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Ganytojiškas Lietuvos 
vyskupų žodis 

Pradedant naujuosius mokslo metus 
Mieli Lietuvos žmonės! 

Respublikos švietimo įstaigose net rukus prasidės naujieji 
mokslo metai. Tai pirmieji nauji mokslo metai atsikūrusioje 
nepriklausomoje, demokratinėje Lietuvoje. 

Brangus Tėvai! Ištisus dešimtmečius jūsų vaikams prievar
t a buvo brukamas ateizmas, stengiamasi iš jų proto ir širdies 
išrauti tikėjimą Dievu, antgamtine realybe. Nors formaliai buvo 
pripažįstama tėvams teisė auklėti savo vaikus pagal savo įsitiki
nimus, tačiau iš tikrųjų ši teisė įvairiais būdais buvo ribojama 
ir net šiurkščiai pažeidžiama. Dalis tėvų negalėjo šia teise 
pasinaudoti, nes patiems labai stigo gilesnio savo tikėjimo 
pažinimo. 

Šiandien mūsų tautos tautinis ir dvasinis prisikėlimas 
reikalauja esminio pasikeitimo. Naujoji Respublikos vadovybė 
jau pasiryžusi bendradarbiauti su Bažnyčia, rūpintis vaikų ir 
jaunimo mokymu bei auklėjimu. Ilgametė žmonijos patirt is 
liudija neginčijamą krikščioniškosios pasaulėžiūros ir moralės 
poveikį tautų ir atskirų žmonių gyvenime, ugdant dorus, gar
bingus žmones, taurius, ištikimus savo valstybės piliečius. Todėl 
mes, jūsų ganytojai, siekiame, kad nuo ateinančių mokslo metų 
tėvų ir pačių moksleivių pageidavimu Respublikos mokymo 
įstaigose būtų įvestas nuolatinis tikybos mokymas. 

Šia p roga primename jūsų, brangūs tėvai, pareigą auklėti 
savo vaikus katalikiška dvasia ir pasirūpinti , kad j ie uoliai 
lankytų tikybos pamokas. Tikinčiųjų vaikams jos privalomos. 
Nemanykite, kad jūsų vaikai jau viską žino, jei jie y ra priėję 
pirmos išpažinties ir šv. Komunijos, priėmę Sutvirt inimo Sak
ramentą. Tai tik krikščioniškojo gyvenimo pradžia, pamatai , 
ant k u r u reikia statyti visą dvasinio gyvenimo rūmą. Nejaugi 
paliksime šį rūmą nebaigtą, kad jį griautų ir naikintų visokie 
vėjai? 

Kristus savo apaštalams kalbėjo: „Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė" 
(Mt 10, 14). Tais pačiais žodžiais šiandien Bažnyčia kreipiasi 
į jus, brangūs tėvai, ir visus tuos, kuriems pat ikė tas jaunosios 
kartos auklėjimas. 

Vaikystė, jaunystė — žmogaus gyvenimo pavasaris. O 
pavasaris — tai sėjos metas. Ką pasėjame, tą ir pjauname. Kiek
vienas žemdirbys žino, kad pavėluota, nerūpestinga sėja nežada 
gausaus derliaus. Ko išmokstame, į ką įprantame vaikystėje, 
jaunystėje, tuo galime remtis visą gyvenimą. 

Išganytojas kartą pasakojo apie neišmintingą žmogų, kuris 
savo namus pasistatė an t smėlio. Priminė ir kitą, išmintingą 
žmogų, savo namus pasistačiusi ant uolos. Prasidėjus liūtims, 
potvyniams, neišmintingojo namas sugriuvo. O namas, 
pastatytas ant uolos išlaikė ir vėjus ir bangas. 

Brangus jaunime! Statyk savo ateities rūmą ne ant smėlio, 
bet ant uolos — Kristaus. Jo pavyzdys, jo pamokymai, nuolatinė 
parama tiems, kurie juo pasit iki , padės ištverti visus 
išmėginimus. Todėl stenkis geriau pažinti Kristų ir karščiau 
jį pamilti. 

Kreipiamės ir į j u s , brangūs moksleiviai, kur ie augate 
religijai abejingose šeimose. Jūsų tėveliai galbūt neturėjo 
galimybės geriau susipažinti su katal ikų tikėjimu. Ateistinė 
propaganda suformavo neigiamą pažiūrą į religiją, kurią ir jūs 
paveldėjote. Dabar jūs galėsite lankyti tikybos pamokas ir 
susidaryti teisingą nuomonę apie tikėjimą. Kviečiame paklau
syti, ką kalba žmonės, kurie religiją gerai pažįsta, brangina, 
ja gyvena. 

Ilgai buvo teigiama, kad mokslas ir religija nesuderinami, 
kad tikras mokslininkas būtinai ateistas. Tačiau statistika rodo, 
kad daugumas žymiausių mokslininkų nuoširdžiai tikintys. Gar
susis švedų botanikas Karolis Linėjus (Kari Linney) savo veikale 
„Gamtos sistema"' rašė: „Visur, augalų, gyvulių ir žvaigždžių 
karalystėje, yra amžinojo visagalinčio, išmintingo ir mylinčio 
Dievo pėdsakai. Su nuostaba ir pagarba puolu prieš jį į žemės 
dulkes ir garbinu jį" Toks nuoširdus tikėjimo išpažinimas tikrai 
gali paskatinti susimąstyti. 

Gerbiamieji mokytojai! Aplinkybės taip susiklostė, kad 
daugelis jūsų buvote priversti vykdyti tautos dvasinį genocidą. 
Tai vienas iš skaudžiausių mūsų tautos pedagogikos istorijos 
puslapių. Patys mokytojai ir auklėtojai slopino auklėtinių 
veržimąsi į tiesą, gėri, ugdė abejingumą. Šiandien nuoširdžiai 
kviečiame jus atitaisyti šią skriaudą. Tikybai dėstyti mokyklose 
reikės prityrusių pedagogų paramos. Kviečiame jus, brangūs 
mokytojai, į talką Bažnyčiai. Papildydami savo religines žinias, 
dalykitės jomis su savo auklėtiniais, rodykite jiems kelią į tiesos 
ir gėrio šaltinį — Dievą. 

Nuoširdžiai prašome gerbiamus mokyklų vadovus, mokyto
jus sudaryti galimybę mokiniams susipažinti su katalikų 
tikėjimo pagrindais, krikščioniškos moralės principais, kad jie 
galėtų sąmoningai vadovautis krikščioniška pasaulėžiūra, kur 
darni savo ir naują kartą Dievo garbei i r žmonių džiaugsmui! 

L ie tuvos k a r d i n o l a s ir v y s k u p a i 

— Rumunijos princesė Ile-
ana. kuri prieš 42 metus 
pabėgo nuo komunistų iš savo 
krašto, tapo vienuole ir šiuo 
metu yra vienuolyno vyresniąja 
Motina Aleksandra Ellwood Ci
ty, Pennsylvanijos valstijoje. Ji 
yra Anglijos karalienės Vikton 
jos ir Rusijos caro Aleksandro II 
vaikaitė. 

Išleidžiant Chicagos kardinolą J. Bernardiną i Lietuvą O H are aerouoste Iš kaires stovi Aleksas 
Laurait is , American Travel Service agentūros prezidentas, per kurio įstaigą vyko Amerikos 
vyskupų delegacija. Vytas Lauraitis, lydėjęs delegaciją kelionėje, Chicagos arkivyskupas kard. 
J . Bernard inas ir Donald Bunkenburg, Lufthans. ? atstovas, kuris tvarkė maršrutą Kard. 
Bernardinas ketvirtadienio vakare sugrįžo į Chicagą, kur) O'Hare aerouoste sutiko daugiau kaip 
50 lietuvių. 

I.ufthansos nuotrauka 

Lietuvių Bendruomenės 
pareiškimai JAV prezidentui 

ir Valstybės sekretoriui 

— Kinija ir Iranas, kuris buvo 
i lgus m e t u s I rako pr iešu , 
pažadėjo sulaužyti blokadą ir 
pasiųsti vaistų ir maisto Irako 
diktatoriui Husseinui. 

— V a l s t y b ė s d e p a r t a m e n 
t a s patvirtino žinią, jog Irako 
kareivio buvo peršautas per 
ranką vienas amerikietis Ku-
vvaite. 

Washingtonas. Rugsėjo 5 d.— 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba pranešė, jog 
šiandien buvo įteiktas specialus 
r a š t a s JAV prezidentui G. 
Bushui, kurį pasirašė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas dr. Vytautas Bieliauskas 
ir JAV LB pirmininkas dr. An
tanas Razma. 

Šis raštas įteiktas ryšium su 
prezidento Busho pasitarimu su 
prezidentu Gorbačiovu Helsin
kyje šį sekmadienį, rugsėjo 9 d. 
J ame išreiškiamas susirūpi
n imas Sovietų vyriausybės 
delsimu pradėti pasitarimus su 
demokratiškai išrinkta nauja 
Lietuvos Respbulikos vyriau
sybe. Primenama prezidentui, 
jog jis pats savo pareiškime, 
kurį išleido Baltieji rūmai 1990 
m. kovo 11 d., pareiškė, kad 
būtų pradėti tuoj pat pasi
tarimai tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos vyriausybių. „Lietu
viai laukė beveik šešis mėnesius 
Sovietų, kad jie sėstų prie 
derybų stalo", rašoma preziden
tui. 

Kad Gorbač iovu i pr imintų 
Lietuvą 

Rašte pastebima, nors Helsin
kyje svarbiausiu klausimu bus 
dabartiniai tarptautiniai Irako 
invazijos ir Kuwaito okupacijos 
reikalai ir palaikoma preziden
to Vidurinių Rytų politika, o 

Prunskienė atsisakė 
dalyvauti 

Vilnius. 1990 rugsėjo 4. (LIC> 
— Lietuvos Ministerė pirminiu 
kė Kazimiera Prunskienė atme 
tė kaip nepriimtiną Švedijos ir 
Lenkijos Užsienio reikalų mi
nis t rų kv ie t imą da lyvaut i 
Pabaltijo ekonominio ir eko 
loginio bendradarbiavimo kon
ferencijoje. 

Pasak Vilniaus radijo ir ~ Rusijos 
Associated Press agentūros. Jelcinas pas: • 
Prunskienės sprendimą moty t u ' suma?-
vavo faktas, kad ji buvo kviesta — Prez. * 
ne kaip suverenios Lietuvos pasakė ji v 
valstybės atstovė, o kaip sovietų Užsienio reil 
delegacijos nare. Konferencija Maskvoje, r 
įvyko šį praėjusį savaitgalį Ron pasitraukt i 
nady mieste. Švedijoje. jo draperija 

taip pat pritariama ir Sovietų 
nus i s ta tymui f̂cjreš I r a k o 
agresiją, bet tuo raštu ta ip pat 
prašoma, jog kai prez. L ishas ir 
prez. Gorbačiovas Kalbės 
Afganistano ir Kambolijos 
klausimai-, kad prez. Bushas 
iškeltų ir Lietuvos nepriklau
somybės klausi ną ir derybų 
reikalingumą. Lietuvos žmonės 
parodė, kad jie ra pasiruošę 
patys valdytis ir turi politines 
drąsos pasiimt, tarptautine 
atsakomybe ant -avo pečiu 

Rašto nuoraš• pasiųstas ir 
Brent Scowcr ft, kur is yra 
Saugumo Tary- -viršininkas 

Dr. Razmos rai tas Valstybės 
sekretoriui 

Kitas raštas. įsiustas JAV 
Valstybes departamento 
sekretoriui arba JAV užsienio 
re ika lų mini- tenai James 
Bakeriui. Šį rast 
LB pirm dr. Ar 
Jame pareiškia-
12 d., kai Masto 
kiti užsienio reik 
pasirašys dokr. 
bus baigiama A 
nio karo daun* 
dar tebėra oki:o 
jo valstybės ir 
Sovietų dalin' 

J i s reikalau 
sekretorius 
pareiškimą 
raštu, jog •) 
pasirašys M 
d. atitinkam 
plius ketui 
kad į tai 

pasirašė JAV 
anas Razma 
a. jog rugsėjo 
)je Bakens ir 
lų ministeriai 
entą, kuriuo 
trojo Pasauli 
reikalų, kad 

otos Pabalti 
n tebelaikomi 

<ad Valstybes 
stų raštišką 
įtvirtintų tai 
riausybė. kai 
)je rugsėjo 12 
kumentus „du 
usitarimuose. 
•is Pabalti jo 

valstybių ami.ijiu iš anksto 
neigiamas n - matymas dėl tu 
kraštu piln- priklausomybes 
atkūrimo. 

Šio rašto T >sai pasiųsti ir 
kitiems sva ros Valstybes 
departamente pareigūnams. 

identas Bon-
avo Parlamen 
>B biudžetą. 
Gorbačiovas 
vusiam Irako 
t ministe-iui 
I r akas turi 

waito ir baigti 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pabalt i jo Tarybos spe 
cialus pareiškimas, ryšium su 
,,du plius keturi" baigiamąja 
konferencija Maskvoje, kuri 
įvyks rugsėjo 12 d., trečiadienį, 
Vokietijų sujungimo reikalu, 
įteiktas visų tų valstybių am
basadoriams Maskvoje. Jame 
reikalaujama, kad Pabaltijo 
nepriklausomybės klausimas 
būtų įrašytas toje dienotvarkėje 
ir kad svarstant jį būtų pakvies
ti dalyvauti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respbulikų atstovai. 

— JAV prez. G. Bushas va
kar po pietų išskrido į Suomijos 
sostinę Helsinkį, kur susitiks su 
Sovietų Sąjungos prez M. Gor
bačiovu ir aptars daiu: klausi
mų, o svarbiausia Irako 
krizė? problemą. 

— Sovietų Sąjunga galinti 
pasiusti savo karines pajėgas į 
Vidurio Rytų regioną Jungtinių 
Tautų priežiūroje, jei šis 
klausimas bus išspręstas Hel
sinkio konferencijoje tarp JAV 
ir Sovietu Sąjungos. 

— Va l s tybės sekretorius 
James Bakeris lankosi Saudi 
Arabijoje ir ki toje a rabų 
valstybėse. Kuv.aito. dabar jau 
egzilinc vyriausybe ir Saudi 
Arabijos karalyste pažadėjo 
daug kuo prisidėti prie dabar 
tinės krizės išlaidu sumažinimo. 

— „Maskvos žinios" atspaus 
dino platu pasikalbėjimą su Lie
tuvos ministerė pirmininke 
Kazimiera Prunskiene ryšium 
su pasirašytąja sutartimi su 
Rusijos Respublika. 

— Maskvoje rugsėjo 12 d. 
įvyks paskutiniai pasitarimai 
del Vokietijų sujungimo 

Pabaltijo Tarybos 
reikalavimas Vokietijų 

sujungimo pasitarimuose 
Vilnius. Rugsėjo 6. (LIC) — Čia buvo susirinkusi Pabaltijo 

valstybių taryba ir svarstė ,,du plius keturi" pasitarimų 
klausimą Maskvoje, kur is ten bus rugsėjo 12 d. Baigę 
pasitarimus, Pabaltijo valstybių atstovai išleido specialų 
pareiškimą. 

Pabaltijo valstybių tarybos pareiškimas 

Pasaulio Bendruomenė baigia išspręsti dar vieną problemą, 
kuri dar nebuvo išrišta po Antrojo Pasaulinio karo — Vokietijų 
susijungimas. Pabaltijo valstybių taryba sveikina šį įvykį, kad 
vokiečių žmonės gali įgyvendinti visa tai pagal teisingumo ir 
humanizmo principus. 

Pabaltijo valstybių taryba atkreipia dėmesį į tą faktą, jog 
Estijos Respublika, Latvijos Respublika ir Lietuvos Respublika, 
kurios buvo Tautų Lygos narės, dėl Antrojo Pasaulinio karo 
eigos neteko savo valstybingumo nepriklausomybes. Jos tebėra 
vienintelės valstybės Europoje, kurių nepriklausomybės dar 
nėra pilnai atstatytos. 

Pabaltijo valstybių taryba išreiškia gilų savo susirūpinimą, 
jog Vokietijos klausimo išsprendimas gali būti paskutinis 
žingsnis Antrojo Pasaulinio karo padarinių likvidavime ir kad 
Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respub
likos likimas bus dar kartą apspręstas be mūsų žmonių 
dalyvavimo. 

Todėl Pabaltijo valstybių taryba deklaruoja, jog: 
a) Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga niekad nebuvo 

ir nėra įgaliota atstovauti Estiją. Latviją ir Lietuvą; 
b) Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos 

Respublikos likimas ir jų sienų klausimas nėra Sovietų Sąjungos 
vidaus klausimas ir negali būti susitarimo objektu tarp Sovietų 
Sąjungos ir trečiosios puses be pačių Pabaltijo valstybių 
dalyvavimo; 

c) tos valstybės — Antrojo Pasaulinio karo sąjungininkės 
— Didžioji Britanija, Jungtines Amerikos Valstijos, Prancūzijos 
Respublika ir Sovietų Sąjungos Sociali?* mės Respublikos — yra 
įsipareigojusios Atlanto Chartai, Išlaisvintos Europos Politinės 
ateities deklaracijai ir baigiamiesiems Teherano. Jaltos ir 
Potsdamo konferencijų ak tams , kur ie ga ran tuo ja 
nepriklausomybės atstatymo teisę ir kitas suverenių tautų 
teises, tarp jų ir Pabaltijo valstybėms, kurioms tai Antrojo 
Pasaulinio karo metu buvo sulaikyta; 

d. pilnas Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomo valsty
bingumo atstatymas privalo būti tarptautinių pasitarimų tikslu, 
likviduojant Antrojo Pasaulinio karo pasekmes, ir pagal tai, 
reikšmingo Helsinkio proceso įnetegraline dalis. 

Pabaltijo valstybių taryba reikalauja tas valstybes — An
trojo Pasaulinio karo sąjungininkes — Didžiąją Britaniją, 
Jungtines Amerikos Valstijas, Prancūzijos Respubliką ir 
ypatingai Sovietų Sąjungos Socialistines Respublikas, norint 
likviduoti Antrojo Pasaulinio karo padarinius. įskaityti 
nea t idė l io jan t Est i jos, Latvijos ir Lietuvos pi lnos 
nepr ik lausomybės a t s t a tymo k laus imą į pas i t a r imu 
dienotvarkę, kur is būtų svarstomas mūsų valstybėms 
dalyvaujant. 

Arnold Ruutel 
Estijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas 

Anatolijs Gorbunovs 
Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 

Vy tau t a s Landsbergis 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 

Edgar Savisaar 
Estijos Respublikos Vyriausybės pirmininkas 

Ivars Godmanis 
Latvijos Respublikos Ministenų Tarybos pirmininkas 

Kazimiera Prunsk iene 
Lietuvos Respublikos Ministerė pirmininke 

P a s t a b a . Šio pareiškimo tekstas gautas anglų kalboje 

— J a p o n i j a pasiuntė 800 
mašinų ir sunkvežimių į Saudi 
Arabiją iš jau pažadėtos vieno 
bilijono dolerių sumos, kuria ji 
prisideda prie tos krizės išlaidu 
sumažinimo 

Lietuvos kelias prie Kumpos var tg Lazdijuos* rugpjūčio 23 dieną. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 8 d.: Svč. M. Marijos 
gimimas. Tautos šventė, Adri 
jonas. Klementina, Daumantė. 
Adele, Ina. Liaugaudas 

Rugsėjo 9 d.: Sergijus I, 
Serapiną. Argintas, Ozana. Ra 
mute. Valdas, Vylius. 

Rugsėjo 10 d.: Mikalojus. 
Salvijus, Konstancija, Karilė. 
Tautgirdas 

Rugsėjo 11 d.: Protas ir Hia 
c m t a s , Helga. G i n t a u t a s . 
Augantas. Gytautė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6 22. leidžiari 7:14. 
Temperatūra šeštadieni 80 L. 

sekmadieni R7 1 , pirmadieni 90 
L, antradienj 74 1 
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RKDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91 st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708^124^150 

SUSIMĄSTYMAS PRIE 80 
METŲ AMŽIAUS 

SLENKSČIO 
Prieš 5 metus iškilmingai at-

šventėm ateitininkijos sąjūdžio 
deimantinį jubiliejų. Temos, 
apie kurias sukosi mūsų refera
tai, pasitarimai, kalbos tada pa
brėžė visų pajustą faktą — atei-
t i n ink i j a yra a t s idū rus i 
kryžkelėje ir dabar jau pats 
laikas apsispręsti, kuriuo keliu 
toliau privalome eiti. Ne vienas 
apgailestavo, kad dar prieš porą 
dešimtmečių gyvai besireiš
kianti veikla, gausiai mūsų 
stovyklas lankę jaunieji ir jau 
subrendę ateitininkai kažkur 
d ingę, negal ima sukv ies t i 
pakankamo skaičiaus studentų, 
net nerandama, kas sudarytų 
centro valdybą. Labiausiai visus 
stebino ir kėlė nerimą klau
simas: kur dingo mūsų jaunieji 
akademikai ir profesionalai, 
kurie dar taip neseniai būdavo 
tokie puikūs mūsų veiklos ju
dintojai? Dabar gi, po Baltijos 
tautų atgimimo, sąjūdžių nuo
stabas išėjimas į viešumą ir po 
to sekęs visos Rytų Europos 
t au tų ne į t ikė t inu gre ič iu 
įvykdytas sovietinių pančių su-
traukymas, viso pasaulio akyse 
vaizdžiai parodytas Berlyno 
geležinės uždangos griuvimas. 
Visi šie įvykiai, nei trejiems 
metams nepraslinkus, po Jubi
liejinio kongreso, nus tūmė 
anuos minėtus rūpestėlius ir 
pačią ,,kryžkelės" sąvoką į 
šešėlį. 

B u n d a n t i l ietuvių t a u t a , 
paskelbtasis Kovo 11 dienos 
Nepriklausomybes atstatymo 
aktas, atgaivintas mūsų sąjū
džio vienetas Tėvynėje, visu 
gaivumu mus ypač užangažuo-
jantis ir atveriantis mūsų sąjū
džio naujus horizontus, turėtų ir 
mums tapti dvasia, kuri sponta
niškai subūrė tūkstančius į 
Baltijos Kelią ir į neseniai pa
skelbtąjį Europos Kelią. Pasta
rasis, kol kas dar tik silpna pas
tanga, tačiau labai prasmingas 
ir drąsus kūjis, kuris atidarys 
Lietuvai kelią į laisvųjų Euro
pos tautų šeimą. Tačiau mus 
neturėtų klaidinti ar apsvai
ginti pirmieji proveržiai į laisvę. 
įžvalgieji protai jau ne kartą 
perspėjo, kad sovietinės impe
rijos eventualus subyrėjimas pa
statys visą Vakarų Europą prieš 
tuštumą, kurią užpildyti skubės 
įvairios sekuliarinės ir huma 
nistinės organizacijos. Šių metų 
liepos 10 d. Paryžiuje leidžiamas 
dienraštis .,Le Monde" paskelbė 
straipsni antrašte: „Masonerijos 
pr i s ikė l imas" , kur iame in
formuoja: „Didysis Grand 
Orient ir visos Prancūzijos Di 
džiosios Ložos magistras jau 
pradėjo teikti paramą Rytų 
Europos valstybėje masonu 
sąjūdžio atkūrimui, ypač Čeko 
Slovakijoje ir Vengrijoje". Tas 
pats dienraštis, savaitę vėliau, 
vėl duoda didele antrašte repor
tažą: ..Masonai jau vel mūsų 
ta rpe" Šitai verčia mus visus 
atgręžti žvilgsnj į mūsų atgims
tančią Lietuvą. 

Dar Sąjūdžiui neišėjus į 
viešumą, pavieniuose susiti 
kimuose su Lietuvos intelektu 
alais. rašytojais, meno kūrėjais. 
buvo pastebėta, kad daugelis jų 
noriai leidžiasi j kalbas, kuriose 
i š k e l i a m a s k i lnus žmoniš
k u m a s Jiems labai įdomu 
visoku* ezoteriniai bandymai 
Amerikos ir Vakarų Europos 

studentų tarpe, kur praktikuo
jama orientalinės meditacijos, 
joga ir teosofinės bei spiritualis-
tinės praktikos. Šis reiškinys 
visai suprantamas, turint prieš 
akis beveik 50 metų trukusią 
kultūrinę ir religinę priespaudą. 
Tačiau mus galėjo nustebinti 
reiškinys, kai mūsų žmones pra
dėjo leist vykti į Lietuvą, o te
nykščiams lankytis laisvajame 
pasaulyje, kai pirmiausia jie 
susipažino su mūsų liberalio
sios humanistinės krypties at
stovais, kurie net viešai drįso 
tvirtinti, kad tik jie esą vienin
teliai tikrieji užsienio lietuvių 
kultūrininkai, šviesuoliai. Tai 
būtų gal tik mažas „išsiblašky
mas", ir gal pirmiausia liestų 
profesionalus, akademikus , 
meno kūrybos žmones. Mus 
tačiau kasdien pasiekia vis 
labiau aliarmuojančios žinios iš 
Lietuvos. Jos liečia dvasinį ir 
specifiškai mo r a l in į mūsų 
tautos gyvenimą. Tikras reli
ginis ir ypač moral in is 
. .anal fabet izmas '" — kaip 
kažkas grįžęs iš ten pastebėjo. 
Lietuva nori praverti duris į 
Europą, į Vakarus Kas gali ir 
gauna progą išvykti, prisirenka 
visokio materialinio ir mo
ralinio „balasto", imituoja tai, 
kas Vakaruose blogiausia. Juk 
Vakarai ir taip vadinamoji 
„krikščioniškoji Europa" jau 
seniai serga moraline maža
kraujyste. Dar daugiau — jau 
aiškiai reiškiasi ir Europoje ir 
Amerikos žemyne visiškas 
moralinės sąmones išblėsimas. 
Ir štai mūsų išbadėjęs jaunimas, 
net vyresnieji, veržiasi parsiga
benti iš Vakarų. Ką? Gi įvai
riausius naujosios technologijos 
„žaisliukus". Ir grįžta atgal į 
jau seniau komunistines sis
temos subyrėjusius griuvėsius. 
Š.m. rugpjūčio 27 d. Viniaus 
radijas pranešė, kad dabar 
Lietuvoje yra aukščiausias 
Europoje ir gal net pasaulyje 
savižudybių procentas — 27"^ 
kiekvienam 100,000 gyventoju 
Šalia to. jau kuris la ikas 
pasiekia žinios apie porno 
grafijos. prostitucijos ir narko
tikų aliarmuojantį augimą. — 
Štai kur ateitininkijai atsiveria 

Atsilankę j Ateitininkų namus visuomet susi t iksi te paž į s tamus ir d r a u g u s . Iš k.: J o n ė Meškaus
kiene, dr. Juozas Meškauskas, J a n i n a Liepomenė, Mečys Mackevič ius ir Kazys Pabed inskas . 

Nuot r . V. Z. 

tiesiog neaprėpiami veiklos Uberalistinis humanizmas neiš-
laukai. gelbės Europos ir neišgydys ser-

Suprantama kodėl Lietuvos gančios Europos. Tačiau idėjų 
episkopatas paskelbė šiuos 1990 kovos l aukas liks atviras. Atei-
metus Dekalogo Metais. Mes tininkija turėtų suprasti savo 
turime nedelsiant grįžti prie tikrąjį pašaukimą, kurį intui-
šaknų, atkurti, atgaivinti, at- tyviai pajuto pirmieji jos vadai: 
nauj in t i kr ikščioniškosios 
moralės sampratą, sąmonę ir, 
svarbiausia, aktyvią praktiką. 
Ir tai ne vien Lietuvos, bet ir 
visos Europos krikščionijos 
šventa pareiga. Visai neseniai 
pasirodė prancūzų autoriaus — 
ortodoksų kunigo Olivier Cle-
ment knyga „La Revolte de 
L'Esprit" — Dvasios sukilimas. 
Užgniaužta , l ibera l i s t imo 
humanizmo užnuodytoji Euro
pos dvasios kultūra artėja prie 
krizes. Tą dvasios krizę jau 1914 
m. {žvelgė prancūzų poetas-mis-
tikas Charles Peguy. Jis mate. 
kaip krikščionybė jau ne
beįstengia būti vadove da
bartinės kultūros lauke, ir tai 
jis pavadino „moderniąja pražū
timi". Labai panašius žodžius 
1989 m. pabaigoje pasakė 
vienas žymiausių šio šimtmečio 
dramaturgų, rumunų kilmes 
rašytojas-dramaturgas Eugene 
lonescu. Jis trumpais žodžiais 
pakartojo t a i , ką dramoje 
„Raganosiai" jau anksčiau pa
vaizdavo. Jo nuomone. Rytų 
Europos a te i t i s glūdi t ik 
krikščionybėje, nes neturint 
paramos iš Transcendencijos, 
visi žmogaus p lana i ir 
pastangos liks nesėkmingos ir 
žmonės taps savot i ška is 
„raganosiais" — pasyviais ir 

Dovydai t i s , K u r a i t i s ir j ų 
dvasioje užaugę jaunieji sąjū
džio žmonės. 

Planavimų, schemų, gerai iš
dirbtų programų jau nebepa
kanka. Reikia iš naujo pradėti 
gyventi autentiškuoju krikš
čionių gyvenimu. Reikia t a ip 
dirbti, — sakė viename pasi
kalbėjime Romoje gyvenantis 
iškilus i ta lų mintytojas Augus
to del Noce, — ir gyventi ta ip , 
lyg tai bū tų pradžia, taip, ka ip 
buvo p r i e š maždaug 2,000 
metų". 

Lietuva, ta i ne vien asmeninio 
atsinaujinimo (mes šį žodį kar
tojame taip dažnai ir automa
t i š k a i , t odė l j i s d a r o s i 
beprasmis), bet ir būt i to italo 
filosofo žodžiais „gyvąja ir 
kuriančiąją a r tuma — raugu, 
kuris nejučiom viską perims ir 
pakeis". Nesiūlome reaktyvinės 
artumos — pretenzijos, kuri t ik 
kritikuoja, reaguoja ir pereina 
į kitų, mums nepriklausančių 
ar klystančių teisimą. Reikalin
ga originali ir a smeniška i 
už s i angažuo jan t i , k u k l i i r 
nedemons t ra tyv inė a r t u m a . 
Būdami žmonių ta rpe savo 
auka, save užmirštančiu darbu, 
paprastu nuoširdumu ir realis
tiškumu, mes naujai atgimsime. 

laužų Lietuvoje daugėja. Šias 
m i n t i s ba igs iu poeto Jono 
Kalinausko eilėraščiu, kuris 
buvo atspausdintas pirmajame 
Sąjūdžio biuletenyje „Atgimi
m a s " , 1988 m. rugsėjo 16 d. t. 

. . .Netrukus turėtų pasimatyti 
šito amžiaus lauko riba... 
t en t ik mieganti vėtra 
pakišusi galvą 
po nakties amžinosios sparnu, 

a r turėsime atsinešti 
į Ten 
gabalėlį šventintos duonos 
ir šventą lietuvišką žodį, 
iškankintą pažaisliuose 
ir kalėjimų kazematuos? 

Aš įšventinu 
į poeziją 
ir įrišu į motinos 
skarutės kampelį 
t a m paskutiniam laukimui 
t r i s žodžius: 

TIKĖJIMAS 
MEILĖ 
VILTIS. 

K. V. C u k u r a s 

Tai būtų evangelizacija giliau-
lengvai pas iduodančia is s i a , plačiausia prasme. Pavyz-
brutalių jėgų dominavimui. dys galėtų būti ir k i ta Nobelio 

Prisimenam, kaip dar taip 
neseniai kultūrininkai skam
biais žodžiais entuziastiškai 
pasitiko iš Sovietų Rusijos iš
tremtąjį Nobelio premijos 
laureatą Solžemciną. Tačiau, 

laureatė — Kalkutos Teresė, 
vienuolė, visiškai atsidavusi 
atstumtiesiems pamestiesiems, 
žaizdose mirštantiems, J i , at
simindama Nobelio premiją 
Oslo mieste, priminė, kad mums 

kai jis vėliau savo garsioje visiems reikia pirmiausia dva-
kalboje. pasakytoje Harvardo sinio maisto, pagarbos gyvybei, 
universitete, nurodė į Vakarų bet kokiai gyvybei— ar tai būtų 
politinio, ir ypač kultūrinio, negimęs kūdikis, ar bejėgis 
gyvenimo žaizdas, pamažu nuo senelis, beraštis a r labai raš-
jo pasitraukė ir jis likosi tyliai t ingas jaunuolis, planuojantis 
gyventi ir kurt i v iename 
šiaurinės Vermonto valstijos 
miestelyje. Taip Vakarų 

DRAUGĄ S 
OJSPS-161000) 

THE UTHl ANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays. the 

Tueadays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaniar. Cathohc Press Society. 4545 W 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional mailrng offices. 
Subscnption Rates $70 00 Foreign countnes $70 00 
Postmaster Send address changes W Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago. U. 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams ^ metų 3 men 
U S A $70.00 $40 00 $25 00 
Kanadoje (USA doi. $70.00 $40 00 $25.00 
Užsienyje (U.S A. doL< $70 00 $40 00 $25 00 
Savaitinis <Š*št pned) $40 00 $25 00 

. Admimstracja dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4 30. šeštadieniais nuoŽJŪra Nesunaudotu stra.r*. 

nuo 8:30 iki 12 00 n > * ****»*<> J u o s f*"3 t l k j 
. Redakcija dirba kasd.en nuo "ka to susitarus Redakcija u* 
8 30-4:00; šeštad.en.ais nedirba skelbimu ™^ n « a t s a k o S k e l b " 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*49 įveikia 24 vai ) 

Pi rm. antr , ketv . penkt n u o 1 2 i k i 6 v v 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0007; arba (703)246-9581 
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DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
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Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzia Ava., Chicago 
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DR. K. A. JUČAS 
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Nuotr M. l -an iausko 

nusižudyti... 
Ateitimnkija pirmiausia t\xcės 

šią , ,a r tumą" — pretenziją 
sukurti Lietuvoje, savo taut ie
čių tarpe. Ji turės paruošti 
mokytojus ir kunigus, vienuo
lius, rašytojus ir mokslininkus. 
Tačiau pagrindinis dinamikos 
ša l t in is — nuolat inė egzis
tencine vienybė su Kris tumi. 
21-sis šimtmetis parodys, ar 
mūsų sąjūdis bus atl ikęs is
torijai jai patikėtą uždavinį. J au 
nauja ugnis įžiebta ir uždegtų 

PREZ. A. STULGINSKIO 
Kl OPA RENKASI 

Prez A. Stulginskio mokslei
vių kuopos s u s i r i n k i m a s 
penktadieni, rugsėjo 14 d., 7:30 
vai. vak. vyks pas Kastyt į 
Soliuna. l l l t h St. ir Rt 83. 
Lemonte Tel. 708-257-6739. 
Pradedam naujus mokslo ir 
veiklos metus. Turime puikių 
sumanymų ir daug energijos. 
Kviečiam visus gimnazistus at
vykti išklausyti paskaitą apie 
vėliausius jvykius Lietuvoje, 
kepti dešreles ir pabendrauti 
prie laužo. Visi kviečiami. 
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pagal sus>tanmą 
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Tautos šventė 

TAUTIEČIŲ 
ŠIRDYJE 

Tautos šventė buvo sutapatin
t a su Marijos gimimo švente. J i 
norėjo, kartu priminti, kad 
Vytautas Didysis tą dieną buvo 
sup lanavęs va in ikuo t i s 
karaliumi, tik lenkai sutrukdė. 
Si šventė nori mums visiems 
priminti tautos praeitį, valsty
bės didybę ir plačius ano meto 
valdytus plotus. Ne be reikalo 
ir dr. Vincas Kudirka savo „tau
tinėje giesmėje", vėliau pava
dinta Lietuvos himnu, sakė 
savo kartai, kad „iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia". 

Iš tikrųjų nei praeitis, nei da
bartis, nei laimingas gyveni
mas, nei kančių ir persekiojimų 
laikotarpis neišugdė tautos 
meilės. Ji turėjo būti anksčiau 
ir turės būti ateityje širdyje, 
kurioje yra užslėpta visa tauta 
ir jos praeitis. Dėl praeities 
prisiminimo persekiojama, dėl 
ateities reikia kentėti. Jeigu 
tautos nėra širdyje, tai ten 
geriau, kur gardesnis duonos 
kąsnis, kur auksas žiba artumo
je, kur pagarba klesti aplinko
je ir asmeniui, kuris garbės 
laukia ir tikisi. Atitrūkęs nuo 
savo tautos, nelaikąs jos savo 
širdyje, yra susvetimėjęs sau 
pačiam, juo labiau tautai ir tau
tiečiams. Jie glaustųsi , jei 
nejaustų jame šalčio ir sava
naudiškumo. Tai daro įvairios 
okupacijos, svetimos žemės, 
gimimo lova ar gyvenamoji 
aplinka. 

Labai skaudžiai, bet ir teisin
gai prieš savo gyvenimo pabai
gą yra pasakęs dr. Antanas Ma
ceina. „Nuolatinė grėsmė ir 
mūsų tautai yra jos nutauti
nimas ir nutautėjimas. Kartu 
tai yra didžiausia tautinio mūsų 
būdo silpnybė, su kuria kovoti 
yra pasaukta ir įpareigota mūsų 
tautinė sąmonė. O išvystyti šią 
sąmonę yra pirmaeilis lietu
viškas uždavinys, nes iš savo is
torijos mes šios sąmonės nepa-
veldėjome" (Ora et Labora, 55). 
Tai ir lieka asmenims, kurie 
jaučia savo pašaukimą tautai ir 
savo pašaukimą laikui tautoje 
a r išeivijoje. Be t a u t i n ė s 
sąmonės, kuri valdo visus mūsų 
veiksmus, nėra nė tikros tautos 
ir tėvynės meilės, nėra tautos 
širdyje. 

Lengvai mes galime sugrįžti 
į praeitį ir ja pasididžiuoti. Bet 
tai tėra tik svajonė, nes praei
tis niekam negrąžinama. Kaip 
vysk. V. Brizgys sako (Neišski
riami trys nežinomieji, 263), 
„kiekvieno mūsų pašaukimas 
yra dalis šaukimo visai Dievo 
tautai, visai žmonijai". Juoba 
savo tautai turime atiduoti iš 
pasaukimo savo visus talentus, 
savo sugebėjimus ir savo jėgų 
dalį, kad ji klestėtų pirmiausia 
mūsų širdyje, paskui klestės ir 
išorėje, tikrovės gyvenime. Anot 
to paties A. Maceinos, „mes di
džiuojamės davę kitoms tau
toms politinių vadų", bet ne
galime pasididžiuoti savais va
dais, mylinčiais tautą ir tėvynę 
bei aukojančiais save pačius. 

„Užuot tačiau kovojus su šia 
mūsų silpnybe, ugdant tautinę 
sąmonę bei garbę, mes visą 
laiką šaukiamės religijos, kad ji 
mus nuo svetimų tautinių įtakų 
gintų: lietuvybės išlaikymo 
naštą krauname ant krikščiony
bės pečių", sako tas pats A. Ma
ceina (t.p. 56). Mes norime, kad 
krikščionybė pasivytų mus 
tėvynėje, tremtyje Sibiro tai
gose, išeivijoje, kai mes patys 
skirstomės ir savo noru suran

dame vie tas geresn iam 
gyvenimui. 

Tai skaudus momentas, anot 
mirusio filosofo, bet taip pat 
tikrovė, kad tautybės nėra 
mūsų širdyje, mūsų gyveni
muose, mūsų aplinkoje. Net tie. 
kurie neva kovoja už tautiš
kumą, priima jį kaip drabuži. 
kuris šiandien dar reikalingas, 
bet jau kitą dieną ar už metų 
metamas į šiukšlių dėžę. 

Nei religija priešinasi tau
tybei, nei tautybė — religijai, jei 
joms atiduodama tai, kas joms 
priklauso. Juk kas Dievo reikia 
atiduoti Dievui, kas tautos 
reikia atiduoti tautai. Kai viena 
kitą turi ginti, tai pasidaro tau
tinis mesianizmas, kaip lenkų 
ar rusų, arba tik religija tauty
bės gynėja ir priedanga. 

Iš tikrųjų tautybė ir religija 
gyvena toje pačioje širdyje. Tik 
viena remiasi konkrečia meile 
ir auka , k i t a t ikėjimu ir 
gyvenimu pagal tikėjimą. Viena 
kitos nepavaduoja, bet ir viena 
kitai nekenkia, kaip dvi seserys 
gyvena meile toje pačioje žmo
gaus širdyje. 

Rimties valandėlei 

NEIŠMINTINGAS 
TURTUOLIS 
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Tautos šventė Chicagoje 
supuola su Šiluvos atlaidais ir j 
procesija Marąuette Parko lie- \ 
tuvių parapijoje. Bet ta šventė [ 
nesutapatinama su atlaidais, su ; 
iškilmėmis ir neturi religinio 
pobūdžio. Vytautas Didysis I 
norėjo vainikuotis karaliumi j 
rugsėjo 8 dieną, vėliau supuolu- į 
sia su Šiluvos atlaidais. Šiluva 
nepasidarė priedanga Tautos 
šventei, bet Tautos šventė pasi- ' 
darė proga labiau domėtis^ 
Šiluva, labiau įsigilinti į šių \ 
Marijos gimimo atlaidų prasmę j 
ir kartu prisiminti savos tautos 
praeities didybę. 

Abi šventės turi būti žmonių 
širdyse ir protuose, žmonių įsi-
tikinimuose ir gyvenime. Tos 
šventės ir išeivijoje turi savo 
prasmę, ypač jai prasmę duoda 
didžiulė Chicagos vienos parapi
jos procesija, kurioje dalyvauja į 
lietuviai ir iš kitų apylinkių. 

Tautos šventę prisiminti šiuo j 
metu yra svarbiau, negu bet 
kada anksčiau, kai tauta ir jos į 
žmonės turėjo laisvę ir bent dali
nį laisvės išgyvenimą. Jei nepa
tiko kam nors tuometinė tvar- j 
ka, reikia žinoti, kad niekada vi- I 
šiems nepatinka nei valdžios. | 
nei politinės sistemos, nei par- ; 
tijos ar grupės. Manyti skirtin-
gai yra žmogaus privilegija. 
Tautą mylėti, tautos ateitimi 
rūpintis, dėl tautos sirgti yra 
kiekvieno tautiečio pareiga jau 
pačia tautine kilme. 

Išsigynęs savos tautos, savos 
tėvynės ir jai nenorįs pagelbėti 
savo jėgomis, yra tautos jau 
išsižadėjęs ir negalįs net laikyti 
save tai tautai priklausančiu. 
Visiems atsimintina. kad nepri
klausymas ir nesirūpinimas 
sava tauta, nieko nepadaro ki
tos tautos žmogumi. Bet kuriai 
tautai jis yra svetimas, kaip nu
sikaltėlis svetimas tėvams, 
nors jie ir linkėtu savo vaikams 
geriausios ateities. 

Ši šventė nėra tautos spe
cialus iškėlimas viršum kitų 
tautų. Kiekviena tauta turi 
teisę gyventi savu gyvenimu ir 
siekti savos pažangos. Priklau
symas savai tautai, rūpestis 
sava tėvyne, net jei ji būtų tik 
tėvų ar senolių tėvynė, yra pri
gimta pareiga, širdies reikalas, 
papildytas protu ir darbais. 

P r . Gr. 

Po 1926 m. gruodžio 17 d. per
versmo, Lietuvoje įvedus karo 
stovį, ke tu r i komunis ta i — 
Karolis Požėla, Juozas Greifen-
bergeris, Kazys Giedrys ir Rapo
las Čarnas — teismo pripažinti 
kaltais ruošę sąmokslą ginkluo
ta jėga nuverst i teisėtą vyriau
sybę ir įves t i komunis t in į 
režimą. J i ems paskir ta mirties 
bausmė sušaudant. Sprendimas 
buvo įvykdytas gruodžio 27 d. 
Kaune. Dabar, praėjus dauge
liui metų, Lietuvos spaudoje 
keliamas klausimas, kad toje 
byloje pateikt i įrodymai buvę 
Sta l ino p a t i k ė t i n i ų suklas
toti, nes jie (Požėla ir kiti) 
nebuvę pak lusnūs stalininei 
linijai, taigi buvę a tskalūnai . 
Stalinas, negalėdamas jų su
drausminti , pavedė savo agen
t a m s p a d i r b t i n e t e i s i n g u s 
dokumentus, kurie kažkokiu 
būdu pateko į Lietuvos sau
gumo rankas . Remdamasis tais 
dokumenta i s , t e i smas j iems 
paskyręs mir t ies bausmę. 

Aldona Gogelytė. Vilniaus 
tremtinių bendrijos narė . „Tie
soje" Nr. 153 rašo, kad ji 1978 
m. apsilankiusi Maskvoje pas 
vieną žydų tautybės rašytoją 
L.S. (jo vardą ir pavardę tur i 
..Tiesos" redakcija). Kalbant 
apie Komunistų internacionalą. 
šis rašytojas jai pasakojęs apie 
Stalino ir Trockio GPU agentų 
p a g a l b a p l a n u o t ą s u k u r t i 
Internacionalą, kur is t ik for
maliai deklaruotų internacio
nalizmą, mulkindamas pasaulio 
visuomenę, o iš tikrųjų būtų 

I G . MEDŽIUKAS 

aklai paklusnus Kremliui. To 
rašytojo tvirtinimu, ke tu r i 
Lietuvos komunistai, ypač K. 
Požėla, nepritapę prie įntertero-
ristų, nutraukė su jais ryšius, 
pasirinkę parlamentines veiklos 
kelią. Stalino čekistai, jiems 
keršydami, sutvarkę įrodymus 
perdavė Lietuvos vyriausybei ir 
jos saugumui. Dokumentai buvo 
pagrindas, kad šie komunistai 
yra būsimo kruvino perversmo 
organizatoriai. Lietuvos valdžia 
nutarė užgniaužti šį rengimąsi 
pačioje jo užuomazgoje. Straips
nio autorė iškelia mintį, kad tie 
1926 m. sušaudyti komunistai 
buvę enkavediste pirmtakų 
aukos ir kvietKf istorikus, 
pasikeitus aplinkybėms, reikalą 
išaiškinti. 

To pat iaikraščio )***• 162 
atsiliepė konservatorijos do
centas Vvtautas Venckus kuris 

To pat laikraščio nr 162 
> — - o — 

čio, buvusio mūsų žymaus 
finansininko, laikomo Lietuvos 
finansinės sistemos kūrėju, na
cių koncentracijos lagerio Štut
hofe kalinio giminė. V. Jurgu
tis mėgdavęs savo giminaičiams 
pasakoti apie L etuvos valsty
binio gyvenimo į vykius, jų daly
vius ir darbu s Apie 1926 m. 
gruodžio mėn įvykius Jurgutis 
pasakojęs taip Kai buvo tei
siamas Karolis P'>žėla, Jurgutis 
nuėjęs pas minis:erį pirmininką 
Augustiną Voldemarą prašyti, 
kad j is kaipnor- _elbėtų Požėlą, 
buvusį Tartu universiteto me

dicinos fakulteto studentą, nes 
jis esąs talentingas vyras ir 
puikus žmogus. Voldemaras 
jam pasakęs, kad nieko negalįs 
pakeisti, nes viskas daroma su 
Maskvos žinia. Kai V. Jurgutis 
paprašęs plačiau apie tai pa
aiškinti. Voldemaras pasakęs, 
kad K. Požėla ir kiti trys tei
siamieji buvę oportunistai. todėl 
Stalinas leidęs juos sulikviduoti. 
nors oficialiai reiškęs protestą. 

Matyt, kad ši versija buvo 
pasiekusi sovietų saugumo 
ausis. Kai Juozas Vaišnoras, 
buvęs Finansų komisaras ir 
Valstybinio plano komisijos 
pirmininkas, po 10 metų įkali
nimo 1955 m. grįžo į Vilnių, jis 
dažnai susitikdavo su savo pro
fesoriumi V. Jurgučiu iki jo mir
ties 1966 m. Vaišnoras saugumo 
buvo dažnai klausinėjamas, ką 
jam Jurgutis pasakodavęs, ypač 
būdavo liečiama užuomina dėl 
pokalbio su Voldemaru. 

Dėmesio vertas ir likimas kitų 
Lietuvos komunistų, kurie tapo 
stalinizmo aukomis. Net pati 
Karolio Požėlos žmona Eugeni
ja Tautkaite buvo ištremta j 
Kazachstaną ir pašalinta iš 
komunistų partijos. Karolio 
Požėlos sūnus Juras Požėla, 
fizikos ir matematikos mokslų 
daktaras, yra Lietuvos Mokslo 
akademijos prezidentas. 

1940 m. Lietuvą okupavus 
raudonajai armijai, komunistų 
propagandininkai, ypač vidaus 
reikalų komisaras M. Gedvilą 
dėl 4 komunistų sušaudymo 
kaltino prezidentą A. Smetoną, 

Kiek yra svarbus tas turtų 
atsisakymas, rodo pati įsikūniji
mo paslaptis ir Naujojo Tes
tamento mokslas. Turtų at
sisakymas yra pirmoji sąlyga, 
jei norima būti Kristaus moki
niais ir sekėjais: „Kiekvienas iš 
jūsų, kuris neatsižada visos sa
vo nuosavybės, negali būti 
mano mokinys" (Lk 14, 33). 

Reikia tad r ink t i ne šio 
pasaulio turtus, bet rūpintis 
būti turtingais pas Dievą, susi
krauti „nenykstančių lobių dan
guje, kur joks vagis neprieis ir 
kandys nesuės" (Lk. 12, 33). 
Reik ia tad i šs ižadė t i šio 
pasaulio turtų, garbės ir visa 
širdimi prisirišti prie Dievo. 
.Joks tarnas negali tarnaut i 
dviem šeimininkams, nes jis ar
ba vieno nekęs, o kitą mylės, ar
ba prie ano bus prisirišęs, o šitą 
nieku vers. Negalite tarnaut i 
Dievui ir pinigui" (Lk. 16, 13). 
Toks yra pagrindinis mokslas 
Kristaus palyginimuose apie 
žemiškuosius t u r t u s ir jų 
vartojimą. Štai pirmasis palygi
nimas apie neišmintingą tur
tuolį. 

„Vieno tur t ingo žmogaus 
laukai davė gausų derlių. Ir jis 

vadindamas jį kruvinuoju, kai 
tuo metu Stalinas šaudė ir 
marino milijonus, nedrįso nė 
puse lūpų prasitarti. 

įtarimą kelia ir paties Volde
maro likimas. Kai tik okupavus 
Lietuvą 1940 m. sovietams, pre
zidentas Smetona išvyko į 
užsienį, jis, nežiūrėdamas S. 
Lozoraičio ir K. Škirpos 
įspėjimų, grįžo į Lietuvą. Čia 
buvo tuojau izoliuotas, išvežtas 
į Rusiją ir 1942 m. gruodžio 16 
d. mirė Butyrkų kalėjime 
Maskvoje, e idamas t ik 60 
metus, nors jį artimai paži
nojusieji tvirtina, kad buvęs 
stiprios sveikatos. 

Dabar, kai Lietuva žengia į 
nepriklausomybę, Rusija ir 
Sovietų Sąjunga demokratėja. 
saugumo archyvai labiau pri
einami, reikia tikėtis, kad is
torikai pasistengs išaiškinti ir 
šią paslaptį, nes tokiems prieš
taravimams iškilus, 1926 m. 
sušaudytų komunistų istorija 
dar nėra baigta. 

Keturių komunistų pamink
las, pastatytas Kauno parke, 
prie Vytauto prospekto, kur ka 
daise buvo kapinės ir jose Da
riaus ir Girėno paminklas, 
palaidoti 1941 m. žuvę sukilė
liai, demontuotas ir perkelia
mas į Šančių kapines. 

pradėjo sau vienas svarstyti: 
,Ką man čia dabar padarius? 
Neturiu kur sukrauti derliaus". 
Galop jis tarė: ,Štai ką padą 
rysiu: nugriausiu savo klojimus, 
statysiuos didesnius ir į juos 
sugabensiu visus javus ir visas 
gėrybes. Tuomet aš tarsiu savo 
sielai: mano siela, tu turi daug 
gėrybių, suk rau tų i lgiems 
metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir 
linksmai pokyliauk!' O Dievas 
jam tarė: .Kvaily, dar šiąnakt 
bus pareikalauta tavo gyvybės. 
Kam gi ati teks ką susikrovei?' 
Taip bus ir tam, kuris krauna 
turtus, bet nesirūpina tapti tur
tingas pas Dievą" (Lk. 12, 
16-21). 

Kristus šį palyginimą pasakė, 
po to, kai vienas iš klausytojų mi
nios paprašė: „Mokytojau, liepk 
mano broliui, kad pasidalintų 
su manimi palikimą" (Lk. 12, 
13). įs tatymas apie palikimo 
pasidalinimą buvo labai aiškus, 
kai yra du broliai, vyresniajam 
tenka dvi dalys, o jaunesniajam 
trečia dalis. Bet kai yra keli 
broliai, kaip tada su tėvo 
palikimo pasidalinimu? 

Vėlesnieji rabinai stengėsi 
įvairiai šį klausimą spręsti. Bet 
iš viso tur tų pasidalinimas 
niekad nėra malonus ir dažnai 
yra vien ginčų ir nesantaikos 
priežastis. Todėl ir Jėzus į aną 
prašymą atsako: „Žmogau, kas 
gi skyrė mane jūsų teisėju ar 
dalytoju?" (Lk. 12, 14). Jėzus 
atėjo į šį pasaulį ne žemiškų 
dalykų tvarkyti. 

Pagrindinis palyginimo bruo
žas yra pamokymas vengti go
dumo, nes ir turint apsčiai tur
to, tuo neapsaugojama gyvybė. 
Žmogaus gyvybė nepriklauso 
nuo tur tų gausumo. Ano turtin
go žmogaus įgyjamas turtas yra 
nekaltas, tačiau pavojingas. 
Didėjant turtui, auga ir noras 
dar daugiau turėti. Žmogaus 
dėmesys tada nukryps ta į 
žemiškus dalykus ir nusigręžia 
nuo dangiškųjų. 

Tas palyginimo turtuolis susi
rūpina, kur dėti turtus. Jis nesi
rūpina dvasiniais dalykais: savo 
sielos reikalais. Dievu, artimu. 
Vienintelis rūpestis — kur 
sukrauti derlių. J am visiškai 
nerūpi vargšai. Todėl gražiai 
moko aną turtuolį šv. Ambra
ziejus: „Tu turi kluonus — tai 
vargšų kišeniai, turi sandėlius 
— tai našlių namai, turi kietis 
— tai našlaičių burnos... Tokie 
yra sandėliai, kurie išlieka 
amžinai". 

J . V. 
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Kiekvienas žmogus sukuria 
savo asmens didumą. Neūžau
gos pasiliks neūžaugomis, nors 
jie ir ant Alpių sėdėtų. 

Aug. Kotzebue 

Reikia viso gyvenimo, kad iš-
moktumei gyventi; bet keisčiau 
sia, kad reikia viso gyvenimo, 
jog pasiruoštumei ir numirti. 

Seneca 

— Kiekvienas sapnuotas daiktas, asmuo ar gyvis 
atstovauja kokiam nors real iam asmeniui, reikalui, 
svajonei ar paslapčiai... Giliau pagalvojus, mok- -kai 
išanalizavus, galima išaiškinti kiekvieną sapną •• 

— Na, kasgi , tavo nuomone, yra tos dvi gy • *tės, 
smaugusios mane sapne? Kas toji undinė? O žuvy-s0 ka 
reiškia k r i t imas iš aukštai žemėn? 

Penny negali susikoncentruoti. Ji pati «one 
sapnuoja. 

— Sunku pasakyti. . . Gali būti t avo paties ^ n ė s 
balsas arba asmenys, kuriais nepasitiki, blog- pie 
juos galvoji... Todėl jie sapne pavirsta įvair TUS 
baidyklėmis, pašlemėkais... Bet aš pat i nemok . - ̂ ™4 
aiškinti.. . 

Vytui kažkaip smagu, kad Penny neatspėja jo 
sapno. 

— Et!... Viskas tik prasimanymas! Sunku 
kad toks , kiek esu girdėjęs, protingas, g 
moksl ininkas, kaip Freudas , užsiiminėjo t 
nerealiais dalykais, kaip sapnų aiškinimas' 

Penny dar randa energijos atremti neteisinga 
užsipuolimą į jos mėgiamą mokslininką. 

— J is ne tik sapnus bandė aiškinti... Pagr ' 
jo dalykas buvo r imt i mokslai. Jis buvo psichol 
psichiatras, pakrikusių protų gydytojas. Jis sukūrė 
savitą metodą dvasios incidentų nagrinėjirr.ai... 

Keti, 
. -)U8 

^ais 

yto 

; nis 
i,'as, 

Palauk, kaipgi jis vadinamas? Aha!. . Psichoanalizė' 
J i s taip pat pradėjo naudoti hipnozę gydymo tikslams 

" — Hipnozę? Ar jis užmigdydavo publiką? 
— Kvailiuk, tu... Ne. Jis pirmasis išrado būdą 

a t ras t i žmonėse pasąmonės pasaulį ir jį suprasti. Tai 
labai gilus mokslas apie žmogaus protą ir psichinį stovį. 
O! Freudą aš labai gerbiu! jisai buvo didelis 
mokslininkas! 

— Bet tikėti sapnais yra nesąmonė, jeigu ne 
kvailystė, Penny! 

— Nedaryk klaidos, Vito! Freudas niekad sapnais 
netikėjo! J is tik bandė juos aiškinti! Jis nepranašavo 
būs imų įvykių!..- J i s surado net ka i kuriuos 
slaptaženklius įvairioms sapnuose išgyventoms nuo
taikoms aiškinti. 

— Vis tiek! Tai yra tik Čigonių ar bobučių rikalas! 
— O kodėl su Freudo atradimais dabar skaitosi 

visas mokslinis pasaulis? Ypač medicinoje! Jo metodu 
gydo psichiniai sutrikusius' 

Vyto mintys grįžta į tėvų namus. Prisimena 
nelemtą pasikalbėjimą, prašymą leisti vesti. . Išėjimą 
iš namų ir tėvų atsisakymą. Nejučiomis garsiai 
išsprunka žodis: 

— Gal tai mano tėvai? Tos dvi gyvatės... 
Penny pabunda. Pirmą kartą išgirsta užuominą 

apie Vyto praeitį. Sugavusi siūlo galą nebepaleidžia. 
— Tavo tėvai? Kodėl? Ar jie buvo t au blogi? 
Vytas užsičiaupia per daug išsitaręs. Bet kasgi 

tokio, pagaliau, jeigu jis papasakos šitai psichologiją 
studijavusiai merginai? Jeigu ji supranta, tai mokės 
jam išaiškinti, ar buvo kas teisinga, ar neteisinga. 

— Jie mane visą laiką kaip kalėjime laikė... Iš 
namų turėdavau slapta išbėgti, naktimis... 

Jis prisimena Nancy, bet nepasakoja apie ją. 
— Kodėlgi jie taip su tavim elgėsi? 

— B u v a u dar mokinys. . . Pradėjau rūky t i 
marihuaną... Jie sužinojo ir uždėjo griežtą režimą... 

— Suprantu. Jie senos kartos, nesupranta mūsų 
dienų polėkių... Jie galvoja, kad huana baisus nuodas!.. 

— Taip pat jie galvojo, kad esu mažas vaikas ir pats 
negaliu savo gyvenimą tvarkyti. Viską man draudė! 
Pinigų beveik neduodavo, nors buvo turtingi... 

— Sakai „buvo"... Ar jie jau mirę? 
Vytas susimasto. Ar sakytis jai? Ar būti atviru? Et, 

ji taip pat praeis, kaip daugelis kitų kekšių jo 
gyvenime... Užmirš viską... 

— Ne, kiek žinau, dar nėra mirę. Tik aš jų pats 
atsisakiau... 

Penny net kilsteli,pasižiūrėdama \ akis. Jis šypteli 
ta t rumpa šypsenėle, žadančia dar daugiau detalių. 

— Atsisakei savo tėvų? 
Penny balse iš karto juntamas pasipiktinimas, bet 

atsiminusi, kad ji nori iš jo išgauti daugiau žinių, keičia 
tonaciją. 

— Turėtų būti labai r imta priežastis... 
— Rimta ir buvo. Jie neleido man vesti... 
— O!.. Tai tu jau vedęs? - Penny neišlaiko 

nuostabos. 
— Na, o tu pati? Argi neturėjai vyro? 
Penny sekundę lyg svyruoja, ar sakytis. Tik noras 

iš Vyto išgauti daugiau praeities paslapčių verčia ją 
pasisakyti. Bet kalba tarsi pro plaukus, vis dar 
apsiblaususi. 

— Ištekėjusi dar nebuvau, bet sužadėtinį turėjau... 
Jis metė mane, sužinojęs, kad rūkau huaną. Buvo 
neblogas vyras, tik paprastų tėvų Labai gabus! Da 
bar jau baigė universitetą... Gydytojas... 

(Bus daugiau) 

' 
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HORIZONTAI 
LAIŠKAS ATĖJĘS 

MIRTIES IŠVAKARĖSE 

Kaip pirmadienį, rugpjūčio 27 
d. sugrįžęs iš tarnybos radau tik 
prieš t r i s d i enas rašy tą 
Broniaus Kviklio laišką su 
iškarpomis iš Lietuvos pro
vincijos spaudos apie partizanus 
bei jų palaikų perlaidojimą ir 
ten perspausdintą jo parašytos 
„Mūsų Lietuvos" I tomą, dar 
kartą apsidžiaugiau, jog mielas 
bičiulis Bronius Kviklys manęs 
neužmiršta. Tačiau rugpjūčio 28 
d. vakare suskambėjo telefonas 
ir Washingtone besilankantis 
„Dirvos"' bendradarbis Vytau
tas Meškauskas man pranešė 
ką tik iš „Dirvos" redaktoriaus 
Vyt. Gedgaudo telefonu gautą 
žinią, kad Chicagoje prieš 
valandą kitą širdies smūgio iš
tiktas staigiai mirė žurnalistas, 
redaktor ius ir daugiatomių 
veikalų autorius Bronius Kvik
lys. 

Nelauktos naujienos sukrės
tas, tuojau paskambinau į 
„Amerikos Balso" lietuvių 
skyriaus redakciją, norėdamas 
ten pusrytinę laidą ruošiančią 
Jolantą Raslavičiūtę apie tai 
painformuoti. Tikėjausi, kad už 
poros valandų transliuojamoje 
pusry t inė je laidoje (iš 
Washingtono ji perduodama 
11:15 vai. vakaro, kai Lietuvoje 
jau būna kitos dienos rytas) 
žinią apie Br. Kviklio mirtį bus 
galima perduoti eteriu. Jolanta 
man pasakė, kad apie tai jau 
painformavo „Margučio" ve
dėjas Petras Petrutis iš Chica-
gos, kad ji jau susisiekė su lie
tuvių tarnybos viršininku ir iš 
jo gavo leidimą apie Br. Kviklio 
mirtį pranešti pasaulinių žinių 
pabaigoje. Taip padaryti per 
Amerikos valdžios radiją lei
džiama tik ypatingais atvejais, 
kada išeivija netenka didžiai 
nusipelniusių žmonių. Tad 
rugsėjo 29 d. ankstų rytą apie 
Br. Kviklio mirtį jau žinojo, 
drįsčiau sakyti, didelė dalis Lie
tuvos gyventojų. 

Šį atvejį plačiau aprašiau, 
norėdamas painformuoti, kaip 
greitai svarbesnės lietuviško 
gyvenimo naujienos aplekia 
l ie tuvių t e lk in ius ne tik 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, bet pasiekia Lietuvą ir 
kitas šalis. 

Kokį pasisekimą Lietuvoje 
turėjo ten perspausdintas Br. 
Kviklio „Mūsų Lietuvos" I 
tomas, liudija šis Lietuvoje lei
džiamas žurnale „Knygnešys" 
paskelbtas Vytauto Visocko. 
„Mint ies '* leidyklos Lais
valaikio literatūros redakcijos 
vedėjo, straipsnis, kurio iš
trauką čia cituoju: 

Pirmas .Mūsų Lietuvos" 
tomas skaitomas, del jo pyks
t a m a s i , p r ieka i š tau jama 
leidėjams... Pirmiausia kai 
k u r i e m s t ada dar valdžią 
turėjusiems vyrams baimę kėlė 
jos turinys: .teritorinės pre
tenzijos' į Seinus ir Gardiną, 
ki tas .nelietuviškas' žemes. 
Lietuvos laisvės kovotojų susi
rėmimai su stribais ir enka
vedistais, kolchozai ir jų bau
džiauninkai Todėl siuntė 

vieną po kito revizorius, ban
dydami surasti finansinių pažei
dimų, piktinosi didoka knygos 
kaina. Tai buvo, kai knygos dar 
neturėjome. Kai ji pasirodė, nei 
stribų, nei kolchozų šlovės jau 
niekas nepaisė, visi rūpinosi, 
kaip įsigyti šią nepigią knygą ir 
priekaištavo, kodėl tiražas ne 
300,000, bet tik 30,000..." 

Velionis Bronius Kviklys ne
besulaukė Lietuvoje pasirodant 
dar trijų „Mūsų Lietuvos" 
tomų. Nebesulaukė ir tokios ne
priklausomos Lietuvos, kurioje 
nebebūtų tarybinės armijos ir 
jos sienų nebekontrol iuotų 
Maskva. Tačiau reikia džiaug
tis , kad Daugailiuose, kurių 
parapijoje jis gimė, jų kraštiečio 
atminimas jau yra įamžintas. 

Laisvėjančioje Lietuvoje. Iš kairės: Emanuelis Zinger- — užsienio reik. 
komisijos pirm ir deputatas, Vytautas Landsbergis — Aukščiausios tarybos 
pirm. ir dr. Romas Buivydas — prez. V. Landsbergio patarėjas ir LB Bostono 
apylinkės pirm. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kennebunkport, ME 

MINTIMIS GRĮŽTANT 
l MICHIGANO PAEŽERI 

Rugpjūčio mėn. dienraštis 
„New York Times" išspausdino 
straipsnį apie Michigano paeže-
rio apylinkes į šiaurės rytus nuo 
Chicagos — apie t a regioną, 
kuris eina paežerių už Michigan 
City pro New Buffalo ir Union 
Pier toliau į šiaurę. Dienraštis 
straipsnį paskelbė dėl to, kad 
tose vietose sparčiai kyla žemės 
bei nuosavybių kainos, ten 
kuriantis Chicagos ir kitų mies
tų turtingiesiems. 

Prisiminus, kiek atostogų ir 
šiaip vasaros savaitgalių teko 
praleisti svetingoje Karaičių 
„Gintaro" vasarvietėje ant pa
ties Michigano ežero kranto, 
kartu mintyse iškilo ir pasku
tiniu dešimtmečiu ne per toliau
siai nuo „Gintaro" vasarvietės 
gyvenę Aldona ir Viktoras 
Petravičiai. Ne kar tą teko jų 
sodyboje lankytis, pasidžiaugti 
naujausiais dailininko Viktoro 
kūriniais, vaišinantis konjaku 
pasikalbėti įvairiomis temomis, 
o kai ką, įrašius i magnetofono 
juostą, parsivežti ir į Wa-
shingtoną. 

Rugsėjo 10 d. sueina vieneri 
metai, kai dailininkas V. Pet
ravičius mirė. Kiek anksčiau su 
šiuo pasauliu atsiskyrė ir jo 
žmona Aldona. Abu palaidoti 
New Buffalo kapinėse. Žinia apie 
V. Petravičiaus mirtį buvo su 
liūdesiu sutikta ne tik išeivijoje, 
bet ir Lietuvoje, kur ypač pas
kutinį dešimtmetį žymusis 
d a i l i n i n k a s j a u buvo pr i 
menamas bei gerbiamas. Po jo 
mirties dailėtyrininkė Ingrida 
Kor saka i t ė Vilniuje lei
džiamame savaitraštyje „Lite
ratūra ir menas" (1989.IX.23) 
rašė: 

„Nutrūko ilgas, laiko ir erd
vės toliuose nusidriekęs kūrėjo 
kelias, iš gimtojo Bedalių kaimo 
galiausiai nuvedęs į atokią 
Union Pier gyvenvietę netoli 
Michigano ežero, kur 83 metus 
sulaukusiam dailininkui buvo 
skirta amžino poilsio vieta... V. 
Petravičius pirmasis lietuvių 
grafikoje taip galingai pajudino 
archaišką mitinį nacionalinės 
kultūros klodą. Intuityviai kure 
mitologinės atminties žadinamą 
gyvastingą žmogaus ir gamtos 
vienybės paveikslą. Paslaptinga 

A. a. dail V Petravičiaus gyvenamieji namai Union Pier. Mich 

OPERINIŲ ARIJŲ IR 
DUETŲ KONCERTAS 

Retai kada tenka išgirsti 
koncerte vien operines arijas ir 
duetus bei populiarias dainas. 
Šis vakaras įvyko rugpjūčio 5 d. 
pranciškonų vasarvietėje, Ken
nebunkport ME. Iš Bostono 
buvo atvykę Bostono operos dai
nininkai Randall Kulunis ir 
Frank VValker su pianiste Bar
bara Morash. 

R. Kulunis yra lietuvis gimęs 
Worcesteryje, žinomas Bostono 
muzikinei visuomenei. Jo reper
tuaras apima plačią skalę, ypač 
Puccini romantinius veikalus. 
Koncertuoti buvo išvykęs du 
kar tus į Lietuvą. Lietuvoje R. 
Kuluniui teko ypatinga garbė 
g iedot i Verbų sekmadienį 
Vi lniaus katedroje, kurioje 
nebuvo giedama penkiasdešimt 
metų. 

F. Walker yra kelių operų 
veteranas ir jis yra daug dai
navęs Broadvvay pastatymuose. 

Koncerto programa buvo pil
na stiprių emocijų, nes sudaryta 
iš geriausių operinių veikalų. R. 
K u l u n i s padainavo ariją 
„Questa o guella" iš Verdi Ri-
goletto, kur kunigaikštis iš
reiškia norą turėti bet kurią 
merginą, nes jam negalioja nei 
moralės nei pareigos normos. 
Rigoletto tragiškas asmuo yra 
tėvas, iškreipto kūno juokdarys, 
kur is saugo savo numylėtą 
d u k t e r į . Kulunio s t iprus , 
emocijų kupinas balsas 
skambėjo lengvai ir žaismingai, 
pritraukdamas klausytojus. F. 
Walker kitoje Verdi operoje — 
Travia ta , sukūrė priešingą 
nuotaiką: kad nevestų laisvo 
elgesio moters. Čia tragiškas 
asmuo yra džiova serganti 
laisvo elgesio moteris — Violeta, 

ri tualine jo kūrybos nuotaika, 
p a n t e i s t i n i s gyvūnijos ir 
augmeni jos dvas ingumas 
p r i m e n a pirmykščio bal tų 
pasaulėvaizdžio archetipus..." 

I. Korsakaitė straipsnį baigia 
šiuo teigimu: „Unikali V. Petra
vičiaus meninė asmenybe darė 
didelį poveikį visai XX a. antro
sios pusės lietuvių dailės plėto
tei. Jo giliai įmintos pėdos ves 
prie šventųjų nacionalinio meno 
versmių ir ateities kartas". 

Tačiau, parafrazuojant I. Kor 
sakaitės žodžius, šventosios is
tori jos versmes Petravič ių 
giminei buvo siaubingos, ypač 
sužinojus Aldonos Šniukštai-
tės-Petravičienės tėvo generolo 
Petro Šniukštos likimą. 

Vilniuje leidžiamo ..Gimtojo 
krašto" 1989 m. nr. 46 paskelb
ta tokia informacija: „Šilutės 
kapinėse surastas generolo lei
tenanto, Lietuvos kariuomenės 
teismo pirmininko, buvusio 
krašto apsaugos ministro Petro 
Šniukštos kapas (1878-1952). 
Pokario metais nespėjęs pasi
t r a u k t i į Vakarus . Pet ras 
Šniukšta, slapstydamasis nuo 
tarybinės teisėtvarkos organų 
iki pat mirties 1952 m . tarnavo 
šiose apylinkėse kerdžiumi". 

kuri aukojasi savo artimo ge
rovei bei visuomenės nustatytai 
normai. Skirtingo turinio arija 
sujaudino klausytojus, sukėlė 
liūdesio jausmus Baritonas turi 
labai sodrų ir malonų balsą. 
Duete iš Bizet ..Perlų žvejai" 
du draugai atpažįsta savo 
buvusią mergaitę, dabar paau
kotą dievui Bramai, Vestale, ap
dainuoja savo jausmus. 

R. Kulunis, gražiai valdyda
mas savo galingą balsą su
dainavo Leoncavallo Mattinata. 
Franko aksominis baritonas, 
sužavėjo klausytojus, Rodgers ir 
Hammerstein populiarąja daina 
„Some enchanted evening" iš 
South Pacific. Toliau Puccini 
„Boheme" ketvirto akto duetas 
jaudino klausytojų širdis, kurie 
savo vaizduotėje matė mirštan
čią Mimi. 

Wagner „O du mein holder 
Abendstern" i? operos „Tann-
haeuser" leido apmąstyti šven
tos meilės palypmimą su žvaigž
de. Tai plačiai žinoma ari
ja. Ją atliko F. F. Walker: jo 
balsas ryžtingai kilo į padangę. 

Pagaliau R. Kulunis atliko 
žaviausiąją programos dalį, — 
Dvariono „Žvaigždutė", plačiai 
ir pas mus Š Amerikoje dainuo
jamą. Šią dainą dainuoti jis 
išmoko iš Vilniaus operos solis
to V. Noreikos. 

Amerikoje yra mėgstamas 
Darion ir Leigh „Man of la Man-
cha", iš kurio F. Walker padai
navo dvi dainas. Tai labai 
populiarios dainos, kurias dai
nuoja stipraus balso ir didelio 
masto dainininkas. 

Galiausiai buvo sudainuota 
ištrauka iš Verdi operos „Don 
Carlos". kur sukilėlių vadai 
dainuoja ..Dio che nell almo". 
Abu dainininkai tenoras ir ba
ritonas sukilėlių daina pripildė 
salę, o duetui baigus dainuoti, 
žmonės ilgai plojo. Šis koncertas 
padarė didelj įspūdį klausyto
jams. Jų balsai stiprūs, laisvai 
valdomi. Operą dainuojantys so
listai ne tik dainuoja, bet ir 
kuria.išreikšdami meninę galią. 
Kuo vaizduote yra tikslesnė, tuo 
didesnį įspūdį sukelia klausyto
jams. 

SOL. GINA 
ČAPKAUSKIENĖ 

ATEITININKU SAVAITĖJE 

Gina Čapkauskienė kiek-
vieneriais metais a tvyks ta 
koncertuoti ateitininkų kul
tūrinėje savaitėje. J i y ra 
laukiama ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių. Šiais metais ji 
davė koncertą rugpjūčio 17 
dieną su žymiuoju pianistu 
William Smiddy. k u r i s 
atliko dalį programos. Tai 
nebuvo lengvos varžybos, nes 
abu atlikėjai buvo laimėtojai. 
Solistė šį kartą nedainavo 
operinių arpų. — programa 
buvo kamerine. Keturias lietu
vių liaudies dainas solistė 
dainavo švelniai ir įdomiai. 
Suteikti liaudies dainai artistini 
pobūdi, atskleisti joje paslėptą 
grožį nėra lengva. Tuo meniniu 
grožiu ir pasižymėjo liaudies 
dainose 

Pianistas William Smiddy iš
r a i š k i n g a i a t l i k o Chop ino 
ve ika lus . Muz ika neduoda 
sąvokų, o suteikia t ik emocijas, 
kurios yra suprantamos kiek
vienam klausytojui. Pianistas 
William Smiddy paskambino ir 
M. Moszkowskio kūrinius. 

Ir vėl scenoje Gina. Ji atliko 
keturias mūsų jaunesnių kom
pozitorių da inas . Sus i r inkę 
žiūrovai žavėjosi savo soliste. 
Stankevičiaus dainą „Vandens 
malūnėliai" solistė j au atlieka 
ne pirmą kartą. 

Vėl prie fortepiono William 
Smiddy. J is atliko C. Saint 
Saens veikalą, aranžuotą V. 
Horovvitz, vadinamą „Danse 
macabre". Šis kūrinys liejosi 
kaip išgąsčio ir staigios mirties 
šauksmas. Atsidėkodamas už 
plojimus pianistas žiūrovams 
pagrojo lietuvišką „Suktinį". 
Labai miela buvo klausytis po
puliaraus šokio muzikos. 

Nuostabiai keičiasi Smiddy 
technika jam iš solisto tampant 
a k o m p a n i a t o r i u m i . Vėl j is 
akompanuoja Ginai, kuri šį 
kartą atl ieka lengvesnę prog
ramą. Solistė atl iko penkias 
populiarių kompozitorių dainas. 
Jos didingas balsas atsisklei
dė savo visą galią. Atlikdama 
kūrinius solistė žavėjo klau
sytojus. 

Koncertas buvo žavus ir ilgas. 
EI. Vasyl iūnienė 

1990 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ 
13-15 dienų ekskursijos su palydovais — 8-11 dienų Lie
tuvoje i i BOSTONO, ČIKAGOS ir NIUJORKO 

Spaiis-Lapkritis-Gruodis 

Kelionių [ Lietuvą suvaržymai šiuo metu panaikinti. Grupi
nėms Ir individualioms kelionėms vizos Jau Išduodamos. 
Smulkesnei informacijai kreipkitės l mus. 

LIETUVA IR SUOMIJA 
14 dienų, 10 dienų Uatuvoja, 11 naktų Vilniuj*, 1 naktis Helsinky)*. 
Oro linija — FINNAIR 

$2,209.00 iš Bostono ir Niujorko 
$2,409.00 iš Čikagos 

Kelione #913 
Rugsėjo 12-25 
Vienam asm. kamb + $29900 

LIETUVA IR ŠVEDIJA 
15 dienų kelionė. 10 Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 naktys laivu per 
Baltijos jūrą; 1 d Stockholmo apžiūrėjimas. Oro linija — FINNAIR 

Kelionė #105 $2,159.00 iš Bostono ir Niujorko 
Spalio 6-20 $2.35900 iš Čikagos 
Vienam asm. kamb. + $199.00 

LIETUVA IR ČEKOSLOVAKIJA 
12 dienų kelionė, 8 dienos Lietuvoj*, 9 naktys Vilniuj*, 1 naktis Praho-
j * . Oro linija — CZECHOSLOVAK AIRUNES 

PASITRAUKĖ 
REDAKTORĖ 

Chicagos a rk ivyskup i jo s 
laikraščio „The New World" 
redaktorė Cathy Campbell, 47 
m., nuo rugsėjo 1 d. pasitraukė 
iš pareigų, pasiryžusi skirti 
laiką kitoms apaštalavimo pa
reigoms. To laikraščio leidėjų 
t a rybos p rez iden t a s R. L. 
Gaskill ieško naujo redakto
riaus. 

Kelionė # 106 
Lapkričio 5-16 
Vienam asm. kamb. 

$1,699.00 iš Bostono ir Niujorko 
$1,899 00 iš Čikagos 

$169 00 

KALĖDOS IR N. METAI UETUVOJE 
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoj*, 12 naktų Vilniuj*, 
Helsinky)*. Oro linija — FINNAIR 

1 naktis 

Kelionė # 1225 
Gruodžio 22 -5 sausio 5, 1991 
Vienam asm. kamb. + $219.00 

$1,799.00 iš Bostono ir Niujorko 
$1,999.00 iš Čikagos 

N. METAI UETUVOJE 
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoj*, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinky]*. Oro linija — FINNAIR 

$1,799.00 iš Bostono ir Niujorko 
$1,999.00 iš Čikagos 

Kelionė # 1 2 8 0 
Gruodžio 29-sauslo 12, 1991 
Vienam asm. kamb. + $219.00 

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALTIC TOURS • 77 Oak St., Sutte 4 • NEV/TON, MA 02164. 
Tel. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781 

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ! 
SIŪLOME PIRMĄSIAS TIESIOGINES KEUONES Į VILNIŲ! 

TORONTO—KOPENHAGA—VILNIUS—KOPENHAGA—TORONTO 

MM*, Išskridimo datos: Grįžimo datos: 
Birželio 25 Liepos 19 
Liepos 18 Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 13 Rugpjūčio 29 

Bilieto kaina $1299.00 Kan. 
(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį arba kitus miestus, pagal 

galiojančias taisykles.) Aptarnaujame lietuvius iš įvairių vietovių. Užsakymus priimame ir 
laiškais, ir telefonu. SVARBU UŽSAKYTI VIETAS DABAR! 

Atliekamos paslaugos: 
* Užsakomi ir išrašomi lėktuvų bei traukinių bilietai. 
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomavimui, pramoginės kelionės. 
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams. 
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei kiti dokumentai. 
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai ir pinigai. 

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiems skridimams į Lietuvą 
1991 m. Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje Toronte: 
Tel.: (416)769-2500, Telex 06-967812, Fax (416)763-6279 
2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario MOS 1M7, Canada. 
Pranešama, kad Vllnluja įsteigtas „Audra Travel Corporation" skyrius, kuriamo 
dirba S darbuotojai. Įstaigos adresas: Vilnius, Tumo-Vaižganto 9 / 1 . Įstaiga bus 
atidaryta lankytojams po remonto šių metų vasarą. 

•Rfl midlcind Fcdcrcil 
aaaaaaaaaaBr Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ELE 
!JUW«U9« 
LEN0ER 



IEVAI MAURAGIENEI 
- 101-NI! 
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AOUOJA ST. SEMfcMf^£. 65OT TBOY ST, CHlC\GO. UA> S0«9. TELEF. (312; 925-5988 

MERGELĖS MARIJOS 
GIMIMO ŠVENTĖ 

ŠILUVOS ATLAIDAI 
MARQUETTE P A R K E 

Kun. V y t a u t a s Bagdana-
vičius, MIC, ir kun. Kastytis 
R a m a n a u s k a s , MIC, vado- ,T .. 
vaus Šiluvos at la idams visą Vyresnius žmones gimtadie-
savaitę - nuo rugsėjo 7 d. iki n i o P r ° g a sveikindami nuošir-
rugsėjo 14 d. Švč. M. Marijos d ž i a i Imkime sulaukti 100 
Gimimo parapijos bažnvčioje m e t u - T a č i a u t o k l o s brandžios 
Marąuette Parke. Šiluvos atlai- s u k a k t i e s r e t a s su lauk ia , 
duose kviečiami dalyvauti visi Džiaugiamės su tais, kurie ap-
parapiečiai ir ka imyninėms s u P l i v a i k u ' s k a i č i ų ir 
parapijoms prikausą lietuviai, provaikaičių toki jubiliejų gali 

Švč. M. Mari jos Ši luvos 
atlaidų iškilminga procesija 
lauke bus sekmadienį, rugsėjo 
9 d., 2 vai. po pietų. Tą dieną 
visos organizacijos su savo vėlia
vomis ir visi parapiečiai bei 
Chicagos lietuviai rinksis Mari
jos aukšt. mokyklos kiemo aikš
tėje 1:30 vai. po pietų, iš kur ši 
procesija prasidės. 

švęsti, nes tai išskirtina Vieš
paties palaima. . 

Tokia Dievo malone apdova
nota ir gausios skautiškos Mau-
ragių šeimos Australi joje 
pranokėja Ieva Mauragienė per
nai, gegužės 5 d., sulaukusi 
100-jo gimtadienio. 

Gimtadienio proga ją pasvei
kinęs Australijoje ištinančios 
„Mūsų Pastogės" redaktorius, 

NEGIMUSIO KŪDIKIO 
PATIRTIES SVARBA 

Dievo Motinom Marijos apsireiškimas Šiluvoje 

skonį ir kvapą maisto, kurį 
motina valgo. Pastebėta, kad 
trečiame nėštumo mėnesyje, kū
dikėlis aiškiai r««guoja į rūgštų 
ar saldų skonj. 

Ausys s t ruktūr iniai būna 
užbaigtos tarp antro ir ketvirto 
nėštumo mėnesio. Pagal visus 
šiuos dr. Montanaro atradimus, 
k ū d i k ė l i o šir idis p radeda 
stipriau plakti, kai išgirsta, pvz. 
kamertono garsą Nėštumo me
tu , kūdikėlis yra apsuptas 
vidinių ir išorinių garsų. Labai 
svarbu vidinis ir nuolatinis gar
sas — motinos širdies plakimas. 

Apie moterį, kaip žalčio — 
piktosios dvasios nugalėtoją, 
pirmą kartą užsimenama jau 
senojo Testamento Genezės 
knygoje , po pirmųjų tėvų 
nuodėmės . ,,Aš p a d a r y s i u 
nesantaiką tarp tavęs ir moters, 
tarp tavo ainijos ir jos ainijos. Ji 
sutrins tau galvą, o tu tykosi jos 
kulnies". Šiais žodžiais yra ap
tar ta Marijos paskirtis; jais 
rėmėsi žmonijos i šganymo 
vil t is . Ir labai a iškiai jos 
paskirtį pastebime Evangelijo
je. Pastebime ir Viešpaties 
Angelo pasveikinime: ji yra 
Dievo Sūnaus Motina, ji yra ir 
mūsų užtarėja. Jos visa didybe, 
vertė kyla išjos motinystės. Nes 
Dievo Sūnus galėjo turėti tik 
tokią motiną, kuri būtų jo ver
ta: nepaliesta jokios — netgi 
gimtosios nuodėmes, tur int i 
pašvenčiamosios ma lonės 
pilnatvę, pilna dorybių. Jos 
prasidėjimas buvo išskirtinis, 
ypatingas Dievo kūrimo aktas. 
Visą savo didybę, vertę ji gavo 
Sūnaus dėka. kaip ryto aušra 
visą savo žavesį gauna saules 

;Šviesos dėka. 

Yp* č su Sūnumi ją supanaši
no meilės pilnatvė: tiek Dievui, 
tiek ir žmonijai. Dėl šios prie
žasties, bei dėka savo nuopelnų 
žmonijos išganymui, del savo ar
timo ryšio su Dievo Sūnumi — 
ji. Mergelė Marija, tapo mūsų — 
visų žmonių užtarėja pas Dievą, 
mūsų užtarėja. Ji dar gyven
dama žemėje turėjo didelį vaid 
menį Jėzaus gyvenime: globojo, 
augino, netgi įsakinėdavo Jam. 
Tur; didelę įtaką Dievo Sūnui ir 
dabar danguje: bet kada gali 

palenkti savo Sūnaus širdį. 
Ypač. kai tai liečia mūsų sielos 
būklę, mūsų išganymą 

Pats Išganytojas mus ragina: 
..Stenkitės įeiti per ankštus var
tus, nes daug kas ieškos, bet 
negalės". Gi Mergelė Marija 
kaip tik ir padeda surasti ir įeiti 
per tuos vartus: jos vardo lita
nijoje ji netgi vadinama Dan
gaus vartai. Ji vadinama ir 
Aušros žvaigžde: jai pasirodžius, 
nušvito visas pasaulis. Šviečia 
ir mums didžiausių sutemų 
metu. jei tik keliame akis į ją, 
jei tik tiesiame rankas į ją. 

Marija turi ypatingą galia 
prieš didįjį suvedžiotoją — pik
tąją dvasią. Būdama be nuodė
mės. — ji buvo neprieinama, ne
pažeidžiama šėtono puolimams. 
Ji sutraiškė žalčio galvą, ji 
padės ir mums. Gi mums jos 
pagalba t ik ra i r e ika l inga : 
turime silpną, linkusią į blogį, 
sužalotą prigimtį, esame linkę 
tenkinti visus geismus. Skaudi 
kiekvieno mūsų patirtis tai 
liudija. O juk kiekvienu rimtes
niu paslydimu galėtume nu
riedėti į pragarą, jeigu ne
globotų ir negintų nuo pikto, 
nuožmaus sielų priešo mūsų 
Motina. Mums tereikia tik 
prašyti jos pagalbos, užtarimo, 
globos — tiek dabar, tiek mirties 
valandą. Gi mergelės Marija ne 
tik girdi, ne tik apsaugo mus: ji 
ir atsiliepia kiekvienam mūsų. 
kiekvieną mūsų tarsi paragina: 
„Ateikite pas mane visi. kurie 
trokštate, ir pasisotinkite mano 
vaisiais" <Ekl.24.26>. 

K. Ramanauskas , MIC 

MARYTĖ K U C I N I E N Ė 

šiomis dienomis vis daugiau 
ir d a u g i a u p r a d ė t a t i r t i , 
analizuoti ir kalbėti apie dar 
negimusio kūdikio labai svarbų 
ir aktyvų vystymąsi. 

Amer ik i e t ė a u t o r ė L in i 
Schvvartz, savo knygoje „The 
World of the Unborn Child" 
(Negimusio Va iko Pasu l i s ) 
teigia, kad laikotarpis prieš 
gimimą yra svarbiausia gyve
nimo dalis. 

Tą patį patvirt ina ir italė dr. 
Silvano Montanaro, kad žmo
gaus a smenybės p a g r i n d a s Jos kvėpavimo ritmas. Kūdikė-
susiformuoja prieš jo gimimą, Ho glostymas ir su juo kalbė-
apie kurį jau prieš 75 metus Jimas išvysto svarbų ryšį tarp 
kalbėjo ir dr. Maria Montessori. motinos, tėvo ir visos šeimos. 
Mintis, kad gimdoje niekas Pastebėta, kad negimęs kūdikė-
nepasiekia kūdikio y ra visiškai lis reaguoja net i balso tona. ar 
pasenusi, teigia dr. Montanaro ta i būtų mamytės, tėvelio, 
ir, kad, per greitu tempu vyks- broliuko ar sesutės. Šie balsai 
tantį smegenų vystymąsi, negi- pasidaro artim;. ir kūdikėliui 
męs kūdikis jau tu r i išvystęs užgimus seimo- artimieji tam-
visas jusles sekančia tvarka: pa savi ir žinom Per kalbėjimą 
odos - lytėjimo, uoslės, skonio s " juo. dainavimą, ritminį 
klausos ir regėjimo. glostymą su dainele a r baroko 

Oda, tai pirmas ir svarbiau- muzikos švelnu: grojimu, prieš 
ir po gimimo, kūdikėlis nusira
mina, nurimst • užmiega. 

J a u trijų su pu-e mėnesio, dar 
mas bendravimas su negimusiu negimęs kūdike s gali atskirti 
kūdikiu. Labai pa ta r t ina jau- šviesą nuo tam- -s ir dar prieš 
niems tėvams, belaukiant iems gimimą jo fot ceptoriai yra 
kūdikėlio, švelniai rankomis pilnai išsivystė Pasirodo, kad 
paspaudus g los ty t i va iku t į motinos įsčioje vra daug švie-
įsčioje, su juo-ja kalbėti , ben- siau negu iki šiol buvo manoma 
drauti. Tokiu būdu abu tėvai pa- ir, kad negimė- kūdikėlis rea 
junta laukiamą gyvybę ir iš- guoja į tamsą. ar saulės šviesą, 
vysto glaudžius santykius dar Vos gimęs kūdikis yTa jau su 
jai negimus. J a u ketvi r tame p i l n a i išsivysė us ia nervų 
nėštumo mėnesyje kūdikėlis sistema, todeb-a ts ineša daug 
reaguoja i glostymą ir tai parodo įvairių prisimin nų iš lietimo, 
savo judesiais, motinos jau- uoslės, skoni" girdėjimo 
čiamais ir matomais išoriai. 
Kūdikėlio smegenyse l ieka 
įbrėžta m a l o n i a t m i n t i s 
psichinis ryšys ir pozityvus lau
kimo jausmas. 

P a s t e b ė t a , k a d n e g i m ę s y ra nustatę 
kūdikėlis reaguoja į kvapus, faktus: 
Visi žinduoliai atskiria savo jau- 1 Fiziškai -psichologiškai 
niklius iš kvapo, juos saugo ir protas (smeg- i r visa nervų 
maitina. sistema jau veikia trečiame ket 

Apie skonį j au nuo seno vir tame nešt mėnesyje, 
žinoma, kad nėščia motina turi 2. Atitinkam - visų pojūčių 
stiprų patraukimą kuriam nors stimuliavimu - p r ieš ir po 
ypatingam specifiniui maisto gimimo, gal: papildyti vaiko 
skoniu i . N e g i m u s į k ū d i k į p ro t in į išsiv\ tymą, kur is 
supantis skystis perduoda jam pratur t ina v. ^nį jo — jos 

1989 m. gegužės 5 dienos šio 
laikraščio laidoje atspausdino su 
jubiliatę šį t rumpą pokalbį 
išreiškiantį jos pažiūras į 
gyvenimą ir motinos paskirtį 
bei pareigas: 

„1989 metų gegužės 5 dieną 
Ievai Mauragienei-Jonuškaitei 
sukako 100 metų! 

Ieva Mauragienė-Jonuškaitė 
priėmė sveikinimus, sulaukus 
garbingo jubi l ie jaus ir 
linkėjimus sveikatos bei stip
rybės tokiame gražiame amžiuje 
nuo „Mūsų Pastogės" redak
cijos. Motinos dienos proga, 
jubiliatė maloniai sutiko at
sakyti į keletą redaktoriaus 
klausimų. 

Paklausta, ką norėtų pasakyti 
mūsų lietuvėms motinoms, Ieva 
Mauragienė-Jonuškaitė atsakė: 

— Kad jos daugiau mylėtų 
savo vaikus ir jais rūpintųsi 
labiau, kaip savo tarnyba. 

„Mūsų Pastogė": 
— Ar lietuvės motinos, Jūsų 

nuomone, yra geros motinos? 
I. Mauragienė-Jonuškaitė: 
— Ne visos. 
„Mūsų Pastogė": 
— Koks Jūsų gyvenime buvo 

didž'ausias džiaugsmas? 
I. Mauragienė-Jonuškaitė: 
- Matyti laimingus vaikus ir 

už juos melstis. 
„Mūsų Pastogė": 
— Ar norėtumėte dar ilgai 

gyventi? 
I Mauragienė-Jonuškaitė: 
— Aš prašau Dievo, kad jis 

mane greičiau atsiimtų. 
Šių metų pavasarį, jau tOl-jį 

savo gyvenime, ne tik šeimos ir 
artimųjų, bet ir aukštų valdžios 
ir Bankstown pareigūnų bvo pa
sveikinta gimtadienio proga. 
Apie tai, kitas Australijos lie
tuvių laikraštis — „Tėviškės 
Aidai" savo š.m. liepos 3 d. 
laidoje šitaip rašo: 

šias juslinis organas, išsivystąs 
aštuonių savaičių laikotarpyje. 
Per nuolatinį lietimą išgauna 

ir 
matymo patirtas. Tai ir yra 
pagrindas pirmųjų naujagimio 
gyvenimo dienu 

Sių dienų kūdikių fizinio ir 
psichologinio vv-tymoei žinovai 

r.- svarbiausius 

Lietuvių Fondo suvažiavime Chicagoje prie registracijos stalo darbuojasi Lina 
Zliobienė ir Ale Steponavičienė. 

Dalia Srui.Kaite, Jan ina Grybausku ne ir viešnia iš Lietuvos — Angelė Galnai-
tytė, Balio Sruogos muziejaus direktorė, lankosi Li thuanian „Hot l ine" 
būstinėje, Lemonte. 

Šimtametė lietuvė 
Sydnėjaus Bankstovvn laik

raštis ..The Torch" gegužės 30 
d. laidoje įdėjo nuotrauką Ievos 
Mauragienės, jai dabar su
laukus jau 101 metus amžiaus. 
Australų laikraštis rašo. kad J. 
Mauragienę pernai su šimtme-

gyvenimą. 
3. Pati svarbiausia dovana, 

kurią gali suteikti tik tėvai 
psichologiniame ir dvasiniame 
mažojo gyvenime, tai ben
dravimas su kūdikiu prieš ir po 
jo gimimo. Kūdikėliai junta, 
kad jie yra laukiami, globojami, 
mylimi. 

Prieš 75 metus dr. Maria Mon
tessori teigė, kad pirmieji kūdi 
kio — vaiko fiziologijos ir psicho
logijos tomai dar neparašyti. 
Džiugu matyti,kad žengiant į 21 
šimtmetį jau pradedami rašyti 
visai nauji tomai apie vaiką — 
tai atradimas naujo pasaulio — 
kūdikio pasaulio PRIEŠ JO JOS 
GIMIMĄ. 

čiu amžiais sveikino Karalienė 
Elizabeth. ministeris pirmi 
ninkas Mr. Havvke. generalinis 
gubernatorius Sir. D. Martin, 
iždininkas Paul Keating. 
Bankstovvn mayoras Stram 
borg. Ji yra penkių generacijų 
motina ir visi jos vaikai, vaikai 
čiai, provaikaičiai. pro-pnrvai 
kaičiai yra tvirti lietuviai, 
lietuviškas šeimas sukūrę ir jie 
savo vaikus lietuviškai auklėja. 
jie visi gyvena Australijoje. Pa 
klausta, kaip jai gerai sekasi, ii 
atsakė, kad už visus savo vaikus 
meldžiasi kiekvieną dieną, kad 
jie lietuviais išliktų, kad pama 
tytu savo Tėvyne Lietuvą lai
vą. 

Gerbiamą Ievą Mauragienę 
sveikiname ir mes, linkėdami 
jai sveikatos ir ištvermės Savo 
gyvenimu esate pavyzdžiu \; 
soms lietuvėms motinoms 

. .ATKITIKS" KONKURSAS 

Šiemet taip pat skelbiamas 
kasmetinis „Ateities" žurnalo 
konkursas. Kviečiame daly
vauti su rašiniais, aprašymais. 
korespondencijomis, grožine 
kūryba, eilėraščiais ir nuo
traukomis. Dalyviai skirstomi j 
dvi grupes: iki 18 m. ir nuo 19 
iki 25 m. amžiaus. Visa medžia
ga žurna lo redaktore t u r i 
pasiekti iki rugsėjo 30d. Siųsti: 
I) Bindokienė, 7155 S. Homan 
Ave., Chicago IL. 60629. Būtų 
gera. kad ir Lietuvos ateitinin 
kai dalyvautu konkurse. Premi
jos bus įteiktos ..Ateities" vaka
ri spalio 13 d. Jaunimo centro 

IK 

Sol . A u d r o n ė (Ja iž iū-
nienė baigė savo vasaros kon
certus su Rockfordo simfoniniu 
orkestru, o taip pat ir su Beloit 
Janesv i l l e orkes t rą . Juose 
atliko I>>nizetti ir Puccini operų 
arijas ir ištraukas iš Rombergo, 
StraUMO ir Leharo operečių. 

..Bare ponas katinėlį", vadovaujant mokyto j i M .; 
jaunieji auklėtiniai 

lt liek: \ nku Namelių 
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KARDINOLAS 
J. BERNARDIN APIE 

LIETUVĄ 

i 
r 

Vieną iš paskutinių kardinolo 
Joseph Bernardino viešnagės 
Lietuvoje d ienų „Katal ikų 
pasau l io" ko responden ta s 
Vismantas Vidugiris Vilniuje 
susitiko ir pasikalbėjo su svečiu 
apie šį vizitą Lietuvoje. 

Paklaustas apie kelionės tiks
lus, kardinolas išsamiai apibū
dino. Jų buvo du: pirmas — 
Vyskupų konferencija Ameriko
je jaučia, kad šiandien Lietuvo
je vyksta istorinis momentas ne 
tik r".ūsų, bet ir Rytų Europos 
gyvenime. Todėl JAV Vyskupų 
konferencija siuntė tris drau
gijas. Vieną j Lietuvą, kitas — 
j kitus Rytų Europos kraštus, 
kad galėtų apibūdinti vietos 
katalikų Bažnyčios veiklą. Kaip 
pažymėjo kardinolas,, j a m teko 
didelė garbė vadovauti dele
gacijai, lankiusiai Lietuvą". 
Antrasis t ik s l a s , kardinolo 
manymu, „ke l ionę gal ima 
laikyti pastoracijos misija". 
Kardinolas y ra Chicagos arki
vyskupas. Arkivyskupijoje gy
vena nemaža lietuvių. 

Kardinolas pažymėjo, kad 
Amerikos Vyskupų konferenci
ja rimtai susidomėjo katalikų 
Bažnyčios padėtimi ir veikla 
Rytų Europoje, o drauge ir 
Lietuvoje. Yra įsteigtas ypa
tingas biuras, koordinuojantis 
problemas ir reikalavimus, 
iškylančius šiam regionui. Šios 
įstaigos Washingtone direkto
rium yra paskirtas kunigas 
Jurgis Šarauskas. 

„Lietuva pasirodė esaati daug 
gražesnis k r a š t a s , negu 
maniau", tokius mus atrado 
svečias. — „Didžiai malonūs ir 
švelnūs žmonės! Realus lietuvių 
pažinimas čia pranoko susida
rytą vaizdą Amerikoje". 

Rugsėjo 3 d. kardinolas aplan
kė naujos pal. Jurgio Matulaičio 
bažnyčios statybą Vilniuje. 
Žvelgdamas nuo Viršuliškių 
kalnelio, kardinolas džiugiai 
atsikvėpė: „Pu ik i vieta 
bažnyčiai! Nuoširdžiai padirbėjo 
jaunas klebonas (kun. Medardas 
Čeponis) su savo žmonėmis. Ir 
labai gerai, kad pradėjo ne nuo 
bažnyčios (o ji ir Amerikoje 
kainuoja didžiulius pinigus), bet 
nuo parapijos namo. Šitas pa
s ta tas s u t e l k s re l iginę 
bendruomenę, tuomet bus jau ir 
kam statyti bažnyčią. Chicago-
je užsidarius lietuvių Šv. Jurgio 
bažnyčiai, labai daug ką 
persiusime Lietuvon. Atrodo, 
kad sunkiausiai seksis demon
tuoti b rang ius Šveicarijoje 
padirbintus vitražus. Bet aš 
pasistengsiu..." 

Buvo ir sunkesnis klausimas: 
„Prisimename tokį senovės 
romėnų posakį ,.Qualis rex — 
talisgrex!" Mūsų bažnytinę hie
rarchiją visuomenė labai gerbia. 
Bet „savieji" — uolesni tikintie
ji, net kunigai kritiškai žiūri į 
vadovybės dažną neryžtingumą, 
pasyvumą, net rel iginio 
gyvenimo naujovių baimini
mąsi. Kokie tad mūsų .,qualis 
rex"? 

„Delikatus klausimas! Nesu 
kompetetingas spręsti jūsų 
Banyčios reikalus. Bet jūsų 
vyskupai yra tvirto tikėjimo ir 
pamaldūs, daug iškentėję, ištvė
r ė ' , lyg kažko dar nepasakęs 
baigė kardinolas. 

Ir Lietuvoje jaučiama, jog 
visuomenė serga materializmo 
liga. Jis gal skinasi nuo vaka
rietiškojo. Kardinolas tokias 
mūsų mintis nuramino: „Ame
rikoje ir Lietuvoje yra daug 
žmonių, pažįstančiu Evangeliją 
ir gyvenančių Kristaus Gerąja 
Naujiena. Daug žmonių ten ir 
čia yra užsikrėtę šia liga, kuri 
itin kenkia žmogaus dvasiai. Ir 
ten ir čia, kiek leido pastebėti 
bendras žvilgsnis, mėginama 
simuliuoti dvasinėmis verty 

bėmis. Bet tai dažniau liečia 
atskirus žmones", stabtelėjo 
kardinolas. „Bet mes esame 
vieni kitiems reikalingi, galime 
daug kuo vieni kitiems padėti, 
praturtinti. Ir nemanau, kad 
vienų ar kitų susirgimai, ar 
sveikumas galėtų būti izolia
vimosi priežastis. Tik atviri bū
dami, galime gyventi ir kurt i 
mums patikėtą Dievo gyve
nimą. Bet niekada ir niekam 
šiandien nereikėtų užmiršti ar 
tiesiog su tuo nesiskaityti, kad 
nūdienis pasaulis vis mažėja ir 
mažėja. Ir kuo toliau, tuo bus 
sunkiau gyventi izoliuotoms 
bendruomenėms (pr ievar ta , 
neduok Dieve, savo noru!). 
Reikia jungtis, bet nuolat ir 
nuolat pabrėžti, jog viską reikia 
labai labai pasverti, įvertinti". 

Kiekvienai v i suomenei , 
kuriai rūpi jos ateitis, rūpi ir 
j aun imas . Apie Lie tuvos 
jaunimą taip pat paklausiau, 
kad svečias palygintų mūsiškį 
su amerikietiškų jaunimu. Ne 
visai tokio atsakymo laukiau: 
„Jūsų jaunimas, bendrai žiū
rint, pilnas tikėjimo. Jį mačiau 
bažnyčiose. Norint jį giliau 
pažinti, reikėtų su juo atsisėsti, 
pasikalbėti, sužinoti jo pro
blemas, — tik tuomet galėčiau 
jį palyginti su mūsiškiu, o šiaip 
— puikūs vaikai, daug žadąs 
jaunimas!" 

Be to, kardinolas susitiko su 
beveik visais Bažnyčios vado 
vais, tikinčiaisiais ir su Lie 
tuvos Respublikos vadovybe. Su 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninku ir su ministrų tarybos 
p i rmininke , su ku r i a jis 
kalbėjosi vos pr ieš pora 
valandų, prieš mums susi
t inkant. Jo liudijimu buvo 
malonu viską išgirsti iš pirmų 
lūpų. Buvo š n e k a m a apie 
kliūtis, iškylančias santykiuose 
su Sovietų Sąjunga, jų įtaką 
Lietuvos žmonėms (šiuos 
žodžius kardinolas labai pa
brėžė!). O pagrindinė pokalbių 
mintis buvo dėl Bažnyčios 
Lietuvoje ir naujos valdžios bei 
vyriausybės santykių, bendra
darbiavimo, kurio viena ir kita 
pusė yra reikalingos. 

Taigi toks kardinolo Bernar 
dino vizitas Lietuvoje, tokie 
susitikimai, įspūdžiai. Žinia, 
apie rezultatus, apsilankymo 
vaisius kalbėti dar anksti. Bet 
jie juntami, jie jau dabar yra, 
nors ir ned rą s i a i . bet 
numanomi. Svarbiausia jau 
aišku: šitas vizitas buvo šiais 
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VERTINGAS SPAUDOS 
IŠKARPŲ RINKINYS 

P. PALYS 

Kada Lietuva parodė drąsą ir 
pasiryžo atsikratyti vergovės 
pančiais, kuriais ji buvo supan 
čiota visą pusę šimto metų, ir 
atkurti savo nepriklausomybę, 
pasaulis buvo didžiai nustebin
tas ir apstulbintas! Dėka to 
per pirmąjį šių metų pusmetį 
Lietuva kaip niekuomet išgar
sėjo viso pasaulio kraštuose. Jos 
vardas dešimtimis kartų per 
dieną buvo kartojamas radijo 
žinių laidose. Vaizdus iš Lietu
vos, susijusius su jos žmonių 
laisvės siekiais, matėme TV ek
ranuose, kuriuos dažnai puoš
davo spalvinga mūsų tautos tri
spalvė. O ką jau bekalbėti apie 
spauda. Ten Lietuvos vardas 
didelėmis raidėmis mirgėjo pir
muosiuose puslpapiuose, buvo 
rašomi vedamieji ir daugybė 
kitokių straipsnių, kuriuos 
neretai paįvairindavo ir nuo
traukomis. 

Visus tuos straipsnius godžiai 
ir džiaugdamiesi (o kartais, 
k a d a pas i t a ikydavo r a s t i 
n e p a l a n k ų s traipsnį mūsų 
reikalu, tekdavo ir susiraukti) 
skaitėme, bet padiskutavę, jų 
netaupėme. Žinojome, kad kitos 
dienos laikraščių laidose vėl bus 
rašoma ir vėl skaitysime apie 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo dramą. 

Ne visi taip elgėsi. Buvo ir 
tokių skaitytojų, kurie suprato 
ir žinojo tų straipsnių vertę. Jie 
žinojo, kad tai yra Lietuvos 

metais pirmasis toks vizitas. 
Šitas vizitas iš viso buvo pir
masis oficialus JAV bažnytinės 
delegacijos vizitas Lietuvoje. 
Gyvename viltimi, jog ir vaisiai 
bus tokie, kokių ypač reikalinga 
šiandieninė Lietuva ir kataliku 
Bažnyčia šiame Nemuno krašte. 

istorijos dali:- ir kad tie rašiniai 
ateityje bus labai vertingas 
žinių šaltinis, kuris didžiai pasi
tarnaus istorikams ir visiems, 
kurie tik domėsis ir tyrinės tą 
Lietuvos gyvenimo etapą, jai 
žengiant į nepriklausomybę. 

Tie skaitytojai laikraštinių 
straipsnių nemetė į šalį — juos 
išsikirpdavo ir taupė. 

Vienas itin uolus tų straips
nių rinkėjas buvo muz. vargonų 
virtuozas Jonas Žukas. Jis kiek
vieną dieną pirko New Yorke 
išeinančius dienraščius (o ypač 
,,New York Times") ir straips
nius, liečiančius Lietuvos rei
ka lus , išsikirpdavo. Ša l ia 
straipsnių, jis rinko ir būdinges
nes nuotraukas ir net humoris
tinio turinio piešinius. 

Kadangi laikraštinis popieris 
yra nepatvarus, ilgainiui pa
gelsta ir pradeda t rupė t i , 
straipsnius išksrpes muz. Jonas 
Žukas su jam įprastu tvarkin
gumu, švara ir precizija,,juos 

r 
1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 

IR KITUS KRAŠTUS 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU praneša, kad vėl 
duodamos vizos grupėms ir pavieniams keliautojams vykti į 
Lietuvą. Ta pačia proga dėkojame už jūsų KANTRYBĘ IR PASI
TIKĖJIMĄ laukiant naujų pasikeitimų. 

Spalio S Iki spalio 20 
Čikaga. Kopenhaga. Ryga. Vilnius: 14 naktų Vilniuje. 1 naktis 
Kopenhagoje. 
KAINA- I i ČIKAGOS - $1895.00, 
I i NEW YORKO - $1745.00 

VISOS KAINOS GYVENANT DVIESE KAMBARYJE. 

Rugsėjo 27 Iki spalio 13 
Kelione i Ispaniją. Portugaliją. Fatimą ir Maroką 
KAINA: I i ČIKAGOS — $2495.00 

Gruodžio 4 Iki 11 
Kelionė Į Puerto-Vallarta: | kainą (Skaičiuota: kelionė lėktuvu, 
viešbutis, 3 valgiai Į dieną ir vietiniai alkoholiniai gėrimai. 
KAINA: I i Čikagos - $715.00 

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į: 

A M E R I C A N TRAVEL SERVICE BUREAU 
9 7 2 7 S. VVestern A v e . 

Ch icago . IL 6 0 4 4 3 
Tai . : (312) 2 3 4 - 9 7 8 7 
FAX: 3 1 2 - 2 3 8 - 0 9 3 5 

atžymėjęs data ir laikraščio var
du, iš kurio straipsnis y ra 
iškirptas, klijavo ant balto po
p ier iaus l apų ir, p a d a r ę s 
„Xerox" nuotrauką, tuos lapus 
dėjo į albuminius aplankus. Tų 
straipsnių ir kitos dokumentijos 
susidarė daugiau ka ip šim
tai lapų. kuriuos suskirstė į t r i s 
tomus. Visą tą tr i jų tomų 
rinkinį muz. Jonas Žukas pa
siūlė Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui Chicagoje. J i e 
rinkinį priėmė, o atsiųstame J . 
Žukui padėkos laiške rašė: „Mes 
stačiai be žodžių, išvydę Jūsų 
nuostabiai gražiai paruoštus ir 
turtingus spaudos iškarpų ir 
kitos dokumentacijos r inki
nius. Esam sužavėti... J ū s ų 
rinkinys t ikra i yra ver t ingas 
šaltinis visiems, kurie ateityje 
studijuos Amerikos spaudos 
reakciją į Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo pastangas . 
Džiaugiamės Jūsų iniciatyva ir 
ištverme ši didelį darbą t a ip 
nuosekliai ir estetiškai a t l ik t i . 
Nuoširdžiai Jums dėkojame už 
pasišventimą ir jo rezultatą... 
šia unikalia dovana Lituanis
tikos tyrimo ir studijų cent
rui. . ." 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHl AN1AN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

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

LIETUVIAI! PAREMKIME LIETUVOS DRAUGĄ 
lietuviškos kilmės kongr. RICHARD DURBIN, 

kuris deda daug pastangų pravesti įstatymą, suteikiantį Lietuvai 
10 mil. humanitarinę pagalbą. 

„Lithuanian-Americans for Durbin" rengia priėmimą ir piniginį 
vajų R. Durom rinkiminei kampanijai rugsėjo 15 d. 6-8 v.v. Pasaulio 
Lietuvių centre. Lemont, IL. Informacijai skambinkite: P. Doman-
sklenei. tel. 708-246-0049 arba užpildykite šią atkarpą ir 
pasiųskite „Uthtianlan-American* for Durbin. c/o Ooman-
skls. 4236 Hampton Ava., Waatarn Springs, IL 00558 

A LITHUANIAN-AMERICANS SALUTE TO 
CONGRESSMAN DICK DURBIN 

' Yes, I will attend the reception for Congressman Diek Durbin 
Enclosed :s my contribution to assist Congressman Durbin įn his 
re-eleetinn campaigri: 
C $25 Supporter C $100 Congressional Sponsor Other 

. : No. I cannot attend. but I am enclosing my contribution to show my 
appreciation to Congressman Durbin. 

Please make check payable to: Durbin for Conpress Committee. 

Name: — 
Home Address: — 
Business.C^npany Name: 

Business Address: " 
Telephone 
Paid for by the Durbin for Conp-ess Committ** 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 ( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

Norintiej i P I R K T I ar PARDUOTI 
N A M U S per š ią (Staiga, prašome 
paminėti . Kad esate arba/ tonte būti 
Rimo Stankaus Khjentais Nuosa
vybes (kamavimas n e m o k a m a i . 

H Afis, KOMPIUTERIŲ 
paga.ca ga'ite PIRKTI a- PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir p^e^iesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BBU.-OH6E REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ'.E 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANOER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 

e £ l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

L9 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Vik toras Š ima i t i s , Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S . Kadai* Av* . 
T*l. 436-7878 

Pulkus investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Harlem: 65,000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs. Suinte
resuoti - NEDELSKITE! 

Suinteresuoti skambinkite: BUDRAI
ČIUI, 312-787-0600 arba j namus 
312-778-3971 
ONE STOP REAL ESTATE, INC. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tę|. 376-1882 ar 376-5996 

1 0 ° / O — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 

mus. 
F R A N K Z A P O U S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 
Tel. - GA 4-8654 

' • ~ ' ••—. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Beautlful brick 2 flat r*sld*nc* m Uth 
Southside area. Nice. Ig. landseaped yard: 
2V2 car bnek attached ga'age. result of 
creative architeeture The lg. apt has three 
levels This spec. designed bldg has much 
more Pnced for quick sale. For more info. 

call now Ulllan 
RE/MAX LANDVIEW 

312-775-0600 

IEŠKO BUTO 

Dviem asmenim reikalingas 2 
mieg. butas pirmame aukšte Califor-
nia ir 71 St. apyl. Tel. 312-436-2588. 

FOR RENT 

Išnuomojami 2 kamb. su atski
ru įėjimu Marquette Parko apyi. 
netoli „Margučio". 

Skambinti 312-925-7612 

FOR SALE 

Parduodamas 
geras medus. 

Tel. 312-471-1366 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos Išva lome užs i k imšus ius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

RACINE KEPYKLA IR 
OEUKATESAI 

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

Catering 
8 2 1 6 S. Archer A v e . 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel . 581 -8500 

MAROAJETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia ių 

re ikmėms Pasinaudoki te patogiu 

p lanu at idedant pasir inktus reik

m ė m s ypa t i nga ' progai Pi lnai 

užbaigtų to to nuotraukų aptarna

v i m a s A t i da ry ta p i rmad ien j ir 

ketv i r tadieni yakarais iki 8 valan

d o s Antrad ir trečiad susikaibesit 

l ietuviškai 

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

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Remontuoju namus. Atlieku 
lauko ir vidaus dažymo darbus 
prieinama kaina. Skambinti Kas
tyčiui (312) 476-5995 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDINlG MACHINES 

Nuomoja Parduoda Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5610 S. Pulaski Rd. . Chicago 

PHONE — 581-4111 

I 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

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

M S6S-4424. Nuo 4 ryta Iki 4 v.v. 
Kalbėti i>«tuviskai 
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Pastabos ir nuomonės 

VLIKAS TAPO NAUJU 
KOMITETU SU SENU 

PAVADINIMU 
JUOZAS VITĖNAS 

Lietuvos rezistencinių pogrin
džio grupių 1943 m. sudarytas 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas buvo įgaliotas 
ne tik vadovauti ..Tautos ko
voms n darbams Lietuvai išlais
vinti", bet ir tapti Lietuvos res
publikos vyriausybe. Apie tai 
Vliko 1944 m. vasario 16 d. 
deklaracijoje taip pasakyta: 
„Respublikos vyriausybe, laikui 
atėjus, bus sudaryta Vyriausia
jam Lietuvos Iš la isvinimo 
Komitete koaliciniu pagrindu 
politinių grupių sutar imu' . 

1945 m. Vakarų Vokietijoje 
atsikūręs Vlikas perėmė oku 
puotoje Lietuvoje Vlikui duotus 
įgaliojimus ir savo posėdžio 
1945 m. birželio 15 d. protokole 
dar labiau pabrėžė savo aukš
čiausią galią; ,,Vlikas kont
roliuos Laikinosios vyriausybes 
darbus ir nustatys jos politikos 
liniją. Laikinoji vyriausybė pri

valės turėti Vliko pasitikėjimą*. 
Šitas Vliko akcentavimas 

reikšti tautos valią buvo ap
vainikuotas 1948 m. liepos 9 d. 
susitarimu Baden-Badene tarp 
Lietuvos par t izanų atstovo 
-Juozo Lukšos ir Vliko. Susi
tarime buvo konstatuota: ..Ko
vai už Lietuvos laisvę vado
vauja: a) Lietuvoje — kovotojų 
sudarytas rezistencinis organas, 
b) užsienyje — Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas ir 
jo vykdomoji taryba, esamomis 
sąlygomis dirbantieji kaip Lie
tuvos vyriausybė". .,. 

Tačiau, laikui bėgant, Vliko 
vyriausybinės pretenzijos nu
bluko, nematant vilčių greitai 
išlaisvinti Lietuvą, kilus Viike 
ta rpusavio ginčams ir kai 
kuriom.^ grupėms iš jo pasi
traukus. Pakrikusiame Vlike 
vienybe buvo atstatyta 1963 m. 
birželio 22 d. susitarimu, kuria

me buvo pasakyta: ..Lietuvos 
laisvės kovos vieninga vadovybe 
laisvajame pasaulyje yra apsi
jungęs Vyriausias Lietuvos Iš
la isvinimo Komite tas — 
Vlikas". Šitas Vliko apibūdi
nimas buvo įtrauktas į Vliko 
statutą pirmuoju punktu. 

Tai tokie yra 1944 m. lietuvių 
t au tos įgaliojimai bei jų 
papi ldymai , kur ia i s rem
damasis Vlikas dabar ketina 
tęsti savo veiklą, kaip jis teigia 
šių metų liepos 23 d. savo pa
reiškime. Jei jis taip galvotų, tai 
rodytų, kad jis nepaiso realybės. 
Lietuvių tauta dabar turi savo 
laisvai išrinktą ir demokra 
tiškai sudaryta vyriausybe, kuri 
jai atstovauja ir rūpinasi Lie 
tuvos nepriklausomybės atsta
tymu. Todėl bet kokio komiteto 
buvimas užsieny, kuris pre
tenduotų į Lietuvos vyriausybę, 
rodytų, kad jis nepripažįsta da
bartinės Lietuvos vyriausybės ir 
tai būtų labai žalinga. Tai, 
matyt, supranta Vliko vadovy 
bė, nes toliau savo pareiškime 
nekalba apie bet kokį vado 
vavimą • ietuvos išlaisvinimui, 
o išdėsto savo . .dabart inę 
poziciją" ..naujos padėties aki
vaizdoje" 

, .1. Talkinti Lietuvos vyriau
sybei įvykdyti faktiška Lietuvos 

nepriklausomybės įgyvendi
nime ir suvereninių galių 
vykdymą. 

2. Dėti visas pastangas gauti 
laisvų valstybių pripažinimą 
Lietuvos vyriausybei. 

3. Išplėsti bendradarbiavimą 
su Lietuvos vyriausybe. 

4. Jungti ir derinti organiza
cijų bei privačių iniciatyvų ak
ciją". 

Taip pat numatoma rinkti 
aukas Vliko įkurtam Demokra 
tinės Lietuvos Atstatymo Fon
dui ..Lietuvos vyriausybės ne
priklausomybės darbams užsie
nyje remti". 

Taigi Vliko dabartinė pozici
ja yra talkinti, remti, o ne va
dovauti. Tai rodo. kad jo pobūdis 
yra pasikeitęs, tai yra, kad jis iš 
vadovaujančio komiteto yra 
tapęs talkinančia organizacija, 
kitaip tariant, nauju komitetu 
su senu pavadinimu, kuris 
dabar neatspindi Vliko pobūdžio 
ir todėl yra klaidinantis. 

Iš tikro po ko%o 11d. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios tarv 
bos paskelbto akto Vlikui te 
buvo likę du keliai: sustabdyti 
savo veiklą arba pakeisti savo 
pobūdį. Kaip matyti, jis apsi 
sprendė už antrąjį pasirinkimų 

Po tokio apsisprendimo kyla 
klausimas, kam Vlikas dabar 
atstovauja, kieno vardu kalba. 
Iki šiol t a i bu\o aišku: jis 

kalbėjo okupuotos tautos vardu 
Šią teisę pirmasis Vliko pirmi 
ninkas prof. St. Kairys Kamins 
kas t a i p y r a ap ibūd inęs : 
..Atkurtojo Vliko stiprybe buvo 
žinojimas, kad namie jis. atsto 
vaudamas kovojančiai tautai , 
veikė visišku t au to s pasi 
tikėjimu. Užsienyje jis pradėjo 
vadovautis tuo jam namie pa 
reikštu pasitikėjimu, ypač kad 
nemaža dalimi atkurtąjį Vliką 
sudarė tie patys Lietuvos Vlike 
buvę asmenys". 

Dabar ši teise kalbėti tautos 
vardu priklauso tautos laisvai 
išrinktai Respublikos Aukščiau 
siajai tarybai bei jos sudarytai 
vyriausybei. Vlikas. netekęs 
šios teises, tapo dar viena 
lietuvių išeivių organizacija, 
kuri. kaip visuotinai yra priim 
ta. gali atstovauti tik savo na 
riams ir kalbėti jų vardu. 

Vliko nariais yra ta 15 poli 
tinių grupių, kurios sudaro Vii 
ko tarybą. 

Tuo būdu Vlikas dabar atsi 
stojo greta kitų Amerikos lietu
vių organizacijų, kaip ALT ar 
LB. kurios jau seniai rūpinasi 
Lietuvos laisvės kovos rėminiu, 
o ne jai vadovavimu. Dabai 
svarbu, kad visos šios organiza 
cijos glaudžiai bendradarbiautų, 
vengdamos žalingu varžybų 
talkinant Lietuvos vyriausybei 
bei su ja bendradarbiaujant. 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

LIAUDIES DAINŲ 
POPIETĖ 

Lietuvių centrą Lemonte ap
lankė liaudies dainų ir tau
tosakos puoselėtoja iš Lietuvos 
Veronika Povilionienė. Ją kele 
ri metai Lietuvos žmonės iš
renka mėgiamiausia daini
ninke. Ji lietuvių liaudies 
da inas populiar ina ir už 
Lietuvos ribų. Veronika, kaip 
Lietuvoje žmonės ją vadina, 
koncertavo Vokietijoje. Norve
gijoje. Olandijoje, Belgijoje ir 
kitur. 1988 m. garsiojo Smithso-
nian instituto buvo pakviesta 
atvykti į Ameriką. 1989 m. su 
„Ratilio" grupe apkeliavo daug 
Amerikos miestų, kur yra di 
dėsni lietuvių telkiniai. Lie
tuvoje ji dažnai yra matoma 
televizijoje ir dokumentiniuose 
filmuose. Daug koncertuoja ir 
pačioje Lietuvoje. Šią vasarą 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės kultūros komisijos pa 
kviesta, per šešias savaites ap 
keliavo aštuonias stovyklas, o 
taip pat aplanke Bostone ,,So-
dauto" ir Toronte ..Volungės" 
chorus. Dainą pamėgo pačioje 
vaikystėje savo kaime Dzū 
kijoje. Ji stengiasi atskleisti 
jaunimui liaudies dainų grožį, 
nori. kad jie pamiltų dainą ir 
Lietuvos kaimuose išsaugotą 
tautosaką. 

Lemonte Veronika Povilio
nienė padainavo keletą labai 
senu liaudies dainų, kaip jas 
senovėje dainuodavo kaimo 

žmonės. Dainos daugiausia 
buvo siejamos su kokiu nors 
darbu ar pramoga. Ji ne tik 
dainavo, bet ir pasakojo. Prisi 
minė partizanų laikotarpį, kuris 
lietuviams buvo labai žiaurus. 

Pasakojo Veronika mums apie 
partizanus, kaip jie ateidavo į 
pamiškės kaimus pas žmones. 
Kaip žmonės buvo pamėgę 
vieną partizanų vadą Ara. Kaip 
jis labai artimai susidraugavo 
su kaimo žmonėmis, kartu su 
ja is dainuodavo jų dainas. 
Prisiminė, kad jam labai rūpėjo 
ar jo vadovaujami kovotojai ne 
skriaudžia žmonių. Pamilo jį 
žmones, kalbėjo toliau viešnia, 
suprato labai sunkią partizanų 
dalią. Jis žuvo, kaip ir daugelis 
kitų jo likimo draugų. Pamiršę 
baimę verkė jo visas kaimas. 

Žmonės kūrė dainas ir eiles 
apie juos. jų gvvenimą bei drąsą 
Daug dainų ir eilių kūrėju pakliu
vo į kalėjimus. Gyvenimas buvo 
labai sunkus, bet tuo laiko
tarpiu buvo parašyta daug gra 
žių dainų ir eilėraščių kali 
niams ir tremtiniams. Dainos 
labai liūdnos: pasakoja, kaip 
skruostais nubyra ašara gaili ir 
kad niekas nežino, nesupranta 
kaip tu čia kenti, kad kalinio 
daluže labai sunki. Tremiami 
guodėsi, kad ir daug dar prabėgs 
dienelių, bet aš vėl sugrįšiu, tik 
tikėk ir lauk. Sako. takeliu 
sugrįšiu y laistytu krauju, nes 
tave. Tėvyne, ta ip karštai 
myliu. 

Tremtinių, kalinių tikėjimas 
buvo labai stiprus Tikėjo Dievu 
užtat ir dainavo, kad Dievas 

neapleidžia net mažos pakelės 
smilgelės, neapleis ir mūsų 
tėviškės brangios. Čia Marijos 
žemė. o mes jos vaikai. Pokario 
laikotarpis paliko labai daug 
šiurpių prisiminimų, kai kurie 
pergyvenimai lydės mus per 
visą likusį gyvenimą, pasakojo 
viešnia. Žmogus buvo panie
kintas, nuskriaustas, nužmo 
gintas. 

Daug naujai parašytų dainų 
žodžiams pritaikydavo žinomas 
senas melodijas. Ir taip tos 
dainos labai greitai pasklisdavo 
po visą Lietuvą. Dažniausiai 
kiekviena tarmė ar sritis turė
davo ir savo labiausiai pamėg
tas dainas, bet buvo daug dainų, 
kurias dainuodavo visi. 

Buvo labai įdomi popietė. Kar
tu su Veronika ir mes apkelia
vome Lietuvos kaimus, išgir
dome daug dainų ir primirštų 
žodžių. Veronika Povilionienė 
savo dainomis, eilėmis bei 
pasakojimais sužavėjo klau
sytojus. Ji juos taip pat įjungė 
\ savo dainuojamas dainas. Kai 
kurias žinomesnes dainas sutar 
tinai dainavo visi. Popietę baigė 
daina: ..Žinom ir žinosim, ir mir
dami kartosim: Lietuva tėvyne, 
tu man tik viena". 

Dėkojome Veronikai už apsi
lankymą Lietuvių centre 
Lemonte. Kvietėme ir vėl kada 
nors sugrįžti. Palinkėjome lai
mingos kelionės i namus, į 
Lietuvą. 

Bronė Nainienė 

Bičiuli, gyvendamas ieškojau 
užuovėjos Parnaso kalne, tu gi 
verčiau ieškok jos Kalvarijos 
kalne. 

'Poetas* Chiabrera 

P A D Ė K A 
A. tA. 

STASYS STASIŪNAS 
Mirė 19yo m rugpjūčio 12 d., palaidotas Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse. Čikagoje. 
Reiškiu nuoširdžią padėką kun klebonui J. Kuzinskui už 

atsilankymą laidotuvių namuose, kan V. Zakarauskui už 
maldas, už atnašautas gedulingas mišias ir už religines ape\ 
gas kapinėse 

Dėkoju Vyt Didž Šaulių rinktinės vadui p A. Paukščiui 
už atsisveik:nimo žodžius, šauliams sesėms ir broliams gar 
bes sargyba prie karsto laidotuvių namuose ir palydėjusiems 
velionę i kapines 

Dėkoju Čikagos vyčiams dalyvavusiems atsisveikinime ir 
už giesmių giedojimą. 

Mano nuoširdžiausia padėka Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčiom chorui ir vadovui p. Linui už gražų 
giedojimu gedulingose pamaldose. 

Visiems esu dėkinga už pareikštas užuojautas, mišių 
aukas ir už puikias gėles. 

Dėkoju karsto nešėjams, giminėms, draugams bei pažįs 
tamiems kurie dalyvavo mano vyro Stasio laidotuvėse. 

Padtkos žodį tariu laidotuvių direktoriui 1). Petkui už 
nuoširdų patarnavimą. 

Visu ris, o visiems širdingai dėkoju. 
Žmona Antanina Stasiūnienė 

Iški!:im is torikui , spaudos darbuotojui, kury 
bingan kau t in inku i 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

staiga :: r u s , gilią užuojautą reiškiame jo žmonai 
poniai BRONEI, dukroms DANGUOLEI, RAMUNEI 
ir RL'T •' su šeimomis ir liūdime ka r tu 

Olegas ir Milą Gešientai 

užbaigus 
tuanicos' 

A.tA. 
ONAI ZAKSIENEI 

šios žemes kelione, jos vyrą JONĄ, „Lt 
futbolo klubo rėmėją, sūnų VYTAUTĄ ir 

dukterį BIRUTE su šeimomis nuoširdžiai 

F K 

užjaučiame 

..Lituanica" 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

netikėtai mirus, jo žmonai BRONEI, dukterims 
DANGUOLEI. RŪTAI ir RAMUNEI su šeimomis 
reiškia nuoširdžią užuojautą 

Lituamki)s tuntas 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus, jo žmonai, dukter ims ir ki t iems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą. 

Dr. E. ir B. duodėnai 
P. ir O. Skardžiai 

Mielar I čiuliui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus • -kiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai 
BRONKi d u k t e r i m s RŪTAI, RAMUNEI. DAN 
GUO! u šeimoms ir art imiesiems. Kartu liūdime 

Adelė ir Jonas Šiaučiūnai 
Krikšto duktė Adelė Baliūniene 
su vyru Alfonsu 

L I K T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

K».d••• n nuo pirmadienio iki penktadieni". 
8:30 - &̂X> v. vakaro. 

Viaon laido* i* WCEV stotie* 
1450 AM banga 

Adrena*: 511 So. Nolton Avf 
WUIow Springs. I L. 60440 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CKCAGOS 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 3121 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy - Tel. (708) 974-1410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

JI 

S 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vfarquette Funeral Home 
2533 VVVM 7!st Strert 

Chicago Illinois WV>:i> 
1-012)-47f>-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberte Rood 
Palos HiUs, Illinois 604f>5 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50Hl Aveniu 

Cicero. Illinois h065p 
708-8*1-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144b South 50th Avenue 

Cicero. Illinois MksS) 
708-652-100 ̂  

Visus la idotuvių n<imiis galite pasiekti 
skambindami l-(3l2)-47f>-2345; 

ANTHONY B PFTKUS 
DON AM) A. PFTKUS 

DONAI D M PFTKUS 
I AVVRFNCF C. GASUNAS 

•TOK> K39-25I 1 1. I I- \ \ •„> , , « , , 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICAOO.JK BKI PRIFMlFsr i roSK 
T e l . <708> 652-5245 
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x Š iand ien p r a s ideda Šilu
vos atlaidai — Švč. Mergeles 
Marijos gimimo šventė. Mar-
ąuette Parko Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
bus visą s a v a i t ę at la idai . 
Sekmadienį Marijos aukštesnio
sios mokyklos kieme renkasi 
visi procesijai 1:30 vai. p.p. 
Procesiją tvarko Juozas Polikai-
t is ir prasidės 2 vai. p.p. 
Bažnyčioje bus palaiminimas ir 
procesijos užbaigimas. Atlaidai 
tęsis kasdien iki penktadienio, 
rugsėjo 14 d. Šv. Mišios kasdien 
rytais bus 9 vai. 

x J a u n a s visuomenininkas 
fil. E d u a r d a s Tuskenis , nese
niai grįžęs iš Lietuvos, pasi
dalins įspūdžiais per F.S.S. 
Chicagos skyriaus ruošiamą 
vakarienę, kuri įvyks penkta
dienį, rugsėjo 21 d., Baltijos 
restorane. Rezervacijas priima 
Rita Likanderytė. Visi filisteriai 
kviečiami vakarienėje daly
vauti. 

x U n i o n P i e r L ie tuv ių 
draugi jos metinis narių susi
rinkimas kviečiamas rugsėjo 15 
d., šeštadienį, 3 vai. p.p. P. ir A. 
Mikštų patalpose, 14543 Lake 
Shore Rd., Lakeside, Mich. tel. 
469-1266. Po susirinkimo bus 
metinė vakarienė. Kviečiami 
visi nariai dalyvauti. 

x Atl ieku n a m ų remonto 
d a r b u s gerai ir sąžiningai. 
Skambinkite Sigitui nuo 6 v.v. 
iki 8 v. ryto Tel . 312-523-0517. 

(sk) 

x Dr. A n t a n a s G. Razma 
p r a n e š a s a v o pacientams, 
kad abu kabinetai bus perkelti 
į naują vietą n u o rugsėjo 14 d. 
Naujas adresas ir telefonas: 
4700 W. 95 St., Oak Lawn, IL 
60453-2533, tel . 708-636-3113. 

(sk) 

x P i r k s i m e vieno a rba ke
lių b u t ų n a m ą Chicagoje arba 
p r i emiesč iuose . Skambint i 
v a k a r a i s nuo 8 v.v. 
312-434-8235. 

(sk 

x Vi lniaus Pedagoginio in
s t i tu to šok ių ir dainų an
sambl i s „ŠVIESA" koncertai 
bus š.m. spalio 14 d., sekma 
dieni 3 vai. p.p. ir spalio 15 d., 
pirmadienį 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. Programoje tautiniai 
šokiai, dainos ir liaudies instru
mentų muzika. Bilietai iš anks 
to gaunami Gifts International, 
2501 W. 71 St . Tel . : 
312-471-1424. Bilietų kaina 
$12.00, $10.00.. $8.00 ir studen 
t ams $5.00. Maloniai visus 
kviečia ..Grandis". 

<sk> 

x J U O Z A S BACEVIČIUS. 
namu pirkimo ir pardavimo at
stovas Greitas ir tikslus pa
tarnavimas Nemokamas namu 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE , tel . 778-2233. 

(sk 

x A.a . k u n . V i n c e n t a s Dau
g in t i s , dirbęs Nekalto Pra 
s idėj imo pa rap i jo j , d a b a r 
gyvenęs Hot Springs, Ar., ir 
kapelionavęs seselių benedik
tinių išlaikomuose pensininkų 
namuose bei aptarnavęs lietu
vius, staigiai mirė rugsėjo 5 d. 
Velionis bus pašarvotas Gaidas-
Daimid laidojimo koplyčioje 
pirmadienį, rugsėjo 10 d. Laido
jamas 10:30 vai. antradienį, 
rugsėjo 11 d., iš Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčios B r i g h t o n 
Parke . Velionis buvo gimęs 
1910 m. kovo 16 d. Amerikoje. 
Kunigu įšventintas 1945 m. 
rugpjūčio 24 d. 

x Liet . Ka ta l ikų r e l ig inės 
š a l p o s susir inkimas bus per 
Kunigų Vienybės seimą Nakal-
to Prasidėjimo Marijos seserų 
vienuolyne 600 Liberty Hgw., 
P u t n a m e , Conn., rugsėjo 12 d. 
9-12 vai. ryto. Bus renkami 
direktoriai. Antradienio vakare 
Lietuvių informacijos vedėjas 
Washingtone Viktoras Nakas 
padarys pranešimą apie Lie
tuvos Bažnyčios padėtį. Kunigų 
Vienybės seimas prasidės antra
dienio vakare 6 vai. Tikimasi, 
kad į seimą grįš ir vysk. Paulius 
Bal tak is . 

x E l e n a S i r u t i e n ė paėmė 
bilietą į „Draugo" vakarienę, 
kur i bus Martiniąue restorano 
pokylių salėje rugsėjo 23 d., 
sekmadienį. Salė yra Evergreen 
Parke. Vakarienėje bus taip pat 
ir menine dalis. 

x Šv. Kryž iaus l igoninė mi 
nės reabilitacijos savaitę nuo 
rugsėjo 16 iki 22 dienos. Tą sa
vaitę bus dalinama li teratūra ir 
padės orientuotis besigydan
t iems ir norintiems išgyti ar 
sumažinti skausmus. 

x L e m o n t o M a i r o n i o li tua
n i s t i n ė s m o k y k l o s mok in ių 
-registracija šeštadieni, rugsėjo 
rmėn. 8 d., nuo 10 v.r.. Pasaulio 
l ietuvių centre, Lemonte. Tą pa 
čią dieną įvyks ir visuotinis tė
vų susir inkimas, 11 v.r. Infor
macijai galima kreiptis į mo 

'kyklos vedėją La imą Tr inku-
n i e n ę , tel . 708-257-5220. 

(sk.) 
/ 

x L ie tuv ių e k s k u r s i j a į Ar 
' g e n t i n ą , Braz i l i ją ir Čilę 
. o r g a n i z u o j a „ D r a u g a s " š.m 

lapkričio 20 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip 

,, t is: A m e r i c a n T r a v e l Service 
. B u r e a u , 9727 S. W e s t e r n 

Ave. , Ch icago , IL 60643. Te! 
312-238-9787. 

pakvietė Mariją Remiene, Juozą J<J ARTI IR TOLI 
Žygą ir Ramoną Steponavičiūtę. 

Lietuvos muzikos festivalio, kuris įvyks 1991 rr.etų pavasarį, dalis komiteto su spaudos ir radijo 
atstovais. Vaclovas Momkus, Stasys Baras, Birute Jasaitienė, Juozas Žygas, Petras Petrutis, Alė 
Steponavičienė ir Antanas Juodvalkis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x P a t r i a d o v a n i n i ų p i r k i ų 
ir e l ek t ron ikos pa rduo tuvėse 
Chicagoje ir St. Petershurgo 
Beach. FL rasi te lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni 
kos ir kitų. Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš k i tų mies tu . Siunčiame 
prekes į Vilnių k a r g o - o r o lini
j a . Tel . 312-778-2100. 

<sk> 

x Amer ican Trave l Service 
B u r e a u parūpina lėktuvu bilie 
tus atvykusiems iš Lietuvos. 
kur ie turi skristi iš Nevv Yorko 

' ir Washingtono i Chicaga, Los 
**' A r t e l e s . Cleveland, ar kitus 

mi*«tus Taip pat turi žmogų 
w Nevv York*', kuris sutinka at-
mm vykstančius iš Lietuvos ir juos 
»— { alydi skrendant ) ki tus mies 
«•» t u s Ta patj patarnavimą atlie-
* ka ir grįžtantiems \ Lietuvą. 

ĴJ Taip pat darome nuotraukas pa 
S* sams ir kitiems dokumentams, 

kur ias galima tuojau atsiunti. 
Kre ip t i s į A m e r i c a n Travel 
S e r v i c e B u r e a u . 9727 S. 
W e s t e r n Ave., Ch icago , U. 
60643. Tel. 1-312-23H-9787. 

(sk.> 

x Dėmes io video apara tų 
sav in inka i ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
s is temos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVTDEO. Su nioder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į I V 
U Matic. Beta. VHS. 8 mm. 8 
mm ..high band" Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER-
video. 3533 S Archer Ave.. 
Ch icago , IL 60609, tel. (312> 
927-9091. Sav. Pe t r a s Berno
tas . 

(sk.) 

x N A M A M S PIRKTI PA
S K O L O S duodamos maža is 
m e n e - i n i a i - įmokėjimais ir p n 
e i n a m a i s nuošimčiais. Kreipki 
U-< i M u t u a l rVdcral Savings, 
2212 W«9l < 'ermak Road M 
VI 7 7747. 

(sk) 

PENKIŲ MILIJONU 
ANGOJE 

Lietuvių Fondas yra pasiryžęs 
dar šiais metais baigti sutelkti 
penktąjį milijoną. Yra pasi
tikima lietuviškos visuomenės 
dosnumu, kuri dar niekuomet 
neapvylė. Gal dėl to , kad 
visuomenė pasitiki Lietuvių 
Fondu ir jo veikla. Fondo veikla 
nė ra s lapta , bet kasmet 
visuomenė per spaudą yra pain
formuojama apie pelno skirs
tymo rezultatus. Platesnė apy
skaita yra pateikiama fondo 
suvažiavimuose, kurie kasmet 
yra šaukiami. Fondas yra atsa
kingas savo nariams, o ne 
nuošalyje stovintiems. O tapti 
fondo nariu yra labai lengva, 
užtenka tik vienos šimtinės. Vi
siems fondo nariams, kasmet 
yra išsiunčiami detalūs apyskai-
tiniai pranešimai. 

x SANTIAGO - Chile 
sostinė, 1800 pėdų virš jūros pa
viršiaus. Andų kalnų papėdėje, 
įkurta 1541 metais, pasipuošusi 
įspūdingais ispaniškais pasta
tais ir paminklais. Šį gražųjį 
miestą lankys ..DRAUGO'* 
ekskursija š.m. lapkričio mėn. 
26 d. Visa informacija per Ame
rican Travel Service Bureau, 
9727 S o . V /e s t e rn A v e . , 
Chicago, IL 60643. Tel. (1-312) 
238-9787. 

(sk> 

x „ L a i š k a i L i e t u v i a m s " 
ruošia ekskursi ją į Portugali
ją (aplankys Fatimąt. Ispaniją ir 
Maroką š.m. rugsėjo 27 d. Infor 
macijai kreiptis: Amer ican 
Travel Service Bureau. 9727 
S. V/estern Ave., Chicago. II. 
60643. te l . 312-238-9787. 

(sk.) 

x Galite nupi rk t i bilietus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos j Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel . 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskienę . Darbo vai . : 
trečd.-penkt 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r- 1 v. p p. P i rmad . ir a n t r d . 
uždaryta . 

(sk) 

Fondo taryba ir valdyba svars
to būdus ir galimybes, kaip pa
greitinti kapitalo telkimą. Da
bartiniai įvykiai Lietuvoje i r iš 
fondo pareikalauja papildomų 
lėšų ir naujų veiklos metodų. 
Fondo valdybos posėdyje, kur i s 
įvyko rugpjūčio 28 d. visi šie 
reikalai ir buvo aktyviai svars
tomi. Išsamius pranešimus pa
dare Stasys Baras, fondo tary
bos pirm., ir Algirdas Ostis, fon
do valdybos pirm. Jų praneši
mus beanalizuojant suskambėjo 
telefonas, buvo gautas prane
šimas, kad prieš valandą laiko 
mirė Bronius Kviklys. Šio žy
maus mūsų kultūrininko atmi
nimas buvo pagerbtas minutės 
tyla. J is buvo vienas iš tų, kuris 
rėmė fondo mint; ir ją skatino. 
Jeigu fondas nebūtų turėjęs 
spaudos paramos, tai jo veikla 
būtų buvusi daug sunkesnė. 

Ištęsiant tą -nintį buvo pa-

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. nau j a pas lauga: užtik
rintas pr is ta tymas žemiausia 
ka ina 7 dienų l a iko ta rpy je . 
Dabar nereikia rūpin t i s ar 
pasiųstas kargo ateis neiš
draskytas, ar visai jo negausite 
siųsdami JJ per Maskvą. UZ 
$1.25/svaras minimumas 100 
svarų) jūsų siuntinys bus pri
statytas į Rvgos muitinę. Kreip
tis - G.T. INTERNATIO
NAL, INC. C a r g o Divis ion, 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, IL 60457. Te le fonas 
(708) 430-7334. 

(sk) 

x Greit parduodu v ienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse Skambinki te 
RE MAX REALTORS, R imas 
S tankus , tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk^ 

x JBWord ley& Associates 
Editonal and Writing Con-
sultants. partneriai Robertas 
Vitas ir John Brynda, patar
nauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei ndagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro
bertui Vitui 434-4545. 

(sk) 

x Parduodami g r a ž ū s tau
t iniai drabužiai 10-14 dydžio, 
įvairūs paveikslai, nauji, natū
ralūs rudi minko kailiniai ir 
rusiško aukso 7iedai su deiman
tais. Tel. 312-436-4943. 

(sk) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 \V. 71 Street. Chicago. IL. 
Tel. (312*476 2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.> 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitu kraštų. 
Kreiptis pas A Lauraiti. A & 
L Insurance Agencv. 4651 S. 
A-h'and Ave.. Chicago. IL 
6,K>09. Tel. 1-312-523 9191. 

(sk.) 

x TRANSPAK p e r v e d a PI
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
p ig ia i perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų g a r a n t i j a 
VIDEOapar turai, TELEVI
ZORIAMS ) 1gal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t.t. Viskį galim pe r s iųs t i 
apmokė tu muitu ir p r i s t a ty t i 
1 n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St. , Chica
go, IL 60629. 312-436-7772. 

brėžta, ka'-' ir dabar spaudoje 
reikia fondo idėją skleisti. Buvo 
keltas sumanymas pakalbėti su 
kompiuteriu ir gauti šimtininkų 
pavardes, kurie metų eigoje su
stingo ir nepajudėjo. Bus iš
s iunt inėt i la iškai su para
ginimu savo įnašus šiek tiek pa
didinti. Tam bus didelė paska
ta, tai leidžiamas fondo leidinys 
— vardynas. Yra labai pras
minga ne tik save jame įrašyti, 
bet ir savo artimuosius ar į am
žinybę iškeliavusius į j ; įrašyti. 
Tas leidinys tai bus paminklas 
gyvajai išeivijai, kurie savo 
aukomis ir įnašais skatino ir 
rėmė l i e tuv i šką švietimą, 
kultūrą ir jaunimą. Pirmasis 
vardynas buvo išleistas 20-čio, 
o dabar leidžiamas bus 30-čio 
jubiliejinis leidinys. Leidinio 
vyr. redaktoriumi yra pakvies
tas žurn. A. Juodvalkis, kuris 
savo ruožtu sudaro redakcinę 
kolegiją. Jis ilgai nedelsdamas 

x „Vytis" šokių muzikos 
o rkes t r a s jau priima užsa
kymus groti vestuvėse ar pobū
viuose 1991 ir 1992 metais. 
Kreiptis į: Liūtą Dargį. tel. 
708*50-7894. 

(sk) 
x I LIETUVIU GYDYTO

JU SUVAŽIAVIMĄ KAUNE 
dar t u r ime vietų. Bus 
parūpintas transportas į Kauną 
bei nakvynė suvažiavimo metu. 
Ruduo aktyviausias laikas Lie
tuvos kultūriniame gyvenime. 
Kviečiame ir ne gydytojus vykti 
kartu, kol dar yra galimybė 
vizas gauti. Kelionė spalio 1-18 
dienomis. 15 dienų Lietuvoje ir 
2 Kopenhagoje. Pilna kaina 
$1985.00. Prašome kreiptis. 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th Ave., Hic-
kory Hills, IL, Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x J a u p e n k t a s mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G.T. INTER
NATIONAL ras t inė Vilniuje. 
Kviečiame visus planuojančius 
vykti į Lietuvą užeiti pas ponią 
Lilę. Galima pasiūlyti visą eilę 
paslaugų — 10 ekskursijų po 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
transportas privačiam pasi
važinėjimui į gimtines, teatro ir 
operos bilietų užsakymai, rezer
vacijos restoranuose ir visa eilė 
kitų paslaugų. Adresas Vilniu
je: Ti l to sk-gvė 8 2. Tel . 
62-81-09. 

(sk) 

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

(sk) 

Įvade buvo minėta, kad jau 
stovima penkių milijonų ango
je, tai yra visai rimtas teiginys. 
Šiuo metu jau turima 4,880,000 
dol., taigi betrūksta tik 120,000 
dol. Palyginti ta i nėra tokia 
didelė suma. Galime prileisti, 
kad net fondo rengiamame 
bankete, kuris įvyks lapkričio 
10 d. Martiniąue pokylių salėje, 
bus galima pranešti apie užsi
brėžto tikslo pasiekimą. Gal 
atsiras koks stambesnis auko
tojas ar aukotojai, kurie pradės 
ir šeštąjį milijoną. Gyvenimas 
nestovi vietoje, tad ir fondas turi 
ateitį planuoti. Taip pat bus 
stengiamasi šio banketo metu — 
visuomenei pristatyti šių metų 
fondo stipendininkus. Visiems 
yra žinoma, kad fondo pagrin
diniai uždaviniai yra švietimas 
ir jaunimas. Fondo stipen
dininkai šiuos fondo tikslus ir 
reprezentuoja. 

J . Žygas 

BRIGHTON P A R K O 
LIETUVIAI 

Mūsų gyvenimo šioje apy
linkėje svarbiausias veiksnys 
yra mūsų parapi ja . Apie 
parapiją sukas l i e tuv i škas 
gyvenimas. Mūsų judriausios 
organizacijos yra LB Brighton 
Parko apylinkė ir Lietuvių 
Namų savininkų draugija. Dalis 
valdybų narių yra tie patys 
abiejose organizacijose. Labai 
gerai veikia LB Brighton Parko 
apylinkė. Namų savin inkų 
draugija taip pat neatsilieka. J i 
turi per 600 narių ir moka gerai 
organizuotai dirbti. Draugijos 
buvo atliktas didžiausias darbas 
— suorganizavimas renginio, 
kurį vadiname festivaliu. J is 
buvo ant Western tarp 43 ir 47 
gatvių. Tai buvo mūsų apy
linkės didelė šventė, kuri tęsėsi 
liepos mėnesio 13, 14 ir 15 
dienomis. 

Šia proga norisi paminėti bent 
dalį draugijos narių, kurie per 
visas dienas darbavosi festivaly. 

Patys vyriausi šio didelio 
renginio organizatoriai buvo 
Vitalis Utara ir Robertas Žeb
rauskas su žmona. Jie organiza
vo ir pr iž iūrėjo viso šio 
renginio darbo vyksmą. 

Prie jų kartu darbavosi ir 
S tasys Juod i s . Iš mo te rų 
visuomet draugijos paren
gimuose darbuojasi M. Strun-
gienė. Šį kartąjį pravedė laimė
jimus,, padedama Zurlienės. 
Svečius vaišino kava A. Raš-
tienė ir Šeduikienė su marčia. 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyneVČikaga, New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Cika-
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00, Vi ln ius /Ber ly-
nas/New Yorkas kaina nuo 
$944.00 ik i $1261.00 ir 
Vilnius/Berlynas /Los Angeles 
ka ina nuo $1223.00 ik i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raš t inės 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79 th Ave. , 
Hickory Hills, IL. Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
to p r o d u k t a i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d i e n ų 
la ikotarpyje . 10 sv. miltų, 10 
sv. cukraus, 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska. 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas, 2 dėž džiovintų slyvų, 2 dėž. 
razinų, 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai
rių arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 
12 oz. kakavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS" 
9525 Sou th 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

KANADOJE 

— M o n t r e a l i o s k a u t a i šie
met stovyklavo „Baltijos" sto
vyklavietėje. Nuolatinių sto
vyklautojų buvo 29 asmenys, sa
vaitgaliais atvykdavo daugiau. 
Vadovybę s u d a r ė G i n t a r a s 
Nagys, Pau l iu s Murauskas , 
Jonas Valiulis, Edis Brikis, 
Naida Šnipaitė, Andrea Celto-
r iū tė , Kr i s t i na Čičinskaitė, 
Genovaitė Kudžmienė ir Luc 
Brunet. 

— „ N e p r i k l a u s o m a Lietu
va" , ku r i išeidavo Montrealyje 
kas savaitę, pradės išeiti t ik kas 
an t ra savaitė. Taip nusprendė 
leidėjai, nes mažėja skaitytojai 
ir didėja išlaidos. 

— D r . M i l d a D a n y t ė , pa
raš ius i k e l i a s anglų ka lba 
knygas, išvyksta į Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetą dės
tyti anglų kalbos. 

— A. a. Anas taz i j a Čelčiūtė 
Kisiel ienė, 83 metų amžiaus, 
mirė Londone liepos 14 d. Buvo 
kilusi iš Rokiškio apskr. Palai
dota po pamaldų, kurias laikė 
klebonas kun . K. Kaknevičius. 

J o m s t a l k i n o D a n i e n ė ir 
Tamoševiečienė. Prie renginių 
dirbo D a r i e n ė , M. Mol las , 
Gidienė ir kitos. 

Festivaly draugijos v-ba turėjo 
l a i m ė j i m u s i r k a v i n ę . LB 
valdyba, turėjo laimėjimus ir 
pardavinėjo kepsnius. Dalyvavo 
ir LK Moterų draugija su savo 
pa rduodamom prekėms. Šis 
renginys pasisekė labai gerai. 
Visi jo organizatoriai buvo lai
mingi. Daug įspūdžio padarė 
K a u n o k a i m o m u z i k a n t ų 
kapela. Tai buvo didelė propa
ganda šios apylinkės lietu
v i ams . Šį renginį a p l a n k ė 
ir Chicagos miesto meras R. 
Daley. Čia j is buvo apdovanotas 
iš Kauno atvežtu paveikslu. 

J . J o k u b k a 

DAINTJ Š V E N T Ė S 
R E P E T I C I J Ų R E I K A L U 

Kiekv ieną trečią mėnesio 
pirmadienį įvyks Jaunimo cen
t r e visų Chicagos ir apylinkių 
chorų Dainų šventės repeticija. 
Kviečiame visus dainavusius ir 
m a ž i a u d a i n a v u s i u s , ypač 
jaunimą, prisijungti. 

P i rmoj i r epe t i c i j a įvyks 
J a u n i m o centre pirmadienį, 
rugsėjo 17 d. j iuo 7:30 ligi 9:30 
vakaro. Prašau atsivežti magne
tofonus, nes mokysimės savo 
partijas, pasidalinę į 4 grupes. 
Sutaupysime laiko, kai pasi
klausysime garso įrašus kiek
vienas sau. Tada galėsime lais
vai sekti dirigentus. Bus daug 
pasitenkinimo ir mažiau vargo. 
Dainų šventė įvyks Chicagoje 
1991 m. gegužės 26 d. Paro
dykime, kad esame ir gyvi ir 
kul tūr ingi . — F .S . 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avemie 

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

Darbo vai nuo J iki 7 vai vak. 
£estad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vyten i s Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

Te l . (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 326-3157 

Valandos pagal susitarimą 


