
ITM : •? » T • • - V Q V • • , ' • • • 

o C T ? V " v*'^*"' •>!"* .̂ * r>'*' *., 
v — '- / 

. " T A ' , : ; : : : ; • : 
. . . 

• • 

• ?0025 

TTI-I& LinrI-Hu/\IMI.rvrsi W O R L D - W I D E r>/xu 
Vol. LXXXII Kaina 35 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, RI JUTIS - AUGUST 3, 1991 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Nr. 151 

Prez. Bushas ragina 
Sovietų respublikas 

dirbti su Maskva 
Tai esąs geriausias kelias 

Kijevas. Rugpjūčio 1. — JAV 
prez. Bushas, pasisakydamas 
stipriai už Soveitų pastovumą ir 
s tatus quo, ragino Sovietų 
respublikas dirbti kar tu su 
Maskva politiniam ir ekono
miniam progresui. 

Kai Sovietų respublikos dar 
tebediskutuoja savo ryšius su 
Maskvos Centro vyriausybe, tai 
Bushas atsargiai pasako, kad 
Washingtonas nesipainios jų 
vidaus re ikaluose , p raneša 
Prancūzų žinių agentūra savo 
korespondento žodžiais iš Ki
jevo. Tačiau jo pasisakymas už 
prez. Gorbačiovą čia jau nebe
kėlė niekam jokių abejonių. 
Savo pareiškimuose tą pusę 
dienos, kai jis buvo ukrainiečių 
sostinėje, jis pripažino, kad 
respublikos pageidauja naujo 
pobūdžio ryšių su Maskva, 
tačiau ukrainiečių politikai ir 
politiniai sąjūdžiai tikėjosi iš 
JAV prezidento daug daugiau, 
rašo prancūzu korespondentas. 

Žavisi G o r b a č i o v u 
Keli šimtai demonstrantų su 

tūkstančiais lapelių pasitiko 
Bushą savo sostinėje, kur net ir 
Komunistų partijos vadas Leo
nidas Kravčiukas ragina Wa-
shingtoną užmegzti tiesioginius 
ryšius su Kijevu. Bushas j tai 
atsakė Jog Vv'ashingtonas norįs 
išplėsti ryšius su visomis So
vietų respublikomis, bet tęs 
stipriausius ryšius ir nuošir
džiausią bendradarbiavimą su 
Gorbačiovo vyriausybe. Ukrai
niečiai buvo nustebinti Busho 
nuolat kartojamu gyrimu Gor
bačiovo ir nuolatiniu įtaigojimu. 
kad ukrainiečiai dirbtų su juo. 
Skrisdamas j Kijevą, prez. 
Bushas pareiškė reporteriams 
savo susižavėjimą Gorbačiovu. 
kuris „tik inspiruojąs didelį 
pasitikėjimą". 

Už soviet inę sąjungą 
Bushas čia atvyko po penkių 

valandų pasitarimo su Gor
bačiovu jo vasarvietėje už 
Maskvos ir čia atmetė pasiū

lymą, kad Vv'ashingtonas kartą 
turėtų pasirinkti tarp palai
kymo Gorbačiovo ir palaikymo 
nepriklausomybės siekiančių 
respublikų vadų visoje Sovietų 
Sąjungoje. ,,Mes pala ikome 
tuos, kurie yra Centre ir tas 
respublikas, kurios nori laisvės, 
demokrati jos ir ekonominio 
laisvumo". Bushas pasiskė už 
Gorbačiovo pastangas, kad būtų 
išlaikyta respublikų sąjunga 
k a r t u Gorbačiovo valdžioje: 
..Devynių plius vieno susi
tar imas (tarp Maskvos ir 9 
respbulikų) teikia vilties, kad 
r e s p u b l i k o s su jungs savo 
didesnes autonomines teises sa
vanoriškai savo veikla politinėje, 
soc ia l inė je , k u l t ū r i n ė j e ir 
ekonominėje srityse, negu kad 
imsis beviltiško izoliacijos kur 
so". Tad Bushas ragino Sovietų 
respubl ikas bendradarbiaut i 
t a r p savęs ir su Cen t ro 
vyriausybe, pasakydamas, kad 
t a i p a t s ge r i aus i a s ke l ias 
politinei ir ekonominei pažan 
gai. 

Sen. Bill Bradley pasiūlė 
labai svarbų įstatymą 

Pabaltijui 
Baltiej i r ū m a i p a t y l o m i s pr i tar ia b e s i t ę s i a n č i a i 

S o v i e t ų o k u p a c i j a i P a b a l t i j o k r a š t u o s e 

Kai Amerikoje paskutinį kartą lankėsi Lietuvos m. .steno pirmininko pavaduotojas Zigmas 
Vaišvila, jis Įteikė Katalikų Medicinos Misijos tarybo- pirmininkui kun. J. Yannarel l dovaną 
Dešinėje matome Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos specialiu projektų vedėją Rasą Razgaitiene. 
kuri vadovauja vaistų siuntoms i Lietuvos Caritas. 

Nuotrauka D. Š i rvv tės 

Lietuvos-Rusijos sutarčių tekstai 

Nepakeitė ministerio 
Vilnius. — Liepos 23 d. Parla

mento sesija buvo transliuojama 
per nepriklausomąjį Lietuvos 
radiją. Sesijos metu norėta 
p a k e i s t i L ie tuvos V idaus 
re ika lų ministerį Marijoną 
Misiukonį, buvusį KGB kari
n inką , k u r i u o n e p a s i t i k i 
dešiniojo sparno deputatai. Tai 
jau buvo antrasis kartas, kai šis 
k lausimas iškilo Parlamente. 
Protestuodami, kad tas pareigas 
laikinai eitų pats ministeris pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
iki lapkričio 1 dienos, kairiosios 
pusės nariai, kartu su liberalais, 
l enka i s ir Centro frakcijos 
nariais išėjo iš sesijos prieš 
balsavimą. Balsavimo metu 
Vagnorius gavo 58 balsus prieš 
6. o 12 susilaikė. Kad būtų tos 
pareigos jam priskirtos, reikėjo 
iš viso 67 balsų, p ranešė 
..Laisvosios Europos" radijo 
laida. 

New Yorkas . 1991 liepos 31. 
iLIC) — Lietuvių Informacijos 
Cen t r e ga l ima įsigyti iš 
Vilniaus atfaksuotus Lietuvos 
Respublikos ir Rusijos Tarybų 
Federacijos Socialistinės Res
publ ikos sutarč ių teks tus . 
Užsakyti dokumentai bus siun
čiami paštu 

1 Sutartis dėl tarpvalstybinių 
santykių pagrindų — 7 psl. 
Pasirašė V. Landsbergis ir Boris 
Jelcinas. 

Angliškas vertimas — 5 psl. 
2. Susitarimas dėl bendra

darbiavimo ekonominėje ir so-

cialinėje-kultūrinėje RTFSR 
Kaliningrado srities raidoje — 5 
psl. Pasirašė G. Vagnorius ir I. 
Silajev. 

3. Susitarimas dt. paramos 
teikimo piliečiams. pa
kviestiems dirbti Lietuvos 
Respublikos Mažeikių miestą, 
persikeliant gyvent; į RTFSR 
Leningrado srities^Y ievoložsko 
rajoną — 4 psl. Pasirašė A. 
Dobravolskas ir R. Baikajev. 

Žemiau pateikiamas pirma
dienį Maskvoje pasirašytas 
Lietuvos-Rusijos protokolas dėl 
įgaliotų atstovybių įsteigimo. 

PROTOKOLAS 
Dėl Lietuvos Respublikos įgaliotosios atstovybės 

Rusijos Tarybų Federacinėje Socialistinėje 
Respublikoje ir Rusijos Tarybų Federac inės 

Socialist inės Respublikos įgaliotosios atstovybės 
Lietuvos Respublikoje įsteigimo 

„Lietuvos part izanams, ž u v u s i e m s už t ė v y n ė s la isvę" — tai įrašas 
paminkle, kur is pas ta ty tas Simne, žuvusiems par t i?anams Kalniškės 
mūšyje su Sovietu okupanto kar ia is 1945 m. gegužės 16 ri 

Remdamosi abipusiu siekimu 
įgyvendinti sutarties tarp Lietu
vos Respublikos ir Rusijos Tary
bų Federacinės Socialistinės 
Respublikos dėl tarpvalstybinių 
santykių pagrindų principus ir 
nuos ta tus , plėtoti politinį, 
ekonomini ir kultūrinį bendra
darbiavimą. 

atsižvelgdamos į minėtosios 
s u t a r t i e s 19 straipsnį dėl 
pasikeitimo įgaliotosiomis atsto
vybėmis tarp Lietuvos Respub
likos ir Rusijos Tarybų Federa
cines Socialistinės Respublikos. 

Lie tuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerija ir 
Rusijos Tarybų Federacinės 
Socialistinės Respublikos Už
sienio r e ika lų ministerija 
susitarė: 

— į s t e i g t i Lietuvos 
Respublikos įgaliotąją Atsto
vybe Rusijos Tarybų Federaci
nėje Socialistinėje Respubliko
je (Maskvoje); 

— įsteigti Rusijos Tarybų 
Federacinės Socialistinės Res
publikos įgaliotąja Atstovybe 
Lie tuvos Respublikoje 
(Vilniuje); 

— a t ida ry t i minėtųjų ats
tovybių biurus arba skyrius 
kituose Lietuvos Respublikos ir 
RTFSR miestuose, jeigu del to 
iškils būtinybė; 

— o r g a n i z u o t i minėtųjų 
atstovybių veikla, atsižvelgiant 
į traptautinės teisės normas ir 
principus, taip pat į sutarties 
tarp Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Tarybų Federacinės 

Socialistinės Respublikos dėl 
tarpvalstybinių -antykiu pa
grindų nuostatas 

Šis protokolą? įsigalioja nuo 
pasirašymo momento. 

Sudarytas Maskvoje 1991 m. 
liepos 29 d. dviem egzemplio
riais, lietuvių ir rasų kalbomis. 
ir abu tekstai turi vienodą galia. 

Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų 

ministras 
Algirdą* S a u d a r g a s 

Rusijos Tarybų Federacinės 
Socialistine- Respublikos 

užsienio reikalų 
ministras 

Andrėj Kozyrov 

KALENI)' >RIUS 

Rugpjūčio 3 d : Nikodemas. 
Augustė, Lidi.v. Mangirdas, 
Lengvine. 

Rugpjūčio 4 d. Domininkas, 
Perpetua. Genn .tas, Milgedė, 
Nemune. Smilge 

Rugpjūčio 5 d.: Osvaldas. 
Nona. Mintare F imtas, Vilija. 

Rugpjūčio fi d.: Agapitas, 
Daiva, Sikstas Bvlotas. Jauge-
da«. 

ORAS(MK AGOJE 

Saule teka 5:45. ^idžiasi 8:08. 
Temperatūra * -tadienį 85 1., 

sekmadienį 83 • irmadienį 77 
1., antradieni 82 i 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuva 1940 metų rugpjū
čio 3 d. buvo neteisėtai ir jėga 
prijungta prie Sovietų Sąjungos 
prieš tai įvedus Sovietų kariuo
menės dalinius, kurie tapo 
okupacine kariuomene. 

— Va l s tybės s e k r e t o r i u s 
James Bakeris III vėl atvyko į 
•Jeruzalę ir veda pasitarimus 
Vidurio rytų taikos konferenci
jos reikalu. 

— Vokietijos, Britanijos ir 
Danijos vyriausybės atsiuntė 
užuojautos telegramas Lietuvos 
vyriausybei dėl žudynių Medi
ninkuose. Telegramos plaukian
čios ir iš įvairių Europos par
lamentų bei politinių partijų. 

— Jugoslavi jos federaliniai 
daliniai pirmą kartą įžengė į 
Kroatiją iš Serbi jos ir 
susirėmimuose žuvo 18 žmonių. 
Zagrebe esanti Kroatijos vy
riausybė paskelbė visuotinę 
mobilizaciją ir šiandien turėtų 
nutarti, ar skelbti karą prieš 
serbų karines pajėgas. 

— Irakas visus savo karo 
belaisvius kankindavo ir kitaip 
išnaudodavo, kurie tų sąlygų 

dažnai neištverdavo ir mirdavo, 
pranešė Amnestijos tarptautine 
organizacija Londone. 

— Izraelio min pirm Y 
Shamiras pranešė, jog sąlyginai 

sutinka su JAV formule Taikos 
konferencijai, jei palestiniečių 
delegacijoje nebus PLO ir ryti
nės Jeruzalės palestiniečių ats
tovu 

— Prez iden to G. B u s h o 
didžioji viltis šioje viršūnių 
konferencijoje buvo ne START 
raketų sutartis arba Vidurinie
ji rytai, bet padėti savo draugui 
Gorbačiovui išlaikyti respubli
kas sąjungoje, rašo penktadie
nio skiltyje Evans ir Novak savo 
sindikatinėje spaudoje. Net ir 
Busho silpna reakcija Lietuvos 
muitines tarnautojų atžvilgiu 
negali išgelbėti Gorbačiovo iš jo 
sunkios padėties. 

— Lietuvos prez Vytautas 
Landsbergis tiesiog kreipėsi į 
Lietuvos KGB viršininką, pra 
šydamas sulaikyti savo agentų 
teroristinius veiksmus prieš 
lietuvius tarnautojus muitiniu 
postuose. 

— Komercijos departamen 
tas praneša, jog ekonominis 
būvis JAV pagerėjo birželio 
mėnesi maždaug 0.5'v. 

Washingtonas. Liepos 31. — 
Senatorius Bill Bradley JAV 
Senate padarė specialų praneši
mą Pabaltijo reikalu, kad MFN 
(Most Favored Nationj statusas 
būtų atskirai teikiamas Pabalti 
jui. Jis, kreipdamasis į Senato 
prezidentą, pasiūlė priimti jo 
siūlomų įstatymą. Sen. Bill 
Bradley atstovauja Neu; Jersey 
valstiją ir yra Demokratų parti
jos narys. P r a š o m e skaityto
jus susipažinti su jo pasakyta 
kalba Senate, kurią atsiuntė 
Ginta T. Palubinskaitė iš Wa-
shingtono. 

Pone prezidente, vakar JAV 
prezidentas pareiškė, kad su
grįžęs iš Maskvos, jis paprašys 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Kongreso pa tv i r t i n t i JAV 
prekybinę sutartį, sudarytą su 
Sovietų Sąjunga. Ši sutartis, 
kur i buvo paruoš ta prieš 
daugiau negu metus, pripžįsta 
Sovietų valdžią Pabaltijo kraš
tuose, kurių nelegalaus prijun
gimo prie Sovietų Sąjungos JAV 
niekuomet nepripažino ir kurių 
kovą už nepriklausomybę mes 
nuolat rėmeme. 

Vakar naktį, maždaug pirmą 
vlandą ryto, viena iš Lietuvos 
muitinių buvo užpulta. Maž 
daug antrą valandą ryto kita 
muitinė buvo sudeginta. Maž
daug pusę ketvirtos valandos 
ryto šeši žmonės buvo nužudyti 
ir du kritiškai sužeisti, kai tre 
čia muit inė buvo užpulta. 
Paprasčiausiai, šie puolimai yra 
vėliausios Sovietų kariuomenės 
pastangos įgyvendinti sovietų 
mui t in ius į s t a tymus per 
žiaurią, kartais mirtiną, jėgą. 
Vien tiktai per šiuos metus 
buvę daugiau negu 26 puolimai 
ant Lietuvos muitinių. 

Liepos 27 d. aš parašiau laišką 
prezidnetui, kuriame prašiau, 
kad jis Amerikos piliečiams bei 
Pabaltijo kraštams išaiškintų 
savo požiūrį, liečiantį prekybinę 
sutartį, kurioje Pabaltijo kraštai 
buvo įjungti Sovietų Sąjungon. 
Aš nesu sulaukęs atsakymo 
Praeitą savaitę aš pareiškiau, 
kad jeigu prezidentas prašytų 
Kongreso patvirtinimo preky
binei sutarčiai, kurioje Pabaltijo 
kraštai yra įjungiami Sovietų 
Sąjungon, aš stengčiausi pra
vesti įstatymą, kuris juos nuo 
to apsaugotų. Šiandieną ruošiu 
tokio įstatymo projektą ir steng 
šiuos jį pravesti. 

Bradley į s ta tymas 
Mano pateikiamas įstatymas 

yra paprastas. Jis nušviečia, 
kad JAV7 turi galiojančias MFN 
sutartis su nepriklausoma Esti
ja. Latvija ir Lietuva. Tos sutar 
tys buvo sustabdytos , kai 
Sovietų Sąjunga prarado savo 
MFN statusą 1951 metais. Kai 
Sovietų Sąjungai bus suteiktas 
MFN statusas, Pabaltijo kraštai 
turėtų atgauti savo atskirą 
MFN statusą, kurį jie turėjo 
1951 metais. 

Administacija yra tai atme 
tusi. Ji sako. kad mes turime 
pripažinti kad iš tikrųjų 
Pabaltijo kraštai yra sovietų 
valdomi. 

Aš sakau, kad mes turime 
pripažint i , kad iš tikrųjų 

— Anglįjos astronomai sakosi 
suradę naują planetą už saules 
sistemos ribų. 

Pabaltijo kraštai kovoj save 
iš la isvint i nuo sovietų 
kontrolės, ir kad administraci
jos priėjimas pastato ją Sovietų 
Sąjungos pusėje. 

Pakartoju, vakar naktį šeši 
lietuviai žuvo kovodami už 
Lietuvos nepriklausomybę nuo 
Sovietų Sąjungos. Ir kur jie 
žuvo? Muitinėje. Ne banke, ne 
prie parlamento, ne karinėje 
bazėje, bet muitinėje. Sovietai ir 
lietuviai supranta, kad koncesi 
jos. kurias mes padarome sovie
tams, per sutartis nustatys ne
priklausomos Lietuvos ateitį. 

Su šia nauja ,,visos-Sąjungos" 
sutartimi administracija yra 
pasirinkusi, kurioje pusėje ji 
stovi kovoje, kuri įvyko vakar 
naktį Lietuvos muitinėje. J i 
nutarė verčiau remti sovietų 
juodųjų berečių kariuomenės 
padalinį negu muitinės parei
gūnus, kurie buvo nušauti. 

Yra aišku, kad MFN statusas 
Sovietų Sąjungai neneš didelės 
prekybinės reikšmes. Sovietinės 
prekės, kurios yra apimamos 
MFN, yra mažiau negu 1 bili
jono met inės ver tės . Bet. 
politinė reikšmė yra didelė, o 
ypatingai Pabaltijo kraštams 
Demokratiškai išrinktieji Pa
baltijo kraštų vadai laiškais 
išreiškė tai prezidentui bei 
Užsieno reikalų ministrui. 

Barbar i škas užpuol imas 
pr imena Amerikos 

pagr indus 
Besivystantis ryšys tarp JAV 

ir Sovietų Sąjungos yra sudė
tingas: jis reikalauja naujo 
lankstumo, supratimo bei ben
dradarbiavimo. Šaltajam karui 
pasibaigus, susidaro naujos 
galimybės. Sovietų Sąjunga ir 
jos piliečiai yra istoriniame, 
pereinamame laikotarpyje, ir jų 
lemtis neaiški. Visa tai yra 
tiesa, bet šio ryto barbariškas 
užpuolimas Lietuvos pasienio 
mui t inės mums p r imena 
Amerikos pagrindus. Prieš bet 
ką kitą. JAV simbolizuoja ir 
palaiko laisvę ir nepriklau
somybę. Mūsų tarptautiniai 
santykiai turi būti pagrįsti šiais 
principais Betkokia Naujos 
pasaulio tvarkos sąvoka turi 
atspindėti šiuos principus ir būti 
jų vedama. 

Šie principai yra grubiai 
pažeidžiami — ne iššaukiami, ne 
persvarstomi — per MFN sta
tuso suteikimą Sovietų Są
jungai. Baltieji rūmai patylomis 
reiškia savo pritarii'ią besiar
tinančiai Sovietų Sąjungos 
Pabaltijo kraštų okupacijai. 

Pone prezidente, šie pnn 
cipai yra ypatingai grubiai pa 
žeidžiami besi tęs iančių ir 
nesumažintų žiaurumų prieš 
pabaltiečius. kurie Sovietų 
valdžios pateisinami ir nesusi
laukia pastabų iš mūsų prezi 
dento. 

Vakar prezidentas Bushas 
skatino prez. Gorbačiovą, jo 
žodžiais. ..surasti būdą suteikti 
laisvę Pabaltijo žmonėms". Vis 
dėl to. 24 valandų bėgyje viena 
Lietuvos muitine yra užpulta, 
kita sudeginta. Šeši žmones 
nužudyti Prezidentas turėtų 
pasmerkti jvykius. o ne tylėti. 
Tylėti netinka Mes negalime 
delsti, kol šie nusikaltimai yra 
vykdomi Mūsų sąžinė turėtų 
reikalauti daugiau. 
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A. VAIČIULAITIS ATEINA 
IŠ DAUKANTO GIRIŲ 

P a g e r b i a n t r a š y t o j ą 85 m e t ų s u k a k t i e s proga 

PAULIUS J U R K U S 
Šis realistinių pasakojimų 

rašytojas mėgo pasakas. Ir kiek 
jų prirašė! Pasakos realistinės, 
kitos su plačia vaizduote, su 
veikėjais gyvuliais. Mėgo rašyti 
kelionių įspūdžius. Yra išleistos 
dvi kelionių aprašymų knygos 
..Nuo Sirakūzų iki šiaurės 
elnio' ir antroji „Italijos vaiz
dai". Šiai knygai buvo paskirta 
Liet. Rašytoju draugijos premi
ja. Kelionių įspūdžiai yra lyg 
kokios giesmės, lyg poezijos 
knygos gamtai, žmonėms. 

Rado laiko i! vertimams. Yra 
išvertės irgi gausybę įvairių 
raštų, — romanų, apysakų, 
straipsnių. 

Neatsisakė ir dar kitų darbu. 
Jis buvo redaktorius, redagavo 
..Ateit}". ..Dienovidį". ..Stu 
dentų žodį". . .Ameriką". 
..Vytį". .Aidus". Šį žurnalą 
redagavo arti 20 metų čia 
Amerikoje. Su kitais autoriais 

Anais dar n»>p! įklausomos 
Lietuvos laikais, kai nešiojome 
linksmas siudentiškas kepurai
tes, vieną vaka:ą užėjau pas 
savo profesorių Juozą Ambraze 
vičių. kur i s čia Amerikoje 

adinos Brazaičiu. Jis tada 
yveno Kaune . Ugniagesių 
įtvėje, rodos. nr.3. Profesorius 
an ir sako: 
— A p l a n k y k i m e mano 

kaimyną Antaną Vaičiulaitį. 
l a i buvo gretimos durys iš to 

paties koridoriaus Rašytoją 
Antaną Vaičiulaitį žinojau, 
ouvau jau skaiu-s jo išleistas 
keturias knygas, bet nebuvau 
sutikęs veidą s į veidą. 

Jis jau tada buvo pagarsėjęs 
savo esteiika, savo dailiu pa 
sakojimo stiliumi. Tai buvo 
žinomas stilistas, kurio žodžiai 
susipynė taip glaudžiai, taip 

ainiai , kad visada turėjai 
susimąstyti ir pasigrožėti. Sa-
hiniai su savo pasikartojimais 
kambėjo lyg kokia muzika. 
Supiantama. įžengiant pas 

tokį rašytoją, drauge įsineši ir 
baimę, ir pagarbą Na, kaip čia 
prieisi, užkalbinsi. Bet šis rašto 
"•nogu« buvo labai paprastas. 
;ukns ir tylus 
Jis St-dėjo prie stalo ir pasi 

lenkęs skaitė didoka knygą. 
<<ažką už-;i! ašinėjo. I mano 
.lustebusį žvilgsnį jis pats tuoj 
.tsakė: 

— Skaitau Daukanto girių 
.prašymus, nusir.šinėju retes
nius, įdomesnius žodžius, kad 
galėčiau juos panaudoti savo 
rašte. 

Tad:, kiek nustebau, bet 
vėliau paaiškėjo, kokį dėmesį jis 
-=kir'.a stilistikai, gražiai kalbai 
Jam žooas buvo brangus perlas, 
kuriuo norėjo papuošia «avo 
mintis. 

. .Hogės" 
Kai buvau Telšių gimnazijos 

paskutinėse klasėse, šaulių 
klube su rengė l i t t t a t a ros 
vakarą, ne i.šytojai. bet taip 
l i t e ra tūros mėgėjai. Viena 
mokytoja iš ..Naujosios Romu
vos" :'.:rnalo paskaitė Antano 
Vaičiulaičio parašytą pasakoji
mą , ,Rogė~". Man padarė 
nepaprastą j-pūdį «avo temati
ka, dėstymo būdu. žodžio tiks 
a:mu. savo romant'ka. estetika. 
Čia buvo sutelktos visos jo rašto 
«avybė< - jo pamėgimas puošti 
<tilių. vg kokiam graveriui 
Tiksliai išlaižyti net mažas 
uetales 

Daugelio knvgų au to r ius 

Kaip simboliška — jis skaitė 

Kaš \co jas Ant . i r i . i~ V . i n m l . i i i - \ v t . i u t M a / i I i - . 

IŠ „ATEITIES" KLUBO VEIKLOS 

Bino graži, saulėta birželio 
8-os. šeštadienio pop ie tė 
Romualdos ir dr. Algimanto 
Čepulių sodyboje. Čia susirinkę 
Clevelando ateitininkai send-

rašė vadovėlius. Aug. Raginio r a u g i a i n a m u šeimininkės ir 
slapyvardžiu prirašė daugybę k l u b o v a i d v b o s b u v o s k a n i a i 

įecenzijų. pavaišinti. Ir troškulį buvo su 
Vaičiulaitis yra vienas iš ge- k u o r n n u r a m j n t i 

riaušių lietuvių stilistų, kuris _ . , , .. . . . 
atsidėjęs puoselėja stilių, taiso Pasinaudodamas sia puik,a 
sakinius, kad jie geriau skambė 
tų, būtų tikslesni. Jis ieškojo 

AR UŽSIREGISTRAVOTE? 

Ateitininkų Studijų dienos 
rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 
dienomis vyks Dainavoje. Da
lyvių registracija baigsis rug
pjūčio 17 d., tad visi raginami 
nedelsiant registruotis. Su re
gistracija prašoma užsimokėti 
pilną stovyklavimo mokestį. 
Registraciją ir mokesčio čekius 
prašoma siųsti Birutei Bublie
nei, 5190 Longmeadovv, Bloom-
field Hills. MI 48013, USA. 
Nedelskite! 

„ATEITIES" KONKURSAS 

Šiais — sukaktuviniais — 
me ta i s vėl ske lb i amas 
„Ateities" žurnalo konkursas. 
Kaip jau įprasta, bus premijuo
jami rašiniai, eilėraščiai ir 
nuotraukos. Dalyviai skirstomi 
į dvi grupes: iki 19 metų 
(jaunesnieji) ir nuo 20 iki 25 
metų amžiaus. Konkurso mece
natas yra prel. Juozas Prunskis, 
kuris atsižvelgdamas į gausų 
konkurse dalyvaujančių skai
čių, šiemet premijoms skiriama 
pinigų sumą dar padidino. 

Medžiaga „Ateities" redakciją 
turi pasiekti iki rugsėjo mėn. 
pabaigos. Pr ie dalyvavimo 
konkursuose — ypač „Ateities" 
konkurse — per eilę metų jau 
esame pripratę. Tačiau, ar 
žinote, kad pirmasis „Ateities" 
konkursas buvo paskelbtas 
1911 m. 10 numeryje? Konkur
so tema — ateitininkų himnas. 
Žinoma, atsiųstieji eilėraščiai 
konkurso nelaimėjo, o atei
tininkų himną parašė kun. 
Jurgis Tilvytis — A. Žalvarnis. 

api ašy mą api<- Daukanto girias 
ir t .» - -ukun savo raštų girias, 
lis rast apie viską, apie iškil 
minga karžygiu senovę, lietu 
viškus riterius, apie romantinę 
praeitį, didikus, vienuolius, 
vyskupus, kunigaikščius. Iš tos 
romantines senovės tuoj nusi 
leido į realią dabartį. į kaimą, 
miestelį, narpliojo paprastų 
žmonių gyvenimus. Visur jaučia 
psichologiją, gamtos ritmą. Savo 
romane „Valentina" pasakoja 
meilės istoriją, pasakoja impre
sionistiniu stiliumi, kur pilna 
nostalgijos, /amtos virpėjimo. 
Šis r<.manas man taip patiko, 
kad parašiau net diplominį 
darbu a p o jį. b a i g d a m a s 
usiiversitetu - „Impresionizmas 
ir A Vaičiulaičio Valentina". 

žodžių, kurie tiksliau nusakytų 
jo mintį. Todėl jis skaitė Dau
kantą ir kitus senovės raštus. 

Jo sakinys kaip kokia styga — 
skamba tiksliai, švariai, pri
taikyta vaizduojamam momen
tui. Kai jis aprašo senovės 
laikus, jo proza skamba lyg koks 
senovės epas — iškilmingas, 
patrauklus, didingas. Kai rašo 
apie dabartį, sakinys kvėpuoja 
dabarties atmosfera. 

Mėgsta sustoti ties detalėmis, 
jas atbaigti, lyg išgaraviruoti. 
Per detales atskleidžia ir savo 
mintį, ir pasakojimo grožį. 

Vaičiulaitis yra lietuviško 
pobūdžio r .sytojas. bet drauge 
ir un iversa lus . Jo temos 
lietuviškos, bet jos taip traktuo
jamos, kad jas gali skaityti ir 
suprasti kiekvienas europietis. 

Vaičiulaitis mėgsta ir humo
rą. Tai dar vienas jo kūrybos 
charakteringas bruožas. Jis pats 
pasakodamas visada šypsosi, 
pasakojimą užriečia. Ir savo 
raštuose jis neiškenčia nesuku 
ręs kokios komiškos situacijos, 
nepasakęs linksmesnės frazės. 

Tai optimistas rašytojas, rea
listas ir drauge su romantiniu 
polėkiu, didelis stilistas ir 
estetas. Vaičiulaitis yra ištisai 
vakarietis rašytojas. Slavų lite
ra tūra jam neturėjo jokios 
įtakos ir jo nepatraukė niekada. 

Tai vienas iš stambiausių 
mūsų rašytojų. Jo surinkti 
raštai, kritika ir kita sudarytu 
keliolikos tomų lentyną. 

Esame dėkingi iškiliajam 
rašytojui už tą didele dovaną 

proga, klubo pirm. Romas 
Bridžius t rumpai apžve lgė 
klubo veiklą, kuri per praė
jusius metus buvo labai gyva ir 
sėkminga. Valdybą sudarė : 
dvasios vadas kun. Gediminas 
Kijauskas.S.J.. pirm. Romas 
Bridžius. vicepirm. Stasė Kaz
lauskienė, sekr . R e g i n a 
Šilgalienė. ižd. Džiugas Staniš-
kis. renginių — Dana Čipkienė, 
parapijos kavučių rengėja Kazė 
Vaičeliūnienė. korespondentė 
Dalia Staniškienė ir n a r ė 
Romualda Čepulienė. Valdyba 
išvystė pozityvią veiklą ne t ik 
ateitininkų šeimoje, bet ir ben 
drai lietuvių visuomenėje. 

Valdyba be devynių formaliu 
ir daug neformalių posėdžių, 
surengė visiems lietuviams 8 
vakarones, kuriose klausytojų 
svyravo nuo 50 iki 130; jose 
prelegentais buvo: k u n . 
Kazėnas iš Lietuvos, dr. Rimas 
Liauba puikiomis skaidrėmis ir 
gyvu pasakojimu susirinkusius 
nukėlė į Lietuvos provinciją 
Doc. Gediminas Purlys iš Klai
pėdos konservatorijos, vadova
vęs Čiurlionio ansamblio išvy
kai Lietuvon, kalbėjo apie 
muzikini gyvenimą Lietuvoje. 
Kun. Hermanas Šulcas, salezie
tis misijonierius iš Ruandos. 
Afrikoje, apie misijų darbą tarne 
skurdžiame juodųjų k ra š t e . 
Adv. Augustinas Idzelis palietė 
mažumų klausimą Lietuvoje. 
Žurnalistas. Tautybių centro 
direktorius Algis Rukšėnas 
kalbėjo apie šio centro reikšmę 
naujiems ateiviams, besikurian 
tiems šiame krašte Ju l iu s 
Balūnas pasidalino įspūdžiais iš 
Lietuvos, kur jis beveik metus 

DAINAVOJE 

Rugpjūčio 4 d - 11 d. 
Lietuvių Fronto bičiuliai 

Rugpjūčio 11 d. — 18 d. 
Mokytojų savaitė 

Rugpjūčio 18 d. - 25 d. 
Tautinių šokių kursai. 

lietuvių literatūrai, lietuvių 
tauta,. Kartu džiaugiamės, kad P r a l e , d f> talkindamas Parla 
jis savo kūrybą 1926 metais pra
dėjo „Ateityje", ir visą savo 
gyvenimą liko ištikimas šio 
žurnalo ir sąjūdžio idealams. 

Didelės ir gražios Daukanto 
aprašytos girios. Tokia didelė ir 
graži yra ir Antano Vaičiulaičio 
sukurtoji kūryba. 

Su dėkingumu ir meile lin
kime jam sveikatos ir tos nuo 

mente ir kitose institucijose. 
Henrikas Stasas. apkeliavęs 
Turkiją, ap ta rė vaizdžia i 
Mažąją Aziją, kaip civilizacijos 
lopšį. 

Ir savi organizaciniai reikalai 
nebuvo nustumti nuošalin. Ne
lės ir Arvydo Paltinų balandžio 
13 d. koncertas sutraukęs gra 
žią auditoriją, keliais šimtais do 

taikos, kuri tuščius popieriaus lerių papildė klubo iždą. Kon 
lapus pripildo gražiu girios certas buvo tradicinės ('leve 
šlamėjimu. lando ateitininkų šventės dalis 

Sekmadieni, bal 14 d., atei
tininkai su vėliavomis dalyvavo 
pamaldo-e Dievo Motinos šven 
tovėje, kur pamokslą pasakė 
kun. G. Kijauskas.S.J. Parapi
jos didžiojoje salėje akademijos konkurse net nedalyvavęs, 
metu kaihtjo Ateitininkų fede
racijos tarybos pirm. Birutė 
Bubliene iš Detroito. Penki 
jaunučiai ir t rys moksleiviai 
savo įžodžiais įsijungė į atei-
tininkijo- eiles. 

Federac ijos vadas Juozas 
Polikaiti- būdamas Clevelande. 
dalyvavę ateitininku susirin
kime. Buvo surengtas šeimos 
pikniką-; DMP svetainėje. Aldo
na Zai skaitė pravedė vienos 
dienos rekolekcijas, kuriose da
lyvavo arti 60 asmenų. 

„Atei'ies" klubas iš savo iždo 
apmoki jo knygų siuntą į Lie
tuva l Jaunimo sąjungos organi 
zuota;. -inko. pakavo drabužius 
siunčiamus į Lietuvą, sveikino 
ir aukomis parėmė kitas organi
zacijas ju švenčių proga. Iš 
ryškesnių aukų 1990-91 metais 
pažymėtina: Jaunučių veiklai — 
260 dol . Dievo Motinos parapi
jos sales scenos uždangai įsigyti 
— 300 dol.. Dainavos stovyklai 
- 100 dol.. L. Kat. Šalpai - 200 
dol.. vysk. J. Žemaičiui — 100 
dol.. „Tėvynės garsų" radijo 
transliacijoms — 50 dol., Altui 
ir LB — 35 dol. (beveik visi 
nariai aukojo asmeniškai vasa 
rio 16-sios proga), „Ateities" 
žurnalui — 50 dol. ir 1.1. 

Pirmininko R. Bridžiaus pra
nešimas buvo sutiktas nuošir 
džiais plojimais. Dar stipresnių 
aplodismentų pirmininkas susi
laukė pranešdamas, kad, jei 
susirinkusieji pritars, valdyba 
sutinka pasilikti antrai darbo 
metų kadencijai. Tikrai nebuvo 
nė vieno balso „prieš". Tik Dana 
Čipkienė. kuri taip plačiai yra 
įsijungusi į Pagalbos Lietuvai 
veiklą, renkant ir siunčiant 
vaistus „Caritas" ir kitoms lab
daros organizacijoms Lietuvoje, 
iš valdybos pasitraukė. Jos vie
ton bus pakveistas ki tas klubo 
narys. 

Judriame, palyginti. Cleve
lande ateitininkai sendraugiai 
reiškiasi ne t ik kaip pasvyvūs 
stebėtojai, bet ir kaip aktyvūs 
nariai ir kitose organizacijose ir 
kaip dosnūs rėmėjai. Lietuvos 
laisve- reikalas ateitininkuose 
randa gilų atgarsį ir paramą. 

Ši graži popietė Algio ir 
Ramutės Čepulių sodyboje buvo 
maloni pavasarinė atgaiva, 
nariai dėkojo Čepuliams ir 
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Pr' .'aušo Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straet, Ctilcaoo 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
R«z (708)246-0087; arba (708)248 8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312)735-5558 

507 S. Gllbert, LaGrange. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p - 7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd oždarytaa. ketvd 1-3 v p p . periKld 

ir seštd 9 v f -12 v p p 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

Raz. (1-312) 776-7679 
Kab. (1-312)562-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wsst Burlington, lai. (706) 512-0084 
Waaliiiont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąr,a':u 

ligos ir chirurgija 
Moly Cross, 2701 W 68 St Chicago 

Tel (312)471-5573 
9830 S Ridgeiand, Chicago Ridge, IL 

Tel. (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susita'-r-ią 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. (1-312)735-7709 

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory HHts 

Tai. (706) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS M ĮKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

rSVTMty Mr#8^CGJI v R H l C 
217 8. 127 St. — Lafnont. IL 80439 
P'.kiauso Palos Communi¥ Hosp'tai i 

S.ive- Ooss Hosp'tai 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (788) 257-2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5760 Archar Ava. 

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
i b i 

6132 S. Kadzle Ava., Chicago 
(1-312) 776-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical 8uilding 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
CESAR J. HERRERA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo hgos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai' 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susuar mą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory HilK !L 
Tai . (708) 598-8101 
Vai paqnl susitnrirp.i 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 9 5 St. 
Oak Lawn, IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 706-636-3113 

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

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šeši 12 :(» 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BUROEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MtcMgan Ava., Suite 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Kean Ava.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 va) ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

vaMvhai. 
V.R. 

Sherman ligonine. Ek>n. IL 
Tai. 766 666 6976 

Kab. tai. (1-312) 565-0348; 
Raz. (1-312) 776-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

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

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Te l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p c " ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 776-2860. 
Raz. (706) 446-5545 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pag-'il susitarimą 
Tel. (1 312) 565-7755 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (706) 4 4 2 4 2 6 7 

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

7722 5. Kedzie Ava.. 
Chicago. M. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Centar 

Napervllla Cantpus 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310. 

Nepervttta IL 60563 
Tai. 1 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 666-3166; 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm antr . ketv r penkt 3 6 

šeštadieniais f.igal sutar imą 
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LIETUVA IŠ ARTI 
Galima gyventi ištaigingiau

siuose rūmuose, bet jie nebus 
tokie brangūs, kaip tėviškėj 
palikta šiaudiniu stogu trobelė 
ir sodybos gale išmindžioti pilkų 
dirvonų takeliai Su tokiu jaus
mu daug kas lanko vaikystės 
dienų kampelius, paliktus prieš 
beveik penkiasdešimt metų. Su 
v irpa širdis, kai suranda tą ge
ografinę vietelę, bet neranda nei 
buvusios sodybos, nei namų pa
matų akmens, nei prie vartų au
dusios liepos kelmo likučių. 

Lietuva, kokią išsivežėm, liko 
tik atsiminimuose. J i kitokia. 
Nebūtinai pasikeitė į blogą 
pusę. nebūtinai ir j gerą. Pasi
keitė miestai, o kaimas dar dau
giau. Seno. tradicinio kaimo 
vaizdo jau nepriklausomybės 
laikais beveik neliko Trilaukė 
istema, ilgi rėžiai buvo išnykę, 

žmonės kėlėsi į vienkiemius. 
Senesni ūkininkai su tam tikra 
nostalgija apgailestavo, kad ne
bus tokiu Vinco Krėvės aprašy
tu kasdienių suėjimų papoliti
kuoti sodžiaus gale po plačia
šake liepa. Žinant lietuvių 
darbštumą ir meile savai žemei, 
pritaikius naujus ūkininkavimo 
metodus, laisvos Lietuvos ūkis 
būtu suklestėjes, pasiekęs Dani
jos ar Olandijos lygį. Graži būtų 
mūsų žalioji Lietuva, jei ne sve
timi batai, sugražinę viską ke
lis šimtmečius atgal. 

Nors senu kaimų neliko, bet 
važiuojant per visą Lietuvą 
skersai ir išilgai pamatai nauju 
kaimelių. Tai kolchozai. Naujos 
gyvenvietės daugiausia išri
kiuotos ilgom eilėm. Cementi
niai ar mūriniai nameliai, rau
doni stogai. Iš tolo atrodo, lyg ir 
nieko sau. bet iš arti pamatai, 
kad tai nedideli pastatai. Vieno
di, nuobodūs, nejaukūs, Ne taip, 
kaip būdavo kaimo sodybos, kur 
kiekvier>.: kuo nors skyrėsi nuo 
kaimyno ir nebuvo sugrūsta. 
Gerai, kad gatvės veik visur as
faltuotos, prijungta elektra. Ko
dėl visi namai tokie maži? Tau 
atsakys: jei būtų didesni, reikė
tų įsileisti antrą šeimyną, sve
timą. O kas gi nenori po vienu 
stogu gyventi tik su savais? Prie 
namo kolchozininko sklypelis, iš 
kurio praktiškai minta šeima ir 
dar ši bei tą sugeba ir į turgų 
nuvežti, pinigėlį sukalti. Dar ir 
koks va i s in i s medelis a r 
krūmas. Tik ne toks sodas, koks 
buvo anais laikais senelio sody
boj. Sodai yra kažkur toli. bet 
kolektyviniai Nenueisi ten ka
da nori ir obuoliu nepasikratysi. 
Nerasi čia nei plačių, mergaičių 
laistomu darželiu su aukštastie
biais žalumynais. 

Pasikalbi su ūkininkais ir 
pamatai, kad ilgais žiemos 
vakarais jie neturi laiko bend
rauti, rinktis pas vieni kitus. 
Žmonės lyg pasikeitė Dar taip 
neseni Įnikai, kai bendravimas, 
susirinkimai būdavo priversti
n ia i . Po darbų re ikėdavo 
klausyti agitatorių aiškinimo, 
kokie dabr geri laikai ir žmonės 
laimingi Dabar nors poilsiui 
'ieka daugiau laiko, visi pripa
žįsta, kad pagal Maskvos planą, 
nepatikrinus vietoj, per daug 
metų buvo sujaukti dirvonai, 
nereikalingai pravesta melio
racija, panaikinti upeliai. Iš
nyko ir paukščiai giesmininkai 
Kitas sako. kad gegutę girdėjęs 
tik prieš kelis metus. Pempės, 
kurios ankstyvais pavasariais 
pasitikdavo praeivį ..gyvi. gyvi" 
veik išnyko ..Gal kur nors ir 
yra. bet aš girdėjau tik prieš 
penkiolika metų". 

Pravažiuojant šalutiniais ke
liais daug kur teko matyti susi
kūprinusias moteris rankiniais 
kauptukais didžiuliuose kolcho 
zo laukuose kaupiančias bulves. 
Ar nėra nei arklių, nei arklų? 
Juk tai vergų darbas, ypač kai 
šiemet tokios šlapios, išmirku
sios dirvos. Ūkininkai teigia, 
kad kolchozų centruose tebesė 

di tie patys biurokratai, kad jų 
per daug. Dar daug laiko turi 
praeiti, iki pavyks žemės ūkį 
sveikais pagrindais perrefor
muoti, kol dirbantysis pajus, 
kad dirba tikrai sau. Tada vėl 
bus noras ir entuziazmas dirb 
t i . kurti Lietuvos ekonominę 
gerovę. Be abejo, naujajai vai 
džiai, nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybei, tai bus ir jau yra 
pati sunkiausia problema. Tik 
reikia, kad tai suprastų ūki 
ninkai ir nereikalautų per vie 
ną kitą dieną stebuklo. Ta link 
me turėtų būti nukreipta ir vi
sa informacija. Žinant kiek 
vieno norą turėti savo nuosavą 
lauką, išsikelti į vienkiemius, 
sunkiausias reikalas bus trobos. 
Anais laikais medinius pastatus 
išardyti, juos perkelti nebuvo la 

RUSIJOS TRAGEDIJA 
Iš Boris N. Je lc ino pranešimo Rusijos 

depu ta tų suvažiavime (Kovo 29 d.) 
„Tota l i t a r inė sis tema vis 

daugiau pasirodė esanti izoliaci
joje. Šalyje prasidėjo politinių jė 
gų poliarizacija Koncervatyvio-
sios jėgos pamažu numetė per 
sitvarkymo maskiruotę. Iš pra 
džių nedrąsiai, vėliau įsidrąsinę 
jie atvirai pradėjo kalbėti apie 
revanšą ir galu gale perėjo į 
puolimą. J ie iš karto pasuko 
keliomis kryptimis, bet svar
biausią smūgį sutelkė į ekono 
miką Paskutiniu metu jie pra 
dėjo platinti kaltinimus, kad 
ekonomiką sugriovė ..demokra 
ta i" . Manau, kad atėjo laikas 
plačiau pasiaiškinti, kame gi 
glūdi ekonominės krizės šaknys, 
kurios liudininkais ir mes patys 
esame. Pačioje pradžioje nusis 
tatysime, kad yra Rusija ir 
rusiška ekonomika. Mūsų res 

į publikoje sujos 149 milijonai 

j a i . jos pačios teritorijoje 
Ypat ingai gamybos sferoje. 
RSFSK pramonėje pagrindinių 
fondų rusiškoji dalis tesudaro 
mažiau negu 15^ . Pagalvokite: 
1 5 1 ! Pagrindinės šakos- kuro-
energetikos, metalurgijos ir 
mašinų gamybos kompleksai — 
p i lna i p r ik l auso Sąjungai . 
Respublikoje beveik nėra tokių 
pramonės šakų, kaip chemija, 

bai sunku. Kaip dabar, kai tie į gyventojų, mažai kas priklauso 
pastatai cementiniai ar plytų? 

Teisybė. Žemaitijoje ir Aukš 
taitijoj plačiuose laukuose teko 
matyti ir senų vienkiemių Kaip 
jie išsilaikė — nežinome. Tik jie 
buvo, greičiausiai, už įstatymo 
ribų: labai vargingi, sugriuvę, 
pastatai netaisomi 

Miestai, miesteliai. J ie paau 
go arba praaugo. Nauja archi 
tektūra galima pasigėrėti tik 
Neringos pusiasaly, nuo Smil 
tynės iki Nidos. Ten dabar ga 
Įima lankytis visiems. Tik Ame 
rikos piliečiams reikia sumokėti 
4 dolerius. Dar yra privačių 
dailių namų. vienas kitas sko
ningas Kultūros namu pastatas. 
pvz. Josvainiuose. Bet t a i 
išimtys. Kitur ir Kul tūros 
rūmai panašūs į didelius cemen 
tinius. neišradingai sulipdytus 
garažus. Nustembi iš vakaru 
pusės privažiuodamas Kauna 
arba Elektrėnus. Iškart išdygsta 
dešimties ar kiek mažiau aukš 
tų labai vienodi daugiabučiu 
blokai. Jų visas miškas. Be jokio 
individualumo, pagal vieną 
planą. Amerikiečiai jau pavadi
no juos ,.monstrais". Ne tokiais 
aukštais apstatyti ir maži mies
tukai, įvažiavus iš vakarų i 
Klaipėdą, vienam kvartale tie 
blokai tokie, kad norėtųsi juos 
kuo greičiausiai išsprogdinti 
Bet žmonės gyvena — kur gi pa
sidėsi. Kiek geriau su statyba 
Vilniaus Lazdynų rajone. Ten 
yra ir žalumynų, ir namai kiek 
įvairuoja. 

Kas gerai: tai keliai. Visi vieš 
keliai asfaltuoti, o greitkeliai iš 
Vilniaus į Klaipėdą ir į Pane 
vėžį puikus, lygūs. Tik dar ne 
pritaikyti tarptautiniam stan 
dartui — perjuos leidžiama per 
eiti. Todėl teko net pora kartu 
pamatyti pėsčiųjų aukų. Kad so 
vietai pritarė kelių moderniza 
vimui. suprantama kodėl: stra 
teginiais sumetimais. 

Lietuva graži savo žemėvaiz-
džiu. miškais, ypač beržynais. 
Nepamatysi čia. šiame krašte, 
tokių aukštų, tiesių beržų, kaip 
Lietuvoj. Antra kas žavi — žmc 
nės. Atvykusį nesuinteresuotai 
sutinka ir palydi su meile. 
Jiems veik neįmanoma už pa
tarnavimą įsiūlyti pinigą. Mes 
išeiviai nesam tokie jiems geri. 
kokie jie yra mums. 

Dideliu sunkumų ir kliūčių 
lankytis tėviškėj dabar nėra, ir 
su doleriais labai pigu. Ne taip 
buvo dar prieš kelis metus, kai 
Lietuvos lankymas buvo tik 
penkios ar septynios dienos Vil
niaus viešbuty ir ten susiti 
kimas su giminėmis. Reikia, 
būtinai reikia, visiems apsilan 
kyti Lietuvoje, pabendrauti su 
senais ir naujais draugais ar gi
minėmis, juos paguosti, užjaus 
ti, suprasti kiek jie iškentėjo 
persekiojimų, kiek patyrė bai 
mės. Stebėtis reikia kaip ten 
žmonės užsigrūdinę ir savo var
gais nesiskundžia. Visur ir visi 
svečius sutiks išskėstom ran
kom. 

č. g. 

energetika, prietaisų gamyba, 
radijo pramonė. Rus.' s Cikis 
tokiu būdu yra v i s i ška pri
klausomybėje sąju"i.'inėms 
žinyboms. 

Respublikos ir vietinių orga
nų valdžioje yra tik lengvo
j i pramonė, agropramoninis 
kompleksas, arti pust- statybi
nių fondų, trečdalis transporto 
ir penkta dalis miško rramnnės 
komplekso. Paskelbir- ; ekono
minio suvereniteto respjblikai 
gale praėjusių metų ik: -;iol pasi
tarnavo Centrui, kairoriedan-
ga jo paties nesėkmėm- ondeng-
ti. Jie dabar viską priskiria 
respublikai, nors î  tikrųjų 
viskas yra atvirkščia: Panašūs 
kal t inimai ir spel iliatyvi-
nai samprotavimą' vi~:škai 
neturi pagrindo. Netgi jei 
gu respublikos parlamentas 
ir vadovybė visu tuo Kr.u v./<:c 
mę. tikslas būtų nepa-.:'kiamas 
Taip. kaip negalima sugriauti 
to, kas nėra mūsų kompetenci
joje? Atvirkščiai, chaosas sąjun
giniame ekonomikos sektoriuje 
sukuria nepakeliamas sąlygas, 
dė! respublikos įmonių funk 
cionavimo. Duosiu vieną pavyz
di, ypatingai aktualu šiandien. 
Visiems žinoma kritiška padėtis 
su žemės ūkio technika Bet Ru 

Originalus priešgaisrinis namelis miške netoli Merkinės. 

sija negamina nei pačios techni 
kos, nei jos atsarginių dalių. 
Beveik visi traktoriai, naudo 
jami mūsų kaime, gaminami są 
junginėse gamyklose. Tas pats 
vaizdas ir su automobilių, pa 
dangų gamyba ir 11. Argi Rusi
jos valdžios organai neša atsa
komybe už tai, kad 1990 trak
torių gamyba sumažėjo 18T ir 
mažėja dar toliau? Ne Rusijos 
vyriausybė kalta už tai. kad 
dešimtys tūkstančių technikos 
objektu pasilieka nenaudojami 
dė! trūkumo atsarginių dalių, 
kurias taip pat gamina sąjungi
nės įmonės. Bet v i so to 
rezul ta te šį pavasar į n e b u s 
apsė t a daugybė Rusijos lau
kų ir maisto produktų t rūku
mą pajus Rusijos gyventojai. 
Ir jie vėl viso to klausinės 
mūsų 

Štai dėl ko mes apie visa tai 
kalbame ir tvirtai esame pasi
ryžę stiprinti ekonominį res
publikos suverenitetą. Rusijos 
ekonomika iki šiol iš esmės 
pasilieka kolonialine. priklauso
ma, ir mes niekur nepabėgsime 
nuo šio klausimo. Mes esame 
pasiruošę sąjungines įmones 
perimti Rusijos jurisdikcijos 
žinion Ne Rusija iššaukė tieki
mo pablogėjimą, gamybos suma
žėjimą pagrindinėse pramonės 
šakose, masinius tiekimo disci
plinos pažeidimus Juk pagrin
dinė jų dalis tenka santykiams 
tarp sąjunginiu gamyklų. Mes 
nepriėmėme nei vieno kon
fiskacinio įstatymo, varžančio 
prekių judėjimą Ir dė! ko čia 
..įstatymu karas"? Paprasčiau
siai Sąjunginė vyriausybė pa
metė efektinga kontrolę ga
mybai. Ne Rusija kalta už tai. 
kad šalyje siaučia aštri finansi
nė krizė. Respublika, kaip jau 
jūs žinote, pinigų nespausdina. 
Mes kontroliuojam tik 12^ kai
nu. Viskas dėl to ir yra, kad 
sąjunginė valdžia taip ir nesu
gebėjo apsispręsti už radikalias 
ekonomines reformas, su kurio
mis mes taip beviltiškai pasivė
linome, ir dar stengiamasi pasi
laikyti senąja ekonominę siste
mą, nuvertintą pačios istorijos, 
sistema kaip valdyti ekonomiją. 
Sąjunginės programos dėl eko
nomikos taip ir nėra. Iki šiolei 
sąjunginėje vyriausybėje vis dar 
svajojama apie išmintinga cen
trine valdžią, kaip ir anksčiau, 
neleidžiama respublikoms turė
ti savo ekonomiką. 

Bet pat: didžiausia respubli-

Rimties valandėlei 

TURTUOLIO POMIRTINĖ 
KANČIA 

Palyginimo aiškintojai nuo 
pat pirmųjų amžių nesutarė: ar 
šis Jėzaus palyginimas yra is
torinis faktas, ar tik sukurtas 
palyginimas. Tertulijonas. Am-
broziejus. Jeronimas. Ireniejus. 
o vėliau Bonaventūra laikė šį 
palyginimą istoriniu faktu 
argumentuodami, kad Jėzus 
pasako to elgetos vargšo vardą. 
Taigi faktas tikras. Tačiau kiti 
senovės Bažnyčios Tėvai ir Mo
kytojai, kaip Justinas, Teofilius 
Antiochietis. Krizostomas, tei
gė, kad tai yra sukurtas vaizdas 
be jokio istorinio pagrindo. 
Vėlesniu laikų egzegetai irgi 
palyginimą vadina ne istoriniu, 
o sukur tu vaizdu. Elgetai 
duotas Lozoriaus vardas nereiš 
kia. kad toks Lozorius iš tikrųjų 
yra buvęs. Jis yra tik aiškes
niam ir stipresniam įspūdžiui 
pabrėžti. Būtų tikrai nuostabu, 
jei Jėzus taip aiškiai apie kai 
kurių amžinąjį likimą būtų kal
bėjęs. 

Tiesa. Dievas žino ir žinojo 
kiekvieno žmogaus amžinąjį 
likimą, tačiau niekad to atvirai 
neapreiškė. Jeigu Jėzus būtų 
kalbėjęs apie tam tikro Lozo
riaus pomirtinę laimę, tai jo 
klausytojai būtų nesunkiai 
atspėję ir ano turtuolio vardą, 
juoba, kad jis turėjo penkis 
brol ius . J ėzus ir t i k ra i 
pasmerktųjų niekad vardais 
neišdavė. Viešpats palyginime 
paėmė sukurtą vaizdą, kaip 
pavyzdį skelbiamos tiesos, nors 
tokių ar panašių atvejų galėjo 
pasitaikyti ir konkrečiame gy
venime. 

Palyginimą apie lėbaujantį 
turtuolį ir vargšą alkaną elgetą 
galima padalinti į dvi dalis: pir 
moji — turtuolio ir vargšo dalia 
šioje žemėje, antroji — jų 
priešingas ir skirtingas likimas 
kitame gyvenime. Pirmosios da
lies abiejų likimo pasikeitimas 
po mirties yra išreikštas Jėzaus 

kos t ragedi ja toji, k a d ji pa
virto s t ambiaus ia g rūdų im
portuotoja, kurių produktų ga
myboje Rusija turėjo didžiau
sias, turtingiausias tradicijas. 

Duonos importas, kaip narko
tikai, iškreipė visą rusiškojo 
ūkio struktūrą — nuo pasėlių 
iki kepyklų pramonės. Nuo im
porto priklauso beveik visa 
paukštininkystė ir kiaušinių 
gamyba, didelė dalis kiaulių 

(Nukelta į 4 psl.) 

pasakytais žodžiais Abraomo 
lūpomis: „Atsimink, sūnau, kad 
tu, dar gyvendamas, atsiėmei 
savo gėrybes, o Lozorius — tik 
nelaimes. Todėl jis susilaukė 
paguodos, o t u kenti". Taip iš 
skirtumo tarp šio ir būsimojo 
gyvenimo, iš likimo turtuolio ir 
vargšo, matyti pagrindinis pa
lyginimo mokslas: šio gyvenimo 
socialinės sąlygos pasikeičia 
amžinybėje. Išdidumas, bešir-
d iškųmas , tu r ta i , kuriais 
pasižymėjo turtuolis, ir vargšo 
Lozoriaus padėtis radikaliai 
pasikeičia. 

Įsižiūrėkime į lą lėbaujantį 
turtuolį, kaip Jėzus jį nupiešė. 
Jis rėdosi brangiais rūbais, 
sotinasi rinktiniais brangiais 
valgiais. Jo rūbai purpuras — 
brangiausias viršutinis drabu
žis, apatiniai drabužiai, plo
niausia drobė. Ko nors istai-
gingesnio ir brangesnio jau 
negalima rasti. Tas turtuolis 
nebuvo šykštuolis. Jis sau nieko 
nesigailėjo. Bet dažniausiai tie, 
kurie sau nieko nesigaili, yra 
labai šykštūs kitiems, ypač savo 
tarnams. 

Senovės tradicijoje jau nuo UI 
amžiaus ir tam turtuoliui buvo 
duotas vardas. Kai kuriuose ano 
meto raštuose jis vadinamas 
Finėjum. Šis vardas yra paim
tas iš Senojo Testamento Skai
čių knygos, kur paminėtas 
vienas Arono sūnaus Eleazaro 
sūnus Finėjas. Tačiau ano Seno
jo Testamento Finėjo gyvenimas 
neturi nieko bendro su paly
ginimo turtuoliu lėbautoju. 

Dabar pažvelkime į tą vargšą 
Lozorių. J i s guli prie turtuolio 
vartų, visas aptekęs votimis, 
žaizdomis. J is alkanas i r 
pasitenkintų bent turtuolio 
puotos likučiais, kurie paprastai 
išmetami, tačiau ir to jam 
niekas nepasiūlė. Taigi jau di
desnio vargo, skųjrdo negalima 
nė įsivaizduoti. • J i s visų 
atmestas, užmirštas. Jo draugai 
tik šuneliai, kurie laižo jo 
žaizdas, žinoma, ne iš pasigailė
jimo vargšui, bet dėl to, kad ir 
tie šunes yra alkani, o vargšas 
nepajėgia jų atsiginti. Lozorius 
guli prie turtuolio rūmų vartų, 
tad turtuolis negali jo nežinoti, 
nepastebėti. O jei nepasiunčia 
jam nė valgių liekanų, tas rodo, 
koks jis yra beširdis. Dėl to tur
tuolio prabanga po mirties virs 
jam bausme, kančia. 

J .V . 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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į aki, — arba. — gali ir kirvį prikabinti. — taip : «u 
žmonės Lietuvoje apibūdindavo tirštą migla. 1 okin 
migla buvo apgaubusi ir mus šį rytą. Daugiau perk'.as 
valandas riedėjo mūsų traukinys, net pasigarsindamas 
turimais signalais, lėktuvų nepersekiojamas. Artėj nt 
prie VVeiden pradėjo blaivytis. Kai įvažiavome i -totį 
9:30 vai. paskelbė oro pavojų. Žmonės bėgo iš st< :ies 
į laukus, net atgal neatsižvelgdami — miestas dar ht-ps-
nojo po vakarykščio bombardavimo. Lėktuvams "įsi
danginus atvažiavome i Preissatz. Nuo čia palik' tik 
mūsų ..ešelonas" — vos trijų vagonų. Garvežv - os 
judėjo įkalnėn, sunkiai pjaudamas provėžas per -' rą 
sniego danga Prajudėjome pro kelias sustojimo vi. *as, 
bet jose nesimatė jokios gyvybės. Geležinkelieti!' ne
baisiai prasitarė, kad esame fronto zonoje. 15:00 \al 

rango NKVD karininkai. Tai geriausi pasaulyje klas-
toįimo specialistai Vienas pulkininkas pasikvietęs 
mane prie stalo labai mandagiai pasiteiravo ar aš kalbu 
rusiškai, kas būtu pravartu,nuvykus Lietuvon. Kokia 
pavarde ir profesija noriu turėti dokumentą Visa tai 
bus paruošta rusų kalba, autentiškais rusų parašais 
ir net ant rusiško popieriaus. — paaiškino. Kadangi 
rusu kalboje buvau silpnas, tai tokį ..šiški'' vaizduoti 
atsisakiau. Pasilikau priėjau turimų lietuviškų Prie 
savo pavardes, turėjau dar tris surogatus: Vytautas 
Klausutis, Stasys Kiela ir Otto Krieger. Tarp kitko iš 
mano vidaus paso ir atsargos liudijimo pasidarė nega-
tvvus ten esamu parašų, antspaudu, vizavimosi 
štampuku ir balsavimo atžymėjimo. Tuo mano vizitas 
ir buvo baigtas. Atsisveikindamas palinkėjo laimingai 
pasiekti Tėvynę. Koks niekšas — pagalvojau. Išėjęs iš 

grožį, klausytis paukščių koncertus, žinoti lapių urvus 
ir kur laikosi kiaunės, bet ir visas gamtos kliūtis; skar
džius, upes, klampynes, i jas įėjimus ir išėjimą. Kaip 
į jas įsivilioti priešą, sudoroti ir be nuostolių pasi
traukti . Pagrindinė ir svarbiausia „Miško brolių" pa
reiga, tai pažinti apylinkės gyventojus, žinoti jų 
silpnąsias ir gerąsias savybes. Jų ideologinį, religinį 
ir moralini charakterį. Jų negąsdinti, nekeršyti, ne
skriausti, bet kooperuoti. įsigyti jų pasitikėjimą, o tuo 
pačiu ir paramą. Mes juk esame jų globėjai, o ne 
engėjai. 

Tokios lokalinės grupės sąstate neprivalo būti prie
maišų. Tiktai gerai pažįstami ir vienas kitu pasitikį 
asmenys. Drausmingi, lojalūs ir paklusnūs principų 
idealams, šventai pildys iškilmingai duotą partizano 
priesaika. Pritapėlis kovotojas, nors jis ir neturėtų 

raštinės nuėjau prie laukiančio traukinio. Visiems susi- blogu intencijų, bus ilgai sekamas, kol įsigis pasi
rinkus 17:00 vai pradėjome kelione atgal. tikėjimą. Bet likimo gairė gali pakrypti jam nedėkinga 

Eschenb ach buvo gerai užmaskuotas ir po stipria linkme. Prileiskim. nors ir trumpam laikui jis pradings 
sargyba apsaugotas miškinguose skardžiuose. Nelabai iš seklių akiračio. O netrukus įvyks priešo ataka arba 
kas ir žinojo, kad visas miestelis apgyvendintas sovie- pasala, gali būti įtartas išdavimu. Už tai jo laukia parti-
tinio režimo budeliais NKVD-istais, kurie paruošdavo zanų teismas, o jo sprendimas griežtas! 0 gal jis 
dokumentus vokiečių desantininkams, siunčiamiems į nekaltas0 Gal tik sutapimas? Kad tas abejones kelias 

prasikasėme iki Eschenbach. Tai buvo pask :'inė sovietu užnugarį. .gal" nesikartotų. grupės turi būti švarios nuo 
stotelė. Mūsų transporto priemonė privalėjo p;i' 
kol grįšime utgal. Išlipus iš vagono, prie mane- ! 
statė du kariški patruliai ir pareikalavo dokun1' 

— Ausvveis, bitte! 
Patikrinę mostelėjo ranka atokiau matomu r 

tų link. kurie buvo maždaug 300 m atstume. Nuk 
pojus per sniegą apie puse to kelio, prisistatė k:tan
tiško sudėjimo sargybinis. Trečias pasitik" 
administracijos ir pravėręs duris įleido vidun Ta 
sustiprinta apsauga. Atsiradau ilgame kondoru.'* 
singiau — laukiamajame. Čia prisistatė VOK: 
viršila, gal kurjeris, šis pravėręs duris įleido vidur. 
buvo didelė raštinė, kokia 1015 stalų, prie 

ūkti 
:si-
u: 

Pirmosios dienos pradiniai pasiruošimai skrydžiui oportunistu 
atkreipė manu ypatingą dėmesį — grupių išskaidymas. 
Kas kokia pasalą ar klastą buvo pramates taip ir 
neteko sužinoti. Nemanau, kad saviškiai pasirinko 

<** savižudiška struktūrą Tokią cinišką „paslauga" galėjo 
:™- paruošti tik SS-ninkai. Mes nesame, kaip kautynių 
'le- vienetas siunčiamas i frontą. Ten nėra pozicinio karo. 
rie nėra fronto ir pozicijų Mūsų kovos metodai - pasala! 
tin Užpulti! Sunaikinti' Dingti' Tam tikslui susikųre 
t-i- vietinės grupės Kokios atvyko iš Lietuvos, tokios pri-

tis, valo ir grįžti' Arba dingti iš SS ninku orbitos! Ginkluo 
Tai tos kovos sėkmingumui, kovotojai turi būti lokaliniai. 
*j° Ten. kur ju šaknys čiulpe gyvybės sultis iš gimtosios 

blizgančiais, kaip Ivano Žiauriojo antpečiais jk&Q žemės. Jie privalo pažinti ne tik apylinkės miškus, jų 

Patarlė sako — atsarga gėdos nedaro. To atsar
gumo dėliai ir dangstomasi apsisaugoti nuo šnipų, o 
jų galėjai rasti kiekvienoje vietoje, net ir įtarinėtojų 
kišenėje!.. Grupė, su kuria aš atvykau iš Tėvynės į čia 
vadinamą desant ininkų mokyklą, atrodė, t a i p 
susigyvenę, kaip vienas nedalomas kūnas. Deja, karui 
pasibaigus, vienas iŠ tos grupės, berods gelžkelietis, ieš
mininkas, nubildėjo per raudoną semaforą į sovietų 
repatriacinę komisiją ir iškeliavo į tarybine su visais 
duomenimis apie mus. Laimė, kad nebuvome nuskrai
dinti — būtų visus išdavęs!... 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

SUVAŽIAVIMAS 
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menes valdybos pastangomis 
sušauktas Bendruomenės pir
masis visų kraštų pirmininkų 
suvažiavimas įvyko liepos mėn. 
26-28 dienomis Vasario 16 gim
nazijoje. Vokietijoje. Jo tikslas 
buvo pažvelgti j visų kraštų 
bendruomenių darbus bei pla
nus, aptarti ryšius su Lietuva, 
jai pagalbos telkimą nepriklau
somybės atstatymui, derinti 
darbus lietuvybės išlaikymui iš
eivijoje. Suvažiavimui priminin-
kavo PLB valdybos pirm. dr. 
Vytautas Bieliauskas ir vice-
pirm. Gabija Petrauskienė. Pa
saulio kraštų bendruomenėms 
atstovavo: JAV LB — Bronius 
Juodelis ir dr. Tomas Remeikis: 
Kanados LB — Algis Pacevičius 
ir Vytautas Bireta: Didžiosios 
Britanijos LB — pirm. K Tamo
šiūnas: Šveicarijos LB pirm. 
Narcizas Prielaida; Argentinos 
LB pirm. Arnaldo Vezbickas; 
Vokietijos LB pirm. Arminas 
Lipšis; Belgijos LB — Stasė Bal
tus: Austrijos LB — Irena Nau-
džiūnaitė-Joerg; VII PLJK pirm. 
Ariana Rastauskaitė: Moldovos 
LB — Danutė Skramtai: Estijos 
LB — Milda Trinskytė: Vengri
jos LB pirm. Vyt. Grinius: Le
ningrado LB pirm. Regina Zut-
kuvienė: Prancūzijos LB tarybos 
narė Žiba Klimienė. Vasario 16 
gimnazijos direktorius Andrius 
Šmitas: Vokietijos ir kitų kraštų 
LB nariai - svečiai 

Iš Lietuvos į suvažiavimą at
vyko AT vicepirm. Kazimieras 
Motieka, kultūros ir švietimo 
ministras Darius Kuolys, prem

jero patarėjas Aleksas Bočiaro 
vas. švietimo ministerijos — 
Audrys Antanaitis. Lietuvos TV 
reporteris Česlovas Iškauskas. 
Lietuvos Sąjūdžio atstovai: 
seimo tarybos pirm. Juozas Tu 
mėlis, vicep. Alfonsas Vaišnoras 
ir sekret. Andrius Kubilius. 
Taip pat atvyko iš Lietuvos 
Mokslų Akademijos Zigmas ir 
Jūratė Morkūnai ir dalyvavo 
Antanas Račas, AT deputatas ir 
ryšininkas su Vokietijos val
džia. 

Pranešimai kraštų valdybų 
atstovų ir pirmininkų rodė labai 
padaugėjusias LB pastangas 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo darbuose ir tam lėšų 
telkime. Lietuvos AT pirminin
ko, pavaduotojų, deputatų, 
ministrų ir žemesnių pareigūnu 
kelionės, jų globa, ryšiai su 
valstybininkais JAV. Kanadoje. 
Anglijoje. Vokietijoje. Australi
joje ir kitur buvo tvarkomi bei 
finansuojami tų kraštų bend 
ruomenių ar ju pagalbiniu insti
tucijų. Lėšų telkimas ir jų pa
naudojimas Lietuvos reikalams 
ėjo per PLB. Kanados LB ii 
JAV „Dovana Lietuvai" fondus. 
per Didžiosios Britanijos ir Vo
kietijos kraštu valdybas. Dideli 
kiekiai vaistų pasiųsti iš JAV. 
Kanados ir kitų kraštų. Keli 
konteineriai su knygomis, mo
kyklinėmis pr iemonėmis 
pasiųsti iš JAV ir Kanados. 
JAV Lietuvių fondas paskyrė 
Lietuvai milijoną doleriu, o 
Kanados LB telkiamam mili
jonui betrūksta tik vienuolikos 
tūkstančių. Ryšys su Lietuva 

abai gyvas, išeivijai lankant 
Lietuvą, Lietuvos žmonėms 
gausia i l ankan t i s , net ir 
pasiliekant Vakarų pasaulyje. 
Buvo aptarta ir nuo Sovietų ka
riuomenės bėglių problema, 
stengiantis jiems suteikti rei
kiamą globą. 

Lietuvybės išlaikymo, švieti
mo, kultūros reikalai kartais 
nukenčia išeivijoje dėl pastangų 
koncentracijos Lietuvai, tačiau 
jos išlikimo ir nepriklausomy
bes atstatymo darbai dabar yra 
pirmaeiliai. Bendravimas su 
tauta išeivijai yra labai naudin
gas. Artimiausi PLB ir kraštų 
LB rūpesčiai yra VII Jaunimo 
kongresas. Vasario 16 gimnazi
jos išlaikymas ir Laisvojo pasau
lio lietuvių tautiniu šokių šven
te 1992 na. liepos 4 5 d. Chica
goje. Suvažiavimas priėmė eile 
išvadų, nusakančių jo pobūdį ir 
nuotaikas. Tos išvados bus skel
biamos spaudoje. Padėka pri
klauso Vasario 16 gimnazijos 
vadovybei, globojusiai šį suva
žiavimą. 

Br. Juode l i s 

KARTOGRAFAMS SUNKU 
Amerikos kartografai skun

džiasi, kad šiais laikais sunku 
ruošti naujus žemėlapius, kai 
kečiasi sienos. Neseniai reikėjo 
pakeisti Europos žemėlapį, kai 
iš dviejų Vokietijų pasidarė 
viena. Dabar vis dar nedrįsta 
labai aiškiai pažymėti Pabalti
jo valstybių taip pat Kroatijos, 
Slovėnijos, Kaukazu valstybių. 

Visatos Kūrėjas laukia mal
dos iš mažų sielų, kad išganytų 
daug kitų. 

Si". Teresėlė 

$100 NUOLAIDA 
Visų firmų aparatams! 

SOUTHSIDE 
HEARING AID 

CENTER 
3042 W. 63rd St. 
(312)776-3189 

Tom Comerci — Mgr. 

Išbandymo laikas — 30 dienų. 
1. Klausos patikrinimas veltui 
2. Valandos susitarus 
3. Galime atvykt į namus ar 

darbovietę 
4. Nuolaida pensininkams 
5. Žemiausios kainos ir 

geriausias patarnavimas 
Chicagoje 

Taisome visų f irmų aparatus 
S K O U N A M E 

Antrd.-Trecd.-Penktd. 9-3 
Šastd. 9-12 

Skirtingoms valandoms 
reikia susitarimo 

NEW GREEN CARD LOTTERY 
If yOuwe*ebo r r i Lithuania vOU CAN V.'IN A GREEN CARD EARLY REGISTRA-
TlONISfcSSr.Nl IAlBECAUSE THE FIRST 40 .000 QUALIFIED peoo ;e who register 
will WIN tt>eir GREtN CAROS Spouses and children of a vvinner w:•• diso get Green 
CardS FiPST COMF - FIRST SERVED1 WE CAN MAKE SURE YOC* APPLICATION 
W1U BE AMONG THE VFRY FIRST' Apphcants may f i le vvithm * t e umted States 
O) f ro in rfDioao CAU. SIDNEY t l F M A N (212) 7 6 6 5 3 0 0 for details. 

BROVVM ELFMAN. & TORRES. At torneys 
15 Park Row. New York NY 10038 

We handie ali IMMIGRATION MATTERS anypiace m the untfed States 
Visa Master Card American Express Accepted 

RUSIJOS TRAGEDIJA 

'Atkelta iš 3 psl) 
auginimo, žymi dalis pieno ir 
jautienos gamybos. Per pasku
tinius dvidešimt metų rusiškieji 
grūdai žymiai išsigimė maisto 
panaudojimo atžvilgiu: kviečiai 
ir rugiai pradėjo virsti pašarinė
mis kultūromis. Ir tai įėjo į 
technologiją. Maisto poreikiams 
- duonos kepimui, kruopoms, 
krakmolui, alui ir panašiai — 
panaudojama tik dešimtoji dalis 
užaugintų grūdų. Ir duonos im
porto dydžiai nesulaikomai di
dėja. Jeigu 8-me penkmetyje 
(1966-1970) vidutiniškai per 
metus įvežė mažiau negu pusan
tro milijono tonų grūdų, tai 
1989-1990 žemės ūkio metais — 
jau 20 milijonų tonų. 

Sąjunginiame ir respubliki
niame lygyje būtina įvykdyti 
sekančias politines sąlygas: 

1. Greitai turi prasidėti dia
logas visų politinių jėgų ir pro
fesinių sąjungų visų respublikų 
„apvaliojo stalo" principu; 

2. Suformavimas plačios de
mokratinės koalicinės partijos, 
judėjimo ir atskirų susivieniji 
mų. įskaitant ir progresyviai 
mąstančius KPSS narius; 

3. Oficialus atsisakymas pa 
naudoti jėgą, imtinai ir karinę 
kaip priemonę politinėje kovo 
je: 

4. Išvystymas sistemos tiesio
ginio žmonių dalyvavimo val
džioje, realizacija sąjunginio ir 
respublikinio referendumų; 

5. Realus pašalinimas parti 
jos įtakos iš prokuratūros, tei
singumo, KGB, armijos, valsty
binio aparato: uždraudimas 
sutapatinti partijos pareigas su 
vadovaujančiomis pareigomis 
vykdomuose valdžios organuo
se, tame skaičiuje šalies prezi
dento: 

6 įvedimas sistemos valdžios 
padalinimo, kaip pradžios teisi
nės valstybės statybos. Neatidė
liotinas moratoriumas nesude
rintiems klausimams įvairiuose 
lygiuose jstatymus leidžiančioje 
valdžioje; 

7. Panaikinimas visų nekons-
titucinių sprendimų, sąjunginių 
ir respublikinių organų, už
gniaužiančių politines, ekono
mines, socialines ir asmenines 
teises ir laisves piliečių, suku 
rimas efektingos sistemos, ga 
rantuojančios jų {vykdymą; 

8. Realus užtikrinimas politi
nio pliuralizmo, ir garantijos 
daugiapartiškumo: 

9. Sukūrimas sąlygų reali
zuoti konstitucines teises pilie
čiams į patikimą informaciją, 
apsirūpinančią informacija iš 
nepriklausomos masinės infor
macijos šaltinių. 

Be fo, sąjunginiame lygyje 
būtina: 

1. Nedelsiant sukurti koa
licinę vyriausybę su liaudies 
pasitikėjimu ir nacionaliniu 
pritarimu; 

2. Kuo greičiausias pasirašy 
mas atviram prisijungimui Su
tarties dėl suverenių valstybių 
sąjungos, kaip federacinio, 
laisvanoriško ir lygiateisio 
susivienijimo. Neatidėliotinas 
formavimas naujų Sąjungos 
organų. 

Rusiškajame lygyje būtina: 
1. Įvedimas prezidentinio in

stituto. Reorganizacija vykdo
mosios valdžios; 

2. Įtvirtinimas pagrindinių 
pradmenų sukūrimo nacionali 
nės — valstybines Rusiškos 
Federacijos; 

3 iNeatidėnojant nuimti 
politinę, teisinę ir informacijos 
blokadą nuo Rusijos parlamento 
ir vyriausybės, nutraukti dis
kreditavimo praktiką nuo tei^e 
tai išrinktų valdžios organų ir 
"SFSR valdymo. 

Aš kreipiuosi į visus piliečius 
ir Rusijos deputatus, visas šalis. 
visas respublikas Sovietų Sąjun 
goję suvienyti pastangas ir su 
derinti veiksmus, kad būtu 
įvykdomos aukščiau minėtos 
sąlygos!" 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - »:00 v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel.: <708> 839-2511. Tel-FAX 0870 

INTERNATIONAL 
9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457-2259 U.S.A. 

KARIBŲ JŪRA LAIVU: 

SAN JUAN. vienas iš Kr Kolumbo radinių. Pilys, šventovės ir smė
lėtos pakrantės. 

ST. JOHN. povandeninis parkas, tropikinės žuvys, paukščiai ir balto 
smėlio pliažas. 

ST. THOMAS, auksas, sidabras, porcelianas, brangakmeniai, reti 
pasaulio dekalonai, simpatiškos kavines, visa šita ir 
daugiau laukia jūsų! 

BLUE LAGOON, pasakiško grožio gamta, žodžiais neišreiškiama. 

Septynios naktys žydrioje Karibų jūroje Aukštos kategorijos 
miegamasis (outside cabin) su vaizdu j jūrą. Aukščiausios koky
bes maistas ir aptarnavimas. Mėgėjų malonumui — casino, kino 
teatras sporto salė. baseinas. Įvairios vakarines programos. Pilna 
kaina čia išvardintų malonumų, (skaitant ir skrydį i i Čikagos 

$972.50 žmogui (double oceupancy) 
Dar liko 6 vietos!! 
Iš Miami išplauktam lapkričio mėn. 3 dieną, 1991. 
Rezervacijom kreiptis G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SO. 79TH AVE.. HICKORY, HILLS, IL 60457 
Telefonas (708) 430-7272 

APLANKYKITE LIETUVĄ! 
Skriskite iš Floridos pato
giausiu susisiekimu už 
žemiausią kainą. Nuo 
$1,197.00 ten ir atgal iš 
Tampa via Helsinki į Rigą/ 
Tallin. Primokant traukinio 
ar lėktuvo kainą ( Vilnių 

(maždaug 
$130.00-$138.00). 

SAFARIS, 4340 Duhme 
Rd. Madeira Beach, Flo
rida (813) 398-7413 arba 
JUOZAS ARAS MIEŽE
LIS (813) 360-6052. 

su v i e n u v a l k u nor i I š n u o m o t i 
2-3 mieg k a m b butą /namą su valg 
k a m b . pietų ar pietvakar ių pr iemies
č iuose . Bngh ton Pk arba Marque t te Pk 
( vakarus n u o Cahforma Ave P r a š o m e 
s k a m b i n t i : 3 1 2 - 7 3 7 - 1 1 3 8 . 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai. 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

Du vyrai gali atlikti Įvairius statybos 
ir remonto darbus Skambinti: 312-
523-9367 Zenonui arba 312-925-
7612 Valdui. 

PERKRAUSTOME (Moving) 
Sąžiningai, prieinama ka'na' 

Kreiptis | Vytą, tel. 312-471-2239 

Pigiai a t l i ekame visus namų vi
daus ir lauko remonto darbus: 
statome priestatus, garažus Koky
bė + „ re fe rences" . 

T e l . 3 1 2 - 4 3 4 - 9 6 7 8 

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

Kreiptis r Hermis Deckys 
T * l . S85 -6624 . N u o 8 r y t o Ik i 6 v .v . 

Kalbėt i l ietuviška; 

Atl iekami namų v idaus remon
t o darbai ; kalamas . s i d ing " . 
dengiami stogai Skambin t i : 

Sigitui 3 1 2 - 5 8 5 - 8 0 7 4 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

„Ruska ja mys l " Paryžius 

P. V. 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų. Kopenhagoje 1 naktis 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai. Parūpiname iškvietimus. Nuo rugpjūčio 15 d . 
skridimo [ Rygą kainos papigintos. Vietų skabius ribotas. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9 7 2 7 So. VVestem Ave . , 
Chicago. III. 60643 . Tetf. 312-238-9787. 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia JŲ 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK-
menis ypatingai progai P'ioai 
užbaigtų toto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir uečiad susikalbėsi 
lietuviškai 

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

CLASSIFIED GUIDE 
7*EAL E S T A T E 

&s GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

/ - * . R t M M A R I , INC. 
\ ^ 2 n t U I J £ — M>02 S. Pulaski, 

2 | ChkjRO, IL b04>2<> 
»12-7<>7-0bu0 

[BjąĮ 
„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniška i (Mtarnauja Įvairių mtact 
vvb ių p i r k i m e In^i pardav ime, mies
te ir p r i em iesč iuose Suinteresuoti 
s kamb ink i t e B U D R A I Č I U I 

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

DAYTONA BEACH. FL 
Sav. parduoda 3 mieg 2 garažų 
modernišką namą 1 bl. Iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v r M 5 v p p 

Tel. 312-847-2226 

Oęrtuy, 21 
ACCENT R E A L T Y . INC. 

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn Il l inois 60453 

Bus. 7 C 8 - 6 3 6 - 9 4 0 0 
R e s . 7 0 8 - 4 2 3 - 0 4 4 3 

ASTA T . MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja Įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstove 
Patarnauja lietuvių. anqlų 
ispanų kalbomis 
' Nemokamas namų 

įvertinimas 
' Perkame ir 
parduodame namus 
Apartmentus tr žemę 

" Pensininkams 
nuolaida 

" Greitas ir sąžiningas 
patarnavimas 

ir 

fl Cm 

Malonėkite *reiptis 5>uo telefonu 
(312 ) 7 6 / - 2 4 0 0 

4S45 W 67th Street. Chicago, IL 60629 

Nor inč ius g i m i n ė m s , draugams ar 
bažnyč ia i d o v a n o t i 2 mieg. butą 8 0 0 0 
sq ft . V ILN IUJE kreipkitės: tel. (906) 
464 -3403 . oeave a message! Vilnius, te l . 
26 -07 -84 

MISCELLANEOUS 

REAL ESTATC 

LB 

BELL-BACE REALTORS 
j . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

[B MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Š imai t is , Realtor 
I r e n a Bl lnst rublenė. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5 9 5 3 S. K e d z l e A v e . 
Tel. 436-7878 

OntuiK KMIECIK REAUORS 

3 7922 S. PuUski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|«>i no r i t e p a r d u o t i ar p i rk t i na
mus , k re i pk i t e - i D a n u t ę Mayer . |i 
profesionali ai, sąžiningai ir 
,)smeni<ka' patarnaus. įkainavimas 
ve l tu i 

Lemonte parduodamas 3-4 mieg 
kamb. 2 vonių, mūrinis 2 metų namas. 
Ąžuolinės grindys, ištisas rūsys, dide
lis sklypas Talrautls: 706-257-5918. 

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

Tel. 376-1882ar3765996 
10%—20° o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 95th Stret 
Tai . — (708) 424-8654 

(312) 581 8654 

Norinčius giminėms ar draugams 
dovanoti sovietinės markės 
automašiną ar spalvoto vaizdo tele
vizorių . Šilelis", kreipkitės: 

tai. 312-847-3824 

F L O R I D A 
S T . P E T E R S B U R G B E A C H 

Apsigyvenkite tarp draugų Belle 
Vista apyl Žavus namas tik 1 
mylia nuo įlankos; 3 mieg . 2 
vonios kamb.: didelis kampinis 
sklypas. Nauji namų apyvokos 
reikmenys ir centr šaldymas; pri
jungtas 2 auto garažas Viskas 
naujai a t remontuota Tikras 
svajonių namas pietų saulėje! 
Kaina ne per aukšta 

Detaliai informacijai kreiptis; 

Chicagoje Diek Inman 
te l . 708-251-9587 

Floridoje, Paul Traxler, 
te l . 813-367-3636 
Kalbėti angliškai 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4V3 kamb. butas 65 
& Kedzie apylinkėje. Pageidaujami 
suaugę asmenys. Kreiptis: tel 

312-778-2473. 

HELP VVANTED 

JOURNEYMAN 
MACHINIST 

Midvvest repair facility of Goulds 
Pumps. Inc. seeks joumeyman machi-
nist for 1st or 2nd shift Mušt have 
minimum of 5 yrs. exp in boring mill 
and lathe Mušt have own tools and 
speak fluent English. Company offers 
full benefit package 

Apply in person: 

6 7 3 3 W. 73rs Street 
Bedford Park , IL 60638 

EOE M/F 

E L E K T R O S 
( V E D I M A I — PATAISYMĄ. 

Turiu C h i o g o s miesto leidimą Dubu ir 
uJrmesty Dirbu greitai garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'»-3313 
K L A U D I J U S PUMPUTIS 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catenng 
6216 S. Archer Ava. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas T 



Šiu metų Vasario 16 gimnazijos abiturientai atestatų įteikimo iškilmėse 
birželio 22 d. iš kairės: R. Laurinavičius, A. Lepaitė, H. Šulcaitė, I. Tesnau, 
K Bartusevičiūtė, D. Česonis ir V. Bijūnaitė. Trūksta J. Venckaus. 

Nuotr. M. Šmitienės 

PLB KRAŠTŲ 
PIRMININKŲ 

SUVAŽIAVIMO 
IŠVADOS 

PLB valdybos nariai, LB 
Kraštų valdybų pirmininkai ar 
jų atstovai kartu su Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos vicepirmininku 
Kazimieru Motieka, Sąjūdžio ir 
kitų organizacijų atsakingai" 
darbuotojais susirinkę j Pa 
šaulio lietuvių kraštų pir
mininkų suvažiavimą Vasario 
16-sios gimnazijos patalpose 
Hiutenfelde, liepos 26 28 d. 
priėjo prie šių išvadų: 

1. Pasaulyje gyvenan tys 
l ietuviai sudaro vieningą 
lietuvių tautą. Kiekvienas 
lietuvis, kokiame krašte j is 
begyventų, yra atsakingas už 
mūsų tautos ateitį ir kiekvienas 
turi teise ir pareigą prisidėti prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimo. 

2. Išeivijos lietuviai moraliai 
ir materialiai remia lietuvių 
tautos laisvai ir demokratiškai 
išrinktą Lietuvos Aukščiausiąja 
Tarybą. 

3. Išeivijos lietuviai su viltimi 
ir susirūpinimu seka įvykius 
Lietuvoje. Mes lenkiame galvas 
ir didžiuojamės Lietuvos žmo
nėmis, kurie šių metų sausio 13 
savo gyvybe apgynė šventą 
teise būti laisviems. 

4. Suvažiavimo dalyviai pri 
taria PLB valdybos pastangoms 
įjungti į PLB veiklą lietuvių 
bendruomenes , į s ikūrus ias 
Rytų Europoje ir Sovietų tebe-
valdomoje teritorijoje. Dalyviai 

sveikina naujai priimtas į PLB 
šeimą Estijos ir Moldovos 
lietuvių bendruomenes. 

5. Siūlome Lietuvos vyriausy
bei panaudoti išeivijos lietuvių 
sukauptą ilgametę patirtį ir 
įgytas žinias, kuriant Lietuvo
je demokratinės visuomenės bei 
laisvos rinkos sąrangas. 

6. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės lygiavertis tikslas, 
šalia pagalbos Lietuvai, yra 
išlaikyti tautinį sąmoningumą 
ir gyvastingumą savo tarpe. 
Nusilpusi lietuvių bendruo
menė nebegalės teikti jokios 
paramos Lietuvai. Todėl kvie
čiame kraštų bendruomenes 
st iprinti lietuvišką veiklą, 
įvertindami ypatingą vaidmenį, 
kurį šioje veikloje a t l ieka 
Vasario 16-sios gimnazija, ra
giname Vakarų Europos, Šiau
rės ir Pietų Amerikos bei 
Australijos lietuvius siųsti savo 
vaikus į šią gimnaziją ir toliau 
remti ją aukomis. 

7. Suvažiavimas mano, kad 
Lietuvos atstovavimas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje Maskvoje yra pir
mos svarbos uždavinys. Lietu
vos vyriausybė ir Sąjūdis turi 
imtis pagrindinės iniciatyvos 
dalyvauti konferencijoje. PLB 
kviečia kraštų valdybas kreip
tis į savo vyriausybes raginant, 
kad būtų svarstomas Lietuvos 
nepriklausombyės pripažinimo 
klausimas bei būtų Sovietų 

Sąjunga spaudžiama pradėti 
t ikras tarpvalstybines derybas 
dėl Lietuvos okupacijos panai
kinimo. PLB valdyba siūlo 
organizuoti ESBK konferencijos 
dalyviams Maskvoje neoficialia 
diplomatinę pagalbą bei finan
sinę paramą. 

8. Suvažiavimas ragina, kad 
opozicija Aukščiausiojoje Tary
boje išreiškianti savo mintis bei 
argumentus, diskusijoms pasi 
baigus, neatsisakytų dalyvauti 
balsavime. 

9. Kviečiame LR Aukščiau 
siąją Tarybą ir Lietuvos vy 
riausybe savo oficialius san
tykius su užsienio lietuviais 
koordinuoti su PLB ar jos padą 
liniais. 

10. Suvažiavimas ragina visus 
vieningai remti PLJS kongresą 
Argentinoje, Urugvajuje ir Bra
zilijoje ir kuo gausiau jame 
dalyvauti. 

11. Sekančio PLB seimo vieta 
yra numatoma Chicagoje (Le-
monte), JAV, 1992 liepos mėn. 

12. Suvažiavimo dalyviai 
sveikina Pasaulio lietuvių IV 
Sporto ža idyn ių da lyv ius 
Lietuvoje. L i n k i m e , kad 
būsimoje Barcelonos olimpiado
je mūsų sportininkai dalyvautų 
kaip Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos pasiuntiniai. 

13. Suvažiavimo dalyviai dė 
koja PLB valdybai už suva
žiavimo suruošimą ir pageidau 
ja, kad tokie susitikimai būtų 
rengiami ir ateityje. Vasario 
16-tos gimnazijos vadovybei ir 
Vokietijos Lietuvių Bendruo-

Spaudoje DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 5 

N A U J A L I E T U V I Ų I R Ž Y D Ų 
B E N D R A D A R B I A V I M O E P O C H A 

„Lietuvos aidas" liepos 5 d. 
įdėjo Lietuvos ministro pir
mininko Gedimino Vagnoriaus 
kalbą, pasakyta atidengiant 
pamink l ą Paneriuose žydų 
tragedijos penkiasdešimtmečiui 
prisiminti. Jis apgailestavo, kad 
t a rp nusikaltėlių buvo ir lietu
viškos visuomenės atplaišų, 
kurie metė šešėlį ir visai lie
tuvių, tautai. 

Senajame Testamente, Toroje, 
Išėjimo knygoje yra pasakyta: ..Jis 
išgirdo ja vaitonmą ir atsiminė 
sandorą, padar.ua su Abraomu, 
Izaoku ir Jokūbu 
į Izraelio sūnus • 
(Iš 2,24-25). 

Didi išminti-
sušildvta, kas ka 

V iespats pažvelgė 
ėmėjais rūpintis" 

dieviškos ugnies 
tą naujai ir labai 

prasmingai prabyla i mus iš Toros 
pu-lapių, iš gyi'sios žydų istorijos. 
Su neišsenkančia jėga ir tvirtumu žy
dų tau ta pasitinka kiekvieną 
išbandymą, tarp kuriu su giliu 
liūdesiu minime ir tą juodžiausia 
gaida nuaidėju-i ;r Lietuvos žemėje 
prieš 50 metu 

Lietuvos žmones, kurių didelė dalis 
karo ir pokario metais patys patyrė 
žiaurų stalinistinės sistemos vykdytą 
politinį genocidą, gerai supranta 
Jūsų tautos fizir s kančias ir dvasinį 
sielvartą. Sveik proto žmogus negali 
s u v o k t i tokio žvėriškumo, kai 
žmogus, arba tikriau žmogaus vardu 
besivadinąs, užsimoja kruvina ranka 
ne tik prieš vyrus, bet ir dešimtis 
tūkstančių vaiku moterų, senelių. Ir 
žydų, kaip ir kitu tautybių žmonių 
masinėse žudynėse dalyvavimas ir 

m e n ė s v a l d y b a i d ė k o j a t n e už nekaltų žmonių krauju susitepimas 
nuoširdžią globą. 

(Pasirašė PLB pirmininkas 
V y t a u t a s B i e l i a u s k a s ir 
Suvažiavimo išvadų komisijai 
Hiutenfe ldas . 1991.VII.28 d. 

negali būti atleistas. 
Jauna nepriklausoma Lietuvos 

Respubl ika , vos atkūrusi savo 
valstybe, dar 1^90 m. gegužės 8 d. 
Aukščiausiojoje taryboje paskelbė 
p a r e i š k i m ą ,,Dėi žydų tautos 
genocido Lietuvos hitlerinės oku

pacijos metu". Jame tvirtai 
pareiškėme, kad Lietuvos Respublika 
netoleruos antisemitizmo apraiškų. 
Dėl to šiandien laisovje Lietuvoje ryž
tingai sakome: tai neturi pasikartoti! 
Neturi pasikartoti nei Lietuvoje, nei 
kur kitur! 

Deja, šiandien patiriame ir didžiule 
gėdą. kad tarp asmenų, pamynusių 
žmogaus orumą ir pakėlusių ginklą 
prieš taikius žydus, buvo ir mūsų 
tautiečių. Noriu ui juos atsiprašyti. 
Mes reiškiame nuoširdų apgailėsiu 
vimą dėl tų mūsų visuomenės atplai 
šų, piktadarystės šešėlį metusių visai 
lietuvių tautai. 

Tačiau ir lietuvio kunigo, nelaimės 
valandą išdrįsusio priglausti žydų 
vaikus, taurus žmoniškumas, ir pap
rasto kaimiečio ištiesta persekio
jamam žmogui juodos lietuviškos 
duonos riekė, ir aktyvus lietuvių, 
žydų. rusų ir kitų tautybių žmonių 
bendravimas, iškeliant Sąjūdžio 
vėliavą mūsų bendroje tėvų žemėje, 
dar ir dar kartą nuolatos ir atkakliai 
tvirtina, kad grupelė nusikaltėlių 
neatima kilnaus tautos vardo, negali 
pasikėsinti j jos sąžinę ar dorą. 

Būtent tai leidžia atsakingai 
pareikšt i , kad naujos š iurpios 
tragedijos laisvos Lietuvos žemėje 
nepavyks niekam sukelti, nors kokie 
saldžiabalsiai klastingi kiršintojai 
besistengtų. Ši nuostata ypač tvirta 
šiandien, po Lietuvos atgimimo Per 
galės, kuomet prasidėjo nauja žydų ir 
lietuvių bendravimo epocha, kuomet 
garbingi vyrai subūrė žydų kultūros 
draugiją, jau spėjusią nuveikti daug 
rimtų ir konkrečių darbų. Visuomet 
paremsime jų sumanymus, kupinus 
gyvenimo išminties ir orios pagarbos. 

Lietuvos Respublikos vyriausybė 
kartu su šia draugija pasirūpins, kad 
būtų deramai įamžintas aukų at
minimas, kad kiekviename mieste ar 
miestelyje būtų deramai sutvarkytos 
aukų amžino poilsio vietos.kiti žydų 
tautai brangūs paminklai. Tačiau ir 
šiandien dar tenka pareiškti susi 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 

FEDERALINĖ ĮSTAIGA PERIMA 
LIETUVIŲ KASĄ 

VVashington, DC, 1991, liepos 
30 d. Tautinės Kredito Unijų ad
ministracijos valdyba (NCUA) 
pranešė, kad KASA/Lietuvių 
Federalinė kredito unija, turin 
ti 72 milijonus dolerių, įsteigta 
pagal federalinius statutus ir 
federalinės valdžios apdrausta 
kredito unija, Richmond Hill, 
Queens, New Yorko mieste, tu
rinti 6,100 aktyvių narių, per
imta į Tautinės Kredito Unijų 
administracijos globa — ,,con-
servatorship" ir NCUA perima 
savo nuožiūron kredito unijos 
kasdienes operacijas. Kredito 
unija tu r i į s ta igas Šiuose 
miestuose: Chicago, Illinois; 
Detroit, Michigan; St. Peters-
burg Beach, Florida; Water-
bųry, Connecticut. 

NCUA pareigūnai nori pa
brėžti, kad kredito unija tebelie
ka atidarą, dirbanti ir, kad kiek
vieno nario sąskaita apdrausta 
iki 100,000 dolerių National 
Credit Union Share Insurance 
Fund (NCUSIF) federalinės val
džios įstaigos. Nariai laisvi vesti 
kredito unijos reikalus, įskai
tant pinigų indėlių pasidėjimą 
ir atsiėmimą ir įvairių kitų rei
kalų sutvarkymą. 

NCUA yra nepriklausoma fe 
deralinė finansinė įstaiga, at 
sakinga už steigimo statutus 
(charters), bendrą priežiūrą ir 
apdraudimą krašto 8,800 fede-

ralinių kredito unijų. NCUA 
valdyba save paskiria Globėju 
f,,Conservator") federalinės 
valdžios apdraustos kredito uni
jos kai yra reikalinga administ
ruoti kredito unijos turtą ir ap
saugoti kredito unijos narių in
teresus. 

Layne L. Baumgardner, NCUA 
I rajono įstaigos, Albany, NY 
direktorius, paskirtas Globėjo 
agentu (Agent of the Conserva-
tor). Jis ir jo štabas atsakingi 
vykdyti Globėjo įsakymą valdy
bos vardu. 

Baumgardner sakė, kad 72 
mil. dol. KASA — Lietuvių 
Federalinė kredito unija, susi
dūrusi su sunkumais, kylan
čiais iš svarbių nelegalių apmo
kėjimų, pažeidžiančių NCUA 
biznio paskolų taisykles, per
dėtų kredito koncentracijų 
rinktiniam narių skaičiui, ir 
nesaugių ir nepagrįstų nekil
nojamo turto paskolų politikos 
ir praktikos. 

Papildomoms informacijoms 
prašau kreiptis pas Layne L. 
Baumgardner, National Credit 
Union Administration, I Region, 
(518) 4724554, (National Credit 
Union Administration) arba 
Tautinės Kredito Unijų Admi
nistracijos Informacijos Centre 
(202) 682-9650 (National Cre
dit Union Administration Pub
lic Information Office). 

(708) 598 9400 

BSCE ta 
E3UNIOSC 
LEN0ER 

INTERNATIONAL 
TRAVE1. CONSrr TANTS 

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457—2259 U.S.A. 
RUDENS IR ŽIEMOS KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nr. 9901-A 26 rugpjūčio — 11 rugsep / 14 naktų .Vilnius. 1 naktis Kopenhaga 

Nr. 9902-S 06 rugsėjo — 22 rugsėjo / 14 naktų Vilnius. 1 naktis Kopenhaga. 

Nr. 9903-S 16 rugsėjo — 02 spalio 14 naktų Vilnius. 1 naktis Kopenhaga. 

Nr. 9904-S 20 rugsėjo iki 06 spal'O 14 naktų Vilnius. 1 naktis Kopenhaga. 

Nr. 9905-S 23 rugsėjo — 13 spalio 14 naktų Vilnius. 1 naktis Kopenhaga. 

Nr. 9906 S 27 rugsėjo iki 27 spalio 28 NAKTYS VILNIUS, 1 naktis Kopenhaga 

Nr. 9907-OC 04 spalio iki 29 spalio • •'- naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

Nr. 9908-D KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio 
Kainon įskaitant „Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

Nr. 9909-D NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio Kainon įskaitant 
„Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

Nr. 9910-F VASARIO 16 TOJI. '•'* asario iki 01 kovo / 14 naktų Vilnius. 1 naktis 
Kopenhaga 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS! 

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS f)ĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS G. T. INTERNATIONAL INC 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS. 
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272. 

rūpimma. kad ne visur tvarkomasi 
pakankamai sklandžiai. Turime 
išnaikinti tuos ilgamečius dvasios 
sąvartynus ir piktžolynus, užveistus 
kai kur žydų kapinėse per nykia 
sovietmečio sutemą 

Ir šiame memoriale nulenkę galvą 
su didele širdgėla vel ir vel mąstome 
apie tą baisią netekt), sukrėtusią 
Jūsų didžią tautą prieš 50 metu Kiek 
tarp mūsą stovėtų šviesių ir garbių 
asmenybių, jei būtų gyvi tie 70 
tūkstančių Jūsų tėvų ir motinų, 
brolių ir seserų, sūnų ir dukterų 

Šis paminklas — mes žinome — 
buvo statomas ne tik Vilniuje. 
Lietuvoje. Izraelyje daug padarė gar
bės komitetas tam paminklui sukur 
ti. Dėkojame jiems, taip pat Izraelio 
Kneseto pirmininkui ponui Šilians-

kiui ir Izraelio valstybės visuomenei 
už pagalbą, kuriant naująjį monu

mentą Lietuvos Jeruzalei. 
Moze, prieš daugelį amžių išves

damas žydų tautą i i Egipto, tartum 
atgaivino senąsias žydų sutartis su 
Abraomo, Izaoko. Jokūbo Dievu, pa
žadindamas Pažadėtosios žemes vilti. 
Šiandien tarsi dvi sielos susišaukia 
dviejų ilgai kartu gyvenusių tautų 
Gedulo ir Vilties dienos Ir toliau 
gyvensime, nepamiršdami, kad net 
juodžiausias gedulas atneša Vilties 
šviesą. 

Fermi laboratorija Chicagoje 
dirba sėkmingai ir federalinė 
vyriausybė paskyrė 15 mil. do
lerių jos praplėtimui, naujoms 
statyboms. Laukiama, kad šį 
sprendimą patvirtins kongresas 
ir prezidentas. 

R ^ midlcind FcdGrcil 
^^^^MMMF^ ^ a \ / i n n c a n r į I nz>n A c c n r i a t m n 

A.tA. 
KONSTANCIJAI STASYTEI 

JUKNEVIČIENEI, 
Sibiro tremtinei Lietuvoje, Vilniuje, mirus, jos vyrui, 
diplomuotam teisininkui, ANTANUI JUKNEVIČIUI, 
jos dukterims DAINORAI ir RAMINTAI su šeima 
reiškiame giliausią užuojautą. 

J. Gruzdąs 
L. Karpavičienė 
J. Kasiulaitis 
J. J. Kučinskai 
P. L. Lapinskai 

Miami Beach, Fla. 

J. Maurukas 
V. Saladžius 
Dr. G. Stapulionienė 
P. Svilas 
M. Vitkus 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNOS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kit i S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hil ls 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hil ls 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQLETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2539 W o t 71-t Sfemd 
i iiK.iCo. Illinois 6062^ 

l-<312)-476-234f> 

Hills luneral Home 
MZ01 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois M>4<^ 

70S-430-44.=;5 

Petkus Funeral H o m e 
I410 ^outh 9Wi \ \ f n i u ' 

C k oro Illinois M>*^0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
I44f> Sotrtfc ^Hh Aveniu1 

(. u ero, Illinois oOfoO 
•~08-b52-1003 

Visus la idotuv ių namus galite pas iekt i 
sk . imNnd . im i l-(312)-476-2345 

A M H O N Y R PETKUS 
DONAI I) A. PFTKL'S 

DONAI P M. PFTKUS 

• i 

http://padar.ua
file:///1arquette
file:////fniu'


DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 

x Atsiųsta paminėt i : PUTI 
NAS, Ins Deutsche uebertragen 
von Alfred Franzkeit Aus der 
Lyric des Litauischen Dichters 
Vincas Mykolaitis Putinas. 
VVehrbleck, den 16. Februar 
1991. 112 p., viršelio pirmas 
puslapis — Lietuvos vėliava. 
Įdėti 59 eilėraščių vertimai, gale 
vertėjo užsklandos žodis. Kun. 
A. Franzkeit yra didelis lietuvių 
draugas, prieš metus išleido pa 
našią knygą — Mairionio eilė
raščių vertimus, o dar anksčiau 
Antanano Baranausko „Anykš
čių šilelį". Jau daug metų kai 
leidžia Lietuvos prisiminimų 
metraštį ..Heimatgruss". Jo ad

resas: Alfred Franckeit, in den 
Wiesen 3. D-2839 VVehrblech, 
Germany. 

x Dr. Algirdas Tupčiaus-
kas rugpjūčio 9 d. skaitys pa
skaitą Dainavoje, tema „Lietu
vių išeivijos kultūrinis kraitis". 

x Linda Burb i enė atliks 
gražią ir įdomią meninę progra
mą ALRK Moterų Sąjungos sei
mo bankete Šeštadienį, rug
pjūčio 24 d., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

x Šventos Mišios bus lai
komos trečiadienį, rugpjūčio 
7:00 vai. vakare, Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyno koplyčioje, 
2601 W. Marąuette Rd., prašant 
Dievo, kad jų įsteigėja, Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaiminta. Šv. Mišias atnašaus 
kun. Kazimieras Szatkovvski, 
Šv. Juozapo parapijos, Town of 
Lake. klebonas. Kviečiame 
visus dalyvauti. 

x Dėmesio kel iaujantys į 
Lietuvą per Rygą! Nuo rug 
pjūčio 15 d. skridimo kaina že
mesnė. Vietų skaičius ribotas. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis. American Trave l Service 
Bureau , 9727 S. Wes te rn 
Ave., Chicago, IL, tel. 312-
238-9787. 

(sk.) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hil ls , IL 60457. T e l . 
70&430-7272. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie 
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą. Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke. kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave.. Chicago, IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos \ amerikie
tiškąjį NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE., CHICAGO, IL 
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. 
Pe t ras Berno tas . 

(sk) 

x Rytoj, sekmadieni , visi 
keliai veda į „Draugo" metinę 
gegužinę. 12 vai. Marijonų kie
mely bus šv. Mišios, o po to pa-
sisvečiavimasis: geri pietūs, 
veiks baras, gros plokštelių mu
zika. Po medžiais ir palapinėm 
nebus labai karšta, bus gera 
proga susitikti su pažįstamais ir 
dar nepažįstamais, neseniai at-
\ \kusia i? iš Lietuvos. Veiks 
..Draugo" administracija, tai 
bus patogu pratęsti prenume
ra t a , nus ip i rk t i papigintų 
knvgų Automobilius bus ga
lima pastatyti gretimos krau
tuvas arba mokyklos aikštėse. 
Tik patartina atsivežti savo 
kėdes Bus ir turtinga loterija. 
Visi laukiami. 

x Akvilės Zavišaitės pomir
tine dailės paroda Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre pratę
siama iki rugpjūčio 18 d. Pra
šome aplankyti. 

x Kitą an t rad ien į „Drau
ge" įdėsime Lietuvos ir Rusi
jos respublikų pasirašyto susi
tarimo pilną tekstą. Pasirašė 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis ir 
Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas 

x . .Da inavos" ansamblio 
naujojo sezono pirmoji repe
ticija įvyks rugpjūčio 6 d., 7:30 
v \ Jaunimo centre. 203 kamb. 
Kviečiame dalyvauti esančius 
damaviečius ir visus, norinčius 
įsijungti i ansambliečių eiles. 

(sk.> 
x Radi jas — svarbiausia 

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

(sk.) 

x Nuo $769 savaite Puer to 
Vallar ta: kelione lėktuvu, vieš
bu t i s ' . , sui te"> su pilnu 
išlaikymu, įskaitant vietinius 
gėrimus. Informacijai kreiptis; 
AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU, 9727 S. Wes-
te rn Ave., Tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Opt ica l Studio, 2620 W. 
71 St.. Chicago. IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
K a m i n s k i e n ę . Darbo vai : 
trečd -penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd 10 v.r.~6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v p.p. P i rmad. ir antrd. 
užda ry t a . 

(sk) 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitu kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & 
L Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago. IL 
60609 Tel. 1 312 523-9191. 

(sk.) 

x Baltic Monuments, Inc.. 
2621 W 71 Street. Chicago. IL. 
Tel 1312*476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvyde* K 1*1 a 

D«ngt»m« | r tai«om« 
vt*q rūftlų stogus 

T»l. 312-434-9656 aha 
312-737-1717 

200,000 PASITIKO MŪSŲ 
SPORTININKUS 

Brenda Edgar, Illinojaus gubernator iaus žmona, atvyksta » „Draugą". Ją pasitikusieji: Aldona 
Zailskaitė, Česlovas Grincevičius, prel . Juozas Pruns- - Brenda Edgar. kun. Petras Cibulskis. 
MIC ir Indrė Tijūnėlienė. 

x Chicago s k a r d i n o l a s J . 
B e r n a r d i n a s sutiko įeiti į Šilu
vos koplyčios Washingtone 25 
m. sukakties garbės komitetą. 
Sukaktis bus minima spalio 12 
ir 13 d. Šeštadienį, spalio 12 d. 
iš ryto įvyks akademija, tema 
„Kankinių prasmė XX amžių 
je" , o vakare čikagiškio „Dai
navos" ansamblio ir žinomo 
Lietuvos pianisto P. Stravinsko 
koncertas. Sekmadienį, spalio 
13 d. 2 vai. p.p. Amerikos 
katalikų tautinėje Nekalto Pra
sidėjimo šventovėje Lietuvos 
kardinolas V. Sladkevičius su 
amerikiečiais kardinolais ir 
lietuviais vyskupais konceleb-
ruos šv. Mišias, giedant „Daina
vos'* ansambliui. Kardinolas 
pasakys ir pamokslą. Po Mišių 
procesija eis į čia pat esančią 
Šiluvos koplyčią. Rengėjai kvie
čia Š. Amerikos žemyno 
lietuvius iškilmėse gausiai daly
vauti. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. aukh J Butvi
lą. La Grange. 111.. Alfons Lisz-
kievvicz, Spring, Tx Spring. 
Tx., V. Švabas. Chkago, 111., G. 
V. Rekalaitis, W. Lafavtte. Ind., 
-J. Telson, Miami, Fla . Arvydas 
Barzdukas, Falls Church, Va., 
J. ir S. Kavaliūnas, New Smyr-
na, Fla. Norman Burstein, Sko-
kie, 111., Alfonsas Noreika. Oak 
Lawn. 111., Austrą Puzinas. San 
Mateo, Cal., P. Uginčius, Fre-
derrieksburg, Va., 0. Kindu-
rienė. Gulfport, Fla . Danutė 
Mikoliūnas, Cleveland, Ohio. 
Visiems tar iame ačiū. 

x Ats iuntė po 12 dol. ir 
grąžino laimėjimų šakneles: dr. 
Bronis J. Kasias, P. Neveraus-
kas. Tadas Meškauskas. Teresė 
Ūsas, Salomėja Nyergienė, Valė 
Skridulis, A. Sinkus. Antanas 
Minelga. Visiems t a r m e ačiū. 

x Napoleonas Zajančaus-
k a s iš Chicagos, III., lankėsi 
„Drauge", grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Uršu
lė Zinkus, kuri taip pat buvo rių. Labai dėkojame. 
užsukusi j administraciją, įtei 
kė 10 dol. auką. Dėkojame. 

x O. Kapteinis, CHcago Rid 
ge. 111., grąžino lain-jimu šak 
neles su 20 dol. auk. Anksčiau 
buvo atsiuntusi kita 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo 

x Nuvežame ir p a r v e ž a m e 
į New York'o ir YVashington'o 
a e r o u o s t u s jūsų svečius iš 
Lie tuvos . Pas i t ik imas ir 
išlydėjimas, maitinimas, pra 
važiuojamų miestų apžvalga 
foto atminimui, gėlės Or 
ganizuojamos kelionės j Nia 
garą krioklį. Pravažiuojamų 
miestų apžvalga, maitinimas, 
nakvynė. Vaikams nuo la ida ; 
iki 5 m. 60^ . iki 10 m. 2 0 ^ . 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Sav ings 
2212 West Cermak R o a d -
Tel. VI 7-7747. 

fek) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodyta adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų. 4 sv. valg. drus 
kos. dėžė anana-ų, 2 dėž 
džiovintų slyvų. 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejaus. 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 604~>7. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x M a l o n i o s i š v a i z d o s . 
a u k š t o k a moteris, jau keletas 
metų atvykusi iš Li -tuvos, nori 
susipažinti su rimtu, nuoširdžiu, 
nerūkančiu, kultui ngu, vyrės 
nio amžiaus vyriškiu. Rašyti, 
pridedant fotografiją, adresu: 
P.R. P.O. Box 29128, Chicago. 
IL 60629. 

(sk.) x Pr is ta tome Lietuvoje t ik 
nau jus automobil ius pigiau 
negu Vi lniaus doler inėje 
30-40°r. Visoms 2 metų fabriko 
garantija. Pers iunč iame nau
do tus auto a r b a do le r ius iš 
Amerikos į Lietuvą ir prista
tome pagal adresą. Atsiskai- *>a (708) 425-7161. 
tome tik po patarnavimų. Fir
m o s sav. ĄŽUOLAS (312) 
434-8618. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų mm: isChicagoje 
ir apylinkėse. Skamninkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312i 586-5959 ar-

(sk) 

x Lietuva Parce l Service 
p r a n e š a : nuo liepos 1 d. visi 
daiktai, siunčiami reguliariu 
paštu yra muituojami. Tik nau 
doti drabužiai ir licenziniai 
siuntiniai, kuriuos galite siųsti 
tik per Lietuva Parcel Service, 
liko be muito Dirbame 5 d. sa 
vaitėje, bet būtina susitart del 
laiko. Skambinkite: J . J u o d -
valkienei. tel. 312-254-2817 ar
b a 312-847-2614. 

(sk.) 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
j u m s ir jūsų giminėms iš 
Lietuvos j įvairius -JAV miestus, 
neskrendant p<r M;»skvą. Tvir 
t iname Aerofloto skrydžius, 
Lietuvoje parduodame automo 
bilius. naujus >u 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax'" per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuva. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika
lais Atlanta Import-Export , 
2719 W. 71 St., Chicago. IL 
60629. tol. 312- (34-2121. 

(sk) 

x Rašyt. Antanas Vaičiu
laitis, Bethesda, Md.. Ignas 
Medžiukas, Los Angeles, Cal.. 
Stasys Drevinskas. Hartford. 
Conn., grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka.Drevin
skas dar palinkėjo geros sėkmės 
šiame darbe. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Fr. J o h n Bacevičius, Ki-
tyro. North Dakota. Pranas 
Grušys, Wawa. Ont.. Kanada, 
K. Daunys. L. Merkelis. Toron
to, Kanada. Getruda Seaby. Po-
wers Lake. Wisc.. Ad. Anysas. 
Alberta. Kanada. Vaclovas But-
kys, Jamaica, N.Y., gražino lai
mėjimų šakneles su 15 dol. au 
ka. Labai dėkojame. 

x Maria Rūta Kirkus, Le 
mont. 111.. Valdemaras Banevi 
čius, Philadelphia, Pa.. S. Tere-
sevičius, Princeton. 111., Vincas 
Klova. Bell Garden. Cal., Pbvi 
las Karosas, New Britain. 
Conn.. grąžindami laimėjimų 
šakneles, kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. Labai dėkojame. 

x Dr. Rūta O. Jaun išk i s , 
Fort Salonga, N.Y., L. Ungurai-
tis. Brecksville, Ohio. A. Jas-
čemskas. Rockford, 111., Joseph 
Pargauskas, Toronto, Kanada. 
L. & D. Sadauskai, VV'heaton, 
111., atsiuntė po 20 dol. aukų ir 
gražino laimėjimu šakneles. La
bai dėkojame. 

x Dr. George H. Volodka. 
Largo, Fla.. Ann Talandis. De 
troit. Mich.. A. Šimonis. West 
Chester. Pa., P. V. Vygantas, 
Dalias. Tx.. Joseph E. Jacobus, 
Fair Lawn, N. J.. A. ir J. Jano
niai, Downers Grove, 111., grą
žindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo po 20 dol aukų. Labai 
dėkojame. 

x Žurn. Antanas Juodval 
kis, Chicago. 111., ..Draugo" 
bendradarbis, Kostas ir Ona Žo
lynai. Ormond Beach, F l a . 
Peter Mažeika. Pleasant Grove, 
Utah, k iekvienas parėmė 
..Draugą" po 20 dol. auka ir 

grąžino laimėjimų šakneles. 
Nuoširdus ačiū. 

Sveikinimai iš Lietuvos. Šiuo 
metu čia esame 1,000 JAV lie
tuvių. Sutiko m u s praeitą šeš
tadienį su lietuvišku nuošir
dumu, kokio iki šiol savo gyve
nime nesame patyrę. Kauno ro
tušės aikštėje, gatvėse be su
stojimo plojo sport ininkams ir 
verkė 200,000 žmonių. O kai 
atidarymo iškilmėse per žemus 
kaimo vartus simboliškai įžen
gėme į savo tėvų žemę, tai ver
kėme visi. 

Trečiadienio įvykiai, Medinin
kų muitinės sargybinių išžudy
mas m u s visus palietė asmeniš
kai, nes praeitą penktadienį su
tikome panašių jaunuolių grupę 
ki tame Lie tuvos pasienyje, 
kurie ir dieną ir naktį Lietuvą 
saugo. Mus sveikino įspausdami 
Lietuvos respublikos ženklą į 
pasus, ojų taut iniai ženklai ant 
uniformų paliudijo, kad jau 
tikrai pasiekėme tėvų žemę. 
Pažindami šiuos sargybinius, 
atrodo, kad pažinome ir tuos 
Medininkuose, kurių netikėta 
auka visus m u s čia labai jau
dina. 

Nors įvykiai itin žiaurūs, 
tačiau neišsigandome. Jau apie 
ta i pranešta JAV ambasadai 
Maskvoje, prez. Bush ir prez. 
Gorbačiovui. JAV valdžios 
pareigūnai žino, kad mes čia ir 
dėl ko esame atvykę. Žino, kad 
ruošiamės dalyvauti laidotuvė
se ir kad nenutrauksime žaidy
nių. Kaip tik ryžtamės geriau 
sportuoti ir labiau už Lietuvos 
laisvę kovoti. 

Jaunimas ir visi kiti laikomės 
gera i . Esame globojami ir 
saugojami, nejaučiame pavo
jaus. Kaune ramu, tik apylin
kėse didesnis armijos judėjimas. 
Laikas nuo laiko praskrenda 
vienas kitas helikopteris, iš 
miško išlenda vienas kitas ka
reivėlis. Žmonės prie tokių 
reiškinių įpratę, bandome pra
tintis ir mes. 

Neįkainojamų įspūdžių daug. 
Apie juos rašysiu sugrįžus. Čia 
t rūks ta ne t ik laiko, bet ir 
popieriaus. Linkėjimai visiems 
iš visos Lietuvos. 

L iuda Rugienienė 

Skausmas gaubia Lietuvą 
Skausmas ir pasipiktinimas 

gaubia Lietuvą. Didelį dvasinį 
pakilimą, kurį sukėlė sportinės 
varžybos, užtemdė liūdesys. 
Trečiadienio rytą sužinojus apie 
žudynes Medininkuose, varžy
bos tą diena visoje Lietuvoje 
sustabdytos, pagerbiant žuvu
sius pasieniečius . Taip pat 
nutar ta sustabdyti varžybas 
šeštadieni, laidotuvių dieną. 
Žaidynių varžybų programa 
pertvarkyta, paspart inant ir 
suintensyvinant programą. Vi
sos varžybos bus pilnai pra
vestos. Amerikos lietuviai or
ganizuotai dalyvaus laidotuvė
se. 

Valdas Adamkus susisiekė su 
JAV ambasada Maskvoje, per
davė JAV piliečių, dalyvau
jančių PLSŽ-se vardu protestą 
už žmogaus ir valstybės teisių 
išniekinimą ir prašė nedelsiant 
apie tai informuoti prezidentą 
Bush. Tuoj pat ambasadoje 
Maskvoje buvo sukviesti aukšto 
rango pareigūnai ir daugiau 
kaip pusę valandos kalbėjosi su 
Valdu Adamkum, kuris j iems 
išdėstė visus žinomus faktus, 
gautus iš Lietuvos vyriausybės. 
Pasikalbėj imo pabaigoje V. 
Adamkus buvo paprašytas per
duoti Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui ir vyriau
sybei JAV ambasados gilios 
užuojau tos pa re i šk imą dėl 
įvykusios tragedijos Lietuvoje. 

A m e r i k o s l i e tuv ia i spor-

x R ū t a T r a š k a - G r e e n , Au 
rora. 111.. O. Juodišius, Toronto. 
Ont.. Kanada . P. Mikalauskas, 
Omaha, Nebraska, Joseph Šal
kauskas, Waukegan. 111.. Peter 
Gauronskas , Santa Monica, 
Cal.. Klem Pivoriūnas. River 
dale. 111., Jonas Kriščiūnas, Con-
ton, Mich.. grąžino laimėjimų 
šakneles su 15 dol. auka. Labai 
dėkojame 

t ininkai pasiuntė telegramą 
prezidentui George Bush per 
ambasadorių Matlock, protes
tuodami prieš vykdomą smurtą 
ir žmogžudystes ir reikalau
dami, kad prezidentas pareika 
lautų iš Sovietų Sąjungos 
vyriausybės užtikrinti saugumą 
Lietuvos gyventojams, išvedant 
iš Lietuvos OMON būrius ir tuo 
būdu Lietuvai sudarant sąlygas 
kurt i taikų, demokratiniais 
pagrindais pasirinktą nepri
klausomą gyvenimą. 

Liepos 31 d. vakare per 
Lietuvos TV buvo perduotas 
JAV lietuvių sporto delegacijos 
pareiškimas Lietuvos gyvento
jams. 

Noriu užtikrinti, kad Lietuvo
je viešpatauja rimtis, mes esame 
saugūs, nėra jokios panikos. Ge
riausia tai galima būtų apibū
dinti šūkiu: LAISVĖS NESU 
ŠAUDYSITE! 

Tie. kurie daugiausia dirbo, knygas i Lietuva supakavo: dr Algirdas 
Tupėiauskas iš Lietuvos Mokslu akademijos; b ibl io tekininkes iš Mažvydo 
Lietuvos Nacionalinės bibliotekos - Dalia Pečiul iene ir Renata Blagniene 
ir Pasaulio lietuviu archyvo periodikos skyr iaus vedėjas Liudas Kai rys 

Nuot r . Kaz io M o t e k a i ė i o 

JAV LB 
PAREIŠKIMAS 

Dr. A n t a n a s Razma, JAV 
LB pirmininkas pasiuntė JAV* 
prezidentui George Bush memo
randumą, kad Medininkų pasie
nio punkto šešių pareigūnų nu
žudymas nėra tik paprastas pa
sienio incidentas tarp Lietuvos 
ir Gudijos. Memorandumas pra
šo prez. G. Bushą. esant Mask 
voje, aplankyti Lietuvą ir ten 
pasiųsti aukšto rango JAV de
legaciją ištirti šias žudynes. 
Panašios žudynės praeityje buvo 
atliekamos OMON dalinių. 

JAV LB Krašto valdybos pa
reiškimai 'press release) liepos 
31 d. ir rugpjūčio 1 d. buvo iš
siųsti amerikiečių spaudai, pa
smerkiant šias žudynes ir reika
laujant, kad OMON daliniai 
būtų išvesti iš Lietuvos. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
264«» VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (708t 301-4866 
Valandos pj^al susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, U 6062<» 
Tel . (1-312) 776-8700 

I'arb<> \al nuo M iki 7 \a! \ak 
šeštad M v r iki 1 v.il d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

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