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Vėl pertvarkoma 
perestroika 

Gorbačiovo planas be ateities 
Maskva . — Po kelių mėnesių 

atidėjimo, prez. M. Gorbačiovas 
įteikė Sovietų Par lamentui 
kompromisinę ekonominių re
formų programą, kuri išsklaido 
valstybės ekonomijos monopolį, 
bet nenustato laiko, kada tai 
turi būti įvykdyta. 

Įteiktas dokumentas apima 
plačius programos principus, 
kurių nori radikalai ekono
mistai — valstybės nuosavybės 
pardavimą privatiems asme
nims, vyriausybės kontroliuo
jamų kainų panaikinimą ir 
daug ekonominių sprendimų 
per le idžiant 15 respublikų 
vyriausybėms. Sovietų vadas 
pasisakė už labai laipsnišką 
perėjimą į dalinį ekonominės 
sistemos keitimą, tačiau atsi
sakė „500 dienų" plano, kuri 
tebesiūlo radikalai. Gorbačiovas 
taip pat labai miglotai, neaiš
kiai nusakė respublikų ekono
mines teises pačiom tvarkytis. 
Reuterio žinių agentūros kores
pondento pastebėjimu, tos paža
dėtos ekonominės laisvės maž
daug prieš metus ir priimtos 
Aukščiausiojoje taryboje, yra tik 
graži retorika išrašyta ant 
popieriaus be praktinių išvadų. 

P l a n a s nepr i imt inas 
Savo ekonominiais pasiūly

mais Sovietų Sąjungoje išgarsė
jęs ekonomijos profesorius 
Stanislovas Šatai inas, kuris yra 
ir Gorbačiovo patarėjas, po to. 
kai buvo Gorbačiovo dokumen
tas paskelbtas, pasakė, jog jis 
nesąs patenkintas paskutine to 
plano versija. Jis aiškiai pasakė, 
kad Gorbačiovo planas neveda 
į tikrai laisvą verslo ekonomi
nę sistemą. Šį planą, kaip rodo 
deputatų pasisakymai, patvir
t ins Aukščiausioji Sovietų 
Taryba. 

Tuoj po to plano pristatymo. 
Rusijos Respublikos prez. Boris 
Jelcinas pareiškė spaudai, jog 
Gorbačiovo planas yra taktinis 
atsitraukimas nuo reformų, ku
ris vėl leidžia centro vyriausy
bės biurokratinei mašinai pasi
laikyti monopolio teises neri
botą laiką. Rusijos Respublika 
jau yra anksčiau priėmusi 
Šatalino „500 dienų" planą, 
kuriam pritaria ir daugelis res
publikų. 

Svarb iaus ios p lano sri tys 
Kainos. Valstybės kontrolė 

panaikinama, pradedant su ne
svarbiomis prekėmis. Prade
dant 1993 metais tik esminės 
vartotojų gėrybės, kaip duona, 
mėsa. pieno produktai, vaistai 
ir transportas lieka Centro vy
riausybės žinioje. Respublikos 
galės turėti savo didesne kont
rolę nustatant kainas bei racio
nalizuojant gėrybes. 

Nuosavybė. Valstybės žinioje 
esą fabrikai ir ūkiai bei kitos 
nuosavybės, kaip namai, galės 
būti parduodami privatiems 
asmenims, kolektyvams ar ak
cininkams. 

Vers las . Laisvos ekonomijos 
prekyba turi teisę veikti ir būti 
apsaugojama nuo valstybės įsi
kišimo specialiu prezidentiniu 
dekretu. 

Ūkininkavimas. Valstybini? 
ūkių administravimas ir jų 
duokles panaikinamos Kiek
vienas valstybės žinioje esąs 
ūkis gali pats apsispręsti, ar 
pasilikti valdžios globoje, ar 
išsiskirstyti. Respublikos turi 
teisę perduoti savo piliečiui 
žemę ar ūkio dali pagal susi
tarimą. 

Užsienio p r e k y b a - Užsienio 
investavimas leidžiamas ir turi 
daug laisvių, įskaitant ir teises 
turėti savo kompanijas Sovietų 
teritorijoje. 

Rubl i s . Rublis laipsniškai 
paverčiamas į konvertuojamą 
valiutą, bet tas planas nieko 
nesako kada ir kaip. Sovietų 
Sąjungos respublikoms drau
džiama turėti savo pinigus. 

V a l d ž i o s p a s i d a l i n i m a s . 
Maskvos centrine vyriausybė 
pasilieka sau transporto, komu
nikacijos, gynybos industrijos, 
elektros energijos, kreditų ir 
monetarinės politikos teises, 
muitus, žaliavų kainas, pro
dukcijos ir patarnavimo kont
rolę sau. Visa ekonominė 
politika tvarkoma specialaus 
„tarpregioninio ekonominio ko
miteto" su respublikų atstovais. 
Čia nustatomi ir valstybiniai 
mokesčiai. 

Gamtos t u r t a i . Alyvos, ben
zino, aukso, deimantų ir kitų 
gamtos tur tų eksportas palie
kamas centrinės vyriausybės 
žinioje Maskvoje, nebent būtų 
su kokia nors respublika kokiu 
nors atveju kitaip susitarta. 

B i u d ž e t a s . Išlaidų maži
nimas pradedamas lapkričio 
mėnesį, įskaitant kariuomenės 
ir KGB iš la idas . Didiej i 
va ls tybės p ro jek ta i , k u r i e 
nebaigti, sulaikomi. Užsienio 
kraštams parama nutraukiama 
ir reikalai su sąjungininkais 
vedami komerciniu pagrindu. 

Atlyginimai . Uždarbiai nu
statomi pagal infliacijos fakto
rius. Bet kiekviena šeima turės 
garantuotas minimalias paja
mas. 

Banka i . Centrinis bankas 
perorganizuojamas į federalinę 
iždo sistemą. Iždo komitetas 
nustato finansinę politiką. Kiti 
banka i perorganizuojami į 
komercinius bankus. 

Subsidi jos . Federalinės 
valstybės ir respublikų fondai 
sukuriami, kad išpirktų nepa
jėgiančias išsiversti įmones. 
Tačiau visai nesugebančios įmo
nės vesti prekybą turi būti užda
romos. 

Kasdienių reikmenų įsigi
jimas. Namų, mašinų ir k i tu 
stambių dalykų įsigijimas ska
tinamas per komercinius ban
kus, pagal nustatytas taisykles. 

Gorbačiovas, pristatydamas šį 
savo planą Aukščiausiajai Tary 
bai, pažymėjo, jog ekonominė si
tuacija vis blogėja Gyvenimas 
pas idaręs daug s u n k e s n i s . 
Žmonės prarado norą dirbti ir 
nebėra pasitikėjimo ateit imi. 
Todėl jis ir pateikiąs šį planą 
pereiti i socialistiškai oriem 
tuotą sistemą. Tas planas nesi
priešina socialistinei Sovietų 
bendruomenės sistemai. Visa 
tai surišta ir su politiniu krašto 
pastovumu. 

Vliko seimas 
Washing tonas . — Eltos pra

nešimu, į Vliko seimą, kuris bus 
Clevelande lapkričio 2-4 dieno
mis, atvyksta Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos atstovai -
Nijolė Ambrazaitytė ir Egidijus 
Klumbys. Nijole Ambrazaitytė, 
Vi ln iaus operos so l i s t ė ir 
Konservatorijos docentė, yra 
rinkimus laimėjusi prieš „nak 
t inės" komunistų partijos va
dovą Švedą. Seime dalyvaus ir 
Vliko atstovas Europoje inž 
Adolfas Venskus ir Paryžiaus. 

Ne visi džiaugiasi 
Nobelio Taikos premija 

Jiems reikia Gorbačiovo pagalbos 

Kijeve, Ukrainos sostinėje, kurioje nuo pirmadienio •• • * ? masinės demonstracijos, trečiadieni 
džiaugėsi, kai pasitraukė Respublikos ministeris pirrr minkąs, tačiau ukrainiečiai reikalauja, 
kad pasitrauktų visa Akščiausioji taryba ir būtų pask- bt. nauji rinkimai. Užsienio diplomatų 
manymu Maskvoje, šiuo metu laimėtų rinkimus visi Rucho tautinio sąjūdžio kandidatai, kaip 
kad Lietuvoje laimėjo Sąjūdis. 

Ukrainos žmonės 
privertė pasitraukti 

vyriausybę 
Reikalauja naujų rinkimų 

Maskva. — Čia žymaus savait
raščio „Ogoniok" redaktorius 
Vitalis Korotičas.kuris yra ir 
Sovietų Sąjungos Aukščiausio 
šios Tarybos deputatas, atspaus
dino viešą laišką savo preziden 
tu i M. Gorbačiovui. 

Jame rašo. jog jaučiasi esąs 
laimingas, kad jam buvo suteik 
t a Nobelio Taikos premija. 
Laiško autorius sakosi žinąs, jog 
j a m gyvenimas šiuo metu esąs 
nelengvas ir kad jis nėra lai
mingiausias ir galįs ramiai 
pailsėti žmogus sąjungoje Bet 
j is rašo, kad Gorbačiovui nebus 
nė kiek lengviau ir ateityje. 
Greičiausia, būsią dar blogiau, 
nes laimėjus premiją, daugiau 
negu bet kada bus nukreiptos 
visų akys į jį, kaip į taikom 
nešėją. 

Kijevas. AP žinios skelbia, 
jog demonstracijos gatvėse, stu
dentų bado streikai ir nedaly
vavimas paskaitose, privedė 
prie Ukrainos ministerio pir
mininko rezignacijos. Ukraina 

ukrainiečiai karinę- tarnybą 
atlieka tik savo respublikos 
ribose. 

Pr ieš Gorbačiovo planą 
Nauja pasipriešini-no banga 

yra antroji didžiausia respub- prasidėjo, kai buvo paskelbta 
lika po Rusijos visoje Sovietų 
Sąjungos struktūroje. 

Neįtikėtiname Ukrainos Res
publikos televizijos pranešime 
trečiadienio vakarą, dešimt de
putatų reikalavo, kad pasi
trauktų Ukrainos Aukščiausioji 
Taryba ir pavasarį būtų rin
kimai nauja daugpartine rinki
mų sistema. Tuo pačiu metu 
minios žmonių prie šio pasta
to, kur iame y r a televizijos 
stotis, demonstravo, pritardami 
tiems deputatams. Vėliau mi
t ingas p e r s i m e t ė į Spalio 
revoliucijos a ikš tę prie ba
daujančių studentų. Protestai 
prasidėjo, kai buvo pranešta, jog 
ministeris pirmininkas Vitalis 
Masolas nepsitrauks iš savo 
posto, kaip, kad prieš savaite 
buvo reikalauta masinės de
monstracijos metu. rašo „Uk
rainiečių savaitraštis". 

239 k o m u n i s t a i kenkia 
U k r a i n a i 

Praėjusią savaitę Ukrainos 
prezidentas Leonidas Kravčiu-
kas pasakė, kad, kai jis grįš iš 
Jungtinių Tautų sesijos New 
Yorke į Kijevą, pakvies minis-
terj pirmininką „pasiaiškinti" 
už Ukrainos vyriausybės veiklą. 
Tuo pačiu metu min. pirm. 
Masolas pranešė, jog numatyta, 
kad Ukraina turės 39<£ savo 
vals tybinio pe lno perduoti 
Sovietų Sąjungai į tą fondą, iŠ 
kurio bus mokamos skolos 
užsieniui. Dalis deputatų reika
lavo, kad Masolas pasitrauktų, 
bet pas i t i kė j imo klausimą 
Aukščiausiojoje Taryboje užblo 
kavo „239 grupė", kuriai pri
klauso komunistai konserva

toriai. J ie t a i p pat pajėgė 
sulaikyti, kad jau paskelbtai 
..Ukrainos valstybinio suve
renumo deklaraci ja i" būtų 
suteiktas konstitucinis statusas. 
Naujos Konstitucijos priėmimo 
klausimas yra nuolatos kelia
mas, kai tik liepos 16 d. buvo 
priimta valstybinio suverenumo 
deklaracija Šis klausimas buvo 
vėl iškeltas šią savaite. Tačiau 
buvo priimtas nutarimas, kad 

ekonominė Gorbačiovo pro
grama. Esant t> kiai situacijai 
Ukrainoje, jos ministeris pir 
mininkas Vitalis Masolas ir 
pas i t raukė iš pareigu Tad 
trečiadienio vakare vėl pasipylė 
studentai ir kiti ukrainiečiai į 
gatves, džiaugdamiesi pasiektu 
laimėjimu. Studentai ir minia 
Spalio revoliucijos a i k š t ę 
pavadino Nepriklausomybės 
aikšte. 100,000 žmonių daly
vavo trečiadienio v a k a r e 
džiaugsmo demon-tracijoje. Stu
dentai baigė ir savo bado 
streiką. Šį karta jau visoje 
Ukrainos respublikoje buvo pri
ta r ta Kijevo ma-ėms. Nauji 
pranešimai nesako kada Ukrai
nos Parlamentas >us atleistas 
ar kada įvyks nau;i rinkimai. 

Ukraina yra vie; a iš trylikos 
respublikų, kuri tsisako pri 
klausyti Maskvos entrinei vy
riausybei. Šia pr<> a UPI žinių 
agentūra primena jog Ukraina 
buvo trumpai nepr iclausoma po 
1917 m. bolševiku revoliucijos. 
Rytinė Ukrainos dalis buvo 
ca r i s t inės Rus jos da l i s 
maždaug nuo 1700 metų, kai 
kazokai pareišk* savo išti
kimybę Rusijai. V a k a r i n ė 
Ukrainos dalis uvo iki II 
Pasau l in io kar va ldoma 
Lenkijos. 

„Tasso" žini' a g e n t ū r a 
pranešė, jog Vit; lis Masolas 
savo atsistatydin mo raštą iš 
ministerio pirmir i k o pareigų 
Įteikė Ukrainos prezidentui 
Leonidui Kravčnir -»i antradie
nį. 

— Izraelio vyri* 
nio reikalų min; 

• sybėsUžsie-
teris David 

Levy pranešė. ka<- nebus leista 
Jung t in ių Tau' komisijai 
ištirti įvykius, k- . buvo Jeru
zalėje nužudyta- 21 arabas. 
Jungtinės T a u ^ penktadienį 
nutarė pasiųsti * 'misiją, kad 
ištirtų tas žudyne- ir visą padėtį 
užimtuose kraštuose. 

— Gynybos s*>k 'etorius Diek 
Cheney iš Lonri>no atskrido 
trijų dienų vizitu; į Maskvą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vals tybės departamento 
sekretorius James Baker III 
savo spaudos konferencijoje 
pasakė, jog Amerika niekad 
nesutiks su jokiomis nuolai
domis, kad tam tikros žemės 
sritys iš Kuwaito valstybės pri
klausytų Irakui , jei jis iš ten ir 
pasitrauktų. 

— Pietų Carol inos valstijoje, 
Sumter miestelyje, buvo palai
dota paskutinio konfederacijos 
kario Wilson Cave našlė, kuri 
turėjusi būti tarp 97 ir 105 metų 
amžiaus. 

— VVashingtone Atstovų 
rūmų demokratai pravedė įsta
tymą, kad turtingiesiems būtų 
padidinti mokesčiai 180 bilijonų 
dolerių sumoje, kad galėtų 
sumažinti valstybės deficitą. Už 
ŠĮ projektą balsavo 238 
kongresmenai, o prieš 192. Tik 
10 respublikonu balsavo už tai 
ir tik 28 demokratai tepasisakė 
prieš tą įstatymą. Illinois 
kongresmenas Erank Annunzio 
balsavo pr ieš mokesčių 
padidinimą. 

— JAV prez . G. Bushas , 
kalbėdamas Glen Ellyn už 
respublikonų kandidatą, pasa
kė, kad jis vetuos tą įstatymą, 
kuriame bus nutarta padidinti 
tik turtingiesiems amerikie
čiams mokesčius. 

— Izraelis atmetė Anglijos 
Užsienio reikalų ministerio 
Douglas Hurd tarpininkavimą, 
kad būtų surasta bendra kalba 
su Jungtinėmis Tautomis dėl 
padaryto nutar imo pasiųsti 
komisiją iš t i r t i įvykusioms 
palestiniečių žudynėms Jeru
zalėje. 

— Vie tnamo Užsienio minis
teris N. Co Thach lankosi Wa-
shingtone ir aptaria galimybes 
dar maždaug 1.700 amerikiečių 
kareivių palaikams nustatyti, 
kurie žuvo to karo metu ir iki 
šiol nebuvo niekur įskaityti. 

— I rako vyriausybe pranešė, 
kad parduos alyvą visiems kraš
tams, įskaitant ir Ameriką, 
tomis kainomis, kurios buvo 
prieš užimant Kuvvaitą — po 21 
doleri už statinę. 

— J u n g t i n i ų Tautų Genera
linis sekretorius Javier de 
Cuellar žurnalistams pasakė, 
jog karas su Iraku bus teisėtas 
veiksmas, jei tai patvirt ins 
Saugumo taryba. 

— J a p o n i j o s mokslininkai 
mano, kad jie greitai galės iš 
anksto pranešti būsimąjį ugnia-
kalnių išsiveržimą pagal elek
tromagnetinio pulso bangavimą 
nuo ugniakalnio. 

V i d a u s i r užsienio pr ieša i 
„Mes Sovietų Sąjungoje nie 

kada taikos metu negyvenome 
ta ip blogai kaip dabar, ir mūsų 
viltys geresniu gyvenimu nie
kad nebuvo didesnės kaip da
bar". Visos viltys bus sudėtos i 
Gorbačiovą. Ir jis sako norį?, 
kad Gorbačiovas išsilaikytų 
kaip žmogus ir kaip politikas. 
„Pirmą kartą žmonijos viltys 
yra sudėtos į šį kraštą ir pirmą 
kartą po dešimtmečių žmonės 
pradėjo pasit ikėti mumis" . 
Sovietų Sąjunga buvo atsis
kyrusi nuo viso pasaulio savo 
pačių pastatytomis sienomis, 
kur vyko nusikaltimai Tik 
paskutiniu metu pradėta grįžti 
į žmoniškumą, bet esą galima 
matyti, kad „mes turime daug 
vidaus ir užsienio priešų, kurie 
nenori to mūsų sugrižįmo". 
„Mūsų kraše yra militaristai ir 
senieji komunistai, kurie nenori 
atsisakyti „savo galios". Jis 
pataria Gorbačiovui sugriauti 
tas užtvaras, kurias pastatė ne 
tik jo priešai, bet ir jo draugai. 
Užsienio priešai spaudžia ji 
daryti tai. kas jiems naudinga, 
bet jis ragina Gorbačiovą tikėti 
į demokratijos jėgą, „kuri gaii 
mus sujungti ir išmokyti klau
syti vienas kito". 

Ar džiaugiasi Lie tuva? 
J i s sakosi nežinąs , ka ip 

išrinkti Rusijos Respublikos ar 
ba Lietuvos Respublikos vadai 
jaučiasi dėl šios Nobelio premi 
jos. „Galbūt jie norėjo geriau, kad 
jūs būtumėte laimėjęs ekonomi 
kos premiją". Bet jie esą irgi 

viešai įsipareigoję tuo džiaugtis. 
Galbūt daugelyje Rusijos, Uk

rainos, Gruzijos, Kaukazo. Cent-
rines Azijos, Armėnijos ir 
Pabaltijo vietų žmonės, kurie 
išrinko savo vadus, ir t ie 
žmones. kiine stovi ilgose eilėse 
gatvėse nesidžiaugs ta premija. 
Ir ne todėl, kad jie būtų prieš tą 
premiją, bet kad jie galvoja visai 
ką kitą ..Jiems reikia jūsų pa
galbos, kad galėtų išspręsti savo 
ekonomines ir politines pro
blemas. Jie nori. kad jūs išklau
sy tumė te juos š i and ien" . 
Autorius savo laiške primena 
Gorbačiovui, kaip jis nutraukė 
akademiko Sacharovo Sovietų 
Parlamente, kuris ta ip pat 
laimėjo Nobelio premiją, kalbą 
apie t a. ką :r bendrą susipra
timą, kur ios Gorbačiovas 
neleido jam pabaigti. „Dabar 
Sacharovas yra miręs, ir jūs 
pats turite pabaigti jo kalbą ir 
tą kova iž demokrrtiją" . sako 
Vitalis "\orotičas Gorbačiovui. 

Dešimtmečių tyla 
.jonai žmonių" , baigia jis 

savo laišką, ..gyvi ir mirę žiūri 
į jus. Daugiau kaip 40 milijonų 
buvo nužudyti mūsų krašte po 
Spalio revoliucijos. Jei kiek
vienas iš tų žmonių būtų 
pagerbtas vienos minutes tyla, 
reikėtų 40 milijonu minučių 
tylos. ka< sudarytų daugiau 
kaip 73 metus tylos — tai laikas, 
kuris praėjo nuo Revoliucijos iki 
dabar. Tie mirusieji, ir gyvieji, 
laukia jūsų sprendimo. Neapvil-
kite jų. Neapvilkite mūsų" Ir 
jis palinki Gorbačiovui pasise
kimo prisimenant ta atsakomv-
bę. 

Sovietai sumažino 
alyvos tiekimą 

P r a h a . Čekoslovakijos 
ministeris pirmininkas Marian 
Calfa susitiko su Sovietų am
basadoriumi išsiaiškinti, kodėl 
Sovietai sulaiko kai kurių 
žaliavų tiekimą pagal pasi
r a š y t a s sutar t is . Prez. V. 
Havelis nori, kad būtų skubiai 
priimtas prezidento (iorbačiovo 
ir Sovietų ministerio pirminin
ko N Ryžkovo, kad galėtų ap
t a r t i tas problemas, kodėl 
Sovietai sulaiko alyvos pri
statymą Čekoslovakijai. Pra-
ėjusj savaitgalį buvo įsakyta 
parduoti mašinoms benzino tik 
po 25 litrus. Dujų pristatymas 
taip pat sumažintas. Tais reika
lais susitinka Čekoslovakijos. 
I/enkijos ir Vengrijos finansų 
ministeriai Budapešte ir bandys 
sudaryt i vieningą poziciją 
pas i ta r imuose su Sovietų 
Sąjunga Tačiau perspektyvos 
esančios labai blogos, nes 
sovietų alyvos ir dujų vamz
džiai esą katastrofiškoje 
padėtyje, kad ju beveik nebe
galima sutaisyti, be to Sovietai 
jau skolingi Čekoslovakijai, 
Vengrijai ir Lenkijai. 

KALENDORIUS 

19 d.: Akvilmas. 
Grytė. Kleopatra. 

Dan Roat*nkownki. 
Autovų rūmų Ways and Means 
komiteto pirmininkas, yra svar 
blausiau asmuo priimant JAV b: u 
M * 

Spal io 
Švitrigaila. 
Geisvilas, Kantnme. 

Spalio 20 d.: Vandehnas. 
Saule. Adelina. Gedas, ("reimi 
na. Artemas. 

ORAS CHK AGOJK 

Saule teka 7:07 
Temperatūra 

naktį 39 1 

leidžiasi 6:05. 
dieną 55 1., 
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Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" - „VIKINGS" 4:2 
Geriausios šių metų pirmeny

bių rungtynės prieš visais 
atžvilgiais stiprią skandinavų 
komandą „Vikings" sužaistos, 
nors ir blogiausiame ore ir blo
giausioje aikštėje, praėjusį 
sekmadienį Marąuette Parke. 
Rungtynes geriausiomis galima 
vadinti dėl to, kad ,.Lituanica — 
Liths" komanda užtikrintai 
laimėjo, sužaidė disciplinuotai, 
be ginčų, jautėsi komandos 
vadovų buvimas ir jų įtaka. 

Vos pradėjus rung tynes , 
prapliupo lietus, išsiskirstė 
didelė dalis žiūrovu, bet aikštėje 
išsivystė t ikra kova dėl 
pirmenybių taikų, kurie abiems 
komandoms labai pravartus. 
„Vikings" komandai — kad 
neiškristų iš major divizijos, o 
„Liths" — kad dar neprarastų 
pagristų pretenzijų į pirmąsias 
vietas. Rezultatų ilgai laukti ne
teko: 20 minutėje iš Artūro 
Savukyno tipiškai t iks laus 
kampinio, Phil Abed purvu 
permirkusį kamuolį su galva 
įsodino į ,,Vikings'* vartus — 
1:0. Po keleto minučių Rolan
das Sinikovas. beveik nuo pat 
centro linijos, paleido netikėtą 
raketą, kuri nesulaikomai atsi
dūrė vartų kampe ir rezultatas 
2:0! Po dviejų įvarčių gyvos 
rungtynės dar labiau pagyvėjo 
ir purvinoje aikštėje jos buvo ne 
tik dramat iškos , bet ir 
komiškos, kai vienas kitas 
žaidėjas išsitiesdavo baloje ar 
nugara, kaip slidėmis, perčiuož-
davo per ją. Prieš puslaikio pa
baigą „Vikings" žaidėjui pavy
ko galva rezultatą sušvelninti 
1:2, kurį Henry Jenigas, Jr., vėl 
netrukus pakėlė 3:1 mūsiškių 
naudai. 

Antrame puslaikyje žaidžiant, 
kad ir ne prieš stiprų veja, pra
dėjo ryškėti „Vikings" persvara 
ir vartininkas Jonas Putna 
keliais atvejais turėjo progų pa 
demonstruoti savo orientaciją ir 
sugebėjimą. kad išeitų 
laimėtoju iš kritiškų padėčių 
Puslaikiui įpusėjus, jų geriau 
šias puolėjas, Nr. 10, pasijutę? 
laisvesnis, stipriu šūviu nugink 
lavo mūsų vartininką ir rezulta 
ta padarė 2:3 Po tokiu santykiu 
rezultato, paprastai užverda 
žūtbūtinė kova dėl galimos per
galės, pergalės bet kuria kaina. 
Nors abi komandos visą laiką 
žaidė kietai, bet ta isykl ių 
ribose, tačiau 33 minutėje „Vik
ings" truputį persistengė ir 
teisėjas paskyrė 11 metrų baudą 
mūsiškių naudai 

Kas dabar ją vykdys0 — ne 

t ik vadovų, bet ir žiūrovų 
galvose kilo staigus klausimas, 
nes n u o l a t i n i s baudinių 
šaudytojas H. Jenigas, Jr., 
užtenkamai įrodė, kad tai nebe 
jo specialybė. 

Ant baudos taško purve pasta
tytą sumirkusį kamuolį R. Ur
bonavičius taip įšvilpino, kad 
„Vikings" vartininkui nevertėjo 
nei sujudėti. Rezultatas 4:2 už
t i k r i n o s a u g u m o jausmą 
komandai ir permirkusiems žiū
rovams. Likus žaisti dar ke
liolika minučių, A. Savukynas 
turėjo auksinę progą prie „Vik
ings" vartų, bet aukštokas ir 
slidus kamuolys nuslydo ir 
nuėjo savo kryptimi. Daiva Tomkutė — Nr. 11. buvusi Los Angeles „Bangos" sporto klubo veikli 

Po Šitokios vyriškos pergalės nare, dabar žaidžia JAV moterų tinklinio rinktinėje. 

M E T I N I S VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS 

SUVAŽIAVIMAS 
M e t i n i s v i s u o t i n i s S. 

Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lė j imo i r Spor to sąjungos 
suvažiavimas įvyks 1990 m. 
lapkričio 17, Clevelando Lietu
vių namuose, 877 Eas t 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. Telefo
nas (216)— 531-2131. 

Suvažiavimo pradžia —11:00 
vai. ryto. 

Šiame suvažiavime bus ren
k a m a nauja ŠALF ASS-gos cen
t ro valdyba, Revizijos komisija 
i r Garbės teismas. Taipogi ypa 
t ingai svarbus punk tas bus IV-
sios Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynės 1991 meta is Lietuvo
je ir su jomis susijusi Š. Ameri
kos lietuvių sportininkų išvyka. 

atsakydavo: „tai mažasis kraš
t a s , kuris neseniai pasiskelbė 
nepriklausomas nuo Sovietų 
Sąjungos". Džiugu! Nuvykome 
ir į Swope Park zoologijos sodą, 
Count ry Club Plaza, Hall-
m a r k ' s Crown Center ir 
Winstead's Drive-In paragauti 
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,,Liths" vėl atsistojo antroje 
vietoje tarp geriausių dešimties 
Chicago s komandų, bet dar turi 
sužaisti dvejas rungtynes. Be 
abejonės ne vieną besidomintį 
„Lituanica-Liths" pirmenybių 
rungtynėmis (tokių yra šimtai), 
kankina klausimas, kelintoje 
vietoje stovėtų „L" komanda, jei 
būtų išnaudojusi bent 80r* 
baudinių? 

Rezervo komanda irgi sužaidė 
ryžtingai ir rungtynes baigė ly
giomis 0:0. 

J . J . 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, spalio 21 d., 
, ,L l tuan icos ' , k lubo vyrų 
komanda žais paskutines pir
menybių rungtynes Marąuette 
Parko aikštėje prieš stiprią 
vokiečių komandą ,,Kickers". 
Rungtynių pradžia 3 val.p.p Re 
zervas žais 1 vai. 

Po šių rungtynių dar turės 
žaisti vienerias prieš „Schvva-
ben". bet šios bus jų aikštėje, 
Buffalo Grove, maždaug 40 
mylių nuo Marąuette Parko. 

S U K A K T I VIU BALIUS 

Kuo skiriasi mūsų baliai nuo 
vakarienių su šokiais, man vis 
dar sunku rasti skirtumą. Ir 
vienuose ir ki tuose duoda 
užkasti, ar net pavalgyti, griežia 
orkestras, dažniausiai geras, 
būna pravedami laimėjimai 
nereikalingų daiktų, o kartais 
ir grynais. 

Užbaigus į temptą futbolo 
pirmenybių sezoną, kur ir „Li-
tuanica" komanda su žaidėjų iš 
Lie tuvos paga lba užims 
respektuojama vieta, ruošia 
iškilmingą 40 metų veiklos 

Nuotr. J. R. Grigaičio 

„BANGA" KANSAS CITY... 
LAIMĖJO MOTERŲ KREPŠINIO 

TROFĖJŲ IR VISŲ ŠIRDIS 

JAV moterų krepšinio sąjun
gos egzekutyvinis direktorius 
Robert Peck pakvietė Lietuvos 
moterų čempiones, Kauno 
„Bangos" komandą, dalyvauti 
krepšinio turnyre Kansas City, 
KS, šių metų gegužės 19 dieną. 
Penkios vietinės komandos , 
įskaitant „Peck's Good Girls", 
dalyvavo turnyre. Lietuvaitės 
buvo a iškia i p r a n a š e s n ė s , 
pirmąjį žaidimą laimėdamos 
santykiu 85-54, o čempionate 
laimėdamos 82-64. 

Lietuvaitės pasikeitė dova
nėlėmis su kitos komandos 
žaidėjomis, gaudamos JAV 
vėliavėles. (Pirmą kartą joms 
buvo į te ikt i ind iv idua lūs 
trofėjai su komandin iu) . 
Lietuvaites priėmė šios šeimos: 
Ričardas ir Gražina Garbai, An
t a n a s Granosky . Diek ir 
Charlot te Horvatic, Don ir 

atžymėjimo balių Lietuvių cen
t re , Lemonte. Bal ius vyks 
lapkričio 17 dienos 6:30 vai. 
vakare. Gros šaunu? ..Gintaro" 
orkestras. 

Suprantame, kad tie baliai ar 
vakarienės su šokiais visiems 
yra įkyrėję ligi ašarų, bet 
suprasdami, kad ir žaidėjams 
r u n g t y n ė s yra t a i p pat 
įkyrėjusios, būkime ištvermingi 
ir dosnūs ir savo atsilankymu 
įrodykime. kad mes juos tikrai 
ver t iname. Bil ie tus įsigyti 
prašome iš anksto pas pi a 
tintojus. 

ei. J . 

Eleonora Johnson, Pet ras ir 
Marijona Koia, Robertas ir Lou 
Ann Rayn. Bill ir Anita Stru-
millo, Chuck ir Marga re t a 
Žemaitis bei Rapolas ir Gailė 

hamburgerį. Sekmadienį daly 
vavome šv. Mišiose, Kansas Ci-
tyJBįjsouri . gražioje, istorinėje 
Nekalto Prasidėjimo katedroje. 
Pirmadienį lošėme golfą ir 
nuvykome į University of Kan-

"sas, Lavvrence mieste, kur 
Kevin Cook, moterų krepšinio 
komandos trenerio asistentas, 
j a s apdovanojo. J i s pasiūlė 
stipendiją vienai žaidėjai, kuri, 
jo žodžiais būtų ,,aukšta, graži 
apie 16 ar 17 metų amžiaus ir 
susikalbanti angliškai". Law-
rence mieste taip pat sustojome 
McDonald's restorane, kur visi 
užsisakė ,,Big Mac". Viena 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami Kabinete) 

Priklauso Hoiy Cross i' Cnnst ligoninėms 
2434 W. 71 Straat. Chicago 

M (1-312) 434 5849 (veikia 24 vai ) 
Pirm . antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ra i . (708)246-0067; aroa (708)246-6581 

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVO IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3900 V¥ 95 St M . (7041 422 0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 1? 30-3 . p p 
trečd uždaryta ketvd i - 3 v p p penKto 

•r sešte 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kaazla Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arca (1-312) 489-4441 

OR. K. A. JUČAS 
O00S LIGOS v 

KOSMETINE C H I R U R G i \ 
Valandos pagal susitarimą 

Kalba ne t ik skiria žmogų nuo 
gyvulio; ji ir parodo, kas per gy
vulys yra žmogus. 

Šveicarų išmintis 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marque?te Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ' K'aujagysiiu Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dali? Kauno „Bangos" krepšininkių. 1987 m. laimėjusių Lietuvos čempio
natą Iš k . L. Gedmintaitė. G. Gamuliene, S. Donėlaite ir tuometinis koman 
dos wr treneris A Puidokas. 

Teisėjo rankoje geltona kortele įAvyde nusimena „Lituanicos" futbolo komandos žaidėjai 

Varnum. 
Nuotykinga 17 24 m e t ų 

amžiaus jaunų moterų kelionė 
į JAV prasidėjo nelauktai ir 
staigiai, joms priėmus pakvie
timą dalyvauti turnyre. Bilietus 
iš Maskvos į Washington. DC. 
parūpino ..Banga", Kaune vei
kianti televizorių gamykla . 
Fabriko tarnautojas Sigi tas 
Godelis lydėjo grupe Komanda 
atvyko į Washingtoną gegužės 
15 dieną ir tuoj sėdo i autobusus 
vykti j Kansas City. Čia atsi
rado gegužės 19 dieną Bill 
irAn.ta Strumillo savo namuose 
surengė priėmimą, supažindin
dami vietinius su žaidėjomis ir 
treneriais. Kadangi t ik vie-
žaideja kalbėjo angliškai , o 
šeimininkų lietuvių kalba labai 
,.šlubavo", susikalbėjimas buvo 
įdomus! Pas mus apsistojo dvi 
merginos, joms parodžiau vonios 
kambarį, daviau rankšluosčius, 
nupiepiau dušo paveikslėlį ir 
lovą ir jos tai suprato ' 

Nors ir buvo s u n k u m ų 
susikalbėti, vis dėlto, atvykę 
lietuviai pamate Kansas City ir 
aplinkines vietoves. „Worlds of 
Fun p a r k a s s u t e i k ė jom 
neminamą įėjimą. Jos labai 
džiaugėsi karuselių įvairumu. 
Žaidėjos, treneriai , net ir jų 
vadovai džiaugėsi ..Merry-Go
ri , . • pasivažinėjimu. 

Kur tik benuvykome, mergi 
nos i-siskyrė ne tik kalba, bet 
ir išvaizda bei grožiu. Užklaus
ta praeivių iš kur jos, ir j iems 
patvrua, kad iš Lietuvos, jie tuoj 

patarnautoja kalbėjo rusiškai, ir 
būtinai užsigeidė su žaidėjomis 
nusi fotografuot i . Tą naktį 
Margareta ir Chuck Žemaitis 
surengė vakarienę atsisveiki
nimui su svečiais. 

Mes žaidėjų nevarginome poli
tiniais klausimais, o priėmėme 
jas kaip jaunas , patrauklias 
sportininkes, ne politikes. Jų 
viešnagės metu patyrėme, kad 
joms p a t i n k a banana i . 
,,Cheerios", duonos keptuvai, 
kompiuteriai, video žaidimai ir 
senosios televizijos programos 
kaip ..Green Acres" Jų anglu 
kalba labai pagerėjo čia bebū
nant . Mūsų lietuvių kalba 
nelabai praturtėjo... nors dabar 
žinau, kaip lietuviškai reikia 
pasakyti ,.ice cream!" 

Antradieno rytą merginos 
apleido Kansas City ir išvyko į 
Chicagą. 

Buvo malonu, įdomu, džiugu 
j a u n ą s i a s lošėjas pr i imti . 
Lietuva yra gyva ir sveika. J i 
yra ..pelė kur i sugriaudė"', 
„meškos" nepabūgo, užsitar 
navo pasaulio pagarbą! 

Lou Ann Rayn 
Vertė 

A l e k s a n d r a s Pakalniškis ,Jr . 

DR KENNETH J YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslnlnksma nuolaida 

4007 W. M t t . 
Tai. (312) 735-5556 

507 t . GUbart, LaGranga. IL. 
Tai. (70* ) 362-4407 

OR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio iigcs 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

>r hemo'Oidu gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalu' esan* a*važ'uO|u ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S: . Chicago R. 
Tai. (1-312) 476 2112 

95?5 S 79P Ave IfccHory HOs 
Tai (708) 598 8101 
Vnl paq.ii susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•055 S. Robarts Rd., Htckory HIH«, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tat. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina ak s. pritaiko akimus 
2618 W 71 St St. 

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

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127tti St. 
Paios Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicaro 

Kasd>e~ • K: 8 vai vak 
•sskyus feč Šešt I 2 i k i 4 v a l popiet 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specaiistas 
Sherman ligonine Elgm. IL 

Tel. (708) 837-0005 
Skambint- galima 24 va1 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W . 9 5 St. 
Oak L a w n . IL 60453 -2533 

T » l . 700-030-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTU PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDVMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave Just ice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 'veikia 24 vai) 
Va'andos paga. susitarmą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKiJ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81*1 Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1168: 
Rezid. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Straat 
(1-312) 434 2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

1 0 4 4 2 W Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W 63rd St. 
Va1 pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydyto-as 

Kalbame 'letuviškai 
6165 S. Arehar Ava. (prie Ausim) 

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

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

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

7722 S. Kadzia Ava.. 
Chicago m 60852 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Sacnarttan Madlcal Cantar 

Naparvtlla Campus 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllla IL 60583 
Tai. 1-706-527-00*0 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 5 8 * 3166: 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W n t 63rd Straat 
Vai p<rm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadienis pagal susitarimą 

http://paq.ii


Vienas kitą 

PASTIPRINTI 
Man atrodo, kad lietuviai (dar kritiški negu pozityvūs. Ir pir-

nedaug persiėmė amerikietiška 
kultūrą) nelabai moka vien; 
kitus pagirti ar paskatinti, o kai 
būna pagirti, nemoka kompli
mentų priimti. Nė vienas nenori 
būti laikomas pagyrūnu, neno
ri ir išsiduoti puikuoliu. Tad 
lengviausia nei girti, nei dėkoti 
už komplimentus. Tačiau kata
likų savaitrašty kaip tik buvo 
straipsnis, kad kitus pagirti, 
p a s k a t i n t i , pas t ipr in t i yra 
krikščionims privalumas. 

Nereikia sumaišyti mokėjimą 
paskatinti, pagirti žmones su 
liaupsinimu, pagyromis ir veid 
mainiavimu. Veidmainiškos pa
gyros yra duodamos ne dėl to. 
kad žmogus jų būtų vertas, o 
tam, kad ginantysis įsiteiktų 
giriamajam, kad pastarasis jam 
ką nors padarytų. Pagyrūnas 
komplimentą duoda ne tam. kad 
žmogų paskatintų j gerą, o 
savinaudos sumetimais išnau
doja žmogaus silpnumą. Veid
mainiškai, melagingai žmogų 
liaupsinti, savoms užmačioms 
pasiekti yra nuodėmė. 

Tačiau nesavanaudiškai ska
tinti kitą žmogų į gėri yra krikš
čioniška dorybė. Pats Kristus 
skatino, drąsino žmones, ypač 
tuos, kuriuos visuomenė laikė 
menkaverčiais. Daugeliu atve
jų, kai jis žmones pagydė, jis pa
gyrė jų tikėjimą; mokėjo džiaug
tis ir įvertino jų gerus darbus 
kitų žmonių akivaizdoje, pvz. 
moters, kuri jam nuplovė kojas 
fariziejaus namuose (Lk 7:36-50>. 

Savo laiškuose šv. Paulius 
dažnai kalba apie tai, pvz. pir
mame laiške Korintiečiams jis 
skatina siekti (vykdyti' meilės 
ir . . rūpes t ingai ieškoti" 
dvasinių dovanų, ypač pranašą 
vimo. Bet pranašavimą jis 
apibūdina taip. „kas prana
šauja, t a s sako žmonėms 
pamokymus, paskatinimo bei 
paguodos žodžius'" (1 Kor 
14:1-3). J is skatina tesaloni-
kiečius: „guoskite ir stiprinki-

miausia kritikuojame save;dėl 
to taip gerai matome ir kitų 
blogąsias, ne gerąsias savybes. 
Jei nemokame savyje matyti 
gerų savybių ir už jas Dievui 
dėkoti, nemokėsime jų ir ki
tuose pastebėti. Maldoje svarbu 
ne tik abstrakčiai vienu sakiniu 
dėkoti Dievui už „ g a u t a s 
malones", bet svarbu jas var
dinti, dėkojant. Nes ir ki tam 
žmogui duotas a b s t r a k t u s 
komplimentas (Jūs man patin
kat) nuskambės veidmainiškai, 
o konkretus, kuriame kompli
mentą gaunatysis a tpaž ins 
tiesos elementą, atliks savo po
zityvią paskirtį. Jei sunku pa
stebėti už ką savyje Dievui dė
koti, bandykime maldoje var
dinti kitų asmenų gerus bruo
žus ir už juos Dievui dėkoti. 

Čia kai kas gal prisimins, 
kaip Kristus papeikė save gi
riantį fariziejų šventykloje, p 
pagyrė muitininką, kuris prieš 
Dievą mušėsi į krūtinę, maldau
damas pasigailėti nusidėjėlio 
(Lk 18:9-14). Teisingai skaity
dami šį pavyzdį, pastebėsim: tuo 
atveju Kristus smerkė ne fari
ziejaus dėkingumą Dievui už 
malones, o jo puikybę, nors šis 
ir sakėsi dėkojąs Jei fariziejus 
būtų bent kiek supratęs apie 
dėkingumą Dievui, j is būtų 
mokėjęs muitininką ne smerkti, 
save aukštinant, o Dievui dėkoti 
ir už mui t in inko g e r ą s i a s 
savybes (kurias Kristus pastebė
jo ir pagyrė).Fariziejus gi mui
tininką niekino, kaip daro žmo
nės, kurie patys iš tikrųjų yra 
blogos nuomonės apie save i r 
stengiasi tai užtušuoti, gir
damiesi prieš kitus ir niekin
dami menkesnius. 

Žinia, krikščioniškai paskati
nančių pagyrimų, pastiprinimų 
negalima duoti paviršutiniškai. 
Tai re ika lau ja a s m e n i š k o 
dėmesio. O to dėmesio teikimas 
reikalauja ir laiko ir pastangų. 
Norint žmogų paremti, reikia j j 

VOKIETIJA TEBEŽVELGIA 
Į RYTUS 

Jungt inė Vokietija savo dėmesį nukreips į Rytus 

BR. AUŠROTAS 

AR IŠMATUOJAMAS 
TIKĖJIMO GILUMAS 

VYTAUTAS SKUODIS 

Jau daugelį metų prieš spa 
lio 3-ios oficialų Rytų Vaka
rų susijungimą vadovaujantieji 
V. Vokietijos biznieriai glau
džiai b e n d r a d a r b i a v o 

daug rodžiusi entuz'azmo Euro-
pean Fighter Airerat't EFA> -

s u europinio lėktuvo naikintuvo 
komunist iniais Rytais, vado- , i * 

lėktuvo 

darbiaudami su amerikiečių 
Pratt \Vhitney b-ve. išplės jau 
turimus kontaktus su Sovietų 
Aviacijos ministerija ir gaus iš 
komunistų laukiamas pelnin 

(Tęsinys) 
Apklausos apie tikėjimą 

metodinė kla ida 

Grįžtant prie aukšč i au 
minėtos apklausos duomenų, 
kuriais savo išvadose remiasi 
Viktoras Nakas, manau, kad to-

vaudamiesi principu, kad „Das 
Geld s t inkt nicht" — pinigai ne
dvokia. 

Tačiau ne vien tik vokiečiai, 
bet japonai ir i talai su britais, 
neišskir iant nė prancūzų su 
Amerika, visi stengėsi suregzti 
kokį nors pelningą biznelį ar su 
brežneviniais ar gorbačioviniais 
prekijais. Kiekvienas minėtu 
k r a š t ų galėjo bo l šev ikams 
pasiūlyti tokias prekes pigiau, 
kokių kitas neturėjo. 

Naujosios, stiprios Vokietijos 
orinių erdvių užkariavimo b ve. 
kaip rašo savaitraštis „Aviation 
Week & Space Technology" 
1990.IX.3 šiuo metu prieš akis 
turi du uždavinius: visuotinį 
R y t ų - V a k a r ų poli t inį susi
jungimą ir Vokietijos b-vės 

išvystymu., calutinai 
pristabdė savo vaidmenį šiame 
svarbiame europieč u Dramoni-
ninkų užmojuje. Vokiečių šios 
šakos pramonininką; galvoja. 
kad ,.EFA išvedima-- - vokiečių 
i n t e r e s ų į takos aus tums 
vokiečius dešimtmečiams nuo 
šios pramonės šakų calmių su
tarčių ir darbų". 

Netrukus paaiškėjo vokiečių 
nusigręžimo priežastis nuo 
EFA. Milžiniškoji vokiečių oro 
erdvių užkariavimo b-vė DASA 
i Deutsche Aerospace paskelbė, 
jog ji „sudariusi svarhų ryši su 

gas sutar t i s , o tai ir yra j e apklausoje buvo padaryta 
svarbiausias tokio bendradar
biavimo tikslas. 

Teks prisi taikyti 

Vokiečių b-vės DASA padali 
nys, „Deutsche Airbus" susitarė 
su Sovietų valstybine Tupolev'o 
b-ve bendradarbiauti, ieškant 
naujų metodų, kaip panaudoti 
deguonį, kaip lėktuvų varomąją 
medžiagą naujajame sovietų 
statomame TU-154 lėktuve. 

Tačiau vokiečių MTU vado
vybė abejoja ar ūkiškai bus gali
ma išnaudoti skystu deguoniu 

Sovietų Sąjunga". Toliau tame varomą lėktuvą, turint galvoje 
pranešime sakoma, kad „įssi-
vystantieji ūkiniai ryšiai su 
Rytų Europa vaidins labai 
svarbų vaidmenį DASA tarp 
t au t inė j e veikloj 

„Deutsche Aerospace" pastan- £ d w a r d R e u t e r D ; , i r n l o r B e n z 
gas išplėsti savo įtaką į emlinį b . v e s p i r m i n i n k a s . t e i g i a . k a d 
sektorių. 

B r a n g u s s u s i j u n g i m a s 

V. Vokietijos finansų minis 
teris Theo \Vaigel dar tiksliai 
nežino, kiek šis susijungimas V. 
Vokietijai kainuosiąs . Buvo 
spėliojama, kad susijungimo 
suma galinti siekti DM 90 
bilijonų 'apie 50 bilijonu dol V 
Tačiau Rytu Vokietijoje augant 
nedarbui. V. Vokietija, besi
stengdama šią socialinę nėge 
rovę pa lengv in t i , per š.m. 
pirmąjį pusmetį sukūrė apie 
380,000 naujų darbų vien tik 
tam. kad padėtų rytiečiams. 

Pasaul inės pramonės žinovai 
pastebėjo, kad per pastaruosius 

„DASA įjungimas ; ii konglo-
meratą buvo reikalingas per
tvarkyti Europos oro erdvių 
užkariavimo pram'me '. 

Po šių metų tradicinės Ang 
lijoje įvykusios Farnborough 
vie tovėje l ė k t u \ v. parodos 
DASA direktorii:< luergen 
Schrempp ir E. Reuu ;• ;:areiškę. 
kad .Juodu mėgin- M reikalą 
dar sparčiau išpb-ti po š.m. 
gegužės sėkmingo -andėrio su 
Sov. S ga 

Praėjusį gegužė- mėn. su 
sovietais esą buvę susitarta pa
gaminti 16.000-22 000 svarų 
spaudimo variklį. Varis naujai 
pro jektuojamai*^ , l ė k t u v e 

5-rius m e t u s V. Vokietijos g a i ė t u pervežti !00 keleivių I 
p r a m o n e s t e n g ė s i už imt i š į n a u j ą sande,, vokiškoji b-ve 
t inkamą, vyraujančią pozicija M T U ( M o t o n > n u n d T u r b i n e n 
pi l iet iniame sektoriuje. U n i o n ) _ v a n k ! i ų k t u r b m ų 

V Vokietijos kancleris H. u m j a p r i t r a u k s ir savo Šiaurės 
te vieni kitus, kaip jūs ir da- pažinti, su juo susidraugauti . \ Konhs . s tebėdamas „šaltojo A m e r į k o s partnerius: JAV ir 
rote"' «1 Tes 5:111. Jis skatina skirti savo laiko ir dėmesio. Tad ka ro" atšilimą, stengėsi suma- Kanados Pratt \Vhitney poskvrį 
visus brolius ir seseris Tesalo-
nikoje tai daryti-ne tiktai kai 
kuriuos rinktinius, tam įgimta 
talentą turinčius asmenis. 

Šv. Pauliaus laiškai yra pa
vyzdys, kaip jis skatino įvairias 
bendruomenes Bažnyčioje. Bet 
jis mokė. kad visi nariai tai turi 
daryti asmeniškai, individualiai 
vieni kitiems, primindamas, 
kaip ir jis juos asmeniškai 
skatino: „Jūs žinote, kaip mes 
kiekvieną iš jūsų. tarsi tėvas 
savo vaikus, raginome, kalbi
nome, maldavome, kad elg
tumėtės, kaip dera akyse Dievo, 
kuris jus šaukia į karalyste ir 
šlovę" (1 Tes 2:11-12). 

Tačiau kaip t a i daryti , 
nežeminant kito asmens, neįžei-
džiant. įtikinančiai, neveid
mainiškai, neegoistiškai? Visa 
tai yra dalis pratinimosi ir 
mokymosi įgyvendinti tą krikš
čionišką dorybę — meilės 
praktiką. Maldoje galime iš 
prašyti sau reikalingų supra 
timo ir atjautimo maloniu 0 
praktikuoti šią dorybę yra 
būtina, ypač todėl, kad daugelio. 
ypač yrančių šeimų nariai 
niekuomet nepatiria nei paska 
tinimo, nei pagyrimo Tokie 
jaunuoliai suaugę dažnai būna 
tokios blogos nuomones apie 
save. kad nesijaučia gali net 
darbą išlaikyti ir del to pragy
venimui užsiiminėja plėšiką 
vimu. smurtu bei kitais krimi 
nalais arba tampa valkatomis 

Norint savyje ugdyti tą krikš
čioniškos meilės — paskatinimo 
dorvbe. gera pradėti nuo savęs: 
Atkreipk dėmes), kaip pats 
kalbi. Kaip kalbiesi su savo 
art imiausiais asmenimis — 
šeimos nariais — negatyviai ar 
pozityviai? Ar rodai jiems jų 
trūkumus, prasikaltimus, nr 
skatini jų gerąsias savybes? 

Daugumas mūsų dažniau yra 

svarbiausia vieta šia veiklą pra
dėt i yra savo šeimoje, specialiai 
skiriant laiko su jos nariais 
draugiškai bendrauti, ne vien 
tik savo reikalavimus išreikšti 

O labiausiai paskatos, pastip
rinimo ir palaikymo yra reika-
ingas jaunimas. Ypač tėvams, 
stengiantis gerai išauklėti vai-
kus,per lengva matyti jų ydas. 
Daug daugiau laiko ir pastangų 
reikalauja pas tebėj imas i r 
paskatinimas ju gerųjų savybių. 
Būtina ne tik patiems širdyje 
pasidžiaugti savo vaikų gerais 
pasiekimais, bet ypač svarbu 
įiems tai išreikšti — jei galima, 
viešai. 

Mokyklose vaikai daugiausia 
pozityvios reakcijos, paskati
nimo ir pagyrimo susilaukia iš 
savo draugu, bet šie t ik re tkar 
čiais paskatina gerąsias jų sa
vybes. Dažniausiai jie gėrisi 
draugu drąsa, da ran t kokį 
šposą, ar net niekšybę, ar iš
bandant „suaugusiųjų malo
numus"' Tad būtina, kad k a s 
nors tas negatyviąsias paskatas 
atsvertų pozityviomis. 

Sunkiausia, nors ir būtiniau
sia tai daryti tėvams. Daug 
lengviau tą daryti seneliams, 
dedems. dėdienėms ir tetoms. 
Nuoširdžius. įtikimus pagy-

žinti savo krašto ginkluotas jė- k a r t u s u United Technologies 
gas. Taip pvz. V. Vokietijos ^ „ ą , , , , 
n u m a t y t a s i s 1991 m karo 
reikalams biudžetas tesieks tik DASA tikisi, kad MTU vado 
DM 55 bilijonus, t ik šiek tiek vaus naujo variklio išvystymui 

to lėktuvo saugumą. Vokiečių 
specialistai, stebėdami sovietų 
pastangas kuo nors pasižymėti 
oro erdvių užkariavimo plot
mėje, sutinka, kad „iš esmės i-
mant, ir sovietų specialistų 
eilėse yra talentingų asmenų ir 
su jais bendradarbiaujant vaka-
riečiams teks ieškoti kompromi
sų del jų pažiūrų, kai bus dir 
hama jung t in iuose pro 
jektuose". teigia MTU direk 
torius Martin Steinberg. 

Šiuo rašiniu mėginu atkreip 
ti dėmesį į faktą, parodantį kaip 
sunku yra šiandien prasiveržti 
į vandens paviršiu, neturint 
tinkamų šiam proveržiui reik 
menų — gėrybių, už kurias mo
kama krauju ir auk*u. 

Tuo tarpu kai trys nedidelės 
Pabaltijo valstybės, lyg trys 
žuveles, laikomos po sovietiniu 
ledu vos ne vos kvėpuoja pra 
sikirtusios vos įžiūrimą eketę, 
galingas ryklys „Das Deutsche 
Aerospace" atriaumoja ant to 
pačio sovietinio ledo ir derasi su 
prispaudėju, ieškodamas 
vokiečiams pelningų sandėrių, 
užmiršdamas po ledu trokš
tančias tris žuveles... 

O kiek tokiu ..ryklių" yra 
dabartinėje Vokietijoje ir kitose 
Vakarų demokratijose? 

d a u g i a u , n e g u s iekė 1990 
metais. Visokiu atveju ne vien 
tik Vokietija, bet ir visa Vaka
rų Europa pergyvena „artė
jančios taikos tarpe Europos 
tautų gadynę", samprotauja kai 
kur ie žurnalistai . 

V e i d u į R y t u s 

V. Vokietija, kaip rašo mano 

ir tai atidarys i iačius bendra
darbiavimo vartas su Sov. S-ga. 
Direktorius Scht mpp pareiškė: 
„Mes padėsime visai pastangas, 
kad būtu išp.es tas mūsų 
bendradarbiav: - as su Sov. 
Rusija. P i r m a i - kandidatas, 
reikalingas žynius vakariečiu 
paramos,yra Aeroflotas". 

MTU progran,; tvarkytojas 

MILIJONAI PRIEŠ 
NARKOTIKUS 

Chicagos miesto pigesnių bu 
tų valdyba iš federalinio iždo 
gavo 3.9 mil. doleriu vesti kovai 
prieš narkotikus. 

minėtas savaitrašt is , ne per teigia, kad europ.-čiai, bendra 

Dirbk, kad akys lįstų; valgyk, 
kad pilvas plyštų. 

Lietuvių patarlė 

didelė klaida į ją įjungiant 
klausimą apie tikėjimo gilumą. 
Toks klausinio kėlimas indivi 
dualioje apklausoje negali būti 
pagrįstas. Toje apklausoje, at
sakant į klausimą „Ar tiki 
Dievą?" galėjo būti tiktai trys 
variantai: Taip: Ne; Nežinau. 
Klausimas: „Ar tu giliai tiki'.'" 
yra profaniškas, o kai kam gali 
atrodyti ir užgaulus. i„Koks 
tavo reikalas brautis į mano 
vidinio dvasinio gyvenimo 
paslaptis!"'. 

Vien tik bažnyčios reguliarus 
lankymas negali būti kriteri 
jumi nus ta tymui t ikė j imo 
gyvenimo. Apie vieno ar kito 
žmogaus tikėjimo gilumą, o teis
ingiau tvirtumą, būtų galima 
spręsti tiktai psichologiškai 
gerai pagrįstu testų metodu, t.y. 
standartizuotu būdu t ir iant 
žmogaus psichines savybes 
duotoju klausimu. Tačiau tai 
būtų jau grynai teorijos sritis. 

Mūsų dabartinio tikėjimo 
gilumą nustatys pats Kristus 
paskutinioji teismo dieną. O 
mūsų pačių įsitikinimas, jog 
esame giliai tikintys, tai jau 
stagnacijos ženklas su nepagrįs 
tomis pretenzijomis į mūsų 
tikėjimo tobulybę. Kada nebėra 
paskatų savo tikėjimą tobulinti 
ir gilinti žinias apie tikėjimą, 
prasideda regresas, kuris ne 
vieną iš „gilaus" tikėjimo yra 
nubloškęs į visišką netikėjimą. 

Taigi ne apie tikėjimo Lie
tuvoje gilumą dabar reikia kal
bėti, o apie jo tvirtumą. Vien 
tas faktas, kad per pusšimtį 
metų iš šalies Lietuvai pri 
mestas valstybinis ateizmas ne 
įstengė sunaikinti joje tikėjimo 
ir sugriauti bažnyčias, rodo. jog 
tikėjimas Lietuvoje yra tvirtas. 

Venecuelos Atstovų rūmų 
pirmininkas Jose Rodriguos 
Iturbe kartą pasakė: „Tikėkite, 
lietuviai, jog Venecuela ir visas 
laisvasis Vakarų pasaulis pasi
liks jums amžinai dėkingi už 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką", stipraus ir nepa
laužiamo tikėjimo liudininkę" 
(LKB Kronika. IX t. 1989. p. 
XXXIII*. Tenka labai apgailės 
tauti. kad išeivijai nustojus reni 
ti tos Kronikos išleidimą at-
skirontis knygomis, pasaulio su
pratimas apie tikėjimo Lietuvo
je stiprumą pasiliks nepilnas. 

Post Scr iptum. Jau paruošus 
šį rašinį spaudai, teko skaityti 
straipsnį „Tikintieji Lietuvoje", 
atspausdintą Lietuvoje leidžia
mame žurnale „Katalikų pasau
lis", kuriuo rėmėsi ir V. Nakas. 
Paaiškėjo, kad ir patys tos 
apklausos vykdytojai (Lietuvos 
Mokslų Akademijos sociologijos 
ir teisės institutas) nėra tikri dėl 
gautų apibendrintų rezultatų 
patikimumo. Tame straipsnyje 
V. Gaidys ir D. Tureikytė rašo: 
„Mūsų anketoje galimi at
sakymai (į klausimą „Ar jūs 
esate tikintis?* buvo tokie: „Esu 
giliai tikintis, dalyvauiu reli
ginėse apeigose"; „Esu tikintis, 
bet religinėse apeigose beveik 
nedalyvauju"; „Esu netikintis"; 
„Ateistas": „Kita". Mes nesa
me patenkinti tokiomis formu
luotėmis. Čia prapuola „katali
kai", kaip tam tikros kultūrinės 
tradicijos atstovai, yra ir kitų 
t rūkumų". To straipsnio auto
riai patvirtina, kad Lietuvoje 
yra re l ig ingumo didėjimo 
tendencija. Jie spėja, kad po 
metų netikinčių dar labiau 
sumažės. (Katalikų pasaulis, 
nr.2. 1990). 

1990 m. rugpjūčio pradžioje 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
viešosios nuomones tyrimų cen
tras apklausė 1400 Lietuvos 
gyventojų pagal metodiką, 
kurią pasiūlė Amerikos lietuvių 
mokslininkai. I klausimą apie 
religijos reikšmę trečdalis ap
klaustųjų pareiškė, kad religi
ja jų gyvenime vaidina svarbų 
vaidmenį, 27 nuošimčiai tuo 
suabejojo, 36 nuošimčiai tai 
paneigė. Deja, iš tų duomenų tos 
apklausos iniciatoriai padarė 
skubotą ir moksl iškai 
nepagrįstą išvadą: „Trečdalis 
yra tikintieji, trečdalis — abejo-
jantieji, trečdalis — netikintie
j i " (Tiesa. nr .143-144, 
1990.IX.15). Toje apklausoje 
buvo klausiama ne apie tikė
jimą arba netikėjimą, o apie 
religijos reikšmę asmeniniame 
gyvenime. 

UŽMOKĖS 4 MIL. DOL. 

Apie 63.000 Chicagos pietinių 
ir vakarinių dalių gyventojų, 
kuriems rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesiais buvo dėl gedimų tris
ka r t n u t r a u k t a s e lek t ros 
tiekimas, iš Edison bendrovės 
gaus 4 mil dol kompensacijos 
ir nuostolių atlyginimą. Jiems 
at i t inkamai bus numažintos 
sąskai tos . Tokį susi tar imą 
paskelbė apylinkės teismas. 
Gyventojai gaus nuo 35 iki 190 
dol. 

IŠPAŽINTIS 
Novelė 

E D M U N D A S J A K A I T I S 

tolstančio traukinio, bet mintimis buvau su juo ir 
šnibždėdama kartojau: „Sudiev, sudiev, mylimasai. 
Nebuvo man lemta priglausti mano galvą prie tavo 
krūtinės. Neteko svaigintis tavo glėbyje. Negalėjau 
patenkinti tavo vyriškumą Mano moteriški pojūčiai 

"' liko nepaliesti. Pasilik nežinodamas, kiek buvo sukaup 
Bet didžiausias smūgis buvo, kai skaitydama iš pra- ta tyros meiles, kuri buvo tau skirta. Viso geriausio, 

džios, pamačiau Viktoro (ienio pavarde. Mano svaj"; (,s, brangusai". 
lūkesčiai pavirto j niekus. Nejučiom atsiradau anl to Paskutinį žodį tarus, nepažįstamoji, lyg lengviau at 
suoliuko, kada aš jį pirmą kartą pamačiau. Besėdint, siduso. Jos žvilgsnis buvo kažkur palubėse įsmigęs, lyg 

kyšojo iš langų. Nosinės plevėsavo. Mačiau Viktorą su Nepažįstami veidai slinko pro šalį Kamšatis ant šali-
iškelta ranka atsisveikinimui. Mano lūpos pradėjo gatvio, kamšatis ant gatvės, bet nepažįstamoji,neat-
virpėti Akys pritvinko ašaromis. Nemačiau pro ašaras sipalaidavusi nuo praeities, nesąmoningai pasuko už 

artimiausio kampo. Artėjant prie Royal Palace, iš tolo 
matėsi auksinė viešbučio iškaba. Keliais laiptais 
palipus, buvo didelės paauksuotos durys. Šalia jų 
stovėjo mėlynai apsirengęs durininkas. Jo auksinės 
sagos spindėjo saulėje. Savo santūriais judesiais atidari
nėjo įeinantiems svečiams duris įleidęs svečią, užėmė 
vėl savo įprastą padėtį. Kažkur trečiame aukšte buvo 
užtikrintas meilės troškulio numalšinimas Šampano 
butelis priedu 

Nelipo nepažįstamoji laiptais \ ištaigingo viešbučio 
kaip kino filmo iškarpos prabėgo mano vaizduote;,; r- matydama savo pergyventus jausmus Bent taip atrodė įėjimą. Neatidarė durininkas pagarbiai jai durų. Žvelg-
gyvenimai. kurie buvo tiek giliai įstrigę, jog atrodė, Viktorui. Užmiršęs savo neišgertą stiklą, pro sučiaup 
kad liks neišdildomi visam amžiui. t a s lūpas kartojo: „Nuostabu, nuostabu". 

Neišsivysčiusi drama artėjo prie galo. Bet kokai Kiekvienas atrodė paskendęs savo mintyse. Pirmas 
čia drama be kulminacijos? Nuleisti rankas ir pasiduoti prašneko Viktoras, klausdamas: „Kokie jausmai yra 

rimus iš suaugusių (ne tėvų) j likimui? Per skaudu po tokių svajonių. Šokti po trauki- dabar9" atsakymas buvo nelauktas: „Pasiutiški"' 
jaunuoliai vertina dar labiau j niu? Nelabai protinga. Pagaliau topterėjo į galva r: n- Prityręs, kaip senas vilkas, Viktoras pasiūlė: „Aš 
negu iš tėvų. Kiek žymių, daug ; tis. Reikėjo tik pasiryžti. Jei iki šiol to pasiryžimotr "ko, žinau netoli švarų viešbutį, kur mes galėtume 
pasiekusiu žmonių savo bio- į tai dabar jis veržte veržėsi. Pasiryžau veikti tiesiai Be įgyvendinti, kas buvo neįgyventa. Aš eisiu užsakyti 
grafijose pasipasakoja, kokį j jokių aplinkiniu kelių, tiesiai prie tikslo. kambarį ir pakeliui nupirksiu šampano butelį. Už keliu 

Pasiūlymas, kokį turėjau galvoj, galėjo ir didž: :u- minučių laukite mano paskambinimo". 
sią Don Žuaną suvilioti. Po nemigo naktų, sekė blan- Kada Viktoras ėjo link išėjimo, nepažįstamoji savo 
kos dienos. Kaip apsvaigusi slankiojau po stovyklos žvilgsniu lydėjo ji. Nebuvo galima suprasti jos jausmų. 
rajoną, tikėdama sutikti Vitkorą. Nemačiau jo išeinant a r ji nekantravo, ar ji dvejojo apsispręsti Padavėjas 
ar pareinant iš darbo Beviltiška buvo diena, kada atnešė telefoną Pažįstamas balsas pasigirdo ragelyje 
turėjo išvažiuoti pirmasis emigruojančių transp": ' a s. „Išėjus \ dešinę, už kampo Royal Palace, 323 kambarys 
Nebuvo prasmės sau prikaišioti. Laikiaus atokiau nuo Laukiu. Iki malonaus pasimatymo" - „Iki 
traukinio, vengdama pamatyti Erau Miller. Nemaf >u neužtikrintai skambėjo atsakymas, 
jos ir nenorėjau matyti. Ta ragana buvo užbūrusi rrano Nepažįstamoji apleido svetainę. įvykęs vidinis 
mylimąjį savo kerais. Ksda pasigirdo švilpukas ir gar- pasikeitimas, nepakeitė aplinkumos Lauke buvo tas 
vėžys sušniokštė, sujudo traukinys Linksmi veidai pats skubėjimas, tas pats didmiesčio triukšmas 

lemtinga poveikį jų gyveni 
mams turėjo doro. kilnaus suau
gusio žmogaus draugystė — net 
ir kai šeima turėjo daugiausiai 
negatyvų poveikį. 

Tad ypač šiais laikais, susi
draugauti, paskatinti, pagirt i 
jaunuolius, gal vra geriausias 
būdas užtikrinti geresnį, sau
gesnį pasaulį. 

a-j. z. 

dama į trečio aukšto langus, tvirtais žingsniais 
pražygiavo, tą mūrą, palikdama visa,kas buvo svajo
ta, geista ir ryžtasi. Toldama nuo praeities, tolo ir nuo 
ateities. Kas jos lauke 323 kambaryje, ji gerai įsivaiz
davo. Šampanas, meilės svaigulys ir netikėto susiti
kimo išsiskyrimas. Kuo labiau ji tolo nuo aukšta-
aukščio mūro. tuo labiau j) grįžo prie tikrenybes. O 
tikrenybe buvo vyras, šeima, namai, rytojus. Prasiblai-
vius svajonėms, atsivėrė kasdienybe Jmintos pėdos 
paliko savo žymes, bereikėjo jomis tik sekti. 

Viktoras (ienys,neišnaudojęs prieš 20 metų progos, 
beviltiškai lauke atitaisyti klaidą Kuo šampanas 
labiau šilo, tuo nepažįstamoji buvo toliau nuo Royal 
Palace. Nepasimokęs iš pirmos klaidos, padare kitą 
klaidą. 

Nebūtų Happy Ending, jei skaitytojas nežinotų, kad 
Mister Victor Genys turėjo herpes 

(Pabaiga) 
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..Dirvos" sukaktuvinėje šventėje Clevelande pagerbti buvo dabartiniai ir 
buvę redaktoriai Iš k : B Gaidiiiinas, S. Gedgaudienė, V. Gedgaudas ir J. 
Čiuberkis. . . ._ „ 

Nuotr VI. Bacevičiaus 

„DIRVOS" ŠVENTE 
Spalio 7-sios. saulėto rudens 

sekmadienis praėjo „Dirvos" 
deimantinio jubiliejaus ženkle. 
Sukaktis pradėta pamaldomis 
Dievo Motinos šventovėje su 
Mišiomis ir kun. Gedimino Ki-
jausko.S.J.. pamokslu. 

Giedojo sol. Aldona Stempu-
žiene ir parapi jos choras , 
vadovaujamas muz. Ritos Klio-
rienės. Šventovėje skambėjo 
choro giedami kūriniai: Beet-
hoveno ..Pergalės Kristui". Ed
mundo Meškausko „Šventas", 
S. Navicko — „Graži Marija" ir 
Zangle „Exultate Domino" ir 
solistės atliekami G. Gu
dauskienės „Viešpaties pasau
l i s" Guido . .Maria Mater 
Gratiae". 

Po kavutes parapijos svetai
nėje, daugiau negu pora šimtų 
susirinko į parapijos auditoriją 
sukakties akademijai. Sceną 
puošė „Dirvos" emblema, dail. 
Algirdo Muliolio. Juozas Stem
pužis garbes prezidiuman pa
kvietė: prelegentą Jaunutį P. 
Nasvytį, kun. Gediminą Kijaus 
ką.S.J . redaktorius: Balį Gai 
džiūną. Joną Čiuberkį ir Vy
tautą Gedgaudą; buv. „Vilties" 
draugijos pirm. dr. Danielių 
Degėsį, dabartinį pirm Dr 
Viktorą Stankų ir Tautinės 
sąjungos Clevelando skyriaus 
pirm Jadvyga Budrienę. Lie
tuvos himnas. Kun. Gedimino 
Kijausko.S.J., invokacija. Pa 
gerbti atsistojimu mirę redak 
tor ia i : Vincas Jokūbynas . 
Juozas Gediminas. Kazys Kar
pius ir Vincas Rastenis. 

Juozas Stempužis. apgai
les tavęs , kad nei vieno 
„Dirvos" numerio, išleisto iki 
Antrojo pasaulinio karo nėra 
išlikę, naujoji „Dirvos" istorija 
tęsiama atvykus naujai lietuivų 
imigrantu — DP kartai. Prista
tydamas šventes paskaitininką 
Jaunutj Nasvytį. Clevelandan 
atvykusį 1947 metais, trumpai 
užsiminta ir jo palikti pėdsakai 
lietuviškame Clevelando gyve 
nime: dirbo ..Dirvos" redakci 
joje. jkūrė „Tėvynės garsus" — 
radijo programą, jo pirminin 
kavimo metais Čiurlionio an
sambliui įsigyti ansamblio 
namai , i š le i s ta ansambl io 
plokštelių. Savo paskaitose 
nevengiąs pasakyti ir priešiškų 
teigimų 

„Dirva" išeivijos 
periodikoje 

Jaunučiui Nasvyčiui. dabar 
gyvenančiam rytiniame Ame 
rikos pakraštyje, kaipjis sake. 
„Dirvos" sukaktis esanti nos
talginis grįžimas j praeitį". 
Clevelandas ir Lietuvoje esąs 
žinomas, kaip išimtinas lietuvių 
telkinys Amerikoje ..Dirva" čia 
padariusi lietuvišką gyvenimą 

gyvą. Keliais škicais prisiminęs 
lietuvių išeivijos spaudos isto
riją, „Dirvą" charakterizavo, 
kaip „sąžiningą „Vairo" sekėją, 
o pirmasis redaktorius Vincas 
Jokūbynas ' 1916-19171 buvęs ir 
knygnešys. Laikraščio istorijo
je didelių nuopelnų turi Kazys 
K. Karpius, „Dirvą" leidęs ir 
redagavęs nuo 1919 iki 1948 
metų. Dabartinis redaktorius 
prie „Dirvos" vairo stovi jau 32 
metai. Iš artimiausių „Dirvos" 
bendradarbių kalbėtojas išskir
tinai iškėlė Vytautą Meškaus
ką, kaip lietuviškos spaudos 
unikumą. „Dirvos" prenumera
torių skaičius nemažėjas (pagal 
US pašto pranešimą š.m. spalio 
10 d. laikraščio spausdinama 
2,659 egz. V7.R.), kad rėmėjai esą 
dosnūs. Optimistiška prognozė 
ateičiai. 

, ,Di rvos" misija n e s a n t i 
baigta. Besikeičiant Lietuvos 
padėčiai ir šis laikraštis turi 
b ū t i j u n g t i s su Tėvynėje 
gyvenančiais. Spauda turinti 
kalbėti tiesą. Nepatikę kalbė
tojui kaip pvz. „Gimtasis kraš
tas" skaitytojams pristato Anta
ną Sniečkų. Ir Lietuvos spaudą 
reikia vertinti kritiškai. Okupa
cija buvo suvienijusi išeiviją — 
geras pavyzdys redaktorių yra 
L. Šimučio. P. Grigaičio, M. Vai-
dylos bendradarbiavimas. Da
bar reikią būti tik lietuviais 
Kokios čia gali būti partijos, kai 
tarp vadų trintis, kai nepajė
giame suplaukti j viena upę? 

Bendrai, paskaitoje mėginta 
paliesti spaudos ir visuomenes 
kai kurie aspektai, akcentuo
jant sukaktuvininkes „Dirvos" 
įnašą išeivijos pastangose padė
ti Lietuvai. 

Pabgerb t i r edak to r i a i 

Per 75 metus ..Dirvą" redaga
vo Vincas Jokūbynas (1916 
1917>. Juozas Gedminas (1917-
19191. Kazys Karpius (1919-
1948). Vincas Rastenis (1948-
1951i. Balys Gaidžiūnas (1951-
62). Jonas Čiuberkis (1962-1968) 
ir dabartinis red V> tautas Ĉ ed 
gaudąs nuo 1958 m. 

Amerikos lietuviu spaudos ir 
radijo draugijos ..Viltis" pir 
mininkais nuo (kūrimo 1951 
metų buvo: Juozas J. Bačiūnas 
dr. Juoaas Bartkus, dr. Vladai 
Ramanauskas. Aleksas Laiku 
nas. inž Kazimierai Pocius, dr 
Danielius Degesys, inž Kaži 
mieras Pocius, inž. Vaclovas 
Mažeika ir šiais metais išrink 
tas dr Viktoras Stankus. 

Redaktorių pagerbimą prade 
jo Juozas Stempužis žodžiu, iš
ryškindamas, kad vien tiražu 
negalima spręsti apie laik 
raščio pasisekimą, ir kad dar 
mūsų tarpe esančių redaktorių 
pagerbimas esąs skaitytojų 

padėkos pareiškimas. 
Balio Gaidžiūno redagavi.no 

metais, „Dirva" buvo pradėta 
leisti du ir vėliau tris kartus per 
savaitę, buvo suorganizuota 
„Vilties" draugija, suburtas 
iškilių bendradarbių kadras, 
įsigyta ofsetinė spaustuvė. Pri
imdamas padėkos žymenį, Gai
džiūnas sakėsi, kad gyvenime 
dažniausia ėjęs prieš aštrų vėją, 
„todėl ir niekada neužmirštu, 
ką reiškia netekti laisvės, bado 
ribai pasibaigus kristi an t 
žemės, rūpestingai dirbant ne
tekt i darbo". (Pris imenant 
Lietuvos nepriklausomybės 
netekimą, nacių koncentracijos 
stovyklą ir atleidimą iš „Dir
vos" redaktoriaus. V.R.). Jo 
ryšiai su „Dirva" siekią nuo 
1936 m. Po 27 metų vėl grįžęs 
į „Dirvos bendradarbių eiles. 
Daug kam turėtų dėkoti už 
ilgo kelio pa t i r t į " , bet 
„tedekosiu tik mūsų krašto 
neužmirštamu ramumu mane 
saugojusiam Dangui ir ištiki
miems draugams". 

Jono Čiurberkio redagavimo 
metai buvo sunkūs, nes krašto 
ekonominis atoslūgis, naujosios 
DP kartos nuosavos pastogės 
įsigijimo bei vaikų į mokslą 
siuntimo rūpesčiai, bendra
darbių netekimas neprisidėjo 
prie redaktoriaus naštos pa
lengvinimo. „Dirvos" redak
toriaus vedamieji buvo susi
laukę gražaus atgarsio skaity
tojuose. Savo padėkos žodyje 
Čiuberkis prisipažino, kad „Dir
vos" sukaktis jam „sukėlusi 
visą eilę vaizdų, prisiminimų". 
Dėkojo už prisiminimą ir suteik
tą garbę. 

J. Stempužis red. Vytautą 
Gedgaudą apibūdino, kaip „tylų 
ir paslaptingą" redaktorių, 
kuris, gyvendamas Paryžiuje 
studijavęs literatūrą, žurna
listiką, režisūrą. „Dirvoje" at
sispindi jo kaip žurnalisto siela. 
Savo estetine išore „Dirva" 
esanti gražiausias laikraštis 
tarp tautybių laikraščių. Redak
torius, dėkodamas laikraščio 
pradininkams, buv. redakto
riams, bendradarbiams, skaity
tojams ir rėmėjams, džiaugėsi, 
kad „Dirva" per 75 metus savo 
tautinės minties krypties nepa
keitė. 

Visiems redaktoriams Audra 
Degesytė Įteikė meniškus kris
talo žymenis su padėkos įgravi-
ravimais. 

Redaktorius žodžiu sveikino 
dr Danielius Degesys, Jadvyga 
Budrienė. Ohio senatorius R. 
Suster. o Ina Šilgalytė perskaitė 
Clevelando mero proklamaciją. 
Minėjime dalyvavo svečiai iš 
Lietuvos: AT vicepirm. pavad. 
Alvydas Medelinskas ir užsienio 
reikalų ministerijos protokolo 
direktorius Gediminas Blažys. 
Gautas sveikinimas iš naujo 
Lietuvos laikraščio ..Vilniaus 
laikraštis", red. Lino Medelio. 
Trumpa, pusantros valandos 
trukusi akademija buvo baigta 
„Lietuva brangi". 

Jubiliejinis bankt a t 
Vakare Lietuvių namų didžio

joje salėje \ • tusiame bankete ir 
koncerte dalyvavo daugiau 200 
svečių, mokydami po 25 dol. In
grida Bublienė buvo elegan
t i ška vakaro vadovė. Prieš 
vakarienę svečiai buvo pa
kviesti kokteiliams ir užkan-
džiams. 

Dabartinis „Vilties" draugijos 
pirm. dr. Viktoras Stankus savo 
sveikinime žodyje džiaugėsi, 
kad „Dina išlaikė nepalau
žiamą viltį Lietuvos laisvės sie
kiant. Kun G. Kijauskas,S.J., 
sukalbėjo maldą prieš prade
dant vakarienę. 

Los Angeles kvartetas: dr. 
Emanuelis Jarašūnas, Bronius 
Seliukas, Rimtautas Dabšys ir 
Antanas Polikaitis, akompa
nuojant pianistei Raimondai 
Apeikytei dviejuose išėjimuose 
padainavo aštuonias dainas su 
kvartetui būdingu skambumu 
ir grožiu. Banketo svečiams 
audringai prašnat, losangelie-
čiai dar padainavo „Subatos 
vakarėlį" ir ..Rožę, kurią man 
dovanojai' Aplodismentai, 
gėlės ir Ingridos žodis užbaigė 
„Dirvos" deimantinę sukaktį, ją 
palydint sėkmingai baigti ir pir
mąjį šimtmetį. 

„DIRVOS" SUKAKTIES 
IŠVAKARĖSE 

Rugsėjo 27 d. Clevelando 
meras Michael R. White pri
ėmė tautybių laikraščių ir radi
jo programų vadovus „Dirvos" 
deimantines sukakties proga. 
Ta pačia proga mero potvarkiu 
Lietuvos trispalvė visą savaitę 
plevėsavo iškelta virš miesto 
rotušės. Priemiman buvo pa
kviesti: „Dirvos" redaktoriai 
Vytautas ir Stefa Gedgaudai, 
kun. G. Kijauskas,S.J. „Vilties" 
draugijos pirm. dr. Viktoras 
Stankus, „Draugo" atstovas 
Vacys Rociūnas, Ingrida Bublie
nė, Vladas Blinstrubas, Tauti
nės sąjungos Clevelando sky
riaus pirm Jadvyga Budrienė, 
lietuvių gyvenamojo rajono 
miesto tarybos narys Mike 
Polensek. tautybių reikalams 
dir. August Pust, čekų, vo
kiečių, britų, slovėnų laikraščių 
redaktoriai, viešosios radijo 
stoties atstovė ir keli miesto ad
ministracijos pareigūnai. 

Posėdžiui vadovavo Juozas 
Stempužis. šio susitikimo ini
ciatorius ir organizatorius ir 
..Dirvos' sukak t i e s komi
te to pirmininkas, t r u m p a i 
aptarė Clevelando lie
tuvių šimtmetinę istoriją ir 
„Dirvos reikšmę šio miesto 
lietuvių gyvenime. August Pust 
kalbėjo apie tautybių sąjūdžio 
projektus, paliesdamas ir tarp
tautinę politinę padėti, ypač 
staigius pasikeitimus Rytų 
Europoje 

Miesto meras dž iaugės i 
laikraščio jubiliejumi, leidėjų 
ištverme ir pasiryžimu, pabrėž
damas, kad Clevelandas šiuo 

metu išgyvena tautybių harmo
niją. Pas i rašė proklamaciją, 
.u.ioje sveikina „Dirvą", kaip 

„pagrindinę instituciją lietuvių 
— amerikiečių bendruomenėje". 
Savo t rumpus sveikinimus per
davė vokiečių, čekų, slovėnų 
lai naščių atstovai, Viešosios 
rs ;jo stoties pareigūnė. 

..Dirvos" vardu žodį ta rė Stefa 
Gedgaudienė, kuri redakcijos 
darban įsijungė prieš porą metų. 
Vyr. red. Vytautas Gedgaudas 
„Dirvoje" d i rba 32 me tus . 
Pokalbiuose nebuvo tylomis 
praeita pro faktą, konstatuo
jantį tautybių spaudos ir radijo 
transliacijų silpnėjimą. J a u 
užsidarė lenkų, vokiečių, čekų 
la ikraščiai . Daugelis dabar 
pasitenkina informaciniais biu
leteniais ar ki ta is nepreriodi-
niais l e i d i n i a i s . , ,Lydymo 
kat i las" savo „darbą" at l ieka 
gan gerai , gal net pavyzdingai. 
Anastazija Mackuvienė trumpą 
žodį t a r ė prie vaišių stalo mero 
svečių valgomajame. Vaišes 
paruošė ponios Budrienė, Silė-
nienė, Razgaitienė. 

Juozas Stempužis šiame susi
tikime susilaukė gražių kompli
mentų iš visų kalbėtojų už jo 
darbą Clevelando tautybių judė
jime, lietuvių radijo transliacijų, 
švietimo, kul tūros ir visuome
ninėje veikloje. Visi jam linkėjo 
greitai sustiprėti po sunkios 
operacijos ir vėl pilnai įsijungti 
į šakotą visuomeninį darbą. 

LIETUVIŲ DIENOS 

Clevelando ir apylinkių lie
tuviai spalio 20-21 dienomis 
r e n k a s i t r ad i c ine i m e t i n e i 
šventei. 

Šeštadienį, spalio 20 d., 7 v.v. 
koncertas Cleveland Institute of 
Music Kulas Koncertų salėje. 
11021 East Blvd. (įvažiavimas 
iš Hazel Rd.) Programą atlieka: 
Toronto „Volungės" choras, 
vadovaujamas muz. Dalios Vis-
kontienės ir Dievo Motinos pa
rapijos choras, vad. muz. Ritos 
Kliorienės. Sopranas Virginija 
Bruožytė ir pianistai dr. Vytas 
Bakšys ir prof. Leokadija Kano-
vičienė. 

Koncerto bilietai po 15 ir 10 
dol. gaunami sekmadieniais 
DM parapijos svetainėje arba 
užsisakomi tel. pas Mečį Aukš
tuolį 481-9928. Mariją Mikonie-
nę 531-2190 ir Adą Stungiene 
944-3669. 

Negalintieji savo transporto 
priemonėmis nuvykti į koncer
tą, gali nuvažiuoti ir grįžti auto
busu iš DMP aikštės iš anksto 
sumokant 4 dol. ir įsigyjant 
bilietus. 

Sekmadienį, spalio 21 d., iškil
mingos pamaldos DMP švento
vėje. Po pamaldų paroda para
pijos auditorijoje iš buv. Lietu
vos prezidento Aleksandro Stul
ginskio gyvenimo. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti visuose 
renginiuose. 

V. R o c i ū n a s 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią sta.cą prašome 
paminėti, kad esate arbaoonte būti 
Rimo Stankaus klientais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

H aus. KOMPIUTERIŲ 
paga.Da galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir p'e^iesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOUB TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZ:E 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną! 

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

ALEKANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB *MS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzle Ave. 
Tel. 436-7878 

LB MLS 
ONE STOP REAL 

ESTATE, I N C . 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis j BUDRAITĮ. 
312-778-3871 arba 312-787-0808 

0"M£i Į Į M OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

(708) 257-7100 IRENA STANIULIS ( 7 0 8 ) 257-5446 

FOR RENT 

Išnuomojamas puikiausias 4V» 
fcamb. 2 mleg. butas Marauette 
Parko apyl. Tik suaugusiems. Oro 
vėsinimas, pilnai [rengta virykla ir 
skalbykla 1-708-361-5594 

Išnuomojami 2 kamb. su atski
ru Įė j imu „ M a r g u č i o " apyl . ir vie
nas kamb. su virtuvės privilegija. 

To l . 312 -925 -7612 a r b a 
312 -776 -0105 

House for sala 
Lemont/Homer area. 1800 sq. ft. 3 
bedrm. 2 bath: 5 year old; all brick; 
mamtenance free ranch: full base-
ment; one a c e lot. 
Call 9 a.m.-9 p.m. 708-301-6318 

išnuomojamas 5 kamb. 2 miag. 
butas Marquette Parko apyl . arti 
72 St. ir California Ave. Galima tuoj 
pat užimti . ..Security deposi t " . 

T e l . 3 1 2 - 7 2 7 - 2 0 3 0 

M a r q u e t t e P a r k a Išnuomo
jamas 5 kambar ių butas. Saulė
tas, šviesus, švarus, du mie
gamieji . Reikalui esant ir garažas 

Tol . 312 -434 -2655 

MISCELLANEOUS 

Gzntui^ KMIECIK REALTORS 
'rjk 7922 S. Pulaski Rd. 
ėm\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
profes ional ia i . sa,žin ;ngai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

A V I L I M A S <708> 257-7100 

Jaukus „ranch" stiliaus namas 
Lamonte. 2 židiniai, didžiulis šeimos 
kamb su židiniu: kiemas apaugęs me
džiais $132.900. 

Dailus namelis jaunavedžiams! 3 
mieg. kamb.; 21 x 11 pėdų atvira 
veranda: 2V2 auto. didžiulis garažas. 
Tik $91,900. 

OLSICK 6 CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 t j Z n d l f 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai; 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus vettui' P-statymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

"V* •v * ~ & * ji «> 

• / 
^ / ^ 

MAISTO SIUNTINYS #1 
(Importuoti produktai) 
$152 su pristatymu 

Imponuotas kumpis 1 sv 
Importuota dešra 2 2 sv 

M.nceroeaf 0 75 sv 
Dėmeles (..Frankfurters") 
Dan.skas sūris 
Troškinta jautiena 
Vėsa baltame padaže 
Maita pupelių kava 
Tirpstanti kava 
Kondensuotas pienas 
importuota arbata 
Kakava 
Sausi prieskoniai 
imponuotas šokoladas 
So«oladiniai pyragaičiai 
Grkiai arba spage* 

1 sv 
0 88 sv 

1 1 sv 
1 1 sv 
1 1 sv 

0 44 SV 
0 75 sv 

1 1 sv 
1 1 sv 

1 bOx 
1 box 

1 1 sv 
2 2 sv 

aVaaSSaaSJS kaino* JAV-aaee. Pi aniem uis** y HMM 
lėvlmi JAV mlmmtų k U kMųlmiUt. Parduoda 

Mūsų parduotuve siunčia visokių rūsių radijus ir e *.--oninius prie
taisus Į Sov Sąjungą su apmokėtu art>a neapmoktu muitu 

T A I * PAT GAUMA SIŲSTI: 

" Prancūziški vaistai 
* Šeimos vaistinėle (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Soa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
" Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo masinos nuo$550 
* Mint-traktonai nuo $2.000 
* (vairios prekes Pasiteiraukite 

K O M P I U T E R I A I 
Su rusišku raidynu 

perm. trecd. 11 ̂ 0>, 

katvirtd. i ee td . 1 1 - 7 

M O V I N G 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10o/0—20%—30° o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chic.igos miesto leidirr.ą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu gre<tai garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

KARAS BRAUKIA 
K R U V I N Ą AŠARĄ 

Algirdas Gustaitis 

Tai 2-jo Pasaulinio karo ir po 
karo metu rašytas autoriaus dieno
raštis Lietuvoje ir Vokietijoje. Pasi
traukimas iš Vilniaus, iš Lietuvos 
Bėgimas iš Prūsijos, gyvenimas 
Vokietijoje ir po karo įsikūrimas 
Hanau pabėgėlių lageryje Knyga 
turi 941 psl., 240 iliustracijų. Spau
dė Morkūno spaustuvė. Išleido 
Devenių Fondas Kaina su per
siuntimu 3 0 d o l . Illinois gyv. dar 
prideda 2 16 dol . valstijos mokes
čio. Užsakymus siųsti . .Draugo" 
adresu 

FOR SALE 

Parduodamas šaldytuvas, oro 
vėsintuvas, sniegui kasti mašina ir 
įvairūs baldai gerame stovyje 

Kreiptis 312-737-8626 

Kristalinis varpelis. Madonos formos 
rankenėle, papuoštas kryžiumi. 53/i aukš
čio: 243* § v i n o kristalas Kama $19 95 + 
$3 50 persiuntimas Užsakymus (čekiu ar
ba pašto perlaida) siųsti: MORNINO 
PRAYER, P.O. Box S67, Aurora. IL 
•0507 (B). 

Kristaline nakties lempele. Marijos for
mos. 8V2' aukščio stovas medinis. 55" 
laidas: Įjungimo-išjungimo mygtukas Kaina 
$24 95 + $3 50 persiuntimas Užsakymus 
(čekiu arba pašto periaida) siųsti MORN-
ING PRAYER, P.O. Box M 7 , Aurora, IL 
•0507 (B) 

HELP WANTEO 

l a i k a u moters prižiūrėti kūdiki 4 
dienas savaitėje. 

Kreiptis 708-430-2386 

l a i k a u moters n a m ų ruošai, 
padėti ligonei ir gyventi kartu 
Floridoje Skambinti po 6 v.v. 
708-385-8924. 

BIMCM JKWttf m 
N«ede<J fc *w«irv rgoai- Ch«agoiand locatons 
AB toois & suo©ii«s *um.sr««<j E*c«« M V S 

t>en«Ms Fo* mkymatioo contact 
PatfOSton 

umne t MtacMANOtsc 
1 BSs BeasritaM M., Dovner* Qr.. H. O MU 

70S-S2S-7110 
Mušt r«*j w.!« & joAgi, FLUENT Engksh. 

http://redagavi.no


LIETUVIŲ EV. 
REFORMATŲ 34 

SINODAS 
IŠEIVIJOJE 

HYPATIA YČAITĖ PETKUS 

Jau daug metų Chicagoje 
renkasi lietuvių evangelikų 
reformatų dvasininkai, parapijų 
ir bendruomenių įgaliotiniai ir 
vadinami kuratoriai arba baž
nyčios rūpintojai. Tokie suvažia
vimai vadinami sinodais yra 
sena reformatų Bažnyčios tra
dicija. Šis 1990 m. sinodas yra 
43-čias išeivijoje. Bažnyčia buvo 
įsteigta 1555 metais Vilniuje 
kunigaikščio Mikalojaus Rad
vilos Juodojo pastangomis. Po to 
įvyko pirmasis metinis sinodas. 
Nežiūr in t karų ir k i tokių 
neramumų, sinodai vyko beveik 
neper t rauk iamą metų eilę 
daugiau kaip 450 metų. Bažny
čia buvo įsteigta Lietuvos 
Didžiosios Kun iga ikš t i j o s 
laikais „Unitas Lithuaniae" 
(Lietuvos vienovės) vardu ir 
skelbė Dievo žodį įvairių tauty
bių žmonėms. 

Visuot ini s inodai v i sada 
vykdavo Vilniuje. Vė l i au 
politinės sienos pasikeitė, ypač 
po pirmojo pasaulinio karo. 
Uždarius Lietuvos-Lenkijos 
sieną. Bažnyčia buvo perskelta 
pusiau. Tada (Lietuvos Nepri
klausomybės laikais) atskiri si
nodai vykdavo ir Vilniuje ir Bir
žuose. Karo įvykiai 11941-44 
m.) ir svetimųjų okupacija 
sutrukdė veiklą. Per pasku
tinius 50 metų įvyko vos keli 
sinodai. Tuo tarpu didesnis 
būrys reformatų ir jų vadovų 
atsidūrė išeivijoje. Jų centras 

ir bažnyčios. Susimąstykime, 
ka ip ge r iaus ia ga lė tume 
pagelbėti savo bendraminčiams. 

Kolegijos prezidentas M. Tamu-
lėnas pasidžiaugė, kad susi
rinkome jau 43-čią kartą savo 
sinode išeivijoje. Pagerėjimas 
ryšių su mūsų bendraminčiais 
Tėvynėje taip pat yra didelis 
džiaugsmas. Turime tęsti šalpos 
darbą tol. kol mūsų Bažnyčia 
Lietuvoje sustiprės. Per Kole
giją ir per Devenių kultūrinį 
fondą jau šiek tiek padaryta, bet 
tai toli gražu nėra gana. Vienas 
iš mūsų didesnių rūpesčių — tai 
mūsų spauda. „Mūsų sparnų" 

Tie žodžiai padarė gilų įspūdį žurnalo leidimas laikinai turėjo 
klausytojams. Ka ip padėti sustoti dėl redaktoriaus M. 
broliams — seserims Tėvynėje Zablocko ligos. Visi apgailes-
tapo lyg sinodo šūkiu. Visi kiti taujame, kad jis su mumis 
reikalai tapo smulkmenomis sinode būti negali, 
prieš tą vieną didelį tikslą. Kolegijos iždininkė R. Neima-

Posėdžiams prasidėjus vyko naitė pranešė, kad kasa yra 
rinkimai. Sinodo direktorium iš- gerame stovyje. Apyskaitą už 
rinktas dr. A. Devenis, cenzo
rium — kun. P. Dilys, sekretore 
— Hypatia Y. Petkus. I rezoliu-
cijų-mandatų komisiją — V. ir J. 
Variakojai. Tylos minute buvo 
pagerbtas neseniai miręs Alfon
sas Ramonis. Po to buvo sveiki
nimai žodžiu ir raštu. Pirmasis 
sveikintojas buvo kun. H. Dum-
pys, Chicagos ev. liuteronų 
Tėviškės parapijos klebonas. Jis 
sveikino savo ir parapijos vardu, 
pridėdamas ir sveikinimų iš Lie
tuvos, kur jis lankėsi visai nese
niai. Tauragėje asmeniškai susi
tiko su ev. liut. vyskupu J. 
Kalvanu ir su Biržų reformatų 
bažnyčios klebonu kun. R. Moru 
ir abu prašė sinodą pasveikinti. 
Sveikinimų raštu buvo gauta iš 
įvairių pasaulio kraštų: Kana
dos, Anglijos, Vokietijos, Lie
tuvos; iš įvairių JAV valstijų, 
kaip California, New York, 
Maryland, Nevv Mexico. Flo
rida. Virginia ir kt., iš įvairių II 
linois vietovių ir iš pačios Chica
gos. Pažymėtinas naujai atsikū
rusios Vilniaus reformatų bend-

įsikūrė Chicagoje. Jau stovyklų ruomenės sveikinimas, išklau-
laikais Vokietijoje jie sugebėjo sytas su dideliu dėmesiu. 
sušaukti du sinodus, o Chicagoje 
daugiau negu 40. 

Didžiuma Bažnyčios narių 
liko Tėvynėje ir priespaudos 
sąlygose pasireikšti negalėjo. 
Dabar viskas keičiasi ir padėtis 
gerėja. 

Komunis t ine i s a n t v a r k a i 
griūvant, atsivėrė geresnis susi
siekimas. Šiais metais Chicagos 
sinodas susilaukė svečių, nese
niai atvykusių iš Lietuvos. Kas 
atmintyje nešioja įspūdžius iš 
Nepr ik lausomybės laikų 
sinodų, juos atsimena, kaip tik
ras dvasines šventes. Dalyviai 
visada iš sinodų parsiveždavo 
įkvėpimo ir džiaugsmo. Atro
dytų, kad jau tiek metų posė
džiauta, kad sinode negali būti 
nieko naujo. Tačiau sinodas 
žengia su gyvenimu ir kiek
vienas turi savo charakterį. 

Ne kitaip buvo ir 1990 metais. 
Galimybė susisiekti su Lietuvos 
reformatais ir asmeniškai jų 
turėti savo tarpe — iš jų pačių 
išgirsti apie tenykščią padėtį — 
sudarė ypatingą nuotaiką, ku
rios ligi šiol neturėjome. At
simename laisvojo pasaulio 
džiaugsmą, kai su dideliu 
t renksmu sugriuvo t a visų 
nepakenčiama „Berlyno siena". 
Kažkas panašaus buvo ir šiame 
sinode — po truputį pradėjo 
griūti tai, kas ilgus metus skyrė 
išeivius nuo jų brolių ir seserų 
Lietuvoje. Galima pasakyti, kad 
diskusijos ap ie ga l imybes 
pagelbėti bažnyčioms ir bend
ruomenėms Tėvynėje sudarė 
svarbiausią temą šių metų 
sinodo svarsty bose. 

Sinodas, kaip paprastai, susi
r inko nuosavos bažnyčios 
patalpose, 5230 S. Artesian Ave. 
Dalyvavo dvasininkai kun. S. 
Neimanas, reformatų Bažnyčios 
vadovas — gene ra l in i s 
superintendentas, ir supt. kun. 
P. Dilys, atvykęs iš Toronto 
Kanados. Sinodas buvo atidary
tas šeštadienį, rugsėjo 29 d., 
pamaldomis. Savo kalboje kun. 
Dilys pabrėžė aiškiai matomas 
prošvaistes. Ne vien Sovietų 
Sąjungoje, bet ir Lietuvoje 
viešpatauja nauja religinio 
atgimimo dvasia. Viena po kitos 
atgyja reformatų bendruomenės 

Kun. P. Dilys skaitė paskaitą 
tema „Ar Kristaus Bažnyčia 
t u r i a te i t į mūsų besikei
čiančiame pasaulyje?" Daugely 
je bažnyčių, viskas keičiasi ir 
mūsų bažnyčiose Lietuvoje daug 
kas mums yra nauja. Mes 
gyvename Post-Reformacijos 
amžiuje. Martyno Liuterio ir 
Jono Kalvino principai lieka 
pastovūs, bet keičiasi jų išvir
šinės formos. Biržų apskrityje 
veikia penkios reformatų 
parapijos, kurias aptarnauja 
kun. R. Moras. Atsinaujino pa
rapijos Kaune, Vilniuje ir Pane
vėžyje — ten tarnauja kun. J. 
Norvilą. Reformatams Lietuvoje 
reikia visokeriopos pagalbos 
Ypač trūksta religinės litera
tūros ir įvairių bažnytinių reik
menų. Vienas iš didesnių 
rūpesčių — tai naujų dvasi 
ninku paruošimas, nes Lietuvo
je nėra atit inkamų teologijos 
mokyklų. Padėtis yra kritiška. 
bet nėra bevilt iška. Visur 
reiškiasi neabejotinas Dievo 
planas. Vyksta tokie stebuklai 
— visuotino ats inauj inimo 
dvasioje — kokių dar visai 
neseniai įsivaizduoti ne
galėjome. Per 50 Sovietinės 
priespaudos metų užaugo nau 
ja karta be Dievo ir be religijos 
pažinimo. Tačiau jie ieško dva
sinių vertybių ir tiesos. Daug 
tokių ieškotojų ateina į reforma
tų bažnyčias. 

Kun. Dilio paskaitai pasibai
gus, sekė Kolegijos pranešimas. 

sinodinius metus užtvirtino Re
vizijos komisija. Tos komisijos 
pranešimą padarė J. Variakojis. 
Kartu su Devenių kultūrinio 
fondo kasa, kurią tvarko R. 
Pipynė, buvo tuo pačiu užtvir
tinta. Sekė pranešimai apie 
dvasininkų veiklą. Chicagos ev. 
reformatų parapijos kun. S. 
Neimanas ir parapijos pirmi
ninkė H. Dilienė apibrėžė 
praėjusių metų įvykius. (H. 
Dil ienė t a i p pat apžvelgė 
Reformačių Moterų draugijos 
veiklą ir padėkojo visoms savo 
mieloms talkininkėms. Toliau 
kun. P. Dilys pranešė apie savo 
veiklą Toronte, kur jis nuo 1982 
m. pavasario eina liet. ev. liu
teronų Išganytojo parapijos kle
bono pareigas. Parapijos gausių 
šeimų tarpe yra ir reformatų. 
San tyk ia i su l ie tuvių 
visuomene ir su R. katalikais 
yra šilti ir artimi. Vyksta 
ekumeninės pamaldos ir visokie 
parengimai, kur kviečiami daly
vaut i lietuviai evangel ikai 
kunigai. 

Apie Devenių kultūrinį fondą 
p ranešė jo p i rmin inkė D. 
Bobelienė. Pateikė smulkesnių 
informacijų dėl D.K.F. j a u 
įvykdytų ir ateityje planuojamų 
d a r b ų še lp ian t L ie tuvos 
reformatus. Vėliausias D.K.F. 
leidinys yra Algirdo Gustaičio 
a t s imin imų knyga „ K a r a s 
braukia kruviną ašarą", Chica-
go, 1990. Esant sunkumams 
paštu siųsti knygas Lietuvon, 
D.K.F. yra perleidęs ..Copy
right" teises Lietuvon kai kurių 
pageidaujamų knygų (kaip pvz. 
J. Kregždės „Reformacija Lie
tuvoje", Chicago. 1980). D.K.F. 
yra pasiryžęs ir toliau šelpti 
bendraminčius Lietuvoje. 

P raneš imą apie Lietuvių 
Evangelikų tarybą padarė jos 
pirmininkas kun P. Dilys. 
Tarybon įeina trys dvasininkai 
ir du pasauliečiai. Svarbiausios 
užduotys dabar y ra Lietuvos 
evangelikų šaipą naujų kunigų 
paruošimas čia ir Tėvynėje ir 
pa ruoš imas spaudai naujo 
Evangelikų Giesmyno. Daug 
laiko atima nesutarimai dėl 
l i e tuv i škų žodžių ir išsi
reiškimų, norint archaine kalbą 
pakeisti į moderniškąją, šiais 
laikais Lietuvoje naudojama 
kalbai 

Sekė pranešimai ir diskusijos 
dėl konkrečių būdų ir kelių 
padėti Lietuvai. Buvo paskai
tytas laiškas iš Vilniaus bend 
ruomenės. prašant paramos dėl 
įrengimo neseniai a tgautas 
bažnyčios (kur daug metų veikė 
sovietines valdžios kino teatras1. 

Gyvu žodžiu pasą- savo įspū
džius apie Vilniaus. Kauno ir 
kt . bažnytinį gyvenimą ir trys 
svečiai reformatai iš Lietuvos. 
Sinodo daly vii1-: džiaugėsi 
tiesiog išgirdė- apie būklę ir 
organizacinį da: u Tėvynėje. 
Darbas y r a sunk - -.rūksta iš
teklių patalpų remontavimui ir 
įrengimui vargonų bei kitokių 
reikmenų. Kai kur patalpos jau 
a tgau tos , o ka kur tenka 
pamaldas laikyt; skolintose 
bažnyčiose ar salėse. Kauno 
bažnyčia dar neatgauta. Trūks
ta spausdinto žodr ir visokiau
sios l i t e r a t ū r o s Gal pats 
r i m č i a u s i a s t rūkumas — 
būsimiems kunigams paruošti 
Lietuvoje galimvrbių nėra (nors 
R. ka ta l ika i jau seniai savo 
t eo log ine s įka igas turi) . 
Nepriklausomybes iaikais V.D. 
u n i v e r s i t e t a s veikęs Evan
gelikų Teologijos fakultetas deja 
dar nė ra atgaivintas. 

Tokie pranešimai iššaukė 
gyvas diskusijas Buvo visokių 
minčių ir pasiūlymų, kokiais 
keliais siųsti pagalbą ir kaip 
or ien tuo t i s ateičiai. Sinodo 
vykdomasis organas - Kolegi
ja buvo šio sinodo įgaliota iš
dirbti konkrečius planus ir 
toliau vykdyti šalpos darbą. 
Ypatingai susirūpinta klausimu 
del teologinių studijų Reforma
tų tradicijos reikaiauja aukšto 
a k a d e m i n i o lygio kunigų . 
Sinodo posėdžiai pasibaigė 
viltingume prisimenant, kad su 
Dievo pagalba ir didžiausios 
kliūtys gali būti nugalėtos. 

Kitą dieną, sekmadienį, buvo 
i š k i l m i n g o s pamaldos su 
komunija bažnyčioje, kurias 
a t l a i k ė abu kunigai. Savo 
pamoksle kun. P. Dilys iškėlė 
šių dienų aktualias problemas 
ir ragino visus pagal pritaikytą 
Švento Rašto tekstą eiti meilės 
ir vienybės keliais. Po to buvo 

tradiciniai sinodiniai pietūs. 
kur atsilankė daug malonių 
svečių. Sinodo direktoriui ne
galint dalyvauti, programą pra
vedė jo įgaliota H. Y. Petkus. J i 
pristatė svečius, pirmoje eilėje 
iš toliausiai atvykusius — iš 
Lietuvos. Tai buvo E. Frankai-
tė-Zubriakova iš Vilniaus, 
dantų gyd. N. Blauzdžiūnienė iš 
Pasvalio ir P. Guobužis. kuris 
plačiau papasakojo apie Kauno 
re formatų bendruomenės 
gyvenimą. Vietinių kalbėtojų 
tarpe buvo Biblijos vertėjas A. 
Vėlius, čia pateikęs žinių apie 
Švento Rašto siuntimą į 
Lietuvą. Kolegijos prezidentas 
M. Tamulėnas prisiminė trijų 
šaunių veikėjų gimtadienius 
Garbingų daugiau kaip 80 metų 
neseniai susilaukė kun. P. 
Dilys, kuratorius P. Bružas ir 
čia nesantis (gyv. Californijoje) 
kuratorius H. Pavilonis. 

Kun. P. Dilys pranešė apie 
naujovišką, į juosteles įkalbėtą. 
Naujojo Testamento tekstą 
lietuviškai, kurį galima gauti 
Chicagos ev. liut. Tėviškės 
parapijoje. Taip pat pranešė 
apie Pasaulio Reformatų 
sąjungos (VV.A.R.C.) suvažia
vimą 1991 metų pradžioje, kur 
išeivijos reformatų Bažnyčia yra 
kviečiama pasiųsti delegatą. 
Laike pietų buvo pranešta apie 
būsimas spalio 21 d. iškilmes 
Toronto Išganytojo parapijoje 
pagerbiant kun. Dilį jo 60-ties 
metų kunigystės ir 85 metų 
amžiaus proga. Reformačių 
Moterų draugijos rūpesčiu daly 
viai vaišinosi skaniais M. Kup 
cikevičienės paruoštais pie
tumis. Oficialioji dalis baigėsi. 
bet svečiai dar ilgai nesiskirstė. 
tęsdami malonius pokalbius su 
seniai nematytais pažįstamais 
ir draugais Tik pavakare išėjo 
namo, žadėdami susitikti sinode 
ateinančiais 1991 metais. 
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Kurti namai be šunų; akli Ką parašysi, to nei su kirviu 
langai be vaikų. neištašysi. 
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x Marijonų Bendradarbių 
žaidimų popie tė bus lapkričio 
4 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. (Ne 
7 vai., kaip buvo per klaidą 
parašyta) Marijonų salėje. Bus 
įdomių ir gražių dovanų ir 
vaišės pabaigoje žaidimų. Visi 
bendradarbių nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti 

x Vera Paul ionienė, ilgai 
gyvenusi Chicagoje. išsikėlė j 
Arizoną ir laikinai apsigyveno 
pas dukterį Rimgailę ir žentą 
Vytautą Rėklaičius. Nuo lapkri
čio 1 d. gyvens West Sun City, 
Ar. 

x „Tėv i škės" evangel ikų 
l iuteronų parapi ja Reforma
cijos šventę tęs sekmadienį, 
spalio 28 d. 10:30 vai. ryto bus 
iškilmingos pamaldos, po kurių 
parapijos salėje vyks minėjimas. 
Bus atžymėta kun. J. Bretkūno 
Biblijos vertimo 400 metų 
sukaktis. Visuomenė kviečiama 
pamaldose ir minėjime dalyvau
ti. 

x Gardžiuodamiesi blynų 
pusryčiais Švč. M. Marijos 
Gimimo parapi jos salėje šį 
sekmadienį, spalio 21 d., pa-
remsite ir lituanistinio švietimo 
darbą. Blynai bus kepami nuo 
8 vai. ryto. Pusryčius ruošia ir 
visus kviečia LB Marąuette 
Parko apylinkės valdyba. 

x Edvardas Dambrauskas , 
Darius Grybauskas Alius 
Stankus ir Christopher Urbonas 
modeliuos Gingiss Formai 
Wear, Evergreen Plaza ir Mals 
Men's Shop, Oak Lawn, IL., 
drabužius Marijos seserų 
rėmėjų rengiamoje madų paro
doje, spalio 21 d. 2 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Renginys — 
„Eglutei" paremti. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: prof. muz. 
dr L. Šimutis. Evergreen Park. 
111.. E. Diminskienė, Hot 
Springs Village. Ark., Bronius 
Underys, Chicago, 111., Justina 
Larsen. Lake City. Mich., A. 
Kremer is , Palos Hts., 111. 
Nuoširdus ačiū. 

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

x P a s k u t i n i s „ Š v i e s o s " 
konce r t a s įvyks Pasaulio Lie
tuvių centre. Lemonte, šešta
dienį, spalio 20 d., 11:30 v. 
ry to . Nepraleiskite progos 
pamatyti šį žavų Vilniaus Ped. 
Instituto ansamblį! 

fski 
x Brighton Pa rko Lietuvių 

Namų savininkų draugi ja 
rengia 29-tą jubiliejini ban
ketą, kuris įvyks š.m. spalio 20 
d., šeštadienį, 7 v.v. Šaulių 
salėje. 2417 W. 43 St. Bus meni
nė programa, šalta-šilta vaka
riene, veiks baras; Šokiams gros 
Kostas Ramanauskas. Kviečia 
valdyba Bilietus užsisakyti: V. 
Utara, tel. 312-847-0664, A. 
Raštienė, tel. 312-778-3025. 

(ski 

x Šiandien „ D r a u g o " at
k a r p o j e baigėme spausdinti 
Edmundo Jakaičio novele „Išpa
žintis". Rytoj pradėsime spaus
dinti Stasio Daliaus „Skrydis 
ap l ink žemę" , ke l ionių 
aprašymus. 

x Lietuvių P e n s i n i n k ų są
j u n g o s narių susirinkimas bus 
spalio 26 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
po pietų Šaulių namuose. Na
riai kviečiami gausiai dalyvauti 
ir atnešti vieną, kitą daiktą 
dovanoms. Dr. Arvydas Vana-
gūnas kalbės vyresnio amžiaus 
sveikatos reikalais, ypač žiemos 
metu. 

x Rytoj , šeš tad ien į . Jau
nimo centre rengiamas komp. 
Antano Vanagaičio kūrinių 
koncertas. Programą atliks 
sol is ta i Audronė Simo-
naitytė-Gaižiūniene, Algirdas 
Brazis, Jonas Vaznelis, pianis
tas Manigirdas Motekaitis ir 
Dariaus Polikaičio diriguojamas 
Dainavos ansamblis. Bilietai iš 
anks to gaunami Margučio 
raštinėje ir Gifts International 
parduotuvėje. Šeštadieni bilietų 
kasa Jaunimo centre pradės 
veikti 5:30 v.p.p. Koncertas pra
sidės 7 v v punktualiai Po 
koncerto visi kviečiami į kavinę 
pasivaišinti ir pasižmonėti. 

x S u v a l k i e č i ų d r a u g i j o s 
na r ių susirinkimas bus spalio 
26 d., penktadienį. 1 vai. p.p. 
Kojak salėje, 4500 S. Talman 
A ve ., Brighton Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti ir ap
tarti draugijos tolesnės veiklos 
planus. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Apie šeimų re ika lus kal
bės ir visus kviečia Prudential 
agentas Richard Rekash, žymus 
tos srities žinovas. Susirinkimas 
bus The Chicago Learning 
Center. 3055 E. 92 St. Chicago, 
IL. Dalyvaujantieji prašomi iš 
a n k s t o p raneš t i A n n tel . 
312-767-1388, nes bus ir vaišės. 

x VINA D E L MAR, Chile 
vadinamas „Gėlių ir Sodų" 
miestu ir Valparaiso, pastatytas 
stačioje įkalnėje. Juos aplankys 
„DRAUGO" eksursijos dalyviai 
keliaudami Pietų Amerikoje, 
š.m. lapkrič io mėn. 26 d. Dėl 
kainų ir informacijos kreipkitės 
pas American Trave l Service 
Bureau , 9727 So. Westem 
Ave, Chicago, IL 60643. Tel. 
(1-312) 238-9787. <sk) 

Lietuvos užsienio reikalų ministeris Algirdą? Saudargas kalbasi su poetu Kaziu Bradūnu ir 
Kazimiera Bradūniene, kurie neseniai buvo Lietuvoje. Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
PAGERBTA LIETUVAITE 

Daliai Čepeiytei , studi
juojančiai odontologiją Loyolos 
universitete, šio universiteto 
prezidentas Raymond Baum-
hard, S.J., įteiks „1990 Prezi-
dent's Medallion" spalio 26 d., 
Loyolos universiteto,J/ounders' 
Day" iškilmėse Westing viešbu
tyje. 

x Moteris iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo. Skambinti 
312-523-7860. 

fsk) 
x Lietuvių fotografų 19-to-

sios kasmet inės p a r o d o s ati
d a r y m a s bus penktadienį, 
spalio 19 d.. 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje Kviečiame visus at
silankyti. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa 
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kurkul i s , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s Kurkulis, 
tel . 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel . 1^00-423-2294. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius } Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus Nevv Yorko ae-
rodromuoM'. įskaitant bilie
tus j kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite i New Yorko ke
lionių a g e n t ū r a . .VYTIS" 
718-769-3300. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE,MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x DĖVFT1 DRABUŽIAI. 
ba ta i , maistas ir kt. daiktai. 
VAISTAI — receptinai, nere-
ceptinai Kiekiai neribojami. 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš 
tu arba UPS. Aukštos kokybes 
rūkytos mėsos gaminiai AU
TOMOBILIUS parduodame pi 
giai. TRANSPAK. 2638 W. 69 
St.. Chicago. IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Filatelistų draugi ja „Lie
tuva" spalio 26-29 d. Jaunimo 
centro apatinėje salėje ruošia 
filateline-numizmatinę parodą, 
kurioje bus rodinių ir iš 
Lietuvos. Visi kviečiami. įėji
mas laisvas. 

x J ū r a t ė Zelba savo įsigytais 
ir pačios siūtais drabužiais 
pa įvai r ins Marijos seserų 
rėmėjų madų parodą ateinantį 
sekmadienį. Jaunimo centre. 
Bilietai — Varnelių prekyboje. 

x Mary R. Kober, Port Wa-
shington. N.Y., „Vyt is" — 
Knights of Lithuania žurnalo 
redak torė . V. B laža i t i s , 
Chicago. 111., Vaslovas Dzicas, 
Omaha, Nebraska, Anna Anta
naitis, Hot Springs, Ark., A. 
Januška, Milton, Mass., Juozas 
Bradūnas. Baltimore, Md., dr. 
P. ir E. Jokubkos. Chicago. 111. 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo 20 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

x Lietuva Amerikos Televi
zijoje! Asmenys arba organiza
cijos gali užsisakyti spalvotą 
dviejų valandų filmą rodanti 
lietuviu pastangas atstatyti 
nepriklausomybę. Jrekorduota 
VHS formato kasetėje. Meniš
kai paruošta, teigiamai ir 
plačiai aprašyta ..Drauge" š.m. 
rugsėjo 28 d. Kaina su persiun
timu $35.00. Čekį su savo adre
su siųsti: Feliksas Kontautas , 
747 E. Broadway , S. Boston, 
MA 02127. Tel. (617) 268-5876. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais 
to p roduk ta 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 South 79th Ave.. Hicko-
ry Hills. IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

Kiekvienas universiteto fa
kul tetas kasmet išrenka po 
studentą, pirmaujantį moksle, 
dalyvaujant; mokyklos gyveni
me bei reprezentuojantį uni
vers i te tą ir tuo sugebant į 
įgyvendinti Loyolos universi
teto steigėju principus. Dalia 
buvo išrinkta odontologijos 
fakulteto profesorių, vadovybės 
ir studentų, Kaip pasižymėjusi 
šio fakultete, -tudentė. Šiame 
fakultete studijuoja daugiau 
400 studentų. Be studentų šiose 
iškilmėse taip pat bus pagerbti 
ir pasižymėję visuomenininkai. 

1991 m. pavasarį Dalia įsigys 
dantų gydytojos diplomą. Ši ga
bi ir darbšti lietuvaitė yra Onu
tės ir Roberto Čepelių duktė, 
gyvenančių Palos Hills, IL. 

- K. 

Dalia Čepelytė 

VILNIAUS „ŠVIESA" 
CHICAGOJE 

x Baltijos res torane ge ra s 
l ietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi sales įvairiems 
renginiams Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r -9v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber t s Rd.. tel. 708-458-1400. 

tsk) 

Vilniau? Pedagoginio insti
tuto lietuvių liaudies dainų ir 
šokių ansamblis „Šviesa" , 
kviečiamas Chicagos lietuvių 
„Grandie?"*, čia koncertavo 
spalio 14 ir 15 dienomis. Svečiai 
iš Lietuvon parodė gajumą: per 
nak t į autobusu a t v y k ę į 
Chicaga. mažai tepailsėję, jau tą 
sekmadienio rytą giedojo per 
lietuviškas Mišias Švč. M. Mari
jos Gimimo banyčioje I jų 
koncertą sekmadienį popiet 
susirinko pilna Jaunimo centro 
salė. net ir galerijoje buvo gau
siai da!yv;U. Ir „Šviesa" to buvo 
verta. Ansamblis puikiai išla
vintas, gyvuoja jau 36 metus. 
Jų scenoj pasirodymas buvo su 
pagarba liaudies kūrybai ir 
atliekamos su rimtimi dainos 
buvo nuoširdžiai įsijaustos. 
Liaudies šokiai turėjo daug 
grakštumo, naujų figūrų ir 

x Moterta iš Lie tuvos ieško 
bet kok d a r b o Skambin t i : 
t e l . 312-H47-3824. 

(sk) 

x Dail Ada Su tkuv ienė pa 
ruošė specialią emblemą - ant-
galvę DIRVOS deimantinio 
jubiliejaus korespondencijai, 
kuri netrukus pasidarė oficialiu 
DIRVOS 75-mecio ženklu. Sis 
ženklas S m. spalio 21 d. puoš 
Martiniq.ie pokylių salę, kurioje 
bus DIRVOS deimantinio jubi
liejau? - nėjimas - pokylis. 

(sk> 

naujų št .Jų, iš viso to sudedant 
patrauklią meniškųjų įvairumų 
Pynę. 

J ie jau taip įgudę, kad to 
Vilniaus ansamblio grupes 
galėjo su pas isekimu kon
certuoti Vokietijoje, Vengrijoje, 
Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje. 
Jie veikia nuo 1954 m. ir turi 
110 narių. Į Chicagą atvyko 46 
žmonės, jų tarpe trys palydovai. 
Amžiaus vidurkis 23 m. 

J ų a t s i vež t ame l i aud i e s 
instrumentų orkestre — 4 kank
lės, akordeonas, smuikas, bir
bynės, skudučiai, skrabalau 
varpeliai, būgnas. Dalyviai — 
studentai, besiruošią vidurinėse 
mokyklose dėstyti anglų kalbą, 
istoriją, matematiką, fiziką, o 
kai kurie jau studijas baigė, bet 
dar nuo seniau tebepasilieka 
ansamblyje. „Šviesa" jau kon
certavo Washingtone , New 
Haven, Detroite, Clevelande 
Amerikoje visi pirmą kartą. 
Džiaugiasi, kad jiems labai gerą 
įspūdį padarė išeivijos lietuviai, 
visi nuoširdūs, besišypsantieji 
Chicagoje juos priglaudė apie 25 
lietuvių šeimos ir jie buvo la
biau patenkinti sustoti šeimose, 
kaip viešbutyje. 

Jų programa pasižymėjo šokių 
ir figūrų naujumu, dainų liau
diškumu ir skambumu. Jau pra
džioje jų pranešėja Raminta 
Rinkeleikytė priminė gyvas 
tėvų dulkes kapinynuos ir meilę 
Lietuvai. 

Jie atsigabeno Vilniuje su 
spalvotu tautiniu motyvų vir
šeliu atspaustintą programą. 

Pradėjo sveikinimo muzika ir 
nuoširdžiais žodžiais, toliau — 
Lietuviais esame mes gimę. 
folkloriniai šokiai: vajaugas, 
l e l e n d e r i s , duja . L i a u d i e s 
inst rumentų orkest ras sugrojo 
šalabaną, sekė ratel is , Pjaun 
bro l iuka i , Pempe i , pempei , 
lt arpas — oželis su naujomis fi
gū romis , b i r b y n e p e r t e i k ė 
p i e m e n ė l i ų r a l i a v i m ą , ėjo 
mergaičių šokis su varpeliais — 
sesylio, vyrai t r a n k ė kojas 
klumpakojyje. K a n k l i n i n k ė s 
perteikė Svajonę, ėjo lenciūgė
lis, krabalais nuskambėjo Medi
nis žirgelis, skudučiai užtraukė 
Kiškelį, skambėjo lelenderis, 
Giedu Da ine lę , Ž e m a i t i š k a 
polkutė ir klumpakojis. Panau
dota Tamulionio, Švedo, Šim
kaus, Juozapaičio, Gruodžio, 
Klovos, Kutavičiaus, Pilypaičio 
melodijos. 

Po petraukos ėjo: aplinkinis, 
ąžuolėlis, Užaugau Lietuvoj, 
Tykiai, tykiai . l iaudies šokis 
kubilas, daina Vienas žodis, 
jovaro kadril ius, liaudies daina 
Vai žydėk, Tylūs vakarėliai , 
šokis su varpeliais — gailingis, 
liaudies daina Ir at lėkė, Saulei 
tekant, su daina vyko kūlimo 
šokis, orkestras perteikė pjesę 
Pokštas, vyko senovinis fokstro
tas , patriotinė da ina Į Lietuvą. 
Užbaigoj — švent inė polka.Ir 
dar visus įšildė antruoju h imnu 
tapusi Lietuva brangi . Čia dar 
buvo melodijos kompozitorių 
Savinos, Budrevičiaus, Mont
vilos, Bražinsko, A. Lapinsko, 
Pilypaičio. 

Viskas buvo a t l ik ta skonin
gai, ilgai nedelsiant, nedarant 
pertraukos, kad publika plo
jimais ir bravo šauksmais reiškė 
pasitenkinimą. 

Pabaigoje ansamblis buvo ap
dovanotas gėlėmis, o „Gran
dies" vadovė I. Smieliauskienė 
išreiškė nuoširdžią padėką, 
iššaukdama meno vadovą J. 
Jauniškį , orkestro vadovę V. 
Paiubinskienę. choro vadovą J. 
Žitkevičių, choreografas buvo V. 
P a u k š t e , c h o r m e i s t e r i s V. 
Tavoras. koncertmeisteris — J. 
Žilys. 

Publika buvo pakviesta pa
bendrauti ir pasivaišinti drauge 
su Vilniaus ansambliu kavinėje. 

Šį koncertą organizuojant 
Chicagoje pasidarbavo „Gran
dies" vadovė J. Smieliauskienė 
ir globėjos A. Brazaitienė, R. 
Penčylienė. D. Puodžiūnienė. V. 
Mikaitienė. Jakš t ienė . 

J u o z . P r . 

A M E R I K O S LIETUVIŲ 
MONTESSORI D R A U G I J O S 

S U S I R I N K I M A S 

Rugsėjo 24 d. 7 v .v. susirinko 
nauja 1990-91 metų Amerikos 

Sol. Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė dainuos Antano Vanagaičio sukur
tas dainas Margučio rengiamame konrerte Jaunimo centre. 

IŠ ARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

— A. a. Vy tau ta s Vosylius 
buvo palaidotas Adelaidėje 
spalio 10 d. Apie 13 metų išbuvo 
Ramovės pirmininkas, apylin
kės valdyboje, kontrolės komi
sijoje, giedojo dviejuose cho
ruose. Jo liūdi visi Adelaidės 
lietuviai. 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Arch. A. J . Kerelis, inž. 
L. Šlenys, inž. R. Blinstrubas, 
IPSA I n t e r n a t i o n a l , Ltd., 
akcinės bendrovės direktoriai, 
lankėsi Lietuvoje, kur susitiko 
su biznio vadovais bei bendri
ninkais trijų nemažų projektų, 
kur iuos bandys įgyvendinti 
krašte. Buvo tartasi, kaip rea
guoti į naują krašto įstatymo 
projektą apdėti uždirbtą 
komercinį pelną 35% mokes
čiais. Pokalbiai vyko ir su trijų 
valstybinių bankų valdytojais 
apie ateities investavimo per
spektyvas, 35% mokesčių nuo 
pelno galimose konsekvencijose. 
Buvo Vilniuje atidaryta IPSA 
International, Ltd. reprezen
tacinė įstaiga. 

— New Yorko Lietuvos ka
r i u o m e n ė s įsikūrimo šventę 
minės lapkričio 18 d., sekma
dienį, iškilmingomis pamal
domis Apreiškimo bažnyčioje ir 
akademine dalimi mokyklos 
salėje . Paska i tą skaitys 
Amerikos marinų pik. Algis 
Garsys, tuo pačiu metu bus 
ilgamečio „Kario" žurnalo re
daktoriaus Zigmo Raulinaičio 
knygos „Karaliaus karai" pri
statymas. 

— St. Pe te rsburgo Lietuvių 
k l u b e koncertuos lapkričio 28 
d. muz. Antano Skridulio vado
vaujamas Daytonos choras „Sie
tynas". J į kviečia St. Peters
burgo Liet. Bendruomenės apy
linkė. 

lietuvių Montessori draugijos 
valdyba Oakbrook Terrace. 
Naujai išrinkta pirmininkė 
Nijolė Cijūnėlienė pravedė susi
rinkimą. Kiti nariai yra Rimas 
Dumbrys — vicepirmininkas, 
Danguolė Bielskienė — iždi
ninkė. Aldona Bielskienė — 
sekretorė, Marytė Kucinienė — 
sekretorė korespondencijom. 
Daina Aukštuolienė — narė, 
Virginija Mačiulienė — moky
tojų sekcijos atstovė, Vida 
Rudienė ir Juozas Kapačinskas 
— Vaikų namelių atstovai, Eglė 
Novak ir Kristina Milūnienė — 
Žiburėlio atstovai. 

Per vasarą draugijos stipen
dijomis Vida Rudienė ir Milda 
Šatienė išėjo Montessori asis
t e n t ė s kursus Montessori 
mokytojų paruošimo centre 
(MECA) Hinsdale. Jos abi žada 
prisidėti prie mūsų mokyklėlių 
kaip padėjėjos. 

Buvo aptarta 1990-91 metų 
veikla. Jau trečius metus iš 
eilės draugija žada suruošti 
tėvų-vaikų popietę ateinančių 
metų pradžioje. 

Draugijos globoje veikia dvi 
mokyklos: Vaikų nameliai ir 
Žiburėlis. Abi mokyklos kartu 
ruošia „Šeimos kaukių popie
tę", kuri įvyks sekmadienį, 
spalio 28 d., nuo 2 vai. iki 6 vai. 
Lietuvių centro sporto salėje, 
Lemonte. Dar numatyta pa
vasario „Madų paroda" ir mo
kyklėlių gegužinė, pamokoms 
pasibaigus. 

Nauja valdyba tikisi, kad vėl 
susi lauks labai reikalingos 
paramos iš lietuvių visuomenės. 

K i t a s sus i r inkimas bus 
lapkričio mėn. 

A. B. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

( 


