 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303 ar 
ba tel. (708) 524-9782 Laida gir 
dima Illinois, Indiana b^i Michi 
gan valstijose Kartą išg-'^-
tapsite nuolatiniais R 
ekspreso" klausyt 

<sk> 

x Pristatome Lietuv oje tik 
naujus automobilius pigiau 
negu Vilniaus do ler inė j -
30-40*%. Visoms 2 metų fabrih 
garantija Pers iunčiame nau 
do tus auto arba doler ius ii 
Amerikos į Lietuvą ir prista 
tome pagal adresą Atsiskai 
tome tik po patarnavimu Fir
mos sav. AŽLOLAS (312) 
434-8618. 

(skt 

ARAS ROOFfNG 
Arvydas K M i 

D«nglam« Ir Uitom* 
VI*M rūilų stogus 

Tsl. 312-434-MM arba 
312-737-1717 

x Muz. P e t r a s Ag'insk::-
yra nominuotas .)o«eph JefTe 
soti premijai tobulam CHcag< -
ap\ linkės p >'e<i na ių teatru 
spektakliui 1990 91 sezonu 

tos muzikos kategorija 
i ašj muzik ! Intei 
• tional Per*ormance Studu 
pastatymui „Peepshow", kur 
be mu- - kon:pozicijos, jis 

kos režisieriaus 
- šiam spektakliui, kui 

taip pa; buvo nominuotai 
į - ansamb ateg 

nskas buvo nominuo 
ė usiais 

metai- s Pegasi -
1 tropą vi o „K --
of the nan ' 
Laimėtojai bus : 

.teikimo -
ipkričio 4 d , . 

va! p.p. B eCh; 
* 

x V ilius Variakojis prieš dvi 
tesbuvosu kiai sužeistas 

D 

?e Ch-i^t 
ligonine 

. mo. 

x Praėjusi trečiadienį se 
-ludy Iopinka iniciatyva Illinois 
valstijos senatas savo sesijoje 
prisim lė Lietuvos nepriklau 
somybės atga\ imą Lietuvos 
gen. konsulas V . Kleiza visiems 

ms išreiškė padėką 
•» i - ••??. kad Lietuvai šiuo 

:eikalinga visokeriopa 
talka, niekiant pilno politinio 
bei ekonominio įsijungimo į 
Vakaru pas 

% Kęs tu t i s J eč ius , Villa 
Park, II! Julius B. akauskas, 
Toronto, Kanada, „Draugo"' 
garbės p r e i ' ime ra to r i a i , 
rėmėjai, pratę <• prenumeratą 
su 30 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x N o r m a n B u r s t e i n iš 
Skokie. 111 . G. C. Tamkutonis. 
Chicago, 111.. pratęsė pre-

" vieneriems metams 
su 20 dol Huka. N Rurstem ir 
G. i rai y.e'biame gar
bės prenumeratoriais, o už 
palaikvma lietuviško žodžio ta-
, įaroe m* "irdų ačiū. 

x Antanas Vaivada iš Mc 
-ean. Va., „Draugo bendradai 

, : 3t=.um> 25 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Paškus & Paskųs Finan
cial Services praneša savo 

• - i nuo š.m. spalio 
< d. pakeičiamas įstaigos 

•fonas Visa ko-

P a s k ų s & Pnskus 
P.O. Hox 767, Orland Pa rk 
IL 60462. Te? 708-479-5888 
Namų ad~- l"34i Brook 
- -oss ;"> ' Orland Park , II. 

2̂ 
(sk) 

\ / : '"it parduodu vienos ir 
dviejų šeirnų namus Chicagoje 
;r apylinkėse skand ink i t e 
RK MAX REALTORS, Rima* 
Star.kuv tel. (312) 586-5959 ar
ba <708> 425-7161 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS auodamos maža:s 

iis įmokėjinu is ir p? 
einamais nuo5irnria'= Kreipki
tės į Mutual Federal Se 
22!2WestCenii< :kKoad 
(312)847 7747. 

(sk) 

\ iksinį jubiliejų atšventusios Šv. Kazimief «-serų vienuolyno narės su generaline vyresniąja 
Iš kairės: seselės M. Fe!ix Kalaina, Marion Panke. Helen Misiūnas, Helen Eremick, generalinė 

loji ses. Marilyn Kuzmickus, Delph:".e Grigas, Rosalinda Grigonis ir Maura \Verbicki. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ITALIJOS UŽSIENIO 

R EI KALI MINISTERIS 
CHICAGOJE 

Aštuoniasdešimtame aukšte 
Mid America Club patalpose 
pirmadienį, rugsėjo 7 d., Italijos 
užsienio reikalų ministeris 
Gianni De Michelis pakviestas 
Chicago Council on Foreign 
Relations, skai tė paska i tą 
..Europa naujoje pasaulinėje 
santvarkoje: keičiantis procesui 
Europos integracijoje". Tokiame 
pačiame forume pavasarį kalbėjo 

s Spalio mėn. pamaldos su 
šv. Mišiom spalio 18 d., penkta
dienį, 6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Visus maloniai 
kviečia Židinys. 

(sk) 
x Tik $1.75 už sva rą iki 100 

svarų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun
tinys bus pristatytas b e muito 
j bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. At lanta Impor t -Expor t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x Nuo $769 sava i t ė P u e r t a 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
butis '„suite"), maistas 3 k. į 
dieną ir vietiniai gėrimai. Iš
vykstam gruodžio 4 d., grįžtam 
gruodžio 11 d. Informacijai 

reiptis: AMERICAN TRA-
VEL SERVICE, 9439 S. Ked-
zie Ave., Everg reen Park , IL 
60642, tel. 708-422-3000. 

(sk> 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
j u m s ir jūsų giminėms iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą Tvir 
t iname Aerofloto skrydžius, 
Lietmoje parduodame automo
bilius, naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaityrpas tik po paslaugu 
suteikimo. Skubiai fax u per 
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika 
lais. At lanta Import-Export . 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 

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

(sk.) 

Vytautas Landsbergis ir, prieš 
kokį mėnesį Margaret That-
cher. Šį karta pats Italijos kon
sulas Stefano Ranghieri 
kreipėsi į „Draugo" redakciją, 
kad atsiųstų korespondentą. 

Ministeris De Michelis 51 m., 
buvęs chemijos profesorius 
Padua ir Venecijos universi
tetuose, pradėjo savo politinę 
karjerą būdamas 23 metų, o 39 
metų buvo paskirtas ministeriu. 
Dabar Andreotti valdžioje eina 
užsienio reikalų ministerio 
pareigas, atidžiai seka Rytų 
Europos įvykius ir skaitosi tos 
srities specialistas. 

Atvykusi padėkojau Italijos 
konsului už pakvietimą. Buvo 
malonu vėl susitikti Dominic Di 
Frisco, aktyv.ai dirbantį su 
italų bendruomene. Jis pareiškė 
susižavėjimą Lietuvos pre
zidentu Landsbergiu. Padėkojau 
jam už parara, kai prezidentas 
Landsbergio viešėjo Chicagoje. 
Pareiškiau kad Landsbergis 
vertas Nobelio Taikos premijos. 
Jis paskatino, kad aktyviai 
dirbtume.T tai įgyvendinti. 

Paskaita vyko tuoj po prieš
piečių, bet buvau iš anksto 
paprašyta ap ie jos tu r in i 
nerašyti, nes ji buvo taikoma tik 
šiai ribotai publikai. Jei mes 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus 
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina -
$100.00. Kreiptis; „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 
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x KARGO I LIETUVA BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro 
linija į Rygą- Siuntinius atsi 
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep 
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-7334. 

(sk) 

skaitom, kad dabar mūsų vaid
muo yra padėt i L ie tuva i 
sudaryti ekonominius ryšius ir 
stengtis kitataučiams išlyginti 
viešumon i šk i lus ius ne
sklandumus apie Lietuvą, tai 
verta nepraleisti progų su jais 
pabendrauti tokių organizacijų 
plotmėje kaip Chicago Council 
on Foreign Relations. Priešpie
čiuose buvo apie 80 žmonių 
Tarp jų matėsi Italijos ambasa
dorius į JAV,, Šveicarijos ir Is
panijos konsulai bei Vokietijos 
vicekonsulas. Taip pat dalyvavo 
direktorius Illinois World Tra-
de Center Association, Chicago 
universiteto „provost", „Reu
ters" korespondents, E.P.A. pre
zidentas, laikraščio „Financial 
Times" „bureau chief', advoka
tai, politinių mokslų profesoriai, 
Helene Cur t i s kompanijos 
Chairman of the Board, pre
zidentas Merrill Lynch Trust 
Corporation, Amoco kompanijos 
viceprezidentas ir tarptautinių 
reikalų direktorius, savininkas 
„Como Inn Restaurant", Shedd 
Aųuarium prezidentas, bankų 
prezidentai ir The Chicago 
Council on Foreign Relations 
pareigūnai. 

Valgant prie mūsų stalo tuoj 
kilo kalba apie Lietuvą. Klausė 
kiek komunistų yra dabartinėje 
valdžioje, nuo aukščiausiojo ran
go iki kokio ketvirto, pvz. įmo
nių d i rek tor ia i . P a s i s a k ė , 
manąs, kad Gorbačiovas tikrai 
nežinojo apie sausio 13 d. 
žudynes Lietuvoje. Klausė, ar 
Lietuva jau susitarė su Sovietų 
Sąjunga apie kompensaciją 
Sąjungai už fabrikus, pastaty
tus Lietuvoje ir bendrai dėl 
Lietuvos išlaikymo per pasku 
tinius 50 metų. Teko paaiškinti, 
kad sovietiškų įmonių vertė 
neprilygsta žalai, kurią sovietai 
padarė Lietuvai, t.y. kad per na
cius ir komunistus Lietuva pra 
rado trečdalį gyventojų. 

Po priešpiečių ir paskaitos 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video irašus iš Lietuvoje naudo 
jamos R \ L sistemom į amerikie 
tiškąja NT9C ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVTDEO. Su 
moderniausia .digital" apara 
tūra. už prieinama kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
'"limo formatus. Mošų adresas. 
INTERVI1DEO. 3533 S. AR-
CHEK, AVE., CHICAGO. IL 
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas. 
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x Baltic Monuments , Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312)476 2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

buvo klausimai ir žmonės pra
dėjo skirstytis. Einant į spaudos 
konferencijos kambarį, mane 
sustabdė Arthur Cyr, vicepre
zidentas Chicago Council on 
Foreign Relations. Jis man 
padėkojo, kad a tvykau , ir 
pasakė, kad čia kalbėjęs prezi
dentas Landsbergis ir dabar jie 
vėl nori pakviesti ką nors iš 
Lietuvos paskaitai. Gražiai apie 
juos atsiliepdamas, Arthur Cyr 
pasisakė, kad pažįsta Liną Liu-
binską ir Rimą Navickaitę. Aš 
taip pat pagyriau jų entuziazmą 
ir sumanumą. 

Pradėdamas spaudos kon
ferenciją, I tali jos užsienio 
reikalų ministeris Gianni de 
Michelis įvadiniuose komenta
ruose teigė, kad reikia pergalvo
t i ap ie NATO tolimesnį 
vaidmenį Reikia naujo saugu
mo koncepto, reikia peror
gan izuo t i Vaka rų Europos 
apsaugą. Į Vakarų Europą 
reikia kuo greičiau integruoti 
Pabaltijį ir kitas atstatytas tau
tas. Į ekonominę Vakarų Euro
pos sąjungą reikia priimti ir 
Izraelį, nes tai produktyvus 
kraštas ir neturi kur komer
ciniai plėstis. Yra galimybė, kad 
eventualiai ir Sovietų Sąjunga 
bus priimta. Europos rolė tarp
tautinėje plotmėje bus praplės
ta, įsteigiant Europos politinę 
sąjungą. Tas netrukdytų tautų 
identitetui. Vystymas europie
tiško identiteto bus siekiamas 
evoliuciniu būdu, palaipsniui. 
Svarbus elementas yra ypa
t i n g a s ryšys t a r p V a k a r ų 
Europos ir Siaurės Amerikos. 
Reformuojant NATO tur i būti 
sust iprintas Europos įnašas, 
kaip dalis pakeisto ir naujai 
išbalansuoto ryšio tarp Šiaurės 
Amerikos ir Europos. Šis trans
a t l an t in i s ryšys integralinė 
da l i s p l a t e snės Europos , 
matomos CSCE procese. Re
formuotas NATO bus svarbus 
rengiant apsaugos sistemą, api
mančią visą Europą. Kad būtų 
efektyviau, WEU ministerija 
turėtų būti perkelta į Briuselį 
ir turėtų laikytis 1984 Romos 
deklaracijos ir Hagos 1987 nuo
statų. 

Po įvado (kaip ir po paskaitos) 
padėkojau, kad Italija prisidėjo 
prie pastangų greitai integruoti 
Pabaltijį į Vakarų Europą ir pa
klausiau, ar Italija žada toliau 
bendradarbiauti su Pabaltiju i r 
ar palaiko ryšius su Lietuvos 
valdžia. De Michelis atsakė, kad 
yra ryšiai su Lietuvos valdžia ir 
Pabaltijis yra taip pat priima
mas į Vakarų Europos bendruo
menę, kaip Lenkija ir Čekos
lovakija, išpildant tam tikras 
sąlygas, kaip pinigų įvedimą ir 
parodymą, kad vystosi laisva 
r inka. 

Buvo įdomu išgirsti pasi
sakymus apie Pabaltijį be pa
šaipos, o su pozityviu entuziaz
mu. Lifte Taiji Fujimura, japonų 
laikraščio „The Yomiuri Shim-
bun" Chicago bureau vedėjas, 
pareiškė susidomėjimą Lietuva. 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. pa rūp ina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 

x Optical S tudio , 2620 W. Taip pat rašome vietinius bilie 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną įr parūpiname profesionalų 
Kaminskienę . Darbo vai.: pasitikimą New Yorke ir Wa-

Pasiūliau, kad Japonija su 
Lietuva bendradarbiautų. 

Koks skirtumas, kai dabar 
esame „lojalus"! Kur seniau 
reikėjo daug „pilietinės drąsos" 
ir vaidybos, kad galėtumėm 
dalyvauti, dabar patys kviečia 
ir dar dėkoja, kad atvykom! 

Priklausymas Chicago Coun
cil on Foreign Relations gali su
daryti progą padėti Lietuvai 
užmegzti ekonominius ryšius su 
įvairių kraš tų firmomis. 
Siūliau, kad galintys įstotų. 
Įstojimo mokestis nedidelis, bet 
ta organizacija gali būti būdas 
per kurį eilinis žmogus gali 
toliau padėti Lietuvai. 

I nd rė 

PABALTIJO VĖLIAVOS 
ARLINGTON HIPODROME 

Antradienį nusivežiau gimi
naitę iš Lietuvos į Arlington 
Park Rače Track. Aiškinu jai, 
kaip pernai pirmą kartą čia 
lankiausi, nes estė advokatė 
Gildą Karu kvietė visus pabal-
tiečius atvykti į hipodromą 
prašmatnių Arlington Million 
lenktynių proga. Tada būna la
bai daug žmonių ir Gildą siūlė, 
kad atsineštumėm vėliavas, 
sudarant progą žmonėms pa
aiškinti apie mūsų šūkius. Be 
kelių estų ir latvių, atvažiavo ir 
kelios lietuvės. Laima Žlio-
bienė, kalbėdama su Richard 
Duchessois (hipodromo savi
ninku) paprašė, kad ir pa 
baltiečių vėliavos būtų iškeltos 
pastato balkone su kitomis įvai
rių tautų vėliavomis. Vėliau, 
kai ruošėme V. Landsbergiui 
puotą Field muziejuje, pakvie
tėme Richard Duchessois į 
puotą. Bekalbėdama su gimi
naite, pasižiūrėjau į prabė
gančius arklius, ir nustebau! 
Per vidurį aikštės, k u r 
įmontuotas televizijos ekranas 
ir e lektroniškai parodoma 
lenktyniaujančių arklių sta
tistika — Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos vėliavos! Sako, kad 
pats Richard Duchessois 
paprašęs iškelti nepriklausomų 
Pabaltijo t a u t ų vėl iavas. 
Pasikalbėjusi su Tony Rau, 
„publicity director", pasiūliau, 
kad pravestų „Baltic Day" atei
nantį sezoną. Kai priėjau vėlia
vas nufotografuoti, v ienas 
žmogus paklausė, kaip atrodo 
Lietuvos vėliava. J is esąs 
lietuvis, bet nežino kuri yra 
lietuviška vėliava. Moka 
pasakyti tik „kaip tau einasi". 
Siūlyčiau parašyti Richard 
Duchessois padėką, kad pager
bė Pabaltijo kraštus. 

Ind rė 

GYVENVIETĖ IR 
MOKSLAS 

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 . ir an t rd . 
uždaryta . 
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shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hi l l s , IL 60457. T e l . 
708-430-7272. 

(sk) 

Marijos aukst mokyklos Rūtos ratelis 1&91 1992 mokslo metais. Iš kairės 
pirmoj eilėj; I.ina (iaižutytė. Julija Vizgirdaitė, Onutė Utz, Audra 
Prialgauskaitė, Danutė (renčiūtė ir Heather Cerny; antroj eilėj: Elizabeth 
Yerkes, Jennifer Butvilas, Grace Niezgota, Lisana Von Braun, Lora Tolušaitė 
ir Vida Gaižutytė; trečioj eilėj: Renata Kvantaitė, Julita Placaitė, Irena Kvan-
taitė, Simona Pulikaitė ir Dana Butts. 

Chicagoje pravestais tyrimais 
nustatyta, kad vaikai tų šeimų, 
kurios išsikėlė iš pigiųjų mies
to butų į normalius nuomoja
mus namukus į priemiesčius, 
keturis kartus daugiau užbaigia 
aukštesnę mokylą, ir dukart 
daugiau eina mokytis į kole
gijas, kaip vaikai tų šeimų, 
kurios pasilieka papigintuose 
miesto butuose. 

Advoka tas 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 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 
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