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Karaliene Elizabeta 
ir princas Pilypas 

Kultūra ir f inansai 
Vilnius. Lapkričio 13 (Elta; — 

Lietuvos kultūros ir švietimo j 
ministerijos kolegija patvirtino 
teatrų nuostatus, kurie leis 
pereiti prie sutarčių sistemos. 
Ministerija — valstybės teatrų 
steigėjas, turės teisę skirti teatrų 
vadovus ir sudarinėti su jais 
sutartis. 

Teatro nuostatai bus pateikti 
tvirtinti respublikos Vyriau
sybei. 

Elizabeta Antroji 
iš Dievo malonės Didžiosios Britanijos, Šiaurės Airijos i r 
kitų jos sričių bei teritorijų J u n g t i n ė s karalys tės kara l ienė 

S a n d r a u g o s vadovė, Tikėjimo gynėja, 
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui p. Vytautui 

Landsbergiui 
siunčia sveikinimą 

Mūsų geram bičiuliui! 
Trokšdami skatinti Mūsų karalystės ir Lietuvos Respublikos 

bičiulyste ir gerą savitarpio supratimą, nusprendėme pasiųsti 
Jums Mūsų nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių. Mūsų 
patikėtini didžiai gerbiamą eskvairą karalienės Viktorijos ordino 
kavalieių Johną Peartą. 

Ką esame patyrė apie p. Pearto gabumus ir uolų tarnavimą 
Mums, Mus įtikina, kad Mūsųpasirinkimasbus Jums visapusiškai 
priimtinas ir kad jis, atlikdamas savo misiją, pelnys Jūsų pritarimą 
ir pagarbą ir įrodys esąs vertas šio naujo Jūsų pasitikėjimo ženklo. 

Todėl prašome Jūsų visiškai pasitikėti tuo, ką p. Peartas 
praneš Jums Mūsų vardu, ypač kai jis patvirtins Mūsų gyvą 
interesą viskam, kas susiję su Lietuvos Respublikos gerove ir 
klestėjimu. 

Linkime Jums Visagalio globos. 
Surašyta Mūsų dvare Sent Džeisme tūkstantis devyni šimtai 

devyniasdešimt pirmųjų, keturiasdešimtųjų Mūsų valdymo metų, 
spalio dešimtą dieną. 

Nuoširdus Jūsų bičiulis 
pasirašęs Jos Didenybės vardu 

Andrew Edvvard 

7 respublikos sutiko 
jungtis į konferenciją 

Politinės sąjungos pradžia? 

Maskva . Lapkričio 14. — 
Reuterio korespondentas iš 
Maskvos praneša, jog prez. 
Michailas Gorbačiovas ir 7 
respubl ikų vadai s u t i k o 
organizuoti naują ..Suverenių 
valstybių sąjungos" konfede
raciją su centrine vadovybe, 
kuriai teises suteiks respublikos 
tokias, kokias jos norės. 

Skelbiant šią žinią, nebuvo 
žinoma, kokias teises respub
likos deleguos Centrui, bet šio 
pasitarimo dalyviai sako, jog tą 
susitarimą dar turės patvirtin
ti kiekvienos tos respublikos 
parlamentas. 

Nedalyvavimas kelių respub
likų, jų tarpe ir Ukrainos 
Respublikos, kuri susilaiko nuo 
bet kokių tuo reikalu diskusijų 
kol įvyks Respublikos referen
dumas gruodžio 1 dieną jos 
a t e i t i e s k laus imu, ke l i a 
klausimą to susitarimo verte. 
Bet visi to pasitarimo dalyviai, 
įskaitant ir Rusijos prez. Borisą 
Jelciną, atrodo, buvo labai 
pa t enk in t i , kad paga l i au 
pasiektas bent tų respublikų ir 
šios formos politinis vienin
gumas. Pradžia šios formos 
susitarimo įvyko balandžio 
mėnesį, kai respublikų vadai 
Maskvos priemiestyje buvo 
sus i r inkę ap ta r t i uni jos 
galimybių. Bet įvykęs mėgi
nimas pašalinti Gorbačiovą, 
visai pakeitė ano pasitarimo 
esmę. Naujasis federacijos pro
jektas yra visai skirtingas nuo 
tada sutarto, bet mintis federa
cijai išliko. Pagrindinis skir
tumas yra tas. kad respublikų 
vadai nori apsisaugoti nuo 
diktatūros ateityje. 

Būsimoji sąjunga 
Kalbėdami žurnalistams po 8 

valandų pasitarimo. Gorba
čiovas. Jelcinas ir Gudijos. 
Azerbaidžano, Kazachstano. 
Kirgizijos. Tadžikis tano ir 
Turkestano vadai, pastebėjo, 
kad daug laiko buvo skirta ap
tarti būsimajai unijai. Jelcinas 
pareiškė, jog dalyviai sutarė 
pagaliau, kokia ta ateities uni 
ja turi būti Tai „Suverenių 
valstybių sąjunga — konfedera 
cine valstybė, atliekanti dėle 
guotų valstybių, dalyvaujančių 
susitarime, funkcijas", rašoma 
minėtame pranešime. 

Si formulė apima valstybę. 

kuri būtų pagal tarptautinį 
įs ta tymą ir konfederacijos 
pagrindu respublikas, kurios 
apspręstų centrines vyriausybės 
ga l ias . Konfederacija y ra 
nepriklausomų valstybių lyga, 
į kurią jes įstojo sasitar-T:^ 
pagrindu. 

Jelcinas pasakė, jog dar sunku 
pasakyti, kiek iš tikrųjų respub
likų įstos į šią uniją, bet 
paminėjo, jog „po šios dienos 
diskusijų, aš pilnai manau, kad 
bus unija". 

Pas i ta r ime, be Ukrainos, 
nedalyvavo Gruzija ir Moldavi
ja. Armėnijos prezidentas šiuo 
metu lankosi Amerikoje ir ne
siuntė savo atstovo, o Uzbekis
tano prezidentas nedalyvavo 
pasitarime, neva buvę trans-
portacijos problemų. 

Čia būtina pastebėti, jog 10 
respublikų pasirašė ekonominį 
paktą, kad būtų sudaryta laisvo 
verslo ekonominė zona. Šis 
paktas turėtų išsaugoti tas 
respublikas nuo chaotiškos 
situacijos tik ekonominėje srity
je, bet ir čia galutinio susitarimo 
dar nėra. Ukraina pradžioje 
šiam paktui nepritarė, bet vė
liau įsijungė. 

Slaptai išgabenti 
dokumentai 

Vilnius. Spalio 19 (Elta> — 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 
deputatas, laikinosios komisijos 
Sovietų Sąjungos KGB veiklai 
Lietuvoje i š t i r t i na rys J . 
Jurgelis padarė pareiškimą. Jis 
pažymėjo turįs pakankamai in
formacijos, kad iš buvusio KGB 
pastato buvo slaptai gabenami 
dokumentai. Pareiškėjas pami
nėjo du konkrečius atvejus šių 
metų rugsėjo 5 ir 10 dieną. Yra 
žinių ir apie pavienių asmenų 
bandymą išnešti dokumentus. 
Deputatas pareikalavo nedel
siant pradėti dokumentų gro
bimo iš buvusio KGB pastato 
tyrimą, apklausti asmenis, at
s ak ingus už šio pas ta to , 
dokumentų bei kitos medžiagos 
apsaugą, taip pat asmenis, daly 
vavusius išvežant dokumentus, 
skubiai pertvarkyti darbą visų 
institucijų, komisijų bei or
ganizacijų, susijusių su KGB 
veiklos tyrimu bei KGB doku 
mentų apsauga. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. Vytautas Lands
be rg i s iš New Yorko per 
Varšuvą išskrido į Lietuvą, 
bet ne į Italiją, kaip buvo anks
čiau skelbta. 

— Norvegija, kaip praneša 
Vakarų žinių agentūros, sutei
kia dviejų savaičių kursą 
būsimiesiems Pabaltijo dip
lomatams. Norvegijos Užsienio 
reikalų ministerija pranešė, kad 
kursuose bus po tris asmenis iš 
kiekvienos respublikos. 

— Sovietų Užsienio reikalų 
ministerija pranešė, jog Pabalti
jo žurnalistai privalo turėti nuo 
dabar akreditacijos korteles, 
kaip ir visi užsienio žurnalistai. 
Pabaltiečių žurnalistams, norin
tiems dalyvauti Kremliaus 
spaudos konferencijoje, sargyba 
nebepripažino senųjų spaudos 
kortelių. 

— Lie tuvo je p radedan t 
lapkričio 19 diena panaikinamos 
nustatytos kainos visiems 
fabrikų gaminiams. Laisvo 
verslo ekonomija sparčiai 
realizuojama visoje Lietuvoje. 
Šią savaitę buvo panaikinta 
kontrolė maisto gaminiams. 

— V a l d e m a r a s K a t k u s , 
Lietuvos Užsienio re ika lų 
viceministras, lapkričio 13 d. 
tarėsi Londone su Britanijos Už
sienio reikalų viceministru D. 
Hogg Lietuvos aukso sugrąžini
mo klausimais. Jie taip pat 
aptarė ir Sovietų kariuomenės 
pasitraukimo reikalus. 

— Sovietų Vidaus reikalų 
ministerijos dal inia i , kaip 
pareiškė gen. Arkadi i 
Kramerev Interfakso agentūrai, 
kurie saugo respublikose pasta
tus bei kitus įrengimus, gali 
pasitraukti iki sausio 1 dienos, 
bet esą Pabaltijo vyriausybės 
norinčios tai nudelsti, nes no
rinčios tuos dalinius panaudoti 
kalėjimo sargais pereinamajam 
laikotarpiui, nes joms pačioms 
trūksta sargybinių bei pasienio 
saugotojų, kurias dabar eina So
vietų daliniai arba KGB agen
tai. 

— Varšuvoje buvusiam So 
lidarumo žymiam veikėjui 
Bronislavv Geremek nepasisekė 
sūdanti naujos Lenkijos vyriau
sybės. 

— Maksvoje stovėjo ilgos 
eilės žmonių, kad galėtų atlikti 
naujus formalumus įsigyti bu
tams, kuriuos Maskvos meras 
G. Popovas jiems duoda veltui. 
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Armėnijos prezidentas 
prašo JAV pripažinimo 

Amerikos pilietis — užsienio 
reikalų ministras 

Prie Medininkuose nužudytojo lietuvio karsto Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis guodžia galbūt žuvusiojo už Tėvyne dukrelę... Šalia matome 
Gražiną Landsbergiene. 

Nuotrauka Vvtauto Butkaus 

Trys Europos kraštai kreipiasi 
į Jungtines Tautas 

J u n g t i n ė s Tau tos . Lapkričio 
13. (UPI) — Norėdamos padėti, 
kad būtų baigtas Jugoslavijos 
civilinis karas . Belgija, Britani
ja ir P rancūz i j a parag ino 
Jung t in ių Tau tų Saugumo 
tarybą šiandien pasiųsti taikos 
korpusą į Jugoslaviją, jei serbai 
ir kroatai sutiks su naujomis pa
liaubomis. 

Tie trys kraštai, kurie yra 
Europos Bendruomenės nariai. 
k re ipės i į JT Gene ra l in į 
sekretorių, kad jis sužinotų, a r 
kovojančios šalys s u t i n k a 
n u t r a u k t i kovas i r leidžia 
Jungtinių Tautų daliniui užimti 
pozicijas tarp serbų ir kroatų. 
Sis nutar imai Kitą savaite bus 
įteiktas JT Saugumo tarybai 
kartu su rezoliucija įvesti em
bargo su reikalavimu, kad prin
cipiniai Jugoslavijos aprūpin
tojai žaliavomis — Sovietų 
Sąjunga ir Libija nut rauktų 
visą tiekimą federalinei Jugos
lavijos vyr iausybe i , k u r i 
nesilaiko paliaubų. 

Saugumo T a r y b o s 
au tor i t e tas 

Taip pat j:e;kta rezoliucija, 
kad būtų įvestas ginklų em
bargo ir kac. Saugumo taryba 
pradėtų efektyvią blokadą. Nors 
Europos Bendruomenės kraštai 
dėjo pastangas, kad tas karas 
Jugoslavi jo j būtų baigtas , 
tačiau visos 12 iu-aštų pastangos 
nuėjo niekais, nes paliaubos 
būdavo sulažomos sekančią 
valanda p< .U paskelbimo. 

— Montrt alio arkivyskupas 
kardinolas Pasui Emile Leger. 
kur i s a ts i lakė tų pareigų 
didžiausioje Kanados ark i 
vyskupijoje, kad galėtu padėti 
raupsuotiesvms Afrikoje, mirė 
sulaukės 87 metų. J i s dirbo 12 
metų Cam<: one. padėdamas 
raupsotiesi<ms įvair iausiais 
būda is . J^ p a s i a u k o j i m a s 
stebino pa-aulį, o Katalikų 
Bažnyčios popiežiai didžiavosi 
tokiu Bažnvnos sūnumi 

Europiečiai neturi savo kariuo
menes ir negali spausti tų 
respublikų, kurios nėra narės, 
tik Sovietų Sąjunga ir Libija 
gali padėti, paskelbdamos aly
vos embargo ir priversdamos 
Serbiją paklusti paliauboms. 
Todėl, kaip diplomatai sako. 
dabar Europos Bendruomenė 
siekia daugiau įtakingesnio 
būdo per Saugumo tarybą, kuri 
yra t a rp tau t in i a i labai 
respektuojama, kad sustabdytų 
civilinį karą Jugoslavijoje. Nors 
Europoa skelbia embargo Ju
goslavijai, tač iau t ik JT 
Saugumo taryba tegali įsakyti 
vykdyti tikrąjį embargo visiems 
kraštams pagal dabartinį tarp
tautinį jstatymą. 

Su JAV pr i tar imu 
Taip pat reikia atsiminti, kad 

tik Jung t ines Tautos turi 
10,000 kareivių aštuoniose 
pasaulio dalyse, kurie vykdo 
Saugumo *ar>bos nutarimus, 
įgyvendinant tvarką. Jei JT 
Generalinis sekretorius reko
menduos pasiųst i taikos 
dalinius, tai Saugumo taryba 
turės pad iryti sprendimą. Šiai 
Europos Bendruomenės kraštų 
iniciatyvai pritaria ir JAV. Jau 
esama ženklų, kad bus sutikta 
su taikos dalinių išsidėstymu 
tarp dviejų kariaujančių jėgų, 
tik bus sunku nustatyti, kur 
tokia zona turėtų būti. Jung
tinių Tautų tarpininku šiame 
konflikte yra buvęs Valstybės 
sekretorius Cyrus R. Vance. 
Europos kraštu atstovu yra ior-
das Carrington. kuris jau seniai 
bando surasti sprendimą ir vis 
dar neprarandąs vilties. 

— D e t r o i t e lankėsi šeši 
Demokratų partijos kandidatai 
į JAV prezidento postą ir čia 
norėjo gauti AFL-CIO unijos 
pritarimą, tačiau Lane Kirk-
l and , uni jos prez identas , 
pasakė, kad unija nepasisakys duotas Voronežo miestui 

Washingtonas. Lapkričio 14. 
— „The Christian Science Moni-
tor" dienraštis šiandien skelbia, 
jog Armėnijos prezidentas Le-
von Ter-Petrosyan galės išdės
tyti savo argumentus, kad JAV 
pripažintų jo respubliką nepri
klausoma valstybe, kai j is 
susitiks su JAV prez. G. Bushu. 

Armėnų vadas, kuris lengvai 
laimėjo r i nk imus praėjusį 
mėnesį , vizituoja JAV ir 
Kanadą pirmą ka r tą , k a i 
Armėnija savo referendume 
rugsėjo 21 d. milžiniška balsų 
dauguma pasisakė u i nepriklau
somybės deklaraciją. Baltųjų 
rūmų susitikime prez. Ter-Pet
rosyan ir prez. Bushas tu rės 
galimybę diskutuoti Armėnijos 
konstitucinį ir taikingą kelią į 
jos nepriklausomybe ir aptarti , 
kaip JAV galėtų į t a i atsiliep
ti, pasakė Armėnijos Užsienio 
reikalų ministras Raffi Hovan-
nisian Maskvoje šio dienraščio 
korespondentui Danieliui Snei-
deriui prieš išvykdamas su pre
zidentu į JAV. 

Pagal įstatymą 
Armėnijos vadovybė yra pasi

rinkusi moderuotą kelią į savo 
nepriklausomybę. Tarp visų 
Sovietų respublikų Armėnija 
viena iki šiol seka Sovietų 
įstatymą atsiskyrime klausimu, 
pravesdama referendumą. Ta
čiau Armėnijos prezidentas pa
reiškė nepasitenkinimą, kad 
Vakarai nepripažįsta jos nepri
klausomybės. Bet jų Užsienio 
ministras Hovannisian mano, 
kad po šio vizito Amerika 
pripažins Armėniją. Jis sako, 
jog Amerika buvo pirmoji, kur i 
pripažino anuomet pirmą kartą 
Armėnijos respubliką, ir jis 
mano, kad ir dabartinėje situa
cijoje bus sutikta su realia 
padėtimi ir tokį pripažinimą su
teiks. 

T ik ne politinėje sąjungoje 
Armėnija yra kalnuotas kraš

tas pietiniame Kaukaze. J i 
pas i rašė betgi su t a r t į su 
buvusiomis Sovietų respubli-

Nebebus Vilniuje 
generolo 

Vilnius. Lapkričio 14 d. (Elta> 
— Vilniuje, skvere prie Gedi
mino prospekto ir Vilniaus 
gatvės palaidotas du kar tus 
Sovietų Sąjungos didvyris, ar
mijos generolas Ivanas 
Černiachovskis. Tarp senų 
medžių stovi ir militaristinis 
paminklas — generolas ant 
tanko. Ne kartą Lietuvos visuo
mene reiškė nuomonę, kad 
Vilniaus centre ne vieta tokiam 
paminklui. O ir žuvusio kario 
pa la ika i turėtų i l sė t i s 
kapinėse... 

Vilniaus miesto taryba, suti
kus I. Černiachovskio gimi
nėms, šią problemą išsprendė. 
Sovietinio generolo palaikai bus 
ekshumuoti ir pervežti į Vil
niaus karininkų namus. Čia dvi 
dienas numatomas lankymas, 
atsisveikinimo ceremonialas, o 
lapkričio 18 dieną I. Černia
chovskio palaikai lėktuvu bus 
nugabenti į Maskvą ir perlaido
ti Novodevičės kapinėse. 

Paminklas bus demontuotas 
ir giminių pageidavimu per

ku 

komis, kad būtų sudaryta 
ekonominė respublikų bendruo
menė. Bet Armėnija visai ne
suinteresuota būti politinėje 
sąjungoje ir labai stipriai daro 
žygius patekt i į Jungt ines 
Tautas. Jos didžiausia problema 
yra ginčai su Azerbaidžano 
respublika, kurioje Nagor-
no-Karabacho srityje gyvena 
armėnai, kurie nori būti kartu 
su Armėnija. Deja, ši jų sritis 
yra Azerbaidžano teritorijoje. 
Neseniai Rusijos prez. Jelcinas 
ir Kazachstano prez. Nazarba-
jevas suvedėjuos pokalbiui, kad 
būtų baigtas konfliktas, bet 
kovos vis dar nesibaigia. 

Turkijos polit ika 
Praėjusią savaitę Turkijos 

nutarimas pripažinti Azerbai
džaną nepriklausoma musul
monų respubl ika , kurioje 
gyvena turkų tautybės žmonės, 
privertė susirūpinti armėnus, 
kad jie neliktų izoliuoti, „Tikrai 
yra natūralu Turkijai pripažinti 
savo t a u t i n i u s pusbrol ius 
Azerbaidžane", pasakė m i 
nistras Hovannisian. bet jis 
kreipėsi į Turkiją, kuri tur i 
sienas su Armėnija, paveikti tas 
šalis, kad galėtų sunormalizuoti 
armėnų-azerbaidžanų santy
kius. 

Prez. Ter-Petrcr.yan susitiks 
su čia gyvenančiais armėnais, 
kurių JAV esama daugiau kaip 
du milijonai. Ši diaspora yra 
puikiai reprezentuojama Armė
nijos vyriausybėje, nes Užsienio 
reikalų ministras Hovannisian 

nė už vieną prezidentini kandi- name 
datą. gimęs. 

I. Černiachovskis vra 

Levon Ter-Petrosyan. 
Armėnijos Respublikos prezidentas 

yra Los Angeles advokatas, 
baigęs mokslus čia ir vadovavęs 
armėnų šalpos vajui, ka i 
Armėnija nukentė jo 1988 
metais nuo žemės drebėjimo. Jis 
esąs laimingas, matydamas, 
kad jo protėvių kraštas išsi
vadavo iš komunistinio tota
litarizmo, pasakė jis užsienio 
žurnalistams, kalbėdamas apie 
savo naujas diplomato pareigas. 

KALENDORIUS 

Lapkr ič io 16 d.: Edmundas, 
Gerdvilė. Gertrūda, Vaišvydas. 

Lapkr ič io 17 d.: Alfiejus. 
Salomėja. Getautas, Gilvilė, 
Viktorija. 

Lapkr ič io 18 d.: Otonas. 
Maksimas. Ledrūna. Lizdeika. 
Ginvydas. 

Lapkričio 19 d.: Poncijonas. 
Monika. Lainotas. Matilda. 
Rimdaugė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:39. leidžiasi 4:30. 
Temperatūra šeštadienį 44 L, 

sekmadienį 42 1.. pirmadienį 38 
L, antradienį 32 1. 

•> 
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PRIEŠ 80 METŲ IR 
ŠIANDIEN 

DR. ČESLOVAS MASAITIS 

A t e i t i n i n k ų s u v a ž i a v i m a s K a u n e 1933 m e t a i s . Nuol rauką iš da i l . J a d v y g o s P a u k š t i e n ė s a l b u m o . 

BRANDI SĄŽINĖS STUDIJA 

Artė ja i pabaigą mūsų 
organizacijos jubiliejiniai metai. 
Šiame ,,Iš Ateitininkų gyveni
m o " skyr iu je ir . .Ate i ty" , 
susirinkimuose ir stovyklose 
pakar tot inai minėjome savo 
organizacijos jubiliejų, prisi
minėme mūsų ideologijos pradi
ninko ir šviesaus vadovo Prano 
Dovydaičio iškeltus „Tris pama
tinius klausimus", kurie sudarė 
mūsų ideologijos ir veiklos 
pagrindą. 

Taip. kaip tada pirmomis atei
t i n inkų sambūr io dienomis 
reikėjo klaust i : kas esame? 
kokia mūsų aplinka? ko sie
kiame? — taip ir šiandien turim 
vis pakartotinai atsakyti į šiuos 
klausimus — ir mintimi, ir gy
venimu. Tai yra mums vienin
telis kelias į gyvenimo prasmę. 

Prieš 80 metų ateitininkai 
išsiskleidė tautinio atgimimo 
žiedais ir šiandien jie Tėvynėje 
yra moralinio ir kultūrinio 
atgimimo avangardas. Tada 
Pranas Dovydaitis savo straips
nyje „Trys pamatiniai klausi
mai" ragino: „..kuo greičiausiai 
paduokime kits kitam ranką su 
a t v i r a š i r d imi . . . " Taigi , 
skubėkime į geresnį pasaulį, 
pagr įs tą amžinais ia is prin
c ipa i s , ne t i k pa tys , be t 
paduokime ranką ir tiems, 
kurie vis dairosi, nerasdami 
tikro gyvenimo kelio. Tą patvir
tino ir kiek vėliau tais pačiais 
1911 metais „Ateityje" įrašyti 
žodžiai, kad: „Žmogus ne sau 
vienas gyvena, bet dėl Tėvynės 
ir visuomenės". Panašiai skam
ba ir dabar pasisakymas apie 
Kupiškio a te i t in inkus , kurį 
ska i tome šių metų 4-tame 
„Ateities" numeryje: „Ateiti
ninkai — ateities jaunimas, 
todėl privalo, ne t ik patys 
tobulėti, bet ir eiti į visuomene. 
kad įžiebtų gerumo ugnelę. 
skleistų krikščiniška meilę". 
Šio šimtmečio pradžios ne tik 
a te i t in inkų uždaviniai buvo 
panašūs į šios dienos aplinky
bes. Štai, 1911 metų „Ateities" 
p a s k u t i n i a m e numeryje 
skaitome: „Tiesa, sunkias, labai 
s u n k i a s d i e n a s pergyveno 
Lietuva tėvynė, bet šiandieną 
j au l iuosiau. . . su t ruko jau 
surūdyję geležiniai pančiai..." 
Ar tai nėra kar ta is anų laikų 
pastaba apie penkiasdešimt 
metų Lietuvą slėgusią ir dabar 
jau sutrupėjusią Blogio Imperi
jos priespaudą? Ne! Ką Lietuva 
iškentėjo carų priespaudoj, ką 
knygnešiai tada pergyveno Si
biro tremty, tai tik šešėlis bai
sios komunizmo nakt ies i r 
nesuskaitomų kankinių pergy
venimo Sibiro gulaguose ir 
KGB kalėjimuose! 

Carų laikais taip pat turėjome 
ir Kražius, ir spaudos draudimą, 
bet tada okupantai dar nebuvo 
išradę KGB sistemos, kurios 
aukščiausias tikslas — nužudyti 
Meilę visuomenėje, žmogaus 
širdy ir jo svajonėje. Šios 
sistemos kūrėjai, pagal kurių 
įstatymus net labadarybė ir ar
timo meilė buvo sunkiai bau
džiami nusikaltimai, nesuprato, 
kad Meile y r a ir a t sk i ro 
žmogaus, ir jo organizacijų, ir 
visos žmonijos egzistencijos 
pagr indas . Iš tikrųjų, argi 
ž m o n ė s egzis tuotų, jei j ie 
nemylėtų savo kūdikių, jei juos, 
vos gimusius, paliktų saulės 

. -. 

Plataus dėmesio vertas „l 
globai, taip. kaip drugeliai Laisvę" fondo naujas 'jau 23-
palieka savo kiaušinėlius ir iš jų čias) leidinys „Sąžinė psicholo-
išsiritusias kirmėlaites? Komu- giniu požiūriu", išspausdintas 
nizmas, savo ideologija, melu 1991 metais „Draugo" spaustu-
ir teroru išbraukęs meilę iš sa- vėje. Ši 184 pusi. k ayga įžval-
vo vadų ir jiems parsidavusių giai ir vispusiškai nagrinėja 
žmonių širdies, užtroško sukur- sąžinės problemas. Jos autorius 
toj be meilės tuštumoj ir 
nuskurdino ne vieną šios 
sistemos pavergto žmogaus 
sielą, kuriai meilė ėmė kartais 
rodytis esanti tik ramybę ardan
ti šmėkla, o ne gyvenimo realy
bė ir jo egzistencijos būtinybė. 

Dėl to šiandien Lietuvoje atsi
kuriančių ateitininkų kelias yra 
daug sunkesnis, negu tada, kai 
dar tik kūrėsi mūsų organizaci
ja, kuriai tik pradėjus veikti. 
1912 metais „Ateitis" rašė 
įspėjimą nuo ateitininkų nuto
lusiam jaunimui: „Negana yra 
nusipirkti už kelias kapeikas 
materializmo, monizmo, socia
lizmo, antiklerikalizmo bei kitų 
naujausių .laisvos minties" 
išdirbinių..." Dabar nuo krikš
čioniškų idealų nutolusiam jau
nimui reikėtų panašiai para
šyti: ..Negana yra parduoti už 
kelias kapeikas Meilės, Tiesos, 
Gėrio idealų, savo pareigų 
Tėvynei, ir kitų amžinųjų gėrio 
principų..." Jei parduotume bet 
kurį iš šių principų ir už kelias 
gautas kapeikas (ar centus!) 
nusipi rktume Šventajame 
Rašte minimą rūdžių ir kandžių 
suėdamą „laimę", tada vietoj 
svajojamos laimės iš tikro ap
glėbtume t ik t a i svajonės 
paklydimą, kuris nublokštų 
mus į juodą pralaimėjimo bei 
nusivylimo bedugnę. 

Prieš 80 metų ir šiandien atei
tininkų kelias buvo ir yra 
statyti tiltą per šią bedugnę, ne 
tik sau patiems, bet ir savo ar
timiesiems, draugams ir šių 
dienų paklydimų viliojamam 
jaunimui. Galime džiaugtis, kad 
Lietuvoj ateitininkai kaip tik ir 
stato kelius, kurie veda iš 
materialistinės nakties į naują 
gyvenimą, spindintį Kristaus 
Meilės saulėmis, kad tais 
keliais niekas nenuklystų iš 
ideologinio materializmo prie
spaudos j medžiaginiu gėrybių 
ieškojimo vergiją. 
Tokie keliai negimsta iš sapnų 

ir svajonių. Juos statyti, tai — 
tikrai sunkus darbas. Tačiau 
Lietuvos jaunimas yra sveikai 
optimistiškas. Tie, kurie gal yra 
skaitę 1912 metų „Ateity" 
atspausdintus žodžius: ..Kristus-
Dievas sute iks mums 
antgamtiniu jėgų. Supratimas, 
kad mūsų darbas yra būtinai 
reikalingas tėvynei — Lietuvai, 
kad mes pildome savo 
priedermes, kaipo krikščionys ir 
kaipo tautiečiai, yra didžiausias 
užmokesnis...". — taip pat ir tie 
Lietuvos ateitininkai, kurie šių 
žodžių nėra skaitę — visi jie 
pasitiki Kristumi, žino, kad tik 
su juo galime atnaujinti gyve
nimą, tiktai pakviesdami jį j 
k iekvieną savo būt ies ir 
svajonių kamarėlę , galime 
vykdyti savo šūkį. Jų supra 
timas. kad Kristus yra ne vien 
tik bažnyčių altoriuose, bet 
kiekvienoj širdy, kuri jam at
vira, ir juose pasireiškiantis šio 
Kristaus artumo pergyvenimas, 
grindžia jų optimizmą. 

Šiais metais džiaugėmės 
stebuklu, kuris, po pernykščios 
ekonomines blokados, prislėgu 

kun. prof. dr. Antanas Paškus 
čia vispusiškai svarsto kelius į 
žmoniškumą, žvelgia į sąžinę 
kaip į žmoniškumo versmę, ap
taria sąžinės iškraipąs: antiso
cialinę ir skrupuliozinę, gilinasi 
į sąžinės brandumo laipsnius: 
instinktų, proto, krikščioniškos 
sąžinės bruožus, pateikia kelius 
į sąžinės ugdymą. 

Kaip kunigas, jis pažįsta sąži
nės pobūdį ir problemas teologi
niu požiūriu, bet plačiai įjungia 
ir filosofinius nagrinėjimus, 
psichologijos ir psichiatrijos 
patirtis, šių sričių statistikos 
duomenis. Mokėdamas pagrin
dines kultūrinio pasaulio kal
bas, g. .usiai įjungia pirmaujan
čių autorių pateikiamą medžia
gą — nuo Platono, Kanto, Ma
ceinos, iki dabarties tarptauti
nio garso mąstytojų ir tyrinėto
jų, kaip Skinner, Huxley, Sar
tre, Moran, Freud, Ratzinger, 
Hagmaier, Fromm, Kavanaugh, 
Tyrrell ir daugybės kitų. Taigi 
šio veikalo skaitymas žmogui 
atskleidžia pateikiamą šviesą 
daugelio dabarties mokslų, api-
maučių žmogaus sąžinę, vidinę 

dvasininkams, mokytojams, 
tėvams, jaunimo ugdymui pasi
šventusiems žmonėms, o ir kiek
vienam pasinešusiam į aukštes
nius vidaus, sąžinės, sielos 
gyvenimo polėkius. 

Autorius yra tarp pirmaujan
čių dabarties mūsų išeivijos 
mokslinių, intelektualinių švy
turių. Jaunąją kartą jis skatina 
gilintis į studijas, vesti prasmin
gesnį gyvenimą kartodamas: 
„Jauni žmonės, kurie nepažįsta 
praeities, neturi ateities vizijų, 
gyvena skurdžioje dabartyje" 
(139 psl.) Autorius nesibaido 
cituoti ir kai kuriuos kontrover
sinius dabarties mintytojus, 
kaip Kung. Skaitytoją patrau
kia logiška minčių tėkmė, pa
stangos naudoti taiklius nau
jesnius terminus, pvz. atliepus, 
savimonė, puola 'agresija). Taik
liai apibūdina kai kurių kraštų 
vyraujančius siekimus, pvz. 
skelbdamas apie komercinę 
visuomenę. Užgriebia ir literatų 
kūrinių mintis , pvz. Dos
tojevskio. 

Savo sprendimuose autorius 
yra atsargus ir nuoseklus, pa
naudodamas net ir klinikinės 
praktikos duomenis Tačiau bent 
vienoje vietoje ne visai atitinka 
dabarties realybei savo per tam
siu potėpiu vertindamas gyveni
mo apraišką. Pvz. roko muzikoje 
teįžvelgia „lytinių santykių 
ritmą", „mastuzacinę fantazi-

aps. Baigęs Ukmergės gimnazi
ją, kunigystei ruošėsi Kauno ir 
Eichstaedto seminarijose, studi
jas gilino Romos Gregoriano 
universitete, kunigu įšventintas 
1948 m. Miuncheno univer
sitete studijavo psichologiją ir 
filosofiją, pasiekdamas daktaro 
laipsnį kapelionavo Vasario 16 
gimnazijoje. I JAV atvyko 1957 
m. Dėstė psichologiją Gannon 
kolegijoje (Erie, Pa.) 1961-1964 
m., nuo 1964 m. pakviestas dės
tyti Šv. Jono universitete New 
Yorke. Psichologijos studijas 
gilino Columbia, Fordhamo, Sv. 
Jono universitetuose, gaudamas 
magistro laipsnį. 

Pakviestas dirbti klinikiniu 
psichologu terapijos centre Mid-
dletown, Conn. Skaitančios 
visuomenės dėmesį atkreipė 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Opnthalmologas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71«t St. 
312-436-6566 

41 46 W. 63rd St. 
312-736-7709 
Chicago, IL 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fialos. III. 
Tel. (708) 748-0033 
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sielos būseną, Suprantama, kad »"> ^ P tardamas kad ir kito 
šio veikalo skaitymas pareika- c i t a t a - Jei&* masiniuose roko 
lauja tam tikro intelektualinio 
brandumo, kas ir būna su kny
gomis, kuriose nėra tuščia
žodžiavimo, o suglausti, iš
mąstyti, mokslinės gyvenimo 
patirties ir tyrimų rezultatais 
patvirtinti duomenys. Užtat šis 
veikalas bus labai naudingas 

renginiuose pradžioje Ameriko
je ir buvo tokių bruožų, tai 
dabar turime roko grupių, ku
rios reiškiasi be tų jaudulių. 

Autorius Ant. Paškus (anks
čiau Paškevičius) gimęs 1923 m. 
sausio 14 d. Branislaviškio 
vienk., Kurklių vis., Ukmergės 

KAD „ATEITIES" ATEITIS 
BŪTŲ ŠVIESI 

Su pirmuoju ateinančių metų 
numeriu, „Ateitis' pradės savo 
aštuoniasdešimt pirmuosius 
metus. Tai reta organizacinė 
sukaktis normaliose sąlygose, o 
ką bekalbėti apie žurnalą, 
kur is patyrė klestėjimą ir 
suvaržymą, karo audras, tremtį. 
atgijimą pokario metais Vokie
tijoje ir pagaliai" ' išeivijos 
laikotarpiui, S. nnerikos 
kontinente. Daug rašytoju, 
poetų, žurnalistų bei lietuviško 
žodžio mylėtojų savo pirmuosius 
kūrybinius žingsnius žengė 
„Ateities" žurnalo puc1apiuose. 
„Ateitis" kėlė lai..o klausimus, 

šios Lietuvą griūvančios imperi
jos niekšinga sauvale, po sausio 
žudynių prie televizijos bokšto 
ir po rugpjūčio mėnesio kanki
nių mirties Medininkuose, pra
žydo laisvės saule mūsų tėvy
nėje. 

Dabar artėja antrasis stebuk
las, kurio neišpranašaus nei iš 
prievartos bei melo išsilaisvi- _ . . 
nusios kultūros nauji ir džiugūs m e t u P r 0 8 a J u s u - a u k a i& a l i n s 

reiškiniai, nei lietuvių darbš- pasiųsti didesnius k iekius 
t u m a s . a ts ipala idavęs nuo 
vergijos pančių. Šiame naujame 
Aukščiausiojo mums skirtame 
lemties stebukle Lietuva pakils. 
Lietuva prašvis Meile ir pasi
puoš darbščių lietuvių rankų 
nupintais vainikais, — ir Lietu 
vos a te i t in inka i bus šio 
pakilimo avangarde. Būkime ir 
mes su jais! 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Puleekl Rd., Chicago. IL 

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

DR. 

pergyveno Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios pet sekiojimo laiko 
tarpį. ir visad liko ištikima 
Dievui, tautai ir savai orga
nizacijai. Su laisvėjančia 
Lietuva ,.Ateitis" vėl įgauna 
svarbų vaidmenį. Ji stengsis 
suartinti idėjinės šeimos narius, 
esančius Lietuvoje ir užsienyje, 
ir bent pradžioje pristatyti 
atsteigtos Lietuvos Ateitininkų 
federacijos veiklą, pastangas bei 
sunkumus. Todėl šiuo metu yra 
būtina . .Ateit ies" žurnalą 
palaikyti tokio lygio, kad jis 
būtų aktualus išeivijos ir 
Lietuvos ateitininkams. Tai 
sumaniai atlieka redaktorė 
Danutė Bindokienė. Jos ranko
se ..Ateitis" suaktualėjo. pa
gyvėjo ir atjaunėjo. Turime 
užtikrinti, kad šios pastangos 
nebūtų ribojamos finansinių 
sunkumų. Iki šiol „Ateities" 
skaitytojai buvo dosnūs. „Atei
tis" kviečia tuos, kurie dar 
neturėjo progos finansiniai 
paremti, tai atlikti jubiliejinių 

„Ateities" žurnalo Lietuvos 
ateitininkams. 

„Ateitis"' tinka visų amžių 
skaitytojams. Užprenumeruo
kime „Ateitį" kitur gyvenan
tiems šeimos nariams ir pratęs-
kime savo prenumeratas. 

Juozas Polikai t is 
Ateitininkų Federacijos 

Vadas 
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• Redakcija straipsruus taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotu straips 
n:u nesaugo. Juos graž ina tik iš 
anks to susi tarus Redakcija už 
skelbimų turinj nea t saką Skelbi 
mų ka inos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

knyga „Asmuo ir laisvė". Dir
ba su studentais ateitininkais. 
Pateikia išsamių straipsnių 
žurnalams ir kitai periodinei 
spaudai. 

Knygos metrika: Antanas 
Paškus, „Sąžinė psichologiniu 
pož iūr iu" . Į Laisvę fondo 
leidinys Nr. 23 išleista 1991 m. 
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CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemorotdų gydymas 
5540 S. Pulaokl Road. 
Tol. (1-312) 588-2882 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tol. kabineto Ir buto: (708)682-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šeši 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
166 N. MUNgan Ave., Sutte 324 Ir 
5838 t . PidaoM Rd., CMcogo, IL , 

81 St. Ir Keen Ave., Justtce. IL 
Tol. (1-812) 886 2880 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

Sherman ligoninė. Elgin. IL 
Tol. 

DR. S. 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71ot Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

Kalbą redagavo Julius Keleras. 
Viršelis Onos Baužienės. Spau
dė „Draugo" spaustuvė, 184 psl. 

J u o z a s P r u n s k i s 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave.. Orland 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos cagai susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. te l . (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12* 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kedzle Ave. , 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

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. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6 1 3 2 S. Kedzle. Chicago . Ml. 
Tol. (1-312) 9 2 5 - 2 6 7 0 

1185 Dundee Ave., Elgln. III. 60120 
Tol- (708) 7 4 2 - 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška1) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

To l . (1-312) 737-5149 
Vai pagal sus tarimą 

Palos Vision Corrter. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (7081 448-1777 

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

1 0 4 4 2 W. Cormak Rd. 
Westchoster . IL 6 0 1 5 3 

To l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VI2INAS. M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ave. (prie Aust.n) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 885-7755 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Semertten Modtcat Center 

NapsrvUi Compue 
1020 E. Ogdon Ave., Sutte 310, 

Nopervtfte IL 80663 
Tol. 1-788-627-0080 

Valandos pagal susitarimą 

f 



Lietuvių Bendruomenė — 

KRAŠTO VALDYBOMS 
PASIKEIČIANT 

Lietuvių Bendruomenės tary
ba išrinko naują pirmininką, o 
jis susidarė naują valdybą. 
Vienas kitas įeis ir iš senosios 
valdybos, bet ši valdyba ieškos 
Bendruomenės veiklai naujų 
kelių, nes yra pasikeitęs ir pats 
gyvenimas. Nėra pasikeitusi 
išeivija, kur ia i s k i r t a or
ganizuota bendruomenė, nėra 
pasikeitusi nei tautos dauguma 
tautiniu atžvilgiu. 

Reikia pripažinti, kad viena ir 
kita tautos dalys išaugo skir
tingose sąlygose, skirtingoje 
aplinkoje, kuri darė naujai kar
tai didelės įtakos. Ta įtaka yra 
aiškiai regima tiek svetimuose 
kraštuose gyvenančioje išei
vijoje, tiek buvusioje ilgai oku
puotoje tautos dalyje. Tai ypač 
jaučiama jaunojoje kartoje, kuri 
i šaugo ir mokslus išėjo 
svetimuose universitetuose ar 
specialiose mokyklose. 

Lietuvių Bendruomenė buvo 
susiradusi savo kelią. Kartais ji 
iškrypdavo į svetimus laukus, 
bet ėjo ten, kur jos reikėjo pa
vergtai tautai ir išeivijos di
džiajai daliai. Dabar Lietuva 
yra laisva, nepriklausoma, bet 
svetima kariuomenė dar tebėra 
jos žemėje. J i turi savo laisvę 
įvesti į tam tikrą kelią. 

Daugelis laisvės nesupranta, 
esant svetimiesiems aplink lais
vus. Daugelis, ilgai buvę pa
vergti ir svetimųjų įtakojami, 
nemoka laisve naudotis ir ją 
išnaudoja savo egoistiniams 
tikslams. Tai turi žinoti ir 
išeivija, kuri palaiko ir turi 
palaikyti ryšius ne tik su gimi
nėmis, bet ir su valstybės viršū
nėmis, paskiromis ministeri
jomis ir įstaigomis. 

Nauja krašto valdyba turės 
ieškoti naujų kel ių , kaip 
palaikyti ryš ius su nepri
klausoma savo tėvų ir senolių 
tėvyne. Ji buvo svetimųjų nei
giamoje įtakoje, buvo auklėjama 
atžagariai. Lietuvių Bend
ruomenei reikės susidurti su 
savo amžininkais, dabar labai 
skirtingai galvojančiais. Jie 
nori, kaip ir išeivija, tikros 
laisvės, bet dar nemato į ją aiš
kių kelių. 

Reikia visiems pasidžiaugti, 
kad yra ir iš vadinamo jaunimo, 
kuris imasi atsakomybės už tau
tos ir tautiečių likimą. Ypač už 
likimą išeivijos, kuri gyvena 
skirtingose aplinkybėse, dirba 
skirtingus darbus, augina jau 
visiškai naujas šeimas. 

Iki šiol jie buvo laikyti ne
vertais, dar perjaunais paimti 
tautos vadeles. Šiandien valdo 
nepriklausomą Lietuvą, valdo ir 
išeivijos bendruomenę, per 
kurią siekia ne tik išlaikyti 
lietuvybę svetimoje žemėje, 
bet ir pagelbėti nual in ta i 
tėvynei ar tėvų kraštui. 

Vyresnieji, kurie iki šiol laikė 
visos veiklos vairą savo 
rankose, jau pradeda eiti pen
sijon. Jaunesnieji, bet ne jau
nuoliai paima į stiprias ir dar 
nepavargusias rankas tautos 
vairą svetur ir tėvynėje. Viskas 
priklausys nuo ateities sąlygų ir 
turimų vilčių, kad laisvė, ne 
lengvai atėjusi, susiras savo 
kelią į tikrąją laisvę. 

Perimant pareigas jaunesnie
siems, atsiranda daugiau vilčių 
ilgesniam išsilaikymui išei
vijoje, didesnei pagalbai ir 
atsistatančiai tėvynei. Tai pa
rodys ateitis, parodys ir tos 

jaunesnės rankos ir protai, 
kuriuos mokės jie tinkamai 
įkinkyti lietuviškai tarnybai ir 
tautiniam darbui. 

Nors nauja Lietuvių Bend
ruomenės valdyba per daug išsi
skirsčiusi po plačią Ameriką, 
bet tai nebus veiklai kliūtis, jei 
kiekvienas, apsiėmęs kokias 
pareigas, į jas žiūrės teigiamai, 
paveikiai ir vieningai. Kiek
viena sritis turi skirtingus 
tikslus ir siekimo būdus. Juos 
reikės derinti vienam centrui, 
vienam vadovui, kad tautos 
dalys, nors ir pasiskirsčiusios, 
būtų tinkamai vertinamos. 

Iš naujų jėgų galima daugiau 
ir tikėtis. Neturi niekas bijoti 
klaidų, kurios pasitaikys veik
loje ar išdavose, bet reikės su
telkti visą pagalbą, kad naujos 
jėgos tinkamai galėtų dirbti, 
tinkamai ieškoti veiklai kelių. 
Neklysta tas, kas nedirba, bet 
klaidos moko naujo gyvenimo, 
naujos veiklos ir naujų pareigų 
geresnio supratimo. 

JUBILIEJINIS VLIKO SEIMAS 
Įspūdžiai ir išvados 

JUOZAS ŽYGAS 

Rimties valandėlei 

ŽINO TIK TĖVAS 

Šį savaitgalį naujai išrinktas 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Maciūnas atvyksta į Chicagą 
perimti pareigų iš buvusio pirmi
ninko dr. Antano Razmos. Gal 
jis atsiveš ir kitus pareigūnus, 
kurie jaus atsakomybę už lietu
višką darbą. Gal buvusios 
valdybos narių bent daugumas 
susirinks pareigas perduoti ir 
palinkėti geros veiklos. Tai 
paprasta, žmogiška ir keičiasi 
kas treji metai. Bet vienas 
nepaprastas dalykas, į kurį visi 
turi atkreipti dėmesį, kad buvę 

Seimas įvyko lapkričio 2 d., 
šeštadienį, J aun imo centre, 
Chicagoje. Kadangi plačiai 
spaudoje buvo skelbiama, jog tai 
bus užbaigiamasis seimas, be to, 
jame turėjo dalyvauti ministeris 
pirm. Gediminas Vagnorius, 
tad šiuo seimu buvo didelis 
visuomenės susidomėjimas, 
todėl Jaunimo centro didžioji 
salė buvo pusėtinai užpildyta. 
Seimą atidarė dr. L. Kriau-
čeliūnas, seimo rengimo komi
teto pirm. Savo trumpame žo
dyje jis paminėjo, kad Vlikas 
buvo įsteigtas Lietuvos atsta
tymui — Vliko uždaviniai jau 
atlikti. Dabar telieka apsvars
tyti, kaip būtų galima pasinau
doti Vliko patir t imi Lietuvos 
a t s t a tymui . Toliau kalbėjo 
Vliko valdybos pirm. dr. K. 
Bobelis, kuris yra faktinasis 
„spiritus movens'". Jis pami
nėjo, kad šis seimas vadinamas 
jubiliejiniu dėl to, kad Lietuva 
jau atsistatė. O baigiamasis 
todėl, kad Lietuva pati jau sau 
atstovauja, tad nebereikia už ją 
kalbėti. Seimui pirmininkauti 
buvo pakviestas VI. Šoliūnas. 
Po to buvo pakviestas prezi
diumas, o sudarant sekretoria
tą buvo užkliūta už „Achilo 
kulnies". Vienas iš numatytų į 
sekretoriatą, pasirodo, guli ligo
ninėje. Kiti du, kurie buvo 
pakviesti, atsisakė. 

Iš karto matėsi, kad Vlikas 
turi stiprų valdybos pirmininką, 
bet valdyboje ir bendrai visoje 
organizacijoje tėra vos keletas 
stipresnių asmenybių. Taip 
sakant, yra „chief', bet mažai 
tėra indėnų. Po valdybos pirm. 
kalbos buvo galima jausti, kad 
didelės dalies delegatų ir Vliką 
remiančių žmonių tarpe buvo 
jaučiamas aiškus nusivylimas. 
Buvo jaučiamas noras užsi 

per jauni jau priaugo imtis atsa- T kabinti už kokio nors kabliuko 
komybės ir darbų lietuvyb įr veiklą kitokioje formoje tęsti. 
išlaikymui, tautiškumo ugdy
mui ir ryšių su išsilaisvinusia 
tėvyne palaikymui. 

Naujos krašto vaidybos parei
gos nėra nė kiek lengvesnės, 
negu anksčiau buvusių. 
Anksčiau jau buvo keliai numa
tyti, programa išdiskutuota, 
keičiama tik pagal reikalą. Da
bartinė valdyba turės žiūrėti į 
lietuviškas mokyklas, į tautinę 
kultūrą, į savų tradicijų palai
kymą naujoje situacijoje, kai 
Lietuva yra laisva, kai iš ten 
daug atvyksta, bet kai vieni su 
kitais tik vargiai tesusikalba. 

Reikės tikrai išsilaisvinusiam 
kraštui padėti sulaikyti pabėgi
mus ir nereikalingus važinėji
mus. Taip pat reikės rasti naują 
kalbą su naujais a teiviais 
kalbėti, juos suprasti, jiems 
sakyti suprantamus pareiški
mus. 

I naują Lietuvių Bendruo
menės valdybą žiūrime su 
didelėmis viltimis ir dideliu 
pasitikėjimu jų noru veikti, jų 
pastangomis susirasti savą 
kelią sau ir kitiems lietuviams 
išeivijoje. Taip pat neužmirš
tame, kad išeivija tėra tik tau
tos dalis. Tikroji tauta, nors jos 
dalis ir sugadinta, gyvena savo
je žemėje ir siekia savų tikslų — 
laisvės, nepriklausomybės, eko
nominio geresnio gyvenimo, 
savistovaus galvojimo ir padary
tos žalos išnaikinimo. 

Tauta turi gyventi sveiku ir 
šviesiu gyvenimu. Išeivija turi 
tik padėti tautai atsistatyti, 
atkurti gyvenimą, kurti savą 
kultūrą ir išeivijai kvėpti taut iš
kurną. Naujos valdybos pirmie
ji uždaviniai ir bus jungti abi 
tautos dalis, kad jos kuo mažiau 
skirtųsi. p r . Gr. 

Tai galima labai lengvai supras
ti, kadangi daugeliui mūsų tau
tiečių tai buvo pagrindinė veik
los sritis. O dabar po tiek 
daugelio metų staiga atsiranda 
lyg ant šaligatvio. Gyvenimas 
eina savo keliu, gatve skuba au
tomobiliai ir žmonės. 

G. Vagnorius, Lietuvos minis
teris pirm., sveikino Vliko 
seimą, teigiamai įvertindamas 
Vliko ir išeivijos veiklą. Kalba 
buvo nuosekl i , tačiau joje 
nebuvo tokių minčių, kurias 
reikėtų pabrėžti. Kitas kalbė
tojas ambasadorius Anicetas 
Simutis pažymėjo, kad prieš 55 
m. jis buvo Lietuvos vyriausy
bės atsiųstas į Ameriką, kaip 

žemesnio ran^; diplomatinis 
pareigūnas. Po to buvo daug 
dešimtmečių, kuomet Lietuva 
buvo beveik nepripažįstama. 
Sovietų Sąjungai pradėjus 
braškėti,Lietu a buvo ta, kuri 
pradėjo ir vadovavo laisvės 
kovai . Dabar pasauliui ir 
Jungtinėms Tautoms Lietuvą 
pripažįstant, aš esu vyriausybės 
paskirtas ambasadoriumi prie 
Jungtinių Tauvu, Lietuvos pri
ėmimas į Jungtines Tautas yra 
didelis laimėjimas, tačiau repre-
zentavimas yra reikalingas 
nemažų lėšų, tad tuo reikalu ir 
kreipiuos į Tautos Fondą. 

Į popietinę sesiją atvyko ir 
ambasadorius St. Lozoraitis, 
kuris taip pat tarė sveikinimo 
žodį, kuriame jis pažymėjo, kad 
po šių nenumatytų įvykių 
Lietuva jau pat: sau atstovauja. 
Dėlto ir Vlika- turi padaryti iš
vadas, kurios dar nereiškia mir
ties nuosprendžio. Žodžiu seimą 
sveikino visi mūsų konsulai, be 
to, buvo daug sveikinimų gauta 
raštu. J. Daugėla, rezoliucijų 
komisijos pirm seimui pateikė 
22 rezoliucijas, kurios buvo 
kruopščiai parengtos. Su jomis, 
prieš balsuojant, komisijos dar 
turėjo susipažinti. Ta proga 
buvo patikrinti dalyvaujantieji 
seimo atstovai Rasta, kad 
seime tebuvo 44 ats tovai . 
Vienos Vliką sudarančios or
ganizacijos delegacijos pirm., 
paklaustas, kodėl tėra t ik du 
atstovai, atsake, kad trečio 
neturima. Šis epizodas yra labai 
charakteringas beveik visai 
Vliko struktūrai. 

Pavarčius seimo leidinėlį. 
galima susipažinti su Vliką 
sudarančiomis organizacijomis. 
Į jį pasižiūrėjus gaunasi įspūdis, 
kad Gogo*!te. rašydamas savo 
„Mirusias sielas", kaip tik 
šitokią situaciją turėjo galvoje. 
Dalis tų organizacijų ir draugijų 
buvo sukurtos 1923-26 m. perio
de, seimo frakcijų rietenų moty
vais (panašiai, kaip dabar) ir 
1926 m. su gruodžiu savo egzis
tenciją baigė. O kitos,, atsira
dusios rezistencijos metais, vos 
ne vos pajėgė savo vietas seime 
užpildyti. Tad ir pats Vlikas 
visuomenėje tokio svorio 
neturėjo, kokį galėjo turėti . 

Baigiamoji sesija vyko 
lapkričio 3 d., sekmadienį. 
Lietuvių tautiniuose namuose. 
Po diskusijų buvo priimtos re
zoliucijos. Jų visų nesumi
nėsime. Pagrindinis nutarimas 
buvo. kad Vlikas iki 1992 m. 

liepos 1 d. užbaigia savo politinę 
veiklą, Lietuvos vyriausybei 
perduoda archyvus ir finan
sinius resursus. Lieka Tautos 
Fondo veikla, kadangi yra 
užrašytų būsimų palikimų, kol 
aukotojai gyvi — tai procentai 
jiems išmokami. Taip pat pa
daryti svarbūs nutarimai, kad 
ambasadoms prie Jungtinių 
Tautų ir VVashingtone paski
riama po 100,000 dol. jų veiklai 
remti. Šie nu ta r imai buvo 
visuotinai priimti. Vlikui perei
nant į likvidavimosi stadiją, 
vertėtų trumpai atsiminti jo is
toriją. 

Vokiečių okupacijos metu 
plačiai išsivystė lietuvių rezis
tencija. Kiekviena veikla tur i 
turėti vadovybę, tad susidarė ir 
rezistencijos centrai. Bet reikėjo 
vienu balsu kalbėti. Tad 1943 
m. XI.25 Balio Gaidžiūno bute, 
Parodos g-vė Nr. 7, susirinko 
partijų ir sąjūdžių atstovai, 
kurie nu t a r ė susijungti i r 
sudaryti Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą. Tenka 
pastebėti, kad iš 8 dalyvavusių 
pirmame posėdyje du dar yra 
mūsų tarpe, būtent B. Gaidžiū-
nas ir A. Darnusis. Visi, kurie 
nelaukė vokiečių pergalės ir 
nevykdė jų potvarkių, jautėsi 
stipresni ir drąsesni, kadangi 
buvo rezistencijai vadovaujantis 
centras. Apie to centro veiklą 
informuodavo pogrindžio 
spauda. Raudonajam košmarui 
artėjant, keliasdešimt tūkstan
čių lietuvių ieškojo išsigelbėjimo 
Vakaruose . Išs imėtėme po 
Vokietijos miestų griuvėsius, 
netrukus pradėjome vienas kitą 
surasti. Per laiškus sužinojome, 
kad ir rezistencijos vadovybės 
žmonės yra mūsų tarpe. 

Susiorganizavus stovykliniam 
gyvenimui ir raudoniesiems 
komisarams pradėjus po jas lan
džioti ir skleisti įvairius gan
dus, taip pat buvome drąsesni, 
kadangi jau žinojome apie Vliko 
veiklą. Pabėgėlių masei išsi
skirsčius po įvairius konti
nentus, pasiekė mus žinios apie 
prasidėjusią trintį tarp Vliko ir 
Diplomatinės tarnybos šefo. Ši 
trintis pakirto Vliko autoritetą 
ir nuo to niekuomet jis pilnai 
neatsigavo. Po to sekė dar įvai
rios tarpusavio trintys. Bet ta i 
jau praeitis! Kuomet laiko vėjai 
nupustys susinešusias dulkes. 
bus užmiršti vardai; ir kuomet 
bus vartomi pageltę istorijos 
lapai, tai bus matomas Vliko 
vardas giliai įrėžtas lietuvių re
zistencijos kelyje. 

Visi žino, kad pasaulis, nepai
sant materialistinių spėliojimų, 
baigsis, kaip jis prasidėjo. Gal 
prasidėjo prieš milijonus a r bili
jonus metų, bet baigsis kada 
nors, nors niekas nežino tos 
dienos ir valandos. Visi žino, 
kad pasaulis baigsis asme
niškai, nes kiekvienas, kuris 
gimsta, yra skirtas mirti. Gal 
vienas išgyvena tik kelerius 
metus, kitas kelias dešimtis, bet 
viskas baigiasi ir prasideda 
amž inybė , k u r i n i e k a d a 
nesibaigia. 

Viešpa t s Jėzus savo mo
kiniams pasakė aiškiai apie 
pasaulio pabaigą. Jėzus pa
reiškė, kad „tomis dienomis, po 
ano sielvarto, saulė aptems, 
m ė n u l i s nus tos blizgesio, 
d a n g a u s žvaigždės k r i s , ir 
aanguje esančios galybės bus 
pajudintos. Tuomet jie išvys 
žmogaus Sūnų ateinantį de
besyse su didele galybe ir gar
be" (Mk. 13, 24-26). 

Taip Jėzus savo apaštalams ir 
mokiniams pasakoja apie pa
saulio pabaigą, kuri t ikrai bus. 
Pareiškęs apie žmogaus Sūnų, 
tai y ra Jėzų Kristų, ateisiantį 
teisti gyvųjų ir mirusiųjų, jis dar 
primena: „Bet anos dienos ar 
valandos niekas nežino, nei 
angelai danguje, nei Sūnus, tik 
vienas Tėvas" (Mk. 13, 32). Ki
taip tariant , reikia visuomet 
t a m didžiajam teismui, tai 
paskutinei dienai būti pasiruo
šusiems, bet nereikia spėlioti, 
kad pasaulio pabaiga bus tuo
jau, kad Jėzus teis paskutiniam 
teisme už kelių dienų ir metų. 
Tai nežino nei Sūnus, kaip 
žmogus, gyvenąs tarp žmonių, 
žino t ik Tėvas, taigi ir Sūnus, 
kaip antrasis Švč. Trejybės 
asmuo. 

Šv. Paulius ir sako: „Nes jis 
viena auka padarė pašventi
namuosius tobulus per amžius. 
O kur jos yra atleistos, ten jau 
nebėra aukos u i nuodėmę" 
(Žyd. 10,14,18). Taigi ir Jėzaus 
kaip teisėjo atėjimas yra tik 
gyvųjų ir mirusiųjų viešas at
skyrimas į gerus ir blogus, 
tarnavusius savo Kūrėjui ir jam 
pasipriešinusius- čia žemėje. 
Vieni gyveno pagal iš dangaus 
atneštą Jėzaus mokslą, kiti 
gyveno tik savo žmogiškumu, 
tik pataikaudami savo silpny
bėms, tik darydami nuodėmes, 
nors iš jų jau buvo atpirkti Die
vo Sūnaus auka. Ir vieni ir kiti 
atsiims savo atlyginimą, kurio 
buvo žemėje užsitarnavę, tai yra 
vieni eis su Jėzumi, kiti į 

amžinas tamsybes. Ir evangelis
tas šv. Lukas įspėja: „Taigi, 
budėkite, visą laiką mels
damies, kad būtumėt rasti ver
ti išvengti viso to, kas turi 
įvykti, ir stotis žmogaus Sūnaus 
akivaizdoje" (Lk. 21 , 36). 

Paskutiniame teisme, kada 
ateis Jėzus Kristus visus teisti, 
niekas nebus paslėpta. Nebus 
paslėpta nė asmeniniam teisme, 
kada kiekvienas turės atsakyti 
prieš savo sąžinę ir savo Kūrėją, 
prieš eidamas į laimingą ar 
nelaimingą amžinybe. „Joks su
tvėrimas, sako šv. Paulius, nėra 
neregimas jo akivaizdoje; visa 
yra plika ir atidengta akims to, 
kuriam turime duoti apyskaitą" 
(Žd. 4,13). Šv. Mato lūpomis Jė
zus primena geriesiems: „Iš 
tikrųjų, sakau jums, kiek kar
tų jūs tai padarėte vienam mano 
mažiausiųjų brolių, man pa
darėte" (Mt. 25, 40). 

Tai ir primena Viešpats Jėzus, 
kalbėdamas apie paskutinį 
teisiną, apie kurį net jis nežino, 
kad geri darbai, padaryti ar
timui, yra padaryti jam pačiam, 
Dievui. Kiekvienas kūrinys yra 
Dievo sukurtas, kiekvienas yra 
žmogaus kraujo giminė, o kaip 
krikščionis dar ir jo brolis 
viename tikėjime Jėzumi Kris
tumi, kuris buvo siųstas į žemę 
ne tik žmones išganyti, bet ir 
pamokyti ir iš nuodėmės at
pirkti. O Jėzaus a u k a ir 
reiškiasi žmoguje gerais darbais 
dėl jo mokslo, dėl jo įsakymų, 
dėl artimumo su kitu žmogumi, 
kuris yra Dievo paveikslu ir 
panašumu sukurtas. Jis yra 
dvasinis, turįs teisę per Kristų 
į dangaus karalystę, bet t ik 
gerais darbais. Dėlto Jėzus 
kalbėjo savo mokiniams: „Aš 
pasaulio šviesa. Kas mane seka, 
nevaikščios tamsybėje; jis turės 
gyvenimo šviesos" (Jn. 8, 12). 

Kristaus šviesoje vaikščioja jo 
sekėjai, jo mokiniai ir jo ieško
tojai. Ta šviesa yra amžina švie
sa, vedanti į amžinybę su Dievu 
Tėvu, savo Kūrėju, su Dievu 
Sūnumi, žmonijos atpirkėju, su 
Šventąja Dvasia, sieloje šviesos 
gaivintoja ir geriems darbams 
skatintoja. Su Dievu esant, ne
baisus nei asmeninis, nei pasku
tinis teismas. P . A. 

Vilkas visuomet išleidžiamas 
iš derybų. 

Italų patarlė 

Dievas nebaido musių nuo 
beuodegės karvės. 

Fulani afrikiečių patarlė 

Kai vėjas pučia, gali pamatyti 
paukščio odą. 

Haiti žmonių patarlė 

Jei akmenimis svaidysi j 
kiekvieną lojantį šunį. turėsi 
neštis daugybę akmenų. 

Vokiečių patarlė 

Tigro 
drvžuotas. 

vaikas g ims ta 

Ispanų patarlė 

Ne vienas žmogus nueina iš 
dangaus j peklą vien del 
užsispyrimo. 

Žydų patarlė 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

R o m a n a s 

Ir vėl pas mus grįžo Arenas. Toks pat kultūringas, 
tylus, santūrus. Kai vieną šeštadienį vaiką: suguldyti 
miegojo.jis, nors nedrąsiai, bet savyje daug tikresnis, 
man tarė: 

— Birute... Ar nemanytum, kad man nereikėtų Čia 
būti svečiu? 

Nejausdama šitam žmogui švelnesniojo jausmo, o 
tik draugiškumą, aš nutariau griauti visas jo svajones. 
Atpratint nuo tų jo planų. Griežtai, bet ir a:s»uai daviau 
jam suprasti, kad jis niekada negalvotu ~an siūlyti 
tapt palydove Šeimoj ir gyvenime. Aiškinau savo, kaip 
motinos, kelią, vedybinę priesaiką, josios ?tiprybę ir 
pareigą Dievui. Suprato jis viską gerai ir idnas išėjo 
tada... Bet verčiau jį nuliūdinti kartą, kaip skaudinti 
nuolat, ilgai... 

Ištikima buvau Stepui per visą tą laiką. Ar buvo 
to vertas? Nė nežinau. Bet sąžinė mano neleido sutrypt 
Sakramento a r laužyti priesaiką. Nors būtų bedievis 
ar komunistas, plėšikas, tironas — altor.aus akivaiz
doj duotasis žodis jau riša mane amžinai Nors fiziniai 
ir atskirta, nuėjus nuo jo savo noru. bet ?:elos ryšiai 
yra per tvirti , kad leisčiau sau žaist rū?tamu paties 
Dievo! Gal niekina Stepas dievybę, gal uokias iš jos 
— juk apeigų ir dogmų jis niekad nepaisė — bet man 
visa tai yra šventa, kilnu. 

Sakydavau jam, jog dabar jis tik k la idos siaurais 
piktžolėtais takais,neberasdamas meile? plačiausiojo 
plento Bet išauš vėl diena — ir paseks jis rr.ane. Supras 

ateistas, jog klydo. J is buvo apakęs ne vien komunis- tarnybą ir miestą. Taipogi Areną. Tik ta ip sugebėjau 
tų įkaitom idėjom, bet savo kovos pasisekimais. Pogrin- užbaigt vizitus jo kasdienius... Nuo tol apie ji man ne-
dy veikė prieš savąją valdžią. Iš celės išėjęs apsvaigo teko girdėti. Bet atmintyje pasiliks šis kilnus, padorus, 
džiaugsmu pergalingu. Aš jį suprantu... Veržlus jis, malonusis žmogus, 
drąsus, bet be galo grubus. Sentimentai, švelnumai jam Motina mano ligota, suvargus, nudžiugo sulaukus 
visai svetimi. Tik jėgą ir smurtą, idėjinę kovą jis 
tepripažno. Deja, idėjos dažnai tiktai popieriuj gražios. 
Gyvenime matome tiek neteisybės! Kiek melo, klas
tos ir niekšybės! 

Netruko prabėgt okupacijos metai. Karo dievaitis 
atsuko ir vėl laimės ratą sovietinėn pusėn ir springo, 
kvatojos nelaimes, kančias ir vargus vėl atnešęs. Prie 
Stalino miesto speiguose persišaldę jau panikoj bėgo 
atgal vokiečiai - „Faterlandan". Gandai skelbė, jog 
vėl bus banga iš raudonojo maro pavėsio. Manyje kilo 
audros vilčių prieštaringų ir šiurpino baimė šlykščio-
sios baidyklės. 

Jei Stepas dar gyvas — ar laukti m a n jo? O gal nė 
žinot apie mus jis nenori? Gal kokią meilužę sau rado? 
Gal komunistę jam tinkamą kūnu, siela? Pasilikt 
Lietuvoj rizikinga ne tiktai dėl to, kad pati aš buvau 
jį apleidus, tikėdamos laukti tik keršto, bet ir dėl mano 
vaikų. Juk juos tada gelbėjau nuo bolševikiško maro. 
Nejau dabar vėl juos grąžinsiu ateizmo klanan, kad 
subrendę jie taptų tikrais komunistais, kaip jų Mel-
nikaitė, partiečiai jaunuoliai, išdavę net savo tėvus? 
To aš negaliu. Teisės taip pat neturiu! Uždėjo man 
pareigą Dievas krikščioniškoj dvasioj auginti žmonijai 
padorius sūnus ir garbingas dukras. Atsimetu aš nuo 
barbaro vyro, jei pats nesuvokia sugrįžt pas mane ir 
šeimon. Juk būtų sugrįžęs, jei dar gyvas... O gal jis kar
t u su naująja banga grįš valdyti ir mulkinti žmones? 
O, ne! Tik jau ne mane! 

Frontui artėjant vis saugotis teko, kad nepakliūtume 
karo malūno sukiman. Pas mamą, Šakių apskritin, į 
laukus ir dirvonus nusivežiau savo vaikus, pametus 

darbams paramos. Bet ir nuliūdo, nes pragyvent jai 
sunkiau su naujom burnomis... Giliajame kaime nei 
darbo, nei duonos... Tik laukėm, kada pro mūs kraštą 
baisingojo Marso vežimas prabėgs. Iš seno pas mamą 
išlikęs dar radijo aparatėlis vienintelė man pramoga. 
Šis radijas dar vis su špūlėm, ausinėm, iš anų dienų, 
kai su broliu vis gaudydavom adatėle muzikos garsą 
r svetimo krašto žodžius. Dabar jis man vėl toks nau

dingas! Iš radijo aš karo eigą žinojau ir apie sovietų 
karius besiveržiančius vėl Lietuvon. 

Tiesa, vykdama dar per Kauną buvau apsistojus pas 
klasės draugę Priemenienę. Iš mokslo laikų ji kažkaip 
mane mėgo labiausia, todėl, kiekvieną kartą vykdama 
iš miestelio Kaunan, vis pas ją aš nakvojau. Dabar jai 
tuo pačiu atsilyginti galėjau: išbėgus iš Kauno, su
stojo mamos ūky, pas mus. Pradžioje mama priešinos 
ir nenorėjo, bet pamačius, jog Priemeniai apsirūpinę gal 
kokiems metams maistu, nusileido ir parengė lovas 
klėtelėj. 

Taip mes linksmai leidom vasarą Zanavykijoj, prie 
pušų ošimo ir tykaus vandenėlio. Priemenis dirbęs prie 
mitybos, todėl jam ir sunkvežimis teko, dargi pripildy
tas maisto ir prekių. 

Bet štai, atvažiavo vyriausias jo šefas, vokietis 
Francas nuo Reino. Departamento jis patarėjas, ar kaip 
ten vadina... Rudeniop apleido j is Kauną, paskendusi 
priešo ugny, belaukiant) priešo žiauraus. Kelio atgal 
mums nebuvo... Džiaugiausi, kad uždanga nusileido, 
palikus anapus tik kraują, ugnį, bombas, terorą. O Čia 
apgaubė mus viltimis ir klaustukais. 

(Bus daugiau) 

* 
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l JAV lietuvių sostinę Chica-
gą daugelis tautiečių važiavo šį 
» avasarį, kai ten vyko istorinės 
i luzikos dienos. Bet mes atosto
goms pasirinkom žymiai ra
mesnį rudens laikotarpį, kai 
Cb dagoje jau prasidėjęs naujas 
lietu 'ių veiklos sezonas, o spal 
vingas ruduo Amerikos vidur -
vakariuose po vasaros karščių 
JAV sostinėje žada suteikti 
ramybe ir poilsį. Tačiau šiemet 
gamta krėtė šunybes: kuone 
savaitę ištisai lijo. o per likusias 
dienas Chicagą sukaustė ne
t ikėti šalčiai, kai vieną iš 
pirmųjų lapkričio mėnes io 
dienų rytą termometras rodė 11 
laipsnių Fahrenheito, o Soldiers 
Field stadione, kur Chicagos 
Bears žaidė pergalingas futbolo 
rungtynes su Detroito Lions. 
temperatūra nukrito žemiau 
nulio. 

Jei Washingtone per 13 metų 
teko dalyvauti t ik trijų a r 
keturių lietuvių laidotuvėse, tai 
Chicagoje k iekv ieno ap
silankymo proga jų t ikrai ne
trūksta. Taip ir šį kartą. Kai 
atsivertėm „Draugą", tą dieną 
buvo paskelbti pranešimai apie 
šiuos mirusius: Teklę Radzienę. 
palikusią dvi dukras — Balfo 
Įstaigos reikalų vedėją Laimą 
Aleksienę ir žinomo Kanados 
bendruomen in inko Alg io 
Vaičiūno žmoną Aldoną, aštuo
nis anūkus ir tiek pat pro-
anūkų. Kazimierą Jonyną, ilga
metės Brighton Parko lit. mo
kyklos vedėjos Sofijos Jony-
nienės vyrą ir veiklios lietu-
va i tės - f inans in inkės R ū t o s 
Jonynaitės-Juškienės tėvą ir 
Vytautą Rusteikį, buvusi a.a. 
muziko Balio Pakšto populia
raus orkestro narį. Kai Petkaus 
koplyčioje lankėm ten pašarvotą 
T. Radzienę, čia jau atėjo žinia 
ir apie Chicagoje per keturis de
šimtmečius gyvenusio kun . 
Jono Plankio mirtį. Tai realus 
rodiklis, kaip sparčiai retėja 
Chicagos lietuvių ir k a r t u 
„Draugo" bei kitų lietuviškų 
laikraščių ir knygų skaitytojų 
gretos. Tuo tarpu ilgesniam ar 
trumpesniam laikui atvažia
vusieji iš Lietuvos, kurių ypač 
gausu M a r ą u e t t e P a r k e , 
neužpildo mirusiųjų vietų nei 
dar likusiose liet. parapijų baž
nyčiose, nei lietuviškų la ikraš
čių prenumeratorių sąrašuose. 
Išaugę diktatūroje, išeivijos 
lietuvių dvasiai bei tradicijoms 
jie čia dar gerokai abejingi. 

įdomūs buvo ir ketvirtieji 
šermenys, Jaunimo centre vykę 
simbolinę Vėlinių dieną — ta i 
48 istorinis ir, reikia manyt i , 
paskutinis Vliko seimas. Prie 
šios temos tikiuosi sugrįžti kada 
nors ateityje. 

LIETUVIŲ E G Z O D O 
LITERATŪRA 

Būdamas Chicagoje kaipgi 
neaplankysi už Lietuvos ribų 
vienintelio likusio lietuviško 
dienraščio „Draugo". J o b ą 
atvykęs iš Washingtono dien
raščio rūmuose pajunti tokią 

tvarką bei ramybę, kokios toli 
gražu nėra sostinės valdžios 
įstaigose. Prieš keliolika metų 
iš „Draugo" spaustuvės dingo ir 
daugiau kaip pusšimtį metų 
tarnavęs vadinamas „karšto 
m e t a l o " procesas , kada 
laikraščių, žurnalų, knygų teks
tai karšto metalo procesu buvo 
renkami linotipais ir nuo švino 
spausdinami, kaip ir visose pa
saulio spaustuvėse. Bet pasta
rajam dvidešimtmetyje — pra
džioje didžioji spauda, o vė' .au 
ir mažesnės spaustuvės šį pro
cesą pakeitė ofsetiniu spaus
dinimu nuo popieriuje (o ne 
metale) į puslapius sulaužyto 
teksto. Tačiau pastarojo nepa
vykusio perversmo Sovietų 
Sąjungoje metu televizijoje teko 
pamatyti linotipų mišką, tebe
stovintį Maskvoje vienoje iš te
nykščių dienraščių spaustuvių. 
Atrodo, kad modernesnė spau
dos technika Maskvos dar nepa
siekė. 

Nenorėdamas ilgiau trukdyti 
darbais užimtų redaktorių, an
tro aukšto vestibiulyje sutinku 
poetą K. Bradūną, betriūsiantį 
prie stambios knygos maketo. 
Jis , o kar tu ir Ohio valstijoje 
gyvenantis prof. dr. Rimvydas 
Šilbajoris neseniai suredagavo 
daugiau negu 800 puslapių api
mančią knygą „Lietuvių Egzo
do l i teratūra — 1945-1990", ku
rioje aptariami tuo laikotarpiu 
už Lietuvos ribų gyvenę bei 
kūrę mūsų rašytojai ir duoda
mas bendrasis čionykščio litera
t ū r i n i o gyvenimo vaizdas. 
Straipsnius parašė 20 litera
tūros mokslininkų bei kritikų, 
pradedant amžiumi vyriausiu 
Antanu Vaičiulaičiu ir baigiant 
pačia jauniausia, deja, neseniai 
mirusia dr. Živile Bilaišyte. 

Šio veikalo puslapių maketus 
ir ruošia vienas iš jo redaktorių 
— K. Bradūnas, lapkričio pra
džioje jau užbaigęs 700 psl. 
„Lietuvių Egzodo literatūros" 
pa ruoš imą i r išleidimą fi
nansuoja Lietuvių Fondas, o 
leidėjas yra Lituanistikos ins
t i tutas . Tikimasi, kad šis gau
siai i l iustruotas veikalas 1000 
egzempliorių tiražu pasirodys 
k i tų metų pradžioje. Labai 
kruopščiai 80 puslapių uži
mančią bibliografiją taip pat pa
ruošė Kazys Bradūnas. 

V I D U R M I E S T I S A R T Ė J A 
Į P I E T U S 

Pirma negu aplankę Mar
ąuet te Parką, pravažiuojam 
senaisiais keliais pro kadaise 
lietuvių apgyventus rajonus: 18 
gatvės arba Pilseno apylinkes ir 
Bridgeportą. Čia, kur dar tebe
stovi buvusio dienraščio „Nau
j ienų" rūmai su užkaltais lan
gais, matyti naujų statybų ir 
b ū r y s nau ja i į s ikū rus ių 
dailininkų studijų. Tuo tarpu 
Halsted ir Roosevelt gatvių 
apylinkę, kur per šimtmetį spie
tėsi garsus Chicagos turgus, 
nupirko Illinois universitetas. 
Netrukus aplūžę senų parduo
tuvių namai bus nuversti ir jų 
vietoje i š augs univers i te to 
pastatai . 

P A R A P I J O S AUKSINĖS 
SUKAKTIES KONCERTAS 

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos auksinės sukakt ies 
minėjimas pradėtas koncertu 
spalio 19 d. šios parapijos salėje. 
Įvado žodžiu į susirinkusius 
kreipėsi sukakties renginių 
komiteto pirmininkė D. Poli-
kaitienė, pažymėdama, kad 
parapijos gyvenime daug yra 
reiškęsi vietos muzikai, solistai 
ir instrumentalistai. Parapijos 
vadovybė, norėdama sudaryti 
galimybę susipažinti su kitur 
gyvenančiais menin inka i s , 
dažnai juos pasikviesdavo į savo 
rengin ius . Šis koncer tas 
atliekamas vietinių menininkų 
jėgomis. 

Tuojau scenoje išsirikiavo 
„Spindulio" jaunimo choras (28 
asmenys). Diriguojant muzikui 
V. Raliui, jie sudainavo „Kur gi
ria žaliuoja" (žodžiai J. Vair 
gaičio, muzika J. Gudavičia s1 

ir „Stoviu aš pa r imu :" 
(partizanų daina). Akr mpanavo 
P. Vitas. 

Tuo tarpu Bridgeportas — se
nasis Chicagos lietuvių lopšys — 
smarkiai keičiasi į gerąją pusę 
ir gražėja. Buvusi Lietuvių 
auditorija, iki 1957 m. atlikusi 
neeilinį vaidmenį l ietuvių 
visuomeniniame ir kultūrinia
me gyvenime, kaip atrodo, iš pa
grindų remontuojama. Po 
remontų sunku beatpažinti ir 
buvusius „Mildos" kino rūmus. 
Aplamai Bridgeporte daug na
mų atnaujinta, matyti naujų 
prekybos centrų. Palei Archer 
gatvę pravedus geležinkelį į 
Midway aerouostą ir Archer bei 
Halsted gatvių sankryžoje pa
stačius stotį, kaip atrodo, už 
vieno kito dešimtmečio smar
kiai į p i e tvaka r iu s besi
plečiantis ,,downtownas" jau 
pasieks kadaise buvusį lietuvių 
centrą Bridgeportą, kuriame 
yra dabartinio Chicagos mero 
Daley rezidencija, kur per 40 m. 
laikosi dail. J. Kelečiaus studi
ja. Tačiau čia buvusi seniausia 
Chicagos lietuvių Šv. Jurgio 
bažnyčia, ka ip atrodo, jau 
amžiams uždaryta... 

Atnaujintuose rūmuose Ar
cher ir Halsted gatvių sankry
žoje įsikūrusi LCA foto studija, 
kurios savininkai yra antra-
kaimietis Eug. Butėnas ir 
vienas amerikietis. Šioje studi
joje, prieš kurios langus sustos 
kitų metų antrojoje pusėje iš 
Chicagos vidurmiesčio į Midway 
aerouostą pradėsiantys važinėti 
traukiniai, daug garsiųjų ameri
kiečių ir kitų pasaulio įžymybių 
fotografijų. Tai vis tie žmonės, 
kuriuos, rengėjams pakvietus, 
šios studijos savininkai nufoto
grafavo. Jų tarpe yra bu v. 
Amerikos valstybės sekretorius 
H. Kissingeris, Izraelio minis-
teris pirmininkas Y. Shamiras 
ir užsienio reikalų ministeris S. 
Peresas, amerikietis generolas 
Schvvarzkopfas, televizijos 
pranešėjai D. Rather, T. Koppel 
ir daug kitų. Šalia jų ir Vyt. 
Landsbergio, oficialiai nufoto
grafuoto jo garbei suruoštame 
priėmime McCormack Place 
Chicagoje. 

Solistė S Simoliūnienė. 
sopranas, jautriai atliko „Sap
nas apie Dzūkiją" (muzika O. 
Metrikienės ir „Rods par
p u l s i u " (K V. Banaičio). 
Akompanavo muz. V. Ralys. 

Solistė J . Budriūnaitė-Če-
kanauskiene rnezzo sopranas, 
nuo ta ik inga i pada inavo 
„Šauksmas" ž. Alės Rūtos, 
muzika B. Badnūno) ir „Či
gonės da ina" iš operos 
„Carmen". Akomanavo muz. R. 
Apeikytė. 

L. A. vyrų kvartetas (R. Dab-
šys, E. Jarašūnas, A. Polikaitis, 
B. Seliukas' atliko „Tikiu" 
(muz. R. Apeikytės), „Gyvenimo 
pagunda" (muz. G. Gudaus
kienės) ir „Tėvynei" (žodž. J. 
Mažeikos, muz. B. Budriūno). 

A. Polikaitis. koncerto komi
teto pirmininkas, pranešė, kad 
Šv. Kazimiero parapijos 
^okakties proga, kaip daug pasi
darbavęs šia; parapijai, vedęs 

jos chorą 35 metus, pagerbiamas 
komp. B. Budriūnas, j am 
įteikiant meniškai pagamintą 
žymenį su atitinkamu įrašu. 
Žymenį komp. B. Budriūnui 
į te ikė A. Polikaitis ir L. 
Mažeikienė, viena iš seniausių 
parapijos chorisčių. 

Tolimesnėje programoje buvo 
atliktas darniai duetu valsas iš 
muzikinio veikalo „Pamario 
pasaka" (žodž. D. Bindokienės. 
muz. A. Jurgučio). Dainavo V. 
Vilkienė sopranas su A. Polikai-
čiu, baritonu - savo tėvu. Be to, 
V. Vilkienė jausmingai dar pa
dainavo „Motinai" (žodž. B. 

Praleiskite Kalėdų 
Šventes Ir Sutikite 

Naujuosius Metus Lietuvoje! 

Gruodžio 20 d. — sausio 5 d. 
14 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje. 

Gruodžio 26 d. — sausio 12 d. 
14 naktų Lietuvoje, 2 naktys Kopenhagoje. 

Parūpinsime bilietus j Nauju Metų išvakarėse 
vyksiančia opera Traviata. Norintieji galės 

apsistoti laukiuose viešbučiuose didžiausiuose 
Lietuvos miestuose už pigia kaina 

Skambinkite tel.: 708 422-3000 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

9439 S. KEDZIE, EVERGREEN PARK. IL 60642 

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos 50 metų sukaktuviniame koncerte. Iš k.: muz. V. Ralys, 
sol. L. Mažeikienė, klebonas kun. dr A. Olšauskas, komp. B. Budriūnas, sol. J. Čekanauskienė, 
sol. B. Vizgirdienė. Nuotr. V. Baltutienės 

Brazdžionio, muz. R. Apeikytės). 
Akompanavo irgi muz. R. 
Apeikytė. 

R. Dabšys aptarė muzikės R. 
Apeikytės veiklą ir įnašą į 
parapijos ir apskritai šios vien
sėdijos kultūrinį gyvenimą. Jis 
kartu su L. Mažeikiene įteikė 
jai meniškai pagamintą žymenį 
už jos didelį atsidėjimą 
muzikinėje srityje. Dabšys 
kalbėjo, kad Raimonda, išau
gusi šioje viensėdijoje, gavusi 
muzikos magis t ro laipsnį 
Northridge kolegijoje. Ji lydėjo 
L. A. vyrų kvartetą, ne tik 
koncertuojant kituose mies
tuose, bet ir kituose kon
tinentuose, akompanavo kvar
tetui jo koncertuose Lietuvoje. 

B. Vizgirdienė, sopranas, nuo
taikingai atliko „Kur balti ke-

(Nukelta į 6 psl.) 

ATLANTA IMPORT EXPORT 

Džiaugiasi galėdama pranešti, jog pagerėjus susisiekimui 
su Lietuva firmos klientams išrūpinta nuolaida: 

89 et. už svarą, jei siuntinys sveria daugiau, negu 100 svarų. 
99 et. už svarą lengvesnio siuntinio. 

Nuolaidi .sigalioja lapkričio 18 d., pirmadienį ir tęsis iki 
gruodžio 31 d. 

ATLANTA didžiuojasi, kad šįmet turėjo apie TRIS TŪKS
TANČIUS KLIENTŲ, ir visų siuntiniai laimingai pasiekė 
Lietuvą Daugiau 100 svarų siuntiniai paimami iš namų. 

čia taip pat galite pasiteirauti dėl maisto siuntinių. 

ATLANTA IMPORT EXPORT, 2719 West 71 st St., 
Chlcago IL 60629. Tel. (312) 434-2121 

9525 So 79th Avenue 
Hlckory HHIs, Illinois 60457 
Tatophone: 1 •706-430-8090 
T«tofax: 1-708-430-5783 

^ 
^ 

ZaiW^ 
NAUJA „ŽAIBO" SVEIKINIMŲ SUDĖTIS 

ŠVENČIŲ PROGA 

NR. 1 8ouquet o' flowers and a box of fine chocolates 
HR. 2 3ouquet of ftowers, box of fine chocolates. two Sottles of champagne 

and two botttes of vodka 
NR. 3 Onetubof bufotegum, 180pieces. Tootste pops assorted lOOpieces 

"-, 46oz. cans of orange juice. one #10 can (6 lbs-10 oz.) Dole pneap-
ple crtunKs, one #10 can (6 lbs-10 oz) of Del Monte peach halves. one 
#10 can (6 (be-10 oz) Del Monte fruit cocktail. one box 50/1 oz paeks 
z' Swiss Miss hot cocoa mix. Jelto sfawbe—/ k)OC 5 oz paeks, two Ibs 
z' almonds 

MR.4 Aesson vegetable oil 1 gaį. Lipton tea bags 216 count bas<l 5 5 oz 
bay leaves 2 oz. cirtnamon stieks 8 oz. ground ctnnamon 16 oz. spamsr> 
paprika, 18 oz, coarse ground pepper 16 oz. ground black pepper 16 
oz. rice 5 tos 

NR. 5 ='irtce thin speghetti 10 tos. Dotefruitsalad#10can(6lbs-10oz).greer 
stnng beans #10 can (6 tos-5 oz). Star Kist tuną 6/8 125 oz each. tiny 
shrimp 3/4 2S oz cans each. bouiHion cubes 200 p-eces, chicken cubes 
200 pieces. Kraft mayonaisse one (1) gallon 
•0 tos ftour. 10 Ibs sugar. 6 los nce. 29 oz can peaches. 4 ib table 
salt. 2 cans ptneeppte. 2 boxes prunes. 2 boxes rarsins. 64 oz vegetable 
oil, 12 oz cocoa. 39 oz 8 O'clock coffee beans 
Aspirin 600 tabtets. Centrum vitaminą 100 tablets. 32 oz shampoo. an-
•acid Band atds. toothpaate 12). soap 8 bars 
A speoal grtt package for men shavin razors. cotogne. shaving ceam. 
after shave lotton etc. 
* special grft package for ladies cosmetics shampoo. tooth pašte. 
soao, etc 
T«v»nty tv»o (22) Ibs of finest meats 
"Oto» ftour. 10 ibs sugar. 6 Ibs rice. 64 oz vegetable oil. 39 oz coffee 
5eans. 1 *g nam. 0 65 kg tongue, 0 65 kg chicken 

NR. « 

NR. 8 

N R * 

NR. 10 
NR. 11 

$50 00 

$85 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 
$100 00 

$100 00 

J 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Siūlo 

Asmeniškas keliones (pavieniui) į Nepriklausomą 
Lietuvą bet kuriuo laiku už pigiausią kalną! 
Parūpinama viešbučius įvairiuose Lietuvos 
miestuose. 
Sudaroma galimybes nupirkti giminėms bet kokį 
nekilnojamą turtą, pvz. butą, namą ir pn. 

Kreipkite* l mus, mielai, greitai, sąžiningai 
patarnausime: 

9439 S. Kadzla, Evargraan Park. IL60642, 
Tai. 708-422-3000 

INTERNATIONAL 
9525 SO. 79TH AVENTE. HICKORY HILLS. IL 60457-2259 L'.S.A 

1992 PIRMOJO PUSMEČIO KELIONĖS Į LIETUVĄ 

14 naktų Lietuva - 1 naktis Kopenhaga 
14 naktų Lietuva - 1 naktis Kopenhaga 
14 naktų Lietuva - 1 naktis Kopenhaga 
17 naktų Lietuva - 1 naktis Kopenhaga 
18 naktų Lietuva - 1 naktis Kopenhaga 
10 naktų Lietuva • 1 naktis Frankfurtas 
10 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
10 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
10 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
10 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
10 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
11 naktų Lietuva - 1 naktis Frnakfurtas 
11 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
11 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
11 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
17 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
10 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
10 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 
11 naktų Lietuva - 1 naktis Frankfurtas 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR AUKŠČIAUSIO LYGIO 
PATARNAVIMĄ 
VISOS KELIONĖS YRA SU SAS SCANDINAVIAN AIRUNES SYSTEM 
IR LUFTHANSA GERMAN AIRLINES. G. T. INTERNATIONAL, INC. 
JUS PRISTATYS SAVO NUOSAVU TRANSPORTU Į BET KOKIĄ 
LIETUVOS VIETOVĘ BE PAPILDOMO ATLYGINIMO. 
TELEFONU0KITE. (708) 430-7272 

9913-J 
9914-F 

10 sausio - 26 sausio 
07 vasario - 23 vasario 

9915-MR 06 kovo - 22 kovo 
9916-A 
9917-M 
9231 
9232 
9233 
9234 
9235 
9236 
9237 
9238 
9239 
9240 
9241 
9242 
9243 
9244 

06 • 25 balandžio 
07 • 27 gegužės 
20 sausio - 01 vasanc 
03 • 15 vasario 
17-29 vasalo 
02-14 kovo 
16-28 kovo 
06-18 balandžio 
16-29 balandžio 
30bal. - 13 geguž 
07 - 20 gegužės 
21 geg - 03 t)irž. 
28geg - 17 birž 
08 - 20 b'rž 
15-27 birž 
18 birž. - 01 liepos 

BALTIC 
TOURS 

BOSTONAS/NEYVARKAS Į RYGĄ 
U.S. $801 

Per Kopenhagą 

BOSTONAS/JFK Į RYGĄ 
U.S. $801 

Per Helsinkį 

CHICAGA į RYGĄ 
U.S. $851 

Per Kop?nhagą. Chicagos kainoje įskaičiuota ir nakvy
nė Kopenhagoj su pusryčiais ir pervežimais. 

• Visos kelionės kainos yra į abi puses. 
• Kelionėmis gali pasinaudoti pavieniai asmenys ir grupės. 
• Rezervacijas reikia padaryti mažiausiai 21 dieną prieš išvykstant 
• Kelionės ilgis ne mažiau kaip 7 dienes ir ne ilgiau kaip 21 diena 
• Baltic Tours suinteresuotiems gali parūpinti viešbutį su pus

ryčiais: Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir 
Palangoje. 

• Taip pat parūpinam transportą iš Rygos j Jūsų pasirinktą vietovę. 

Informacijos ir rezervacijos reikalu kreipkitės į: 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Sutte 4 
Nawton, MA 02164 

Tai.: 617-965-8080 Fax: 617-332-7781 

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ 

$1.35 iki 100 svarų ir $1.25 virš 100 svarų. Visi siun
tiniai pristatomi į namus. į bet kurią Lietuvos vietą. Už 
persiuntimą apmokama tik tada. kai siuntinys pasiekia 
adresatą 

Taip pat pristatome maisto rinkinius. 
Jūsų patogumui siuntiniai virš 100 svarų paimami iš 

namų Chicagoje ir Chicagos apylinkėse. 
Pervedame pinigus į Lietuvą. 
Parduodame Fordo ir GMC naujus automobilius Lietu

voje. 
Kainos tokios pat kaip ir JAV automobilių parduotuvėse 
Darbo valandos: 10:00 v r. —8:00 v.v. 

Adresas: GEYSER IMPORT/EXPORT 
7667 W. 95th St. 

SUITE 208 
H!ck„. / Hills, Illinois 60457 

Tel.: (708) 430-0069 
Teirautis. Drąsiaus Arkusausko 
Mes pasiruošę Jums patarnauti! 

' 



Red. R a s a Miliauskaitė, tel. (312) 847-7148. Rašinius siųsti „ D r a u g o " a d r e s u . 

DAINAVOS ANSAMBLIS 
WASHINGTONE 

Chicagoje veikiantis Dainavos 
ansambl i s nuo pat pirmų 
į s i kū r imo d ienų mėgs ta 
dainuoti, gastroliuoti ir atlikti 
įvairias programas. Prieš 25 

niai atvažiavęs iš Lietuvos, 
dabar gyvena New Yorke, žavė
damas žmones savo sugebėji
mais iš paprasto pianino išgauti 
nostabiausius bei melodingiau-

metus, kai buvo atidaryta ir sius garsus. Po koncerto vyko 
pašventinta lietuvių Šiluvos 
koplyčia Washingtono Nekalto 
Prasidėjimo šventovėje, Daina
vos ansamblis giedojo koplyčios 
pašventinime. Buvo džiugu ir 
malonu, kad 25 metų jubiliejaus 
organizacinis komitetas, ruoš 
damas programą, pakvietė Dai
navos ansamblį atlikti progra
mą ir giedoti iškilmingose pa
maldose. 

Dainavos ansamblis su dide
liu entuziazmu pradėjo sparčiai 
ruoštis šiam koncertui. Įveikę 
įvairias kliūtis, su dirigento 
Dariaus Polįkaičio nurodymais 
ir chormeis te r io A u d r i a u s 
Polikaičio pagalba, choras gerai 
skambėjo ir buvo pu ik i a i 
pas i ruošęs da lyvau t i šiose 
iškilmėse. Abu sunkiai dirbo, 
kol pagaliau, abiejų dirigentų 
nuomone, ansamblis buvo pasi 
ruošęs sužavėti žmones Wa-
shingtone. Dainavos ansambliui 
buvo tikrai didelė garbė giedoti 
šiose iškilmėse, nes be visų kitų 

pasižmonėjimas ir pasisvečia
vimas, bet mes ilgai negalėjome 
pasilikti, nes jau laukė autobuso 
šoferiai grąžinti mus viešbutį. 

Sekmadienio rytą visi choris
tai, vėl pasipuošę tautiniais 
rūbais, rinkosi prie autobuso 
vykti į iškilmingas pamaldas 
Nekalto Prasidėjimo bazilikos 
šventovėje. Visi buvome labai 
gerai nusiteikę, nors gal šiek 
tiek susibaiminę, nes žinojome, 
kad šių Mišių giedojimas — tai 
sunkaus trijų mėnesių darbo 
garbingas ir galingas vaisius. 

Bazilikoje mus pasitiko diri
gentas Darius Polikaitis, tik ką 
atvykęs į Washingtoną, ir sku
bino mus greičiau rinktis prie 
altoriaus repeticijai. Buvo šiek 
tiek sunkiau, kol pripratom 
giedoti prie labai sudėtingų 
vargonų. Darius stovi priekyje 
mūsų ir mus mato, bet niekas 
nemato vargonininko Manigir-
do Motekaičio. 0 jis jau seniai 
savo vietoje sėdi ir laukia 

kūryb ingas ir l inksmas 
lapkričio 10 d. atliko programą 
Margučio suruoštame komp. 
Žilevičiaus minėjime. Be to yra 
numatyta ir kitų koncertų, 
įskaitant dalyvavimą ateinan
čioje Šokių šventėje. Dar ne per 
vėlu įs i rašyt i į ansamblio 
gretas. Repeticijos vyksta kas 
antradienį, 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro 203 kambaryje. 
Mėgstantys dainuoti ateikite 
— nenusivilsite! 

Rita 

J A U N I M O Rr GINIAJ 

Lapkr ič io 16 d. Ateities 
savaitgalio paskait - Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre, o va
kare „Ateities*' žui vakaras 

Lapkr ič io 17 d. Ateities*' 
savaitgalio pas1 tos Atei 
t ininkų namuose Lemonte. 

Lapkr ič io 23 d. - Operos 
balius Jaunimo c> -re. 

Lapkr ič io 30 d - Lietuviu 
Futbolo klubo „Lituanica" 
. .Liths" metinis pokylis Lie
tuvių centre, Lem<>me. 

Gruodžio 15 d. L. B Lemon 
to apylinkės rengiamos Kūčios 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodž io 31 d. Naujųjų 
Metų sutikimo vakaras Lietu
vių centre, Lemonte 

Gruodžio 31 d. Operos 
Naujųjų Metų sutikimas Jauni
mo centre. 

Vasa r io 14-23 d. ..Dailė 
92" meno paroda ( :urlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre. 

Vasa r io 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybe- atkūrimo 
74-sios sukaktie- minėjimas 
Marijos aukšt. mokyklos audi 
torijoje. Rengia ALTo Chicagos 
skyrius. 

Vasa r io 23 d. - ..Žiburėlio " 
ir Vaikų nameliu Mortessori 
mokyklų madų paroda. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 16 d. 

įspūdžių, čia taip pat dalyvavo Dariaus signalo, bet jie vienas 
daug garbingų svečių ne tik iš kitą mato per televiziją. Kol 
Washingtono. bet ir iš kitų 
miestų, bei pačios Lietuvos. 

Kelionė autobusu į VVashing-
toną prasidėjo penktadienį, 
spalio 11 d., nuo Seklyčios. 
Rinkosi ansambliečiai, palydo-

pripratom, kol susigaudėm, pra
ėjo šiek tiek laiko. 

Šv. Mišios buvo t i k r a i 
įspūdingos — beveik buvo gaila, 
kad mes jose giedojom ir 
nedalyvavom kaip paprast i 

vai, kiti ansamblį lydintys dalyviai. Bet iš kitos pusės -
žmonės bei pats dir igentas buvo tikrai didelė garbė, kad 
Darius. Dėl ankstyvesnių įsi m e s čia galėjom prisidėti, kad 
pareigojimų Chicagoje Darius galėjom dalyvauti Šiluvos kop-
tegalėjo Washingtone būti tik Hčios sidabriniame jubiliejuje, 
sekmadienį. Tad jis čia atvyko p 0 Mišių pavargę bet paten-
mus palydėti ir palinkėti gero 
koncerto šeštadienio vakare, 
vadovaujant koncertmeisteriui 
Audriui. Taip atsisveikinę su 
d rauga i s , t ėva i s ir k i ta i s , 
sugiedoję ..Marija. Marija", 
išvažiavom. Kelionė ilga. bet 
kelias geras ir šoferiai įsisma-
ginę mus pristatė anksčiau ne
gu reikėjo. Jų paprašėme, kad 
dar nors ir labai t rumpai 
pavežiotų po Washingtoną — 
daug kam tai buvo pirma ke
lionė į mūsų krašto sostinę. 

Užsiregis t ravę viešbutyje, 
turėjom dar šiek tiek laiko iki 
koncerto pradžios, tad daugu
mas nuėjo į savo kambarius 
primigti, kiti susirinko vienam 
kambaryje atsiplaiduoti nuo ii 
gos kelionės, treti susipažino su 
nauja aplinka. 

Į koncerto salę išvažiavome 
jau 5 vai. vak.. nes reikėjo visas 
dainas parepetuoti neįprastoje 
salėje. Su pavaduojančiu diri 
gentu Audrium priešakyje, at
vykome j salę pilni energijos ir 
pasiruošę gerai atlikti užduotą 
darbą. Netrukus prasidėjo pats 
koncertas ir Audrius, aukštai 
pakėlęs renkas, stipriai vedė 
chorą Buvo smagu dainuoti ir. 
atrodo, žiūrovams buvo smagu 
klausyti. Kad koncertinė pro
grama būtų pilnesnė ir įvai
resne, koncerte taip pat daly
vavo virtuozas pianistas Povilas 
Stravinskas, baigęs Čaikovskio 
konservatoriją. Povilas, nese

kinti dainaviečiai persirengė į 
savo kelionės rūbus ir pradėjo 
ilgą kelionę namo. Mes su drau
gėm juos išlydėjome, nes pačios 
dar pasilikome "VVashingtone 
vienai dienai apžiūrėti miesto. 

Man atrodo, kad ši Dainavos 
ansamblio kelionė pavyko labai 
gerai. Visi buvo patenkinti. 
Buvo ir linksmybių — vakarie
nė po koncerto šeš tadienį 
vakare, grįžimas namo iš 
restorano, Audriaus įdomus 
šokis Juozo kambaryje, nuo
traukos prie viešbučio sekma
dienio rytą, vieno vyriškio 
..išėjimas" iš viešbučio pro 
netikras s t ik l ines d u r i s , 
grįžimas atgal į viešbutį po 
Mišių. Audronės netikėta antra 
naktis Washingtone ir kitų 
nuotykių. 

Dainavos ansamblis nuošir
džiai dėkoja organizatoriams už 
pakvietimą ir tokią puikią 
progą pasirodyti lietuviškai 
visuomenei: ansamblio valdybai 
— Danguolei Ilginytei, Ritai 
Likanderytei. Juozui Vieraičiui 
ir Yolandai Laas už gerai 
sutvarkytą išvyką; autobuso 
šoferiams Brian ir Glenn už jų 
kantrybę ir ypač dirigentams 
Dariui ir Audriui Polikaičiams 
už puikiai atliktą darbą ir tikrai 
gerai paruoštą ansamblį. Bet 
ypatingai be Dariaus ruošos ir 
sunkaus darbo mes niekur 
nebūtumėme nuvažiavę. 

Dainavos ansamblis gyvas, 

cagos apylinkių lietuvių farma
cininkų sąjungos, pasivadinu
sios LAPAS (Lithuanian Ameri 
can Pharmacists Association). 

Steigėjai Ed Friedman, Birutė 
Apkė, Juozas Kalvaitis. Teresė 
Aldona Kirklys, ir Angelė JAV. bet ju 
Dirkienė yra dalis tų, kurie Trūksta ne t 
pavasarį dalyvavo Northeastern 
universiteto (netoli Bostonoi 
vedamoje JAV vaistininkų 
grupės kelionėje į Lietuvą. 
Jiems buvo aišku, kad reika
linga įsteigti JAV lietuvių 
va i s t in inkų sąjungą, kur i 
pasidalintų žiniomis su kole
gomis Lietuvoje ir k i tu r . 
Susirinkime dalyvavo garb 
ingas svečias iš Kauno univer 
nteto Medicinos Akademijos 
Farmacijos fakulteto — dekanas 
Eduardas Tarasevičius Jis kai 
bėjo apie farmacijos būkle Lie 
tuvoje. 

Jis paaiškino, kad Lietuvoje 
farmacijos mokslus studentas 
baigia tik Kaune. Studijos 
tęsiasi penkis metus, o po to 
reikia išlaikyti valstybinius 
egzaminus. Anksčiau Sveikatos 
ministerija paskirdavo vietas 

•JAV Lietuvig Farmacininkų sąjungos LAPAS susirinkime < iš k . 'Terese Aldona Kirkliene ir pirm 
Irena Juškienė sveikina dek Eduardą Tarasevičių Čia pat ir kiti sąjungos steigėjai MŠ k i Birutė 
Apke, Juozas Kalvaitis n Angelė Dirkienė. Nuotr D a l i o s M u s o n y t e s 

PARODĖM UOSTAMIESČIO 
MUZIKANTAMS CHICAGĄ 

Dainavos ansamblio valdyba (iš k.> Rita Likanderyt< tnguole I'L-
-Juozas Vierait is ir Yolanda Laas. 

Nuoti Rit >s L i k u n d e r v t o 

LAPAS - VAISTININKAI 
UŽ LIETUVĄ 

P a s k u t i n i u me tu formuojasi di rbt i , o dabar absolventai patys 
įvairios organizacijos pastiprinti pas i renka vieta- dirbti . P i rmas 
ryšius t a r p Lie tuvos ir viso pas i r ink imas būna di rb t i Kau-
pasaulio. V iena tok ių organiza- n e . Kol k a s nėra p r ivač iu 
cijų y r a l ie tuvių vais t ininkų, vais t inių. Privačias vais t ines 
Šių me tų rugpjūčio 13 d. įvyko b u s galima įkurti t i k , kai bus 
s te ig iamasis sus i r ink imas Chi- už t enkamai vaistų. 

Nors jau Chicagoje yra a t l ikę 
koncertus labai daug įvairių 
ansambl ių iš Lietuvos, bet 
visuomet malonu susipažinti su 
nau ju a n s a m b l i u , n a u j a i s 
žmonėmis. Nors j au gal ir at 
sibodo tie visi ansambliai iš 
Lietuvos, bet kai susidraugauji 
su paskutiniausiu atvykusiu ko
lektyvu, ta i l iūdna darosi, kai 
nauji draugai tur i taip greit 
išsiskirti. 

Taip ats i t iko ir su Uosta
miesčio muzikantais , nors prieš 
jiems atvažiuojant stengian
tis sugalvoti, ka ip juos pri im 
sime. kaip užimsime ir dingte
lėjo mintis — ar neužteko j a u tų 
visų ansamblių iš Lietuvos. Bet 
kalbų ir ryšių nepritrūko, kai jie 
pažįsta ir daugeli iš anksčiau 
(įvykusių muzikinių grupių 
kai mes. lankęsi Lietuvoje ir ten 
s u s i p a ž i n ę j v a i r i ų žmon ių 
teiravomės ir apie juos ir daug 
panašiu dalykų. Neilgai t ruko , 
kol Uostamiesčio muzikantai 
mums pavirto įdomiais, unika
liais individais. 

Sis jaunų, gabių muzikų an
sambl i s , v a d o v a u j a m a s iš 
Raseinių muziku šeimos kilusio 
R- nutus Niuro, susidaro ir iš 
šešių kitų profesionalų muzikų 
- instrumental is tų, daininin

kų: Vytauto Babal iausko. Stasio 
J u š k a u s k o . Prano K a s p e r a i č i o 
Donato Merkelio. A u g u s t i n o 
Lžkura to i r V y t a u t o Zelenio. 

Chicagos ..svečių užėmimu 
komitetas"*, šį kartą sus idedan 
t is iš Aušros, Kr i s t inos ir Ritos 
-u muz ikan ta i s sus i t iko pirm;; 
ka r t ą per j u koncertą Chcagoje 
spalio 20 d. j au pr ieš koncer tą 
t eko su kai kur ia is s u s i p a ž i n t : 
kai prireikė vienam m u z i k a n t u i 
juoste lės-kaklara išč io . 

Po koncerto buvo j i e m s pr iė 
m i m a s J a u n i m o c e n t r o 
kav inė j e , k u r . . k o m i t e t a s " 
galvojo k u r su jais šį v a k a r ą 
pavažiuoti . Po skan ių cepel inų 
pietų ' pa s t aba s e k a n t i e m s a n 
samblių iš Lietuvos organiza to
r iams: cepelinai yra s k a n u , b e t 
tokie ansambl ia i d a u g i a u įver
t i n t u k o k i ą nors p izza a r 
panašiai•. su r inkom šoferius, 
muz ikan tus ir ki tus d r a u g u s i r 
išvykome į nakt inį k l u b ą š iau
rinėje miesto dalyje prie p a t 
ežero. Čia j iems d i d ž i a u s i ą 
įspūdi pal iko visi a u t o m a t a i i r 
a t r a k s i o n a i (video g a m e s ) . 
labiau negu visa muz ika ir 
a p l i n k a . I š m o k o j i e k a i p 
l e n k t y n i a u t i s p o r t i n ė m 
mašinom, šaudyti p r iešus — 
komunis tus , ir kaip žais t i orinį 
ledo rituli video ža id imais . (Po 

Sovietų Sąjungos vais t inėse 
p a d ė t i s yra geresnė, nes j ie 
pajėgia patys a; t r u p i n t i ir kol 
k a s dar nėra eksportuojami 
v a i s t a i į užsienį. L i e t u v o s 
va i s t in ių patalpos p ra l enk ia 

itynos tuščios 
vaistų, bet ir 

kolegomis farmacininkais. 
An t ras susir inkimas vyko 

spalio mėnesį Balzeko muzie
j aus patalpose. Jo programoje 
buvo paskai ta apie biotechno
logiją ir neseniai i š le is tus 
biotechnologiškai pagamintus 
vaistus. Šie vaistai yra naudo
jam !igoni>.. KU: kimo imunite
tą vra nusilpninta-. 

Po paskaitos LAPO pirminin-
*, Irena -1 iškiene pristatė <a 
•IIIIL.'S ko i-t.tuciįos omjektą. 
kurį dalyviai nubalsavo priimti. 
Taip pat vyko diskusijos orga
nizacijos steigimo reikalais . 

Dalyvaujantys sus i r ink ime a t 
nešė profesionalinių žurnalų bei 
knygų s iunt imui į Lietuvą. 

LAPO valdyba s tengias i su
kur t i s t ipria organizaciją, k a d 
bū tų gal ima ne t ik p a s k a i t o m 
susi t ikt i , bet ir k a d ga l ė tu 
sudaryti gal imybes d a l y v i a m s 
įsigyti užskai tus v a l s t y b i n e s 
registracijos a tnauj in imui . P la
nuojama pa remt i f a rmac i j ą 
JAV studijuojančius s t u d e n t u s 
iš Lietuvos, taip p a t padė t i 
Lietuvos v a i s t i n i n k a m s susipa 

••it, su 'a> m.n.:.,. s padėt ' . i i i p; 
>'i! Dal ia M u s o n y t ė 

to j ie j uokės i , k a d muz ika buvo 
per ga r s i ir a p l i n k a per t a m s i , 

i- t ie,^ labai p a t i k o ) . 
Kitą vakarą , pe aps ip i rk imo 
dienos , važ i avome p a v a l g y t i 
skanios čikagiškos pizzos. Kokia 
būtų ke l ionė į Amer iką ir t uo 
labiau į Chicagą . n e r a g a v u s 
Giordano pizzos!!! Tęsiant tol iau 
čikagišką nuotaiką, aps i lankėm 
ir pas Vladą ir pas Joną, k u r visi 
m u z i k a n t a i buvo labai š i l tai 
pr i imt i ir j a u t ė s i ka ip n a m i e . 
Jau d a b a r galėjome a t s k i r t i 

'»u; : i DKIJM u .o ki*'< Vytauto. 
at paž inome j u vadovą Bronių , 
žinojome, k a d A u g u s t i n a s gro
ja s k r a b a l a i s . o Stasys pasako
ja j u o k i n g u s a n e k d o t u s , kad 
P r a n a s smuikuo ja ir D o n a t a s 
gali grot i įvair iausiom dūdom ir 
b i rbynėm. 

P a s k u t i n į v a k a r ą Chicagoje , 
po a n t r o l a b a i p a v y k u s i o 
koncer to Seklyčioje. įvyko keli 
nep l anuo t i koncer tė l ia i . V i sas 
a n s a m b l i s , a t s i d ė k o d a m i dr . 
J o n u i Adomavič iu i už jo dos
n u m ą , jį a p l a n k ė ir j a m pagro
jo ir p a d a i n a v o kel ias d a i n a s . 
D a k t a r a s j ų d a i n a s l a b a i 
įvert ino ir j i ems labai gražiai at
s i lygino. Po t o . su visais ins t ru
m e n t a i s , ansambl i s įžingsniavo 
p a s A n d r i j a u s k ą ir t a d a į 
C h a t e a u . k u r p r a l i n k s m i n o 
v i s u s s u s i r i n k u s i u s . B u v o 
muzika , šokiai, dainos. Šie vyrai 
beveik be sustoj imo grojo visą 
vaka rą . N u o t a i k a buvo puik i ir 
l i n k s m a . 

K e t v i r t a d i e n i po p i e t ų 
r d i d e l ė gi•-,< ^,e /.inoniu juos 
išlydėjo į t r a u k i n i ų stotį , nes jų 
l a u k ė kiti mies ta i , k i t i įspū
d ž i a i . T i k r a i g a i l a b u v o 
i šs i sk i r t i su naujais d r a u g a i s , 
bet a š m a n a u , kad m u z i k a n t a i 
ras nauju d r a u g ų Cleve lande . 
T o r o n t e . D e t r o i t e . D a y t o n e , 
Nevv J e r s ey ir Nevv Y o r k e ir 
visur , k u r j ie koncer tuos . 

L i n k i m e L'ostamiesčio m u z i : 

k a n t a m s visokeriopos s ė k m ė s ir 
gal vel k u r nors sus i t i k s ime — 
a rba pas m u s Chicagoje a r lais
voje Lietuvoje. 

R i t a L i k a n d e r y t ė 

knygų ir komp;-
k a d ateityje p n 
L i e t u v o j e gai 
va i s tų . 

Vais ta i į Lie 
l a b d a r o s ke 
C a r i t a s . Reis 
v a i s t ų Infon 

•TIU Tikimasi. 
..įčios vaist ines 

ins d a u g i a u 

ivą a tkel iauja 
lis, pvz. p e r 
inga įs teigt i 

i ijos centrą ir 
p a n a š i a organ cija kaip J A V 
Food and Dnig \dminis t ra t ion 
— FDA. Prot i i rasevič ius ta ip 
p a t išreiškė norą gau t i apara 
t ū r o s r a i s t a m s g a m i n t i . 

Buvo labai m >nu susipažinti 
su dekanu Tai -evič ium. kur i s 
t a i p aiškiai ir domia i susirin
k imo daly\ ia - pristatė visokių 
ž in ių apie fai cijos mokslus. 

v a i s t u gamini ' 
padėt į dabar 
c i a : Visi b 
da lyvaut i sel 
v i m e Lietuv 

4. va is t in inkų 
i s iekimus atei-
ine pakvies t i 
Mame suvažia-
susipažint i su 

.1 \ \ ' . • ; . - . ! • i . - m . . - • 

daugiau kaip 40 dalyviu 
iii.mii- MI • W l m rugpjūčio Vi d hnvi 

Nm»ti Dstlios M u s o n y t e s 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 16 d. 

ŠEVARDNADZE -
IDEALISTAS AR 
OPORTUNISTAS 

ZENONAS PRŪSAS 

Neseniai mūsų spaudoje buvo 
rašyta, kad greit prasidės Lietu
vos politinės ir ekonomines 
derybos su Sovietų Sąjunga ir 
kad buvęs S. S-gos užsienio 
reikalų ministeris Edvardas 
Ševardnadze yra paskir tas 
Sovietų delegacijos pirmininku. 
Jis pats yra pasakęs Baltfax'ui, 
kad tos derybos būsiančios labai 
sunkios ir galbūt ilgos ir kad 
jose reikėsią svarstyti ir spręs
ti daug sudėtingų problemų. 
P a p r a s t a i tokiais a tvejais 
dervbų eiga ir pasisekimas labai 
daug priklauso nuo delegacijų 
pirmininkų. Todėl gal ir būtų 
įdomu geriau susipažinti su 
Sovietų delegacijos pirmininku 
kaip žmogumi. Atrodo, kad 
apie jį iki šiol buvo labai mažai 
rašyta lietuviškoje spaudoje. 

Apie Ševardnadzę galima 
daugiau sužinoti anglų kalba iš 
trijų ša l t in ių . Vienas yra 
Kons t an t ino Simis knyga: 
USSR: Secrets of a Corrupt 
Society. Kitas šaltinis yra paties 
Ševardnadze neseniai išleista 
autobiografinio pobūdžio knyga: 
The Future Belongs to Freedom. 
Trečias yra gana išsami profe
soriaus Peter Reddaway tos Še
vardnadze knygos recenzija The 
New Republic žurnale (1991 m. 
lapkričio 18 d. psl. 40-45). 
Pabandysiu trumpai pasidalyti 
su kai kuriais šių šaltinių 
duomenimis. 

Viena, kas greit paaiškėja, 
skaitant apie Ševardnadzę, yra 
t a i . kad j i s yra labai 
komplikuota asmenybė. Pagal 
Reddavvay. jis yra ir labai emoc
ingas, ir humaniškas, ir trupu
tį sentimentalus, nepasiduodąs 
korupcijai, bet ir labai darbštus, 
užsispyręs, tikįs savo neklai
dingumu ir turįs nemažai .juo
dų dėmių" savo praeityje. Gimė 
1928 metais. Jo vaikystė neko-

(Atkelta iš 4 psl) 
L i e t u v i a i Cal i fornijoje 

liai" (muz. A. Raudonikio) ir 
..Mano tėveli mielas" iš operos 
Gianni Schichi. Akompanavo R. 
Apeikytė. 

Koncerto programa buvo 
baigta Šv. Kazimiero parap. 
choro dainomis; „Oi žinau, 
žinau" ir ..Po aukštus kalnus" 
'liaudies dainos, komp. V. K. 
Banaičio). ..Vėjužėlis" (muz. A. 
Vanagaičio) ir pabaigai galingai 
nuskambėjusi .,Mano protėviu 
žemė" (žodž. B. Brazdžionio, 
komp. B. Budriūnoi. atlikta su 
soliste B. Vizgirdiene. Dirigavo 
muz. V. Ralys, akompanavo P. 
Vitas. Scenoje buvo 30 choristų, 
vyrų ir moterų maždaug po 
lygiai. 

Baigus programą, sugiedotas 
Tautos himnas. Paskutinį žodį 
tarė A. Polikaitis, koncerto 
komiteto pirmininkas, padėko
damas programos dalyviams ir 
visiems atsilankiusiems bei 
pakviesdamas į žemutinę salę 
vaišėms, o vėliau — smagiai 
pas i šok t i , grojant J. Aro 
orkestrui. 

Buvo tikėtasi, kad į šį renginį 
atsilankys daugiau jaunimo, 
todėl buvo pasamdytas geras 
orkestras. Deja. to jaunimo, jei 
ne ska i t y t i programoje 
dalyvavusių „Spindulio" dai
nininkų, buvo nedaug. Todėl į 
šokėjų eiles turėjo įsijungti ir 
sąnarius pamankštyti vyresnio 
amžiaus šokių mėgėjai. 

Parapijos salė buvo gražiai pa
puošta. Sienose iškabinti vietos 
dai l in inku paveikslai. Prie 
įėjimo parapijos tarybos nariai 
Valentinas ir Birutė Varnai pla
tino auksinės sukakties proga 
išleistą iliustruota leidinį. 

Ig. M. 

munistinė. Tėvas buvo mažo 
Gruzijos miestelio mokytojas, 
kuris Stalino laikais buvo trum
pai už kažką a reš tuo tas . 
Ševardnadze vedė žmoną, 
kurios tėvas Stalino laikais 
buvo sušaudytas kaip „liaudies 
priešas". Edvardas pradėjo 
studijuoti mediciną, bet ją metė. 
Paveiktas komunistinės in-
doktrinacijos, metėsi į komunis
tų partijos karjerą dalinai dėl 
idealizmo. Galvojo, kad daugiau 
gero galėsiąs padaryti, būdamas 
partijos šulu, o ne daktaru. Abu 
tėvai tam labai priešinęsi, ypač 
motina, kuri jam vis tvirtinusi, 
kad esamose sąlygose nesą gali
ma išnaikinti neteisybės. Še
vardnadzės karjera kilo kaip 
ant mielių: 1956 metais jau 
Gruzijos komjaunimo vado pa
vaduotojas, komunis t in io 
jaunimo vadas po poros metų, 
MVD viršininkas 1965-72, Gru
zijos komunistų partijos gene
ralinis sekretorius 1972-1985 ir 
Sovietų S-gos užsienio reikalų 
ministeris 1985 metais. Nenuo
stabu, kad šiuose postuose yra 
parodęs ir brutalumo, ir žiau
rumo, ypač būdamas MVD virši
ninkas ir kartu vidaus reikalų 
ministeris. Apie tai jis mažai 
rašo savo knygoje. Vos porą 
puslapių. Nemalonu gal rašyti 
apie , juodąsias dėmes". 

Iš kitos pusės, jis turėjo ir gerų 
tikslų. Per 8 metus virši
ninkavimo MVD jo pagrindinis 
uždavinys buvęs sunaikinti la
bai įsitvirtinusią korupciją, 
kurią vykdė vadinamoji „gruzi-
jos mafija". Gruzija daugelį 
metų buvo viena iš labiausiai 
kyšių ir korupcijos varginamų 
respublikų. Pats Ševardnadze 
prisipažįsta, kad jis turėjęs 
panaudoti ir nelegalias prie
mones. Nebuvo apsieita ir be 
areštuotojų kankinimų, ban
dant sunaikinti Mafijos vado 
Mzavanadze imperiją. Jis areš
tavęs net apie 25,000 žmonių, 
įskaitant ir patį Mzavanadze ir 
jo leitenantus. Dauguma buvę 
greit paleisti be teismo. Gaila 
tik, kad šis procesas padėjo 
sukurti naują Mafiją, kurios 
Ševardnadze kažkodėl jau nebe-
persekiojęs. 

Būdamas faktinuoju Gruzijos 
valdovu, kaip partijos gene
ralinis sekretorius tarp 1972 ir 
1985 metų, Ševardnadze buvo. 
palyginti gana sukalbamas. Jis 
net įvedė kai kurių verslo orien
tacijos reformų po „eksperi
mentų" priedanga, kad apgautų 
Maskvą. Jis leido daugumai 
Gruzijos žydų emigruoti į Iz
raelį. J i s leido pagamint i 
kontraversinį filmą „Atgaila", 
kuris satirizavo stalinizmą. Jis 
sugebėjo išvengti Maskvos 
represijų po masinių demonstra
cijų 1978 metais, ginant gruzinų 
kalbos teises. Atrodo, kad per tą 
laiką Ševardnadzei pradėjo 
daug kas paaiškėti. 

Gyvendamas beveik kaimy
nystėje su Gorbačiovu, kuris tuo 
metu buvo gretimos provincijos 
valdytoju, jis Gorbačiovą pra
dėjęs įtikinėti, kad viskas yra 
supuvę ir kad didesnės reformos 
Sovietų S-goje yra būtinos. Kai 
Gorbačiovas pasidarė visos S. S-
gos valdytoju, jis tuoj pat 
pakvietė Ševardnadze būti 
užsienio reikalų ministeriu ir 
pilnu politbiuro nariu. Šiose pa
reigose Ševardnadze dar labiau 
subrendo kaip reformatorius. 
Nebenorėjo daugiau būti tik 
„kareivis", vykdąs partijos 
įsakymus. Praleisdamas daug 
laiko užsienyje, pamatė daug 
skirtumų tarp to. kas buvo in-
doktrinuota partijos mokykloje 
ir tarp tikrovės. Susidraugavo 
su daugeliu vakarų pasaulio 

politikų, pvz. su Amerikos 
Shultzu, Bakeriu ir ki ta is . 
Tikrumoje tarp vakariečių jis 
jautęsis patogiau, negu bū
damas tarp Kremliaus klikos. 

Pradėjęs bodėtis net ir Gor
bačiovu dėl jo tūpčiojimo vietoje, 
dėl vengimo daryti sunkesnių, 
rizikingesnių sprendimų ir 
žygių. Kai 1990 metų vasarą 
vadinamieji „kietieji" komunis
tai pradėjo spausti Gorbačiovą, 
jis vietoj surišęs savo likimą su 
jam ištikimais reformatoriais, 
nuėjo pas „kietosios linijos" šali
ninkus. Pagaliau 1990 metų 
gruodžio mėnesį Ševardnadze 
d rama t i ška i p a s i t r a u k ė iš 
užsienio reikalų ministerio pos
to. Rašo, kad pasitraukęs dėl to, 
kad priešingu atveju j am būtų 
reikėję dalyvauti vykdant tai , 
kas būtų buvę prieš jo paties 
principus. Nors jis ir aiškiai 
nepasako, apie ką eina kalba, 
bet galima spėti, kad jis tada 
žinojo apie suplanuotas repre
sijas Pabaltijo respublikose. 
Reddavvay spėja, kad dėl to j is 
ir pasitraukęs. 

Grynai iš mūsų taško žiūrint, 
vienas iš Ševardnadzės nei
giamų bruožų yra tai , kad jis, 

a t rodo, tebetiKi l sovietų 
Sąjungą ir į socializmą. Ir jo 
kur iamas Demokratinių re
formų sąjūdis bazuojasi ne 
respublikomis, bet federaliniu 
centru. Jis vis dar tebesvajoja 
apie reformuota demokratišką 
Sovietų Sąjunga Gal dėl to jis 
ir pasakė Baltfaxui, kad dery
bos su Lietuva bus ilgos ir 
sunkios. Jis taip lengvai neno
rės Lietuvos pa>isti, neišspau-
dęs kiek galima daugiau syvų 
savo „centrui" Tai lyg ir su
prantama. Jei S S-ga galutinai 
subyrės — kur jam tada reikės 
dėtis! Nepritap:- nei prie Gru
zijos, nei prie Rusijos. Nebent 
Jungtinės Tautos jį pakviestų 
būti generaliniu sekretorium. 
Gal tai ir būtų geriausia išeitis 
ne tik Ševardnadzei, bet ir 
Lietuvai. 

DOTS, ALE 
Tuesday, Nov. 12 thru 

Tuesaay, Nov. 19th 
LAZERS SLACKS 

and 
JEANS 

DORES 
5744 S. Pulaski 585-4336 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP 
INTERNATIONAL AND DOMECTIC FREIGHT '0RVVARDING 

PRES. VIDMANTAS RAPŠYS 

T I K $ 1 . 4 0 / SV- virš 80 sv. 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI { LIETUVĄ 

— SU PRISTATYMU { NAMUS BE MUITO 
— $1.60/SV IKI 80 SVARŲ — MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25 
— EXPRESS SIUNTINIAI PER 10 DIENŲ 
— SIUNČIAME VAISTUS, MAISTĄ, DRABUŽIUS, RADIJO 

APARATŪRĄ, BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS 
— MES [PAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS 
— PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
— CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IŠ NAMŲ. 

KALĖDINĖ NUOLAIDA GALIOJA IKI GRUODŽIO 1 D. 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 79TH ST. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL:TOLLFREE1- 800-SPARNAI 
1-800-772-7624 

1-312-284-6449 

OCl C 1 S I l i l t ų & 1 C & V 1 C U U 

žingsniu, būtinai siūbuosi iš 
krašto į kraštą. 

Žydų patarlė 
CLASSIFIED GUIDE 

V. T. ELECTRIC CO. 5 

Licensed, Insured — Bonded 
Į Į 43*6937 
f Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautą* Taras 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ava. 

Chicago, IL 60638 
Tai. 581-8500 

Niekas tikrai kito nemyli, 
jeigu jam nejaučia tam tikros 
pagarbos. Jeigu draugai tą 
taisyklę peržengia, gali jie dar 
kai kurį laiką gyventi kartu, 
tačiau sielos vienybės ryšys jau 
bus nutrauktas 

J. Newman 

NAUJA, ĮDOMI KNYGA VAIKAMS 

Claire Jordan Mohan 

„TIKRIEJI KAZĖS 
NAMAI" 

Biografija Mot inos Mar i jos 
Kaupaitės Šv. Kazimiero Se
serų Kongregaci jos Įsteigė
jos. 

Speciali kaina susipažinimui 

Autorė Claire Jordan Motian 

mokiniams šeimoms, pa
rapijoms, Šv. Kazimiero Seserų d r a u g a i s ir rėmėjams: 

$8.95 kietais viršeliai ( + $2 persiuntimas) 

$7 95 už vieną egz., jei 3 arba daugiau užsakoma tuo pačiu 
adresu ( + $1 už knygą persiuntimas). 

Galima užsisakyti ir didesniais kiekiais 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas Valsti ja Zip 

Užsisakau egz. 

Siunčiu $ 

čekius rašyti ir siųsti: Sisters of St. Casimir, 2601 W. Mar-
quette Rd. , Ch icago, IL 60629 . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel. 776-1486 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

737-5168 

CHICAGO HEATING S 
AIR CONOmONING 
Reskkntial, Commerclel 

Ali work guaranteed. Licensed & Insured 
Ouct Wocfc 

NO JOB TOO SMAU. Kalbame lietuviškai 
R.DAMUS 

Tel. 312-58S-234S 

STASYS SAKINIS 
Dažytoja* 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago 

Tel. 312-S27-8107 

YVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd . 

Pitone (312) 581-4111 

Gydytoja I i Lietuvos ieško dar
bo prie vaikų arba ligonių. Turi 
rekomendacijas. 

Tel. 312-476-1074 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus retk-
mems ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
K N SERAPINAS 70S-S3S-29M 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai . ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Ontuifc 
REALMART, INC. 

rjay. 6602 S. Pulaski, 
2 | Chicago, IL 60629 

312-767-0600 

[Šią] 
„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100 
res. 312-778-3971 

• • • • — — ^ ^ — M ^ ^ I ^ — i — 

HELP WANTED 

BABY STTTER NEEDED. Mušt speaK 
English. Southwest Palos area. 2 
children: 31/2 yrs. old & 3 mos. Tue. or 
Wed. 9 a.m.—5 p.m., $40 per day. 
Mušt provide own transportation. Very 

nice family. Call 1-708-361-0016 

RetkeHnga maloni, energinga mo
terie namų ruošai ir prižiūrėt 3 mažas 
mergytes, kurios nori išmokt lietu
viškai. Galima gyventi kartu (Lake 
Forest) arba atvažiuoti. Reikia šiek tiek 
mokėti angliškai. Kreiptis: 

706-296-8588 

CHILDCARE 
HOUSEKEEPfNG JOBS 

IF YOU SPEAK FLUENT ENGLISH & 
HAVE REFERENCES. my agency has 
jotos for you. 

Cell Rosalle Shore 
312-649-0822 

b H w m i 9 sm A 6 pm 

MISCELLANEOUS 

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

lęi. 376-1882 ar 376-5996 
10%_20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies >r automobilio 
Das mus 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Stret 
Te l . — (708) 424-8654 

(312 ) 581-8654 

REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Chicigos miesto leidimą D"oi> >< 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Jauna m o f r t s lesko darbo prie 
vaikų arba ligonių. Kreiptis į Nijolę: 

te4. 708-447-8285 

LB 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave., 
Chicago. IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

m * f L S 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta* 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuviu, anglų ir 
ispanų Kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
' Perkame w 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
" Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kre.ptis šiuo telefonu 
(312) 767-2400 

4545 W. 67trt Street, Chicago, IL 60629 

Q*aX 
21 

m MIS' 

Hi 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 West 95th Street 
Oak Lavvn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 j 

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

FOR R E N I 

Išnuomojamas 3v* kamb. butas 2 
a. I i kiemo pusės. Su šiluma, 
karštu/šaltu vandeniu; virykla ir 
šaldytuvas Galima užimti nuo gruo
džio 1 d. Pageidaujama dirbantis vyras 
a'ba moteris Skambint i : te l . 
312-778-6849 bet kuriuo laiku. 

Išnuomojamas modernus 3Vi 
kamb. butas su baidais, šaldytu
vu, oro vėsinimu, skalbykla, Mar-
quette Pk apyl. Kreiptis: 

Te l . 1-708-361-5594 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Brighton Pk. apyl., vienam arba 2 
vyr. amžiaus asmenims. 

Tel . 312-523-6095 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
vienam vyr. amžiaus lietuviui 
Cicero, IL su šiluma, antrame 
aukšte, $450 į mėn. 

Tel . 708-425-1310 

Išnuomojamas 4 kamb. 1 mleg. 
butas Šiaurinėje Chicagos dalyje. 
$455 į mėn. Su šiluma. Užimti 
galima nuo gruodžio 10 d. Už 
gruodį mokėti nereikia. 

Kreiptis: 312-539-2459 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte. 72 St. & Fran-
cisco apyl. 

Kreiptis te l . 312-925-1529 

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

Kreiptis | 'Hermis Deckys 
Te*. SSMS24. Nuo 8 ryte Iki «W.v. 

Kalbėti lietuviškai 

I Š N U O M O J A M I „Hear lng AIDS" 
Vartokite Išbandymui 30 dienų! 

Žemos kainos - $38* - Jokių ekstra mokesčių Pata'Symas veltui Skofmam atvežam Į 
namus Ausų-nosies-gerkiės soeoai's'as ac? j>es susita'js 
SOUTHSIDE HEARING AID SPECIALISTS 
3042 W. 63 St., Chicago (312) 776-3189 

Darbo vai antra trečd penktd 9.3 šeStc 9-12 Tom Cornerr. Mqr 



Poetė Julija Švabaitė-Gylienė rugsėjo 15 d. prie Vi ln iaus katedros. „Vaga" 
Vilniuje išleido jos poezijos r ink t ine ..Tu niekur neišėjai". J i dalyvaus Lietu
vių Fronto bičiuliu literatūros vakare gruodžio 8 d. Los Angeles Šv. Kazimiero 
salėje. Nuotr . A l g i m a n t o Žiž iūno 

FRANKFURTO KNYGŲ 
MUGĖ 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Didžiausia pasaulyje knygų 
mugė kiekvienais metais spalio 
mėn. yra rengiama Frankfurte. 
Šiemet š iam k u l t ū r i n i a m 
įvykiui buvo skirtos spalio mėn. 
9 14 d. 

Tai t i k r a a t g a i v a nuo 
kasdieninių gyvenimo rūpesčių, 
matant lentynose išdėstytus 
įvairius leidinius, girdint lan
kytojų tarpe įvairias pasaulio 
kalbas, gaunant malonų ir 
teigiamą atsakymą, nors t rum 
pam pavartyti vienos — kitos 
knygos puslapius. 

Tai buvo iš eilės 43-čioji muge. 
skirta šiemet Ispanijai „La hora 
de Espana" (Ispanijos laikas). 
Tad nėra ko stebėtis, kad šiemet 
Iberijos pusiasalio valstybei buvo 
atstovaujama 301 leidykla ir 
virš 15 tūkst. knygų. 

Manding, pirmenybė priklau
sė šeimininkams vokiečiams 
(tikrai virš 1500 leidyklų!), po ju 
sekė amerikiečiai, j apona i , 
prancūzai, šveicarai bei kitos 
Europos ir Azijos tautos. 

Stačiai neįmanoma per vieną 
diena aplankyti įrengtų ..mažų 
knygynų". Tam didelė parama 
randama spaudos centre (su 
žurnalisto pažymėjimu gauna 
mas nemokamas įėjimas, prise 
gant prie švarko atlapo ..Pres-
se" kortele ir pavarde), gaunant 
visą infoarmicine medžiagą, 
žiniaraščius. Gavęs iš mandagiu 

patarnautojų (jos daugumoje 
trikalbės) katalogą, tuoj pat 
ieškojau Lietuvos, nes ketvirto
je salėje, besikeliant automa
tiniais laiptais, ant baltos ko
lonos, šalia kitų valstybių, 
pastebėjau Lithania (išleista 
,,u"' raidė). Deja, kataloge 
Lietuvos vardo neradau, tuoj 
pat atversdamas USSR lapą. 
Taip, mūsų leidyklos ir šiemet 
figūravo Sovietų Sąjungos sąra
še: Lithuanian Publishers As-
sociation Vilnius, „Mokslas" 
Publishers Vilnius, Vaga, Vy
turys. 

Tad mano pirmi žingsniai 
mugėje nukeliavo kataloge at-
žymėtom raidėm ir numeriais 
(halės atžymėtos numeriais, o 
leidyklos raidėm bei numeriais). 
Mano didžiausiam džiaugsmui 
mūsų Lietuvą radau atskirtą 
nuo Sov. Sąjungos leidyklų, at
skiru skyriumi, gražiai išdės
tytais lentynose tik lietuviškais 
leidiniais (juk ankstyvesniais 
metais jie buvo įterpti tarp 
rusiškų leidinių!) ir j au antrus 
metus iš e i lės paž į s t amus 
mielus l i e tuv i škus veidus: 
Adomą Druktenį, „Mokslo" 
leidyklos žodynų redakcijos 
vedėją, Juozą Vaitkų — „Vytu
rio" leidyklos direktorių bei 
Lietuvos leidėjų sąjungos (kodėl 
vizitinėje kortelėje įrašytas 
žodis „asociacija"?) pirmininką. 

Sužinojau, kad mugės direkci
ja apmokėjo Lietuvai skirtą 
vietą (spėju, kadji kainuoja apie 
3-4 tūkstančiai dol.), taip pat 
sumokėdama du bilietus iš 
Vilniaus bei pilną išlaikymą 
(privačiai, visi viešbučiai rezer
vuoti pr ieš metus laiko) 
F rank fu r t e . Ateinančiais 
metais Lietuvos sk. atstovai 
numato patys apmokėti visas 
išlaidas, pačią parodos vietą, iš 
anksto į katalogą įtraukiant 
Lietuvos vardą. 

Kokius leidinius radau len
tynose? Pastebėjau K. Done
laičio , ,Metus" , vysk. A. 
Baranauską, J. Marcinkevičių, 
Ant. Gudaitį, Birutę Stankū
nienę ir kt. Mugėje knygos 
neparduodamos, tačiau jas 
galima užsisakyti iš „Mokslo" 
leidyklos išleisto lietuvių ir 
anglų kalbomis katalogo. Turi
nyje yra filosofiniai, istoriniai, 
etnografiniai, filologiniai, turiz
mo ir kiti leidiniai. 

Nemažas susidomėjimas lietu
viškais leidiniais. Mūsų kny
gyną aplankė Singapūro atsto
vas (domėjosi Čiurlionio tapyba 
ir tautinio meno leidiniais i, 
vokietis F. Rauft pasisiūlė 
išleist i trumpą Lietuvos 
informaciją, anglų leidyklos 
a t s tovas (nenugi rdau jo 
pavardės ir leidyklos) norėtų 
išleisti VI. Drėmos (mano pai
šybos mokytojas) „The disap-
peared V i l n i u s " (Vilniuje 
paruošta išleidimui), vėl anglas 
E. Henderson dar šiemet su
rengs knygų technikos semina
rą Vilniuje ir kt. Mano pusva
landžio viešnagėje „lietuviškoje 
žemėje" mūsų knygų sk. dar 
aplankė Weimaro, Berlyno ir 
kt. leidyklų atstovai. Mano 
lankyta diena buvo skirta tik 
spaudos atstovams, leidyklų ir 
knygynų savininkams. 

Ir š iemet teko gerokai 
„susikibti" su vienos lenkų 
leidyklos atstovu (daugumas 
Varšuvos leidyklų). Kalbėda
mas lenkiškai, varšuvietis tuoj 
pat man prisegė lenkiškos kul
tūros auklėtinio etiketę. Gir
di, tikrai esu lankęs Stepono 
Batoro u-tą-, „Wilno" visuomet 
buvo šviesiu lenkiškumo žibu
riu šiaurės Europoje. Jis keletą 
kartų viešėjęs Vilniuje sureng
tose lenkiškos knygos dienose, 
aplankęs Rasų kapines ir rasda
mas ant paminklų tik lenkiškus 
užrašus, lietuviai kiek galėdami 
naikina viską kas lenkiška, 
perkrikštydami net Adam Mic-
kievič į Adomą Mickevičių ir t.t. 
Stipriais argumentais atrėmiau 
lenko svaičiojimus, o aplankius 
sekantį kartą Lietuvos sostinę 
paiūliau jam nuvykti į Vasaros 
g-vę (ten randasi psichiatrinė 
ligoninė). 

Be abejo, neaplenkiau JAV 
(daugiau 600 leidyklų), Kanados. 
Japonijos (puikios nuotraukos!) 
ir šiemetinės mugės ženkle 
stovinčios Ispanijos. Stipriai 
atstovaujama Katalonijos sosti
nei. Sov. Sąjungos sąraše nera
dau Latvijos ir Estijos leidyklų. 
Nebuvo jų ir Švedijos bei Suo
mijos sąraše. 

Knygų mugėje dalyvavo 8417 

leidyklos, kurių 200 buvo iš 
Rytų Europos. Savaitės bėgyje 
mugę aplankė beveik 300 tūkst. 
knygos mėgėju Vokietijos 
knygų leidyklų premija šiemet 
buvo paskirta Vengrijos žydu 
kilmės rašytoju: Gyorgy Kon 
rad. Iškilmę bei jo laudatio 

perdavė Vokietijos televizija 
sekmadienį, spalio mėn. 13 d. 

Vieną dieną knygų mugėje 
autografus ant savo knygos 
dalino l i tera tūros Nobelio 
premijos laimėtoja Nadine Gor-
dimer. Spauda pažymėjo, kadji 
yra Anglijos ir Lietuvos žydų 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 16 d. 

išeivių duktė. Taip pat savo 
knyga i propagandą „ v a r ė " 
buvęs Rytų Vokietijos antišpio-
naio viršininkas „Miša" Wolf. 
savo jaunystę praleidęs Mask
voje. 

Mūsų nuomonės apie žmones 
mažiau pareina nuo to, ką mes 
matome juose, kiek nuo to, ką 
jie mus verčia matyti savyje 
pačiuose. 

E. Hubbard 

R<\ midkind tedarai 
• • • • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki S100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 vVESf 69th STREET 

(1-31?1 ??5 7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 1=1 
(UMNOUSMC 
LEN0ER 

A.tA. 
ADELEI DUOBLIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame buvusius mokslo 
draugus sūnus RIMĄ. TOL IV ir jų šeimas ir 
dukterėčią VIDĄ su šeima. 

Silvija Aleksuinienė 
Nijolė ir Vytas Baniukaičiai 
Dana ir Feliksas Lukauskai 
Nijolė ir Stasys Bikulčiai 

A.tA. 
ANELEI DUOBLIENEI 

mirus nuo plėšiko sužeidimų, sūnus RIMANTĄ ir 
VITALI su jų šeimomis ir kitus gimines širdingai 
užjaučiame, ypač turėdami galvoje ir jų Tėvelio, Sibi
ro kankinio, buvusio Vilkaviškio apskrities agronomo 
JUOZO DUOBLIO mirtį. Maldose ir mintyse velio
nių prisiminimas bus ilgalaikis. 

Chuagos Lietuvių Agronomų sąjunga 

P A D Ė K A 
Siu metu spalio 3 diena mūsų Mama. Močiute ir Sesuo 

A.tA. 
IRENA ŠALČIUVIENĖ 

užbaigė savo žemiško gyvenimo kelionę. 
Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarausku i ir k u n . J. 

Velučiui už maldas koplyčioje, šv. Mišių a tnašavimą, 
išlydėjimą j kapines ir maldas kapuose. Dėkojame kun . J. 
Velučiui. šeimos ilgamečiui draugui, už pamokslą, H. Stroliai 
už smuikavimą ir T. Mockui bei p. Giedraitienei už vargona
v i m ą šViftfįšiu metu Dėkojame Vyt. Didžiojo Šaul ių kuopai 
už garbės sargybą ir kars to nešima. Dėkingi visiems, kurie 
asmeniškai , laišku ar spaudoje išreiškė užuojautą, visiems, 
k u r i u gėlės puošė velionės šermenis, ir visiems, kurie skyrė 
a u k a s šv. Mišioms, labdarai ar šeimos nuožiūrai . Šeimos 
nuožiūrai skirtos aukos siunčiamos i Lietuvą iš laikymui 
Papi lė - miestelio bažnyčios, kurioje a.a. Irena buvo kr ikš tyta . 
Reiškiame padėka visiems, kurie dalyvavo šermenyse ir drau
ge su mumis išlydėjo mūsų Mama. Močiute ir Seserį į Amžina 
Poilsį Šv. Kazimiero kapinėse. Dėkojame Pe tkaus koplyčios 
š t abu i už rūpestinga patarnavimą. 

Sūnus J o n a s , m a r t i Laima, a n ū k a i P a u l i u s . I n g r i d a . 
T e r e s e , s e s u o A l d o n a Kava l iūn ienė . 

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

Kj-ilien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WiIlow Springs, !L. 60480. 

Tel.. (708) 839-2511. Tel.-FAX (7081 839-0870 

"TORVIL" LTD.. 
tOKMTJU.Y jJUCtNADUN-CL10KtftXF.JMr.C0. ~ ~ 7 

!MEW LOWEST PftlCES 
DOOR TO DOOR DEUVERY 

\ i u::: \ik < \u<,o s* 
P- PARCEIS PACKED BY Cl.STOMER fHm and UsedClothing) 

tmin. 5kį. 2Lbs.. no max timii 
P- STANDARD FOOD PARCELS 

fnįpla-deBmrjį 
^ F/KPRFS^ FOOD PARCELS <H 4ns delivcn, 
^ VIONtv- "land 10 fumddelivery - 4 v.-t-eksi 
^ MEDU \L INSURANCE FOR VTSITORS -C anodą only) 
^ SAJLL 01 RLSSIAN C ARS Lm tst prices - 3 montks delivery 

i'Wois<: !-3da. Samara = Sputnik. Mnslcvich. Tavria, Niva). 

COMING SOON Ag. Farm Kąiiipment for sale 
iiractor.plough ieed sowr. c rruickine, etc.< 

CALLTOLL FREE 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 0 2 1 0 
Nev* tlt-altri s w e l C O m « 

A N A I ) X 

H e a d O f f i c e 
63 (iaiax^ "d•• L'ni: #7. 
Rc«Uk - .no Vf9W 5P1 
T e | ; (.!!.• * - S » 

B r a n c h 
TORV n .1 vRPF.LS 
404 Rcr. - --ilies A ve 
Toronto *>-.arioM6K 2M'» 
Tel: (41P ''^3860 
f*x.(U6 —4910 

LIIHUNU 
l\IV|A 

lMOM\ 
I KftMNr 

DM 1'iKi ssl \ 

M O R G U 
St PHrNMH I.M. 

M0S( O * 

H e a d O f f i c e 
2136 Wcst Chicago Avr. 
Chicago. m 60622 
ftfc 012)278-3231 
Fa*.,312) 278-0875 
B r a n c h 
R&R rNTF.RPOSTMffiCO. 
1035 Broadwa\. ftuffa'.o. 
S.Y. '.4212 
Te! (716) 894-9350 
Fax-(716^94-9880 

A.tA. 
SESUO MADELINE 

MARIE ZUERBLIS, SSC 
Mūsų myl ima Seselė mirė Lore t to ligoninėje. Chicagoje 

š.m. lapkričio 14 d. 3:30 vai. ry to . su l aukus i 79 metų . 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos Scranton. PA. 
Vienuolyne jžaduose išgyveno 62 me tus . 
Pal iko nul iūdime Šv. Kazimiero seser is ir a r t imuos ius 

g imines : mirus ių brolių žmonas — Ju l ia , Marga re t ir Patr icia 
Zuerb l i s , ta ip p a t pussese rę Cons tance Brocavich. jų se imas. 
d r a u g u s ir paž įs tamus 

K ū n a s pašarvotas Šv . Kazimiero v ienuolyne . 2601 W. 
M a r ą u e t t e Rd., Chicago, s ekmad ien i , lapkričio 17 d 10 vai. 
ry to . Religinės apeigos lapkr ič io 17 d. 7 vai . vakaro . 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kaz imiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje p i rmadienį , lapkričio 18 d. 9:30 vai . ryto. 

Laidotuvės Šv. Kaz imie ro l ie tuvių kap inėse p i rmadieni . 
lapkr ič io 18 d. po šv Miš ių 

P rašome da lyvau t i la idotuvių mišiose ir pasimelst i už 
Sese lės sielą. 

Š v . K a z i m i e r o S e s e r y s ir Z u e r b l i ų š e i m a . 

Laidotuvių d i rek tor ius Gaidas-Daimid Funera l Home. tel . 
312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

1 • 3tttfr*«ti U 
6541 S. KEDZIE 

Marquette Parke 
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 

11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ 1 a r q u e t t e Funeral H o m e 
K39 v\o»t 71--t Sftvrt 
t hieago. Il l inois 6062^ 

l-<312)-476-2345 

H i l l s Funeral H o m e 
NBPI South R O K T N Rood 
Palos Hills. Illinois fr04ro 

708-430-4455 

P e t k u s Funera l H o m e 
1410 Sou th 50th Aveniu-

Cicero , Illinois N H ^ l 
708-863-2108 

P e t k u s - B u t k u s Funera l H o m e 
1446 Sou th =*>th M e n a t 

Cice ro . Illinois WV>^0 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(3l2)-476-2345 

A N T H O N Y B. P E T K U S 
D O N A L D A. P E T K U S 

D O N A 1 . D M . P E T K U S 

http://jJUCtNADUN-CL10KtftXF.JMr.C0
file:///1arquette


8 DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 16 d. 

% A u š r a Liulevičienė Atei-
ties savaitgalyje skaito paskai
tą „Birutė Pūkelevičiūte: drama 
kaip pasau lė jau ta" šj 
sekmadienį 2:30 v.v. Atei
t ininkų namuose Lemonte 
Ateities savaitgalis atidarytas 
literatūros vakaru penktadienį 
J a u n i m o centro kavinėje. 
Šeštadienio paskaitos vyksta 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje, o sekmadienio — Atei
tininkų namuose Lemonte. 

x Šv. Mišios u i a.a. Alice 
S t e p h e n s bus laikomos 
lapkričio 30 d., šeštadienį. 10 
vai. Marijonų koplyčioje, 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago. 
Kviečiami jos giminės, draugai 
ir pažįstami dalyvauti šiose Mi
šiose. 

x Lietuvos Vaikų Viltis pra 
neša. kad 13 m. Laimutei iš 
Lietuvos operacija ištiesinti 
smarkiai iškrypusį stuburą 
Shriners ligoninėje sėkmingai 
pavyko. J i sveiksta motinos ir 
giminių priežiūroje Chicagoje ir 
tikisi sugrįžti į Lietuvą po 
Naujų Metų. 

x Pa t iks l in imas . Detroito 
skyriaus pranešime apie Kris
taus Karaliaus šventės pro
gramą nebuvo paminėta data. 
Šventė įvyks sekmadienį , 
lapkričio 24 d. Po 10:30 Mišių 
parapijos salėje vyks programa, 
kurioje Aldona Zai lskai .e 
kalbės apie Apreiškimo knygą 
Šv. Rašte ir muz. Ada Mikštienė 
paskambins kel is p ian ino 
kūrinius. 

x P re l . Juozas Prunsk is , 
Chicago. 111., Petras Griganavi-
čius. Downers Grove. 111., dr. J. 
Jablonskis. Westchester, UI., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
a ts iuntė po 15 dol. Labai 
dėkojame. 

x Aloyzas R. Pal tarž ickas 
iš Chicago. 111.. lankėsi „Drau
go" administracijoje ir ta proga 
įteikė 35 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū už auką. 

x Bal t ic Monuments, Inc. , 
2621 W. 71 Street. Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak R o a d -
Tel. VI 7-7747. 

<sk) 
x Grei t parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS. Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x G. T. LNTERNATION AL, 

INC. p a r ū p i n a 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. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hil ls , IL 60457. Tel . 
708430-7272. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ki«la 

Oanotam* hr Uitom* 
v»«ų rūilų stogus 

Tol. 312-434-0«54 arba 
312-737-" 

x A.a. ses. Madeline Zuerb-
lis, 60 metų amžiaus, mirė 
Loretto ligoninėje ketvirtadienį, 
lapkričio 14 d., ryte. J Šv. 
Kazimiero vienuolyną įstojo 
1925 m. iš Šv. Juozapo pa
rapijos, Scranton, Pa. 
Vienuolyne įžaduose išbuvo 62 
metus. Išskyrus paskutinius 
dvejus metus, sesele mokytojavo 
pradžios mokyklose, vėliau Šv. 
Norberto par. mokykloje, North-
brook, 111. Ji pagelbėjo kitoms 
mokytojoms. Kūnas pašarvotas 
motiniškam name sekmadienį, 
lapkričio 17 d., 10 vai. ryto 
Laidojama po šv. Mišių pirma
dienį, lapkričio 18 d., 9:30 vai. 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

x Motinų klubo Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos mo
kykloje sus i r ink imas bus 
pirmadienį, lapkričio 18 d., 
mokyklos salėje 7:30 vai. vak. 
Programoje bus žaidimai. Visas 
klubo nares kviečiame daly
vauti. 

x Arūnas K. Draugelis, Na-
perville, Iii., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 40 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Vincas Trumpa , Santa 
Monica, Cal.. kultūrininkai, is
torikas, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Virgius Norkus iš Naper-
ville, 111., ,.Draugo" garbės 
prenumeratorius, atnaujino pre
numerata vieneriems metams, 
o spauda; paremti pridėjo 70 dol. 
auką. Už mielą ir realią auką 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Bronė Čiži kaitė iš Chica
go, 111.. už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 30 dol. 
auką su prierašu: „Nuoširdžiai 
dėkoju už atsiųstus gražius šv. 
Kalėdų atvirukus ir kalendorių 
1992 metams. Linkiu linksmų 
švenčių ir viso geriausio'". Dėko
jame už linkėjimus ir auką. 

x Kun. R. Krasauskas . Put-
nam, Conn.. dr. Alfonsas Ki
sielius. Sidney, Ohio, Apaloni-
ja Berkiel, Antioch, 111., Jonas 
Žukas . Woodhaven. N.Y., 
Salomėja Taresevičienė, Prin-
ceton. 111. už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

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

(sk) 

x Ieškomas BENGTAS gyv 
Sibire , Kamenėje Na Obi 
drauge su Klemerauskų šeima. 
Ieško Klemerauskų duktė Re
gina Repečkienė, K a u n a s — 
233042, Savano r ių 302-23, 
Lietuva. Tel.: 771310. Arba ra 
syti Reginos dėdei: P e t r a s 
Beinarauskas , 7217 S. Sacra-
mento Ave., Chicago, IL. 
60629. Tel.: 312-737-8647. Re 
gina mano, kad Benotas žino 
kuris kapas yra Reginos mamos 
Adelės Klemerauskienės, nes 
nuo jos kapo kryžius su pavar
de nupjautas, o Benoto tėvo 
kapo ženklas tebestovi. 

(sk) 

x Radijas — svarbiaus ia 
komunikacijos pr iemonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s " ! 
Klausykitės „Rytmečio ekspre 
so" nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Skelbimų re ika la is 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, Oak P a r k , IL 60303 ar 
ba tel. (708) 524-9762. Laida gir
dima Illinois, Indiana bei Michi 
gan valstijose. Karta išgirdė, 
tapsite nuolatiniais „Rytmečio 
ekspreso" klausytojais! 

(sk.) 

Amerikos Lietuvių Tarybos 50 metų sukakties minėjimo bankete. Iš kairės: Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos vicepirm. Č. Stankevičius, Lietuvių centro Lemonte pirm. R. Domanskis ir minėjimo 
komiteto pirm. St. Briedis. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VLIKO SEIMO 
UŽBAIGIMAS 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto istorinis seimas 
įvyko lapkričio 1-3 dienomis 
Chicagoje. Lapkričio 2 d., šešta
dienį, Vliko seimo posėdžiai 
vyko visą dieną Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Sekmadienį, 
lapkričio 3 d., Vliko seimo 
užbaigimo proga buvo iš
kilmingos pamaldos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. 
Iškilmės pradėtos 10 vai. ryto 
vėliavų pakėlimu parapijos 
aikštėje. Ceremonijas atliko Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
vadovybė su savo šauliais, daly
vaujant S. Daukanto ir „Klaipė
dos" kuopų šauliams bei jų 
vadovybėms. Amerikos ir 

x Kun. Just in Steponai t i s , 
Putnam. Conn., Magdelena 
Grisius, Rockville, Md., Alice 
Lopez, Miramar, Fla., Bladas 
Daukantas, St. Petersburg, Fla., 
Rūta Daukienė, Chicago, 111., už 
kalėdines korteles, kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: Ruth 
Daukus, Chicago, 111., E. 
Budeiskis, Schiller Park, 111., B. 
Underys, Chicago, 111. Dėkojame 
už paramą dienraščiui. 

x Ligos d raudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 

•France Agency, 4651 S. 
Ashaand Ave.. Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

'sk.) 

x Parduodami bu ta i ir na
mai Vilniuje, Kaune, Klaipė 
doje. Kreiptis j A m e r i c a n 
Travel Service 9439 S. Kedrie 
Ave., Evergreen Pa rk , IL 
60642, tel.: (708) 422-3000. 

(sk) 

x Dantų gydymui plombų, 
grąžtelių ir kitų reikalingų rre-
Ižiagų bei aparatų Lietuvai, 

galite lengvai gauti ir užsakyti 
paskambinus 312-767-7575 dar
bo valandomis. 

(sk) 
x Turto (estate) ir finan

sinio planavimo seminaras 
įvyks Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte lapkričio 17 d., sek
madienį, tuoj po šv. Mišių. Svar
biausios temos:,,Living Trusts ' 
ir testamentai"; „Jūsų kompa
nijos pensijų galimybės", „Kaip 
sumažinti .Federal Es ta te ' 
taxes", „Kapitalo kaupimas per 
rentas (annuities)"; kitos inves
tavimo galimybės. Seminarą 
rengia Prudential finansinio pa
tarnavimo ir apdraudos kompa
nija. Dalyvauti pakvies tas 
«Hvnlrt>too P r W ~ - —~i-;_ T •-

/ a a l a " - - • *~v.***<AA«*5IVl©. į jU?»U 
klausimus atsakys: A. Kavakie-
nė, J. Coųry ir J. Naršėte. 

(sk) 

Lietuvos h imnus sugiedojo 
Altos Chicagos skyriaus narė 
Mary Kinčius. 10:30 vai. visų 
trijų kuopų šauliai, ramovėnai, 
R.L. B-nės ir Neo-Lithuania or
ganizacijos su vėliavomis žy
giavo į iškilmingas pamaldas. 
Trispalvę gyvų gėlių pintinę 
prie al toriaus padėjo Renata 
Kvantaitė ir Lina Gaižutytė, 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios. 

Šv. M i š i a s a tnašavo ir 
turiningą ta i dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas. Šv. Mišių 
auką nešė Nijolė Vagnorienė ir 
dr. Kazys Bobelis, antra pora — 
Irena Kriaučeliūnienė ir gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza. Ža
vingai giedojo parapijos choras, 
A. Lino vadovaujamas. Var
gonus pritarė K Skaisgirys. Be 
to dalyvavo soi. M. Momkienė 

x Dėmesio vykstant ie j i į 
VII P L J K Pietų Amerikoje! rinkusius, tik apgailestavo, kad 

ir smuikininkė L. Veleckytė. 
Pamaldose dalyvavo min. pirmi
ninkas G. Vagnorius su žmona, 
dr. K. Bobelis, ambasadoriai, 
konsulai su žmonomis bei kiti 
garbingi svečiai. Pamaldos baig
tos Lietuvos himnu. Po pamaldų 
tos pačios mergaitės padėjo 
gėlių pintinę prie kryžiaus, 
esančio bažnyčios kieme, žu
vusiems už Lietuvos laisvę at 
mint i . Ta pačia proga trumpą 
žodį tarė min. pirm. G Vagno
rius. 

Po to seimo atstovai ir dalis 
svečių nuvyko į Lietuvių Tauti
nius namus užkandžiams, po 
kurių prasidėjo Vliko seimo bai
giamasis posėdis. 

Tą sekmadienį, lapkričio 3 d.. 
6 vai. vakarą įvyko iškilmingas 
pobūvis Martinique Grand Din-
ing Room salėje. Po kokteilių 7 
vai. vakarą pobūvio vadovė 
I r e n a K r i a u č e l i ū n i e n ė pa
sveikino visus gausiai susi-

Galite nusipirkti, papiginta 
kaina, l ietuviškais raš ta is , 
puikius tautinius drabužius. 
Taip pat galite gauti Argenti
nos, Brazilijos, Urugvajaus ir 
NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS pašto ženlų. Kreiptis: 
Vytautas Dorelis, Chi le 4113, 
M o n t e v i d e o - U r u g u a y , Tel . 
31-17-77 

(sk) 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
j ums ir jūsų g i m i n ė m s iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
t iname Aerofloto skrydžius, 
Lietuvoje parduodame automo
bilius, naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas t ik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyt i 
dokumentus emigracijos reika
lais. Atlanta I m p o r t - E x p o r t , 
2719 W. 71 St., C h i c a g o , IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x DĖMESIO V I D E O APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės j INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digi tal" apara
tūra už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE., C H I C A G O , IL 
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Berno tas . 

(sk) 

x F I R M A „ Ą Ž U O L A S " 
PRISTATO I L I E T U V Ą AU
TOMOBILIUS. Visiems Fordo 
au tomobi l i ams K a u n e ga
ran tuo tas a p t a r n a v i m a s ir 
didelis pasirinkimas atsarginių 
detalių Grei ta i p r i s t a tome 
dolerius giminėms t ik už 6%. 
Skambint i (312) 434-8618. 

(sk) 

L ie tuvos min i s t e r i s pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius, 
kuris tame pobūvyje turėjo būti 
pagerbtas, išvyko į Lietuvą. 

x 1991-jų l i turginių metų 
užba ig imo p a m a l d o s su šv. 
Mišių auka bus šeštd., lapkričio 
23 d. 6 v.v. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Visus nuoširdžiai 
kviečia Židinys. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO siun 
t inys K A L Ė D O M S yra pats 
m ė g s t a m i a u s i a s Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus , r iešu ta i ir kt. 
Š V E N T I N Ė NUOLAIDA -
TIK $85. Turime ir kitokių. 
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x Dėmes io! Chicagos Šau

lių R-nė rengia gegužinę, kuri 
įvyks šių metų lapkričio mėn. 
17 d. Šaulių namuose. Pradžia 
12 vai. Geras maistas, gera 
m u z i k a , t u r t i n g a s la imės 
šulinys ir loterija. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. Šaulių 
R-nė. 

(sk) 

lnvokaciją sukalbėjo evangelikų 
liuteronų vysk. H. Dumpys. 
Po to buvo vakarienė. 

Vakar ienės metu kalbėjo 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų Anicetas Simutis, amba
sadorius Stasys Lozoraitis iš 
VVashingtono. Vliko valdybos 
pirmininko pavaduotojs dr. D. 
Krivickas valdybos vardu įteikė 
d r . K. Bobeliui specialų 
meniškai įrėmintą žymenį. 
Vliko pirm. dr. K. Bobelis savo 
žodyje padėkojo valdybai ir vi
siems Vliko darbuotojams bei 
rėmėjams. Už nenuilstamą ir 
energingą Vliko gynimą spau
doje žymenį įteikė kan. V. Zaka
rauskui. Taip pat žymenį įteikė 
Vytautui Jokūbaičiui, ilgame
čiai Vliko valdybos nariui. Dar 
Vliką žodžiu sveikino specialiai 
atvykusi DAinois gubernatoriaus 
asistentė Pat Michalski. 

Meninę programą gražiai 
atliko rašytoja, aktorė ir režisie
rė Birutė Pūkelevičiūte, paskai-
t y d a m a iš t rauką iš savo 
parašytos knygos „Devintas 
lapas". 

Ilgamečiui Vliko pirmininkui 
dr. K. Bobeliui už nuopelnus, gi
nan t Lietuvos laisvinimo bylą 
tarptautinėse institucijose, už 
paaukojimą savo profesinio dar
bo ir savų lėšų, buvo sukeltos 
didelės ovacijos, visiems pobūvio 
dalyviams sustojus. Dr. Kazys 
Bobelis vadovavo Vlikui 13 
metų. 

Taip buvo iškilmingai užvers
t a s Vliko 48 metų veiklos 
lapas. Norisi priminti, kad 
Vliko seimas praėjo labai gerai. 
Visur dalyvavo gana daug lietu
vių visuomenės. Tai yra nuo
pelnas seimo rengimo komiteto 
pirmininko dr Leono Kriau-
čeliūno. Žinoma jam talkino ir 
komiteto naria;. Irenai Kriau-
čeliūnienei tenka didelė padėka, 
kur i savo darbštumu pajėgė 
sukviesti daugiau 400 žmonių į 
šį iškilmingą pobūvį. 

Ant. Repš ienė 

N A U J I E N O S IŠ LIETUVOS 
VAIKŲ VILTIES 

Galbūt jums jau žinoma try
likametės Birutės, mergaitės iš 
Lietuvos, istorija: jis sirgo 
pažengusia stuburo iškrypimo 
forma — ta i yra pavojinga ir 
skausminga nugaros deforma
cija. Vos prieš metus ji ir jos tė
vas atkakliai ir nesėkmingai 
ieškojo kaip išgydyti ligą, 
kurios pasekmė — nugara iš
kreipta tiek, jog krūtinės ląsta, 
šonkauliai galėjo bet kuriuo 
metu prakiurdyti plaučius ar 
pažeisti širdį. Neradę pagalbos 

x P i g i a u s i s i u n t i n i a i į 
Lietuvą. Tik SI.40 už svarą, tik 
per Baltia Express. Žiūrėkite 
skelbimą 6 psl. 

(sk) 

x KARGO J LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS o r o 
l ini ja j Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 Ibs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
t inius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, I L 
60457, te l . 708430-7334. 

(sk) 

Rytų Europos kraštuose, jiedu 
atvyko į Ameriką ir praleido 
tris mėnesius, ieškodami pa
galbos, niekad neprarasdami 
vilties ją surasti. Pagaliau jie 
sužinojo apie Shriner's Hospital 
for Crippled Children — organi
zaciją, kurios misija yra padėti 
iš viso pasaulio vaikams, ser
gantiems ortopedinėmis ar 
neurologinėmis ligomis, taipgi 
apdegimais. Shriners suteikia 
šią stebuklingą pagalbą veltui. 

Praėjus trims dienoms po 
lazerinės operacijos Birutė galė
jo vaikščioti . Jos tėvas 
džiaugsmingai pranešė, kad 
dukters nugara yra tiesi kaip 
stalas. Vos po mėnesio jie grįžo 
namo į Vilnių švęsti Kalėdų 
savo šeimos tarpe. 

Dabar Birutė gali vaikščioti 
tiesi. Ji dirba savanore Caritas 
tarptautinėje katalikų organiza
cijoje, padedančioje našlaičiams 
ir vienišiems pagyvenusiems 
žmonėms. Birutė ėmėsi šios 
veiklos, norėdama išreikšti pa
dėką už pagalbą, sulauktą 
Chicagoje. 

Tačiau visoje Lietuvoje tebėra 
šimtai tokių vaikų kaip Birutė, 
kurie kenčia dėl sunkių ortope
dinių ligų. Birutės istorija 
uždegė grupę žmonių Chicagoje 
įsteigti Lietuvos Vaikų Vilties 
organizaciją 1991 metų sausio 
mėnesį. Šios grupės tikslas yra 
padėti kas mėnesį atvežti po 
vieną mažąjį ligonį iš Lietuvos 
ir vieną iš tėvų (toks yra 
Shriner's reikalavimas), taipo
gi padėti surasti vietą gyventi 
prieš ir po ligoninės, taipgi ap
mokant vertėją bei koordina
torių. Vaikų Vilčiai Lietuvoje 
atstovauja dvi komisijos su 
pediatrais ir ortopedijos chirur
gais, kurie įvertina vaikų ligas 
ir atrenka tuos, kuriems reikal
inga pagalba Amerikoje, nes 
Lietuvoje nėra sąlygų. Šiuo 
metu maždaug dvidešimt vaikų 
yra tiriami gydymui JAV. 

Trylikametė Laima, kur i 
kenčia dėl sunkaus stuburo iš
krypimo, ir jos mama atvyko į 
Chicagą gegužės mėnesį pasi
ruošti operacijai spalio 31 
dienai. Operacija gerai pasisekė. 

Iki šių metų pabaigos ruošia
masi atvežti dar du vaikus, 
sergančius ortopedinėmis 
ligomis, į Jungtines Amerikos 
Valstybes gydymui. Siųsdami 
nuo mokesčių nurašomą auką, 
jūs padedate pagalbos rei
kalingiems vaikams Lietuvoje. 

Dail. Rita Bulovaitė, kurios paroda atidaryto Balzoko Lietuviu kultūros 
muziejuje, ir direktorius Valentinas Ramonis 

x At lanta Import-Export 
siunčia siuntinius t ik 89 et . 
svarui . Platesnei informacijai 
žiūrėkite Atlanta skelbimą šia
me „Draugo" numeryje. 

(sk) 
x „Naujųjų laikų nuojau

ta" — Lietuvos dailininkų tapy
bos ir grafikos paroda Liet. 
Kultūros centre Southfield. MI. 
25335 VV. Nine Mile Rd. Ati
darymas lapkričio 23 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro, uždary
mas: lapkričio 24 d., 
sekmadienį, 6 vai. vakaro. 
Parodą organizuoja Detroito 
apyl. Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Informacija: t e l . 
313-533-6153. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, II. 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 
Te l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šV*tad <) v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th St/eet 

v - i : : ' . a g u , Ji- Oirc.i.7 
Tel. (1-312) 778-0800 

Valandos pagal susitarimą 
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