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Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pareiškimas 
Dėl TSRS okupacinės kariuomenes 

savivalės Lietuvoje 
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Šių metų lapkričio 7 d., nepai
sydami Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos ir Vy
riausybės protestų, Lietuvoje 
dislokuoti TSRS okupacinės ka
riuomenės daliniai surengė 
karinį paradą. Šią karinės jėgos 
demonstraciją lydėjo smurto 
veiksniai, nukreipti prieš Lietu
vos Respublikos pi l iečius . 
Desantininkams bandant jėga 
užimti Lietuvos konservatoriją, 
kurioje tuo metu vyko paskai
tos, buvo ne tik Šiurkščiai 
pažeis ta šios aukš tos ios 
mokyklos autonomija, bet ir 
s u n k i a i sužaloti Lie tuvos 
Respubl ikos pi l iečiai bei 
nuniokotas mokslo įstaigos tur
tas, įvairiose kitose sostines 
vietose buvo provokuojami 
žmonių susidūrimai, padaryta 
materialinės žalos. Tik žmonių 
savitvardos ir drausmės dėka 
okupacinei kariuomenei nepa
vyko išprovokuoti r i m t ų 
incidentų. 

Šie TSRS kariuomenės veiks
m u dar kartą parodo, kad TSRS 
vadovybė, Helsinkyje pasirašiu
si Saugumo ir bendradarbia
vimo Europoje pasitarimo Bai

giamąjį aktą, nuolat deklaruo
janti teisinės valstybės kūrimą, 
nesiskaito su valstybių suvere
nitetu, teise ir žmogiškumu. Pa
našūs TSRS veiksmai diskredi
tuoja ją, kaip derybų su Lie
tuvos Respublika partnerę, pa
saulio bendrijos akyse, ypač 
Paryžiaus susitikimo išvaka
rėse. 

Ne tik jėgos demonstravimas, 
bet ir jos panaudojimas Lietu
voje turėtų dar kartą priminti 
pažangiajai pasaulio visuome
nei, šalių vyriausybėms, kad 
TSRS, jos ginkluotosios pajėgos 
ir toliau nesiliauja brutaliai 
pažeidinėti žmogaus, piliečio ir 
tautų teises. Lietuvos Respub
likos Aukščiausioji Taryba, 
protestuodama prieš tokius 
TSRS okupacinės kariaunos 
veiksmus, kreipiasi į valstybes 
— Paryžiaus susitikimo dalyves 
— ir kviečia tuos veiksmus pa
smerkti. 

Vyt . Landsberg is 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas 

Vilnius, 1990 m. lapkričio 8 d. 

Kazachstano nelaimė 
Maskva . — Kazachstano res

publ ika Sovietų Sąjungoje 
paprašė Centro vyriausybe 
paskelbti pavojingą ekologinę 
zoną aplink Ust-Kamenogorsko 
miestą, nes ten įvykęs spro
gimas branduolinėje jėgainėje 
labai išsiplėtė ir sudaro pavojų 
gyventojams. Ši vietovė yra ar
t i Mongolijos ir Kinijos sienų. 

Nepranešama, kad bū tų 
žuvusių ar evakuotų iš tos 
apylinkės, tik sakoma, kad 
sprogimas įvyko rugsėjo 12 d. 
Vietinė vyriausybė lauke 4 
dienas, kol pranešė Kremliui, 
Kazachstano prez. Nursultan 
Nazarbajev savo pranešime 
rašo, jog jie jau paskelbė tą vietą 

Rusijos skautų 
kongresas 

Maskva. AP agentūra, pra
nešdama apie ruošiamą Rusijos 
skautų kongresą, primena, jog 
Sovietų Sąjungoje komunistai 
prisipažino, kad komunizmas 
bankrutavo: Lenino raštai yra 
nuvertinami, jo statulos griau
namos, o Leningrado miesto 
pavadinimą vėl nori pavadinti 
Petersburgu. Buvusi stipriausia 
ir įtakingiausia visoje Sovietų 
Sąjungoje partija, savo Centrinio 
komiteto plenume turėjo prisi
pažinti, kad įvykiai ją pralenkė 
ir jos autoritetas nyksta. Net ir 
prezidento Gorbačiovo išleisti 
dekretai , ne t ik Pabaltijo 
respublikose, bet ir k i tur 
Sovietų Sąjungoje, yra ignoruo
jami. Prezidentas Gorbačiovas 
įspėjo, kad jeigu nebus laiku 
įvesta rinkos ekonomija ir 
nebus sustabdytas tautybių at
siskyrimo judėjimas. Sovietų 
Sąjunga gali pasidaryti antruo
ju Libanu. 

Tokiam Gorbačiovo galvoji
mui prieštarauja įvykiai atski
rose respublikose. Net ir 
jaunimas subruzdo. Šį mėnesį 
įvyks Rusijoje pirmasis po 1915 
m. skautų kongresas. 

nukentėjusia ir pavojinga zona, 
kaip praneša „Tasso" agentūra, 
vienintelis žinių šaltinis, nes ta 
vieta yra uždrausta užsienio 
žurnalistams. Tas fabrikas buvo 
vienas didžiųjų alyvos gamin
tojų branduolinėms jėgainėms. 
Tas miestas tur i maždaug 
307,000 gyventojų. 

K r i n t a nuod ingos du lkės 
Kazachstano vadovybė parei

ka lavo Kremlių nedelsiant 
daryti ką nors, kad apsaugotų 
žmonių sveikatą. Viet iniai 
gyventojai prisiminė Černobylio 
nelaimę ir ta i sukėlė didelę 
baimę gyventojų tarpe. Prezi
dentas paklausė Kremlių, ar 
reikia uždaryti tą fabriką ir kad 
tuoj a t s iųs tų eksper tus i r 
nusp rę s tų ką da ry t i . J i e 
pareikalavo, kad būtų sudaryta 
komisija, kurioje būtinai būtų 
užsienio specialistai, nes Krem
liumi esą negalima patikėti. Bet 
vyriausybės laikraštis „Izvesti-
jos" paraše, kad padėtis esanti 
jau normali. 

Pranešama, jog padidėjo debe
sys ir nuodingos dujos pradėjo 
kristi ant žemės. Laikraštis 
rašo, jog miesto vadovybė 
norėtų plauti miesto gatves 4 
kar tus per diena, kad apsisau
gojus nuo nuodingų dulkių, 
tačiau to negali daryti, kadangi 
t rūksta benzino valdžios darbo 
mašinoms. 

Ten yra daug chemikalų ga
myklų tame regione ir šluoti 
gatves be vandens ten drau
dž iama. Pradžioje v i e t i nė 
komunistų vyriausybė keturias 
dienas neleido viešai pranešti 
žmonėms, kad įvyko nelaimė. 

— Baltieji rūmai pranešė, jog 
kitais metais bus leista įvažiuoti 
į JAV 131,000 pabėgėlių. I tą 
skaičių įeina 50,000 iš Sovietų 
Sąjungos, 52,000 iš rytinės Azi
jos, 6.000 iš pietinės Azijos, 
5.000 iš rytinės Europos. 4,900 
iš Afrikos ir 3,100 iš lotynų 
Amerikos. 

Lietuviškas koplytstulpis Vengrijoje 
,,Nuo šiol čia stovės ir Lietuvos menininkų kūrinys — koplytstulpis, kokių 
daug gali pamatyti Lietuvos kapinėse. Tegul tai būna ženklas, kad Lietuva 
yra su jumis", kalbėjo Lietuvos prez. Vytautas Landsbergis, 
atidengdamas Ši paminklą Keremešo kapinėse Budapešte. Po to V. Land
sbergis kartu su Lietuvos politiniu kalinių ir tremtinių sąjungos pir
mininku Baliu Gajausku ir valdybos pirmininku A. Lukša padėjo 
vainiką ant I. Nady kapo ir priklaupė pagerbė Vengrijos tautos didvyrio 
atminimą. 

Algimanto Žiiiano nuotrauka 

Sibire didžiausia pasaulio 
parapija 

L i e t u v i o m i s i o n i e r i a u s n u o s t a b u s a pas ii a v i m a s 

Roma . (CNS) - Kai kun. P . 
Bytautas buvo paskirtas savo 
pirmojon pastoracijos vieton, j is 
niekada netikėjo, kad bus j am 
pavesta kada nors pat i didžiau
sia parapija pasaulyje. 

Sis 32 metų lietuvis kunigas 
šiuo metu te ikia dvasinius 
patarnavimus visam sovietų 
Sibiro regionui, keliaudamas 
l ė k t u v a i s , t r a u k i n i a i s i r 
mašinomis. Jis aplanko miestus 
ir kaimus, kur dar liko tikin
čiųjų Kai jis į tokią vietą at
vyksta, kur kunigo žmonės 
nebuvo mate 70 metų, tai ka i 
kurie žmonės bėga prie jo ir bu
čiuoja jo abitą. Jie yra laimingi, 
galėdami matyti kunigą. 

Kun. Bytautas yra pranciško
nas iš Telšių ir buvo atvykęs 
Rytų Europos studijoms į Romą 
ir ta proga kalbėjosi su žurna
listais. Jis pasakojo, kad jo misi
ja tapo galima, ka i Sovietų 
vyriausybės nusistatymas re
ligijos a t žv i lg iu pas i 
keitė. Jis savo studijas baigė 
Kauno Kunigų seminarijoje. 
Vienu metu į ten atvyko katali
kų grupė iš Novosibirsko ir 
prašė vyskupą, kad kaip nors 
surastų ir paskolintų kunigą. 
Tai buvo 1986 m. Vyskupas 
tada pasakė „ne", bet kun. 
Paul ius Bytautas pasisiūlė, 
sakydamas: „Aš noriu ten vykti, 
kur nėra jokio kunigo". 

P r a d ž i a l a b a i sunki 
Prieš jį ten buvo ukrainietis 

kunigas, bet jis buvo suimtas ir 
patalpintas į kalėjimą už savo 
misiją. Kai kun. Bytautas nuvy
ko į Novosibirsko sritį, tai 
komunistines valdžios jį labai 
varžė. Jis turėjo iš anksto 
pranešti kiekvieną savo paju
dėjimą ir gauti leidimą važinėti 
iš vienos vietos į kitą. Bet po 
metų labai sunkių dienų, vieti 
nės katalikų grupelės buvo 
pradėtos labai gerai įvertinti ir 
valdžios žmonės pradėjo kitaip 
žiūrėti į šio kunigo veiklą. 

Novosibriskas yra akademinis 
miestas. Kun. Bytautui buvo 

le i s ta pradėti pa ska i t a s 
religinėmis cemomis univer
sitete. Susidomėjo juo spauda ir 
televizija. O šiuo metu jau ruo 
Siamas do'-tumentinis filmas iš 
ka ta l iku gyvenimo Sibire. 
Ki ta is metais Novosibirske 
įvyks tarptautmė konferencija 
mokslo :r filosofijos temomis. 

Bažnyčia a u g a 
Šis lietuvis Kunigas jau su

gebėjo pastatyt, mažą bažnytėle 
tame rajone ir planuoja dar dvi. 
J is susitarė su miesto taryba 
įsteigti šalpom centrą našlai
čiams ir seraliams. Jau 4 
Motinos Teresės misionierės 
seselės dirba šioje srityje. 
Bažnyčia ana. Praėjusiais 
meta i s j is pakrikštijo 100 
suaugusių žnv nių. 

Kunigo B y . u t o parapija 
didesnė už visa - fAV, nuo Uralo 
iki Arktikos. Jis naudojasi šių 
laikų ten galip- - technika. Prieš 
išvykdamas, p unčia telegra
mą į tą vieta, ir sada jį sutinka 
būriai žmonių Kai kunigas at
vyksta, tai bū: i didele džiaugs
mo šventė to: py linkėję. 

Pamaldos lietuvių bažnyčioje 
„The Cathr Review" rašo, 

jog Sibire tikir.neji yra išvežtųjų 
lietuvių, ler«u ir vokiečių 
vaikai arba iar ir vyresnio 
amžiaus trerr.miai, gulaguose 
dar išlikę gy v žmonės. Kun. By
tau tas ten sutiko ir 19-ojo 
amžiaus trer.imų palikuonis. 
Tomske, maždaug 500 mylių į 
šiaurę nuo Novosibirsko miesto, 
šis kunigas lsiko pamaldas, kai 
atvažiuoja, tuvių katalikų 
išvežtųjų pavarytoje bažnyčioje. 
J i s rado da< mažų tikinčiųjų 

kibire. Šv. Mišias 
Jose namuose, 
navimus teikia 
•je. 
- prašė pranciš-
<elia savo bro-
dėtų šiame jo 
ube. Šuo metu 
imto kunigų ir 

*ų. Jis pasisakė 

grupių visar 
laiko ir pri 
dvasinius p?. 
ir pačioje ga i 

Kun. Byta 
konų atsiųs i 
liukus, kad 
apaštalavitr > 
esą ten reiki.' 
tai dar neu7« 

Galioja 1937 metų 
Lietuvos — Vengrijos sutartis 

„Vengrijos laisvės kankiniams nuo lietuvių tautos" 
Budapeštas . (Elta) — Vengri- Vytautas Landsbergis taip pat 

joje, kai ten lankėsi Lietuvos susitiko su Vengrijos parla-
Respublikos Aukščiausiosios mento užsienio reikalų komisi-
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, susitiko su Vengri
jos Respublikos vadais — prezi
dentu A. Gencu ir Par lamento 
pirmininku D. Sabadu. Pasi
keista nuomonėmis dėl Lietuvos 
ir Vengrijos politinio, prekybi
nio ir kultūrinio bendradarbia
vimo plėtojimo. Vytautas Land
sbergis pasisakė už ta i , kad 
ryšiai, liečiantys prekybinius 
reikalus, būtų plėtojami re
miantis tebegaliojančia 1937 
metų Lietuvos -Vengrijos su
tartimi. Jis ta ip pa t išreiškė 
pageidavimą visiškai atstatyt i 
diplomatinius santykius. • 

Vengrijos vadovai pažymėjo, 
kad j ie nemato t a m jokių 
kliūčių. Susitarta tuos klau
simus išnagrinėti ar t imiausiu 
metu, iki kitos Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko kelionės į Vengriją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— P rez . G. B u s h a s ketvirta 
dienį turėjo ilgiau užtrukusią 
spaudos konferenciją, kurios 
metu pasakė, kad y r a siunčia
ma dar maždaug 100,000 kar ių 
į Saudi Arabiją, daugiausia iš 
Vokietijos. Žurnal is tam susi
darė vaizdas, kad karui su Iraku 
jau beveik pasiruošta ir jis gali 
prasidėti kiekvienu metu. Ta
čiau prezidentas pabrėžė, kad 
dar ir dabar galimas taikingas 
šios agresijos išsprendimas — 
besąlyginis Irako pasitrauki
mas iš Kuwaito. 

— Los Ange le s esąs Simon 
Wiesenthalio c e n t r a s , k a i p 
praneša žydų žinių agentūra 
JTA, suskaičiavo, jog 207 kom
panijos iš 22 kraš tų teikė pa
ramą Irakui cheminiais gink
lais ir kitokiomis mases naiki
nančiomis medžiagomis. Į tą 
skaičių įeina Vokietija prieš 
susijungimą. Amerikoje buvo 18 
tokių firmų, Britanijoje 18, 
Austrijoje 17, Prancūzijoje 16, 
Italijoje 12 ir Šveicarijoje 11 
firmų. 

— Paryž iaus žinių agentūra 
praneša, jog Vokietijos vy
riausybė painformavo Kremlių, 
kad uždaro penkias Sovietų 
pastatytas branduolines jėgai
nes buvusioje Rytų Vokietijos 
teritorijoje dėl blogai įrengtų 
saugumo priemonių. Paryžiuje 
esanti Branduolinės Energijos 
agentūra pa rag ino uždaryti 
nesaugius atominius reaktorius 
dar 26 vietose Sovietų Sąjungoje 
ir kitur Rytų Europoje. 

— I-ondone Europos banki
n inka i ir f i n a n s i n i n k a i 
pareiškė, jog Amerikos biudžeto 
krizė atsiliepia blogai į pasaulio 
ekonomiją. Britanijos didžiojo 
banko ekonomistas Tim Fox pa
sakė, jog „yra t ikrai iškilusi 
pasitikėjimo krizė Amerikos 
politine vadovybe". Tą patį 
pasakė ir Vokietijos banko vy
riausias ekonomistas Norb^rt 
VValter. 

— I r a n o žemės drebėjime be 
namų liko maždaug 12,000 
žmonių. Žuvusiųjų skaičius dar 
nenustatytas. 

jos na r i a i s . Pokalbyje buvo 
paliesti klausimai, susiję su 
Lietuvos tarptautinėmis pro
blemomis, taip pat su Vengrijos 
parama Lietuvai. 

Sus i t ik ime pažymėta, kad 
visos Vengrijos partijos remia 
Lietuvos pastangas ir jos kovą 
už nepriklausomybę. 

įvyko konstruktyvus pokal
bis apie būsima Lietuvos ir 
Vengrijos parlamentini bendra 
darbiavimą. 

B u d a p e š t o kap inėse 
Kerepešio kapinėse Buda

peš te pa la ido t i žuvę 1956 
metų sukilimo dalyviai. Čia, 
praėjus daugeliui metų po mir
ties, perkelti ir vengrų tautinio 
didvyrio Imrės Nadžio palaikai 
I jas pagerbti sukilimo dalyvių, 
politinių kalinių atminimo susi
r inko tūks tančia i Vengrijos 
žmonių. Čia atvyko ir Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Buvo iškilmingas ceremonia
las, skir tas atidengti lietuvių 
tautodailininkų sukurtam kop 
lytstulpiui. Ant jo buvo juostos 
su Lietuvos ir Vengrijos vėliavų 
spa lvomis . V. Landsberg is 
nu t r aukė apdangalą, ir prieš 
a k i s iški lo l i e tuv i škas rū
pintojėlis sa skaasmo simboliu 
— erškėčio šaka. Koplytstulpyje 
išdrožtas užrašas: „Vengrijos 
laisvės kankiniams nuo lietuvių 
tautos" . 

V. Landsbergis taip pat daly
vavo oficialiame ceremoniale 
Kerepešio kapinėse, skirtame 
pagerbti 1956 metų revoliucijos 
Vengrijoje aukų atminimui ir 
pasaul inio politinių kaliniu 
kongreso posėdyje, kuriame 
pasakė kalbą. 

Laisvės kovotojų t a r p e 
Ovacijomis buvo sutiktas Vy

ramą ir valstybinius ryšius, 
istorines šio Šimtmečio kovos 
komunistinėse sistemose para
leles. Lietuvos pasipriešinimas 
tęsėsi beveik iki tol, kol kilo 
Vengrijos revoliucija, pastebėjo 
jis. 

Vengrijos vadovybė rodė 
didei} dėmesį Lietuvai. 

Dip lomat in ia i ryšiai 
Eltos korespondentui Romual-

dui Čėsna i da r Vengrijoje 
Vytautas Landsbergis pareiškė: 

„Vizitas buvo trumpas, bet 
labai tur in ingas" . „Turėjau 
oficialų susitikimą su Vengrijos 
prezidentu Arpadu Gencu ir 
parlamento pirmininku Djer-
džiu Sabadu. Jo metu mes 
suiarėme del tolimesnių veiks
mų, plėtojant ir įtvirtinant Lie
tuvos ir Vengrijos bendradar
biavimą. Buvo susitarta dėl 
oficiala .- vizito, kurio metu 
būtu galima pasirašyti tarp
valstybinius dokumentus. I 
mano pasiūlymą atnaujinti dip
lomatinius ^.intykius Vengrijos 
vadovai atsiliepė, kad jie tam 
nemato kliūčių. Ir tai taip pat 
bus būsimo vizito parengimo 
tema 

Keletą kartų teko susitikti su 
Vengrijos politinių kal in ių 
organizacijos vadovais, aptarti 
galimą panašių organizacijų 
bendradarbiavimą, kuris būtų 
Lietuvos ir Vengrijos visuo
meninių organizacijų politinio 
bendradarbiavimo dalis. Nau
dinga buvo pasikeisti informaci
ja ap'e tai, kaip Lietuva spren
džia nekal ta i nukentėjusių 
žmonių reabilitavimo, kompen
savimo klausimus ir kas šiuo 
atžvilgiu daroma Vengrijoje... 

.. Pasaulinio laisvės kovotojų 
kongreso kuluaruose turėjau 
progos atnaujinti pernykštę 
pažintį su dabartiniu Vengrijos 
ministru pirmininku Jozefu 
Angalu ir su juo pasikalbėti 
apie Lietuvos ir Vengrijos bend
radarbiavimą". 
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Vengrijos parlamento pirmininkas Djerdis Sabadas, kairėje. Vengruos 
Respublikos prezidentas Arpadas G*mas ir Lietuvos Respublikos 

žurnalistui John Thavis, kad jis 
tęs tą misiją ir toliau ir esąs 
labai laimingas, „galėdamas 
vykdyti tokią Viešpaties valią", 
o darbo esą „į valias". 

prezidentas Vytautas Landsbergį 
darbiavimo keliu 

tau tas Landsbergis, kalbėjęs 
pasauliniame laisvės kovotojų 
kongrese. Jame dalyvavo ir 
Vengrijos Respublikos preziden 
tas Arpadas Gencas. Visa salė, 
ne kartą atsistodama, plojo ir 
skandavo: „Valio Lietuvai!", 
„Tegyvuoja Lietuva!..." 

Vytautas Landsbergis akcen 
tavo, kad ir Vengrija, ir Lietu\ a 
dabar sudaro progą Tarybų 
Sąjungai parodyti jos intencijų 
t ikrumą arba apgaulingumą 
Mes kar tu su Vengrija tikrina 
me, ar Tarybų Sąjunga iš 
tikrųjų nori būti teisine vals-
tybė, kaip ji skelbiasi, ar ji at 
s i sako savo ekspans i jos i 
Europą, pabrėžė jis. Kalbėtojas 
išryškino abiejų tautų bend 

• "f kad c V.T-tu kovos ir bendra 

Eltos nuotrauka 

KALENDORIUS 

Lapkr ič io 10 d.: Andrius, 
• ydė. Trifena, Vaišviltas, 

irtas. 
Lapkr ič io 11 d.: Martynas, 

Anastazija, Milvyde. Vygintas, 
Veraa • 

Lapkr ič io 12 d.: Ašmentas, 
Alvilė. Kristinas, Renata. 

Lapkr ič io 13 d.: Arkadijus. 
Eirimė, Norvydas, Didakas. 
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(Pabaiga) 
Edvardas Tuskenis Lietuvoje 

p ra le ido visus me tus — 
Chicagon grįžo rugpjūčio 
mėnesį. Lietuvoje dirbo infor
macijos centre ir buvo vienas iš 
„Lithuanian Review" leidėjų. 
Tuskenis kalbėjo apie politinius 
procesus Lietuvoje. Į Lietuvos 
Aukščiausiąją tarybą demokra
tiškais rinkimais išrinkti 140 
deputatų. Jie išsirinko Vytautą 
Landsbergį pirmininku ir pat
virtino Landsbergio siūlomus 
kandidatus į Ministerių tarybą. 
Vyriausybė — tai Ministerių ta
ryba. 

Iš politinių organizacijų ge
r i a u s i a i sus iorganizavus i 
Komunistų partija. Lietuvoje 
partijos populiarumas paaugo, 
jai atsiskyrus nuo Maskvos. Iš 
partijos lyderių populiariausias 
Brazauskas. Neaišku, ar pava
dinimo pakei t imas išgelbės 
Komunistų partiją. Sąjūdis 
anksčiau buvo idėjų avangarde, 
dabar ne. Sąjūdis dabar skilęs. 
Sąjūdyje anksčiau buvo daug 
komunistų, bet part iniams po 
Kovo vienuoliktosios deklara
cijos liko mažiau ir mažiau 
vietos. Pavyzdžiui, dabar Eduar
das Vilkas, Bronius Genzelis 
yra jau t ik Lietuvos komunistų 
partijos veikėjai. Vasario mė
nesio rinkimai buvo Sąjūdžio 
triuškinantis laimėjimas. Aukš
čiausiosios tarybos žmonių ga
bumo la ipsnis lygus J A V 
kongreso žmonėms, t ik j ie 
neturi pagalbinių žmonių. Ne 
visi apie temas pasirodo žiną. 
LKP deputatai mažai daro, ta i 
atrodo protingesni. 

Kai Vytautas Landsbergis bu
vo išrinktas AT pirmininku, 
Lietuvoje kilo tam tikra nepa
sitenkinimo banga. Liaudies 
tarpe Brazauskas populiaresnis 
už Landsbergį. Lietuva dar 
nepripratus prie demokratiško 
galvojimo: pralaimi r inkimus, 
turi išeiti. Ministere pirmininke 
buvo p a r i n k t a K a z i m i e r a 
Prunskienė, o Brazauskas vy
lėsi, kad gal jis. Tačiau, jei 
ministerių pirmininku būtų 
parinktas Brazauskas, būtų 
buvęs dar didesnis nesutarimas. 
Yra ir konstitucinių nesutari
mų. Kokia turi būti valdymo 
sistema: ar prezidentinė, ar par
lamentinė? Jei parlamentas yra 
grynai įstatymų leidimo orga
nas, tai neturėtų kištis į vy
riausybes valdymo reikalus. Vy
riausybėje yra daug daugiau ko
munistų, negu Aukščiausiojoje 
taryboje. Yra tam t i k r a s 
skaičius deputatų, kurie norėtų 
pašalinti vyriausybę. Vyksta po
litinės kovos — ieškoma nepri
klausomybės priešų. Nomenkla
tūra ir toliau valdo kraštą, o tai 
reiktų iš esmės keisti. Partijų 
veiklos, kaip tokios, nesijaučia 
— daugiau matomos srovės ar 
frakcijos Aukščiausiojoj taryboj. 

Audra Kubiliūtė yra studi 
javusi management ir šalutine 
sritimi lituanistiką. Ji rugpjūčio 
ir rugsėjo mėnesiais arti trijų 
savaičių su Donato Šato grupe 
praleido Lietuvoje. Ekonomine 
Lietuvos padėtis baisi. Parduo 
tuvių lentynos tuščios, tačiau 
Garūnų turguje yra visko už 
labai aukštas kainas Nusikal 
timų skaičius kyla Už JAV 
dolerj siūloma nuo 15 iki 30 
rublių. Vakarų cigarečių po-
kelis apie 20 rublių Koopera
tininkai klesti ekonomijos spra

gose, bet tur i mokėti protekci
jos mokestį. Lietuviai veža į 
Jugoslaviją plaktukus. Daug 
gabių žmonių išvyksta. Indus
trija yra 30-40 metų atsilikusi 
nuo Vakarų. Sovietų tvarka: 
pirkti techniką tik tuo metu, kai 
ji būtinai reikalinga. Atmatos 
daro didelę ekologinę žalą. 

A idas P a l u b i n s k a s dirbo 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko įstaigoje ir kalbėjo apie 
Vytautą Landsbergį. Apie jį 
b ū t ų g a l i m a ke l i s t o m u s 
parašyti . Kai tankai riedėjo 
Vi lniaus gatvėmis, Vytauto 
Landsbergio žodžiai stiprino 
Lietuvos žmonių ryžtą. Lands
bergiu Lietuvos žmonės pasiti
ki. Į tampa buvo labai didelė — 
informacijos biure dirbantiems 
žmonėms ne kartą atrodė, kad 
viskas jau baigta. Aukščiausioje 
taryboje y ra normalios grupuo
tės ir komunistai , kurie nori iš
laikyti savo turėtas pozicijas. 
Politinis gyvenimas Lietuvoje 
yra minų laukas. Vytautas 
Landsbergis niekad nesileido į 
vaikiškumą. Jis idealistas, bet 
mato tikrovę. 

Po trijų pranešimų svarstybų 
dalyviai pasikeitė komentarais 
savo tarpe. Edvardas Tuskenis 
pastebėjo, kad Vytautas Lands
bergis gana gerai vadovauja 
Aukščiausiajai tarybai. Aidas 
Palubinskas komentavo, kad 
na tūra lu , kad Sąjūdyje yra 
suirutė. Partijos gali daugiau 
augti . Vyriausybės ir parla
mento konfliktas yra daugiau 
asmenybių konfliktas. 

Dabar atėjo laikas publikai 
jungt is į diskusijas. Jose daly
vavo: Arūnas Liulevičius, Kazys 
Ėr ing i s , Vytau tas Vepštas , 
Liūtas Mockūnas, brolis Petras 
Kleinotas,SJ, Vytautas Vygan
tas. Svarstybos klausytojams 
paliko labai puikų įspūdį. 

„Ate i t i e s " žurna lo v a k a r a s 

Tą pati šeštadienio vakarą 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
įvyko „ A t e i t i e s " žu rna lo 
vakaras , kurį ruošė Chicagos 
sendraugių ateitininku skyrius. 
Vakarą atidarė skyriaus pir
mininkė Jadvyga Damušienė, 
p r i s egdama . .Ate i t i e s" vy
riausiai redaktorei korsažą ir 
pakviesdamas pranešinėtoju 
studentą Gytį Liulevičių. 

Savo žodyje Danutė Bindo-
kienė pastebėjo, kad ,.Ateities" 
žurnalas yra kaip tiltas, jun
giantis tėvų ir moksleivių kar 
tas . Jos art imiausi bendra 
darbiai — redakcija: Ramunė 
Kubiliūtė, Rūta Sidrytė, Vik 
tu tė Siliūniene. Jonas Kuprys 
Žurnalo skelbtame jaunimo 
kūrybos konkurse dalyvavo 26 
jauni kūrėjai iš Kanados. JAV. 
Vokietijos, Australijos ir Lie
tuvos. Specialios premijos yra 
skiriamos Džiugui Jukniui ir 
Pauliui Stepanui. Už meniškas 
fotografijas: Rimai Polikaitytei 
ir Tomui Skrupskeliui. Už veik 
los fotografijas: Aldui Kriau 
čiūnui. Astai Tijūnėlytei. Tomui 
Vasiliauskui. Už eilėraščius: 
Džiugui Jukniui , Metai Lan 
dytei, Ritai Račkauskaitei. An 
driui Musteikiui. Laisvos kū
rybos kategori joje: Rimai 
Iešmantaitei . Mildai Bublytei. 
Gyčiui Vygantui, Vaivai Vy-
gantaitei Už reportažus: Linai 
Mockutei, Nidai Tijūnėlytei. 
Aldui Kriaučiūnui. Vaidotui 

Ivanauskui, Daniui Silgaliui. 
Premijas įteikė mecenatas pre
latas Juozas Prunskis, talki
namas žurnalo administrato
riaus Juozo Polikaičio. Savo 
žodyje prelatas Prunskis papa
sakojo anekdotą, kad geriausias 
rašytojas yra tas, kuris rašo če
kius. Juozas Polikaitis dabar 
„užsidėjo" savo Ateitininkų 
Federacijos vado „kepurę" ir pa
sveikino jaunuosius rašytojus ir 
poetus. Rūta Sidrytė paskaitė 
Pauliaus Stepano apybraižą 
„Dievo langas". 

Po premijų įteikimo sekė 
muzikinė vakaro dalis, kurią 
nuotaikingai atliko fleitistė 
Rima Polikaitytė, smuikininkas 
Kazys Motekaitis, o jiems akom
panavo pianistas Manigirdas 
Motekaitis. Programa buvo 
trumpa, kruopščiai paruošta ir 
atlikta su kūrybiniu užside
gimu. Atminty ilgai liks Bud-
riūno „Tėviškėle, tėviškėle" 
prisiminimas (Rimos fleitos 
sidabriniai garsai) ir Kazio Mo-
tekaičio atlikto „Orange Blos-
som Special", kuriame girdėjosi 
šilta ir autentiška Texas smui
kininko tradicija. Pianistas 
Manigirdas Motekaitis akompa
navo meistriškai. Prie linksmos 
muzikinės programos nuotaikos 
prisidėjo ir pranešėjo Gyčio 
Liulevičiaus pokštai. 

Nutilus paskutiniams smuiko 
garsams, atsivėrė salės durys ir 
pro jas atskubėjo visas pulkas 
jaunų patarnautojų, nešančių 
ant stalų karštus, gabios šei
mininkės Onos Norvilienės 
pagamintus, patiekalus. Po va
karienės pradėjo groti šokiams 
„Žaros" orkes t ras . Buvo 
linksminamasi iki pirmos ryto 
„Ateities" žurnalo vakarą rei
kia laikyti labai pasisekusiu — 
pilna salė dalyvių, puiki nuo
taika. Vakaras yra reta proga 
kartu linksmintis ir labai jau
niems ir gražaus amžiaus sulau 
kusiems. 

Sekmadienis Atei t ininkų 
namuose 

Sekmadienį, spalio 14 d., 
programa vykoLemonte. 11 v.r. 
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio lietuvių katalikų 
misijos bažnyčioje koncelebravo 
kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, prelatas Vytautas Balčiū
nas ir kun. Leonas Zaremba.SJ. 
Savo pamoksle kun. Bagdanavi
čius kalbėjo apie sekmadienio 
Evangelijos palyginimą, apie 
kvietimą į vestuvių puotą ir 
dalyvį be vestuvinio rūbo. Jis jį 
įdomiai surišo su Ateities studi
jinio savaitgalio tema. 

Tuoj pat po Mišių buvo karšti 
pietūs Ateitininkų namuose, o 
po pietų buvo tęsiama studijinė 
programa. Pirmąją sekmadienio 
popietes paskaitą skaitė Uni-
versity of Arkansas profesorius 
Stasys Vanagūnas tema „Re
formos klausimai valstybin
gumo teisėje". Pati Sovietų 
Sąjunga turi tapti te i s ine 
valstybe. Ir Lietuvai reikia 
keisti teisę. Imperija puola 
suirutėn. chaosan. Yra gilus ry
šys tarp teisės ir ekonominių 
reformų. Sovietų Sąjungos refor-
mistai naudoja administracinį 
metodą. Nukreipiamas dėmesys 
gamybai — 1980 metais Sovietų 
Sąjunga pirmavo naftos ir 
plieno gamyboje. Daug gamybos 
nepanaudojama — štai 480.000 
naujų traktorių nenaudojama. 
Centrinio plano ekonomijoj ak-

— Aidas Palubir.sk.as, Audra Kubiliū-
Njotr. Jono Kuprio 

centuojama Kiekis,ne kokybė. 
Po 70 metų ekonomija neįsten
gia įvykdyti e l e m e n t a r i ų 
pažadų. Per paskutinį dešimt
metį smunka gyvenimo vidur
kis. Latvijoje pusė santaupų 
priklauso 3% žmonių. Glasnost, 
demokratizacija, perestroika — 
ši trijulė yra ne kosmetinis 
užmojis, o siekimas pagrindinių 
pakeitimų. Vokiečių sociologas 
Max Weber matė t r i s teisės 
fazes, nuo charizmatinių pra
našysčių iki formal ia i ra
cionalios, juristų tvarkomos 
teisės. Soviet4 Sąjunga vystė 
ypatingai neracionalią chariz
matinę teisę Čia įsakas yra 
lygus įstatui. Reikia persimes
ti į „privatinio pobūdžio" teisę. 
Turi būti skinama kriminalinė 
t e i sė nuo civilinės te isės . 
Vakarų laisvos rinkos ekonomi
jai reikia privačios teisės. 
Reikia nepriklausomų juristų. 
Baudžiamasis procesas tu r i 
pereiti į adversarinį Vakarų 
modelį, kuriame teisėjas užstoja 
teisę, prokuroras — valstybę, o 
advokatas — kaltinamąjį. Di
džiausia dabar.inė kliūtis patys 
Sovietų Sąjuneos piliečiai, kurie 
yra nihilistą: teisės atžvilgiu. 
Reikia savist vių piliečių. 

Diskusijas pravedė advokatas 
Saulius Kuprys. Diskusijose 
dalyvavo ptt latas Vytau tas 
Balčiūnas, A'idra Kubiliūtė, Fe
l iksas Palubinskas, Pilypas 
Narutis, Janina Lieponienė, 
Viktoras Naudžius, Aušra Liu-
levičienė. 

Paskutine Ateities studijinio 
savaitgalio paskai tą skaitė 
Edita Nazaraitė. Jos tema: 
„Rašytojo laisvė diktatūroje ir 
demokratijoje". Paskaitoje buvo 
lyginta rašytojo padėtis Va
karuose su ta padėtim, kuri 
buvo Sovietų Sąjungoje prieš 
Gorbačiovą Mūsų laikais te
begyvuoja dvi social inės 
sistemos. Despotų valdomose 
sistemose rašytojui ankšta. 
Baltų aviu banda veja juodą avį. 
Prievartos mechanizmas sut
varky tas taip, k a d pat i 
visuomene p r i s idė tų prie 
prievartos Rašytojų kūryba tar
navo nelaisvės teigimui. Oku-
puotoj Lietuvoj išėjo daugybė 
tylos knygų. Rašytojai tampa 
melo įrankiu. Menas paverčia
mas literatūrine a r vizualine 
propaganda Daroma žala atei
čiai. 

Kai tik pramokau rašyti, pra
dėjau kurti. Visada rašiau tik 
sau. Prieš 20 metų rašiau apie 
Romo Kalantos susideginimą, 
bet rankrašti paslėpiau. Buvau 
laisva, bet be skaitytojų. Savo 
suvoktų tiesų perduoti kitiems 
negalėjau. Žmogaus kūrybinės 
dvasios niokojimas yra didesnis 
nusikaltimas, negu tarša. Rašto 
žmonėse išugdytas merkantiliz
mas, prisitaikymas. Sovietizuo-
toj Lietuvoj n ė r a dvasios 
milžinų kaip ByTon. Heming-
way, Solženicin. Džiugu, kad šis 
nelemtas periodas baigiasi. 
Reikia tikėtis, kad sulauksime 
naujų gerų kūrinių. 

Demokratinėje visuomenėje 
rašytojai yra gimę po laiminga 
žvaigžde. Laisvė čia labai ryškių 
spalvų. Laisva mintis nežabo
jama. Vidinis cenzorius čia gal 
irgi yra. Laisviausi tie, kurie 
kuria ne del pinigų- Tikriausia 
kūrybos laisve — pažvelgti į pa
saulį savo paties akimis. Reikia 
atsparios asmenybės. Stiprios, 
kūrybingos asmenvbės pralen

kia savo amžininkus. Diktatū
roje rašytoją riboja išorinė jėga. 
Demokratijoje pats rašytojas 
ribas pasirenka. Mankurtas ar 
disidentas? Tik demokratija 
leidžia išsivystyti labiau niuan
suotoms asmenybėms. 

Diskusijas pravedė poetė ir ra
šytoja Julija Švabaitė-Gylienė. 
Diskusijose da lyvavo Zita 
Žemaitytė , Juozas Baužys, 
Aušra Liulevičienė, Algis Žu
kauskas, Darius Polikaitis ir 
kiti. rengėjų vardu paskaitinin
kams ir savaitgalio dalyviams 
padėkojo Arūnas Liulevičius. 
Studijinis savaitgalis baigtas 
sugiedant Lietuvos himną. Pra
ėjęs Ateities sudijinis savait
galis buvo aktualus savo temo
mis, gausus dalyviais ir pasi
žymėjo pakilia nuotaika. 

J .K. 

MOKSLEIVIŲ 
DĖMESIUI 

Moksleivių ateitininkų są
jungos centro valdyba praneša, 
kad 1990 ka l aku r sa i vyks 
Dainavoje lapkričio 21-25 die
nomis. Į šiuos ideologinius kur
sus kviečiami visi lietuviškai 
kalbantys moksleiviai ateiti
n inkai nuo 8-to ligi 10-to 
skyriaus. Kursų mokestis — 80 
JAV dolerių. Registruotis tele
fonu 708-848-9851, į garsiajuos-
tę įkalbant savo vardą, pavardę, 
telefono numerį bei atvykimo 
būdą. Registracijos lapai jau iš
siųsti kuopoms. Jei nesate gavę, 
skambinkite 312-434-9120. I 
kursus atvykstant reikia turėti 
užpildytą registracijos lapą ir 
mokestį. Registracijos terminas 
— lapkričio 14 d. 

Centro valdyba kviečia jau
nesnius moksleivius pasinau
doti t e i k i a m a proga pasi
tobulinti, plačiau susipažinti su 
savo organizacijos esminėmis 
idėjomis, Dainavoje dvasiniai 
atsinaujinti. 
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Viskas gerai, 
i 

KOL NEUŽMIRŠTAM 
SAVĘS 

DABARTIES IR 
ATEITIES AKIMIRKA 

Ateinančių metų planai ir veikla 

Rimties valandėlė 

RODYTI GAILESTINGUMO 
SAVO ARTIMIESIEMS 

Svetimoj žemėj gyvenimas — 
savitas visiem ateiviam, net ir 
ateivių vaikams. Palikę tėviš
kes, į jas nori grįžti greitai, 
kai t ik praeis pavojus, kai tik 
užsidirbs pakankamai įsitaisyti, 
kai t ik galės pradėti naują 
gyvenimą. Taip buvo seniau, tai 
buvo ir prieš keturiasdešimt ar 
d a u g i a u metų. Gyvenimas 
nebuvo palankus ateiviams pra
eityje, nėra palankus nė da
bartyje, kai daugelis bėgo iš 
savo krašto, viską palikę, tik 
Vijodami bolševikinio teroro, 
t ik nenorėdami prarasti gyvy
bės, nors gyvybių praradimu 
rizikavo, bėgdami į Vakarus. 
Idealistai ir entuziastai traukėsi 
t ik laikinai, bet tas laikinumas 
nesibaigia net ir dabar. 

Išeivija nesnaudė niekur. J i 
sukūrė savo kultūrines, eko
nomines organizacijas, susivie
nijimus, sambūrius, atgaivino 
net partijas. Kultūriniai ir ideo
loginiai pasireiškimai buvo dau
giau sentimento padiktuoti, bet 
jie nebuvo veltui atliekami, 
nepalikę kūrinių, kurie pratur
t ina tautą ar tautos dalį sveti
muose kraštuose. 

Kūrėsi t a ip pat meniniai 
vienetai, chorai, ansambliai, 
vienokios ar kitokios naudos 
duodančios tautiniu atžvilgiu 
organizacijos. Vienos jų priminė 
senovės tarnybą, profesiją, drau
gus ar bendradarbius. Kitos tik 
laikinai patenkino praeities 
sentimentus savo turėtai, nors 
dabar jau nebegalimai naudotis, 
profesijai ar amatui. 

Tai gerai bet kuriai išeivijai. 
Ta i vyresniesiems p r imena 
paliktą tėvynę, o jaunesnie
siems primena, kad jie yra kilę 
iš tos tautos, kad dar nešiojasi 
savyje tos tautos bruožus. Italai 
ir vokiečiai užmiršo savo kalbą, 
bet neužmiršo, kad jie yra kilę 
iš garbingų, didelių tautų, kad 
jie atsinešė ir kitiems davė savo 
kultūros žymių, kurios kartais 
labiau žymi svetimuosius negu 
savuosius. 

Žiūrėdami, kad ir į lietuvių 
įnašą šiam kraštui, negalėtume 
nepastebėti tų žymių, kurios 
veikia kultūrinius reiškinius. 
Bet jie jau tolimi mums patiems 
ir mūsų pirmajai k a r t a i . 
K u l t ū r i n į pa l ik imą bū tų 
sunkiau skaičiuoti, nes lietuvių 
negausumas ir dalies visiškai 
savęs dar nepažinusių atėjimas 
nedavė nė didelių žymių. 

Ekonominiu žvilgsniu tai jau 
visai kas kita — lietuviai buvo 
geriau organizuoti, negu jų 
kaimynai, kurie tik ginčijosi, 
ieškojo savęs ir mėgino prisi
taikyti aplinkai ar prisiimti 
aplinkos įtaka. Verta nusikelti 
tik į Pennsylvaniją ar Rytų di
džiuosius miestus ir pamatyti, 
kad lietuvių įtaka iki šiol dar 
nėra išnykusi. 

Ir kultūriniu atžvilgiu, nors 
kiek vėliau, gal pavėluotai, 
lietuviai neatsiliko nuo kitų 
tautų, nuo kitų ateivių, kur
dami savo chorus, vaidybos 
būre l ius , ku l tū r in ius sam
būrius. Lietuvių chorai jau 
anais laikais buvo žymūs. Jie 
sugebėjo surengti dideles šven
tes, kurios pasireiškė dainomis, 
muzika, festivaliais. 

Negalima nutylėti ir dabar
tinių dainų švenčių, tautinių 
šokių švenčių, parodų, kultū
rinių apraiškų, kaip kongresų, 
kurie buvo stebimi ne tik pačių 
lietuvių, bet ir amerikiečių ar 

svetimųjų. Lietuvių kul tū
ringumas paliko žymes tame 
krašte, kuriame jie gyveno, o ne 
tik seniesiems ir sentimentais 
gyvenantiems l ietuviams. Jau
nimas jau suaugo su kraštu, bet 
dar neatitrūko nuo savo tautos 
kamieno. Jis ir paliko didžiau
sias žymes vietos gyvenimui, 
kuris keitėsi svetimųjų įtakoje 
laikui bėgant. 

Praėjus ilgesniam laiko tar
pui, kultūriniai ir meniniai 
sambūriai nyksta, užleisdami 
vietą tik ekonominiams ir die
nos reikalų iššauktiems klau
simams. Pradedame užmiršti 
savus chorus, savus kultūrinius 
vienetus. Gerai, kad dar gyvuo
ja Lietuvių opera, Dainava, tau
tinių šokių būreliai, Kanadoje 
įvairių šokių ar dainų vienetai. 
Dar gyvuoja Australijoje ir kai 
kur Pietų Amerikoje. Bet tai 
yra jau tik mažas ir nežymus 
pasireiškimas, kurio galime tik 
ilgėtis. 

Pastarosiomis dienomis an
sambliai, dainų vienetai ir net 
l ietuvių da inų n e r e p r e 
zentuojanti muzika užtvindė 
sales. Tie vienetai y ra pakvies
ti iš Lietuvos. J ie yra kurį laiką 
nauji ir nematyti ar negirdėti. 
Reikia juos priimti ir iš 'aikyti, 
reikia jiems sudaryti sąlygas 
tautinį meną parodyti lietu
viams, pripratusiems prie skir
tingo meno s u p r a t i m o . To 
negalima nei n i ek in t i , nei 
peikti, nei jų a t s ikv ie t imo 
mažinti. Jie duoda tai , kas 
užgožtoje ir okupanto valdomo
je tėvynėje buvo išlaikyta ar 
slaptai kultivuojama. 

Mums nauja ir gražu. Tai 
primena seniai paliktą kraštą, 
senus papročius. Bet reikia 
pasakyti, kad tie vienetai mažai 
vienas nuo kito skiriasi ir jau 
mažai tegali sužavėti. 

Tai nereiškia, kad tėvynėje 
augintus ir dabar ugdomus 
vienetus, ar tai būtų dainos ar 
šokio, reiktų niekinti , bet tai 
reiškia, kad tik dėl didelių 
išlaidų nega l ima užmi r š t i 
savųjų, kurie daugelį metų 
palaikė tautinę dvasią, ugdė 
tautinę gyvybę, augino mumyse 
savo krašto ir savo artimųjų 
pasiilgimą. 

Vienas kitas turi laisvėjančiai 
tėvynei pagelbėti, bet nebėgs 
visi. Čia senatvės pensijos, čia 
vaikai ir anūkai, čia ateitis ir 
dabartis, kuri jau neatskiriama 
nuo asmeninio gyvenimo, ypač 
senatvės. Tėvynėje daugelis 
sričių stokoja pasiruošusių dar
bininkų, profesionalų, bet atku
tęs kraštas jų greitai pasiruoš. 
Svetimų papročių įnešimas nėra 
jiems artimas ir palankus . Čia 
reikės gyventi i r senatvės 
dienas leisti, juo labiau kurti 
savo ateitį profesionalams jau
nesniesiems, nors jie turėtų ir 
geriausių norų savo tėvų kraš
to atžvilgiu. 

Viskas gerai ir viskas naudin
ga, kol darome naudinga ir gera 
kraštui, kuriame gyvename ir iš 
kurio negalime pasi t raukt i . 
Savo ekonominius, kultūrinius, 
meninius, t au t in ius vienetus, 
savas organizaci jas , savas 
parapijas ir savus sambūrius 
tur ime i š l a i k y t i ir juos 
palaikyti, nekenkiant iš Lietu
vos atvykstantiesiems. Savi yra 
naudingi pačiai laisvėjančiai 
tėvynei ir čia nuolat gyve
nančiam išeivijos jaunimui. 

Pr. Gr. 

Niekuo visi negali būti paten
kinti ir nėra visuomet patenkin
ti. Ne visi patenkinti veiksniais, 
organizacijomis, partijomis, jų 
veikla ir planais. Visuomet at
siranda kritikų, nors būtų daro
mi geriausi darbai ir naudingi 
visai tautai — likusiai tėvynėje 
ir siekiančiai laisvės išeivijoje 
gyvenančios dalies. Teliko kal
bėti tik apie ateinančių metų 
kultūrinius ir meninius įvykius. 
Jiems juk ruošiamasi, jiems jau 
dabar renkami vadai ir ieško
mos patogios vietos, nors tos 
vietos jau iš anksto žinomos. 

Ateinančių metų operai, kuri 
numatoma būsianti sudėtinė iš 
Lietuvos ir išeivijos operos 
dalių, jau dabar rengiamasi visu 
uolumu bent šiame krašte. 
Numatoma taip pat Dainų 
šventė, kurioje bus dainininkų 
ir iš Lietuvos. 

Ar tai visa bus galima sude
rinti, kai ten yra profesionalai 
aktoriai, dainininkai ir solistai, 
o išeivijoje tik mėgėjai, ir tie 
patys jau atidainavę? Negali 
sakyti, kad čia nėra solistų, bet 
taip pat reikia kritikams pri
pažinti tiesos žodį — jie yra tik 
mėgėjai, retkarčiais pasirodą 
publikai, nors dėl medžiagos 
turėjimo niekas negali skųstis. 

J a u reikia lėšų 

Jokia paslaptis vadams, juo 
labiau visuomenei išeivijoje, 
kad reikės ir dabar jau reikia 
lėšų padengti bent faktinąsias 
išlaidas. Kiekvienam aišku, kad 
reikia atspausdinti gaidas, 
paruošti Dainų šventės reper
tuarą, kuris būtų visiems, bent 
daugumai, priimtinas. Reikia 
jau dabar išmokėti dalį išlaidų 
salės paruošimui, nors ji bus 
rengiama tik šventėms atėjus. 

Nei Morton, nei universiteto 
salė lietuviškų švenčių nelaukia 
specialiu pasiruošimu. Lietuviai 
turi pasirūpinti ne tik sales 
gauti, bet ir jų paruošimą apmo
kėti. Gal ne viskas bus reika
linga padaryti iš anksto, bet jau 
dabar kyla rūpesčiai visiems, 
kurie vadovauja. 

Reikia pasakyti, kad pinigų 
išeivijoje yra nemažai. Bet kas 
jų turi, tas mažai teduoda arba 
duoda tik procentus bei paskolos 
būdu. Našta gula ant vyresnio 
amžiaus žmonių, ant pensinin
kų, ant dosnių aukotojų, kurių 
vardus visur matome. O kur. 
klausia rengėjai, daugelis jau
nesniųjų ir vidurinio amžiaus 
aukotojai ir geradariai visų 
lietuviškų renginių, kurie neap-
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sieina be jų? Jaunesniesiems jų 
tėvai ir globėja: au atidavė savo 
dalį, leisdami į mokslus, mokė
dami už universitetus, dėdami 
centą prie cenU). «.ad jų vaikams 
būtų geresnis g> venimas, negu 
a te iv iams te tur imiems t ik 
rankas ir galvas. 

Niekas nega.etų sakyti, kad 
visi jaunesnieji jau nutauto ir 
nemato jokio reikalo jungtis į 
didesnius tautinius renginius. 
Juk Jaunimo kongresas, politi
niai ir kultūriniai svarstymai, 
sus i r inkimai neapsieina be 
jaunųjų ir vidurinio amžiaus čia 
augusių ir mokslus išėjusių ar 
einančių pagalbos ir prisidė
jimo. Bet į ateinančių metų 
renginius jau dabar laukia 
vyresnieji prisidėjimo jaunes
niųjų, nes pinigais ir profesija 
jie yra stipriai pajėgesni. Nors 
gal ta numatoma šventė yra 
perdėta, t a i tik vyresniųjų en
tuziastų kaltė, bet apie tai 
reiktų kabėti atskirai ir būtų 
nauja tema. 

Premijos ir pasireiškimas 

-Tau keleri metai, kai tei
kiamos įvairios premijos. Jas 
sugalvojo Lietuvių Bendruome
nė, remia Lietuvių Fondas, 
renka paskirtos komisijos. Ne 
visi patenkinti premijomis ir 
premijuotaisiais. Tai paskirų 
komisijų nuomonė, kurią reikia 
gerbti, nors nebūtina su ja 
sutikti. Komisijos turi savo 
kriteri jus, gal ne visuomet 
geriausius, bet visuomet savus. 
Gal būtų geriau, kad premijų 
vertę ir premijuojamus asmenis 
nuspręstų v įsuomenė, bet kaip 
tai galėtų itlikti, net didžiausi 
kritikai neduoda recepto. Taigi 
jo ir nėra. nes visuomenės 
žmonės ne visuomet supranta ir 
domisi menu, muzika, radijo 
veikla a r pan. 

Blogiausia su pačios Bendruo
menės premija, kuri skiriama 
vieneriais metais už mokslinį, 
kitais už literatūrinį veikalą. Kai 
premijuojamas j au išleistas 
veikalas, tai jis gauna tik dau
giau populiarumo, labiau žino
mas platesr.'i auditorijai, ge
riau perkamas a r skaitomas. 

Kitas reikalas, kai premijuo
jamas dar 'išleistas moksli
nis ar liter.tūrinis veikalas. 
Bendruomene skirtoji komisi
ja nesirūpin;. veikalo išleidimu, 
nes tai ne os kompetencija. 
Veikalo išleidimu turėtų pasi
rūpinti pati Bendruomenė, bet 

ji t a ip pat knygų neleidžia. Ir 
au tor iu i negalint , veikalas 
rankraštyje trūnija stalčiuje, 
nematydamas šviesos ir nepade
damas šviestis išeivijai ar šiuo 
atveju tautai. 

Gal šiuo metu laisvėjanti Lie
tuva išleis tą veikalą, bet tai jau 
bus visai naujas kelias. Iki šiol 
nebuvo ga l ima t i k ė t i s ir 
nenorėjome prileisti, kad tai 
galėtų įvykti. 

Apie kitas premijas būtų 
sunku kalbėti. Jos reikalingos 
specialių komisijų, specialaus 
kriterijaus ir specialios premi
juotojo aukos. Pinigais premijos 
šiuo metu yra mažos vertės, bet 
pats vertinimas už darbą tautai 
ar tautos daliai išeivijoje yra 
svarbus, nepaisant, kad dauge
lis kiritikų nebus patenkinti 
premijuotaisiais ir premijomis. 
Kito kelio nei šiems metams, 
nei juo labiau ateinantiems me
tams nenumatoma Vėl reikės 
ieškoti vertų žmonių, kurie savo 
srityje nusipelnę tautai , išeivi
jai, laisvei ar tautinei kūrybai. 
Tai kelia visų širdis ir protus 
aukštyn. 

Dabar t i s ir a tei t is 

Sakoma, kad dabar t imi 
gyvena jaunas ir senas. Tik 
senas nuolat kalba apie praeitį, 
nes ten buvo geresni laikai. 
J aunas kalba tik apie dabartį, 
tartum nei praeities, nei ateities 
nebūtų. Iš tikrųjų ji kiekvienam 
yra už durų. Tik jaunas apie ją 
negalvoja, nes yra dar toli, o 
senas pats mato, kad dabartis 
ba ig ias i a t e i t imi , nors ir 
nežinoma bei nematoma. Del to 
t iek jaunam, tiek vyresniam. 
tiek jau visai pasenusiam reikia 
galvoti apie dabartį, bet matyti 
ta ip pat ir ateitį, kuri labai 
greitais žingsniais artėja. 

Fondai yra naudingi ir būtini 
švietimui, kultūrai, menui, pre
mijoms ir kūrėju vertinimui, 
kiek jie duoda dabar, o ne kiek 
jie duos ateityje, kai jais jau 
nebus kam naudotis. Ateities nė 
fondams nereikia neigti, bet ir 
jie turi matyti dabarties ir atei
ties akimirksnį, kad būtų sa
viems naudingi, kai jų dar 
reikia. Bet fondų priešakyje 
stovi žmonės su savais protais, 
o ne tik su tuščiais pažadais 

Negali niekas kaltinti bet ku
rios organizacijos, kad nei ji, nei 
sudėjus visas organizacijas, 
laisvės pavergtai tautai nepriar 
t ina. Pati tauta tur i ieškoti 
kelių ir būdų savo laisvei ap 
reikšti, savo tapatybei suprasti 

Kadangi mirusieji ir Dievui 
dar p i lnai neatsi lyginusiej i 
patys sau padėti negali, nes 
nuopelnų laikas yra pasibaigęs, 
ta i gali padaryti čia žemėje 
gyvenantieji savo gerais dar
bais, maldomis, ypač šv. Mišių 
auka. Ta i yra aiški mūsų 
t ikėj imo t iesa . J i e ina iš 
šventųjų bendravimo. Vatikano 
II susirinkimas dogminėje kon 
stitucijoje apie Bažnyčią moko: 
„Kol ateis Viešpats savo didy
bėje ir visi angelai su juo ir kol 
bus sunaikinta mirtis ir visa 
bus jam pajungta, vieni iš jo 
mokinių keliauja žemėje, ki t i . 
baigę šį gyvenimą, yra ap
valomi, dar kit i džiaugiasi, 
matydami vieną Dievą tr ias-
menį aiškiai tokį. koks jis yra; 
tačiau visi, nors sk i r t ingu 
laipsniu bei būdu vienijamės to
je pačioje meilėje su Dievu ir ar
timu ir giedame tą patį garbės 
himną mūsų Dievui... Keliau
jančiųjų vienybė su broliais, 
kurie yra užmigę Kristuje, jokiu 

ir ją rodyti kitiems, kaip tautos 
troškimą ir išmintingą žvilgsnį 
} ateitį. Bet kalbėjimas už pa
vergtuosius, šauksmas laisvuo
se kraštuose, nors ir ne visuo
met išgirstas, nueina plačiai, gi
liai, išsišakoja visame pašau 
lyje. 

Kai kas nori palaikyti vieną 
savo ..numylėtinį", anot Lie
tuvos ministeres pirmininkės K. 
Prunskienės, bet tai nereiškia, 
kad išeivija jau nutildyta, kad 
išeivija negali ir neturi savo 
balso atiduoti t ik tiems, kurie 
pavergtuosius užtaria. Kėlimas 
pavergtos tautos ir visų pa
vergtųjų vardo yra jau laisvini
mas. Dabartis ir ateitis paverg 
tiesiems susijungia taip artimai, 
kad j ų negali a tski r t i nei 
išeivijos ginčai dėl pirmenybių, 
nei laisvėjančios Lietuvos kivir
čai dėl krašto ekonominės, fizi
nės, moralinės ir politinės atei
ties. Viskas yra natūralu, nors 
nepateisina ir nesust ipr ina 
vilčių, kurias tur i pavergtieji ir 
laisvėjantieji, kurias turi išei 
vija. norint i savo tėv i ške i 
pagelbėti. 

Dabartis ir ateitis tėra tik aki 
mirksnis, bet t a s akimirksnis 
yra labai svarbus pavergtie 
šiems. Jis turi būti svarbus ir 
laisviesiems, — tik bendromis 
pastangomis laimima laisvė. 
Tikroji laisvė yra tautoje, o 
išeivija laisvę išlaikyti gali tik 
pagelbėti. 

būdu nėra pasibaigusi; dar 
pagal amžiną Bažnyčio-
kėjimą, yra sustiprinama 
jant is dvasinėmis gerybėm: 
Pripažindama viso Jėzaus K-
taus mistinio kūno vienybe 
keliaujančiųjų Bažnyčia nuo 
p i rmų kr ikščionybės laiku 
rūpestingai su dideliu pamal 
durnu ugdė mirusiųjų atminimą 
ir ,,kadangi yra šventa ir iš
gan inga mint is melstis už 
mirusius, kad būtų išlaisvinti iš 
nuodėmių" (II Mak. 12, 4 ). ji 
aukoja už juos permaldavimą. 
Šį garbingą mūsų proseniu 
tikėjimą į gyvybingą bendrumą 
su mūsų broliais, kurie jau yra 
danguje, ar po mirties dar ap 
valomi, šis šventasis Sinodas su 
didžia pagarba priima ir iš nau 
jo primena II Nikėjos, Flo
rencijos ir Tridento susirinkimų 
nutar imus" (Lumen Gentium. 
50, 51). 

Teikti pagalbą skaistykloje 
esančioms vėlėms mus skatina 
visų pirma dėkingumas. Juk 
ten yra mūsų mirusieji tėvai, 
broliai, seserys, giminės, gera 
dariai. Būtų nedėkinga jų dabar 
esančių kančiose neatsiminti 

Gelbėti skaistykloje esančias 
vėles skatina mus ir teisingu 
mas. Ten yra tokių, kuriuos mes 
savo žodžiais ar darbais į blogį 
į traukėme ar nuo gero ati 
traukėme. Jei ne mes, gal jie ne 
būtų patekę į skaistyklą ar bent 
ne tokios bausmės susilaukė. 
Tad pats teisingumas reikalau 
ja, kad dabar jiems padėtume 

To reikalauja ir gailestingu 
mas. Skaistykloje esančios vėlės 
pačios sau negali padėti, nes jų 
nuopelnų laikas jau pasibaigęs 
Bet mes galime joms padėti ne 
s u n k i a i : p a a u k o j a n t savo 
kasdienius gerus darbus ir 
maldas, šv. Mišių auką. Būtume 
kietaširdžiai, jei nepadarytume 
to. kas mums yra galima 

Pagaliau gelbėti skaistykloje 
esančias vėles ragina mus ir 
savinauda Mes patys kas 
dien artėjame prie amžinybes 
slenksčio. Gal Dievas duos kad 
pragaro išvengsime, bet skais
tyklos — vargu. Neturime tad 
šykštėti pagalbos mirusiems, 
kad paskui ir r | j | įg DavV-&«-
silauktume. Kas 'rodo gailes
tingumo kitiems, tas ir pats jo 
susilauks iš Dievo. Juk Jėzus 
Kristus yra pasakęs: „Palai
minti gailestingieji, nes jie 
laimės gailestingumo" iMt. 5, 
7). 

J . V. 

Kliūtys yra ne tam. kad jos 
mus nugalėtų, bet tam. kad jos 
būtų nugalėtos. 

De Poncheville 

Prisiimta ir Dievuje iškęsta 
kančia yra kelias į žmogaus 
sudievinimą. 

A. Maceina 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė per penkis kon t inen tus 
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Kitą dieną apžiūrėjom ir apvaikščiojom su etiniu 
vadovu-gidu hindusų ir kiniečių kvartalu?- Oia jų 
krautuvės, krautuvėlės ir mažos dirbtuvėlės - įspau
dusios viena prie kitos su pilnomis gatvėmis pėsčiųjų. 
Ir čia vyksta naujos statybos. Vadovas aiškina, kad 
Singapūras neturi patyrusių statybos darbir r.kų, jie 
yra importuojami iš kitur Korėjos, Malaizijos T ivano. 
Čionai apartamentiniuose namuose padžiaut - itiniai 
ant iškištų pro langus kartelių, kaip vadr ••• nusi
juokdamas pažymi, kad tai „tarptautinės vv. ivos". 

Su įdomumu stebėjom atsilankę pa\ • - -Jų ir 
papuošalų dirbtuvėje, kur savo paveikslam : daryti 
naudoja jūros kriaukles ir pusiau brangius • ~nenis. 
Pamatėm kaip dirba, klijuoja, montuoja ir ja aruoš-
tas paveikias su elektroniniais impul-= * rea
guoja. Kai prieš paveikslą supliaukši rani- mis, pa
veiksle žmonių akys pradeda mirkčioti. namų 
languose šviesos užsidega. Antrą kartą pliai •. 'elėjus, 
šviesos užgęsta. Matėm prabangių, puošni atulų 
padarytų iš nefrito (jade) ir kitų akmenų. Bi ogiau
sias paveikslas kainavo 38.000 Singapūro '•' • o už 
vieną JAV dolerį gauni 1.96 Singapūro do: 

Sentosa salos įdomybės 

Po pietų buvo kelionė į Sentosa s; kurią 
skiria nuo Singapūro siauras jūros ruožt '• ' **" 

nuplaukėm laivu per keletą minučių. Saloje gražiai sut
varkyti keliai, parkai, gėlynai, įvairūs pastatai ir vieš
bučiai. Ypač daug spalvingų gėlynų matėm važiuodami 
aplink salą atvirais traukinėliais, kurie sustodavo 
gražesnėse a r tai piknikavimo vietose ar paplūdimiuo
se. 

Sustojame Coraliunv, tai gyvų koralų kolekcija, kur 
jie jūros vandenyje po stiklais gyvena, {vairiausių rūšių 
koralai matosi, kaip pulsuoja ir čiulpia sau maistą. 
Skaitoma, kad čia yra virš 300 atskirų rūsiu koralų. 
Labai įdomu einant nuo vieno lango prie kito stebėti 
vis kitokios formos ir spalvų koralus. Taip pat čia 
sutelkta didelė jūros sraigių kolekcija, kuriu surinkta 
virš 2,000 iš viso pasaulio jūrų. 

Muziejaus-akvariumo parke įrengtame kanale 
plaukioja kelis šimtus svarų sveriantys vėžliai. To
liau takeliu nuėjom link kalnelio už 23 pėdų 
aukščio užtvaros spalvingų papūgų būriai t r iukš 
mą kelia. Čionai labai ryškių spalvų raudonos, mėly
nos, žalios ir geltonos papūgos skraido po šią vielomis 
aptverta aptvara. Dar kitoje tolimesnėje aptvaroje 
beždžionės karstosi po medžius, o ant žemės spalvingi 
povai, laukiniai kalakutai ir gvinejos vištelės kapstosi. 

Naudingas ir įdomus aplankymas muziejaus, kuris 
užima didžiuli atskirą pastatą, kur Singapūro istorinė 
praeitis parodyta vaško figūromis ir jrekorduotu 
aiškinimu. Čia pamatom nuo pat pradžios Singapūro 
kūrimąsi, kiniečių imigraciją, sultonas pasirašo sutartj 
su britais 1830 m. Vėliau kiti įvairūs miesto gyvenimo 
momentai. Tarp jų du reikšmingi istoriniai momentai 
tai britų kapituliacija japonams 1942 m ir japonų kapi 
tuliacija 1945 m Vaškines figūros taip vaizdžiai parodo 
abiejų pusių generolų ir admirolų veidų išraiškas, 
nas i r a šan t istoriniu* k»nitiili»rii<v»dnlcnm<»ntn« Vor. 

ta kiekvienam aplankyti šį muziejų. 
Grįžtame iš Sentosa salos nebe laivu, bet aukštai 

ant vielos pakabintais ore vagonėliais I vieną vago 
nėlį susodina po šešis žmones ir aukštai pakabinti 
pamažu šliaužiam į kitą pusę, o vaizdas žvelgiant 
apačion į uostą su daugybe laivų bei miesto dangoraižiu 
panoramą lieka ilgai nepamirštamas. Tačiau ne 
visiems patiko toks lėtas ore siūbavimas, pakibus tarp 
dangaus ir žemes. O jeigu kabelis t rūktų? 

Ilgai mums visiems bus prisimintina Singapūre 
vakaro kelionė po miesto gatves su triračiu vežimu 
„Trishavv", kai kinietis.mindamas pedalus, lenktyniau
damas su ki ta is skubėjo per pritemdytas gatves ir 
alėjas. Nuostabu buvo. kai pamatėm vakaro tamsoje 
mus belaukiančius išsirikiavusius eilėj virš 100 tokiu 
triračių su blykčiojančiom mažom švieselėm. Visiems 
mūsų grupės keliauninkams atiteko po vieną tok) dvi
ratį kiniečio minamu Visiems susėdus, pajudėjo il
giausia eilė, išsitiesdama per kelias gatves Pradžioje 
palengva praveža, o vėliau lenktyniaudami skuba pro 
hindusų rajoną, šventyklą su gausybe figūrų ant stogo, 
pro kiniečių gatves ir krautuves, kur žmonių būriai 
stebėjo mūsų ilgą gurguolę. Praslenkame ir pro uosto 
pakraščius su restoranais, klubais, su rėžiančiom 
reklaminėm šviesom iki pat miesto valdybos ir karo 
paminklo, k u r baigiasi 30 minučių kelione šia seno 
viška susisiekimo priemone Baigiant kelionę,kiek 
vienas buvome nugotografuoti. Atsisveikindami 
turėjom savo vežėjams paduoti po vieną dolerj arbat 
pinigių. Tai buvo vienas įdomiausių vakaro prisimi 
nimų, būnant Singapūre 

i Bus daugiau' 
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HORIZONTAI 
• GYVENIMĄ PAAUKOJĘS 

J A U N O S I O M S KARTOMS 

Jaunimo centre Chicagoje ir 
dabar tebeveikia Pedagoginis 
l i t u a n i s t i k o s ins t i tu tas , 
1960.II.6 persiorganizavęs iš ten 
pat 1958.IX.27 įsteigtų prof. A. 
Liaugmino vadovaujamų Aukš
tųjų Pedagoginių kursų. Teko 

"pat i r t i , kad ir dabar t ies 
dienomis institutas turi apie 30 
klausytojų. Vieni iš šios litu
anistikos įstaigos kūrėjų buvo 
pedagogai — a.a. Adomas Velič
ka ir vilnietis Aleksandras Dun
dulis. Apie juos praėjusią vasarą 
Montrealyje ypač gražiai 
atsiliepė buvęs pirmasis Jau
nimo centro direktorius ir jo 
didintojas, kartu ir pirmasis Pe
dagoginio Lit. instituto iždi
ninkas kun. Jonas Kubilius, SJ. 
Tais laikais iždininko pareigos 
buvo itin sunkios, nes dosnusis 
Lietuvių fondas dar buvo tik 
kūrimosi stadijoje, o institutui 
išlaikyti pinigų reikėjo. 
• Šį rudenį lankantis Chicagoje 

Aldona Grincevičienė pasiūlė 
būtinai aplankyti ligų kanki
namą vilnietį pedagogą Alek
sandrą Dundulį. Kartu buvo 
ypač gera proga papasakoti, 
kaip apie jį ir a.a. Domą Veličką 
atsiliepė daugelio gerbiamas 
kun. J. Kubilius. 

J au nuo seno pažįstamą 
Aleksandrą suradau besi
keičiančiame Marąuette Parke, 
Marąuette Rd. gatvėje. Butu 
dalinasi su Tamuliene, neseniai 
mirusio buv. savo bičiulio, 
Lietuvos savanorio-kūrėjo J. 
Tamulio žmona. Pastaroji ligos 
visam likusiam gyvenimui pri
rakinta prie lovos, o Aleksan
dras, nors ir sunkiau, bet 
vaikšto. Prieš kurį laiką jį ištiko 
insultas. Taip pat jį kankina ir 
kita liga. Abu ligonius bent tuo 
laiku, kai aš buvau užėjęs, slau
gė viena mokytoja, į svečius 
atvykusi iš Kauno. 

Iš Lietuvių enciklopedijos 
sužinom, kad A. Dundulis gimė 
t910 m. Švenčionių aps., Tve
rečiaus parap. 1937 m. baigęs 
mokytojų seminariją, moky
tojavo pr. mokyklose Vilniaus 
krašte. Nuo 1939 m. gyveno 
Vilniuje, kur mokytojavo ir kar
tu studijavo Vilniaus universi
tete. Lietuvių kalbos studijas 
baigė pasitraukęs iš Lietuvos — 
1949 m. Tiubingene, parašęs 
diplominį darbą apie savo gim 
tojo Tverečiaus kalbą. 1950 m. 
atvyko į Chicagą, kur per 30 
metų mokytojavo, iš jų 22 metus 
Pedagoginiame Lit. institute. 

MANO GYVENIMO 
PRASMĖ BUVO 

Erdvaus Aleksandro buto 
saliono langai išeina į Mar
ąuette Rd. gatvę. Susėdam 
pasikalbėti su šiuo lituanistinio 
švietimo veteranu, gyveniman 
išleidusiu nemažą būrį šviesių 
jaunuolių, kurie išeivijai teikia 
garbę. Nors vis užsikosėdamas 
ir kartais kvapo pritrukdama?, 
jis pasakoja: ,,\ institutą atei
davo mokiniai, baigę aukš
tesniąją lit. mokyklą. Jei tėvai 
bendradarbiavo su mokykla, tai 
tokie jaunuoliai būdavo gerai 
paruošti. Malonu būdavo dirb
ti su tokiais..." 

Čia jis prisiminė tokius savo 
studentus, kaip Romas Saka-
dolskis. dabartinis Amerikos 
Balso Washingtone lietuvių 
skyr iaus virš ininkas , tos 
redakcijos štabo nariai - Jurgis 
Bradūnas, Jolanta Raslavičiūtė, 
Linas Rimkus, Laisvės radijuje 
Miunchene dabar dirbantis 
Mykolas Drunga. buv. vienas iš 
„Draugo" redaktorių. ..Akade 
minių prošvaisčių" redaktore R. 
Ltkanderytė. lietuvių spaudos 
bendradarbė R. Kubiliūtė ir 
kiti. Paminėjęs tas pavardes. 
buv. instituto direktorius tarė 
..Iš to jaučiu, kad mano gyve 
nimo prasmė b u v o . " 

Tuo tarpu viena Clevelando 
publicistė, visai nežinodama 
tikrosios padėties ypač radijo 
redakcijose, prieš kur į laiką 
„Drauge" taip pr iekaiš tavo: 
„Jaunesnieji išeivijos kūrėjai 
sunkiai reiškia savo j ausmus ir 
mintis lietuvių ka lba , o ne
didelis jaunų žurnal is tų prie
auglis yra re ikal ingas kalbos 
taisytojų, nes l i tuanis t inės mo
kyklos nepa jėgė i š a u g i n t i 
laisvai rašančių l i teratų. . ." 

Mintimis nusikel iamą į pra
eitį, į tas dienas, ka i aukštojo 
lituanistinio švietimo įstaiga 
dar tik buvo svajojama steigti. 
Mano pašnekovas sako: „Mudu 
su Domu Velička a n t Jaun imo 
centro laiptų besėdėdami ir ste
bėdami, ka ip i š n y k s t a jau
nimas, ba igęs l i t u a n i s t i n e s 
mokyklas, nu ta rėm, k a d reikia 
steigti institutą ar ką panašaus. 
Aukštųjų kursų steigėjų tarpe 
buvo Rūgytė, Velička, istorikė 
Vanda Sruogienė, prof. Liaug-
minas, kalbininkas dr. Jonikas, 
O Krikščiūnienė ir ki t i . Tai jie 
ir mane pakvietė. Mūsų t ikslas 
buvo ne t ik paruošti mokytojus, 
be t ir v i s u o m e n i n i o be i 
kultūrinio darbo darbininkus.. ." 

Čia mano pašnekovo prisimi
nimai nuplaukia į tuos laikus, 
kai institutas ruošdavo įvairias 
akademijas, parodas . Pvz. mi
n i n t s p a u d o s a t g a v i m o , 
Donelaičio, Daukšos sukakt is . 
Studenta i laba i nuoš i rdž ia i 
prisidėdavo savo darbu, kaip M. 
Drunga , J . B r a d ū n a s i r 
nemažas būrys kitų. Tačiau per 
8 mf ais buvęs ins t i tu to direk
torium A. Dundul is prasi tar ia: 
..Man labai skaudu , kad da
bartinė inst i tuto vadovybė šias 
kul tūr ines ver tybes išs tūmė 
lauk..." 

Dirbdamas ins t i tu te A. Dun
dulis parengė kel is lietuvių li
t e r a t ū r o s k o n s p e k t u s : nuo 
Mažvydo iki Vi ln iaus universi
teto, paskui nuo universiteto iki 
poaušrio ir kitų laikotarpių. Inž. 
J . Grabauskas, būdamas insti
tuto studentų tėvų komiteto 
pirmininkas, tuos rankraščius 
surinko ir išleido atskiru lei
diniu. 

Los Angeles jaunimo ansamblio „Spindulys 
Men tė Variakojis šoka oželį. 

šokėjai Tauras Radvenis ir 

Nuotr . Gailės Radveny tė s 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

N O S T A L G I Š K I ŽODŽIAI 

Pokalbiui a tv ingiavus jau į 
ne taip tolimą praeit į , A. Dun
dulis su nos ta lg i jos ga ida 
papasakojo šį 1985 m. įvykį: 
„Paruošiau profesoriaus Skar
džiaus Lietuvių kalbos žodžių 
kirčiavimo rodyklę. Galvojau, 
kad moksl ininkams bus įdomu, 
kokių žodžių k u r ieškoti. In
stitutas pažadėjo išleisti. Parašė 
prašymą Lietuvių fondui, kad 
šis paremtų. Tačiau skirstymo 
komisi ja jį a t m e t ė ir ne t 
nepranešė, kodėl. Dėl to per
gyvenu depresiją ir jokio darbo 
daugiau negal iu dirbti. . .", be
veik su ašaromis akyse pasakoja 
buvęs Pedagoginio Lit. instituto 
direktorius, gyvenimui paruo
šęs ir išleidęs nemaža būrį 
jaunosios kar tos šviesuomenės. 
Tai išgirdęs ir pagalvojau: ar 
prašymo a t m e t i m a s ir net 
nepa in fo rmav imas ap ie t a i 
nebuvo priežastis insul tui 0 Ir 
man. gerai s u p r a n t a n č i a m 
Lietuvių fondo reikšmę, nėra 
malonu tokius a ts i t ik imus vie
šai priminti . Tačiau tur iu taip 
pasielgt i , nes t a s s k u n d a s 
išplaukia iš nusipelniusio pe 
dagogo lūpų 

Paklaustas , ką jis numato 
daryti su ta l ietuvių kalbos žo
džių kirčiavimo rodykle, atsakė: 
. . įžangos j a u nebepa jėg iu 
parašyti. Žadu rankraš t į su 
kopijavimo maš ina padauginti 
ir. originalą sau pasilikęs, vieną 
egzempliorių nusiųst i Vilniaus 
universitetui. Jei Lietuvių fon
das nebūtų prašymo atmetęs, 
tai veikalą būčiau pasiuntęs 
tiems univers i te tams, kur dės
tomi kalbotyros dalykai. . ." 

S Ė K M I N G A S SOLISTĖS 
S. Š IMOLIŪNIENĖS 

P A S I R O D Y M A S 

Sol. Stasė Klimaitė-Šimo-
liūnienė atliko dainų koncertą 
Los Angeles Lietuvos Dukterų 
draugijos popietėje, spalio 7 d. 
vykusioje Sv. Kazimiero parapi
jos salėje. Akompanuojant muz. 
Viktorui Raliui, gabiam šios 
parapijos vargonininkui-chorve-
džiu i , solistė pas igėrė t ina i 
atl iko Antano Vanagaičio, Juo
zo Gruodžio, Stepo Sodonio ir 
Benjamino Gorbulskio kompo
zicijas. Popietę pravedė radijo 
red. Vytau tas Šeštokas. Po 
koncerto Stasė Klimaitė buvo 
pasveikinta Stasės Čilvinai-
tės-Bajalienės, savo buvusios 
mokytojos Raseinių gimnazijo
je, kurioje ji pradėjo pirmuosius 
solo dainavimo žingsnius ir 
muzikos mokytojo Antano Pieši-
nos skatinama, pasižymėjo di
deliais gabumais. 

IŠKILI P A R A P I J O S 
Š V E N T Ė - KONCERTAS 

Los Angeles Sv. Kazimiero pa
rapijos vadovybė, rūpindamasi 
tikinčiųjų religiniais poreikiais, 
sten triaši išlaikyti pusiausvyrą 
t a rp žmogaus, kaip tikinčiojo, 
amžinųjų idealų siekimo ir jo 
žmoniškos prigimties. Supras
d a m a , kad ne vien duona 
žmogus gyvas, jam parūpina 
dvasinės atgaivos sparnuoto 
meno formoje. Tokiomis ypaty-

Aleksandras užsiminė ir apie 
jo ryšius su Vilniaus universi
te tu , ypač su li tuanistu prof. 
Zigmu Zinkevičium, kuris pra
eitą rudenį dalyvavo Mokslo ir 
kūrybos simpoziume ir aplankė 
ne vieną Amerikos unf"*- itetą, 
ypač kuriuose dirba i. iai 
profesoriai. Simpoziumo 
gėjams kalbininką Zinkev 
pasikviesti kaip tik ir rekonr»-
davo A Dundulis, jau nuo 
s en i au su juo p a l a i k a n t i s 
asmeniškus ryšius. 

Paklaustas, kaip vertina litu
anistikos katedrą Illinois uni
versitete, A. Dundulis atsakė. 
,,Ar katedra su dviem lektoriais 
gali duoti studentams platesnį 
išsilavinimą? Pamatysim. Dieve 
duok. kad jie duotų, ko siekia. 
Pas mus institute lektorių buvo 
25-30.. ." 

Maždaug panašia gaida apie 
lituanistikos katedrą Illinois 
universitete birželio mėn. Mont
realyje kalbėjo ir ar ne du dak
tara tus turintis kun. J. Kubi
lius. SJ. 

Palinkėjęs geriausios sveika
tos išeivijos jaunimo auklėtojui 
pedagogui Aleksandrui Dun 
dūliui, išėjau iš jo buto su liū
desio šešėliu širdvje... 

bėmis pasižymi parapijos 
renginiai, kuriu paskutinįjį 
klebonas kun. dr A. Olšauskas 
pavadino Padėkos švente, buvo 
spalio 27 d. Pradėta bažnyčioje 
Šv. Mišiomis, aukojamomis prel. 
V. Bartuškos. Jis, neseniai 
grįžęs iš Lietuvon savo pamok
sle minėjo tenai pastebėtus reli
ginio a tg imim požymius; 
nežiūrint žiauriausios prie
vartos, ypač stalinizmo metais, 
lietuvių (dėl partizaninio pasi
priešinimo) yra likę 80 pro
centų. Partizanu aukos buvo 
prasmingos. Per šias Mišias 
muz. V. Ralio vadovaujamas 
gražiai giedojo mirus parapijos 
choras ir svečiai iš Lietuvos 
solistas Egidijus Mažintas. 

Meninė dalis su vaišėmis vyko 
parap. salėje Parapijos kle
bonas iš anksto skelbė, kad pro
gramą atliks ..iškiliausios vie
tinės meninės pajėgos", todėl vi
siems buvo nemaža staigmena, 
kai programos vedėja Danguolė 
Kuolienė pranešė gausiai susi
r i nkus i a i publikai, kad 

programą a t l i k s iš Kauno 
a t v y k ę s sol is tas Egidijus 
Maž in ta s i r „Spindul io" 
jaunimo choras, vedamas V. 
Ralio. Pirmiausia ji pakvietė 
so l i s tą Antaną Polikait į 
sugiedoti (kartu su visais salėje 
susirinkusiais) JAV ir Lietuvos 
himnus. Toliau programos ve
dėja supažindino su solistu E. 
Mažintu: baigęs konservatoriją 
Vilniuje, Kauno muzikinio 
tea t ro scenoje sukūrė daugelį 
vaidmenų, da lyvaudamas 
Vakarų Europos kompozitorių 
operų ir operečių pastatymuose. 
Sol i s tas a t l i eka l ietuvių 
kompozitorių dainas ir roman
sus. Lietuvoje reiškiasi ir kaip 
žurnalistas, rašantis operos, 
meno ir klasikinės muzikos 
klausimais. Asmeniškame po
kalbyje su solistu sužinojau, kad 
j i s yra raseiniškis ir atei
nanč ia i s meta i s planuoja 
keletui mėnesių atvykti į JAV 
pasitobulinti muzikinėje sri
tyje . 

Solistas E. Mažintas, muzikui 
V. Raliui akompanuojantatliko 
„Kur balti keliai", — (A. Raudo
nikio), Leporelo ariją iš Mozarto 
operos „Don Žuanas", „Pasaky
ki te , mergaitės" (Folio), „Oi, 
užkilokit vartelius" (B. Dva
riono), Don Kichoto serenadą iš 
spektaklio „Dulcinėja iš Ta-
boso" (Kabalevskio). Į kai kurių 
dainų refrenus jungėsi ir salėje 
e san t i publ ika , t a ig i visa 
auditorija skambėjo, darniai pri
tardama solistui. Kai kurios 
kitos dainos buvo tarsi ka
baretinio pobūdžio, nes svečiai 
klausė programos susėdę prie 
užkandžiams paruoštų stalų, o 
solistas, a t l i kdamas dainų 
programą, vaikščiojo t a r p 
publikos. Tai dar viena įvairovė, 
nes lig šiol losangeliečiai buvo 
pripratę prie solistų klasikinio 
laikymosi scenoje. 

Po to a r t i 30 asmenų „Spin
dulio" jaunimo choras, ener
gingai diriguojant muzikui V. 
Raliui, sudainavo: „ D u 
broliukai" , „Stoviu aš pa
rimus", „Kur t a s kelel is" 
(Makačino) ir „Grąžinkit laisvę" 
(B. Budriūno). Ka i kurioms 
dainoms akordeonu pritarė L. 
Polikaitis. Svečias solistas buvo 
publikos šiltai sutiktas, jam il
gai plota ir įteikta gėlių. Klau

sytojai entuziastiškai sutiko ir 
„Spindulio" jaunuosius dai
nininkus. 

Klebonui kun. dr. A. Olšaus
kui sukalbėjus maldą, prasidėjo 
vaišės, valgant t radic inius 
lietuviškus patiekalus, užge 
riant geros rūšies „Chateau 
Concannon" vynu. (Abstinentai 
pasitenkino bealkoholiniais gė
rimais). 

Baigiant vaišes, vyko lai
mingų bilietėlių t raukimas. 
Nupirkęs laimingą bilietą išlošė 
net 500 dol., kiti — mažiau. 

Pagaliau klebonas kun. dr. A. 
Olšauskas padėkojo visiems 
talkininkams, kurių pastan
gomis šis renginys buvo sklan
džiai suorganizuotas, neužmirš
damas ir vyr. šeimininkės A. 
Uldukienės, skaniai paruo
šusios vaišes. Renginio pelnas 
skiriamas naujų vargonų pirki
mo išlaidoms. 

I g . M . 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 

VIII TEATRO FESTIVALIS 
1990 m . lapkričio 15—18 d.d. 

ČIKAGOJE, JAUNIMO CENTRE 
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VYTAUTAS ALANTAS 
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Bubulis ir Dundulis 
H A M I I T O N O „AUKURAS" 
Rež. t lena Dauguvietyle-Kudabiene 
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BIRUTE PUKELEVlClUTE 

ŽMONĖS ir BERŽAI 
IOS ANGUES DRAMOS SAMBŪRIS 
K r / O t r a * Maitrli i 

M K A H. n ili.l 

2YMENŲ ĮTEIKIMAS...VAKARIENE 
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Kantrybė yra karti , bet jos 
vaisiai — saldūs. 

J. J .Rousseau 

H I L I t l A I . VAZNkLil, l'MKKY»OJK 

L I E T U V O S A I D A I 
Ved» KAZE BRAZDŽIONYTF. 

Kandirn ouo pirmadienio iki penktadienio . 
8:30 - feOO v . vakaro. 

Viaoa la idoe i * WCEV s t o t i e * 
1450 AM banga. 

Tel 

Adr*«w. 511 So . Nolton Ave. 
WUlow Šor io** , IL. 60-430. 

(7M1 S39-25U. Tel-FAX t»» pat. 

PARODA 
RAMUNĖS KMIELIAUSKAITĖS 

AKVARELE 
Paroda vyksta 19% m. lapkričio mėn. 14,15,16,17 d.d. ir 23,24,25 d.d., 

penktadieniais 7 - 9 v.v., šeštadieniais ir sekmadieniais 12-9 v.v. 
Atidarymas lapkričio mėn. 14 d 7:30 v.v. 

ČIURLIONIO GALERIJA, 5620 South Claremont, Chicago, Illinois 

V 
^ S Į J Parodos rengėjas 

LION:-; 
?XA/A2 

1990 M. KELIONES 
NIUJORKAS—RYGA 

Ton Ir atgal $795 (tik už kelionę lėktuvu) 
'Skrydžiai tiesiai į Rygą iš JFK per Helsinkį 

Oro linija — FINNAIR 
'Skrydžiai kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį 

'Specialios kainos nuo spalio 1. 1990 iki kovo 31. 1991 
*$16 ,,U.S. taxes" nepriskaičiuota. 

KELEIVIAMS SU IŠKVIETIMAIS 

BALTIC TOURS siūlo specialias lėktuvo kainas keleiviams vyks
tantiems su asmeniškais iškvietimais. Kvietėjas jus pasitiks Rygo
je. Jei reikės, parūpinsim transportaciją. 

LANKANTIS LIETUVOJE 

Už žemas kainas galite apsistoti Vilniaus. Kauno ir Klaipėdos 
viešbučiuose vienai arba dviem savaitėm. 

HELSINKIS 

Grįžtant, oro linijų kelias reikalauja praleisti vieną naktį Helsinky
je. Susisiekimas, pusryčiai, apgyvendinimas — keturių žvaigždžių 
Vaakuna viešbutyje; $75 asmeniui dviese viename kambaryje 
Atskiras kambarys $109. 

KELIONĖS SU PALYDOVAIS 

KALĖDOS IR N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelione. 11 dienų LI«tuvoĮ«. 12 naktų Vilniuj*. 1 naktis 
HotalnfcyJ*. Oro linija - FINNAIR 

Kallon* * 1225 
Gruodžio 22-5 aaualo 5. 1991 
Vienam asm kamb + $219 00 

$1.799 00 iš Bostono ir Niujorko 
$1.999 00 iš Čikagos 

N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelionė. 11 dienų Uatuvojo, 12 naktų Vilniuj*. 1 naktis 
HototnfcyJ*. Oro Unija — FINNAIR 

Kallono # 1210 
Oruodito 29-aauslo 12, 1991 
Vienam asm kamb + $219 00 

$1.799 00 iš Bostono ir Niujorko 
$1.999 00 iš Čikagos 

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės j 
BALTIC TOURS • 77 Oak St , Surto 4 • NEVVTON, MA 02164. 
Tai. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781 

. 
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JAUNIMO CENTRO 
MOTERŲ KLUBO 

DEŠIMTMEČIO VEIKLOS 
APŽVALGA 

- Jos nuoširdžiai vadovauja Jaunimo centro Chicagoje išsilaikymo pastangoms. 
" . " i k.: Marytė Saliklienė. Jaunimo centro moterų klubo valdybos vicepirm.. 

Irena Kriaučeliūniene. buvusi JC valdybos pirm. ir Salomėja Endrijonienė. 
" dabartinė JC valdybos pirmininkė ir jau dešimtmetį vadovaujanti JC .noterų 
• « klubui. 

Jaunimo centro moterų klubo 
spalio 26 d . ruošta vakaronė 
buvo skirta paminėt i 10 metų 
gyvavimo sukaktį . Pasirodo, 
truputį paskubėjom. Reikėjo 

.,,. palaukti iki lapkričio 6. Na, bet 
- ką padarysi, kai kada kantrybės 

pritrūksta. 

Vakaronę pradėjo Jaunimo 
" centro moterų klubo pirminin 

" . kė Salomėja Endr i jon i enė . 
— t rumpai apžvelgdama kokia 

proga čia susirinkom, kas yra 
_ tas Moterų klubas, ką jis veikia. 

Apie klubo įsikūrimą ir jo 
"p r adž i ą kalbėjo Irena Kriau

čeliūniene. Toliau ilgesne kalba 
" klubo darbus aptarė S. Endrijo 

nienė, o po to St. Žilevičius 
parode vaizdajuostę. 10 metu 
ekrane pernelyg greit prabėgo. 
Matomos vaišės, ir vaišės, ir 
žmonių s u s i g r ū d i m a s pr ie 
valgio stalo. Pasigėdom vaizdų 
apie klubo darbus ir pasiekimus. 

Pervertus 10 metų veiklos 
protokolų knygą, radau ir kitų 
įdomių dalykėlių. Steigiama
jame sus i r i nk ime buvo 16 
moterų. Tačiau, čia žinios nebe 

aiškios: vienų manymu, buvo^ 
16: kitų — kad buvo daug 

mažiau, na, sakykim, tarp 10 ir 
12. Iš tų pirmųjų pradininkių 
klube ir dabar aktyviai dirba 
Nijolė Kaveck ienė , Marija 
Macevičienė, Ona Rušėnienė. 
Marija Ročkuvienė. Marytė Sa
liklienė. Mintis steigti tokį 
mote rų page lb in į vienetą, 
padėti Jaunimo centrui finan
siškai, buvo Marytės Salik-
lienės, ta i ji ir yra šio klubo 
steigėja — dabartinė vicepir
mininkė i r atstovaujanti šio 
klubo reikalams Jaunimo cen
tro taryboje. 

Ona Rušėnienė nuo pirmųjų 
dienų iždininkė. Užauginusi 
vaiku? Jaunimo centre, nutarė 
atiduoti savo duoklę ir padirbėti 
Jaunimo centro naudai. Susidė
jus aplinkybėms (ir žiemai išva 
žiuojant į Floridą), O. Rusėnie-
nės pareigas perėmė Janina 
Daunorienė. 

Marijos Macevičienės rūpes
čiu buvo pravesti valgių ga
minimo kursai, kuriuos lankė 
11 moterų. Kadangi nuo lapkri

čio mėnesio iki Kalėdų nebe
daug laiko, tai ir buvo mokoma 
pasigamint i Kūčių valgius 
(kimsta žuvis, silkės su grybais. 
pomidorais ir pan.). Ruošiant 
„Mūsų virimo paslaptys" — 
valgių gaminimo knygą — visus 
receptus siuntėm M. Macevi-
čienei; ji turėjo juos suruošiuoti 
— kur mėsa, ku r sriuba, kur 
žuvis ar paukštiena, kur salotos 
ir daržovės, o kur saldieji 
pat iekala i . D a r b a s didelis, 
r e ika lau jan t i s kant rybės , 
atidumo ir daug laiko. M. Mace
vičienė peržiūrinėjo, rūšiavo. 
Stefa Burokienė — mūsų sekre
torė, perrašinėjo mašinėle ir. 
štai, pasirodė knyga, gaunama 
Jaunimo centro krautuvėlėj. Ką 
parduodi, ar neparduodi, bet 
bent vieną . .Mūsų vir imo 
paslapčių" knygą kiekvieną 
sekmadienį išleidi. Mūsų klubo 
istorijos knygą, kurioje telpa 
nuotraukos, aprašymai, skelbi
mai ir pan. pradėjo tvarkyti 
Elena Motušienė. Ilgesnį laiką 
knyga buvo M. Macevičienės 
globoje, o dabar yra pas Sofiją 
Kikilienę. Knygą buvo galima 
pamatyti ir pavartyti spalio 26 
vakaronės metu . Nuotraukų 
kolažai, puošiantys Jaunimo 

„ centro vestibiulį, yra O. Ru-
šėnienės nuopelnas. 

N e s k a i t a n t klubo t a lkos 
vaišes ruošiant, kepant blynus, 
kugelius ar „pončkas", ką gi 
daugiau veikėm? 

10 metų laikotarpyje suruo-
šėm net kelių knygų sutiktuves. 

Jau 1981 m. visuomenė buvo 
supažindinta su Julijos Šva-
baitės-Gylienės poezijos knyga 
..Vilties ledinė valtis", o po 
kelių mėnesių ir su Anatolijaus 
Kairio „Po Damoklo kardu". 

1982 m. poetės Juozės Vaičiū
nienės pomir t in i s poezijos 
knygos pristatymas. 

„Mūsų vi r imo pas lap tys" 
buvo pateiktos visuomenei 1983 
m. ir ta proga paskaitą apie 
balansuoto maisto svarbą skaitė 
dietininkė Ina Stravinskytė. 

Minelgos knygos sutiktuves 
suruošėm 1984 metais. J. Šva-
baitės-Gylienės romanas „Stik
liniai ramentai" buvo premi
juotas 1985 m., ir ta proga su
ruošta vakaronė - knygos pri
statymas. 

Mokytis niekad ftėra per vėlu. 
o k~d visos ir visi taisyklingiau 
kalbėtume lietuviškai, sudarėm 
progą paklausyti tėvo Juozo 
Vaišnio.SJ. kalbos pamokymų 
ir įsigyti jo knygą, nes „didi 
gėda savo kalbos gerai nemokė
t i " . 

Kad mes vertinam ir meną, ne 
tik mokslą, suruošėm vakaronę 
supažindinti visuomenę su dai
lininko Telesforo Vaiiaus mono
grafija. 

Broniaus Kviklio „Vilniaus 
Vyskupijų*' dviejų tomų 
sutiktuvės buvo 1987 m. 

Na, tai atrodo, kad viduti
niškai per metus supažindinorn 
visuomenę bent su viena knyga. 

Kelionės įspūdžiai ir skaidrės 
visada tur i didelį pasisekimą. 
Įdomu tiems, kurie patys ten 
buvo ir visa tai matė. pamatyti 
skaidrėse dar kartą, ir nustebti 
t enka — buvau, mačiau, o. 
žiūrėk, lyg ir kitaip atrodo. 
Įdomu ir tiems, kuriems nebuvo 
progos t as vietas aplankyti. 

Taip per tuos 10 metų kelia
vom sų dr. P. Kisielium,Jr., po 
Afriką, su Ir. Kriaučeliūniene 
po Aziją ir Kiniją, su St. Žile 
vičium aplankėm Europą bent 
du kar tus . Lietuvos bažnyčias 
pamatėm Viktoro Kučo skaidrė
se, o St. Žilevičius rodė skaid 
res apie Lietuvos pakeles, kop
lytstulpius ir kryžius. 

Paskirtas naujas lietuviams 
vyskupas — Paulius Balta
k is , OFM. Paskirtas naujas 
jėzuitų provinciolas — Antanas 

tik iš viso pabūti kartu su 
svečiais. Nebekunkuliuos kavos 
puodai virtuvėj, nesusiteps su
muštiniai, nesuguls pyragai į 
lėkštes, ir kas toliau? Ar svečiai 
kartais neužmėtys akmenimis? 
Tačiau, vis neturiu drąsos tą 
padaryti... Ir sukamės virtuvėje, 
ir ruošiam vaišes, ir vaišinam... 

1982 ir 1985 metais buvo su
ruoštos moterų laisvalaikio 
darbų parodos. 1991 metais 
numatoma dar viena tokia pa
roda. Kviečiamos prisidėti mo
terys, kurios mezga, siuva, 
siuvinėja, piešia, daro papuo
šalus. Gaila, kad laisvalaikio 
skaitymas, ar eilėraščių bei no
velių rašymas, neįeina į tokios 
parodos ribas. Ne vien tik mo
terų laisvalaikio darbus išsta-
tom parodoje, 1987 m. dail. 
Poška iš Rockford buvo išstatęs 
keliolika savo darbų kavinėje, o 
Algimantas Kezys kalbėjo apie 
Poškos savitą meną ir jo atli
kimą. 1988 m. Palmyros Domi-
jonaitienės juostų parodai jokių 
aiškinimų nereikėjo, teko tik 
grožėtis įvairiaspalvėm, įvai-
riaraštėm siaurom, platesnėm ir 
labai plačiom juostom. O gal kas 
laisvalaikiu audžia? Tiktų labai 
į ruošiamą parodą. 

Šių metų rugpjūčio mėnesį 
suruošėm vakaronę su Lietuvos 
etnografinių kaimų Rumšiškėse 
kuratore Veronika Povilionie
ne, kuri jau ir anksčiau buvo 
Chicagoje su Ratilio ansambliu 
ir pusiau dainavo, pusiau dek 
lamavo Antano Miškinio eilė
raščius. Antrą dalį tos va
karonės užpildė tautosakininke 
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MOTERŲ KLUBO PIRMININKE 
PRISIMENA 

Jaunimo centro moterų klubo 
dešimtmečio vakaronėje apie 
klubo jsisteigimą, jo atliktus 
darbus ir tų darbų vaisius 
išsamų pranešimą atliko de
šimtmetį tam klubui vadovau
janti ir dabartinė Jaunimo cent
ro valdybos pirmininkė Salo
mėja Endrijonienė. Oia patei
kiam kelias ištraukas iš minimo 
pranešimo: 

„Moterų klubo steigiamasis 
susirinkimas įvyko 1980 m. 
lapkričio 6 d. Šiame, nei ant
rame susirinkime nedalyvavau, 
bet Ir. Kriaučeliūnienės. tuo
metinės JC valdybos pirminin
kės administraciniai gabumai ir 
sugebėjimas prieiti prie žmonių, 
įtraukė ir mane. 1981 m. sausio 
mėn. man nuėjus į trečiąjį 
susirinkimą. Ir. Kriaučeliū 
nienė mane supažindina su su 
sirinkimo dalyvėmis sakydama: 
„Čia Salomėja Endrijonienė. ji 
bus klubo pirmininkė". Pasiro 
do. kad valdyba jau buvo suda
ryta, ti nė viena nesutiko pirmi 
ninkauti. Išskyrus Vandą Stan 
kienę, nepažinau nei vienos. At 
simenu. kažkuriai paklausus 
koks šio klubo tikslas, atsakiau 
- JAUNIMO CENTRAS!" 

Toliau S. Endrijonienė smul 
kiai išva-dina įvairius klubo 
atliktus darbus, renginius, 
talkinimą kitiems. Išskaičiuoja 
ir kantriai kauptas lėšas bei už 
jas įgytus ar atliktus pageri 
nimus Jaunimo centrui. Sav< 

JC m"-' rų klubo nare^ susispietusios prie papuoštos eglutės Jaunimo centro kavii 

Saulaitis,SJ. Atv 
kankinys kun. 
rinskas; priimk: 
kim. pabendrau 
mėm, ir sutikom 
bei apylinkių Ii?' 
galėjo karinėje 
salėje. 

Tai vis didės n 
niai, ruošiami vi 
nėję ar didži< 
salėse. 

ksta Lietuvos 
\lfonsas Sva-

m, supažindin 
-im... Ir priė-
r su Chicagos 
viais susitikti 
ar didžiojoje 

• masto rengi-
-uomenei kavi-

ir mažojoje 

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. 
O rugsėjo 28 dienos vakaronės 
metu savo įspūdžiais pasidalino 
poetas Kazys Bradūnas, kuris 
ką tik buvo grįžęs iš Lietuvos. 
Vakarone paįvairino Stasio Ži
levičiaus vaizdajuostė. 

Visos Jaunimo centro moterų 
klubo n a r ė s pr ik lauso ir 
aktvviai veikia dar bent keliose 
kitose organizacijose: Lietuvių 

Bendruomenėje, skautuose ar 
ateitininkuose, neolitu anuose 
ar šviesininkuose. ar Putnamo 
seselių rėmėjuose. 

Įdomu paskaityti senus proto 
kolus - kiek minčių, kiek nu 
tarimų — įvykdytų ir neįvyk 
dytų. kiek planų! Gaila, kad pro 
tokolai negarsiniai, o būtų dar 
įdomiau. Ir užvertus paskutinio 
protokolo lapą. sekre to rės 

pranešimą baigia: 
„Moterų klubas, neskai tant 

s a v a n o r i š k o n a r i ų da rbo , 
sukaupė ir J aun imo centro 
pagerinimams išleido 39.858 
dolerius. 

„Šiuo metu klube yra 25 
nares. Su liūdesiu prisimename 
mūsų mirusias — Sofiją Toliu-
sienę, Stasę Stočkutę. Juzę 
Prunskienę ir Mariją Stašai-
tienę. 

„Dabartinę valdybą sudaro: S. 
Endrijoniene-pirmininke. M. 
Saliklienė - vicepirm., S. Buro
kienė — sekretorė. J. Daunorie
nė — iždininkė ir A. Likande 
rienė — korespondente: < -įklos 
albumo tvarkytoja — S. Kikilie 
nė 

„Visos Chicagos lietuves kvie 
čiamos įsijungti į -Jaunimo cent 
ro Moterų klubą Visos laukia 
mos. visoms darbo užteks'* 

MINTIS TAPUSI 
GERAIS DARBAIS 

i Iš t rauka iš Irenos Kriauče
liūnienės žodžio Jaunimo centro 
Moterų klubo veiklos dešimtme
čio proga >. 

Jaunimo centro Motetų klu
bas veikia jau dešimtį metų. 
Jsistei^e u*, nes buvo noras 
padėti išsi laikyti didžiajam 
lietuvių centrui JAUNIMO 
CENTRUI. Man įsipareigojus 
Jaunimo centro valdybos pirmi
n inkes p a r e i g o m s , M a r y t ė 
Saliklienė pasiūlė suburti mo-

ir išaiškinti joms Jaunimo 
centro išsilaikymo problemas. 

Susirinkusios 16 moterų envu 
ziastingai tą mintį priėmė, bet 
nei viena nesutiko naujajam 
vienetui vadovaut i L a i m ė , 
nereikėjo ili^ai galvos sukti , nes 
Chicagoje dar yra viena, kuri 
visiems ir visada pasiruošusi 
padėti, tai Salomėja Endrijo 
niene' Moka ji pabarti ir prajuo 
kinti, bet, svarbiausia — moka 
vadovauti. Jos įsipareigojimas, 
planai , idėjos visada r a n d a 
pritarimą moterų klube, o ne 
garsinami to klubo darbo rezul 
tatai yra vertinami visų Jau
nimo centro lankytoju ir ad
ministracijos. Pagarba joms, nes 
atlikdamos apsiimtas pareigas, 
jos savo šypsniais glosto kiti} šir
dis. 

Džiaugianės jomis, l inkime 
neprai ast i entuziazmo bei jėgų 
padėti Jaun imo centrui ir ki 
toms organizacijoms, laukian
čioms jų talkos. 

Stefos Burokienės žodžiais: 
„ su s i r i nk ima i visada b ū n a 
l inksmi ir geroj nuota ikoj 
issiskirstom tebūnie ta ip — 
linksmai nusiteikusios dirbkim 
ir toliau". 

Al. 1 i k a n d e r i e n ė 

Tačiau savam 
čiam gimimo <J 
kokias — reikia 
venti, kad švęst 
Vinco Pavilčiau 
k i t u r išvažiut 
Viktorui Lesni; 
gyvenimo, ir < 
sėkmės tinkėda 
gerais ir nu' 
jimais, vis pt • 
miršti mūsų ir o 

atelyje šven-
<mas; ne bet 
gerokai pagy-
įme. Būtent: 

3 — 80 m., ir 
a n t i e m s — 
-kui laimingo 
ū Siliūnienei 
os. Su visais 
džiais linkė 
iam — neuž-
;žti į Chicagą. 

\ . pirmųjų Jaunimo centro motorų kluho veiklos ratą sukusių moterų. 

Atrodo, kad 
lio kepimo n' 
nedarėm. Oi. 
Kodėl man • 
vieta iš Evanp 
skundžiasi >̂ 
Marija jai ne p 
..Marija pasi r. 
ir t a nebus 
man baisiai 
išbandyti ant -
visos ,,M') r ' 
geresnę dali 
klausyti pamn 

blynų ar kuge-
eko daugiau ir 
"ortą, Morta!... 

prisimena ta 
•jos, k u r Morta 
špačiui , kad 

i-ieda virtuvėje 
•ogeresnę dali, 

»s a t imta" . Ir 
>eti šitą dalį 
ftų. Sakykim. 

p a s i r i n k s 
atsisės pasi 

* mų, kalbų, ar JC moterų klubo dalis narių veiklos dešimtmečio m-.nojim 

file:///lfonsas
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Nemuno vingis ties Balbieriškiu. V. Kapočiaus nuotr. 

APIE JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
TARYBOS SESIJĄ 

RAMUNE KUBILIUTE 

JAV LB XII-tosios tarybos 
trečioji sesija vyko Detroite 
spalio 5-7 dienomis. Dalyvavo 
tarybos nariai, krašto valdybos 
nariai, apygardų pirmininkai ir 
įvairūs svečiai. Sesiją globojo 
Michigano apygardos valdyba ir 
jos pirm. V. Kutkus. Tarybos 
sesija dalinai jau buvo aprašyta 
spalio 23 d. „Drauge". Minėtini 
dar kai kurie pranešimai. 

Komisijos 

Reikėtų paminėti ir komisijų 
svarbą tarybos sesijoje. Jau 
penktadienį po pietų JAV LB 
krašto valdybos nariai turėjo 
progos papildyti raštu anksčiau 
išsiuntinėtus pranešimus apie 
praėjusių metų atliktus darbus. 
o tada suvažiavusieji pasiskirs
tė > komisi jas pagal savo 
susidomėjimus ir pajėgumus. 
Kiekviena komisija pasiruošė 
pristatyti pranešimą, siūlymus 
nutarimams. 

Komisijos pateikė savo pra
nešimus šeštadienj po pietų. 
Kiekviena (religinių reikalų, 
kultūros, organizacinių reikalų, 
švie t imo, jaunimo reikalų, 
socialiniu reikalų, politinių 
r e ika lų , f inansų) p r i s t a t ė 
siūlymu, pageidavimų, ir jparei 
gojimų JAV LB krašto valdybai, 
įvairioms taryboms, o kartais 
sveikino asmenį ar net Lietuvos 
žmones. Komisijų pranešimuo
se, žinoma, vyravo Lietuvos 
reikalai, bet matėsi ir rūpestis 
Amerikos lietuvių gyvenimui — 
jos j a u n i e m s l i tuan i s t in ių 
mokyklų mokiniams ir vyres
niems pensininkams. 

Buvo eilė minėtų nutarimų. 
pas iūlymų, rekomendacijų. 
Kiekvienas buvo iškeltas bal 
savimui — čia minimi tik už ku 
nuos tarybos nariai balsavo tei 
giamai Tarybos nariams buvo 
rekomenduojama, kad tarybos 
rinkimams artėjant 1991 me 
tais. kaip tik reikės patyru 
sių ir pareigingų Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų 
kandidatų eilėse. Apygardų ir 
apylinkių valdybei buvo ra 
ginamos pravesti vajų ..Pensi
ninko' prenumeratoms ir kad 
žurnalas paskirtų vieną numerj 
senelių teisiniams, pensijų ir pali 
kimo reikalams JAV LB taryba 
giliai jvertm i išeivijos jaunimo 
jnašą j Lietuva nepriklausomy
bes a ts ta tymo darbas. JAV LB 
ta ryba įpareigoja JAV LB 
apylinkes remti ŠvietilM tary

bos pravedamus vajus ir 
konkursus. Siūloma, kad, kiek 
sąlygos ir aplinkybės leidžia, 
Ku l tū r in ių reikalų ta ryba 
sudarytų kultūrinių renginių 
ka lendor ių , kad l ie tuvių 
visuomenė geriau orientuotųsi 
ir galėtų gausiau juose daly
vaut i . Lietuvoje dabar yra 
sudarytos sąlygos įsteigti reli
gines valandėles radijo ir tele
vizijos programose. Tačiau 
trūksta medžiagos. JAV LB 
taryba įpareigoja Religinių 
reikalų tarybą ištirti galimybes 
tokias programas čia paruošti ir 
parūpinti Lietuvai. JAV LB 
XII-ji taryba nuoširdžiai dėkoja 
humanitarinės paramos Lie
tuvai reikalų įstatymo pro
j e k t u s pa te ikus iems JAV 
Kongreso nariams: senatoriams 
Moynahan ir Armstrong, atsto
vams Smith . Durbin ir 
Bloomfield. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
globojamų ir remiamų žurnalų 
„Bridges". ,,Pasaulio lietuvio" 
ir „Lituanus" redaktoriai, pagal 
pakeis tą d ienotvarkę , šeš
tadienį po pietų ir sekmadienio 
rytą, pateikė savo pranešimus. 

Eduardas Meilus. Jn. pranešė, 
kad šiuo metu angliškai leidžia
mas žurnalas „Bridges" turi 
3778 skaitytojus. Per paskuti
nius dvejus metus žurnalą užsi
prenumeravo 900 su virš naujų 
skaitytojų. ..Bridges" yra o-
ficialiai JAV Lietuvių Bend
ruomenės leidžiamas žurnalas, 
ku r i ame JAV LB veik la 
aprašoma pagrindinai viename 
„Community With a Capital C" 
skyriuje. Žurnalą perėmus nau
jai redakcijai, paveldėti ir seni 
prenumeratorių sąrašai ir kai 
kurios operavimo skolos, 
kuriuos redaktorius su savo 
talka stengiasi atitaisyti su tam 
tikra JAV LB krašto valdybos 
finansine parama 

..Lituanus" žurnalo administ
ratoriaus J. Kučėno pranešimas 
buvo pateiktas raštu. Pirmasis 
..Lituanus" numeris išėjo 1954 
m lapkričio men 1990 metais 
baigiamas išleisti jau 36-sis 
tomas Šiuo metu ..Lituanus" 
turi 3.500 skaitytojų. JAV Lie
tuvių Bendruomenes krašto 
valdyba skiria puse „Lituanus" 
direktorių kas metai 

..Pasaulio lietuvį" jau trylika 
metų redaguoja Bronius 
Nainys ..Pasaulio lietuvis" 
stengiasi protokoluoti įvairių 

Dak ta ra i Juozas Kęstutis 
Valiūnas buvo pakviestas Jung
tinių Amermos Valstybių vals
tybės depar tamento sekre
toriaus Jarr.es A. Baker spalio 
mėnesio 1 i- dalyvauti iškil
mingame įteikime dovanos, 
kurią Amersos tautinis komi
tetas tarptautiniams reikalams 
įteikia kokiai nors toje srityje 
pasižymėjusia i asmenybei. 
Daktaras J K. Valiūnas daly
vavo kaip šios organizacijos na
rys. Šį kartą tą žymenį gavo 
garbinga Margaret Thatcher, 
Anglijos Jungtinės Karalystės 
ministerė pirmininkė. 

Dovanos pr iėmimo proga 
ministerė pirmininkė ypatingai 
pabrėžė buvusius komunistų 
t r o š k i m u s užva ldy t i visą 
pasaulį ir reikalavo, kad tautos, 
kurios dar tebėra Sovietų pa
jungtos, bū:„ kuo greičiausiai 
išlaisvintos ir gyventų laisvą 
demokratišką gyvenimą. 

Po jos tokio kieto antiko
munistinio pareiškimo daktaras 
J. K. Valiūnas turėjo progą 
įteikti ministerei pirmininkei 
savo dedikuotą knygą „Serving 

tojo Dariaus Sužiedėlio algai. LB 
įstaiga Wa8h;ngtone daug pasi
darbavo, kada keturi Amerikos 
kongreso nariai vyko į Lietuvą 
kovo mėn. Darius Sužiedėlis 
paruošė Lietuvos parlamento 
rinkimų duomenų kompiuteri
nę analizę, kuri buvo parodyta 
JAV Kongreso štabo nariams. 
Buvo atliekama daug paruo
šiamojo darbo visai eilei Lie
tuvos nepriklausomybę re
mianč ių rezoliucijų i r 
pasisakymų. Buvo ruošiami 
nuolatiniai „kritiškų klausimų" 
pranešimai Kongreso nariams. 
Nuo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo* Washingtone 
įvyko penkos didesnio pobūdžio 
l i e tuv ių demonstracijos — 
visoms LB Washingtono įstaiga 
suteikė reikalingą paramą. Blo
kados metu įstaiga pravedė pla
tų apklausinėjimą kelionių į 
Lietuvą vizų varžymo reikalu — 

tuvos situacija — yra maždaug duomenys ir ilgas detalus rapor-
150,000 asmenų, pareiškusių tas buvo įteikti Valstybės depar-
norą pabėgti iš Lietuvos. J is tamentui Philadelphijoje įsteig-
ragino JAV LB tarybos nar ius tas JAV LB komunikacijos cent-
susirūpinti Pietų Amerikos ras veikia kar tu su LB Wa-
lietuvių kilmės jaunimu, kad ir shingtono įstaiga — susiži-
juos reikia stengtis siųsti į nojimo su apylinkėmis ir ki-
Lietuvą. Prof. Skuodžio many- tomis lietuviškomis instituci
niu. „Lietuvos pogrindžio spau- jomis srityje ir centras yra 
dos" serijos spausdinimą reikia ėmęsis padėti santykiuose (lob-
remti ir užbaigti, nes serija liks bying) su JAV Kongresu. Arvy-
Li »tuvos istorijos archyvais ir do Barzduko pranešime JAV LB 
protokolais. Pagaliau mums vi- tarybos nariams teigiama, kad 
šiems reikia būti lankstesniems -Turbūt nėra nei vieno, kuris, 
ir operatyviškiems. stebėjęs įstaigos darbą, dar 

abejotų LB Washingtono įstai-
Washingtono b ū s t i n ė s ve ik la &os reikalingumu. Asta Banio

nytė užsitarnavo tvirtą lietuvių 
Nors JAV LB VVashingtono 

kraštų Lietuvių Bendruomenių 
darbus ir jų rezultatus, nes 
posėdinė veikla ne visai vaisin
ga (ar net nieko nedaro). 1989 
m. gruodžio mėn. duomenimis 
„Pasaulio lietuvį" prenumeruo
ja 2643 skaitytojai. JAV LB, 
Kanados LB ir Pasaulio Lietu
vių B e n d r u o m e n ė s fondas 
paskutiniu metu finansiškai 
suteikė paramą „Pasaulio lietu
viui". 

Pas ike i t imai L ie tuvoje i r 
ve ik los d e r i n i m a s 

Prof. V y t a u t a s S k u o d i s 
t a rybos n a r i a m s p a t e i k ė 
konkrečių savo pas iū lymų , 
kurie, jo manymu, išryškina kai 
kuriuos iškilusius uždavinius 
dabartinių įvykių šviesoje. Tarp 
kitko jis siūlė, kad reikėtų koor-
d inuot i f i nans inę p a g a l b ą 
Lietuvai per kurį nors ten 
įsteigtą centrą. J i s siūlė, kad 
reikia susirūpinti dabartine Lie-

būstinės direktorei Astai Banio
nytei nebuvo duota progos 
daryti savo pranešimą, kai ku
rie jos vedamos įstaigos at l ikt i 
da rba i buvo a p i b ū d i n a m i 
t uome t in io V i s u o m e n i n i ų 
reikalų tarybos p i rmin inko 
Arvydo Barzduko pranešime. 

Asta Banionytė pradėjo LB 
įstaigos VVashingtono darbą nuo 
1989 m. gegužės mėn. Ja i 
pasisekė gauti tiesioginės pa
ramos '„grant"^ iš Laurel Foun
dation - 35.000 dol. Iš tos 
sumos dalis užmokėta įstaigos 
įsirengimui. o likusioji dalis 
skirta nuo 1990 m. vasario 
mėn. antro pilnalaikio darbuo-

ir LB reikalų gynėjos poziciją 
Amerikos kongrese ir kongreso 
narių įstaigose... Taip pat įstai
ga artimai bendradarbiauja ir 
padeda Lietuvos atstovybei jos 
darbe. Tad reikia stengtis, kad 
ši įstaiga būtų Washingtone 
išlaikyta, praplėsta ir tinkamai 
remiama" Pranešime A. Barz-
dukas taip pat iškėlė kitų 
klausimų ir projektų,reikalau
jančių sprendimų, veiklos, fi
nansų ir pan. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos rinkimai bus 1991 m. 
gegužės 4-5 ir 11-12 dienomis. 
Kitas tarybos sesijos vietos nus
tatymas bus paliktas JAV LB 
tarybos prezidiumo nuožiūrai. 

SVEIKINIMAS 

Trisdešimt — tai labai nedaug, bet atsiekta nemažai P. 
Rasa Kamantaite Ragiene — psichologe dirba ligoninėje 
Paulius ir Rasa Ragai — darni ir pavvzdinca šeima, aukle-
lanti savo vaikus lietuviškoje dvasioje Ketverių metukų An
driukas lanko lituanistmj darželį, o pusantr u Daivute įau 
deklamuota lietuviškus eilėraštukus 

•sveikinarre p Rasą gimtadienio rroea. linkime 
prasmingų ir džiugių dienų' W> 

REAL ESTATE 

Aldona ir Algirdas B. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catermg 
6216 S. Archer Ave 

Chicago. IL 60638 
Tel. 581-6500 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
>r vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANOFR J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski Chicago, IL 6062S 
(312)767-6655 

i letuviams žinomas ir patikimas varoas-

Dr Kęstutis J. Valiūnas 

Lithuania", kuri iššaukė jos 
didelį dėkingumą ir pasi
tenkinimą. Ji atsiuntė savo 
pagrindinį tarptautinės poli
tikos patarėją pasikalbėjimui su 
daktaru J. K. Valiūnu, kuris 
tikrai nuoširdžiai, išsamiai do
mėjosi Lietuvos dabartine pa
dėtimi ir prašė būt i informuo
jamas apie padėtį okupuotoje 
Lietuvoje. Pasikalbėjimas truko 
apie pusvalandį ir iškilmėms 
pasibaigus ministerė pirmi
ninkė atskirai priėjo prie Vliko 
garbės pirmininko padėkoti jam 
už knygą bei pasikalbėjimą. 

VARNOS KELIAUTOJOS 

Kadangi žiemos metu Lietu
voje varnų apsčiai matoma, 
susidaro įsitikinimas, kad ji yra 
paukštis sėslys, visą gyvenimą 
praleidžiantis savo gimtajame 
krašte. Iš tikrųjų ne visai taip 
yra. Šiaurės kraštuose užaugu
sios varnos yra tikri keliautojai, 
kurie rudenį, apleisdami savo 
gimtinę, pasitraukia į šiltesnius 
kraš tus , būtent į vidurine 
Europą, skrisdamos pietų 
vaka rų kryptimi. Varnos 
Pabaltijo kraštuose neturi visai 
griežto palinkimo keliauti : 
vienos jų pasileidžia į tokią 
kelionę, pasiekdamos vakarinę 
Vokietiją. Olandiją, net Prancū
ziją. Kitos nukeliauja nedidelį 
a ts tumą, trečios apskr i t a i 
niekur iš savo gimtinės neiš-
vyksta. Taip elgiasi ir Lietuvos 
varnos. 

T. Ivanauskas 
(iš Lietuvos paukščiail 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti. Kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

Pirksime namą pietvakar inėje 
Chicagos dalyje. Siūlyti skam-
binant t e l . 312-434-8235 p o 7 
v a i . vak. 

BERWYN BY OWNER 
3 bendrooms. completely remodeled bnck 
ranch. l3/« baths fimshed basement 
vv/custom vvood & bnck bar. oversized lot. 
s*de drive. 2'/2 car garage Near school 
shopping transportation. $124 900 
706-795-1889. Please 'esoond ia Engl^i" 

Atlieku namų remonto darbus 
gerai ir sąžiningai 
Skambinti Sigitui 

nuo 6 v.v. iki 8 v . ry to 
312-523-0517 

F O R SALE 

Išsikel iant [ Floridą, nebrangiai 
parduodu 10 dydžio kanadišKos 
ūdros kail io gražų paltą. Kreiptis: 
t e l . 7 0 8 - 3 2 5 - 4 2 7 9 . 

FOR RENT 

Marouette Parke išnuomojamas 5 
kambarių butas. Saulėtas, šviesus, 
švarus, du miegamieji. Reikalui esant 
ir garažas. Galima tuojau užimti. 

Te l . 312-434-2655 

Išnuomojamas kambarys vie
nam asmeniui Vyr. Lietuvių cen
t re . Kreipt is: tel . 312-476-2655 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. - GA 4-8654 
.av 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI -

Tunu Clic.-igos mieste Aidimą D oo -
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir iaži-
mnga' 

312-77'i-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

N A M Ų APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių ši ldymo sistemas: vandens ir 
kambarių. 

A. Banys 
T e l . 1-708-447-8806 

OLASS CUNICAL LAB 
2434 W. 71 St.. Chicago. IL 

Dr. Ba|a| Bttfg. 
Wa do aii iab tests >nciud">g giocose 
cholestero' & pregnancy Accapt: 
Med'care Medicaid & other msura-ce 

Call: 312 434 5849 or 
708-798-2211 

Kaibame lietuviškai 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

REAL ESTATE 

H MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa gante PIRKTI a' PARDUOTI 
NAMĄ m este a 0' e m esouose Sąž • 
nmga : oa!a^°aus 

J. BACEVIČIUS 
BE.- 3ACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEC2:E 

778-2233 

E MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas I neone Tax 

5953 S. Kedzio Ava. 
Tai. 436-7878 

LB MLS 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kre ip t is i BUDRAIT Į . 
312-778-3971 arba 312-787-0800 

Lietuvoje , K a u n o cen t re par
d u o d a m a s 4 k a m b . butas; 90 
kv. metrų. $ 2 0 , 0 0 0 . Kreiptis: tel. 
Los Angeles 2 1 3 - 3 9 3 - 3 4 3 4 arba 
te l . Kaunas 2 0 - 7 8 - 8 9 . Furman. 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
a _ l 4363 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danu tę Mayer. |i 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

HELP VVANTED 

laikome moters kartu gyventi Mar-
quette Parko apyl padėti lengvoje 
namų ruošoje, pagaminti maistą 
vienam asm. ir šiek tiek prižiūrėti vyr 
amžiaus moterj. Butas, maistas ir aiga 
Kreiptis: 1-312-434-7174. 

Babysitter needed full or p.t. in our 
home tor 2 year old boy Mušt be 
English soeekmg and have own 
transportation. Daytime hrs No eve-
nings or vveekends Call after 5:30 
p.m., tel. 708-403-2542. 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug su'auDysite p'rkdam- čia ju 
reikmenų Pasinaudokite patogiu 
planu at'dedant pasirinktus rem-
mems ypatngai progai Pilnai 
užbaigtu 'oto nuotraukų aptarna
vimas A:.daryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vaKarais M 8 valan
dos Antrad ' feč iad susikaicesit 
l'etuviškai 

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

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja Parduoda raiso 
Virš 5 0 metų pat ik imas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd Chicago 

PMONE — 581-4111 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kra'ptis ( Hermis Oeckys 

Tai. 585-8824. Nuo S ryto Iki s v.v. 
Kalbėt, l ietuviai 

I * 

http://Jarr.es


CHICAGOS ŽINIOS VETERANŲ DIENA 

..-
Algis ir Lidija Idikai 

NUMATO MAŽINT 
MOKESČIUS 

Chicagos miesto meras Daley 
pasiūlė sumažinti nuosavybių 
mokesčius 25 mil. dol., numaty
damas vieton to surinkti lėšų 
išieškant nesumokėtus mokes
čius. 

LIGONINĖ SIAURINA 
VEIKLĄ 

Park Ridge priemiesty esanti 
Lutheran ligoninė dėl padidė
jusių apdraudos siaurinimų 
nusprendė parduoti ar uždaryti 
11 savo gydymo padalinių. 

NAUJAS ILLINOIS 
CENTRAS 

Chicagoje į rytus nuo Michi-
gan Ave. ir į p ie tus nuo 
Chicagos upės suplanuota 83 
akruose statyti naują Illinois 
centrą, kur bus rastinės, viešbu
tis ir butai. Miesto statybos 
vadyba baigia susi tar t i su 
Metropoli tan Structures ir 
Whitman bendrove dėl pirmųjų 
6 akrų įrengimų. 

IEŠKO PERGYVENUSIU 
MIRTĮ 

T i i o A v»„ - v„. istaieu bus uždarytos, bet birža 
Lapkričio 12 d. bus \ eteranų * S " " S H » ' . . 

diena. Mieste mokvklos ne- v e i k s " Automobilių statymo 
veiks priemiesčiuose daugumas taisyklės - kaip šiokią dieną, 
veiks. Taip pat miesto, valstijos Autobusai ir miesto traukiniai 
ir federalinės įsta.gos bus v a ž i n ė s k a i P k a s d i e n 

uždarytos. Paš t a s nebus 

išnešiojamas, teismai uždaryti. DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m lapkričio mėn. 10 d. 
daugumas bankų ir taupymo —— 

AUKSINĖ SUKAKTIS 
Lietuvių centre Lemonte 

spalio 6 dieną vyko ypatingos 
šv. Mišios. Šių Mišių metu kun. 
L. Zaremba palaimino inž. A. 
Idikos ir Lidijos Maciūnaitės 50 
metų moterystės sakramentą. 
Pamokslo metu pasveikino 
jubiliatus, sulaukus šios gar
bingos sukakties. T rumpa i 
peržvelgė jų nueitą kelią nuo 
Lietuvos, Brazilijos iki Š. 
Amerikos. Kun. L. Zaremba 
pasidžiaugė, kad Lidija ir Algis 
Idikai neatrodo, jog švęstų jų 
bendro gyvenimo 50, bet t ikri 
jaunieji. Taip pat ragino visus 
lietuvius nebijoti švęsti savo 
vedybinių sukakčių, nes ta i yra 
gražus ir skatinantis pavyzdys 
mūsų jaunimui. 

Inžinierius Algis Idika ir jo 
žmona Lidija gal kiek mažiau 
žinomi Chicagos lietuviams. 
Prieš keletą metų jie iš Brazili-

- jos persikėlė gyventi i JAV-es. 
Jų dukros Vida ir Milda dau
giau kaip 20 metų jau čia 
gyvena. Vida, ištekėjusi už inž. 
Kazio Totoraičio, apsigyveno 

i Springfielde ir augina t r i s 
dukras. Vėliau Milda, ištekėjusi 

. už architekto Eugenijaus Pau
liaus, turėjo apleisti Braziliją. 

• Jie augina du sūnus ir dukrelę. 
Idikai, atostogų metu dažnai 
lankydavosi Chicagoje. Viešna
gės metu susitikdavo su savo 
buvus ia i s kolegomis ir 
draugais. 

Algis Idika kilimo nuo Ky
bartų, o Lidija nuo Ukmergės. 
Susipažino abu Kaune. Pažan 
gos rūmuose per Plieno korpo
racijos balių. Algis studijavo 
Kauno Vyt. Didžiojo universi
t e t e ir baigė e l ek t ron ikos 
inžineriją. 1940 m. rugsėjo 26 d. 
Prisikėlimo bažnyčioje Kaune 
su Lidija Maciūnaite sukūrė 
šeima. Nuo pat pradžių neaiš
kus ir neramus buvo jaunųjų 
gyvenimas. Kaip daugelis jų 

draugų. 1944 m. nutarė laikinai 
pasitraukti į Vokietiją. Jie apsi
gyveno Kemptene, kur Algis 
mokytojavo, o Lidija visur talki
ninkavo, kur buvo reikalinga 
jos pagalba. Nelengvas buvo 
gyvenimas su dviem maža
metėmis dukre lėmis . Ka ro 
audrai praūžus, atgal kelias į 
tėvynę buvo visai užkirstas. 
Vienas po kito skirstėsi po įvai-

Rush-Presbyterian-St. Luke 
ligoninė Chicagoje ieško pacien
tų, kurie pergyveno staigios 
mirties reiškinius ar kurie per
gyvena nereguliarų širdies 
plakimą. Norima jiems įstatyti 
naujai išrastą defibriliatorių ir 
patikrinti jo veikimą. Kreiptis 
i dr. Tomą Buckingham, tel. 
(312) 942-6858. 

viai apsigyveno. 
Spalio 6 d. dukros, paminė-

rius kraštus. Idikams pasitaikė damos savo tėvų 50 metų veay-
galimybė išvykti į Braziliją, binę sukaktį, suruošė vaišes 
1949 m. jie pastoviai apsigyveno 
Sao Paulo mieste. Čia ir pra
sidėjo jų tikrasis gyvenimas. Ne
buvo laiko barniams ir nesan-
taikoms. bet juos rišo gyvenimo 
tikslas, kova už būvį ir ateitį. 
Padėtis pagerėjo, kai A. Idika 
gavo inžinieriaus darbą „Phi
l i p s " o landų bendrovėje . 
Netrukus jam buvo patikėtos 
skyriaus viršininko pareigos. 
Tuo pačiu jų gyvenimo sąlygos 
pagerėjo ir jie galėjo įsikurti 
gražiame ir turtingame Jardim 
Europa rajone, pačiame miesto 
centre. Brazilijoje, skirtingai no 
Š. Amerikos, turt ingesniej i 
kuriasi arčiau miesto centro, o 
priemiesčiuose gyvena netur
tingesnės šeimos. Vakarais A. 
Idika dar dėstė elektroniką 
Mackenzie universitete. Lidija 
kiek galėjo rūpinosi lietuvišku 
šeimos židiniu. Tad nenuostabu, 
kad jų abi dukros užaugo 
susipratusios lietuvaitės. 

Nesvet ima j iems buvo ir 
lietuviška veikla. Sekmadie
niais važiuodavo į lietuvišką 
parapiją, priklausė Brazilijos 
LB. reiškėsi lietuvių spaudoje. 
Bendrovė, išleisdama A. Idiką į 
pensiją, įve r t ino jo darbo 
nuopelnus bendrovei. Dabar jie 
nutarė atsisveikinti su Brazilija 
ir persikelti gyventi arčiau 
dukrų. Tiktai, pripratus gyventi 
šiltame kraš te , juos t raukė 
šiltoji Florida, kurioje jie pasto-

dukros Mildos ir Eugenijaus 
Paulių rezidencijoje Palatine. 
Šiose vaišėse be draugų dar 
dalyvavo Lidijos brolis Balys ir 
Algio brol i s inž in ie r ius 
La imut i s abu a tvykę iš 
Lietuvos. 

Stebint Idikus, tiesiog ir 
sunku patikėti, kad šitie jauni 
žmonės išgyveno bendro 
gyvenimo 50 metų. Jie atrodo 
dar taip jauni, pilni energijos 
ir žvalūs. Užklausus A. Idiką 
kaip jie taip sugebėjo gražiai ir 
darn ia i sugyvent i? Tai jis 
pasakė, kad čia nėra jokia 
paslaptis. Atsakymas yra labai 
paprastas. Reikia tiktai turėti 
bendrus gyvenimo t ikslus, 
reikia jausti vienas kitam pa
garbą, draugystę, kada vienas 
būna kažko nusiminęs, nepa
tenkintas — kitas turi atlikti 
juokdario rolę. Be to, visos patir
tos gyvenimo audros juos jungė 
dar tvirčiau. Draugų ir pažįs
tamų vardu sveikiname dar 
kartą Algį ir Lidiją Idikus šio 
garbingo jubiliejaus proga ir 
linkime jiems dar ilgų ir sveika
tingų metų, Dievo palaimos jų 
gyvenimo kelyje. 

Nijolė Nausėdienė 

S u l i ū d e s i u i r 
s k a u s m u p r i s i m e n a m e , 
kad prieš 10 m e t ų Vieš
pa t s pas i š aukė p a s save 
m ū s ų myl imą brolį 

A.tA. 
Kun. VACLOVĄ 

MARTINKŲ 

J i s m i r ė 1980 m. lapkričio 18 dieną. Gyveno 
Prov idence , Rhode Island, ku r daugelį metų buvo 
k l ebonu Šv . Kazimiero l ietuvių parapijoje. Pa la i 
d o t a s O u r Lady of Providence semina r i jo s 
k a p i n i ų mauzoliejuje, k a r t u su k i t a i s k u n i g a i s . 

P r i s imenan t 10 metų mir t ies s u k a k t į , šv. 
Miš ios už jo sielą bus a tnašaujamos šiose vietose: 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje lapkr ič io 
18 d., 7 :30 vai. ryto. 

Taip p a t tą dieną šv. Mišios bus a tnašau jamos 
B e l l e v i e w , WA, Las Vegas ir Laur ie , MO. 

P r a š o m e gimines, d raugus ir p a ž į s t a m u s 
p r i s i m i n t i a.^a. kunigą Vaclovą savo maldose . 

S e s u o Akv i l i na O d i n i e n ė , C h i c a g o , I L i r 
b r o l i s D a n i e l i u s M a r t i n k u s , S u n r i s e B e a c h , 
M o . s u š e i m o m i s . 

A.tA. 
dantų gyd. SOFIJAI NARBUTIENEI 

mirus , dukter ia i ŽIBAI. žentui PETRUI KLIMAMS, 
visiems giminėms bei art imiesiems reiškiame nuošir
džia užuojauta. 

Tau , miela Kolege, meldžiame Apvaizdos globos 
Amžinybėje. 

Lietuvių Dantų Gydytojų 
siyu nga C Vi nagoje 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312> 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

rmo 1916 metų 
PRANEŠA 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
PETRUI JOKŠAI 

baigus žf :nišką kelionę, guodžiame velionio dukterį, 
mūsų draugijos narę, MORTĄ RUIKIENC ir visus 
velionio liūdinčius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Mielam klubo nariui ^ . . t A . 

JONUI JANULAIČIUI 

mirus, žmoną ONA- gimines ir ki tus art imuosius 
nuoširdžia užjaučia 

Anglijos lietuvių klubas Chicagoje 

k a d a t ida ro n a u j u s la ido tuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Fa rke 

Kiti S. C. Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Rober t s Rd. * H ickory Hi l l s 

2424 YV. 69 St. * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
VIKTORIJAI LUKIENEI 

mirus, jo< iukrai DANAI, žentui VYTAUTUI, anū
kams VIKTORUI ir ANDRIUI bei visiems ar t imie 
šiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

JA V LB Floridos apygardos valdyba 

63 ing; 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ik 5100.000 00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMFS, LTD. 

\1arquette I unėra 1 Home 
2533 UYst 71st Stieel 
< hkrago. llliiuMs 6062° 

l -012) 476-214S 

Mills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro*d 
Palos 1 IilK. Illinois KM65 

790430-4455 

Petkus luneral Home 
1410 South 50th Avenue 

Ckt'ro. Illinois 6©r»Ffl 
708-8M-2I08 

Petkus Butkus huneral Home 
1446 South 50Hi Avenue 

( u ero, Illinois NVi^l 
708-to2-1001 

Visus laidotuvių namus g.tlite pasiekti 
skambindami 1-012M76-234S 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRICGEVIEVV 
8929 S HAflKH AVE 

(708 -''98-9400 

BRIGHTON PARK 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 10 d. 

x Amerikos Lietuvių Tary
b o s Chicagos skyrius rengia 
v i suomenės sus i t i k imą su 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
deputa tu , Užsienio re ika lų 
komisijos vicepirmininku ir 
LKDS pirmininku dr. Egidijum 
Klumbiu lapkričio 14 d., trečia
dienį, 7 vai. vakare Lietuvių 
Tau t i n iuose n a m u o s e . Dr. 
Egidijus Klumbys yra jaunosios 
k a r t o s veikėjas , 38 metų 
amžiaus, susipažinęs su išeivijos 
gyvenimu ir aktyviai dalyvavo 
Vl iko seime lapkr ič io 2 - 3 
dienomis. Visuomenė kviečia
ma pranešime dalyvauti. 

x Romas P ū k š t y s iš Lietu
vos į Lemontą atgabeno kontei
nerį su 100 liaudies menininkų 
medžio skulptūrų. Lietuvių 
Dai lės muziejus Lemon te . 
Lietuvių centre, ruošia šios 
kolekcijos parodą. Parodos 
atidarymas įvyks lapkričio 24 d. 
7 vai. vak. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Vyresniųjų l ie tuvių cent
r o ruošiama Madų paroda įvyks 
lapkričio 14 d., trečiadienį 2 vai. 
p.p. Seklyčioje. Visuomenė kvie 
čiama ir laukiama. 

x Už a.a. Alekso Poc iaus 
sielą vienerių metų mirties 
sukaktyje šv. Mišios bus auko
jamos šeštadienį, lapkričio 17 d. 
9 v. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti . L i ū d i n t i ž m o n a 
Zina ir sūnūs . 

(sk) 

x L inksmiaus ia s Lietuvos 
t au t inės muzikos ansambl i s 
Armon ika savo 21-ąjį koncer
tinį sezoną pradeda Čikagoje. 
Kojos pačios kyla šokti, klau
santis ansamblio smuikininko 
Giedriaus Butauto sukurtos 
polkutės, ašara skruostu nurie
da, girdint ansamblio vadovo 
Stasio Liupkevičiaus dainą 
„Namų šiluma". O jau kaip pu
čia triūbą Ričardas Lėgaudas — 
net kakta rasoja! Visi kiti an
samblio nariai irgi asmenybės, 
krūvon sudėtos — d a r n u s 
kolektyvas, kuris pasitiks jus 
Jaunimo centre lapkričio 23. 24 
ir 25 d. B i l i e t a i : P a t r i a : 
312-778-2100. 

(sk) 

x J A V J a u n i m o sąjungos 
C h i c a g o s s k y r i a u s s u s i 
rinkimas įvyks š.m. lapkričio 
18 d. 1 vai p.p. ..Seklyčioje". 

(sk) 

x Havajų s a l o s laivu, kovo 
28-6 bal 1991 Dvi naktys 
Honolulu ir 7 d. kelione laivu. 
Registracija pas Birute Zalato
riene. Trave l Advise r s Inc.. 
1515 N. H a r l e m . Oak Pa rk . 
111. 60302. te l . 708-524-2244. 

(sk) 

x Optical S tud io . 2620 W. 
71 St.. Chicago , IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis ) Aldoną 
K a m i n s k i e n ę Darbo vai. : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v v., 
ketvd 10 v.r . -6 v.v.. šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p P i r m a d . ir an t rd . 
u i d a r v t a . 

<sk> 

x Baltir M o n u m e n t s , Inc., 
2H2l W 71 Street. Chicago, IL 
Tel. (312)476 2882 Visų rūšių 
paminklai žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A Lauraitį. A. & 
L. Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago. IL 
60609 Tel. 13125239191 . 

(sk.) 

x P ra t ę sė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka: St. Šidlauskas, J. 
Juškaitis, Vyt. Mažeika, R. K. 
Giedraitis, Juozas Saurusaitis, 
VI. Plečkaitis, R. Ambrozaitis, 
Ant. Baierčius, Laima Repeika, 
Vincas Suopys, S. Mackevičius, 
dr. J. Šimaitis, V. Kelmelis, 
Irena Pruškūnienė, S. Smalins-
kas, B. Venckus, B. Skorubskas, 
M. Petrulis, Adelė Bronaitis. 
Ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka: J. Gelumbauskas, 
J. Antanaitis, A. Karaliūnas, 
Bronė Jozaitis, Alg. Urbutis, J. 
Kasčiukas, J. Paražinskas, A. 
Nutautas, J. Savickas, E. Sus-
maras, G. Gudat, L. Paketuris, 
T. Gelumbauskas. Ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka: Mečys Valukėnas, 
Birutė Sekmakas, D. Juzaitis, 
R. Kriščiūnas, Stefa Strikaitis, 
Rimas Rekašius, Ona Kasperai-
tis, Kazys Prišmantas, Ona 
Sumantas, V. Paliulionis, M. 
Žeimys, Ona Dubra, R. Ugians-
kis, J. Krutulis, Lottie Giedrai
tis, VI. Sniolis, L. Antanėlis, 
Ona Maciulevičius, Dan Mar-
t inkus, A. Dargužis, Stasys 
Griežė. Ačiū. 

x P r a t ę s ė p r enumera t ą su 
10 dol. auka: Ramoną Menke-
liūnas, Anna Bigelis, J. V. So-
da i t i s , S. Lazdin is , Irena 
Galinis, Vai. Balčiūnas, Uršulė 
Žiedonis, Maria Nenius, A. 
Ambrozaitis, R. Malčiauskas, 
Ona Cenkus, L. Jaselskis, F. 
Scerba, M. Bytautas, Petras 
Kudukis, Stephanie Mockus. S. 
Gliožeris, K. Milkovaitis, E. 
Totilas, P. Bandža. Ačiū. 

x Aleksandras Atutis, Plea-
sant Hill, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą su 45 dol. 
auka ir tokiu prierašu: „Jums 
geros sėkmės Jūsų rėmėjas 
Atutis". Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

x Lankės i „Drauge" , pra
tęsė p r e n u m e r a t ą su 10 dol. 
auka: dr. J. Meškauskas, Stasys 
Čėsna, Philomena Peleckas, 
Gediminas Janula, A. A. Tamo
šai t is , U. Skrobutonas, V. 
Kudirka, J. Sabrinskas. Ant. 
Lauraitis, S. Prialgauskas, M. 
Bajorūnas, K. Rožanskas, J. 
Poškus, Adomas Venckus. Ačiū. 

x „Dirvos" Deimantiniam 
Jub i l i e ju i rengti komitetas 
praneša visiems lietuviško^ 
spaudos skaitytojams, kad „Dir 
vai" paremti vajus tebevyksta 
ir baigsis tik šių metų gale. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

L. Ruiko nuotr. Vilniaus bokštų simfonija. 

x Ar kas a ts imenate Simą 
I m b r a s ą ? Jis per karą Norve
gijoje kasė apkasus. Ten mirė ir 
buvo palaidotas. Duktė ieškojo 
kapo. Prašo rašyti: Vyga Diki-
nis, P. O. Box 165, Sonoma. 
CA 95476. 

(sk) 

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

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono i Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New York.', kuris sutinka at 
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
pahd i skrendant į kitus mies 
tus. Ta pati patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems ) Lietuva 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti 
Kreipt is į American Travel 
S e r v i c e B u r e a u , 9727 S. 
Western Ave.. Chicago. IL 
60643. Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Vytautas Beleckas , Sun-
ny Hills. Fla.. lietuviškos kolo
nijos įkūrėjas, kilnojamo ir 
nekilnojamo tur to pardavėjas: 
Eugenija Keziene, VVoodhaven. 
N.Y., L. Tijūnėlis, Chicago, 111., 
„Draugo" garbes prenumera
toriai, lietuviško žodžio palaiky 
tojai, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine L. Tijūnėlis dar 
palinkėjo ir geros sėkmės dir 
bant lietuvišką darbą. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

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

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos i r 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
REMAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Tiktai $489 \ Hava ju s : 

skridimas ir viešbutis. Lapkri
čio 24 d. t iktai už $579! Gruo
džio 1-8 d. — $489' Tik skridimo 
kaina vienai savaitei — $379' 
Kreiptis: A m e r i c a n T r a v e l 
Service Bureau . 9727 S. Wes-
t e rn Ave., Chicago, I L 60643. 
tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x E l e n a V*ait iš Joliet, 111., 
m ū s ų nuoširdi r ėmėja pe r 
daugelį metų. ..Draugo'", garbės 
prenumeratom, pratęsė prenu
mera tą su 55 dol. auka . Labai 
dėkojame už dosnią auką. 

x Vy tau tas (i udai t is , Toron
to , Kanada , suprasdamas lietu
viškos spaudoj sunkumus išei
vijoje, pratęsd .mas prenumera
tą paaukojo įsą šimtinę, kad 
„Draugas" gyvuotų ir lankytų 
k iekvieną V t u v i š k ą šeimą. 
Vyt. Gudai:; skelbiame garbės 
prenumer?:>rium, o už realią 
pa ramą tar ame nuoširdų ačiū. 
Čekį atsiuntė per mūsų bendra
darbį St. P i k a p ą . 

x K o m a ir V i rg iu s Nor-
ka i , Naperville, 111., „Draugo" 
garbės prenumeratoriai, nuošir
dūs rėmėjai, pra tęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
150 dol čekiu. Labai dėkojame 
už auką ir už stiprinimą lietu
viško žodžio. 

x JUOZAS B A C E V I Č I U S , 
namų pirk mo ir pardavimo at
stovas. Gretas ir t ikslus pa
tarnavimą- Nemokamas namų 
įvertinimas Skambint i . Bell-
B a c e RE. tel. 778-2233. 

(sk) 

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

(sk) 

x J B Wordley & Associates 
Editorial and Writing Con 
sultants. partneriai Robertas 
Vitas ir John Brynda. patar
nauja ir padeda su vertimais, 
įvair.u dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba Skambinkite: dr Ro
bertui Vitai 434-4545. 

' sk 
x Naujus Metus su t ik i t e 

Lietuvoje! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d 1991. 14 nak tų 
Lietuvoj*, viena naktis Kopen
hagoje Kelionės kaina: iš 
Chicagos $1,675, iš New Yorko 
$1.5,5 Nedelskite registruotis 
American Travel Service Bu
reau . 9727 S. Western Ave . , 
C h i c a g o , IL 60643 . t e l . 
312-238-9787. 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyneVČikaga, New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius,Berlynas/Čika
g a kaina nuo $1020.00 iki 
$1337 .00 . V i l n i u s Berly 
nas-New Y o r k a s ka ina nuo 
$ 9 4 4 0 0 i k i $1261 .00 ir 
VilniusBerlvnas L o s Angeles 
k a i n a nuo $1223 .00 i k i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raš t inės 
atstove Vilniuje Prašome kreip
t i s G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
I N C . , 9525 S. 7 9 t h Ave . . 
Hickorv Hills , IL- Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Kun. J o n a s Velutis, Jonas 
Stasiulis, Chicago Hts., 111., 
Adolfas Lingis, Great Neck, 
N.Y., A. Numgaudis, Costa 
Masą, Cal., Algis Korzonas, 
P a l o s Hi l l s , 111., p r a t ę sė 
p r e n u m e r a t ą ir k iekvienas 
paaukojo po 20 dol. dienraščio 
s t ipr inimui . Nuoširdus ačiū 
dienraščio rėmėjams, garbės 
prenumeratoriams. 

x Dr . T h o m a s J . Quinn , 
Or land Park, 111., Vaclovas 
Momkus, Chicago, 111.. Kazys 
Na rbu t a i t i s , Mayfield Hts . , 
Oh io , V ladas Gylys , Los 
Angeles, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, su 
prenumeratos pratęsimu at
siuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Grąž ino laimėjimų šak
ne le s su 25 dol. auka: dr. Pet
ras Jonikas, kalbininkas. River-
side. 111., dr. Tomas Kisielius, 
VVinnetka, 111.. Frank ir Regina 
J o g a i . Torrence , Cal . , B. 
Andriukaitis ir J . Jankaus
kienė. Chicago, 111. Visiems ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Sofija Jel ionienė, Darien, 
111., visuomenininke, gerų darbų 
ir lietuviškos veiklos rėmėja, 
„Draugo" garbes prenumera-
torė. atsiuntė mokestį už dvi 
metines prenumeratas ir dar 
pridėjo 60 dol. kad ,,Draugas" 
gyvuotų ir lankytų kiekvieno 
lietuvio šeimą. Nuoširdus ir di
de l i s ačiū. 

x Gali te nupirkt i bil ietus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams. Skrydis - tiesiai iš 
Rygos į Chicagą. aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: Amer i can 
T rave l Service B u r e a u , 9727 
S. We8tern Ave., Chicago . IL 
60643, tel . 312-238-9787. 

(sk) 

J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— 25 l i teratūros v a k a r a s 
Los Angeles mies te įvyksta 
gruodžio 2 d., sekmadienį,po 
sumos Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Programoje dalyvauja 
viešnia poetė iš Lietuvos Mary
tė Kontrimaitė, svečias beletris
t as iš New Jersey Vytautas 
Volertas ir vietos rašytojai — 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
rašytoja Alė Rūta ir poetas 
Pranas Visvydas. Koncertinę 
programos dalį atl iks solistė 
Birutė Vizgirdienė ir kompozi-
torė-pianistė Raimonda Apeiky-
tė. Literatūros vakaro programą 
organizuoja ir pasiruošimo dar
bams vadovauja Lietuvių Fron
to bičiulių Los Angeles sambū
rio pirmininkas Mečys Šilkaitis. 

— Vysk. Pau l iu s Baltakis 
Seattle katedroje laikė lietu
viams pamaldas. Aktyviai su 
dovanomis dalyvavo Viktoras 
Raišy s, Linas Erlingis, Onutė ir 
Jesytė Johnson, Irena Blekytė, 
Mielutė Misevičiūtė, Genutė 
Gylytė, Andrius Vaštakas, Zita 
Petkienė, Rimas Palčiauskas. 
Skaitė Andrius Kazlauskas ir 
Ina Bertulytė-Bray. Priėmimas 
buvo Raišių namuose, rytojaus 
dieną Bray namuose. 

— Denverio „ R ū t o s " tauti
nių Šokių grupė pašoks tauti
nius šokius Vytauto Beliajaus 
pagerbimo koncerte Duąuesne 
univers i te to Tambur izans 
grupės. Koncertas bus lapkričio 
17 d. 

— Kalėdų eglučių festivalis 
Denvery bus Botanic Garden 
nuo gruodžio 8 d. iki 31d. Bro
nė Feliss rengia lietuvišką eglu
tę. Dalyvaus amerikiečių ir lie
tuvių. „Rūtos" šokėjai pasirodys 
gruodžio 13 d. vakare. 
— Tolandas A. Pe t ra i t i s , iš 
Los Angeles, Californijos, 
ketvirtų metų studentas JAV 
Aviacijos Akademijoje, y ra 
pake l t a s į kadeto pulki -
ninko-leitenanto laipsnį ir yra 
paskirtas 40-os Eskadrilės vadu. 
Jo eskadrilė, ,,Karo vanagai", 
buvo pirmoj vietoj moksle viso
je Akademijoje ir laimėjo pres
t iž ines USAF Akademijos 
fundacijos premiją už vadovybę 
ir pranašumą. JAV Aviacijos 
akademijoj yra 4400 studentų, 
paskirstytų į 40 eskadrilių. 
Petraitis baigė tris inžinerijos 
kursus pirmuoju studentu ir 
buvo pagerbtas specialiose 
ceremonijose, suruoštose pir-
pirmaujantiems studentams. Jis 
penktą kartą i eilės į trauktas į 
Akademijos direktoriaus garbės 
sąrašą ir apdovanotas aka
deminio dekano žvaigžde už 
mokslą ir komendanto vainiku 
už karišką pranašumą. Tolan
das taip pat yra baigęs kursus 
ir užsitarnavęs parašiutininko 
sparnus, sklandytuvų lakūno 
sparnus ir eksperto medalį už 
šaudymus. Studijuoja civilinę 
inžineriją. Užaugo Šv. Kazi
miero parapijoje Los Angeles, 
lankė jos lituanistikos mokyklą 
ir skautavo. Yra baigęs John 
Marshall gimnaziją. 

Tolandas A. Petraitis 

x Kazys Ulevičius, Crystal 
Lake. 111.. nuolatinis dienraščio 
rėmėjas, garbės prenumerato
rius, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine, o savo laiške labai 
skundėsi, kad „Draugą" gaunąs 
labai nereguliariai, pavėluotai. 
Su pašto pristatymu visi turime 
sunkumų. Dėkojame už auką. 

x Dėmesio v ideo a p a r a t ų 
sav in inka i ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
s is temos į amer ikie t i škąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
i INTERVIDEO. Su moder 
mausią ..digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1 V U-
Matic. Beta. VHS. 8 mm. 8 mm 
..bigh band" Stereo Hi-Fi forą 
tus. Taip pat perrašome 16 mm 
kino filmus į video juostas. 
Mūsų adresas INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 80690. tel. (312) 927-9091. 
Sav. Pe t r a s Be rno t a s . 

(sk) 

x A n t a n a s Zailskas, Julius 
Jikutis , Gvidas Valantinas, 
Cicero, 111., A. Mačiukevičius. 
Wa kegan, 111., Anthony Miner, 
Westborough, Mass., Eugenija 
Pakulis. Rehoboth Beach, De.. 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
visa šimtine. Labai dėkojame. 

x P a t r i a dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių kargo-oro linija. Tel. 
312-778-2100. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2640 VV 63 St.. Chicago. IL 60629 
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Advokatas Jonas Gibaitis 
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Darbo vai nuo J iki 7 va! vak 
^eštad a v r iki 1 vai d 
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Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Sfceet 
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Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 
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ALGIRDAS R OSTIS 

201 E Ogden Ave. . St*. 18-2 
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