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Suverenios respublikos, 
bet ne valstybės 

Teisininko K. Motiekos paaiškinimai 
Vilnius. Maskvoje „Pravdos" 

dienraštis atspausdino Gorba
čiovo siūlomos sutarties tekstą. 
kuria verčia iki šio mėnesio ga
lo pasirašyti visas respublikas, 
įskaitant ir Pabaltijo. Jas jis vis 
dar vadina Sovietų socialisti
nėmis respublikomis. 

Lietuvos piliečiams tą sutar
t ies projektą išaiškino Aukš
čiausiosios Tarybos vicepirmi
ninkas teisininkas Kazimieras 
Motieka. Susipažinkime ir mes. 

T a i ne te is inis dokumentas 
Jokios demokratijos ir respub

l ikų valstybingumo naujos 
sąjungos projekte nėra nė 
pėdsako. Jeigu anksčiau mus 
pasiekusių sutarties projektų 
tekstuose formaliai nemažai 
buvo kalbama apie susijungu
sias ir būsimas Sąjungoje vals
tybes, tai šiame projekte apie 
respublikų valstybingumą apsk
r i ta i nieko nekalbama. Negali
ma net kalbėti apie projektą 
kaip apie teisinį dokumentą. 

Paimkime preambulę. Ten ra
šoma, kad suverenios respubli
kos — sutarties dalyvės, nu
sprendusios tarpusavio san
tykius kurt i SSR Sąjungoje, iš
reiškia tautų valią atnaujinti 
„savo Sąjungą". 

Visų pirma čia kalbama apie 
suverenias respublikas u- remia-

Kazimieraa Motieka, 
teisininkas, Lietuvoe Aukščiausiosios 
Tarybos vicepirmininkas 

masi tautų valia ne tam, kad iš 
principo sudarytų sąjungą, bet 
kad pasikeitusiomis aplinkybė
mis atnaujintų seną. susikom
promitavusią SSSR. Tai nauja 
sutartis, bet ne nauja sąjunga — 
štai kas svarbiausia. Implikuo
jamas 1922 metų sutarties tęs
tinumas. Baltijos šalys nesaisto
mos nei tos sutarties, nei tos są
jungos. Jų buvimas Sąjungoje 
apskritai u i bet kokio teisėtumo 
ir sutarčių ribų. 

Sąjunga nepana ik inama 
Projekte kalbama apie suvere 

nias respublikas, bet ne valsty 
bes. Ir kalbama ne apie tai kaip 
garantuoti Sąjungoje jų valsty
bingumą, o apie tai. kaip jį 
atimti. Visas respublikų valsty
bingumas projekte „savanoriš
kai" perleidžiamas Sąjungai. 
Taigi visa sutartis nukreipta ne 
j tai. kad sukurtų valstybių są
jungą, bet kad įtvirtintų senos 
SSSR buvimą, naujo pavadini
mo SSRS pavidalu, kunos sude 
tinės dalys — buvusios valstybės 
ir tebesančios sovietinės vadi 
narnos respublikos — iš tikro ne
turėtų jokių teisių. 

Projekte kalbama, kad res 

publikos nusprendžia sutvarky
t i Sąjungoje santykius naujais 
pagrindais. Kaip galima tą 
Sąjungą, kuri buvo nukreipta į 
tau tų pavergimą, teritorijų 
nukariavimą, ne panaikinti, pa
smerkti, priversti ją atsiprašyti 
ir atlyginti už aukas ir žalą. bet 
pertvarkyti ją kažkokiais neį
vardintais naujais pagrindais? 
Ar nepanaikinant senos Sąjun
gos neįteisinamas smurtas, žu
dynės, aneksija? 

Rašoma, jog bus atsižvelgta į 
praeities pamokas. Kas gi turi 
atsižvelgti ir mokytis iš pra
eities — ar tęstinoji Sąjunga, su
daryta smurto metodais, ar tos 
nelaimingos respublikos, verčia
mos ją atnaujinti? Čia juk sta
toma sąlyga, kad būtent res
publikos mokytųsi iš praeities, 
iš to padarytų išvadas ir kad tą 
patį pertvarkius vėl į tą patį, 
juridine sutartimi įteisintų savo 
beteise padėtį SSSR. 

P r i e š t a r av ima i 
Paimkim skirsnį „Pagrindi

niai principai''. Teigiama, kad 
respublika yra suvereni valsty
bė, turinti savo teritorijoje visą 
valstybės valdžią. Tačiau tuoj 
pat teigiama, kad savanoriškai 
susijungusios valstybės sudaro 
naują suverenią federacine vals
tybe - SSRS. Tai aiškus prieš
taravimas, o duotuoju atveju ir 
veidmainiavimas, nes suvere
nių valstybių sąjunga negali 
būti suvereni valstybė. Gali būti 
arba valstybių sąjunga, arba 
valstybė. Valstybės ir teisės 
teorijos ir istorijos požiūriu 
suverenių valstybių buvimas 
kitos valstybės idėtyje prak
tiškai yra neįmanomas. 

Projekte rašoma, kad respub
likos laiko savo svarbiu uždavi
niu nacionalinių tradicijų sau
gojimą ir vystymą. Kam reika
linga ši deklaracija, jeigu tai yra 
kiekvienos tautos, nors ir netu
rinčios valstybingumo, gyvybin
gumo sąlyga? Kam adresuojami 
tie įsipareigojimai — respubli
koms ar Sąjungai? O gal visa tai 
bus vėl atiminėjama, kad reikia 
įsipareigoti saugoti? Tokios dek
laracijos reikalingos tik nu
kreipti žmonių dėmesį nuo tik
rai svarbių ir esminių valstybin
gumo praradimo dalykų. 

„Savanoriškos delegavimas" 
Pažiūrėkim į skirsnį „Sąjun

gos sandara". Rašoma, kad res
publika savanoriškai dalyvauja 
SSR Sąjungoje. Tai turėtų reikš
ti , kad respubl ikos pačios 
privalėtų nustatyti tas sąlygas, 
kuriomis sutinka dalyvauti Są
jungoje, neprarasdamos savęs 
Galima dėl jų tart is su kitomis 
respublikomis, bet tos sąlygos 
niekam negali būti primestos. 
Tačiau projekte sąlygas kuria 
ne besijungiančios į Sąjunga 
respublikos, bet vadovaujanti 
dabartinės Sąjungos jėga — 
partinė administracinė koman
dinė respublikų apiplėšimo ir 
pavergimo mašina. Ir visa tai 
aiškinama, jog respublikos tai 
daro savanoriškai. Gryniausia 
demagogija! Sąjunga savanoriš
ka, bet jeigu kas panorėtų išjos 
išeiti, tai apie tai spręs jau ne 
respublika, bet Sąjunga. 

Projekte parašyta, kad Sąjun
gos teritoriją sudaro respublikų 
teritorija. Čia pats atviriausias 
projekto straipsnis, rodantis kas 
laukia respublikų — jos neten
ka savo valstybinių teritorijų, 
kurios išnyksta naujoje valsty-

Gorbačiovas aiškina savo 
sutartį 

Nebėra nei socializmo, nei komunizmo, 
lieka totalitarizmas 

Pabaltijo socialdemokratų partijų pirmininkai su Euro«x "ailamento pirmininku. Ia kaires matyti 
estas Jūri Seim, latvis dr Valdis Šteiną, vidury Eaaou? Baron Crespo, Europos parlamento 
pirmininkas, estė prof. Marįu Lauristin ir lietuviai; Kazimieras Antanavičius. 

Nuotrauka is Europos Parlamento 

Landsbergiui sugrįžus į Vilnių 
Vilnius, 1990 gruodžio 13. 

(LIC) — Lietuvos Aukščiausios 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis antradienio vakarą 
„Luftanzo8" aviakompanijos 
lėktuvu išskrido į Maksvą, kur 
numatė dalyvauti gruodžio 14 d. 
įvykstančiam Lietuvos Respub
likos ir Tarybų Sąjungos valsty
binių delegacijų susitikime. 
Tačiau gauta žinia iš Lietuvos, 
kad TSRS delegacija atidėjo de
legacijų konsultacijas dėl dery-
bų. 

Landsbergį iŠ Lietuvos lydėjo 
devynių asmenų delegacija. De
legacijos narys Lietuvos ELTos 
spec. korespondentas R. Barysas 
iš JAV kapi to l iaus š i ta ip 
apibūdino Landsbergio susi
tikimą su Bushu Lietuvos spau
doje. 

Lietuvos spaudo je 
„Pirmadienio rytas Jungtinių 

Valstijų sostinėje prasidėjo daug 
žadančiai' tradiciniame rytinia
me pranešime Baltųjų rūmų at
stovas spaudai Marlin Fitz-
water pareiškė, kad V, Lands
bergis buvo išrinktas Lietuvos 
žmonių ir yra šalies lyderis. Tad 
prezidentas George Bush ir pri
ima jį tokiame range. 

Antrą valandą po pietų limu
zinas su Lietuvos Respublikos 
vėliavėle privažiavo prie šiaurės 
vakarinio Baltųjų rūmų fasado. 
Prie durų V. Landsbergį pasiti 
ko protokolo sofas ambasadorius 
Joseph Reed. Pagal Baltųjų 
rūmų tradicija, svečias pasirašo 
svečių knygoje Po to V. Lands
bergį palydėjo į ovalųjį kabi 
netą. kur ji pasitiko George 
Bush. Keletas minučių skiria

ma fotografavimui. At* i r e s n i 
bando duoti klausir- > bet 
Bush su būdingu amer. K etišku 
laisvumu atkerta, jog dabar j i s 
susikaupęs nuotrauka: bet n e 
atsakymams į klausiir -. D a r 
po akimirkos būrys įv> r įaus ia 
technika ginkluoti, t i . rnaUstu 
išprašomi iš prezidento darbo 
kabineto. 

Po 40 minuči 4 prie lauke spe
cialiai žurna istams įrengtų 
mikrofonų Baltųjų rūmų pie" e-
lėje priėjęs V. Landsbergis 
padarė pranešimą spaudai 

(Ta trumpa spaudos konferen
cija jau buvo perduota praėjusio 
trečiadienio laidoje.) 

Baigdamas V. Landsbergis pa
sakė: „Manau, kad Sovietų im
perija keičiasi Ir tai nėra disin-
tegracija. kaip kad bandoma 
įteigti. Didesne dalimi ta i y ra 
dekolonizacija kai vietoj Sovie
tų Sąjungos bus nauja valstybių 
bendrija, bet s įdarys ją ne pen 
kiolika respublikų". 

V. Landsbergiui išvažiavus iš 
Baltųjų rūmų, <iemelyje pasiro 
dė vienas preridento G. Bush 
patarėjų, daly%avu?ų susitiki
me su Lietuvof Aukščiausiosios 
Tarybos pirmrr.r.k Paklaus
tas, kaip jis senino įvykusį 
pokalbį, atsakė pliusu. 
Tą patį vakarą Liatuvos pa

siuntinybėje V< sh . ̂ tone a tsto-
vas Stasys Lozorams su rengė 
priėmimą V 1 *n< >ergio gar
bei, į kurį buv pa- tęsti užsie
nio šalių, remi;<nč'.i Baltijos res
publikų dalyv.v T . Hels inkio 
procese, ambasan r i, JAV val
džios pareigūnai ingresme-
nai, senatoriai 

Pasitarimai atidėti kitam artui 
Vilnius . 1990 gruodžio 14. — 

Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
Informacijos biuras praneša, jog 
Lietuvos-Sovietų delegacijų su
sitikimas vėl buvo dar kartą 
nukeltas vėlesniam laikui, nes 
to pareikalavo Sovietų min 
pirm. N. Ryžkovas. 

Jau trečią kartą yra nukelia
mas konsultacinis pasitarimas 

bėję Sąjunga dar tiek gera, kad 
leidžia sienas tarp respublikų 
nustatyti jų tarpusavio susita 
rimu. Bet jei respublika riboja
si su kita valstybe, tai tos sienos 
reguliavimas jau Sąjungos kom 
petencijoje. 

Pirmą kartą tok- i į s i tar imas 
abiejų delegacijų ėjo įvykt i 
gruodžio 4 d, k a "bo g rupės 
nesusitarė del p >kolo. Ta
čiau, nežiūrint, kati nebuvo pa 
daryta progrese*. • • o nus ta ty
ta susirinkti Šį k virtadienį. 
gruodžio 14 d . b. tai neįvy
ko. Pasitarimas t o vėl įvyk
ti dieną vėlia: nktadienį . 
tačiau ir tai bu- šaukta . 

Sovietų delet vadovo pa 
vaduotojas V. D'•- žievas pa 
skambino vicerr, ir steriui R 
Ozolui ketvirtad:-•-- ir painfor
mavo, kad susitik a as Ryžkovo 
pareikalavimu r.'V-yka. T a d a 
prez. Landsbergį? *'-vo to pa t i e s 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— B a l t ų j ų r ū m ų spaudos 
sekre to r i aus įstaiga atsiuntė 
pranešimus, kad praėjusį pirma
d ien į prez. Bushas pasirašė 
Žmogaus teisių dienos prokla
maciją. Savo tartame žodyje pre
z i d e n t a s pakvietė ir buvusį 
Aukščiausiojo teismo vyriausią
jį teisėją Warren Burgerį pasi
r a š y t i k a r t u proklamaciją. 

- W a s h i n g t o n e buvęs nar
k o t i k ų departamento viršinin
k a s VVilliam Bennett atsisakė 
vadovau t i Respublikonų parti
jos cent r in iam komitetui. Jam 
t a s pare igas prieš dvi savaites 
p a s i ū l ė Baltieji rūmai ir buvo 
su t ikęs , tačiau vehau pranešė, 
k a d pakei tė nuomonę 

— I r a n a s , kaip praneša Tarp
t a u t i n ė amnestijos įstaiga, per 
3 m e t u s sušaudė daugiau kaip 
5 ,000 politinių kalinių. 

— Briutiselyje negali susitar
t i 107 t au tu delegacijos dėl sub
sidijų žemė? ūkiui. Čia vyksta 
G ATT pasaulinės Tarifų ir pre
kybos organizacijos pasitarimai. 
Po vieno posėdžio Britanijos že
m ė s ūkio ministeris John Gum-
m e r pasakė: ..Amerika turi pri
pažint i , jog pasitarimai vyksta 
t a r p lygių partnerių, kad tai 
n ė r a grupė žmonių, kurie gali 
bū t i stumdomi pagal savo užgai
das*'. 

— Sovie tų Užsienio reikalų 
m i n . E. Ševardnadze pasakė 
Valstybės sekretoriui Bakeriui, 
kad Sovietai savo dalinių nesiųs 
į Persų įlanką. Jis pasiūlė 
V i d u r i n i u s Rytus paskelbti 
. . laisva zona nuo branduolinių 
ir cheminių ginklų", jei Irakas 
pas i t r auks iš Kuwaito. 

Dogužievo telegramą, kuriam 
pavedė Ryžkovas pasiųsti, kad 
..Min i s tenu Tarybos pirm. įsakė 
m a n pranešti, jog gruožio 14 
d. derybos tarp Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos atidedamos — 
negal i įvykti J is papildomai 
t a r s i s su jumis dė! delegacijų 
derybų naujos datos" Telegra
moje minimas žodis ,,derybos", 
no r s formalių pasitarimų tarp 
Vi lniaus ir Maskvos nebuvo. R. 
Ozolas savo telegramoje atsakė 
apgailestaująs, kad tai nukelia
m a ir pareiškė viltį, kad pasita
r i m a s įvyks nauja data arti
miaus iu ir patogiausiu laiku, 
pagre i t inant oficialias derybas. 

Maskva . 1990 gruodžio 12. -
Užsienio žinių agentūros prane
ša, jog prez. M. Gorbačiovas pa
sakė Komunistų partijos va
dams, kad jie neturi bijoti nau
josios sąjungos sutarties, kurioje 
nebėra žodžio „socialistinės" 
respublikos pavadinimo, kuris 
pakeičiamas žodžiu „suvere
nios". 

Sutarties planas, kuris per
tvarko sąjunginio krašto struk
tūrą, t u r i „stiprų idėjų ir 
principų pareiškimą, kuriais 
mes esame sujungti su socializ
mu —jo humanistine, demokra
t ine prigimtimi", aiškino Gor
bačiovas Centro komiteto na
riams uždaroje sesijoje. J is , 
kuris taip pat yra ir Komunistų 
partijos viršininkas, ragino par
tijos vadus suorganizuoti ..stip
rų politinį reikalavimą išsaugo
t i ir a tnauj in t i sąjungai". 
nežiūrint separatistinio įtempi
mo ir suvereniteto bei nepri
klausomybės deklaracijų skelbi
mo visame krašte. „Kas t inka 
separatistams, tas absoliučiai 
yra fatališka darbininkams", 
sakė Gorbačiovas, kaip kad 
skelbia jo kalbos tek^ą „Tasso" 
agentūra. Kelios respublikos 
jau išbraukė iš savo oficialaus 
pavadinimo „Sovietų socialis
tinė" respublika, tuo pareikšda
mos, kad atsisako Sovietų ko
munizmo. 

Gras ino ir Gorbač iovui 
Praėjusią savaitę griežtosios 

linijos Sovietų Aukščiausiosios 
tarybos nariai reikalavo, kad 
Gorbačiovas suspenduotų demo
kratines reformas, kad tuo būdu 
būtų išlaikyta sovietinė sąjun
ga. Jie sakė jam, kad jis bus pa 
keistas, jei nesiims tam žygių. 

Kai kurie Europos vadai pra
dėjo bijoti, kad gali įvykti t a r 
pusavės sovietų žmonių kovos ir 

Naujas Vatikano 
valstybės sekretorius 

Vat ikano miestas. Vatikano 
valstybės sekretorius kardino
las Agostino Casaroli, kuris už
mezgė neformalius ryšius su 
buvusiomis komunistinėmis vy
riausybėmis Rytų Europoje, o 
taip pat ir su pačiu Sovietų pre
zidentu Michailu Gorbačiovu, 
pasitraukė iš savo pareigų. Po
piežius Jonas Paulius II tuoj pat 
paskyrė ilgametį diplomatą ar 
kivyskupą Angelo Sodano, ku 
ris buvo užsienio reikalų tvar 
kytojas, perimti tas pareigas. 63 
metų arkivysk. Sodano yra ita-
'as ir turi daug patyrimo, nes 
buvo nuncijumi Lotynų Ameri 
koje, įskaitant ir Čilę, kuris 
ragino Čilės prezidentą A. Pino-
chetą respektuoti žmonių teises 
O kard. Casaroli, 76 m. am
žiaus, Vatikano valstybės sek 
retoriaus pareigose buvo 11 
metų ir jau anksčiau norėjo pa 
sitraukti į poilsį, tačiau popie
žius neleido, nes sakėsi negalįs 
tuo metu nustoti tokio „išmin 
tingo ir patyrusio bendradar 
bio" Casaroli diplomatinėse 
pareigose buvo prie trijų popie 
žių: Jono XXIII, Pauliaus VT ir 
Jono Pauliaus II. 

dėl to gali milijonai Sovietų 
piliečių bėgti per sieną į užsienį. 
Lenkija prie savo sienos sukon
centravo savo didesnius polici
jos dalinius, kad sulaikytų pa
bėgėlius iš Sovietų Sąjungos. 

Gorbačiovo siūlomoji sutartis, 
kuri turi pakeisti 1922 metų 
dokumentą, pakeičia ir viso 
krašto pavadinimą iš „Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjun
gos" į „Sovietų Suverenių Res
publikų Sąjungą". Prezidentas 
pasakė, jog jo šis pasiūlymas yra 
vyriausybės dokumentas, bet ne 
politinės partijos pareiškimas. 
Komunistų partijoje šiuo metu 
dar esą maždaug 17 milijonų na
rių. 

Paruoštoji su ta r t i s niekur 
nemini žodžių „socializmas" ar 
„komunizmas". Joje sakoma, 
jog Centro vyriausybė ir respub
likos pasidalina valdžia ir kad 
„ekonominė vystimosi strategi
ja apsprendžiama k a r t u " . 
Kremlius pasilieka savo kontro
lėje karine ir užsienio politiką, 
transportacijo8, energetikos ir 
pagrindinių industrijų šakas sa
vo žinioje. 

Ir vėl r e fe rendumas 
Šešios respublikos jau atsisa

kė pasirašyti šią sutartį ir parei
kalavo Kremlių priimti jų suve
reniteto deklaracijas. Gorba
čiovas gi kritikavo „kare įstaty
mus" respublikose, kunos priė
musios įstatymus prieš Sovietų 
įstatymus Jis sako, kad tie 
įstatymai paralyžuoja ekonomi
ją, todėl sutartis reikalinga 
sulaikyti ekonominiam žlugi
mui. J is sako. jei bus atskirtos 
respublikų sienos, įvesti savi 
pinigai ir sienos saugojamos 
sargybiniu, kad nebūtų vykdo
ma sąjunginė prekyba, būsią 
viskas prarasta. Gorbačiovas 
vėl pakartojo, kad nė viena 
respublika negali atsiskirti iš 
sąjungos be referendumo. 
Pabaltijo kraštai jau turėjo savo 
referendumą, kai buvo laisvais 
rinkimais išrinkti visų trijų 
respublikų parlamentai . Tų 
kraštų žmonės pasisakė už 
nepriklausomybę. 

Gorbačiovas taip pat pasisakė 
prieš atskirų respublikų konsti
tucijas prieš pasirašant sutartį. 
O tarprespublikiniai susitari
mai leidžiami tik tada. kada jie 
nesipriešina būsimajai sutarčiai 
sąjungoje. Esama jau 12 pasira
šytų tarprespublikinių sutarčių, 
neatsiklausus Kremliaus 

„Tassas" paskelbė, jog visos 
kursuojančios žinios, kad Gorba
čiovas pasitrauks iš Komunistų 
partijos vado porto yra „visiškai 
nepagrįstos" 

— I r a k a s nepaprastai stipri
na savo įrengimus ir kariuome 
nę Kuwaito teritorijoje. 

— Danijoje gyventojai išrin 
ko naują savo 179 vietų parla
mentą. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 15 d.: Celinas. 
Kristijoną, Gaudems, Justas, 
Vingilė. 

Gruodžio 18 d.: Euzebijus, 
Albina, Alina, Audronė, Adas. 
Vygandas 

Gruodžio 17 d.: Lozorius, 
Olimpija. Jolanta , Drovydė, 
Mantgailas 

Gruodžio 18 d.: Gracijus, 
Gotvilas. Eivi lė . Girdvilas, 
Žvaigždikis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:10. leidžiasi 4:21. 
Temperatūra šeštadieni 42 1., 

sekmadieni 45 1., pirmadieni 43 
1.. antradieni 32 1. 
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REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
».„«.: 404* W. 91st PI.. Oak Lawn. IL 60453. Tel. 708424^150 

ATEITININKUOS DVASIOS 
JUNGTIS LIETUVOJE IR 

IŠEIVIJOJE 
ARVYDAS ŽYGAS 

MOKSLEIVIŲ 
DĖMESIUI 

Sniegas, šaltis, ledas, šlapdri
ba, draugai ir ideologija. Kur 
galima šitokį derinį gyvenime 
ras t i? Tik vienoj vietoj — 
Moksle iv ių a t e i t i n i n k ų 
sąjungos žiemos kursuose. Visi 
moksleiviai nuo 11-to skyriaus 
kviečiami dalyvauti. Kursai 
vyks nuo gruodžio 26 ligi sausio 
1 d. Nedelsiant registruokitės 
skambinant 70^848-9851, į gar-
siajuostę įkalbant savo vardą, 
p a v a r d ę , telefono numer į , 
atvykimo būdą ir batu dydį. 

— - y -•-.jmm v **• •"- ^ -••••••. .J-.^mmm Registracijos lapai jau išsiųsti 
Partizano Daumanto kuopos Lemonte jaunučiai moko:- keramikos meno. Iš kuopoms. Je i jų negavote, skam-
k.: Giedrė Kazlauskaite, būrelio vadovės padėjėja Laura Lapšytė, Rima b ink l t e 312-434-2243. Į k u r s u s 
Kupryte ir Andrea Dutton. 

•-

Mūsų pasiūlymą labai te i 
giamai įvertino šios komisijos 
nariai. Mūsų jaunimo labai 
panoro sveikatos apsaugos ir 
pramonė? ministerijos įvairiems 
darbams ligoninėse ir maisto 
skirstymo įmonėse. Tačiau šios 
ministerijos mums siūlė darbus, 
išskirstydamos mūsų jaunimą į 
būrelius po 10 iki 30 žmonių per 
visą Lietuvą. Mes tikėjomės 
būti kar tu , kad bent vakarais 
ga lė tume sus ibur t i ir pasi
dalinti dvasia rekolekcijose, 
paskaitose, taut inio, dvasinio, 
kūrybinio susitelkimo vaka
ruose. Nutarėm tar t is su rajonų 
Caritas atstovėmis, vietinėmis 
savivaldybėmis ir ūkiais, ieško
dami Lietuvos vietovių, ku r 
galėtume darbuotis, gyventi ir 

v. augti ateitininkiškoje dvasioje 
kar tu . Šiuo pagrindu vyko 
mūsų stovyklos šią vasarą visoje 
Lietuvoje. 

Respublikinėje moksleivių 
stovykloje, kuri vyko Ignalinoje 
birželio 17-30 dienomis, dir
bome miško ūkyje, ravėjome 
eglutes. Kasdien pusę dienos 
skyrėme „naujagimėms" eglai
tėm, dviejų centimetrų ūgio, ku
rioms saulės pavydėjo dilgelės ir 
kitos savanaudės žolės. Mokslei
vių stovykloje dirbome daugelį 
kitų darbų. Ruošėme vakaro
nes, kuriomis dalinomės su vie
tiniais vaikais ir visuomene. Ig
nalinoje atsitiktinai sužinojome 
apie išniekintas ir graudžiai 
apleistas žydų kapines, j au 50 
metų paslėptas laiko užmarštyj 
ir paslaptingoj miško gilumoje. 

"^ iš sudaužytų kapų akmenų šir
džių augo storos pušaitės, ir 
samanų, bei paparčių paklodes 
dengė apleis tą skausmo ir 
ramybės vietą. Meilė ir pasi
šventimas, su kur iuo mokslei-
visi t va rkė l iūdnąsias žydų 
k a p i n a i t e s , b u v o v i en t i s a 
dvasia, kur ia gyveno jaunimas 
šios vasaros stovyklose. Per tau
tinio susikaupimo vakarą mūsų 
vaikai su meile saugojo, kad 
kiekvienas šių kapinių akmuo 
bū tų p a š v e n t i n t a s žvake , 
gėlėmis, malda ir prisilietimu. 
Tą vakarą, atsisveikindami su 
čiurlioniška naktimi, kur tyliai 
alsavo žvakės paslaptingame 
miškelyje, pajutom atsiprašymo 
ir at laidumo dvasią: pajutom 
kaip Dievo meilėje skausmas 
tampa ramybės vieta; pajutom, 
kad buvę užmiršti skausmingo 
likimo žemės bendrakeleiviai 
bus ilgai lankomi vietinių geru 
Ignalinos žmonių, kad Vėliniu 
naktj ir jų kapus puoš meilės ir 
prisiminimo žvakutės. 

Dorinimas darbo ir akadenu 

nės programos, buvo didžiausia 
palaima mūsų stovykloms ir 
žada tapti mūsų stovyklinių 
s t ruktūrų pagrindu. Pe r visą 
Lietuvą, kur t ik lankėsi ateiti
n inkai šią vasarą, vyko nuošir
dus aitvaravimas. Birštone, per 
pirmąją Lietuvos respublikos 
jaunučių stovyklą, vaikučiai 
lankė invalidus senelius kaime, 
tvarkė sodybas, bulvių daržus 
ravėjo (ir tūkstančius kolorado 
vabalų surankiojo). Antaliep
tėje , Panevėžio vyskupijos 
ateit ininkai pašventino kryžių 
brangaus kankinio Mečislovo 
Reinio atminčiai. Arkivyskupo 
gimtajame namelyje, kuris da
bar yra apverktinai apleis
t as kolūkio pastatas, atei
t ininkai remontavo, dažė, at
naujino. Tikimės, kad bus ga
l ima įrengti muziejų myli
mo ganytojo prisiminimui. 
Dotnuvoje ir Antalieptėje stu
denta i ateitininkai prisidėjo 
pr ie remonto darbų vienuoly
nuose, kuriuos atgavo kun. Sta
nislovas Dabrovolskis ir kun. 
Algirdas Dauknys. Daugelyje 
k i tų Lietuvos vietovių ateiti
n inkai tvarkė bažnyčių šven
tor ių aplinką, prisidėjo prie 
ž e m ė s ū k i o darbų, kryžių 
statymo, ruošė programas vie
t iniams vaikams, tvarkė kapus 
ir paminklus, lankėsi senelių 
prieglaudose ir vaiku namuose. 

Reikėtų iškelti faktą, kad Lie
tuvos ateitininkija, pasklidusi 
po Lietuvą gerų darbų dvasioje, 
da r neturi lygių teisių vaikų 
apgyvendinimo sąlygose. Pio
nierių stovyklos, dabar ..per
sikrikštijusios" moksleivių var
du, toliau monopolizuoja savo 
gražias stovyklavietes. Buitinės 
sąlygos mūsų stovyklose šias 
dvejas vasaras buvo apverk
t inos . Neturėjome t inkamų 
sąlygų nei vaikus pamaitinti , 
nei kur j iems žmoniškai nusi
prausti . Džiaugėmės radę kur 
nors dar nevisai užterštą upelį 
a r tvenk in į ; o daugelyje 
Lietuvos vietovių d a r galima 
rasti švarių šventųjų ežerų. Ten. 
k u r susitardavom su valgyk
lomis v a i k u s p a m a i t i n t i , 
žmonės neslėpdavo savo nepasi-
t e n k i n i m o mūsų buv imu. 
Dažnai buvo skaudu matyti 
šiuos augančius, pasišventusius 
j aunus žmones, ma i t i namus 
riebalų ir košių dietomis. Kaip 
t rūksta šviežių daržovių Lietu
vos vasarose, taip trūksta ir 
mylinčių močiučių, kurios su 
mei le ir džiaugsmu v i r tų 
vaikams. 

Dažnai jutome, ka ip vietiniai 

ATEITININKŲ KŪČIOS 
J a u labai a r t i t radic inės 

' Chicagos ateitininkų kūčios. Jos 
ruošiamos sekmadienį, gruodžio 
23 d.. 3 vai. p.p Jaunimo cen 
tro didžiojoje salėje. Kūčios pra 
sidės šv. Mišiomis prie kūčių 
valgiais papuoštų stalų. Mišias 
a tnašaus kun. Antanas Saulai 
tis, SJ. Tada bus laužomi kale 
daičiai. uždegama žvakė prie 
vėlių stalelio, džiaugiamasi tra
diciniais kūčių valgiais, kuriuos 
paruoš šeimininke Ona Nor 
vilienė ir Chicagos sendraugių 
a t e i t i n inkų sky r i aus ponių 
talka Pat i svarbiausia kūčių 

dalis, kalėdines giesmės, kurias 
gieda visi kūčių dalyviai. 

Bendros Chicagos ateitininkų 
šeimos kūčios yra tapusi svarbi 
Kalėdų švenčių dalis. Jose daly
vauja ne vien čikagiečiai. bet 
ir iš toli atvykę savo gimines 
Chicagoje aplankyti. Sau ir savo 
svečiams vietas Chicagos atei
tininkų kūčiose užsakyti reikia 
jau dabar, nes šeimininkes turi 
žinoti tikslų dalyvių skaičių. 
Vietas svarbu rezervuoti skam 
binant vakare dr . Aldonai. 
70*499-2447. arba p. Valerijai. 
70*424-4150. 

valdininkai mūsų nenorėjo pri
imti, arba mums padėti. Ignali
noje vienas aukštas pareigūnas, 
su kuriuo tariaus dėl vaikų mai
tinimo, man pareiškė: „Vieną 
dieną atvažiuoja ateitininkai, 
kitą dieną „praei t ininkai" , 
trečią dieną dar kažkokie biesai 
atsiras, o mums reikės visus 
šerti... galvoji, kad labai mums 
čia jūsų reikia?" Mes tikime, 
tačiau, kad per Sąjūdį ir Švie
timo ministeriją bus įmanoma 
įgyvendinti socialinį teisingumą 
ir kitą vasarą galėsime turėti 
normalias buitines sąlygas dar
bui su savo jaunimu. Švietimo 
ir Kultūros ministras Darius 
Kuolys yra labai geras, nuošir
dus ir teisingas žmogus. Esame 
Dievui dėkingi, kad Lietuva 
susilaukė tokių gerų ir nuosta
biai pasišventusių žmonių 
valdžios pareigose. Nepamirš
kite, kartu su mumis, nuolat 
prisiminti juos savo maldoje, 
kad Dievas jiems teiktų ener
gijos, išminties ir kantrybės jų 
labai sunk iame Lie tuvos 
atstatymo darbe. 

Šių vasarų stovyklų palaima 
buvo ta, kad supratome, jog, 
ruošiant stovyklas ski r t in
gose Lietuvos vietovėse, ga
lima atlikti taip reikalingą 
apaštalavimo darbą Lietuvos 
jaunuomenėje, kuris nieko pa
našaus dar nėra pažinęs, nes 
rajonuose dar tebegyvuoja stag
nacijos dvasia. Į savo renginius 
ir pamaldas kviesdavom vietinį 
jaunimą, su kuriuo dalinomės 
tautiškumo, aukštų vertybių ir 
tikėjimo dvasia. Kiekvienoje 
stovykloje, vietiniai žmonės 
sužinoję apie mūsų stovyklas, 
atvesdavo našlaičius ir vai
kučius iš internatų. Mes nei 
vieno vaiko neatstūmėme ir 
vadovai gyveno dvasia, kurioje 
kiekvienam jaunam žmogui lei
džiama suprasti, kad jis yra 
mylimas ir vertingas Dievo 
vaikas. Jaunųjų našlaičių krikš
to dienos buvo didžiausias at
pildas šių vasarų darbuose. 
Brangieji, broliai ir seses atei
t in inkai , labai dažnai man 
pateikiamas klausimas ,,ar aš 
nenusivyliau Lietuva?" Prisi
pažinsiu, kad kar ta i s nuo
vargyje tenka pagalvoti, kad 
būtų buvę lengviau Lietuvos 
skausmo nematyti iš arti. Lietu
va šiandien gyvena ypatingai 
sunkų laikotarpį, nes viskas 
pasidarė labai neaišku. Aš 
galvojau, kad, sulaukus tos 
s t ebuk l ingos L ie tuvos 

nepriklausomybės a ts ta tymo 
dienos, Lietuva sugrįš į šventą 
Nepr ik lausomos L ie tuvos 
gyvenimą, kurį mes tiek metų 
savo brangiausioje atmintyje iš-
saugojom ir išnešiojom 

Šiandien suprantu, kad 50 
metų dvasinio genocido negali 
būti be pasekmių, kad baisioje 
niekšybės naktyje mes daug 
praradom, kad komunizmas yra 
nusikaltimas prieš žmoniją ne 
tik dėl to. ką jis nužudė, bet dėl 
to. kad dėl jo buvimo ilgai dar ne
gales gimti. Šiandien suprantu, 
kad nebus taip. kad pakeisime 
iškabas, nuimsime nuo visų 
užrašų raides ..TSR", kad liktų 
tik ..Lietuva", uždažysime rau 
donas komunizmo kraujo dėmes 
baltai ir vėl bus Lietuva skais 

t i . Taip nebus Mums prieš akis 
stovi Lietuvos atstatymo darbai, 
kurie pareikalaus kelių gene
racijų darbo. Kasdien matau, 
k i ek daug purvo pa l iko 
komunistinis rojus mūsų tautos 
šventoriuje, kiek daug nekaltų, 
pavargusių, pasimetusių, tuščių 
ir pasenusių jaunų žmonių... 

Šiandien išgyvename labai 
sunkų laikotarpį, nes pasidarė 
neaišku, kas yra t ikra, kas 
klastinga, kas yra nekaltas klai
dingumas. Į mokytojų ir švie
timo vedėjų eiles skverbiasi 
buvusieji komunizmo ateizmo 
aktyvistai. I Katalikų mokslo 
akademijos ir religinės filoso
fijos veiklos branduolius skver
biasi a te i s t in io paruoš imo 
pseudo-moksiminkai. Šalkaus
kio fondo pirmininkė Dalia 
Stančienė parašė savo diser
taciją iš mokslinio ateizmo ir 
iki 1988 metų skelbė spaudoje 
ateistinius straipsnius, žemi
nančius Bažnyčią ir tikinčiuo
sius. O kiek daug mokytojų, ku
rie taip neseniai persekiojo 
vaikus dėl tikėjimo ir vadovavo 
komjaunime veiklai, šiandien 
jau persitvarkė į religingų 
asmenų pavidalus! Krikščioniš
kos meilės dvasioje mes nieko 
neatstumiam, tačiau Lietuvos 
katalikai turi pilną teisę apsau
goti Bažnyčią nuo klastos. 
Š iandien p a s i d a r ė labai 
naudinga kai kuriems žmonėms 
veikti katalikybės ir ateiti-
ninkijos vardu. Aš prisipažinsiu, 

a t v y k s t a n t r e ik ia t u r ė t i 
užpildytą registracijos lapą ir 
mokestį. 

Dainava laukia — Centro 
va ldyba r ag ina vy resn ius 
moksleivius pasinaudoti tei
k iama proga pasi tobul int i , 
plačiau susipažinti su ateiti
ninkuos esminėmis idėjomis, pa
čiuoži, dvasiniai atsinaujinti 
Dainavoje, MAS 1990 žiemos 
kursuose. 

kad nebuvau pasiruošęs tiek 
daug klastos sutikti Nepriklau
somoje Lietuvoje. Tai buvo nai
vumas žmogaus, kuris užaugo 
laisvoje demokra t inė je 
visuomenėje. 

Ar nusivyliau Lietuva? Ne! 
Lietuva liko šventa. Tikėjimas, 
viltis ir meilė tą šventumą 
kiekviename žingsnyje saugoja. 
Lietuva yra mūsų paskutinioji 
gyvenimo kelionės svajonė. Jei 
dings ta svajonė, sapnas, kur 
mes eisime? kur rasime savo 
gyvenimo prasmę? Lietuvos 
šventumą saugoja geri ir pasi
šventę žmonės, kurie šias dieviš
kąsias vertybes įkūnija savo 
gyvenimo darbais. Lietuvos 
š i rdis gyvuos kol Ateitinin
kija b u s gyva. , 

(Bus daugiau) 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2S5S W. Unco«n Hwy. (Hwy. 30) 
Otympia FtaMs, III. 
M L (70*) 7404033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKtA 

PATIKSLINIMAS 
Patiksliname „Ateities" lei

dyklos adresą. Turi būti: 
„Ateities" leidykla, 
4036 W. 91 st Street 

Oak Lawn, IL 60453. 

ŽIEMOS STOVYKLA 
Studentai ateitininkai žiemos 

stovyklą rengia ..Neringos" 
stovyklavietėje, Vermonto 
valstijoje S tovyk la vyks 
gruodžio 26 sausio 1 dienomis. 
Registruotis pas Vytą Cup-
linską, tel. 819-595-9451. 

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ S Ą J U N G O S 
NARIŲ REGISTRACIJOS 

V A J U S 
Atei t ininkų Sendraug ių 

sąjunga nori papildyti ir patiks
linti nariu sąrašus. Kviečiame 
visus ateitininkus, pradedant 
nuo 21 metu amžiaus, (t.y. tuos. 
kurie stoja j paskutinius metus 
universitete, arba jau baigę) 
užsiregistruoti. Ypač svarbu pa
tikslinti duomenis asmenų, 
gyvenančiu vietovėse, kuriose 
neveikia sendraugių vienetai. 
Kadangi ne visi prenumeruoja 
..Draugą", prašome skaitytojus 
pranešti visiems pažįstamiems 
bei giminėms apie šį vajų, arba 
atsiųsti jų adresus Ateitininkų 
Sendraugių sąjungai. Reikalin
ga informacija: 1. Vardas, 2. 
Pavarde i ir mergautinė), 3. In
icialas. 4 Adresas : gatvė, 
miestas, valstija, ZIP, 5. Te
lefonas. 6. Gimimo metai, 7. 
Studijų sritis arba profesija. 

Žinias prašome siųsti: Ateitis. 
P.O. Box 102. Annandale, VA 
22003. 

VAIKŲ UIGOS 
t . PulMtrt t , 
Raz. (1-312) 770-7070 
Kab. (1-312) 002-0221 

Valandos susitarus 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W 71 Otraat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)245-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL 8UILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagai susitarimą 

Išmintis — ta i siekti aukštes
nių t ikslų geriausiomis prie
monėmis. 

F. Hutcheson, Sr. 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDYTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ 'JGOS 

3900 W. 95 St ML (708) 4220101 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Card 'ac Diagnosis. L t d 
Marquet te Medica l B u i l d m g 

6132 S Kedzie 
Ch.cago. IL 60629 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
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Valandos pagal susitarimą 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio. Chicago. III. 
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1185 Dunda* A v a . , Elgln, I I I . 60120 
Tai. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitar.mą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllls, IL 
1 r~¥i a i vakarus nuo H a ' l e ^ Ave 

Tai. (700) 590-4055 
Valandos oagai susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

34 Weet BurOngton. tai. (700)512-0004 
Waatiffioftt, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Tai. (700) 687-40*9, 425-9353 

4400 W 95th St Oak Lawn 
2701 W 681h St. Hoty Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. SUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. (1-312) 735-7700 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.<700) 257-2205 
Pagal susitarimą 

OR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9350 S. Robarts Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (700) 500-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Maelcel C«n*c 
217 1 127 81 — Lamom, IL »0439 
Paklauso Palos Com-nunity Hosp'tai •< 

S'ive- C'oss Hcspitai 
Valandos pagai suS'tar—a 

Tai. (700) 2S7-2MS 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Spec alybė vdaus >r krau>o ligos 
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Tai. (1-312) 505-2802 
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DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S! . C^cago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79t*i Ave . Hickcy HaTs R. 
Tai . (708) 598-8101 
Vai paq.il susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Ka(ba lietuviškai) 

Tikrina ak:s. prita.ko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagai sustar-mą 

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

Tai. (700) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
GydvtOįas ir chirurgas 

^es:ezi|os ir skausmo gydymo sceC'3'istas 
Si"erman licjonme. Elgin. IL 

Tai. 700-054-1050 
Skambinti ca'ima 24 vai 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien i :K> 8 va1 vak 
išskyrus treč Sešt I 2 i k i 4 v a l popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. . Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ava.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 585 2960 ve'k.a 24 vas | 
Valandos pagai susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
VEDICAL BUILDING 
3200 W. Olst Straat 

Kabtnato tai. (1-312) 737-1168: 
Razid. (700)385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — P L A U Č I Ų LIGOS 

4 7 0 0 W . 95 S t . 
O a k L a w n . IL 8 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Ta i . 7 0 8 - 0 3 0 - 3 1 1 3 

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

10442 W . C c r m a k Rd. 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Tai . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS JGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-012) 707-7575 
S700 Ardier Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

OR. KtNNKTM J. Y t R K t t 
DR. MAOOALCN M U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 

4007 W. 10 81. 
Tai. (312)738-8860 

507 6. — 0 0 8 , LaOfange, IL. 
Tai. (708) 362-4407 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU P Ū S L E S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 Of. 63rd Straat 

Vai antr 1.4 v p o .- Ketv 2-5 v D D 
Šeš' pagai suS'Tanmą 

Kabineto tai . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 440-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus i g ų gydytoias 

Kalba—e iie'uv.škai 
6165 S. Arehar Ava 'pr'? Austin) 

valandos oaga; susitarimą 
• Tai. (1-312)505-7755 

Kab. tai. (1-312) 505-0340: 
Raz. (1-312) 770-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
<ai pagal susitanmą pirm ir ketv 12 4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (700) 442-8207 

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

7722 S. Kedzle Ava.. 
Chicago III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitar>mą 

A R A S ŽL IOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarltan Medlcei Center-

Naparvllle C a m pu* 
1020 E Ogden Ava. . Sulta 310. 

Napervllle IL 00503 
Tai. 1-700-527-0000 

Valandos pagai susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 580-3160: 
Namų (708) 301-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 * « t 63rd Straat 
Vai Pi'm. antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Demokratija teorijoje 

IR DEMOKRATIJA 
GYVENIME 

Apie demokratiją mėgstama 
p a k a l b ė t i , parašyt i ir pa-
spekuliuoti. Iš tikrųjų tai sve
timas sudėtinis žodis iš graikų 
kalbos demos — liaudis ir kra-
te in — valdyti. Tai yra visos 
liaudies tautos ar vienoje vals
tybėje daugelio tautų valdymas, 
išrinktas visuotiniu balsavimu. 
Nors, anot M. Biržiškos, nėra 
idealus valdymas, bet geriau
sias iš visų turimų ar galimų 
turėti . Tik ankstyvaisiais am
žiais, kada monarchijos buvo įsi
galėjusios, net krikščionių filo
sofai sakė, kad lengviau rasti 
vieną gerą, negu daugelį gerų, 
kaip yra demokratijoje. 

Liaudies valdyme nėra visų. 
sutart inis valdymas valstybės, 
kuri yra susiskirsčiusi į daugelį 
partijų arba bent kelias, kaip 
Siame krašte. Nors čia laimi tik 
viena iš dviejų, kartais laimi ir 
bepartyviai, bet visuomet tik 
dauguma nusveria mažumos 
balsus, nors ta dauguma mažai 
skiriasi nuo mažumos, nuo ki
tų parti jų valstybinės pro
gramos. Ar tai kalbama apie 
mūsų gyvenamą kraštą, ar apie 
tėvynėje į daugelį partijų 
suskilusį Sąjūdį, ar kelias par
tijas Europos kraštuose, jos 
visos pasižymi ne tiek demokra
tine dvasia, kiek daugumos bal
sais. Kitos partijos lieka opo
zicijoje — pozityvioje ar dažnai 
net negatyvioje, kuri trukdo val
džiai įgyvendinti savo progra
mą. 

Kalbant apie valstybes, ku
rios turi balsuoti, turi rinkti 
valdžias, parlamentus, kongre
sus ar kitokius sambūrius, 
kontroliuojančius valdžios dar
bus, bet taip yra ir su organiza
cijomis. Organizacijos panašiai 
reiškiasi bet kuriame krašte, 
bet kurioje valstybėje ir bet ku
riuose susibūrimuose. 

Ne visuomet geriausi išren
kami ir priešaky pastatomi va
dovai. Jie renkami, bet dau
guma balsų nusprendžia jų 
veiklos kryptį, jų pastangų dydi, 
jų įsivėlimą į organizacijos sie
kimus, ar jie būtų tik socia
liniai, ideologiniai ar ekonomi
niai. Turime pažiūrėti ir į savas 
organizacijas, kurios skelbiasi 
demokratinėmis, bet tokios yra 
t ik teorijoje, ne gyvenime. 

* * * 

KAS RAUSIASI PO 
LIETUVOS PAMATAIS 

Rimties valandėlė 

DIEVYBĖS PRIPAŽINIMAS 

patys nepaeina. Turi ieškoti 
tokių, kurie dar gali pakelti 
ginklą, nors ir ideologinį. Ir or
ganizacijos, jei jos nori pratęsti 
savo buvimą ir savo darbus, turi 
pasiieškoti vadų, kurie gali 
dirbti, ne tik nešioti vardą ir ap
gaudinėti savo rėmėjus. Gerai, 
jei rėmėjai jau nepajėgia galvo
ti. Bet reikia tokių, kur ie 
veiklon jungtų rankas, kojas ir 
protą. 

Išeivijos organizacijos ne
galėtų pasigirti demokratiniu 
galvojimu ir demokrat i jos 
taikymu gyvenime ir veikloje. 
Demokratijos žodis dažnai var
tojamas tik kaip žodis, neduo
dant jam tikrosios prasmės, 
tikrosios demokratinės dvasios. 

Mūsų išeivijos organizacijos 
daugiau savo tarpe konkuruoja, 
kas yra gerai, bet ir ginčijasi, 
kas ardo geriausius bendrus 
darbus. Ne tik noras, bet ir 
tikras pakantumas kitaip ma
nančio ir kitaip veikiančio yra 
tikroji demokratijos dvasia. 
Reikia pakęsti Šalia savęs 
nevienodumą ir ne tik vietos, 
bet ir laiko išskyrimą. 

* * * 

Tikroje demokratijoje turi būti 
pagarba vienas kitam, toleran
cija kitaip manančiam net val
džios programoje, juo labiau or
ganizacijos veikloje. Niekada 
negali būti tokios lygybės ir 
tokios vienybės, kad visa tauta 
a r valstybė vienodai manytų, 
vienodai statytų savo veiklos 
gaires, vienodai panaudotų prie
mones net tam pačiam tikslui 
siekti. Kartais valstybėse yra 
partijų perdaug, bet jos yra 
pranašesnės ne skaičiumi, o 
savo apimtimi, savo pažadais ii 
savo programos aiškumu. 

Tas pats turi būti ir organiza
cijoje, nepaisant, ar ji būtų 
mažesnė ar didesnė, bet siekian
ti tautinių tikslų ir nekenkianti 
savo kaimynui, šalia stovinčiam 
kitoje organizacijoje. Išeivija 
susiskirsto net tose pačiose or
ganizacijose savo idėjomis, savo 
s iek imais , savo priemonių 
panaudojimu. Priemones gali 
bet kuri organizacija ar jos dalis 
panaudoti tik tokias, kurios lei 
džiamos aplinkos ir sąlygų. 

Negali kariauti tokie, kurie 

Vieni kitiems jau perdaug 
priekaištų padarėme, kad 
galėtumėm dar ir to l iau 
priekaištauti. Geriausia visus 
vadovus, norinčius savo 
pritarėjus ir rėmėjus daugiau 
palenkti pritarimui, o ne veik
lai, išskirti ir juos užmiršti. Išei
vijoje nėra tokio autoriteto, 
kuris visus sujungtų po vienu 
stogu, po viena vėliava, vienam 
Lietuvos himnui. Bet ir juos 
reikia toleruoti, reikia ir jiems 
reikšti pagarbą, jei tik jie ne
kenkia savo tėvynės pažangai, 
norui išsilaisvinti, troškimui 
nusikratyti komunizmo raugu. 

Ne dabar laikas teisti už pra
eitį net praeityje nusikaltusius 
— juos teisia tauta. Taip pat 
negali išeivija nei pataikauti 
buvusiems priešams ir dabar 
žiūrintiems į svetimas rankas, 
duodančias pragyvenimą. 

Lietuviškos organizacijos turi 
pagelbėti savo laisvėjančiam 
kraštui viskuo, kuo gali. Taip 
pat niekas neturi persistengti, 
kai ten vyrauja ne visuomet 
aiškūs elementai, ne visuomet 
sąžiningi vadovai. 

Iš tolo lengva pamokyti, bet 
sunku apsisaugoti nuo klaidų, 
kurių jie pakankamai daro ir be 
išeivijos. Išeivijos organizacijos 
neturi vaidinti mokytojų ir 
patyrimo turėjimo. Valstybiškai 
išeivija negyveno ir dabar 
negyvena, jei net ir įsijungia į 
vietines skirtingas partijas. 
Demokratija čia ir ten yra taip 
skirtingai suprantamos, dar 
skirtingiau vykdomos, kad mes 
galime greičiau būti jų suklai
dinti, negu savo pamokymais ir 
pavyzdžiais padėti. 

Demokratija turi būti ne tik 
teoriškai išstudijuota, bet ir 
taikoma gyvenime, taikoma 
naujoms valdžioms, juo labiau 
organizacijoms, kurios sujungia 
bent dalinai išeivijos lietuvius 
pagelbėti bes i la isvinančia i 
tautai. Pagarba ten esantiems, 
pagarba čia vadovaujantiems 
turi būti demokratijos žymė išei
vijoje, kad savas kraštas supras
tų, kas yra demokratija teorijoje 
ir kas ji yra gyvenime. Šios 
tikrosios demokratijos ir reikia 
visur — tėvynėje ir išeivijoje. 

Pr. Gr. 

Ne per seniai Sovietų Sąjun
gos prezidentas M. Gorbačiovas 
p a r e i š k ė , kad n e g a l i m a 
respublikų paleisti iš Maskvos 
kontrolės, nes tada prasidės ne
tvarka, kaip dabar yra Libane. 
J is sakė, kad komunistų parti
jos, turinčios 18 milijonų narių, 
pareiga yra išsaugoti Sovietų 
Sąjungos vientisumą bei nelie
čiamybe. Je i šios tendenci
jos nebus įveiktos, tai . jis sakė. 
šalis priartės prie chaoso su 
visomis jo pasekmėmis visai 
taip. kaip vyksta Libane, kur 
kiekviena grupė turi karines 
ginkluotas jėgas ir viena prieš 
kitą kariauja. Bet Gorbačiovas 
taip sakydamas, veidmainiauja 
ir prieštarauja savo anksty-
vesniems pare i šk imams dėl 
žmogaus teisių, laisvo apsi
sprendimo ir demokratizacijos. 
Jis, būdamas Sovietų komunis
tų partijos vadas, remia ir kir
šina Maskvai ištikimos partijos 
padalinio Lietuvoje veikėjus 
burokevičius. kardamavičius. 
kuole l ius ir k i t u s j iems 
panašius, kurie neturi tautos 
pasitikėjimo, nes yra jos atma
tos, tarnauja svetimai valstybei. 

Žurnalistas V. Kavaliauskas 
(Tiesos Nr. 136) aprašo, kaip jis 
skridęs lėktuvu į Maskvą kar
tu su SSKP (vadinamos nakti
ne) organizacijos Lietuvoje sek
retorium V. Švedu. Minioje, iis 
Sako, gal būtų sekretoriaus 
nepastebėjęs, jeigu ne augalo
tas, budrių akių kar tu buvęs jo 
palydovas. Toliau šis žurnalis
tas rašo, kad grįžęs namo iš 
Maskvos jau su generaliniu sek
retorium M. Burokevičium. Žur
nalistas pašaipiai spėlioja — 
galbūt sekretoriai pasikeisdami 
stovi sargyboje prie Kremliaus. 
Ir dar charakteringa, kad lėktu
vui nusileidus ir iš jo išėjus 
įgulai, pirmasis po lakūnų ėjo 
generalinis sekretorius, lydimas 
dviejų asmens sargybinių, kurie 
pastūmė į šalį nesusipratusius 
praleisti jų bosą. Žurnalistas, 
palygindamas padėtį Libane, 
klausia: Kas bus, jei ims gink
luoti vaikščioti Žaliųjų, Laisvės 
lygos, Kovo 11 partijų lyderiai? 

J au seniai M. Gorbačiovas pa
grasino Lietuvai , kad atsi
skiriant nuo Sovietų Sąjungos, 
ji neteksianti Klaipėdos ir Rytų 
Lietuvos. Nors šioms teri
torinėms pretenzijoms paremti 
jis ne tu r i jok ių te is in ių 
argumentų, bet jis siunčia ten 
agi ta tor ius , k u k r i e kiršina 
vietinius žmones, nustatydami 
juos prieš Lietuvos administra
ciją. Prieš keletą savaičių Šal
č ininkuose viešėjo Sovietų 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Sąjungos komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius O. 
Seninas, kuris ragino: „Skelb-
kitės nors sąjungine respublika. 
Maskva nedraudžia! Skelbkitės 
ir siekite pripažinimo. 0 mes 
stengsimės, kad respublika 
liktų Sovietų socialistinių 
respublikų sąjungos sudėtyje. 
Pas jus netrukus važiuos moky
tis kiti, kaip reikia dirbti 
opozicijoje". 

Eišiškėse vykusiame Vilniaus 
krašto savivaldybės deputatų 
suvažiavime irgi keltas auto
nomijos re ika las . Garbes 
svečiais buvo SSKP organiza
cijos Lietuvoje sekretoriai, uni
formuoti, medaliuoti sovietinės 
ir „armijos krajovos" kariškiai, 
Jedinstvo atstovai. Suvažia
vimas paskelbė Vilniaus kraštą 
lenkų t e r i to r in iu vienetu 
Lietuvos respublikos sudėtyje. 
Siūlyta valstybinėmis kalbomis 
šalia lenkų ir lietuvių skelbti ir 
rusų kalbą. 

Eiliniai žmonė:- nesupranta, 
kad autonominis vienetas reika 
lingas SSKP komunistų partijai 
išsaugoti jų turimas minkštas 
kėdes. Beveik pusė oratorių 
kalbėjo rusiškai. Reikia paste
bėti, kad nebuvo leista kalbėti 
Lietuvos lenkų sąjungos pirmi 
ninkui Jonui Sinkevičiui, kuris 
mėgino atkreipti dalyvavusių 
dėmesį pažiūrėti blaiviau į 
padėtį, kad vėl būsiąs komunis
tų monopolis. 

Apie lietuvių ir lenkų san
tykius Rytų Lietuvoje kadaise 
yra pasisakęs Tomas Venclova: 
„Stalinistai, manau, su malo
numu kursto tas nuotaikas, nes 
jiems nepaprastai pavojingi 
ryšiai tarp Lenkijos ir Pabaltijo 
laisvės jėgų". Nežiūrint, kad 
Rytų Lietuvoje • įsteigtos 34 
lenkiškos klasės, 66 lenkiškos 
grupės vpikų darželiuose, per
transliuojama Lenkijos tele
vizija, tuo tarpu Baltarusijoje 
nėra ru vienos klasės lenkų 
kalba, nėra periodinių eidinių t 
priei ta prie akiplėšiškumo, 
reikalą ajant, kad Vilniaus 
universitetas būtų atiduotas 
lenkams. Bet ir Vilniaus peda
goginis institutas į kelias lenkų 
grupes nepajėgia surinkti, kiek 
reikia studer.tų, o ir baigusių 
neturi kt r dėti. Taip pat nepajė
gia surinkti grupių ir Vilniaus 
žemės ūkio mokykla, kur moko
masi lenkų kalba. 

Kiek žinoma, Lenkijos vy
r iausybe remia Lietuvos 
nepriklausomybę ir nori. kad 

tokių kivirčų nebūtų. Lenkijos 
kultūros ministerio pavaduo
tojas M. Jage la . grįžęs iš 
Lietuvos, pareiškė: , .Jeigu 
Lietuvos lenkai paprašys iš 
Maskvos autonomijos , ta i 
mažiausiai pusei amžiaus bus 
iškasta praraja tarp mūsų 
tautų". Lietuvos vyriausybė 
nėra priešinga lenkų kultūrinei 
autonomijai, bet ji negali leisti, 
kad lietuvis Rytų Lietuvoje 
turėtų mažiau teisių, negu kitos 
tautybės gyventojas. 

Lietuvos parlamentarai, susi
dūrę su Rytų Lietuvos mažumų 
problema, yra sudarę specialią 
tiems reikalams komisiją. Anot 
parlamento vicepirmininko K. 
Motiekos, kuriam pavesta tuo 
rūpintis, problema tur i būti 
sprendžiama ne konfrontacijos 
keliu, bet patraukiant žmones į 
savo pusę, kaip tai daro Mask
vai ištikimieji komunistai. 

Keliant Lietuvos respublikos 
nepriklausomybės klausimą, M 
Gorbačiovas visuomet, be kitų 
argumentų, oponuoja Sovietų 
Sąjungos piliečių rusų padėtimi, 
kad jie nebūtų skriaudžiami. 
Labai taikliai jam atsako Stasys 
Uosis (Lietuvos Aido Nr. 43): 
,,M Gorbačiovas, jei jis Rusijos 
patriotas, turėtų pagalvoti, ar 
ne laikas pasielgti jam. kaip Iz
raelis daro su žydais, ir susi
grąžinti savo pabėgusius vai
kus, atgauti tėvystės teisę. 
Noriu tam pritarti, kad reikia 
sukti galvą, ne kaip įteisinti pa
bėgėlių iš Rusijos s tatusą 
svetur, o kaip susigrąžinti juos 
namo. I ką panašu, kad Lat
vijoje ir Estijoje tų pabėgėlių jau 
daugiau negu vietos tautų 
gyventojų. J ką panašu, kad pa
bėgėliai nori primesti savo 
sprendimus še imin inkams , 
kurie juos priglaudė, suteikė pa
stogę, duoda darbą?" 

Kaip buvo rašoma spaudoje. 
Boris Jelcinas yra pasisakęs, 
kad jis norįs rusus susigrąžinti 
ir apgyvendinti juos centrinėje 
Rusijoje, kurios žemės paliktos 
ir apleistos dirvonuoja. 

XVIII a. vyko karas tarp 
Tailando ir Burmos. Burmiečiai 
įsiveržė į Tailandą ir apgulė 
Nano tvirtovę. Tačiau mūšiai 
užtruko. Nei viena, nei kita ar
mija neįstengė nugalėti. Tada 
armijų vadai nutarė: užuot 
kariavusios, armijos tegul stato 
pagodas. Kuri greičiau pastatys, 
t a bus laikoma nugalėtoja. 
Nugalėjo tailandiečiai, pagodą 
pastate per 7 dienas. Burmos ar
mija turėjo pas i t rauk t i iš 
užgrobtų žemių. 

Kai d a r Viešpa t s J ė z u s 
gyveno slaptu gyvenimu. Jonas 
Krikštytojas jau ruošė jam 
kelią. J i s skelbė atgailą Be-
tanijoje, anapus Jordano, kur iš
rinktosios tautos vaikai susi
rinkdavo jo klausyti. J i s jau 
turė jo būre l į mok in ių , jį 
sekančių ir jo skelbiamu at
gailos gyvenimu gyvenančių. Jo 
atviras ir kietas žodis ne vi
siems patiko, o fariziejai net 
skelbė, kad .jis velnio apsėstas" 
(Mt. 11 , 18). „Todėl žydai iš 
Jeruzalės siuntė pas jį kunigų 
ir levitų jo paklausti: Kas tu 
esi?" (Jn. 1, 19). 

Už tiesą jis ir gyvybę atidavė. 
Pamatęs atėjusius fariziejus ir 
sadukiejus. jis nedviprasmiškai 
jiems pareiškė: ,,Angių veisle, 
kas jus pamokė bėgti nuo atei
siančios rūstybės? Duokite tat 
vertingų atgailos vaisių" (Mt 3, 
7-8). J i s nepabūgo ir šį kartą 
prisipažinti, kad jis dar nėra tas, 
kurio laukia visa tauta ir visa 
žmonija. „Aš nesu Mesijas" 
(Jn 1, 20), pareiškė jis žydų 
pasiuntiniams. 

O ka i Jonas neprisipažino 
esąs nei Elijas, nei pranašas, tai 
jie j am metė paskutinį klau
simą: „Kas tu esi, kad mes galė
tumėm duoti atsakymą tiems, 
kurie y ra mus siuntę?" (Jn. 1, 
22). Jonas Krikštytojas tada 
jiems aiškiai pareiškė: „Aš ty
ruose šaukiančiojo balsas: Tai
sykite Viešpaties kelią, kaip yra 
pasakęs pranašas Izaijas" (Jn. 1, 
23). Pasiuntiniams pradėjus pri
kaišioti jam, kam jis krikštija, 
jis drąsiai atkirto: „Aš krikštiju 
vandenimi; bet tarp jūsų stovi 
tas, kur io jūs nepažįstate. Jis 
yra t a s , kurs po manęs ateis, 
kurs pirm manęs buvo" (Jn. 1, 
26-27). Šiais žodžiais Jonas 
prisipažino savo žmogiškumą ir 
k a r t u p a t v i r t i n o savo pa
siuntinybės didybę, kad jis 
ruošė kelią didžiajam, nuo 
amžių pažadėtajam pasiuntiniui. 
Dievo Sūnui. 

Šis Jono pasikalbėjimas su fa
riziejų ir Jeruzalės žydų pasiun
tiniais patvirtina, kad j is jau ži
nojo Jėzaus atėjimą į šį pasaulį. 
Jis žinojo taip pat, kad Jėzus 
nėra t ik eilinis pranašas, bet 
Dievo Sūnus, kurį dangiškasis 
Tėvas yra pažadėjęs pirmie
siems tėvams ir savo pažadą pa
tvirtinęs daugelį kartų išrinkto
sios tautos patriarchams bei 
pranašams. Tai buvo aiškus 
Kristaus dievybės pripažinimas 
ir kar tu įspėjimas visiems pas jį 
ateinantiems, kad išgelbėjimo 
ar pasmerkimo diena jau yra čia 

pat, nes Jėzus jau yra jų tarpe. 
Mums nuostabą kelia jo drąsa 

pirštu parodyti į galinguose-; 
žydų tautos vadus ir jiems p 
minti jų nedorybes, jų veidm 
nystę ir jų norą susilaukti * 
tokio Dievo pasiuntinio, kokį 
savo mintyse buvo susikūrę.« 
laukė tik politinio ir tautinio v. 
do, o ne dvasinio Mokytojo ir Iš 
ganytojo. 

Jis drąsiai prisipažino, kad 
krikštija tik vandeniu, kad jis 
tik paruošia kelią dieviškojo tie
sos skelbėjo mokslui . Tas 
mokslas bus jau nebe žmogiš
kas, o dieviškas mokslas, visus 
įpareigojąs juo gyventi. J is 
reikalavo pakeisti savo nedorą 
gyvenimą. Ta Jono drąsa, tas 
atviras tiesos skelbimas, tas 
jokios baimės neturėjimas kaip 
tik ir parodo Šio paskutinio 
pranašo didingumą bei 
kilnumą. 

Jei šiandien krikščionių tarpe 
atsistotų tas pats Jonas Krikš
tytojas savo galingu žodžiu ir 
paklaustų tais pačiais žodžiais, 
kokiais jo klausė žydų pasiun
tiniai, kažin ar daugelis išdrįs
tų prisipažinti esą Kristaus 
mokiniai. Krikščionio žymė — 
tai nemeluotas Kristaus mokslo 
ir jo tiesos išgyvenimas ir viešas 
pr i s ipaž in imas . Katal iko 
regimas ženklas, kad jis toks 
yra, turi būti teisingumas ir 
meilė visame gyvenime ir 
darbuose. Krikščionybė nėra tik 
sekmadienio drabužis, kuriuo 
apsivelkama, einant bažnyčion, 
bet kasdieninis savo Mokytojo 
sekimas ir kartu su Juo kantrus 
savo kryžiaus nešimas. 

Būti tikru krikščioniu reiškia 
pilnai gyventi Kristaus gyve
nimu. Nebūsime tokie tobuli, 
kaip jis, nes esame tik žmonės, 
kaip ir Jonas Krikštytojas, bet 
turime siekti tos tobulybės. į 
kur ią ragina paskut inysis 
pranašas ir juo labiau Jėzus 
Kristus. Bet kartu, būti krikš
čioniu reiškia nebijoti savo 
tikėjimu gyventi kasdien, ne
bijoti prisipažinti esant Kris
taus sekėju. 

P. A. 

Chicagos miesto Kultūros 
centre, 78 E. VVashington, šeš
tadienį, gruodžio 8 d. atidaryta 
Europoje II pasaulinio karo me
tu sudaužytų miestų nuotrau
kų paroda. Nuotraukos Jindrich 
Marko iš Čekoslovakijos, iris 
yra „Life" žurnalo fotog; fas. 
Nuotraukose Varšuva Dres-
denas. Berlynas ir Loi.Jonas. 
Paroda tęsiasi iki sausio 26 d. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

R Ū T A KLEVĄ VIDŽIŪNIENF 

Žmogui reikia gamtamokslio. 
kad pažintų pasaulj. bet jam 
taip pat reikia ir religijos, kad 
žinotų kaip veikti. 

Max Planck 

Išmintingas ir laimingas yra 
tas. kuris gyvenime stengiasi 
būti toks, koks nori būti mirties 
atrastas. 

Tilm. Pesch 
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Juzė siūlė tuojau važiuoti, nebuvo ko įauk*: rusų 

lėktuvų ir tankų, geriau anksčiau pas.ekt; saugų 
kraštą. Tėvai norėjo užlaikyti, bijojo atsiskyr.mo, bi
jojo nesuprantamos Vokietijos ir anglų bombų. 
Varkalienė irgi jau veržėsi pirmyn, sykį jau n< 'ekusi 
tėviškes ir namų. Todėl tą vakarą ir buvo su: ar* «*reitu 
laiku atsisveikinti laikinai su tėvyne, kol paga *u bus 
nugalėti rusai ir galės grįžti. Seniai Milvydai: suyžo 
dar vis likti ūkyje ir t rauktis tik pačiu blogiau atve
ju, ūkininko širdis kažkaip vis dar turėjo vik:-s kad 
tas blogiausias gal neįvyks, gal vaikai gale^ trižti į 
neišdraskytą, išsaugotą ūkį. 

Vėlų vakarą Jūratė išsivedė motiną i soda'.-numo
ję pasikalbėti. Abi buvo prislėgtos. Susėdo to. .ačioje 
vietoje, kur prieš taip nedaug laiko Valius laik^ ją savo 
glėbyje ir sužinojo visas jos paslaptis. Tada bu- o taip 
šviesu ir lengva širdyje, o dabar motina jaute- gauta 
ir joe negalėjo nuoširdžiai kalbėtis. Kažkaip nerado 
liepto viena į kitos širdį, motinos jausmuos* aišėsi 
nemalonus pavydas tam menkam, be išvaiz • - daili
ninkui. Niekad nemėgo menininkų, jie jfc atrodė 
negyvenimiški ir nenormalūs, besiveja k mokius 
nerealius sapnus. Ir štai jos duktė, jos vieninun- išgar
binta Jūra , pasirinko sau tokį netinkamą žm va- Argi 
tikrai viskas jau buvo įvykę, argi motina netu-i teisės 
ir pareigos ati taisyti šitą klaidą? 

JūrA liūdna iatitė HiHėinnčin nrarmfl 

— Mama, argi niekad nemylėjai, argi nesupranti , 
kad Valius yra mano visas gyvenimas, o ypač dabar , 
kai žinau, kad mudviejų šeima turės likti tik tokia 
maža, be vaikų ir anūkų? 

— Esi per jauna spręsti apie meilę. Tavo amžiuje 
kiekvienas mokantis gražiai pakalbėti vyrukas jau 
reiškia amžiną meilę, o po metų nebūtum prisiminusi 
net jo veido. Nereikėjo skubėti su tokiais nutar imais . 

— Dabar man aišku, kad gerai pasielgiau, nelauk
dama tavęs, mama, būtum įnešusi į tą didžią dieną tik 
kartumo. Tačiau dabar jis yra mano vyras. 

— Cha! 
Nebuvo tikslo daugiau kalbėti. Susierzinusios grižo 

į trobą, kur Valius iš veidų išskaitė nepasisekimą. Gal 
laikas parodys mane vertu būti Jūros vyru, — galvo
jo. — Svarbu tik ji ir jos meilė. 

Daugybė vežimų buvo sugrūsta senos ligoninės 
kieme. Vasaros karštyje žmonės stovinėjo būreliais, 
klausinėjo vieni kitų apie gimines ir draugus, moterys 
rausėsi greitomis sumestuose daiktuose, plonomis 
riekelėmis pjaustė lašinius ir dėjo ant juodos, rupios 
duonos. Tik vaikai šėlo besigaudydami, besidžiaugdami 
netikėta pramoga. Kai kur vyresnio amžiaus moterėlė, 
nepaleisdama iš rankų rožančiaus, prižiūrėjo besiginan
čią šeimos viltį — karvutę, bet daugumoje svetima žeme 
juos darė nekalbiais, nusiminę pabėgėliai nenoromis 
ieškojo savo šeimoms pastogės ir malonės. 

Valius grįžo prie vežimo, kuriame sėdėjo Jū ra t e , 
Jonė ir Kazė Varkalienė. 

— Naujienos nekokios. Vyrai sako girdėję, kad 
vokiečiai atima arklius ir kitus gyvulius. Teks keliau
ti traukiniu, jei tai teisybė. 

T V o n l r i n i u o Kr>mhorr"uoi» a n t * l « ! n e S a U C U . — 

nukirto Varkalienė. Geriau ieškokime kokio ūkio. kur 
galėtume prisiglausti. Savo žemę jie vis apgins, likime 
čia kur netoli nuo Lietuvos ribos. 

— Kareivių pilni visi keliai. Kiek girdėti, traukiasi 
visu frontu. Aišku, kur nors gi turės sustoti ir gin
tis, bet geriau nepakliūti į pačią ugnį. Aš siūlyčiau rytoj 
anksti važiuoti giliau į kraštą. 

— Bet kur? 
— Žmonės kalba, kad j Sileziją būtų geriausia. Vėl 

kiti veržiasi į Vieną. ten. sako, subėgo daug lietuvių, 
o ir miestas nesubombarduotas. 

— Bet kaip su daiktais ir arkliu? 
— Važiuosime, kol galėsime, tokiu laiku sunku 

laikytis kokio plano, reikia gyventi šia diena. 
Moterys susimąstė ir pasikalbėjimas nutrūko. 

Reikėjo ieškoti vandens nusiprausti ir pastogės 
nakvynei. Gerai, kad dar vasara, iki žiemos viskas susi 
tvarkys ir bus galima grįžti. 

Kitą rytą traukė toliau. Pakelėje į juos žiūrėjo 
tvarkingos moterys aukštai susegtais plaukais ir 
neramiomis akimis. Vyrų mažai tesimatė, vien vaikai 
ir seniai. Ant sienų šūkiai žadėjo pergalę, o nuv.irgę 
kareiviai stotyse miegojo ant grindų, po galva pasikišę 
kuprines. Pabėgėlių punktai duodavo kavą, duoną ir 
nakvynę, ta ip ir traukė vežimas paskui vežimą gilyn 
• kraštą 

Vieną rytą prie jų grupės privažiavo kariškas 
sunkvežimis. Išlipo lydmas dviejų kareivių pagyvenęs 
karininkas ir pasiteiravo, kas mokąs vokiškai. Atsi
rado keletas, prasidėjo kalba, o likusieji baugiais 
veidais sekė pašnekesio eigą. Vyrai rodė į moteris, į 
vežimus, purtė galvas, bet niekas nepadėjo Vienas 
kalbėjusių priėjo prie vežimų ir garsiai pranešė 
naujieną. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. gruodžio mėn. 15 d. 

HORIZONTAI 
DR. DOMUI KRIVICKUI 

85 METAI 

Dr. Domas Krivickas — .-ukaktuvi-
ninka.1-

•r: Gruodžio 22 d. 85 metų am-

gruodžio 22 d. 1929 Lietuvos 
u n i v e r s i t e t e ba igęs te i s ių 
fakultetą. 1929-32 gilino teisės 
studijas Caen, Paryžiaus, Koel-
no ir Berlyno universitetuose 
bei t a rp tau t inės teisės aka
demijoje. Haagoje. 1932 Vytauto 
Didžiojo universi tetas jam su
teikė dak ta ro laipsnį. 1932 
Kaune pradėjęs dėstyti tarptau
tinę teisę, Kauno ir Vilniaus 
universitetuose ją dėstė iki 
1944, 1941-44 eidamas Vil
niaus universiteto prorekto
riaus pareigas. 1942 išrinktas 
Lietuvos Mokslų akademijos 
nariu-bendradarbiu. Dalyvavo 
įvairiose tarptaut inėse komi
sijose bei delegacijose, kurių dėl 
vietos stokos neįmanoma čia iš
vardinti. Paminėt ina tik tiek, 
kad 1939 ankstyvą pavasarį 
Hitleriui įteikus ult imatumą 
grąžinti Klaipėdą, Berlyne 
dalyvavo derybose dėl Klaipė-

LB LOS ANGELES 
APYLINKĖS VEIKLA 

žiąus sukaktį mini prie Wa- dos krašto perleidimo Vokie-
shingtono gyvenantis dr. Domas tijai; ir vėliau t a i s metais 
Krivickas, tarptaut inės teisės Maskvoje įvykusiose derybose 
profesorius, daugelio nepri-
kla«*šomos Lietuvos delegacijų 
(lafeyvis. ilgametis J A V Kong
reso- bibliotekos ta rnauto jas , 
d a u g metų e inan t i s VI i ko 
vaidybos p i rmin inko pava
duotojo pareigas, pr ieš 55 m. 
vadės buvusią ilgametę „Drau
go-- korespondentę Baltuosiuose 
rūmuose Gražiną Gustai tytę-
Krivickienę 

dėl savitarpinės pagalbos pakto 
su Sovietų Sąjunga sudarymo 

Californįjos kongresmanas Tom Campbell svečiuose pas lietuvius. Iš k.: 
Aldona Vasaitytė-Sehgal. Felicija Prekeryte-Brown, kongr^manas Tom 
Campbell ir Frances Stoškute Laurence. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
tarus su kitomis lk-tuvių kolo
nijomis ir organizacijomis, 
pakviesti ansamblį iš Lietuvos; 
ta lk in t i rengiant Lietuvių 

Lapkričio 11 d. įvykusiame dienas rudenį; pravesti vajų 
LB Los Angeles apylinkės susi- paremti Muzikos šventę; talkin-
rinkime, kuri vedė ir apylinkės ti Lietuvos Aukšč. tarybos 
darbu santrauką pateikė pirm. pirmininko V. Landsbergio 
J. Joga, susirinkimo eigą užrašė su t ik ime , jam atvykus į 
G. Gustaitė. Šv. Kazimiero salė Californiją. 
buvo apypilnė susirinkusių. Kontrolės komisija (A. P. 
Apylinkės valdyba su KorpNeo- Raulinaitis, L Medžiukas, R. 

su Sovietų Sąjunga sudarymo. -~*y 
Iš tos delegacijos tėra likęs Lithuania ir Jaunimo sąjunga Dabšys) patikrino LB apylinkės, 

cko, t ik suruošė Vytauto Kernagio Lietuvių dienų ir Lietuvai remti 
reikalų koncertą; su sporto klubu komiteto knygas ir dokumen-

gyvas, šalia dr. D. Krivicko, t ik 
buvęs Lietuvos užsienio 
ministras J. Urbšys, perėjęs 
sovietų kalėjimus ir Sibirą. 

To pakto išdavoje Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, per 
pirmąją okupaciją dr. D. Krivic
kas dar išsilaikė nepaliestas. 

..Banga" surengė Lietuvos para- tus. Patikrinimo aktą susi 
š iu t in ink i ims priėmimą, rinkime perskaitė A. P. Rauli-
Suruoštas Naujų Metų su- naitis. 
t i k imas parapi jos salėje. Į apylinkės valdybą, pasi-
Apylinkė globojo pramoginių traukus J. Jogai ir 0. Šepikai-
šokių vienetą „Sūkurys", kuris tei-Keblienei, įeina šie asmenys: 

Persikėlęs į VVashingtoną tačiau raud. armijai 1944 antrą 
pfte& 12 metų, su Krivickų 
AėtfftHt, ypač su Gražina Krivic-
kiene, arčiau susipažinau labai 
Sreitai Pokalbiuose mane ste
bino profesoriaus Domo minčių 
gilumas ir įžvalgumas, jo plati 
patirtis užsienio politikoje ir 
tarptautinės teises reikaluose, 
puikus ypač Europos politikos 
pažinimas. Būdavo, kur tik susi
tinki prof. Domą, t ik spėk jo 
klausytis Net ir dabar , ypač 
Lietuvos pasiuntinybėje, kur ne
retai būna žymesniųjų svečių iš 

kartą sugrįžtant į Lietuvą, dr 
Krivickas kartu su šeima ir de
šimtimis tūkstančių pabėgėliu 
pasi t raukė į Vakarus, apsigy
vendamas Freiburge. 1946 dės 

E. Kulikauskas, J. Petrauskie
nė, V. Vilkas, A. Audronis, G. 
Gustaitė. Ilona B Kerr, J. 
Rukšėniene, L Reivydaitė, A. 

laimėjo I vietą Glendale Na
tional Ballroom Dancing čem
pionatą: šis vienetas savo meną 
pademonst ravo ir lietuvių 
visuomenei. „Draugui" remti Schuksta, V. Skiriu?. L. Tumai-

vendamas Freiburge. liMb des- koncertas (su solistais A. Januta tė, Z. Viskanta, D. ČVrniauskie-
tė tarptaut inę teisę Pabaltijo if S. Jonaityte, pianistu P. Stra- nė (naujai išrinkta). Pareigomis 
universitete Pinnenberge. 1950 vinsku) davęs 500 doL pelno bus pasiskirstyta pirmame 
atvykęs į Ameriką ir kurį laiką Apylinkė dalyvavo ir talkino Vaidybos posėdyje. I apygardos 
pagyvent s Chicagoje, per*ikėlė min i 0 1 Lietuvos Nepriklau suvažiavimą atstovais išrinkti: 
su šeima į VVashingtoną ir Čia ° * " ^ t e j sukaktį; prisidėjo or V. Černius, J. Činga, J. Joga, I. 
24 metus išdirbo JAV Kongreso ganizuojant susit ikimą su Medžiukas, V. Vidugiris ir R. 
bibl iotekoje. Kongresmanu i kongresfnanu D. Rohrbacher: Žemaitaitis. 
Kerstenui pravedant Kongrese surengė seminarą imigracijos Apie dideliu ma,tu surengtas 
Lietuvos okupacijos tyrinė- reikalais; organizavo Lietuvių Lietuvių dienas, susidėjusias iš 

dienas. Pasiųstas atstovas į meninės programos ir mugės 

manais, remti V. D. universitetą 
Kaune, Lietuvos pasiuntinybę 
Washingtone. 

G. Leškys priminė, kad pa
įvair int i sus i r ink imui y ra 
išstatya l ie tuviškų ženklų 
paroda, A. Preikšos projektiniai 
darbai. 

V. Vidugiris pranešė, kad 
Amerikos legionierių kon
vencijoj buvo priimta rezoliucija 
Lietuvos Nepriklausomybės 
reikalu. Kai Caiifornijoj lankėsi 
prezidentas George Bush'as, 
sutikime dalyvavo 12 tautiniais 
drabužiais pasipuošusių lie
tuvaičių. Prezidentui buvo pri
mintas Lietuvos reikalas. Jis 
pasakė: „Lietuva bus laisva!" 
Kandidatuojant į Californįjos 
gubernatorius senatoriui P. 
Wilson, jis buvo pasikvietęs 
lietuvių atstovus. Senatorius 
visą laiką buvo labai palankus 
l ie tuviams jų kovoje dėl 
nepriklausomybės. Lietuviai 
džiaugiasi, kad jis buvo iš
rinktas gubernatorium. 

Paga l i au į sus i r inkus ius 
kalbėjo R. Sakadolskis, „Ameri
kos b a l s o " vadovas . J i s 
paminėjo, kad než iū r in t 
Lietuvos vyr iausybės pa
tvarkymo dėl bolševikų revo
liucijos parado Vilniuje, so
vietai demonstravo savo jėgas, 
publikai švilpiant. Konservato
rijos balkone paradą „priėmė" 
jaunuolis su Brežnevo kauke. I 
konservatoriją įsiveržę desanti
ninkai, išlauždami duris ir 
langus, sumušė s tudentus . 
Tvarka buvo atstatyta, atvykus 
Lietuvos vidaus reikalų minis
terijos daliniams. Su Maskva 
laukiama sunkių derybų. Ir iš 
viso Kremlius derybas delsia. 
Labai reikalingos Amerikos 
lietuvių pastangos, palaikant 
ryšius ir darant spaudimą JAV 
vyriausybei. 

Ig. M. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Rochester, N.Y. 

„MEDUS" 
R O C H E S T E R Y J E 

Gražia dainos žodžių kūryba, 
modernios muzikos garsa is 
pasiekiama žmogaus jausmai, 
š iais technologijos laikais salėse 
vyksta koncertai dažniausiai 
atliekami t ik kelių asmenų. 

Lapkričio 29 dieną Rocheste-
ryje, lietuvių Šv. Jurgio parapi
jos salėje, vyko koncertas estra
dinės muzikos ansamblio „Me
d u s " . Ansamblį sudaro tik 
penki asmenys: Robertas Ja-
s inskas klavišiniais instru
mentais, akordeonu ir daina 
a t l iko programą. Gin tau tas 
Varkala mušamaisiais ir daina. 
Tadas Vilčinskas, 11 metų daini
ninkas ir Arvydas Vilčinskas 
dainų kompozitorius, gitaristas 
ir solo dainininkas. Giedrius 
Litvinas — garsų ir efekto inži
nierius — režisierius. 

Su koncerto atlikėjais publiką 
supažindino Birutė Litvinienė. 

Vyr iaus ias grupės daini
ninkas Arvydas Vilčinskas api
būdino ansamblio veiklą — 
pasisekimus, pastebėdamas, 
kad šiuo laiku Lietuvoje „Me
dus" vienas iš populiariausių 
sutraukęs net iki 400,000 klau
sytojų. 

Dainų rinkinys beveik visas 
buvo giliai patriotinis, skirtas 
atgimstančiai Lietuvai. 

Programą pranešinėjo Rober
tas Jasinskas, kuris atliko kon
certe muzikinę dalį daina ir 
muzikos instrumentais, prane
šimuose prieš kiekvieną dainą 
įpindamas nemažai humoro. 
Gintautas Varkala, prisijungęs 
mušamaisiais instrumentais ir 

gražiu balso tembru, buvo gir
dimas, kaip atkartojamasis due
tas. Tadas Vilčinskas, pats 
jauniausias dainininkas — 11 
metų, nuoširdžiai savo vaikiška 
širdimi atliko koncerto dainų 
dalelę, kuri priminė dabartinę 
spaudžiamą tėvynę ir jos 
mažųjų ateities kartas. Giedrius 
Litvinas tvarkė visus muzikos 
ga r sus , ku r i e k lausy to jus 
nunešė į tėvynę. Juose girdėjosi: 
paukščių čiulbesiai , miško 
ošimas. 

Nors dainų žodžiai buvo liūd
ni, juose buvo nemaža vilties 
prošvaisčių. JAV j aun imas 
turėtų daugiau pasiklausyti 
Rytų Europos modernios-estra-
dinės muzikos ir dainų su 
švelniais perėj imais, suke
liančiais ir trankoje muzikoje, 
ilgesį ir juoką, aiškiais nekapoi-
tais žodžiais, gražia scenoje 
laikvsena. 

Programos pabaigoje t o l 
samblis įjungė klausytojus \ 
liaudies dainą „Palinko liepa 
šalia kelio". 

Žiūrovai buvo malonia i 
nuteikti gražių dainų žodžių bei 
jų atlikimo. Po koncerto buvo 
pasivaišinta kava ir saldumy
nais. 

Nuoširdus lietuviškas ačiū Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos kultū
ros sekcijos komitetui, sudariu
siam sąlygas šio ansamblio at
vykimui, o taip pat ir ansamblį 
piniginiai parėmusiems mece
natams: Šv. Jurgio parapijos 
klebonui tėvui Justinui Vaš-
kiui, O.F.M., Eugenijui Vid
mantui, Birutei Litvinienei. 
Nijolei Draugelienei, Jadvygai 
Reginienei, Antanui Burkūnui. 
Stasiui Ilgūnui. Gražinai Ka-
valiūnienei, Raimondui Obaliui 
ir Jurgiui Jankui. 

Ačiū visiems! 
Nerimą Naru tė 

f\£) midlcind 
• • r Savinas 

. . -5» 

Lietuvos oficialūs pr iėmimai , jimus, dr. D. Krivicko pateikti dienas, rašiusias^ arsiovas menines programos u iuugCn 
»MC Ciicititf«i ir n»rs raštai. kaiD viena Droga pasakė "Darbas Lietuvai" seminarą pobūdžio dalių, pranešė jų orga-susi t iksi ir nors raštai, kaip viena proga pasane " r -

naštos po t rupu t į a.a. dr. Kostas Jurgėla. buvo Washingtone Prisidėjo prie nizatorius ir vadovas D. Em 
iva ir iu d e m o n s t r a c i i u ir Darašu naker is : iu finansine apyskaita amžiaus 

slegiamą, bet dar labai guvų dr 
Krivicką. 

Ne kartą teko būti Krivickų 
namuose, taip pat dalyvauti 
dukterų Irenos Raulinai t ienės 
•r -ftfrtos Penkiūnienės suruošto-
'ė'Cieimos šventėse — 1985 rug 
sėjo 'i d. Krivickų vedybų 50 
m^tu sukakties proga ir tu 
p&Čių metu gruodžio 22 d. Rū 
t-6š" 'Penkiūnienės namuose 
įvykusiame dr D Krivicko 

patys geriausi, nes tarptautinės 
teisės profesorius puikiai ži
nojo, kokią medžiagą tokiems 
tyrinėjimams reikia pateikti. 

Lietuvos diplomatijos šefas ir 
buv. Lietuvos atstovas Wr>-
shingtone dr. Stasys Bačkis 
viena proga priminė, jog dr. D. 
Krivickas, šalia profesoriavimo 
universitetuose, nuo 1934 Lietu
vos Užsienio reikalų minis-

.-.---_ - _-. terijoje iki inkorporavimo į 
.pajįėrbimo io amžiaus 80 me Sovietų Sąjungą dirbo juris
t e sukakties proga Pirmojoje konsulo paJėjėju. kelis kartus 

įvairių demonstracijų ir parašu pakeris; jų finansinę apyskaitą 
rinkimo Lietuvos reikalais 

Ateinančiu metų veiklos 
plane numatyta: su Los Angeles 
vyrų kvartetu suruošti ..Ar
monikos'" koncertą; pravesti 

pate ikė A. Reivydienė. 
Apyskaita dar nėra galutinai 
sudary ta . Apyvarta siekė 
beveik 30.000 dolerių. 

Pietinės Californįjos Lietuvai 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki S100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

Šventėje į atmintį įstrigo jo 
bendraamžio dr . Romualdo 
Zalubos tarti žodžiai, kur jis 
iškek dr l). Krivicko nuopelnus 
Išauginant nauja nepriklau 
-oiuys Lietuvos t e i s i n i n k ų 
kartą, jo dalyvavimą daugelyje 
t ar pi a u t i n i u k o n f e r e n c i j u. 
kuriose buvo ginami Lietuvos 
reikalai. 

Tada prisiminiau vieną dau-
gelio įo per Amerikos Balsą 
perduotų interviu dar ta is 
Isfrkais, kada už užsienio radijo 

tyma. Lietuvos žmonėms 
gre?£ persekiojimas, kaip dr 
Domas Krivickas pasakojo klau-

ims Lietuvoje apie savo 
3nrba Vilniaus ir Kauno uni 

rtetuose. apie atstovavimą 
. tuvai ta rptaut inėse dele-

=racijo-e Varšuvoje. Berlyne. 
Maskvoje, kai Ribben t ro-
r><> Molotovo p a k t o išdavoje 
Lietuvos n e p r i k l a u s o m y b ė 
uctejoj saulėleidį. įdomiai ir iš
mintingai profesorius kalbe-
iava apie savo patirt i tais 

• laikais, kai laisvas žodis iš 
• jžs ienio t a u t a dvas i ška i 

_';nvino. 

ŠALIA U R B Š I O 
VIKMNTKLIS LIKfcS 

Atsivertę Lietuviu onciklo-
.>"dija. dr Domui Krivickui ran-
i»n\f skirtas daugiau negu 6<> 
•įiučių. Gimo SeduToįe 1905 

buvo Lietuvos delegacijos nariu 
dei vbose su Lenkija. Vokietija 
ir Sovietu Sąjunga. Nuo 1952 
pakviestas reikalui esant tęsti 
j u r i s k o n s u l t a v i m o darbą 
Lietuvos pasiuntinybėje \Va-
shingtone Dr. S. Bačkio prieš 
penkerius metus tar tais žo
džiais. . .daktaras Krivickas 
šiandien yra visu vertinamas 
kaip kompetentingas valstybi
ninkas, kuris pozityviai, kon-
kt i r ia i analizuoja Lietuvai rū
pimus klausimus ir pusiausvy
ros dvasioje siūlo sprendimus...' 

Toks ir šiandien prieš akis 
i šky la s u k a k t u v i n i n k o dr. 
Domo Kriv icko por t re tas : 
ramus, mandagus, taktiškas, 
gerai apgalvojantis, ka sako. 
Vokiečiu okupacijos metais, gin 
damas už tiesa kovojančius savo 
s tuden tus , okupantų nacių 
Vilniuje buvo uždary tas į 
kalėjimą Tiesos žodžiui laimint, 
iš jo netrukus buvo paleistas. 
P a s k u t i n i a m e Vliko seime 
Clevelande skaito paskaitą 
tema: ..Demokratizacijos proce
sai Lietuvoje ir Vlikas". kuri. 
pasuk ..Draugo" bendradarbio 
•I Daugėlos straipsnio. ..išskir 
tinai buvo jdomi akademišku 
tikslumu ir kruopštumu pa 
ruošta..." 

Dr Domui Krivickui linkime 
dar d a u c d a r b i n g u a t e i t i e s 
m o t ų ' 

lietuvių švietimo reikalams remti komiteto pirmininkas yra 
vajų; suruošti Naujų Metu su- Z. Viskanta. Jam nesant, apie 
t ik imą: pr is idėt i ruošiant komiteto veikla kalbėjo E. 
Lietuvos Nepriklausomybės Kulikauskas. Paremtas Sąjūdis 
minėjimą, pagerbiant Islandiją. įr kitos institucijos Lietuvoje 
Daniją. Norvegiją, remiančias i Dovana Lietuvai1. Suorganizuo-
Lietuvą kelyje i laisve: pakvies- ta Lietuvių veiklos centras, 
ti kurį nors Amerikos lietuvių Numatyta palaikyti ryšius 
dainos vienetą koncertui: susi- Lietuvos reikalais su kongres-

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ISEE 
^J 

tžt 
t3WiXrjU5* 
LEN0ER 

DVI KELIONĖS Į LIETUVĄ 
PER RYGĄ 

Lėktuvo kainos ten ir atgal 
$801.00 pe' Kopenhagą iš Niunorko ir Bostoną 

Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 30 d p'ieš išskridimą. 
Kelionės ilgis: trumpiausiai 7 dienos, ilgiausiai 21 diena. 

$855.00 per Helsinki iš Niuiorko 
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 d. prieš išskrendarrt. 

Kelionės ilgis: trumpiausiai 7 dienos iki 90 dienų. 

šiais skrydžiais gali pas>naudoti asmenys, vykstantys į Lietuvą su 
iškvietimais ir tie. kurie nori keliauti privačiai. 

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kre pkitės į 
BALTIC TOURS . 77 Oak St . Suits 4 • NEWTON, MA 02164. 

Tel. 617/965 8080 • Fax 617/332-7781 

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

Kaadien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8 30 9:00 v. vakaro 

Viaos laido* i* WCEV stotie* 
1450 AM banga 

Adreaaa: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Spring*. IL. 604*0 

Tel :<-<*<> H.m2S 11 M FAX ta-, pat* 

STATYBA JAU BAIGTA!!! 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „condominiums" baigti 
Jūs dar galite įsigyti, geromis sąlygomis, prieš šventes. 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar šie ..condominiurn yra 
Visi kiti jau užpirkti 

1 miegamasis, vonia, salonas, virtuvė ...dinette" 
1 miegamasis. 10x13 raštinė, vonia, salonas, virtuvė, „dinette" 
1 miegamasis, 23x13 salonas/valgomasis, vonia, virtuvė, (2) tokie 
2 miegamieji. 2 vonios, salonas, virtuvė 

Kiekviename ..condominiurn" yra: daug langų, naujas virimo pečius ir šaldytuvas, cen

trinis šaldymas. 

Pastate yra keltuvas, skalbykla, atskiri sandėliai didesniems daiktams susidėti 

Smulkesnei informacijai skambinkite Rūtsl Suilnsklenal 
(706) 301-OMO arba (708) 257-7114 

arba rašykite: 
Csntury 21 Prtm* Rssl Estą t • 

14325 8. Bsll Rd. 
Lockport. I I I . 60441 

( 



PASKUTINIS LĖKTUVAS Į 
VILNIŲ 

LAURA BALTUTYTĖ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 15 d. 

Red . R i t a L i k a n d e r y t ė . 6000 S. T a l m a n , C h i c a g o . 1L 60629 . TeL 3 1 2 - 7 3 7 - 9 0 5 7 . 

KITOKIA KELIONĖ I LIETUVĄ 
Šią vasarą buvau Lietuvoje 

trim savaitėm su inžinierių gru
pe, kuriai vadovavo Donatas Ša
tas iš Rhode Island. Mūsų buvo 
maždaug dvidešimt, daugiau
sia inžinierių, tačiau buvo ir 
kitų profesionalų, įskaitant ir 
rinkos tyrinėjimo ir bankinin-
kavimo sričių. Skaitėme paskai 
tas , lankėm įvairias bendroves 
if konsultavome su įvairiom 
įstaigom. Mūsų pagrindinė ap 
sistojimo vieta buvo Kaune, ta
čiau aplankėme ir kitus Lietu
vos miestus. 

Ši kelionė labai skyrėsi nuo 
praeitos kelionės, kai važiavau 
į Vilniaus universiteto vasaros 
kursus, prieš daugiau kaip de
šimt metų. Ši kelionė man bu
vo panašesnė į,,darbo kelionę", 
o ne į s tudentines vasaros atos
togas. Šį kartą turėjau daug 
mažiau laisvo laiko, tačiau ture 
jau proga pažiūrėti į visai kitą 
Lietuvą, į industrinę Lietuva, 
kuri nori vėl įsijungti, nepri 
klausomai, į laisvų krašt : 
laisvomis rinkomis eiles. 

Šį kartą žmonės troško žinių, 
aną kar tą daug kas bijojo su 
mumis kalbėti. Aną kartą mus 
sekė — matomai — visokie „pa
lydovai" ir draudė iš Vilniaus 
išvažiuoti, jei ne su visa grupe. 
Tie, kurie išspruko, žinojo, kad 
tikriausiai bandys juos sekti, ir 
gali būti vežiojusiems nemalo
numų, mums išvažiavus. Tada 
bažnyčiose buvo matyti tik retas 
jaunesnis žmogus, kuris nebūvu 
turistas; dabar per šv. Mišias, 
ypač sekmadieniais, jos pilnos. 

Žmonės labai skyrėsi. Nors 
blokada buvo nevisai užbaigta 
ir parduotuvių lentynos tuščios, 
ir buvo labai daug neaiškumų 
apie ekonominę ir politinę atei
tį, žmonės nebuvo taip užguiti 
— tada vaikštinėjo nuleistomis 
galvomis; šį kartą iškeltomis 
galvomis ėjo gatvėmis. Tačiau, 
dar daug kur buvo matyti uni
formuoti kareiviai. Klaipėdoje 
šarvuotis (tankas) saugojo Leni
no statulą, kad jos nenugriautų 
kaip kituose miestuose. Dar yra 
baimės, tačiau šį kartą yra ir 
vilties. Nors ir keičiasi laikai, 
keista buvo gana dažnai užtikti 
aptarnavimų (service) trūku 
mus ir praėjusių laikų biurokra 
tijos likučius. 

Labai daug kas nori pasisem
ti kiek galima žinių ir madų iš 
Vakarų. Jaunimas vaikštinėja 
su „džinsais" ir sportbačiais (net 
ir odiniais „high-tops'!). Kauno 
Laisvės alėjoje yra kioskas, ku
riame parduoda (gana brangi ai > 
naujausią vakarų roko muziką, 
įrašytą į juosteles (be atsiklau
somų ar leidimų; žinoma, mes 
tai vadiname „piratizacija"' 
Daug kur mačiau ant sienų 
„graffiti" < dažnai matėsi ..De 
peche Mode">. 

Nors mums. svečiams, visko 
buvo. parduotuvių lentynos 
tikrai buvo tuščios. Ekonominė 
situacija yra visiška netvarka — 
ir dideliame pavojuje, kaip ir So
vietų Sąjungoje. Dažnas palygi
nimas — viena koja yra pagauta 
centralizuotoje sistemoje, o kita 
laisvojoje rinkoje. Kainos yra 
nežmoniškai iškilusios, tačiau 
viską galima gauti netoli Vii 
niaus esančiam'' Gentimi tur 
guie už valiuta (dolerius ir mar-

AUDRA M. KUBILIUTE 

kes). Kaip galima įsigyti valiu
tos? Įvairiais būdais. Šiais me
tais daug kas vežė prekes, pa
vyzdžiui plaktukus ir batus, į 
Jugoslaviją, kur labai pigiai 
pardavė už markes. Kiti bando, 
kaip išmanydami išsprukti į 
užsienį ir užsidirbti pinigų. 

Šis perėjimo laikotarpis yra 
nelengvas. Yra pagadinta visa 
karta: jaunesnioji kar ta augo 
sistemoje, kuri vertė žmogų 
vogti ir meluoti, kad galėtų gy
venti. Daug kas yra pasidarę 
gana savanaudiški; daugelis iš 
„kombinatorių" bando išvažiuo
ti į Vakarus. Dabar, kai atsira
do spragos viešosios tvarkos pa
laikyme, sparčiai iškilo nusikal
timų skaičius. Kai kuriuose 
miestuose yra įsisteigusi lyg ir 
mafija, kuri ima „protekcijos" 
mokesčius iš kooperatyvininkų. 
Dažnai įvyksta peštynės, ypač 

i vak•••.re turi kuriuose nakti 
raose b i -yrukai truputį iš 

gerin Daug kartų girdėjv.i, kad 
yra dažnai apvagiami butai. 
Viešbučiuose nelabai galima 
palikti neužrakintų daiktų, nes 
dažnai tas, kas neužrakinta, yra 
išnešama — ypač gaila, kai tai 
atsitinka iš užsienio (pvz., Japo
nijos) atvažiavusiam verslinin
kui. 

Tačiau yra ir labai gerų žmo
nių, kurie visomis jėgomis ban
do Lietuvai padėti. Jie nepails
tamai dirba, bandydami už
megzti ryšius su įvairių sričių 
specialistais iš užsienio ir 
pačioje Lietuvoje. Kartais mums 

Pavyzdžiui, jei kas nors turi 
kokią idėją skirtingą nuo val
džios (gal ir žymiai geresnę) ir 
viešai pasisako, sakykim apie 
geresnį būdą surašyti įstatymą, 
tuojau pat jį ar ją apšaukia „tau
tos priešu". Šis galvojimas 
pereina ir į religinį gyvenimą. 
Mes, Vakaruose, esame pripratę 
prie Antrojo Vatikano suvažiavi
mo pasekmių — Lietuvoje kai 
kur žmonės bijo nesut ikt i su 
dvasiškiais. 

Laisvosios rinkos galvojimas 
irgi nėra visus palietęs. Vieno 
miesto savivaldybėje (merijoje) 
kalbėjome apie miestų tvarky
mą Amerikoje. Mūsų paklausė, 
kaip veikia miestų vedamos va
lyklos, lombardą (pawn shops) 
ir laidotuvių biurai . Kai paaiš
kinome, kad tai y ra pr ivatūs 
„bizniai", buvo aišku, kad kai 
kurie nustebo. Taip pat mūsų 
dažnai klausė, kaip šio ar to 
daikto kainos buvo nustatytos. 
Vis p a a i š k i n d a v o m e , k a d 
rinka turi nusta tyt i kainas. 

Tikrai yra įdomūs laikai da
bar Lietuvoje. Istoriniai įvykiai 
vyksta. Raginčiau visus, kuriem 
rūpi Lietuva, važiuoti. Jei va
žiuosite, t a i nuvežkite infor
macijos, žinių; jei esate kokios 
srities specialistai, susitarkite iš 
anksto ir gal kokią paskaitą pa
skaitykite. Taip pa t yra dabar 
įsisteigęs Lietuvių Jaunimo Są
jungos Pagalbos korpusas (Li-
thuan ian In te rna t iona l Aid 
Corps), kur is surastų jums už
siėmimą, kuriuo jūs galėtumė
te prisidėti prie atsinaujinančios 
Lietuvos. 

Iš pat pradžių noriu pabrėžti, 
kad nors skridau į kitą pasaulį, 
kur visai kitokios taisyklės, 
daugumas mano Lietuvos prisi
minimų yra labai geri. 

Su baime ir nerimu palikau 
savo patogų lėktuvą ir atsi
stojau ant rusiškos žemės. Jau 
girdėjau daug nemalonių daly
kų apie Maskvos aerodromą ir 
muitinę. Turistai buvo greitai 
a tskir iami nuo sovietinių 
gyventojų ir reikėjo stoti į ilgas 
eiles. Su nepasitenkinimu pa
mačiau, kad mūsų eilė šliaužia 
žymiai lėčiau, negu vietinių so
vietų. Pagaliau priėjo mano eilė 
prie paso kontrolės langelio ir 
tik tada aš pamačiau, kodėl 
mūsų eilė žymiai ilgiau užtrun 
ka. 

Už langelio sėdintis aštuonio
likmetis kariuomenes tarnau 
tojas atidžiai pažiūrėjo mano 
pasą ir tada išstudijavo mano 
veidą ir tada vėl išsamiai per
žiūrėjo mano pasą. Po kokių 10 
minučių tokio griežto žiūrėjimo, 
jis pagaliau mane prileido, už-
štampavo mano vizą ir paleido 
mane į kitą pusę. Čia buvo 
mano pirmas nuotykis su sovie 
tinę sistema ir kaip ji baugina 
ne t ik viet inius, bet ir 
užsieniečius žmones. 

Paėmus taksį į kitą, vidaus 
skrydžių aerodromą, atsisto
jome prie stalelio, kur vyko to
limesnė registracija. L'ž stalelio 
sėdėjo dvi nesišypsančios mote
rys, kurios, peržiūrėjusios visus 
savo popierius, pasakė, kad 
mūsų vardų sąrašuose nėra ir į 
Vilnių mums vietos nėra. Jos 
nepriėmė jokių pasiaiškinimų ir 
jų atsakymas vis buvo tas pats. 
Pagaliau mes pasakėm, kad at
skridome iš tolimos Australijos. 

Tie žodžiai matyt ir buvo ste
buklingieji, nes mums buvo 
pasakyta sugrįžti už valandos. 
Ir nuostabiai atsirado dvi vietos 
tos dienos paskutiniame skry
dyje į Vilnių. 

įlipus į Aerofloto lėktuvą, pa
sijaučiau lyg mes esame mil
žiniškoje skardinėje dėžutėje, 
kur žmonės buvo sugrūsti taip 
ankštai, kad mano keliai buvo 
prispausti prie krūtinės. Kol 
pagaliau susiradom tuščias 
vietas, aš jau pradėjau gaivoti, 
kad būt buvę geriau važiuoti 
traukiniu. 

Lėktuve buvo k a r š t a ir 
drėgna, ir nesimatė atgaivos. 
K a i motoras sudrebėjo ir 
sušnypštė, aš tvirtai įsikabinau 
į atramą ir tik laukiau kelionės 
galo, pagaliau po labai ilgos 
valandos, nusileidome Vilniuje. 

Buvo tikras malonumas kai 
mus taip šiltai Lietuvoje sutiko 
giminės ir draugai. Per sekan
čias tris savaites mes daug ką 
matėm ir daug kur važiavom. 
Važinėjome nuo Vilniaus iki 
Kauno iki Klaipėdos, sustodami 
įvairiuose miestuose pakeliui. 

Dalyvavome vestuvėse Pane 
vėžyje, kurios tęsėsi dvi dienas. 
Čia prašokome ir prabaliavo-
jome visą naktį. Sekantį rytą, 5 
vai. ryto, mus iš gilaus miego 
prikėlė triukšmingas orkestrė
lis. Su tokiu pažadinimu prasi
dėjo sekanti smagi diena. 

Aplankėme ir istorines vietas, 
kaip Čiurlionio namus Druski
ninkuose ir Kryžių Kalną netoli 
Šiaulių, įsisavinome turtingas 
Lietuvos kultūrines ir religines 
apeigas. Buvome ir Palangoje, 
Kuršių mariomis p laukėm 
laiveliu ties Nida. Čia gamta 
yra tikrai nuostabi — visur t ik 
švarus smėlis ir miškais apau
gę kalnai. 

Nors Lietuvos žmones aplamai 
yra malonūs ir draugiški , labai 
jautėme sovietijos įtaką ir visur 
matėme sovietų kariuomenę. 
Antrą dieną Vilniuje mums rei
kėjo užsiregistruoti. Po ilgesnio 
laiko, kurį praleidome, stovėda
mos eilėse, gavome reikalingas 
formas ir buvo pasakyta , kad 
sekančią d ieną t u r i m e j a s 
grąžint i . M ū s ų gidė buvo 
maloni ir pasisiūlė tas formas už 
mus sugrąžinti, tačiau nei iš šio 
nei iš to buvo m u m s pasakyta, 
kad tur ime pačios tas formas 
atiduoti. Kai pagal iau prisista 
tėme su savo užpildytomis for
momis, tie pareigūnai į mus 
visiškai nežiūrėjo — lyg mūsų iš 
viso ten nebuvo. Dar kartą 
patyrėme, kaip sovietų biuro
kratijos juodasis gyvulys piestu 
stojo. 

Ne visuomet laikėmės visų 
taisyklių. Ta i s l a ika i s dar 
reikėjo gauti leidimą važiuoti į 
Palangą ir Nidą ir reikėjo pra
nešti visas vietas, kurias žadėjai 
aplankyti. Kadangi mus priva
čiai vežė draugai , mes surašė m 
tik tris pagrindinius miestus — 
Vilnių, Kauną. Klaipėdą. 

Be jokios baimės keliavome 
per Lietuvą ir visur žavėjomės 
gamta, jos grožiu ir žmonėmis. 
Tik keliones pabaigoje vis dėlto 
paaiškėjo kokioje griežtoje ir ne
jaukioje sovietų sistemoje dabar 
gyvename. Buvo keletą atsiti
k imų , ku r i e t i k r a i sukė lė 
baimę, ir mes džiaugėmės, kad 
laimingai viskas pasibaigė, ne
l inkėdami tokio gyvenimo ki
tiems. 

Turiu daug nepamirštamų 
prisiminimų iš savo pirmos ke
lionės į Lietuvą. Aš Lietuvoje 
lankiausi tuo laiku, kai žmonės 
pradėjo nerimauti , kai pradėjo 
rimtai siekti nepriklausomybės. 
Tai buvo tikrai jaudinant is lai
kotarpis Lietuvoje ir aš buvau 
dar daugiau sujaudinta, nes 
kaip t ik tuo la iku man teko 
lankytis Lietuvoje. Nuo tos 
mano kelionės jau daug dalykų 
yra pasikeitę ir turbūt dar ir 
dabar keičiasi ir keisis ateityje. 
Nors labai baugino nepailstama 
sovietų įtaka, bet aš savo pirmos 
kelionės niekad neužmiršiu ir 
ją visuomet branginsiu. 

Sis rašinys buvo atspausdintas 
Australuos l^JS žurnale ..Jauiinios" 

ĮDOMIOS KNYGOS ANGLŲ KALBA 

Inžinierių kelionėje į Lietuvą. iš Ryg<»s važiuojant parvažiavus Lietuvos sieną. 
Audra Kubiliūtė ir Kęstutis Maša'aitis sustoja nusifotografuoti. 

„Akademinių prošvaisčių"' re
daktorės paprašyta , šiame 
straipsnyje apžvelgsiu anglų 
kalba parašytas knygas lietu
viškomis, sovietinėmis bei 'bu
vusio) rytinio bloko temomis, 
kurias paskutiniuoju metu esu 
perskaičiusi. (Kai kurios gal 
būtų neblogos dovanos Šv. Ka
lėdom.) 

A Guide to the Baltic States 
(red. Ingrida Kalmnš, 1990. iš
leido Inroads, Inc., P.O. Box 
3197, Memfield, VA 22116-
3197) yra tikriausiai pirmutinis 
anglų kalba keliautojų rankve-
dis („guide book' • norintiems 
važiuoti į Pabaltijo kraštus. 
Knyga apima Lietuvą, Latviją 
ir Estiją ir informuoja turistus 
apie svarbias ir įdomias vieto
ves šiuose kraštuose. Įvadas 
supažindina skaitytoją su 
dabartine politin- situacija, pa
brėžiant, kad šie ; ra įdomūs ir 
istoriniai laikai, ir pateikia 

žiūrint iš tolo. atrodo, kad 
niekas nejuda iš vietos. Tačiau, 
tai netiesa. Bet atsitinka ir taip. 
kad yra žengiama vienu žings-

J A U N I M O R E N G I N I A I 

Gruodž io 15 — ..Kalėdos Lie-
niu į priekį, o dviem žingsniais tuvoje ' Chicagos Mokslo ir pra-

Gruodžio 27-31 - 40-toji 
Sporto Šventė M> :>ourne, Aust
ralijoje. 

atgal. 
Ekonominis ir techninis atsili

kimas nuo Vakarų kai kuriuose 
srityse yra kažkas nepaprasto. 
Bandžiau paaiškinti, duoti pa 
vyzdžių, kaip Vakaruose, saky
kim parduotuvės, veikia. Kartą 
bandžiau išaiškinti kaip veikia 
plastikinės kredito kortelės, su 
kortelių magnetinių juostelių 
„skaitytuvais" ir telefonine ve
rifikacija. Kitą kartą bandžiau 
aiškinti, kaip apskaičiuojamos 
pirkėjo prekės, pasinaudojant 
juodų-baltų stupelių produktų 
kodais („UPC" arba „bar code") 
parduotuvėse. Tą popietę, nuė
jau į parduotuvę ir mano prekių 
kaina suskaičiavo karoliukais 
ant skaitliuko 'abacus). 

Demokratinis galvojimas irgi 
dar kol ka? nepilnai išsivystęs. 

monės muziejuje Koncerto pra
džia 5 vai. p.p. 

G r u o d ž i o 16 — Dainavos an
samblio religinis koncertas Ne 
kalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje Brighton Parke. 

G r u o d ž i o 16 — Kernavės 
tunto Kūčios Jaun imo centre 
Chicagoje. 

Gruodžio 21 - Baltic Bash -
kalėdinis subuvimas su latviais 
Playhouse salėje Chicagoje. 

G r u o d ž i o 23 - Ateitininkų 
Kūčios Jaun imo centre Chica 
goję. 

G r u o d ž i o 25 - Akademinio 
skautų Sąjūdžio ruošiami šokiai 
Jaunimo centre. 

G r u o d ž i o 26 — s a u s i o 1 — 
Studentų Ateit ininkų žiemos 
stovykla Neringos stovyklavie-
tėip V e r m o n t e . 

Gruodžio 31 
ros Naujų metu -
nimo centre 

Gruodžio 31 
balius Pasaulio I 
Lemonte. 

Sausio 5-6 -
certai Los Ang-

Sausio 12 * 
naujų narių pr;< 
tions). 

Sausio 18-20 
ruošiama profe-
(careerconfer" 
sort, 0conom<>« 

Sausio 19 ' 
tuanistikos In-
įteikimo vakarą-
re. 

Sausio 27 K: 
jūrų skautų, či 

ietuvių Ope-
•ikimas Jau-

Naujų metų 
tuvių centre 

*'edaus" kon-

VKorp! Vytis 
imas (initia-

Neo-Lituanų 
konferencija 
Olympia Re-
, WI. 
iagoginio Li
ūto diplomų 
•aunimocent-

pėdos dienos 
kilminga su

eiga Pasaulio L^tuvių centre 
Lemonte 

bendrą kelionių organizavimo 
informaciją. 

Lietuvišką dalį paruošė Rasa 
(Kaminskaitė) Avižienienė. Šio
je dalyje Lietuva yra pristatoma 
nelietuviui (nors ir labai įdomi 
ir naudinga informacija lietu
viui) turistui. Jvade suglaustai 
aprašyta Lietuvos geografija, 
ekonomija, valdžia, istorija ir 
kultūra. Toliau yra aprašomi 
svarbesni miestai ir pridedama 
istorinė ir kultūrinė informaci
ja. Knyga iliustruota žemėla
piais ir nuotraukomis. Skaityto
jas yra informuojamas kur ką 
matyti, kur rasti informacijos 
apie vaidinimus, sportavimą ir 
pan., kur valgyti ir apsistoti ir 
t.t. 

Didelė dalis lietuviškos dalies 
skiriama Vilniui, su istoriniais 
ir architektūriniais nurody
mais. Yra aprašytas daug ką 
apimantis pėsčiom einančiam 
turistui apžiūrėjimas (vvalking 
tour). Tarp kitų aprašytų vieto
vių yra Kaunas, Druskininkai, 
Šiauliai, Rumšiškės ir pajūrio 
miestai - Klaipėda, Palanga ir 
Neringa. Taip pat lietuviškos 
dalies gale pridėta turistams 
reikalingų žodžių sąrašas. 

Fifty Years of Eternal Vigi-
lance (and Other Stories) (Ca-
rolyn Thorman, 1988, Peachtree 
Publishers). Šį trumpų apysakų 
rinkinį parašė Carolyn Thor 
man, gimusi ir augusi Pitts-
burgh'e. Jos seneliai buvo atvy
kę iš Lietuvos. Apysakos įvai
rios, kai kurios liūdnai juokin
gos, aprašančios senesnių atei 
vių gyvenimą, jų įėjimą į ame
rikiečių visuomenę. Kai kur pa 
sitaiko vienas kitas netikslu
mas, pvz „vytas" vietoje „vy
tis". 

„God Giving Lithuania to the 
World" aprašo dailininko ir jo 
draugės santykius ir atsisveiki 
nimą, jo meno darbų platinimą 
Pavadinimas yra paimtas iš vie-

Ką tik pervažiavus Lietuvos sieną iš Latvijos Audra užtiko šį Rūpintojėlį. 

no jo nutapyto meno darbo. „Fif
ty Years of Eterna l Vigilance" 
aprašo,kaip išsivystė ir ką pasie 
kė kapų tvarkymo ir puošimo 
organizacija. 

Soviet Women: Walking t h e 
Tight rope <Francine du Plessix 
Gray, 1989, Doubleday). Ši kny
ga yra labai įdomi, bet l iūdna 
sovietinių moterų gyvenimo ap 
žvalgą. Autorė, augusi Paryžių 
je, jaunystės dienas praleido ap
supta rusių moterų — motinos, 
senelės, tetos, auklės — šilumos. 
Šioje knygoje ji aprašo labai 
sunkią sovietinių moterų dalią, 
pa te ik ia pas ika lbė j imus su 
įvairių luomų sovietų moteri 
mis. 

Autorė r anda bendras t emas 
pokalbiuose. Sovietinės moters 
gyvenimas yra priėjęs pr ie 
krizės taško. Komunizmas, t u 
rėjęs moteris sulyginti su vy
rais, yra pavertęs j a s vergėmis. 
Sunki darbo ir šeimos našta , 
kurią neša beveik išskirtinai 
moterys, j a s fiziniai ir dvasiniai 
nualino. Paprastų reikmenų ne 
galima gaut i , valdiškos įstaigos 
elgiasi su žmonėmis kaip su gy
vuliais. 

Autorė buvo nustebusi, kiek 
sovietinės moterys pavydi ame 
r ikietėms amerikiečių vyrų, 
kurie joms atrodo džentelmeniš 
ki , mandagūs, šypsantys, gerai 
aprūpinantys savo šeimas. So
vietiniai vyrai tuo tarpu joms 
atrodo nemandagūs , t inginiai , 
žmonas mušantys žiaurūs muži 
kai, girtuokliai Nors skyrybos 
yra labai, labai dažnos, didelė 
dalis sovietinių moterų vistiek 
mano, kad geriau būti ištekėju 
šiai už bet kokio vyro ir išsisky 
rūsiai, nei niekados neištekėti. 
Po skyrybų jos pačios vienos vai 
kus augina ir auklėja. 

Didžiausia krizė yra moterų ir 
kūdikių sveikatos priežiūroje, ir 
a u t o r ė p a t e i k i a n e m a ž a i 

statistikos apie tą baisią situ
acija. Išskirtinai aukštas pro
centas — maždaug 2 . 5 ^ . sovie
tų kūdikių neišgyvena nei me
tų, penktadalis vaikų gimsta 
nenormalūs, didėjantis skaičius 
vaikų gimsta su kokia nors sme
genų traunia,surišta su trauma 
gimdymo metu. Abortai yra lai
komi gimdymo kontrolės meto
du; vienas iš penkių abortų bai
giasi moters mirtimi. Nėra jo
kios informacijos ar knygų apie 
asmeninę higieną ar sveikatą. 

T h e R o a d t o a F ree Econo-
my: Shif t ing from a Socialist 
Sys t em — T h e Example of 
H u n g a r y (Janos Kornai, 990, 
W. \V. Norton). Ši knyga yra la
bai įdomi visiems, kurie nori 
suprasti, kaip nelengva pereiti 
iš centralizuotos ekonomijos į 
laisvąją rinką. Knyga gana 
lengvai suprantama, parašyta 
ne per daug technine kalba Au
torius dėsto Harvard universi
tete ir dali savo laiko praleidžia, 
padėdamas Vengrijai pereiti į 
laisvąja rinką. 

Šioje knygoje jis aprašo „ope
racija . kuri yra reikalinga, jei 
kraštas nori veikti laisvos rin
kos pagrindais Reikia ekonomi
ją stabilizuoti, susidoroti su in
fliacija, subalansuoti krašto biu
džetą, prieiti prie kainų, kurias 
nustato r inka, o ne valdžia. Sie
kiant laisvos rinkos, reikia ma
žinti suirutę bei skausmą ir šį 
perėjimą vykdyti žmoniškai. 
Tarp numatomų problemų au
torius pabrėžia šias: nustatymą 
algų tiems, kurie dirba valsty
binius darbus 'statė sector), be
darbių ska ič iaus kilimą ir 
vargšų pašalpą. 

Būtų labai naudinga didelį 
kiekį šios knygos kopijų nusiųs
ti ar nuvežti į Lietuvą Parla
mento nariams, ministerijoms ir 
universitetams 

A u d r a M. Kubiliūtė 

> 
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NAUJAS LIETUVIU 
FONDO TARYBOS 

PIRMININKAS 
ANTANAS JUODVALKIS 

J Lietuvių fondo tarybos posėdis 
~4Jbko 1990 m. gruodžio 6 d. 
^savoje būstinėje, Chicagoje. 
!3Po?ed> pradėjo ir vedė tarybos 
B m . Stasys Baras, pranešęs 
^ • p i e pasiektą ir peržengtą 
;*ttžpl anuotą Lietuvių fondo 
.^penkių milijonų dol. pagrindinį 
I/fcapitalą Ta proga buvo 

pakeltos šampano taurės ir 
nutarta nesustoti puškelyje, o 
siekti u šimties milijonų, kad 
gau tu pe lnu b ū t ų ga l ima 
p a t e n k i n t i pagausė jus ius 
paramos prašytojus. O tų prašy
toju netrūksta. J ų yra iš Lie-
1uvos ir išeivijos. 

Pirmiausia buvo aptarti bė
gamieji reikalai, išklausyti pra
nešimai ir priimti nutarimai, o 
baigiant posėdį išrinkti ir įsta
tais numatyti pareigūnai. Pri
imtu t a rybos n u t a r i m u , 
nominacijų komisijos pareigas 
eina garbės komitetas, susi
dedąs iš visų buvusių tarybos 
pirmininkų. Šiuo metu garbės 
komitetą sudaro: dr. Antanas 
Razma, dr. Gediminas Balukas, 
dr Kazys Ambrozaitis, dr. 
Jonas Valaitis, Stasys Baras ir 
Povilas Kilius. Nominacijų 
komisijos vardu dr. A. Razma 
a t i t i n k a m o m s pareigoms 
pasiūlė po vieną kandidatą, bū
tent: tarybos pirmininku Povilą 

Kilių, valdybos pirmininku adv. 
Algirdą Ostį (antram vienerių 
metų terminui) ir tarybos sekre
torium Vytautą Kamantą ' į s ta
tai neriboja laiko). Visi pasiūly
tieji kandidatai buvo vienbalsiai 
patvirtinti ir pareigas pradės 
eiti nuo 1991.1.1 d. Vadovybės 
pareigūnų išrinkimas ar per
rinkimas yra viena iš LF tary
bos narių paskirčių. 

Posėdžiui pirmininkavęs St. 
Baras pasveikino naująjį tary
bos pi rm. Povilą Ki l ių ir 
pe r r ink tuos ius , l i nkėdamas 
sėkmingo darbo, kaupiant pa
grindinį kapitalą, saugiai inves
tuojant ir siekiant didesnio 
pelno. 

Grįžtant prie darbotvarkės, 
buvo išklausytas valdybos pirm. 
adv. Algirdo Osčio pranešimas, 
yra paruošti abiem kalbom laiš
kai su šventiniais sveikinimais 
nariams bei kitiems lietuviams 
ir siuntinėjama pagal tur imus 
adresus. Valdyba atsiprašo tų 
narių, kurie gali gauti porą tų 
pačių laiškų, nes nebuvo laiko 
patikrinti ir ištaisyti kompiu
terinius įrašus. Pirm. A. Ostis 
dėkojo valdybos nar iams už 
sklandų bendradarbiavimą ir 
pakvietė pasilikti ateinantiems 
metams. Padėką pareiškė ir 
tarybos pirm. Stasiui Barui. 

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
linkime laimės, sveikatos ir eko
nominės gerovės. 

Kredito unijos KASOS 
Direktorių Taryba 

P i r m i n i n k a s p ro f . d r . R . V a i č a i t i s 

N a r i a i : V . A l k s n i n i s L. Š i l e iky tė -Hood 
V. K l e i z a A. Š i lba jor i s 
d r . T. R e m e i k i s G. Ž e m a i t a i t i s 

kur is lengvino jo darbą ir 
sėkmingai kaupė LF kapitalą. 
P i rm A. Osčio praneš imą 
papildė jo pavaduotoja Marija 
Remienė, pasidžiaugusi sėk
m i n g u pokyl iu , k u r i a m e 
dalyvavo dalis stipendininkų ir 
šiaip jaunų žmonių. Penkių 
mil i jonų sukaupimo proga 
pokylyje buvo įteikti žymenys 
tarybos pirm. Stasiui Barui ir 
informacijos vadovui Antanui 
Juodvalkiui už jų įnašą, kau
piant LF kapitalą. 

Iždininkas Kostas Dočkus 
pranešė, kad šiuo metu Lietuvių 
fondo pagrindinis kapitalas jau 
pasL-kė 5.100,000 dol., kurį 
sudėjo 6340 narių. Palikimai 
siekia 1.500,000 dol., kurio įeina 
į pagr kapitalą. Pasidžiaugta 
rekordiniu kapitalo sukaupimu. 

Apie Lietuvių fondo investa
vimus kalbėjo finansų komisijos 
pirm. Rūta Juškienė. Aptarė 
bendrą ekonominę padėtį, kur; 
nėra džiuginanti, nes palūkanos 
už indėlius mažėja, ir akcijų 
birža yra nepastovi Ekonominis 
atoslūgis pradeda jaustis visose 
gyvenimo srityse, nes, balan-
suojant biudžetą, mažinamos 
išlaidos. Įtampa Artimuosiuose 
rytuose <Irakas> neprisideda 
prie ekonominio gyveninv 
pagyvinimo. Lietuvių fondo in
vestavimai yra išbalansuoti ir 
nepramatoma didesnių sukrė
timų. Nuošimčių už indėlius 
mažėjimas gali būti atsvertas 
padidėjusiu kapitalu. 

Trumpus pranešimus padarė 
pelno skirstymo komisijos pirm. 
Povilas Kilius, įstatu — Jonas 
Valaitis, informacijos — An
t anas Juodvalkis ir dailiojo 
meno instituto - Gediminas 
Balukas. Iš šių pranešimų pa-

..PABALTIJO TRAGEDI- Užsakymus paštu siųsti: In-
•JA": filmas, sudarytas iš ternational Historic Films. Inc. 

n^malių Vokietijos žinių Box 29035. Chicago. IL 60629. 
kronikų ir plius $4 persiuntimui 

V. fci^i*! Knunr. 1941 
m hrp.ts mm 

Visi užsakymai, gauti iki gruo
džio 20 d. iš vietovių iki 100 
mylių atstumu nuo Chicagos. 
bus pristatyti iki Kalėdų. 
Nr. 023—148 minučių komen
tarai vokiečių ir anglu kalbo
se su angliškais užrašais pri 
taikyti TIK 
VHC. užsa 
kydami fil
mą, pažymė
kite, ar nori 
t f* P A I p»rfm«Vl Ji*™ &W*»»vim 
^ . . . m*ni. Vilniui. 1&41 m 

Standard hntrHom^m_ 
(Europos sistema1 naudojimui 
Lietuvoje. 
Su jūsų užsakymu siunčiamas 
veltui katalogas su virš 300 vi 
deo programų. 

kitu retų fil
mu, ryškiai 
atvaizduoja 
t r a g i š k u s 
įvykius Pa 
baltijo vals 

ybese. kai jas užėmė vokiečių 
ir rusu kariuomenes. Šis filmas 

ypatinga dovana tiems, 
kuru- vertina savo lietuviška 
kilmę. Vaizdajuostės „The 
Baltic Tragedy", galima įsi
gyti t.k už $49.95 mūsų įstai
goje 3533 South Archer 
Avenue, Chicago <9 v r.-6 
v v penkios dienos savaitėje!. 
Priimam; Visa ir MasterTard 
užsakymai skambinant: 
312-927-2900 
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Kun. Kornelijus V ;čmys, vyriausias „Darbininko" redaktorius, sako kalbą 
šio laikraščio 75 . u metų sukaktuviniame minėjime. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

aiškėjo, kad pap domai paskir
tos dvi stipendijos 7.000 dol. iš 
Lietuvos atvykusiems pasi
tobulinti pareigūnams. Reikia 
metiniam narių suvažiavimui 
paruošti įstatu papildymą a r 
pakeitimą, kad I ūtų galima dalį 
pagr. kapitalo paskirti Lietuvos 
švietimo ir kulr ' r inei veiklai. 
Teoretiškai Lietuva laikytina 
nepriklausoma po 1990 m. kovo 
l l d deklaracijos, o praktiškai 
tebėra Kremliaas komunistinės 
kliko> ir KGB kontrolėje. Reikia 
apdairumo ir padėties tinkamo 
suvokimo. Atiduoti lengva, o at-
gaut. būtų neįmanoma. 

Lietuvių fond' penkių mili
jonų sukaupimo proga buvo 
painformuoti lietuviški laikraš
čiai ir radijo lai Jos. Vis tik ne
eilinis įvykis - tai daugelio 
protų ir širdžių vaisius. 

A Juodvalkis, vadovavęs 12 
metų informac jos komisijai, 
padėkojęs spaudos ir radijo 
bendradarbiams už sklandų 
bendradarbiai mą. tarybai ir 

valdybai už jo p a s t a n g ų 
įvertinimą, pasi t raukė iš šių 
pareigų, numatęs daugiau laiko 
skirti Lietuvių fondo knygai 
paruošti. 

Pabaigoje išrinktasis tarybos 
pirm. Povilas Kilius dėkojo už 
parodytajam pasitikėjimą ir ža
dėjo tęsti kapitalo auginimą, 
saugų ir pelningą investavimą, 
o taip pat ir remti Lietuvos lais
vėjimo pastangas. 

Tarybos posėdžiai buvo tvirtai 
vedami patyrusio visuomeni
ninko Stasic Baro, neleidžiant 
nukrypti į sentimentus, bet 
dalykiškai spręsti iškilusius 
klausimus. Posėdyje dalyvavo 
17 tarybos narių, 2 kontrolės 
komisijos ir 5 valdybos nariai. 

P.S. Lietuvių fondo naujasis 
tarybos pirm. Povilas Kilius yra 
stambios ekonominės bendrovės 
vienas iš vadovų, buvęs tarybos, 
pelno skirstymo ir finansų 
komisijų pirmininkas P. Kiliui 
imkime sėkmingo ir našaus 
darbo. 

VII PASAULIO LIETI-'/IŲ JAUNIMO 
KONGRESO TALKO KOMITETAS 

1851 8KYVIEW DRIVE, SPARTA, MICHIGAN 49345*9756 

1991 gruodžio 18 — 1992 sausio 8 ciierornis (3 savaites) graž;oje Pietų Amerikoje vyks 
Septintasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas Ten suvažiuos daugiau negu 400 
jaunimo iš Lietuvos. Pietų Amerikos ir kitu <'aštų. Prie jų prisidės tiek pat ir vyresnio amžiaus 
turistų: tėvų, giminių, draugų Suvažiuos arti 1,000 lietuvių ir susitiks savo gimines, drau
gus, tautiečius. Bus nepaprastai gera p'oga pamatyti tris įdomius, šiltus ir gražius Pietų 
Amerikos kraštus: Argentiną. Urugvajų - Braziliją (kai šiaurėje bus šalta žiema, tai tuo 
metu Pietų Amerikoje bus šilta H malcr: vasara) Labai kviečiame ir Jus ten dalyvauti. 

VII Pasaulio Lietuvių Jaunime Kongrese - :mitetas su pirmininke Ariana Rastauskaite yra 
pasiruošęs visus Jaunimo Kcigreso ats': JS. dalyvius ir svečius gražiai ir nuoširdžiai pri
imti, patogiai apnakvydmti. aprūpinti Jaun n o Kongrese renginių bilietais ir suorganizuoti 
įvairių vietų ekskursijas. Bus -eta proga camatyti Buenos Aires. Montevideo. Rio de Janei-
ro. Sao Paulo ir kitus gražius miestus 

VII PLJ Kongreso atstovai ir dalyviai tu r £ Keiiauti j Pietų Ameriką per oficialią Jaunimo 
Kongreso oro liniją Aerolmeas ArgentT.~.; ir jiems bus parūpintos kelionės, specialios 
nakvynės, maistas, oilietai ; 3arengim_$. pragyvenimas stovykloje, paskaitos studijų 
dienose, eksku-sijos. registraeja ir 1.1, už . aną bendrą ka.ną (angliškai tariant ..complete 
package") 

Svečia:-turistai taip pat galės pasinaucc papigintomis kainon-'s keliauti su Jaunimo 
Kongreso oficialios oro linijos Aerolineas Argerstinas lėktuvais, gyventi papiginta kaina 
geruose viešbučiuose r smagiai bendrau' su viso pasaulio lietuviais, ypač su tautiečiais, 
gyvenančiais Pietų Amerikoj 

Visas Jaunimo Kongreso atstovų, dalyvių - svečių-turistų kel'ones iš viso pasaulio tvarko 
ir koordinuoja V!l PLJK Talkos Komitetą (Sparta. Michigan. USA), kartu su VII PLJK 
Komit?tu (Buenos Aires, Arger'ina) Ats* i jose kraštuose kel onėmis rūpinasi: Henrikas 
Antanaitis — Australija; Anara Rastau. aite — Argentina ir Pietų Amerika: Tomas 
Bartusevičius — Vokietija ir Europa. Vincentas O'Bnen — Angina: Arūnas Pabedinskas 
— Kanada; Jonas Treška Jr ir Vytautą? <amantas — JAV ir Lietuva 

Norintieji gauti daugiau informacijų aoe eliones ar užsiregistruoti iš anksto, prašome 
užpildyti atkarpą šio laiško apačioje ir ją s- ubiai pasiųsti VII PLJ Kongreso Talkos Komi
teto pirm Vytautui Kamantm. 1851 Sky\ -̂ w Onve Sparta Micnigan 49345-9756 USA 

Vytautas K a m a n t a s 
VI I P L J K o n g r e s o T a l k o s Komi te tas 
1851 S k y v i a w Or iva 
Sparta Ml 4 9 3 4 5 - 9 7 5 6 

ĄEROL/NEAS 
RGCNTiNAS 

Prašau mar. atsiųsti keliones -vynės ekskursijų 

M4«f CMfCl t •>•* 
I N T E R N A T I O N A L H I S T O R I C F I L M S . I N C . 

B o x 2 9 0 3 5 . C r t i c a g o . I l l i n o i s 6 0 6 2 9 

kitokias (prašom nurodyt, kokias) 
informacijas ap ie VII Pasaulio Lietuvių J—minu kongresą Pietų Amerikoje lArgentinoie. Urugvaju
je. Brazilijoje) 1991 XII 18-19921 8 

Nonų vykti ka ip atstovas dalyv s svečias-tunstas 

(Vardas ir pavarde) (Amžius) 

(Nr.) (Gatve) (Mies te^ (Valstija) (Z.p) 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

r Parduodama greičiau 
už didesne kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaskl, Crticago. IL 60629 
(312) 767-6655 

I ietuviams žinomas ir patikimas vardas 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
(312)5*6-5959 

GREIT 
1 PARDUODA j 

STANKUS 
(708)425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per š.ą jstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arbaronte būt 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa-

I vybes Įkainavimas nemokamai. 

Gmtuifc KVUtCIK REAtTORS 
rrjt 7922 S. Puiaski Rd. 
d £ | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

lei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danute Maver. j ; 
p ro fes i ona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tu i . 

IEŠKO DARBO 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
re ikmenis Pasinaudokite patogiu 
p lanu at idedant pasirinktus reik
men is ypat inga i progai Pi lnai 
užbaigtų toto nuotraukų aptarna
v imas At idary ta p i rmad ien j ir 
ketvir tadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad susikalbesit 
l ietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is [ Hermis Deckys 

Tai. 5*5 6624. Nuo 6 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. PulMkl Rd. 

Phone (312)581-4111 

REAL ESTATE 

3 MLS KOMPIUTERIŲ 
aaga.oa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ m:es:e •< prien.esčuose Sąži
ninga' patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S kEC2:E 

778-2233 

Olams 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis j BUDRAITĮ. 
312-776-3971 arba 312-767-OSOO 

Pagyvenusi moteris ieško bet 
kokio darbo. 

Tel. 1-708-423-9738 

[B MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Pea to-
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzia Ava. 
Tai. 476-7878 

FOR SALE 

Parduodamas 1986 m. automobilis 
Renault All lance; su oro vėsinimu, 
neautomat ine transmisija: 45,000 
mylių. Prašoma $2,900. Kreipkitės: 
te l . 708 -349 -0348 . 

Naujiena! I i Uatuvoa parduodami 
gražiausi gintaro papuošalai: labai 
dideli ir mažesni karoliai, medalijonai su 
vabzdžiais, rožančiai, žiedai, gintaro pa
veikslai, kaip ..Aušros Vartų Marija" ir 
kt. Taip pat įvairūs inkrustuoti pa
veikslai, kaip .Karo muziejus" ir kt.; 
įvairūs lino audiniai Pristatome art>a 
pasiunčiame KratpUa: 706 636 65S1. 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1862 ar 376-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI ' 

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

312-779-3313 ! 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ~, 

V •• " d 

Atlieku namų remonto darbus 
gerai ir sąžiningai 
Skambinti Sigitui 

nuo 6 v.v. iki 8 v.ryto 
312-5234517 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atida-yta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas (vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6 2 1 6 S. Archer Ave. 

C h i c a g o . IL 60638 
Tel . 581-8500 

• ^ 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed 'nsured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

(Te* ' r - na " (Fax Nr | 

»! Damaaloi 
Lietuvoje gyvenimo sąlygoms sunkėjant 
skuipt Jonas Meske*av>cius prieinami 
naina Įvykdo įvairaus dydžio užsakymus 
antkapine, dekoratyvine, miroattūnn* ir 
plastikine skulptūrą Adresas vamua 
239010. Muetmnknt-ve. 2-107. Galima 
teirautis ir Los Angeles ta i . 
1 113-372-1886. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

L'censed Bonded. Insu-ed 
Naup darbai i r pataisymai Virtuvės 
•r vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išva lome užs ik imšus ius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 



do į bet kokį kolaboravimą su 
okupantu..." 

Lietuvių fondo vardu sveikino 
Lilė Milukienė, įteikdama 2000 
dol. dovaną. Kiti sveikintojai 
buvo: Lietuvių kredito unijos 
„Kasa" ir šeštadieninės Mairo
nio mokyklos vardu Kasos prez. 
dr. Rimas Vaičaitis, Balfo var
du -- Vincas Padvarietis, LB 

Laiškas 

ATSAKYMAS 
P . A. BALAŠAITIENEI 

Tikriausiai egzotiškiausias 
siūlymas Lietuvos ekonomijos 
sustiprinimui pasirodė š.m. 
lapkričio mėn. 27 d. ..Drauge" 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m gruodžio mėn. 15 d. 

•*T,T ir .* * i'^aealba Lietuvai ir Kalėdine 
NY apygardos pirm. Vytautas ^ *z»l»* " « ; 
Alksnini, birutfečių - Malvina Dovana). Straipsmo au ore ska-
Klivečkienė, NY Šaulių kuopos t ina visuomenę . . . l a ik ina i 
- Kęstutis Miklas ir NY Tau- susilaikyti nuo aukų vajų 
tininkų ir Ramovėnų - Alek- kokioms nors siuntoms apmo-
sandrasVakselis.ViS isveikin- keti. bet privalome taupyt! 
tojai sveikinimus sutvirtino pinigus svarbiausiam t į s i u i -
vokeliais su dovana, kuriuos Lietuvos ekonomme! nepriklau-
pnėmėkun. K. B u č i u s , OFM. somybei s t a t y t i - l - h 

„Darb in inko" pasveikinti 
buvo atvykęs ir lenkų laikraščio 
„Polski Przewodnik" redak
torius Zygmund Czerninski. Šis 
lenkų laikraštis mums gražiai 
pasitarnavo blokados metu, 
neimdamas jokio mokesčio už 

su laiku 
sukurti tvirta valiuta pagrista 
valstybės iždą". Autorė ragina 
aukas ir aukotų produktų 
davimą suasmeninti, teigdama. 
kad vaistai, kurie siunčiami 
Lietuvai, yra arba pasenę, arba 
tik turguje parduodami. Ką 

Kristijono Donelaičio mokyklų choras, kuris giedos Dainavus ruošiamam leliginiam koncerte. 
Jono 1 amulaicio nuotr 

ten dedamus mūsų skelbimus, siūloma daryti vietoj siuntų lab-

Rašyt. Paulius Jurkus. „Darbininko' 
praeiti sukaktuviniam minėjime. 

redaktorius, kalba apie šio laikraščio 

Nuotr. Vyt. Maželio 

' * * „DARBININKAS' 
ATŠVENTĖ 

DEIMANTINĘ SUKAKTĮ 
P. PALYS 

Brooklyne išeinantis savait
r a š t i s „ D a r b i n i n k a s " šiais 
metais sulaukė 75 metų am
žiaus. Pirmutinis numeris iš
vydo pasaulį 1915 metais ge
gužės 19 d. Bostone. Išeidavo 
tris kar tus savaitėje. Vėliau 
persitvarkė ir keletą metų savo 
skaitytojus lankė du kartus 
savaitėje. „Darbininką" įkūrė, 
jį leido ir buvo pirmuoju redak
toriumi kun. F. Kemėšis. Nuo 
1950 metų, išeinantį kartą į sa
v a i t ę , l e idž ia t ė v a i p ran
ciškonai. Šiame savaitraštyje, 
šalia įvairios politinės informa
cijos, atąispindi visi mūsų 
rūpesčiai bei vargai, besidar
buojant ir besisielojant mūsų 
kul tūr inės ir dvasinės veiklos 
baruose. J is tą veiklą rėmė ir 
stiprino. Su „Darbininku" yra 
ta ip glaudžiai susigyventa, kad 
su juo nesiskiria ir visi tie. kurie 
iš New Yorko išvyksta apsi
gyventi kur nors kitur. Jau per 
ištisą metų eilę „Darbininką" 
redaguoja vyriausias redakto 
r ius kun dr. Kornelijus Buč-
mys, OFM. ir Paulius Jurkus. 

„Darbininkas" ' deimantinę 
sukaktį iškilmingai atšventė 
sekmadien į , gruodžio 2 d. 
Iškilmės buvo pradėtos Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyne. NY, 11 vai. šv. Mi-
šiomis. Procesiją prie altoriaus 
choras atlydėjo giedodamas 
„Ecce Sacerdos". Mišių auka 
aukojo vysk. Pauliu^ Baltakis. 
OFM. d rauge su dešimčia 
kunigų. Vyskupas pasakė ir 
pamokslą , k u r i a m e plačiai 
n u š v i e t ė spaudos re ikšmę 
žmonių kultūriniame ir reli
giniame gyvenime: „Šio sekma 
dienio liturgija, bažnyčia pra
deda Adventą — tradicinį pasi
ruoši 4 pasaulio Išganytojo 
gimimo šventei.. Šalia šio ad
v e n t i n i o sus ikaup imo mes 
esame reikalingi nuolat besi 
tęsiančio dvasinio atsinauji
nimo... Tą dvasinį atsinauji 
nimą mes gauname sąmoningai 
dalyvaudami šv. Mišiose, pri
imdami sakramentus... bei skai 
tydami krikščioniška-katali-
kišką spaudą... Spauda labai 
svarbų vaidmenį at l iko ir 
at l ieka ir mūsų tautos gy
venime... Nemažiau reikšmingą 
vaidmenį spauda atliko ir mūsų 

išeivijos gyvenime... Šiandieną 
savo deimantinį jubiliejų šven
čiant „Darbininkas" nepreten
davo būti neut ra lus . . gynė ti
kinčiųjų įsitikinimus, puoselėjo 
krikščioniškas-lietuviškas tradi
cijas... Nepriklausomybės laiko
tarpyje džiaugėsi su visa t au ta 
a t l ik ta is kul tūriniais ir so
cialiniais laimėjimais, o tautą 
užklupus naujai nelaimei — 
Sovietų okupacijai ryžtingai sto
jo ginti jai paneigtas teises, 
puoselėjo krikščionišką soli
darumą, optimizmą ir viltį, su 
kryžiaus kelią einančia tauta" . 

Mišių metu parapijos bažny
t inis choras giedojo lietuviškas, 
Gedimino Šukio sukurtas mi
šias „Karalienės garbei". Cho
ru i vadovauja muz. Gintarė 
Bukauskienė. 

Tolimesnis ..Darbininko" su
kakt ies minėjimas vyko Kultū
r o s židinyje. A k a d e m i n ę 
minėjimo dalį at idaręs vyr. 
redaktorius kun. dr. Kornelijus 
Bučmys. OFM, pasveikinęs gau
s i a i sus i r inkus ius kalbėjo: 
„Šventė džiugi ypač tuo, kad jūs 
visi įvertinate spaudos reikšmę 
ir lietuviško spausdinto žodžio 
vertę. Lietuvišką spausdintą 
žodį įvertina laisvieji, lietuviai 
išeiviai ir Lietuvos okupantai. 
Prisimename, kaip caras „ver
t ino" lietuviškąjį žodį, jį už
drausdamas net 40 metų! „Dar
bin inkas" per 75 metus lanko 
mūsų namus, stiprina, guodžia 
ir talkina kovoje dėl Lietuvos 
laisvės... J is lanko jūsų namus 
t ik dėka pasišventusių leidėju, 
redaktorių ir bendradarbių... 

Invokaciją sukalbėjo pranciš
konų provinciolas kun. Placidas 
Barius, OFM. Apie laikraščio 
praeitį ir nueitą kelią platesnę 
apžvalgą padarė red. Paulius 
Ju rkus . Apžvalgą užsklendė 
sakydamas: „Spaudos, o tuo 
pačiu ir „Darbininko" misija 
dar nėra baigta. Kol Lietuva 
nėra absoliučiai laisva, mes 
turime būti nepaprastai tvirti, 
vieningi bei kūrybingi ir nie
kuomet neprarasti vilties..." 

Trumpame gen kon. Aniceto 
Simučio sveikinime girdėjome: 
..Darbininkas" per visus 75 
metus tvirtai stovėjo už pilną 

Po pertraukos sekė antroji mi
nėjimo dalis — koncertas. 

Koncerto programos daliai 
atlikti buvo pakviesta solistė iš 
Lietuvos Jo lan ta Stanelytė. 
Koks kuriozas! Šiuo kartu ne 
okupantas jos neišleido, bet... 
Amerika jos neįsileido! 

Programą atlikti teko tik 
svečiui iš Chicagos sol. Algiui 
Grigui ir pianistui-virtuozui 
Povilui Stravinskui. 

Algis Grigas, kuriam akompa
navo pianistas Povilas Stravins
kas, padainavo keturias St. 
Šimkaus harmonizuotas liau
dies dainas, iš Verdi Traviatos. 
Budrio ariją iš Vyt. Klovos 
Pilėnų, Canio ariją iš Leonca-
vallo Pajacų ir „Laisvųjų 
dainą" — muz. K. Jakubėno. 

Jausmingai ir su giliu liaudies 
dainų pajautimu praskambėjo 
keturios liaudies dainos. Grigui 
dainuojant operinius veikalus, 
aukštose forte gaidose, kur yra 
pareikalaujama didesnės balso 
jėgos, buvo galima pajausti 
balsinę įtampą ir solisto apvali 
baritoninė balso spalva nežy
miai nusidažydavo tenoriniu 
atspalviu. 

Pianistas Povilas Stravinskas 
skambino t r is Čiurlionio nok-
turnus ir preliudą, Debussy 
etiudą ir Chopino antrosios 
sonatos dalį. Stravinskas šių 
metų pradžioje atvyko iš Lietu
vos ir apsigyveno New Yorke. 
Tai didelė meninė pajėga, turin
ti nemažą koncertinę patirtį. Jo 
nuos tab ia i j a u t r u s ka i r ė s 
r ankos p r i s i l i e t imas pr ie 
pianino atliekamam veikalui 
suteikia tobulai išbalansuotą 
skambėjimą. 

A. Grigas ir P. Stravinskas 
buvo šiltai ir nuoširdžiai pri
imti. Nežiūrint ilgų plojimų, 
priedo nebuvo sulaukta. 

Programai vadovavo Rūta 
Vilkutytė. Viską su padėkos 
žodžiu užsklendė kun. Kor
nelijus Bučmys, OFM. 

Pabaigai šiek tiek pastabų, 
kurios taisytinos! Koncerte susi
rinkusieji savo plojimais iš
reiškia savo džiaugsmą ir pasi
tenkinimą. Kartais plojama il
giau, norint, kad menininkas 
dar kartą pasirodytų. Šį kartą, 
tik pradėjus ploti, pranešėja jau 
pasirodydavo prie garsiakalbio, 
pasiruošusi sekančiam prane
šimui. Atrodė, kad buvo plo
jama pranešėjai. 

Šviesų tvarkytojams turbūt 
nėra žinoma, kad koncerto metu 
salės šviesa neužgesinama, o tik 
prigesinama tiek, kad būtų 
galima lengvai skaityti pro
gramą. Nors Šiuo atveju pro
gramoje nebuvo ką skaityti, bet 
žinojimas gal pasitarnaus atei
čiai. 

Fotografams-mėgėjams, kurie 
koncerto metu vaikščiojo po 
salės vidurį blykčiodami su savo 
aparatais, bus ne pro šalį pri
minti, kad jie labai trukdė ne 
tik klausytis koncerto, bet ir 
koncertą atliekantiems meni
ninkams. 

daros organizacijoms kaip 
CARITAS? Autore pritaria min
čiai, kad turistai, važiuojantys į 
Lietuvą, vežtųsi kuo daugiau 
dolerių ir juos ten ..paliktų". 

Neabejotina, kad reikia asme
niškai padėti giminėms, kurie 
gyvena Lietuvoj, ypač šiais 
sunkia i s l a ika i s Tačiau. 
Lietuvai reikia ne poros tūks
tančių dolerių, kad atstatytų su
griuvusią ekonomiją, bet bili
jonų. Turistai, kad ir tokie pasi
turintys, kaip autorės bendra
keleivis, kurie gali „palikti" 
porą tūkstančių, neišgelbės 
Lietuvos. 

Yra tiesa, kad šiais metais : 

Amerikos lietui iai parūpino 
l ie tuvai masines s iun ta s . 
Lietuvių Katal ikų religine 
šalpa pasiuntė ir knygų ir vais
tų ir drabužių Vien t ik 
lapkričio mėnesi pakrovem 
keturis konteinerius šalpos 
daiktų Lietuvai. Tie visi daiktai 
eina Lietuvos CARITAS šalpos 
sambūriui, kuris teisingai ir at
sakingai dalina dovanas . 
Dokumentacija yra laikoma ir 
Kaune ir LKR Šalpos įstaigoje 
New Yorke. Tūkstančiai žmo
nių yra susilaukę pagalbos iš 
Amerikos, kuri j iems būtų 
kitaip neprieinama. 

Knygos, siunčiamos universi 

ir bibliotekom, bus prieinamos 
daug didesniem skaičiam žmo 
nių. negu asmenim įteikiamos. 
Yra daug didesnė galimybe, kad 
vaistas, išduotas CARITAS 
daktarų pagal receptą, atsidurs 
to paciento burnoje, ne turguje. 

Šios masinės siuntos Lietuvai 
iš Amerikos parodo Lietuvos 
žmonėm, kad jie ne vieni, kad jų 
likimas ir gerovė rūpi ir pla
tesniam pasauliui. Šios siuntos 
būtų neįmanomos be visuome
nės dosnumo. Siūlau tų aukų ne 
tik nenutraukti , bet jas su
stiprinti. Už kiekvieną tūks
tantį, kuris paaukotas Lietuvių 
Katalikų religinei šalpai, yra 
įmanoma išgauti maždaug šešis 
šimtus kartų tiek vertės vaistų, 
knygų ir aplamai šalpos Lie
tuvai. Nepalikime savo brolių 
ir sesių vienų, nes kažkas 
kažkur kažką pasakė. Aukas, 
padedant padengti LKR šalpos 
Kalėdinių konteinerių išlaidas., 
g a l i m a s iųst i : L i t h u a n i a n 
Catholic P.eligious Aid KALĖ 
DOS, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, Nevv York 11207. 

Švedų mokslininkas Togd 
Erazmas tvirtina, kad ketverių 
metų vaikas — plepiausias 
tvarinys pasaulyje. J is ištaria 
kasdien apie 12,000 žodžių, nors 
sąmoningai pavartoja ne dau
giau kaip 920. 

Visų tautų kronikos įrodo, 
kad karai prasiveržia su tuo 
didesne jėga, kuo gausesnės yra 
nedorybės tautose: taigi — kai 
patvinsta nusikaltimai, patvins
ta bei plūsta kraujas. 

J. De Maistre 

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) 027-1741-1 

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

Su gilia pagarba. 
Rasa Razgait ienė 

Social inių reikalų vedėja 

Red. p r ie rašas . Kad vaistai 
tvarkingai pasiekia Lietuvą, 
žiūr. „Drauge" gruodžio 8 apie 
Mercy Lift ir gruodžio 14 apie 
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tetam, institutam, seminarijom LKR Šalpos darbą 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t i da ro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

Kiti S. C. Lack la idotuvių n a m a i : 
* Palos Hi l l s 
Hickory Hi l l s 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

11028 Southvves t H w y 
9236 S. R o b e r t s Rd. 

2424 W. 69 St. 

i 

Povilas l\i 

RFMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir pači-

Jū-

Kas nuo baimės bėga, tas i 
Lietuvos nepriklausomybe. Jis duobe puola, 
niekada, nei minutei nenuklv- Lietuviška patarlė 

ie ok. Lietuvai kovoje užjos te; • 
ika TAUTOS FONDUI finansus . Lietuvos teis 

vinim- <rbus. ELTA biuleteniu įvairiomis kalbomis 
leidįm 3 'i Europoje informacijos į s t abu 'r radijo > ..r, 
g o r n „ - eidžiamas žmias. k u n - neleidžia pasauliui 
u ž r n „ • «pie tikra padėti Lietuvoje .r jos Nruti 

okup 
}>r, mkime LIETUVOS LAISVĖS l2DĄp«l 

a r t i r i , . JS, įamž.ndann jų atminti H Kinkydami mm 
pahk reikalus 

Auk dovanos atleidžiamos nuo federalinu mokestu*, 
IRS O No. 51-0172223 

TAUIOS FONDAS 
UTH1 \NIAN NATIONAL FOl NDATION. IN( . 

P. O liox 2107:? 
VVoodhaven. N.Y. 114*1 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUFTTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette luner.il Home 
2~>U VVesI 7Nt Street 
t hkago, Illinois (> 

l-(3l2)-476-2Mš 

Hills I uneral Home 
10201 South KoN-rts Road 
Pakw Hills Illinois *04*=> 

708-4!M) 44šs 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^Oth Avenue 

• to, Illinois M**^) 
708-86V2I08 

Petkus-Butkus Funeral Home 
i \Ąh south 50rti Avenue 

( K oro. Illinois M*=m 
708-^2-1003 

Visus laidotuvių, namus galite pasukti 
A.i tnbnul .Hm H3l2)-47rV234o 

ANTHONY B PUIKUS 
OONALD A. P M K L S 

lX)NALO M. PETKUS 
I AVvRrNCF C. G A S U N A S 

' 
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8 DRAUGAS, Šeštadienis 1990 m. gruodžio mėn. 15 d. 

x „ D r a u g o " ka lėd in i s re
d a k c i j o s , administracijos ir 
spaustuvės pobūvis buvo tre
čiadieni, gruodžio 12 d , po dar
bo. Po trumpą žodį pasakė Mari
jonų vienuolijos provincijolas, 
kun V. Rimšelis, Lietuvių 
Katalikų spaudos draugijos, lei
džiančios „Draugą" , pirmi
n i n k a s dr. P . Kis ie l ius ir 
t a rnau to jų vardu skelbimų 
skyriaus vadovė N. Užubaliene. 
Visi buvo patenkinti susiėjimu 
ir vaišėmis 

x L i tuan i s t i kos ty r imo ir 
s tudijų centro tarybos nauji na
riai yra Teodoras Blinstrubas, 
Birutė Kviklytė ir dr. Feliksas 
Palubinskas. Terminai baigėsi 
prof. Mečislovo Mackevičiaus ir 
Ramojaus Vaičio. Su dėkingu
mu prisimenama ir a.a. Bro
niaus Kviklio šeima. 

x J i m E d g a r , naujas Illi
nois gubernatorius, pasveikino su 
Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais 
metais „Draugą" ir jo skaity 
toju9, pasidžiaugdamas valstijos 
kultūrine įvairove ir dėkodamas 
lietuviams už jų įnašą. 

x Kun. Ed is P u t r i m a s , Va
sario 16-tos gimnazijos kape
lionas, atvyksta į Dainavą daly
vauti Moksleivių ateitininku 
sąjungos žiemos kursuose, ku
rie vyks gruodžio 26-sausio 1 
dienomis. Moksleiviai nuo 11 
sky r i aus gal i reg is t ruo t i s , 
skambindami 708-848 9851. 

y 

x I š Lie tuvos y r a a tvykusi 
a u k š t o s kval if ikaci jos litu
an is tė , kuri gali redaguoti rašo
mus dienoraščius, atsiminimus 
ir k t Suinteresuotieji gali ją pa
siekti telefonu 312-925 9571. 

x A l d o n a A u š i ū r a , New 
BufTalo, Mich., „Draugo" garbės 
prenumeratorė, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
200 dol. čekiu savos spaudos 
palaikymui. Nuoširdus ir di
delis ačiū. 

x Naujų metų pokylį rengia 
Lietuvių Opera Jaunimo centro 
salėje ir kviečia Jus jame daly
vauti . Naujų metų sutikimo 
pokylio vadovas yra Vaclovas 
Momkus . Paskambinus jo tele
fonu 925-6193, galima užsi
sakyti stalus ir sužinoti visas ki
t as informacijas. 

(sk) 

x Atei t ininkų Kūčios sek
madienį. XII 23. 3 v.v. Jaunimo 
c e n t r e . V i e t a s užsakyt i 
708-499-2447. 70^424-4150. 

• sk) 

x Dainavos ansambl io reli
ginis k o n c e r t a s įvyks sekma 
du-nį. gruodžio lfi d.. Sv. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke Koncerto pradžia 3 00 
vai p p Dalyvaus Dainavos an
sambl i s , sol is te Audrone 
Gaižiūniene, Donelaičio mokyk 
lų chorai ir orkestras. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje ir 
Prighton Parko bažnyčioj po 
mišių įsk) 

x Kr i š tanav ič iaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir St ndijų centre, kurio 
užmojį- yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
karto'-is Mu-ų darbai reikalaus 
morai;:i< -s ir materialinės pa-
rr.mo« i* lietuvių visuomenės. 
•fcettdrai dirbant, mūsų ateitis 

-^a r i būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame vi^u^ ) talka Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre 
<=u 5620 S o u t h (Taremont 
Ave.. Ch icago , IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi 
ninkas Robertas Vitas 

(sk) 

x Ch icagos ir apy l ink ių 
chorų bendra Dainų šventės 
repeticija įvyks šį pirmadienį, 
gruodžio 17 d., 7:30 v. v. 
Jaunimo centre. Automobiliams 
yra apsauga. Kviečiami ir nau
ji choristai prisijungti. 

x Kun. Antanas Saulait is . 
S J , atnašaus mišias ir sakys 
pamokslą Chicagos ateitininkų 
ruošiamose Kūčiose sekma
dienį, gruodžio 23 d. 3 v .v. Jau 
nimo centro didžiojoje salėje. 

x Dainavos ansamblio reli
giniame koncer te dalyvaus 
pats Dainavos ansamblis, solis
tė Audronė Gaižiūniene, Done
laičio mokyklų chorai, orkestras 
ir deklamatorė Jūra tė Jan
kauskaitė. Koncertui diriguos 
Darius Polikaitis. Koncertas 
bus semadienį. gruodžio 16 d., 
B r igh ton Parko parapijos 
bažnyčioj. 

x Alfonsas ir Bronė Naka i 
iš Sunny Hills. Fl., išvyko į 
Aust ra l i ją ap lankyt i savo 
giminių ir dalyvauti Lietuvių 
dienose. Grįždami dar žada 
sustoti pas A. Nako sesers 
šeimą Alę ir Edmundą Arbus, 
Santa Monica, Cal. A. Nakas 
yra nuolatinis mūsų bendradar
bis. 

x Kazimiera ir Kazys Bra-
dūnai šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga linki savo artimiesiems ir 
bičiuliams giedrios nuotaikos 
šventėse ir viso geriausio atei
tyje. Vietoj sveikinimo kortelių 
kiria auką „Draugui". 

C* 
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Solistė Audrone Gaižiūniene. Ji atei 
nant} sekmadienį, gruodžio 16d., gie 
dos Dainavos religiniam koncerte. 

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

(ski 

x G.T. INTERNATIONAL. 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks 
t int iems i* Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi 
t 'kima ir persodinimą New 
Yorko bei VVashingtono Aero 
uostuose Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L . 
INC., 9525 S. 79th A \ e „ 
Hickory Hills, IL. Tel. (708! 
430-7272. 

<?k̂  

x „ŽAIBAS*' NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 da rbo 
dienų laikotarpyje. 10 sv. 
miltų, 10 sv. cukraus, 6 sv 
ryžių, 29 oz. dėžė persikų, 4 sv 
valg. druska. 18 oz riešutini-; 
sviestas, 2 dež. džiovintų sly\u. 
2 dež razinų. 64 oz abejus. 1 
dež. įvairių arbatų. 39 oz 
pupelių ka\os, 12 oz kakavos. 
Pilna kaina $100.00 - kreiptis 
„ŽAIBAS" 9525 South 79th 
Ave., Hickory Hills. 111. 60457. 
Telefonas <708> 430-8090. 

(sk> 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at 
stovas Greitas ir tikslus pa 
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas Skambinti. Bell-
Rače RE. tol. 778-2233. 
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Ijainų šventės rengimo komitetas ir sekcijų vadovai. Iš kairės 
nenė, V. Momkus - pirm., D. Ilginytė; antroj eilėj: L. Vencį 
Baras, centrinio kom. pirm., D. Viskontienė, R. Korzonas. D 
Kučėnienė, VI. Stropus ir N. Pupienė 

CHICAGOJE IR AP 
H I C A G O S J A U N I M U I 

merikoje labiausiai paplitęs 
štuko atvaizdas: nepapras-
darbšti, mažaūgė Kalėdų 

elio dešinioji ranka klestin-
aislų komercijoje. Užriesti 
i, kepurės snapelis ir batukų 
iukai užbaig ia portretą, 
iau už šio lapkričio ir gruo-
) mėnesių smarkų sujudimą 
maitinami ne i nepavykę 
lės drebėjimai, nei minėtos 
ies nykš tuka i . Palyginus 
žiniškos, o visgi jaunos ir 

P o v i l a s Ž u m b a k i s i r 
pgos sveikina šv. Kalėdų ir 
yųjų Metų proga visus savo 
ntus, draugus ir pažįstamus, 
toj sveikinimo kortelių ski-
auką. 

N A M A M S P I R K T I PA-
OLOS duodamos mažais 
mėsiniais įmokėjimais ir pri-
amais nuošimčiais. Kreipki-
į Mutual Federal Savings, 
2 VVest Cermak Road - Tel. 
2) 847-7747. 

(sk) 

P a t r i a d o v a n i n i ų p r e k i ų 
•lektronikos p a r d u o t u v ė s e 
ieagoje ir St . Petersburgo 
ich, FL ras i te lietuviškų 
kių bei 220 voltų elektroni 
t ir kitų, Lietuvoje pageidau
tų, re ikmenų didelį pasirin-
ną. Pr i imam užsakymus ir iš 
ų miestų. Siunčiame prekes 
ilnių k a r g o - o r o linija. Tel . 
ž-778-2100. (sk) 

i Opt ica l S t u d i o , 2620 W. 
St., C h i c a g o , IL 60629, te l . 
2-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
i m i n s k i e n ę . Darbo vai . : 
!Čd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30v.v., 
tvd 10 v . r . -6 v v., šeštd. 10 
• -1 v. p.p. P i r m a d . i r a n t r d . 
d a r y t a . 

(sk) 

t Bal t ic M o n u m e n t s , Inc . , 
21 W 71 Street . Chicago. IL 
>\. (.312)476 2882. Visų rūšių 
minklai, žemiausios kainos, 
naus iomis sąlygomis. 

(sk.) 

vikrios lietuvių visuome 
rankos suplazdėjo lapkričū 
ir 22 bei gruodžio 9 dienor 

Lietuvių jaunimo sąjur 
Chicagos skyrius yra g< 
žinomas net ir be tūksta 
nėmis apmokamų televij 
reklamų. Ypač šiais metais i 
į šių „sąjungininkų" tarpą -
bū t i apsuptam įdomių, ja 
nančių darbų ir įvykių. B< 
smagu. Jei nebūtų linksma 
labdaringa, seniai sąjungos 
r ia i būtų iškritę a r išmirę 

Sekmadienį, lapkričio Ii 
Seklyčioje buvo liūdnai i 
sveikinama su pereitų n 
skyriaus pirmininke Svą 
Kerelyte. Į jos pareigas \ 
balsiai išrinkta ir mielai pr 
ta Lina Žliobienė. Susirinku 
tuoj pat patvirtino jos pak1 

tą valdybą: pavaduotoją 
Žliobą, iždininką Vytenį 
velaitį, visuomeniniams 
ka l ams Vitą Reinytę, ] 

x G.T. INTERNATIOr 
parūpina jūsų giminėm bili 
iš Lietuvos į įvairius Amei 
miestus neskrendant per N! 
vą. Su jūsų giminėmis 
palaiko ir perduoda visas i 
macijas mūsų raštinės ats 
Vilniuje. Prašome kreiptis: 
I N T E R N A T I O N A L , I 
9525 S. 79th Ave., Hicl 
Hills. IL. Tel. .708) 430-7 

x American Travel Sei 
B u r e a u parūpina lėktuvų 
tus atvykusiems iš Liet 
kurie turi skristi iš New \ 
ir VVashingtono j Chicagą 
Angeles. Cleveland, ar 
miestus. Taip pat turi ži 
New Yorke. kuris sutink 
vykstančius iš I.etuvos ii 
palydi skrendam į ki tus 
tus. Tą patį patą navimą 
ka ir grįžtantiems į Lie 
Taip pat darome nuotrauk; 
sams ir kitiem? dokumenl 
kurias galima tuojau atsi 
Kre ip t i s į Amer ican Ti 
S e r v i c e B u r e a u , 972 
Wes te rn Ave.. Chicag< 
60643. Tel. 1-312-238-97* 

K Ligos d r a u d i m a s atvyku-
^m? i* Lietuvos ir kitu kraštų, 
reiptis pas A. Lauraitį. A. & 

Insurance Agency. 4651 S. 
^hla'-'d Ave . Chicago. IL 
*09 . Tel 1 3 1 2 5 2 3 9191. 

(sk.) 

x Ar r e ik i a paskolos? Kaso-
galima geromis sąlygomis 

mti paskolų: namų. automobi
li p i rk imui , asmenišku, ir 
rlome Eųuity". Pirma kreipki 
s l mus, tada nebereikės nie-
ii kitur kreiptis Kasa jau virš 
) metu patarnauja lietuviams 
n a n s i r i u o s c r e i k a l u o s e . 
ASA, 2615 m. 71 St.. te l . 
12-737-2110. 

<«sk> 

x Dėmesio video api 
savin inkai ! Norėdami 1 
kokybiškai išverkti video j 
iš Lietuvoje naudojamos 
s is temos į amer ik ie t i 
NTSC ir atvirkščiai, kreii 
j INTERVIDEO. Su n 
niausią ..digitaV aparatu 
prieinamą kaina galima ] 
syti jūsų vaizdajuostes į 1 
Matic. Beta. VHS, 8 mm, 
..high-band'" StereoHi-F 
tus Taip pat perraSome 1 
kino filmus j video ju 
Mūsų adresas: INTERVI 
3533 S. Archer Ave.. Chi 
IL 60690. tel . <312) 927 
Sav. Pe t r a s Bernotas . 

£r 

irmoj eilėj: B. Jasaitienė, R. Klio-
uskienė, J Žygas, F. Strolia, St. 
tindokienė, A Steponavičienė, D. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

tfLINKĖSE 

bėjo!) mėnesiniu 
dalyvaujančių i 
kėlusiems vit 
dieniui į Lem 
centrą. Gruodžk 
buvo pilnas „ho( 
draugiškų entu; 
Diskutuojami 
abejotina Lietu 
tinumas būti 
skubiai akciji 
Landsbergio apt 
shingtone. Tuo 
pasiūlymai sk; 
veiklai buvo s 
berti aplink 
konkrečius pre 
anksti kalbėti 
straipsnį skaitą 
prižadėti stebi 
neištesėti. Gali 
žieti, kad į šiuoi 
įjungiami „rah 
pinigai, filmai, 
diniai bučkiai, i 
kalną, žieminis 
dinio sportas, b 
pievoje, stalais 
Tegu jūsų vai 
gegute. 

Svarbiausias 
šių metų dari 
ruošimas, o yp; 

ies 
18 
is. 
ms 
rai 
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jos 
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na-

d.. 
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ine 
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(sk) 

rice 
ilie-
vos, 
>rko 
Los 
itus 
ogų 
; at-
juos 
lies 
tlie-
ivą. 
> pa
ims, 
mti. 
»vel 

S. 
IL 

r . 
įsk. i 

t iniams reikalams Violetą Dir-
vonytę i r spaudos atstovę 
Ramoną Steponavičiūtę. 

Kasmet ruošiami „kaiaku-
tiniai" šokiai, kaip įprasta, susi
laukė didelio pasisekimo: gau
saus dalyvavimo, smagiai čiauš
kančio , įva i raus amžiaus 
jaunimo ir Jaunimo centro 
didžiąją salę roko r i tmais 
supančio Gintaro orkestro Pasi
stengta išvengti visu panašius 
renginius varginančių bėdų. 
Net du sargai budėjo automobi
lių aikštėje, publika žymiai 
„protingiau" pradėjusi gerti, o 
nuostoliai buvo menkiausi 
Staigmenos nekėlė valdybai pa
nikos, o t ik paįvairino vakarą, 
pvz. nežinia, kada ir kaip Jurgis 
Krūmas (t.y. prez. Bushas) įsi
rašė į laimėjimus, nei kodėl 

Gintaro lazerio šviesų spek
t ak l i s sus idarė iš penk ių 
ž ibintuvėl ių ir 12 žvakių. 
Sąjunga lieka dėkinga rengimo 
ir susitvarkymo improvizuo
tiems komitetams bei asme
nims, aukojusiems dovanas 
laimėjimams 

Žymiai padidėjo fnet padvigu-

x A m e r i c a n Travel S.B. 
p r a n e š a , kad galite giminėms 
nupirkti bilietus: iš Varšuvos i 
New Yorką nuo $610; į Chicagą 
nuo $765 ir į Los Angeles nuo 
$1,010. Taip pat galite nu
pirkt i l ėk tuvo bilietus iš Lie 
tuvos atvykstant iems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. te l . 312-238-9787. 

(sk) 

x Lietuvių Dailės muzie
j aus valdyba nuoširdžiai dėko 
ja dail. Viktorui Vizgirdai už 
jo dovanotus kūrinius. Įverti 
name jo dosnumą, nes t i k su 
dailininkų parama LDM galės 
augti ir praturtinti mūsų visų 
gyvenimą 

Csk> 

Lietuvių Katalik 
religinė? Šalpos i J 
siųstų vaistų išk 

VII Pasaulio 1 
kongresui Pi< 
Balsavimai kor 
vyks paštu sau 
džioje. Juo didės 
skaičius, juo df 
atstovaujančių 
jūsų interesus.'. 
k a d didžiav 
gyvenvietei a 
atstovautų 1 ai 
gi atidžiai lav 
žinių. Žemia 
smulkesnė inf 
tiems tapti ar 
ristais. 

Kandidatas j 
vus turi būti 
18-35 metų an 
savo nuolatinę 
krašte, kur į 
atstovauti; t u r 
suprasti lietuv 
lietuviškoje v 
savo kraštą po 
viešą p r a n e 
visuomenei; p 
visuose Kong 
punktuose; SUT 
dencija baigia 
Kongreso atid 

VU PLJK pr 
ma: studijų die 
mieste, Arger 

(sk) 

Lietuvių Jaunimo sąjungos Chicagos sk valdybos dal 
Dirvonytė. pirmininke Lina Žliobienė ir pavaduotoias 

Ni 

.ose posėdžiuose 
skaičius, persi-
snam sekma-
lonto Lietuvių 
> 9 d. 12 vai. p.p. 
l ine" kambarys 
dastiškų veidų. 
rimti reikalai: 
vos padėtis, bū-
pasiruošusiems 
i i , prezidento 
silankymas Wa-
pačiu idėjos ir 

yriaus ateities 
ipsvarstyti, pa-

stalą. Apie 
jektus dar per 
. Nenorima šį 
nčiam jaunimui 
įklus ir žodžio 
ma visgi prasi-
s ateities planus 
t in ia i" žodžiai: 
muzika, šokola-
škyla į Mėlynąjį 
ir sunkaus svie-
ingo (— bingo?!) 
išgrįsta gatvė, 

zduotė skrajoja 

ir būtiniausias 
>as — tai pasi-
ač lėšų telkimas 

gruodžio 18-27 d., susipažinimo 
vakaras, Kongreso oficialus ati
darymas; ekskursijos dalyviams 
ir turistams, Kūčių vakaras, šv. 
Mišios, , .F ies ta G a u c h a " , 
s tudijų d ienų u ž d a r y m a s ; 
kultūrinės dienos Montevįdeo 
miesie, Urugvajuje, 1991 m. 
gruodžio 28 d. iki 1992 m. sausio 
1 d., priėmimas, šv. Mišios, kon
certas, ekskursija; Naujų metų 
balius; stovykla Sao Paulo mies
te, Brazilijoje, 1992 m. sausio 
2-8 d., priėmimas, kelionė į sto
vyklavietę, stovyklos užda
rymas ir kelionė į Sao Paulo, 
kongreso oficialus uždarymas. 

Susidomėję tapti atstovais, 
siųskite biografinę informaciją, 
lietuviškos veiklos santrauką 
Linai Žliobienei: 527 Cumnor, 
apt. 202, Westmont, IL 60559, 
arba skambinkite 708-969-8544. 

Chicagos skyriaus posėdis 
ruoš iamas Lie tuvių cent re 
sekmadienį, 1991 m. sausio 
13 d., 12 vai. p.p. Atvažiuokite 
masiškai, gera nuotaika ir nau
jomis, neišbandytomis idėjomis. 
Jus priimsime šilta šypsena ir 
šalta iš šokių likusia obuolių 
sunka. 

R a m o n ą S teponav ič iū t ė 

ų religines šalpos vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius su 
įdininke Marijona Skabeikiene Kaune stebi religinės šalpos 
rovimą. 

Nuctr. Alg. Kairio 

ietuvių jaunimo 
2tų Amerikoje, 
įgreso atstovams 
sio mėnesio pra-
snis balsuojančių 
lugiau sumanių, 
jūsų vietovę ir 

Kokia gėda būtų, 
įsiai l ie tuvių 
napus Nemuno 
• 2 asmenys. Tai-
ikite tolimesnių 
m pa te ik i ama 
ormacija norin-
atstovais, ar tu-

VII PLJK atsto-
jaunuolis/ė tarp 
ižiaus; turi turėti 
gyvenvietę tame 
jis-ji planuoja 

i būti lietuvis-ė ir 
ių kalbos svarbą 
eikloje; grįžęs į 
Kongreso duoda 
Šimą l ie tuvių 
rižada dalyvauti 
reso programos 
>ranta. kad jų ka
lsi tik sekančio 
aryme. 
ovizorinė progra-
nos Buenos Aires 
itinoje, 1991 m. 

is IS kaires Violeta 
dr Ara9 2lioba 

aotr. J . Tamulaičio 

DEMONSTRAVO KINAI 
C H I C A G O J E 

Kinų studentai gruodžio 9 d., 
Chicagoje surengė demonst
racijas prie Kinijos konsulato, 
protestuodami pr ieš žiaurų 
Kinijos komunistų elgimąsi su 
areštuotais studentais, kurie 
Kinijos sostinėje demonstravo, 
r e i k a l a u d a m i l a i svė s ir 
demokratijos. Demonstrantai 
ka l t ino ir prez. B u s h už 
nuolaidžiavimą. 

O P E R E T Ė LABDARAI 

„Chicago Tribūne" labdaros 
fondas suorganizavo baleto 
„The Nutcracker" spektaklį, 
kuris vyksta McCormick Place 
auditorijoje, prie ežero, nuo 
gruodžio 7 d. iki 30 d. Bus gir
dima Čaikovskio muzika. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago. IL 6062* 

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

Tel. (708) 301-IS66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

ChkaRo. IL 606M 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
^estad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. St*. 18-2 
Hinodale. IL 60621 
Tel. (708> 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


