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Kam duoti pilietybę? 
Stambios kitataučių 

mažumos komplikuoja 
klausimą 

Ryga. rugsėjo 6. — Dabar, kai 
Latvija jau yra tarptautiniai 
pripažinta nepriklausoma vals
tybė, vėl suaktyvėjo viešos 
diskusijos, kas gali būti Latvi
jos piliečiu, rašo Rygoje esantis 
New Yorks Times korespon
dentas. 

Latvijoje latviai sudaro tik 
5 2 ^ gyventojų. Daugumą kitų 
t au tyb ių gyventojų sudaro 
rusai , kur ie buvo Latvijon 
atvežti tam, kad sumažintų Lat
vijos tautiškumo-valstybingumo 
savimonę. 

Klausimas yra formuluojamas 
taip: ar pilietybės pagrindu bus 
etninė kilmė ar gyvenamoji 
vieta? Šis klausimas Latvijoje 
yra iškilęs stambiu politiniu 
klausimu, ir jis gali kilti ir viso
je Sovietų Sąjungoje, kur dabar 
veikia gyvenvietės pagrindu 
v idaus pasų sistema, rašo 
NYT korespondentas Stephe.n 
Kinzer. 

Rusai ir kiti nedalyvauja 
Latvijos gyvenime 

Daugelis latvių sako, kad 
k r a š t e gyvenantys rusa i , 
baltarusiai, ukrainiečiai ir 
ki t i k i t a tauč ia i niekuomet 
savęs nelaikė latviais. J ie 
neka lba latviškai , nelanko 
latviškų bažnyčių, nesiunčia 
savo va ikų i l a t v i š k a s 
mokyklas. Dauguma jų mažai 
žino apie latvių istoriją, kultūrą 
ar politiką. Jei šiems žmonėms 
būtų duodama pilietybė, latviai 
galėtų tapti mažuma savame 
krašte. 

Latviai jau yra mažuma savo 
sostinėje Rygoje, kur jų tėra tik 
35-40 procentų. 1960 ir 1970 
dešimtmečiuose sovietai Rygos 
priemiesčiuose pristatė didelių 
fabrikų, kuriuose darbai buvo 
rezervuojami tik rusams. Jiems 
apgyvendinti buvo pristatyti 
d idž iu l ia i a p a r t m e n t i n i a i 
namai. Šie kvartalai yra beveik 
išimtinai apgyvendinti rusu 

Nors rusų yra ir Estijoje ir 
Lietuvoje, bet ten jų nėra tiek, 
kiek Latvijoje. Estija ir Lietuva 
žada leisti visiems gyventojams 
priimti pilietybę. 

Rygoje latviai demonst ruoja 
Rygoje pereietą savaite maži 

būrel iai latvių budėjo pr ie 
parlamento rūmų, reikalauda
mi, kad kitų tautybių žmonėms 
nebūtų duodama pilietybė. Jie 
kategoriškai priešinosi vadina
mam nuliniam variantui, pagal 
kurį vienintelis reikalavimas 
norintiems pilietybės būtų 
gyvenimas Latvijoje. „Nulinis 
var iantas yra nusikal t imas 
prieš latvių tautą", rašoma 
viename jų plakate. Kitame 
deputatai yra raginami imtis 
„radikalios akcijos, dekolonizuo-
jant kraštą". „Vien tik faktas, 
kad šie rusai čia yra, yra 
tarptautinių įstatymų pažeidi
mas", paskė vienas demonstra-
torių. „Jie buvo čia atsiųsti, kad 
susimaišytų su latvių tauta, kad 
latvių tauta išnyktų. Jie turi 
būti sugrąžinti ten, iš kur 
atėjo", jis aiškino. 

Tačiau tik palygint maža 
grupelė tokių karingųjų laikosi 
tokios radikalios pozicijos, rašo 
Kinzer. Bet daugelis latvių 
nori, kad rusams ir kitiems 
nelatviams nebūtų leidžiama 
balsuoti sekančiuose r inki 
muose, kurie bus 1992 ar 1993 
me ta i s . Tuose r ink imuose 
išrinktam parlamentui būtų 

pavesta rašyti naują konsti
tuciją. 

Vienas j a u n a s į takingas 
parlamento deputatas Einars 
Cilinskis yra šitaip pasisakęs: 
„Kadangi mūsų dabartinis 
parlamentas buvo išrinktas 
pagal sovietinius įstatymus, jis 
neturi teisės spręsti pilietybės 
klausimus. Sekantis parlamen 
tas turėtų tą sprendimą daryti. 
Tad klausimas yra: kas rinks 
sekantį parlamentą?" 

Pilietybė tiems, kurie rėmė 
nepriklausomybę 

„Mano nuomone", jis tęsė, 
„š iuo metu pilietybės ir 
balsavimo teisė turi būti duo
dama tik tiems asmenims, kurie 
buvo Latvijos piliečiai, kai 
praradome nepriklausomybę 
1940 metais. Taipogi ir jų pa
likuonys, plius visi latviai, gy
venantys tremtyje, kurie dabar 
pasirinktų sugrįžti, plius tie 
rusai, kurie aktyviai dalyvavo 
dabartiniame nepriklausomy
bės judėjime". 

Jis kalbėjo ir toliau: „Yra 
rusų, kurie bijo. kad jie taps an
tros kalsės piliečiais pagal šią 
sistemą, ar net. kad jie bus de
portuoti. Tai neturi įvykti. Tiek 
piliečių, tiek ir nepiliečių teisės 
bus lygiai garantuotos ir Latvi
ja gerbs visas tarptautines žmo
gaus teisių sutartis. Bet mes 
turime bent kokius nors skirtu
mus pripažinti, jei norime iš
saugoti savo latvišką tautybe". 

„Nulinis var iantas" 
Tačiau yra latvių, remiančių 

„nulinį variantą". Vienas tokių 

J. Baker sumažina 
reikalavimus 

sovietams 
Užteks tik įsipareigoti 

reformoms 

Nežiūrint Lietuvos nepriklausomybės, Lietuvos parlamente rūmuose tebėra smėlio maišai, rūmai 
tebėra barikadomis, smėlio maišais ir ginkluotais savanoriais, kurie kartais gauna ir pailsėti. 

vra Sergejs Dimanis, kur i s 
vadovauja „Lygių teisių" frakci
jai parlamente. Pats būdamas 
latvis, jis atstovauja vienai 
apylinkei Rygos pakraštyje , 
kurios gyventojai yra dauguma 
rusai. Kai kurie latviai jį laiko 
išdaviku latvių tau ta i . 

J is aikšino: „ Č i a ve ik i a 
savotiškas apartheidas. Rusai 
gy vena atskiruose rajonuose ir 
dirba kitokius darbus. Kaip 
moderni tau ta , n e t u r ė t u m e 
leisti tam tęstis. Pada l in imas 
krašto į dvi grupes t ik sukels 
konf l ik tus . V i e n i n t e l i s 
pasirinkimas tikrai demokrati
jai yra visiems garantuoti lygias 
teises. Aš noriu, kad rusa i 
integruotųsi į latvių bendruo
menę ir išmoktų latviškai , bet 
tai truks 20 metų", j is kalbėjo. 
„Mano svajonė yra. kad latviai 
gintų rusus, ir rusai gintų 
latvius". 

Reabilituojami tik neteisingai 
nuteistieji 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
pareiškimas 

Lietuvos žydų kultūrinės draugijos vadas ir Lietuvos AT deputatas 
Emanuelis Zingeris tariasi «u Ministerio pirmininko įgaliotiniu Zigmu 
Vaišvila. 

Vilnius, rugsėjo 7 (Reuters). 
Lietuvos valdžia jau šeštadienį 
paskelbė, kad yra pasiruošusi 
atidaryti savo archyvus, imtina: 
ir turimus KGB archyvus tarp 
tautiniams organams, kurie 
mano. kad Lietuvoje buvo 
reabilituoti žydus žudę žmonės. 

„Kai mūsų parlamentinė ir 
valstybinė komisija savo žinion 
paims visus archyvus Lietuvo 
je, tarptautinės organizacijos 
galės prie jų prieiti", pasakė 
Aurelijus Katkevičius, prezi 
dento V. Landsbergio patarėjas, 
vidaus reikalais. 

Jau penktadienį prez. Lands 

Nuotr Romo Eidukevič iaus 

bergis pane igė New York 
Times straipsnio teigimą, būk 
Lietuvoje išteisinami nacistiniai 
karo nusikaltėliai ir pranešė, 
jog j is įsakęs i š t i r t i t a m e 
straipsnyje minėtų trijų asmenų 
bylas. 

Su prezidento Landsbergio 
užimta pozicija s u t i n k a ir 
Emanuelis Zingeris, Lietuvos 
parlamento deputatas ir pirmi
ninkas žydų kul tūr inės draugi
jos. J i s New York Times 
straipsnį pavadino dezinfomaci-
ja. „Gal kai kam buvo naudinga 
prieš pa t Mas kvos (CSCE 
žmogaus teisių) konferencija 

Vi lnius , rugsėjo 6 (LIC-Nevv 
York). — JAV spaudoje pasirodė 
pranešimas, jog Lietavos Res
publikoje reabilituojami nacis
tiniai nusikaltėliai. Tai 'kiškai 
neati t inka tikrovės. 

L a i k o m a s i įs ta tymo 
Lietuvoje t ik ra i vyksta gana 

platus t remtinių bei politinių 
kal in ių , represuotų sovietų 
okupacijos metais, reabilita
vimo procesas. Šio reabilitavimo 
pagrindus bei sąlygas nustato 
1990 m. gegužės 2 d. Lietuvos 
Respublikos įstatymas, „Dėl 
asmenų, represuotų už pasiprie
šinimą okupaciniams režimams, 
teisių atstatymo". Jau pats šio 
įstatymo pavadinimas rodo, kad 
Lietuvoje reabilituojami asme
nys, pasipriešinę okupaciniams 
— tiek sovietų, tiek nacistiniam 
režimams ir negali būti reabili
tuoti asmenys, bendradarbiavę 
su š i a i s rež imais . Be t o , 
įstatymo 2 str . nustatyta, kad 
ne reab i l i t uo j ami a s m e n y s 
dalyvavę beginklių žmonių 
žudymuose bei kankinimuose ir 
genocido nusikaltimuose. 

K a s y r a reabil i tuojami 
Kokie gi Lietuvos gyventojai, 

represuoti sovietų okupacijos 
metu reabilituoti? Tai trem
tiniai , kurie buvo ištremti vien 
dėl to, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje turėjo a t i t inkamą 
t u r t ą , u ž ė m ė tam t i k r a s 
pareigas valstybes tarnyboje ar 
priklausė visuomen:nėms or
ganizacijoms, bei jų šeimos 
nar iai . Reabilituojami taip pat 
ypatingojo pasitarimo karinių 
tribunolų bei buvusios Lietuvos 
TSR teismų įkalinu asmenys, 
kurie buvo nuteisti už dalyva
vimą rezistencinėje kovoje prieš 

d i s k r e d i t u o t i t au t ą " , j i s 
pareiškė. „Aš nemmau, kad 
nacių kolaborantai bus reabi
lituoti Lietuvoje, ir jei tai per 
klaidą įvyktų, žydu bendruo 
menė pareikš savo aiškią pozi
ciją. Bet aš noriu pareikšti, kad 
vyriausybė pasiūlė savo koope 
raciją", kalbėjo E. Zingeris. 

Taip pat pozityviai oasisakė ir 
Lietuvos žydų kultūrinės drau 
gijos direktorius Gt gorijus Ka 
novičius: „Valstyb.niu mastu, 
su labai mažomis išimtimis, 
nėra jokio antisemitizmo, bet 
vis pridygsta piktžolių". 

Maskva, rugsėjo 10. — JAV 
Valstybės sekretorius James A. 
Baker sušvelnino Washingtono 
sąlygas te ik t i ekonominę 
pagalbą Sovietų Sąjungai, at
s i sakydamas re ikalavimo 
matyti veikiančią programą 
įvesti laisvą rinką, prieš JAV 
teikiant sovietams pagalbą. 

Busho vyriausybė buvo parei
kalavusi, kad Sovietų Sąjunga 
ne tik turėtų paruoštą planą 
laisvos rinkos ekonomikai, bet 
taip pat kad pradėtų jį įdiegti, 
pirm negu JAV ir kitos šešios 
pramoningos demokratijos ga
lėtų svartyti bet kokį esminį 
ekonominės pagalbos padidini
mą. 

Dabar atrodo, kad Washing-
tonas re ika lauja t ik , kad 
Sovietų Sąjungos vyriausybė ir 
respublikos įsipareigotų vyk
dyti specifinį reformų planą. 

Valst. sekr. J. Baker padarė 
sovietų okupacinį režimą, jeigu savo pareiškimus, skrisdamas į 
jų veikla nebuvo susijusi su be- Maskvą, pirmą sykį aplankyti 
ginkiių žmonių žudymais bei 
kankinimais, bei asmenys nu
teisti už taip vadinamąją anti-
sovietinę agitaciją ir propagan-
dą. 

Kruopščia i t i k r i namos su 
naciais bendrada rb i avus ių 

bylos 

Sovietų Sąjungą su kitais 
vyriausybės pareigūnais po 
žlugusio sąmokslo praėjusį 
mėnesį. Prez. G. Busho vyriau
sybė jautė didėjantį spaudimą 
dabar jau pasiūlyti daugiau pa
galbos Sovietų Sąjungai, 
kadangi Komunistų partija ir 
kietosios linijos šalininkai 

I Lietuvos Respublikos Sovietų vadovybėje buvo paša-
genera l inę prokura tūrą ir 
Aukščiausiąjį Teismą kreipiasi, 
prašydami reabilituoti, asme
nys, kurie buvo nuteisti už 
bendradarbiavimą su nacistais 
— dalyvavimą baudžiamuosiuo
se būriuose ar žydų tautybės 
žmonių žudymuose. Šiais atve
jais kruopščiai tikrinamos bylos, 
o reikiamais atvejais, pro
kuratūra atlieka papildomą duosime suprasti, jog jei jie yra 
patikrinimą. Tiktai tais atve- pasiruošę imtis reikalaujamų 

l in t i ir valdžios balansas 
pasikeitė, persvarą gavus refor
mos šalininkams ir respublikų 
vadovams. 

Re ika l aus tik įsipareigojimo 
Paklaustas, ar jis siūlo ką 

nors konkrečiai pagelbstint 
ekonomikai, Bakeris reporte
r iams pasakė, „Mes jiems 

jais, kai baudžiamosios bylos bei 
papildomo patikrinmo duome
nys neįrodo, jog šie asmenys 
bendradarbiavo su nacistais, 
vykdė genocido nusikaltimus, 
jiems išduodami teisių atsta
tymo pažymėjimai. Asmenys, 
talkininkavę nacistams, žudant 
ar kankinant beginklius žmo
nes, ar darant genocido nusi
kaltimus, nereabilituojami. Pa
žymėtina, kad teisingumo orga
nai, nustatydami ar asmenys 
dalyvavo genocido nusikalti
muose, remiasi Genevos konfe
rencijos dėl genocido nuostato
mis. 

Nacių ko laboran ta i 
nereabi l i tuojami 

Lietuvos Respublikos genera
linė prokuratūra ir Aukščiau
siasis Teismas atsisakė išduoti 
teisių atstatymo pažymėjimus 
apie 2% asmenų, kurie kreipėsi 
dėl jų išdavimo. Pagrindinis at
sisakymo išduoti pažymėjimus 
motyvas — bendrininkavimas 
su nac i s t a i s , dalyvavimas 
genocido nusikaltimuose. 

Pareiškimą pasirašė Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas M. Lošys. 

— K a n a d o s valdžios dar
buotojai pirmadienį pradėjo di
džiausią streiką, kokį iki šiol 
turėjo. Nebeskrenda lėktuvai, 
sustojo grūdų transportas ir 
žymiai sumažėjo kiti valdžios 
patarnavimai. Streikai pro
testuoja valdžios darbuotojų 
algų užšaldymą 

veisksmų, mes prisijungsime 
prie kitų padedančių vykdyti 
pakeitimus". 

Tač iau J. Baker greitai 
pridėjo: „Bet jei jūs mane 
klausiate, ar ten nuėjęs sakysiu: 
,Jei j ū s darysite tai , mes 
duosime tiek milijonų dolerių', 
tai yra ne tas, dėl ko aš ten 
važiuoju. Kas reikalinga pada
ryti, ta i yra užtikrinti, kad jie 
supranta, kas mūsų manymu 
yra būtina ir jei jie gali žengti 
tuos žingsnius, mes būsime prie 
jų — ne kad jie žengtų tuos 
žingsnius, bet kad įsipareigotų 
žengti". 

Iš J . Bakerio pareiškimų 
aišku, anot New York Times ko
respondento, jog vyriausybė 
dabar jaučiasi galinti daugiau 
padė t i , nes vakar ie t iškai 
nusiteikę reformų šalininkai 
triumfuoja, ir todėl negalima 
taip griežtai nustatinėti sąlygų 
dėl ekonominės pagalbos, kaip 
anksčiau. 

I r Kongresas ir europiečiai 
spaudžia didinti pagalbą 
Demokratai ir pagrindiniai 

Amerikos sąjungininkai, kaip 
Vokietija ir Prancūzija nori 
agresyvesnės Vakarų ekonomi
nės paramos. Vokietijos užsie 

— Lietuvos AT nutarė, kad 
Lietuva prisijungia prie tarp
tautinės 1984 m. gruodžio 10 
Konvencijos prieš kankinimą ir 
kitokį žiaurų, nežmonišką ar 
žeminantį elegesj ir baudimą. 

nio ministeris Hans-Dietrich 
Genscher, kuris taip pat lankosi 
Maskvoje, antradienį kalbėda
mas apie pagalbą Sovietų Są
jungai ir pasirodančias naujas 
demokratijas Rytų Europoje sakė: 
„Mes turime būti apsisprendę, 
ar mes jiems tik plosim ar 
realiai ir efektyviai j iems 
padėsim". 

Spaus įsijungti į T P F 
Yra laukiama, kad Bakeris 

spaus Sovietus ir respublikų 
pareigūnus pri imti Vakarų 
pasiūlymą įsijungti į Tarp
tautinį Piniginį Fondą (TPF), 
kad galėtų naudotis fondo pini
gais, o Maskva vis to nedaro. 

Kelionė a t sp ind i naują 
s a n t v a r k ą 

Bakeris sakė, kad pagrindinis 
jo kelionės t i k s l a s ša l ia 
ekonominių reformų, tai ban
dymas suvokti naujos politinės 
santvarkos pobūdį, kokie ryšiai 
tarp Kremliaus ir sovietinių res
publikų. 

Ir jo kelione aiškiai atspindi 
pasikeitusius santykius . J . 
Baker pirmąsyk keliaus į St. 
Petersburgą, buvusį Leningra
dą ir į visas tr is Pabaltijo 
respublikas, taip pat į sovietų 
centirinės Azijos respubliką 
Kazachstaną. Be susitikimų su 
prez. Michail Gorbačiovu, j is 
turės pasikalbėjimą su prezi
dentu Boris Jelcinu, naujuoju 
KGB viršininku Vadimu Baka-
tinu, St. Petersburgo burmistru 
Anatolijum Sobčaku, Rusijos 
respublikos užsienio reikalų 
ministeriu Andriejum Kozyrio-
vu, su buvusiu Sovietų užsienio 

ministeriu Eduardu Ševardna
dze. 

„Mes pabrėšime, kad yra 
konkre tūs pol i t in ia i i r 
ekonominiai pakeitimai, kurie 
mums ir kitiems leis padėti 
jums vykdyti transofmaciją", 
sakė valstybės sekretorius. 

Prei tyje, sus i t ik imai su 
Gorbačiovu visados buvo 
Bakerio vizitų dėmesio centre. 
Dabar gi jie paprasčiausiai bus 
tarpe kitų susitikimų. Kada 
Bakeris buvo paklaustas, kokį 
bendradarbiavimą jis pramato 
tarp Washingtono ir Kremliaus 
apskritai, jis atsakė: „Visa tai 
priklausys nuo to, kiek yra 
pasikeitęs centras. Tie susitiki
mai leis mums geriau pajusti tų 
pasikeitimų kryptį. 

Jie vis dar norėtų su mumis 
bendradarbiauti visoje eilėje 
užsienio problemų, bet mes 
savaime aišku norėsime dirbti 
ir su respub l ikų užsienio 
reikalų min i s te r i a i s ir 
respublikų vadovais". 

KALENDORIUS 

12 d.: Gvidas . 
Diemedis, Mant-

R u g s ė j o 
Valerijonas, 
minė. 

Rugsėjo 13 d..: Šv, Jonas 
Auksaburnis. Eulogijus, Vilfre-
da, Birmantas, Tolminė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:27. leidžiasi 7:10. 
Šiandien debesuota, gali lyti. 
Temperatūra 79 F (26 C) 

dieną, 64 F (18 C) naktį. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. rugsėjo įnėn. 12 d. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Tautos šventės minėjimas 
įvyko sekmadieni, rugsėjo 8 d.. 
Dievo Apvaizdos kultūros cen
tre. Pagrindinė kalbėtoja buvo 
klevelandiete Ingrida Bublienė. 
Sekė Lietuvos Operos solistės 
Gražinos Apanavičiūtės kon
certas, kurį gausiai susirinkę 
klausytojai įvertino ilgais ir 
audringais plojimais. Tautos 
šventės minėjimą ir koncertą 
suruošė LB Detroito apylinkės 
valdyba. Ketvirtas televizijos 
kanalas perdavė trumpą Ingri
dos Bublienės aptarimą ką 
reiškia Lietuvai Nepriklau
somybė ir vaizdą iš įvykusių šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažny
čioje. 50-tas kanalas perdavė šv. 
Mišių vaizdą iš Šv. Antano 
bažnyčios. 

PRADĖJO NAUJUS 
MOKSLO METUS 

,,Žiburio" l i t u a n i s t i n ė 
mokykla naujus mokslo metus 
pradėjo šeštadienį, rugsėjo 7 
dieną. Pamokos vyksta Dievo 
Apvaizdos kultūros centro kla
sėse. Visi lietuvių kilmės vaikai 
kviečiami lankyti ..Žiburio" li
tuanistine mokyklą. Kreiptis į 
vedėją Rūtą Mikulioniene, tel. 
380-5668 

„ŠĖPOS" TEATRO 
SPEKTAKLIS 

Penktadienį, rugsėjo 13 d., 
7:30 vakare Dievo Apvaizdos 
ku l tū ros cent re Vi ln iaus 
„Šėpos" lėlių teatras parodys 
. ,Komunistinę nostalgi ją" . 
Vakaronę rengia Akademinio 
Skau tų sąjūdžio Detroi to 
skyr ius . 

SENATORIŲ IR 
KONGRESMENV 

PAGERBIMAS 

Michigano valstijos Pabaltie-
čių komitetas šeštadienį, rug
sėjo 14 d., 7 vai. vak. Dievo 
Apvaizdos Ku l tū ros centre 
rengia pagerbimą vis iems 
Michigano kongresmenams ir 
senatoriams pagelbėjusiems 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo eigoje. Į pagerbimą yra 
pakviestas daug pabaltiečiams 
padėjęs JAV senatorius Donald 
Riegel. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Smulkesnes informa
cijas teikia Detroito Lietuvių 
Organizacijų centro pirmi
ninkas ir Pabaltiečių komiteto 
lietuviu atstovas adv. Kęstutis 
Miškinis, tel. 967-2040. 

KUNIGYSTĖS J U B I L I E J U S 

Buvusio Dievo Apvaizdos pa
rapijos ilgamečio klebono kun. 
Mykolo Kundroto 50 metų kuni
gystės šventė bus sekmadienį, 
rugsėjo 15 d. Šv. Mišios bus 
10:30 v. r. Po pamaldų — pietūs 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre . Detroito ir apyl inkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti šv. 
Mišiose ir pietuose. Rengia 
Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba. 

PIETl S I R KAULIUKU 
ŽAIDIMAI 

Moterų -ujungos 54-ta kuopa 
ir Lietuvos Vyčių 79-ta kuopa 
trečiadienį, rugsėjo 18 d.. 12 vai. 
ruošia pietus Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Po pietų vyks 
kauliuku žaidimai Smulkesnes 
informacijas te ik ia Magie 
Smailis, Cecilija Balsienė ir 
Stella Hotra. 

ŠAUNIOS V E S T U V Ė S 

Rugsėjo 7 dieną. Palaiminto 
Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lietuvių centre, Lemont, Il
linois, kun. Antanas Saulaitis 
suteikė moterystės sakramentą 
Dainai Žliobaitei ir Andriui 
Anužiui. Jaunuosius lydėjo vyr. 
pamergė Laura Sciortino ir vyr. 
pabro lys Sau l ius Anužis . 
Pamergės buvo Andre ja 
Damušytė, Lilė Gelažytė, Rena
ta Naudžiūtė, Rūta Sidrytė, 
Nida Tijūnėlytė, Rasa Tijūnėly -
tė ir Lina Žliobienė. Pabroliai — 
Mykolas Abarius, Jonas Aleksa, 
Paulius Klimas, Algis Petrulis, 
Gintas Zaranka, Aras Žlioba ir 
Vidas Žlioba. Žiedų nešėjai — 
Sau ly t ė Sidrytė ir Ma ta s 
Anužis. Solistė — Amy Kraabel. 
Mišių skaitinių skaitytojai 
Audra Klimaitė ir Aras Tijū
nėlis. 

Po sutuoktuvių vykusiai 
vestuvinei puotai sumaniai 
vadovavo Algis Rugienius ir Gy
t is Udrys. J aunuos ius tra
diciniai su duona ir druska pasi
tiko jaunųjų tėveliai Laima ir 
dr. Petras Žliobai, Elena ir 
Česlovas Anužiai. Puotos daly
viai, kurių dauguma buvo 
jaunųjų bendraamžiai draugai, 
su daina, šokiais ir lietuviškų 
vestuvių papročiais suartino 
svečius iš Chicagos ir Detroito, 
ir pakėlė jaunųjų nuotaiką, kad 
jų meilė ir pažadai lydėtų juos 
per visą jų gyvenimą. Jaunasis 
Andrius Anužis savo padėkos 
žodyje taip pat priminė, kad ši 
puota vyksta ir Lietuvos Nepri
klausomybės pripažinimo ei
goje. Jaunasis yra aktyvus 
skautas, o jaunoji ateitininkė. 
Jaunieji gyvens Lansing, Mi-
chigan, kur Andrius Anužis yra 
štabo narys Michigano valstijos 
senatoriaus George McManus, 
kuris šiose vestuvėse dalyvavo 
kartu su savo žmona. Dalyvavo 
ir advokatas Clark Durant, buvęs 
JAV Senato kandidatas. 

Lie tuvos V y č i ų suvažiavime St. P e t e r s b u v - Floridoje, dalyvavusių jaunųjų vyčių grupė domisi 
l i e tuv i škomis lėlėmis, išstatytomis Trade-wind viešbutyje. Iš k. Sabina Henson — vadovė, Kris
t i n a Cius, Kris t ina Peterson, V l a d a s Svekla, Andr ius Sv«-k!a ;r Alian Cius. Priekyje Maria ir 
O n a Maria Cius . Nuotr. A l l a n C i u s , S r . 

JUUMFU W>S 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monka, CA 90403 

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS VYČIU 
SEIMO 

VASAROS SEZONO 
PABAIGTUVĖS 
„PILĖNUOSE" 

„Švyturio" jūros šaulių va
saros sezono uždarymas vyks 
„Pilėnų" stovykloje sekmadie
nį, rugsėjo 15 d. „Pilėnų" sto
vyklos vartai bus atidaryti nuo 
pat ryto. Bus kepami viščiukai 
su įvairiais priedais. Veiks 
baras ir laimės šulinys. „Švytu
rio" jūros šaulių kuopos valdyba 
kviečia visus Det ro i to ir 
apylinkių lietuvius atvykti į va
saros sezono uždarymą. 

Im 

DETROITO SKAUTAI 
PRADEDA NAUJOS 
VEIKLOS METUS 

Pirmoji 1991-92 skautiškos 
veiklos metų sueiga Detroite 
šaukiama šeštadienį, rugsėjo 14 
d., 1 vai. p.p. — tuoj po pamokų 
lituanistinėje mokykloje. Kvie
čiami visi „Balt i jos" tunto 
skautai ir „Gabijos" tunto sesės. 
Po sueigos, nuo 2:30 iki 3:30 vai. 
p.p. vyks štabo posėdis. Visi 
galintieji prisidėti prie skau
tiškos veiklos ir pareigų tun
tuose ar tėvų komitete — 
planuokite dalyvauti. Kylant 
klausimams, ar negalint mini
mą dieną dalyvauti, prašoma 
skambinti „Gabijos" tunto tun-
tininkei Viktei Jankutei , tel. 
313-554 1129. Sueiga ir štabo 
posėdis vyks Dievo Apvaizdos 
parapijoje. Laukiame visų daly
vavimo. 

Detroito skautų,-čių 
vadovybė 

Lietuvos Vyčių 78 seimas 
vyko liepos 31 - rugpjūčio 3 
dienomis St. Petersburg Beach. 
Floridoje, Trade Winds vieš
butyje, Meksikos įlankos pa
krantėje. Dalyvavo arti 300 
atstovų ir svečių. 

Po oficialių formalumų ir re
gistracijos, seimas pradėtas pa
maldomis Šv. Jono bažnyčioje. 
Seimo metu kiekvieną dieną 
pamaldos vyko posėdžių salėje. 
Šv. Mišias aukojo prel. A. Bart
kus iš Romos ir kun. Kantons. 
Lietuviškai giedojimą pravedė 
muz. F. Strolia. Priešpietiniuose 
ir popietiniuose posėdžiuose 
svarstyta Lietuvos Vyčių orga
nizaciniai reikalai, jaunimo 
prieauglis, Lietuvos laisvės ir 
šalpos reikalai, Lietuvos našlai
čiai, Šv. Kazimiero kolegijos 
rėmimas ir kt. Posėdžiai įdo
mūs, darbingi ir gerai organi
zuoti. Vakarais vyko kultūri
niai renginiai. Čia buvo proga 
dalyviams tarpusavy paben
drauti, pasilinksminti, gėrėtis 
programomis. 

P a r o d a 

Įėjus į didžiulę posėdžių salę 
nuostabą kėlė pasieniais išsta
tyti rinkiniai nuotraukų iš 
netolimos Lietuvos praeities: 
nepriklausomybės laikų, okupa I 
cijos, trėmimų į Sibirą, nukan- ' 
kintųjų nuotraukos, dabartinė 
laisvės kova. {vairūs rinkiniai: 
lietuviškų pinigų, pašto ženklų, 
laiškų, atvirukų ir kt. Ši tur
tinga kolekcija gražiai apipavi
dalinta, su aiškiais užrašais, 
tvarkingai surinkta, išdėstyta 
priklauso Juozui Taorui, gyve 
nančiam 3675 Belle Vist Dr., E., 
St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Toks gausus ir įvairus rinkinys 
jautriai primenantis netolima 
praeitį ir dabartį, labai vertas 
pamatyti. 

Pagrindinę sieną puošė išsta
tytos JAV, Lietuvos ir Vyčių 
vėliavos, šūkis „Laisvės Lietu 
va i " , s v e i k i n i m a s seimui, 
įvairūs t a u t i n i a i ženklai , 
nupieštos trispalvės. Tai L. 
Vyčių jaunimo darbas. Šiam 
jaunimui seime skirta daug 
dėmesio. Suruoštos atskiros 
jiems įdomios programos, seimo 
metu buvo kiekvienas atskirai 
pristatytas, apdovanotas, pada
ryta bendra nuotrauka daly
viams šiltai plojant. Ypatingų 
gabumų studentui A. Mickūnui 
banketo metu įteikta stipendija. 

V a k a r o n ė lietuvių klube 

Pavakary dalyviai autobusu 
nuvežti į St. Petersburgo Lie
tuvių klubą. Čia buvo proga 

pabendrauu su vietos lietuviais, 
pasivaišinti ir gėrėtis Joe 
Thomas iš New Yorko puikiai 
valdomu akordeonu ir daina. Jis 
nepavargo visą vakarą links
mindamas dalyvius gražiomis 
lietuviškomis dainomis. 

Koncertas 

Penktadienio vakare, rugpjū 
čio 2 d., Torpon - Savvyer - Long 
Room įvyko operos solisto A 
Brazio ir sol O. Jameikienė 
koncertas 

Solo partijas: „Oi užkilokit 
vartelius' . — liaudies daina, — 
B. Dvariono; „Ar atminsi". A 
Račiūno: „Tėviškės laukai", — 
L. Stuku: „Arfos stygos", — L 
Stuko; ..Oi naktuže rami", — J 
Karnavičiaus iš operos „Graži 
na"; „Siebels Romance", — ( 
Gounod. iš operos „Faustas 
atliko sol. O. Jameikienė. akom 
panuojant muz. L. Stukui. 

Solo par t i jas : „Be tavų 
dainų' . — V. Youmans; „Suvil 
tas", — V. Sarpaliaus;„Ilgesys". 
— A. Kačanausko; „Stasys", 
A. Vanagaičio; „Kur bakūžo 
samanota", — St. Šimkaus; arija 
iš operos „Kornevilio varpai" 
- R. Planąuette, atliko sol. A 
Brazis, akompanavo A. Brazie 
nė. 

Duetus tarp solo partijų atliko 
i sol. O. Jameikienė ir sol. A. 

Brazi- ..Mano pasaulis", - A 
Raudonikio; „Atjok, berne!'. 
vakare' . — L.D. muz. L. Stu 
ko; „Oi. berneli vientulį". — 
Tallat K. Ipšos. La Di Darėm La 
Mano. VV.A. Mo/arto iš operos 
„Don Giovanni" ; ..Mar--
Widow Waltz", — F. Lehar 

Solistu dainavimą publika 
priėmė audringais plojimai> ir 
juos apdovanojo gėlėmis. 

St. Petersburgo vyresniųjų 
tautiniu šokių šokėjų grupė 
„Audra", vadovaujama K. 
Gaižnuskienės, pašoko kep 
rinę. jonkelį, sadutę, lenciūgėli 
Kur nebėni jaunimo spraga 
užpildo vyresnieji šokėjai 
Reikia stebėtis jų aktyvum1 

Kiekvu- ;ą šokį apibūd'n 
I.Gečiene. Negailėta katučių! 

Banketas 

Pasibaigus seimui, šeštn 
dienio vakare, rugsėjo 3 d,. Ja 
carando pokylių salėje įvyko 
banke?as Didžiulė salė saus;> 
kimšai pilna puošnios publikom 
Buvo pristatyti prie garbės stalo 
buvę svečiai, naujai išrinkta 
Centro valdyba ir kadencija 
užbaigusi pernykščių metu C 
valdyba. 

Trumpai peržvelgta seimo 
eiga, nutarimai, rezoliucijos. 
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įsipareigojimai. Iš nuveiktų 
darbų pažymėtina pagalba 
Lietuvai. R. Borio iniciatyva iš 
Detroito parūpinta vaistų ir 
mediciniškų reikmenų už 1 mil. 
dolerių. Persiuntė į Lietuva 
Lietuvių Religinė Šalpa. Pašto 
išlaidas apmokėjo Lietuvos Vy
čiai. 

„S.O.S. Lietuvos va ika i" , 
išsiųsta 130 dėžių vaikų drabu
žių, žaislų ir kitokių reikmenų 
našlaičiams ir ap le i s t iems 
vaikams Ruošiamos vėl naujos 
siuntos Kalėdoms. Tūkstančiai 
našlaičių reikalingi greitos 
pagalbos. Jais rūpiansi seselė 
He'.en Ivanauskas ir Brocktono. 

L.Vyčių ..St. Casimir Guild" 
remia Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje. Šiuo metu iš Lietuvos 
atvykę studijuoja 15 klierikų ir 
5 kunigai. Kolegijai paremti 
pernai pasiųsta 10 tūkstančių 
dolerių 

Leidžiamas mėnesinis žurna
las „Vytis" . Redaguoja M.R. 
Kober. Suak tyv in t a Vyčių 
jaunimo veikla. Leidžiamas 
žurnalas ,,-Junior Jevvels". 
Geriausiam studentui kasmet 
įteikiama mokslui stipendija. 
Paskutinius trejus metus jauni
mui vadovavo Sabina Henson. 

Šią dieną suėjo 50 metų nuo 
„Lietuvos atsiminimų" radijo 
valandėlės įs te igimo Nevv 
Jersey. Įkūrė prof. dr. Jokūbas 
Stukas tuo metu būdamas 16 
metu ir iki šios dienos valandėlę ' 
veda Hptuvių ir anglų kalbomis, 
joje nuolat keldamas Lietuvos 
reikalu^ I m sugiedota „II 
t'i ausiu metų!" 

,,Friend of Lithuania" žymuo 
įteiktas ponui VVilliam Hough. 
kuris 6 mėn. praleido Lietuvo 
: j talkindamas Lietuvos vyriau 
ybei ruošiant Konstituciją. Tu 

i ėjo puikią progą iš arti pažinti 
Lietuvą, žmones, nuotaikas. Pa 
tyrė kokią žala padarė komuniz 
;nas per pusšimtį metų. Stebė 
i>si negausios tautos drąsa ir 
atkaklumą priešinantis raudo 
najai galybei ir reikalaujant 
laisvės. Ir lietuviai laimėjo sim 
patijas jauno amerikiečio — Ir 
tokiu kritiškti laiku tik išeivija 
gali Lietuvai padėti, — kalbėjo 
William Hough. Žadėjo Lietuvai 
padėti ir toliau kiek išgalės leis! 
O išeivija ar pakankamai ir 
t inkamai įver t ina tok ių 

merikiečių pagalbn Lietuvai7 

„Nepavargę" dalyviai iki 
vėlumos linksminosi prie šokių 
muzikos... 

Sekmadienis rugpj . 4 d. 

I askutiniai pusryčiai Tarpon-
S iwyer Long Key Room. 
Pilnutėlė salė! Padėkos Mišios 
Šv. Jono bažnyčioje 11:30. 
Aukoja prel. A. Bartkus ir kun. 
Kantons Pamoksle - jaudinan 
ti Lietuvos dabartis, kurios 
klausėsi vietos amerikiečiai. Ir 
gaudė skliautais „O, Visagali". 
„Sveika Marija", ..Tėve mūsų", 
giedant solistams O. Jameikie 
nei ir A. Braziui. Muzika sukur
ta L. Stuko, kuris ir vargonais 
grojo. Ats i sve ik inan t p r ie 
bažnyčios padaryta bendra nuo 
trauka. Skirstėmės į namus su 
tvirtais pasiryžimais ir dar 
didesne meile protėvių Žemei. 

Aldona Bil iūnienė 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

CTA SUTVARKYMAS 

CTA tikisi greitu laiku iš
spręsti autobusų „susigrūdimo" 
problemą, kai, esant šaltam 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-8*49 (veikia 24 vai j 

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

Kab. (1-312) 735-44T7; 
Raz. (708)24«-O067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

orui, tenka ilgą laiką laukti 
autobuso ir kai staiga autobu
sų sustojimo aikštelėje ju pasi
rodo iš karto net keli. CTA tikisi 
šią problemą išspręsti kompiu
terių pagalba, kurie judėjimo 
va ldymo centre p a t a r t ų 
autobusų vairuotoja ms kaip to 
išvengti. 

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

3900 W 95 St T*t. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3v p p - 7 v v antrd 1230-3 vpp 
trečd uždaiytaa ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v f -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava . , Chicago 
(1-312) 778-8969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Catdiac Diagnosis. Ltd 
Marguette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGCS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robarts Rd . Hlckory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Av̂ > 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitanną 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalu; esant atvažiuoju ir \ namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hi lK IL 
Tai. (708) 598-8101 
V i i pagal susitarimą 

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

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

Kasden 1 iki 8 vai vak 
šskyrus treč žešt 1 2 i k i 4 v a l popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaaki Rd.. Chicago. IL 

81 St ir Kean Ave. . Just ice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba hetuv;ška') 

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

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

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

Tai. (7081 448-1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGCS 

4 7 0 0 W. 95 St . 
Oafc L a w n , IL 6 0 4 5 3 2533 

Tai 708-63S 3 1 ' 3 

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

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. I L 60153 

Te l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2 7 

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

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 i? i 6 

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

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES t IGOS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal sus-tarma 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D . S.C 
Specialybe -- Vidaus i>gų gydytojas 

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ava. . Sulta 310. 

NapervMe IL 80583 
Tai. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 5*6 3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt T 6 

S*štadi*'n ,i,<: paa i l w i n m j ) 



Nuostabus svetimtaučio straipsnis 

APIE MŪSŲ TAUTĄ 
Šiomis dienomis beveik 

nerasime laikraščio ar tele
vizijos programos, kad nebūtų 
minimi Pabal t i jo k r a š t a i . 
Dažnai tačiau ten nuskamba ir 
melancholiška gaidelė, kad 
neapsieisime be rusų pagalbos, 
kad neturime nei anglių, nei 
alyvos šalt inių, nei aukso 
kasyklų, taigi greit vėl turėsime 
kabintis j sovietų skverną Tarsi 
prekyba su kitais kraštais jau 
vadintina bankrotu. 

Todėl didžiai nudžiugino 
„Christian Science Monitor" 
rugsėjo 5 d. įdėtas Bostono 
universiteto politinių studijų bei 
Harvardo centro mokslo ir tarp 
tautinių reikalų profesoriaus 
Walter C. Clemens Jr. straips
nis, įdomiai pavadintas.,Baltai 
su daina praskynė sau kelią į 
nepriklausomybe" Manau, ver
ta supažindinti su šio puikaus 
straipsnio tema ir ištraukomis 
ir mūsų visuomenę. Pati pradžia 
jau parodo autoriaus labai pozi
tyvų žvilgsnį į Pabaltijo kraštus. 

„Dainuojančios revoliucijos"' 
pabaltiečių kraštuose ryškiai 
parodo visai žmonijai kaip, nesi-
griebiant jėgos, siekti pasikei
timų tiek krašto viduje, tiek su 
kaimyniniais kraštais. Tą aiš
kiai pajutome estams, latviams 
ir lietuviams atgaunant savo 
kraštams nepriklausomybe kaip 
tik šiuo būdu. Daugiausia, deja, 
t au t inės nepriklausomybės 
sujudimai ir gimsta ir yra 
s iekiami kruvina kova ir 
chaosu, sus tabdant ilgam 
laikui tiek ekonominį, tiek 
socialinį krašto gyvenimo lygį. 
O dažnai tai ir visiškai nepa
vyksta, susinaikinant save ir 
liekant kitų sunaikintiems. 

Lietuvai jėgos nevartojimas 
nėra įgimtas, — kadaise Lietu
va buvo užkariavusi didele dalį 
Gudijos ir Ukrainos dar 14-tame 
šimtmetyje. Ir su Lenkija, kaip 
ir su Rusija, buvo kovota 
šimtmečiais, bet pabaltiečių 
kraštai visgi apgynė savo nepri
klausomybes nuo Raudonosios 
armijos 1920-tais metais. Vėliau 
per antrąjį pasaulinį karą vėl 
kovota ir su raudonaisiais, ir su 
rudaisiais, ir kaip pasiryžėliai 
„miško bro l ia i " savuose 
miškuose 1945-tais metais. 

SPAUDOS ATGARSIAI 

Tačiau didžiulė pabaltiečių 
jėga yra jų kultūroje, o ne 
mūšiuose. Jie pagarsėjo sujung 
darni jėgas „dainuojančiose 
revoliucijose". Estai sutraukė 
net 5 šimtus tūkstančių žmonių 
Taline pereitais metais savo 
21-mame tokiame subuvime 
nuo 1869 metų. Dabartinis 
Lietuvos prezidentas irgi gal 
neatsitiktinai yra muzikos pro 
fesorius ir kompozitorius, o 1991 
metų vasario 23 dieną Maskvo
je latviai, lietuviai ir estai bei 
gudai su Maskvos armijos 
orkestrais surengė net 6 va
landų koncertą Taline, rink
dami aukas nukentėjusiems 
nuo kariuomenės sauvaliavimų 
Vilniuje ir Rygoje. 

Pabaltijo kraštai jau šimt
mečiais tą pakraštį vadina savo 
namais. Lietuvių ir latvių 

kalbos yra pačios artimiausios 
proto indo-europiečiams. Ger
manai, švedai ir rusai jau prieš 
500 metų bandė pavergti estus 
ir latvius, o lenkai ir rusai lietu
vius. Tada dainų festivaliai ir 
poezija palaikė jų t a u t i n į 
savitumą, prasidėję jau 19-tame 
šimtmetyje. Mokyklose, parapi
jose buvo perduodamos tautinės 
dainos, kuriami chorai, kurie 
skelbė pasauliui jų nusistatymą 
likti savimi. Tiek carai, tiek 
bolševikai bandė rusinti tas tau
tas, tačiau jų nusistatymas likti 
nepriklausomais išliko. 

Štai glasnost davė viltį vėl 
kelti šių kraštų nelegalaus 
užėmimo klausimą, netgi atski
riant savo kraštų komunistines 
partijas nuo Kremliaus, kuriant 
populiarų frontą dirbti pere-
stroikai. Priešinosi aplinkos 
užteršimui, įvedė savo kalbas 
kaip oficialias krašto kalbas 
darbovietėse, leido balsuoti tik 
ten gyvenantiems, priešinosi 
a tė jūnams, užėmusiems jų 
gyvenvietes ir žemę. Nors rusai 
tai apšaukė diskriminacija, bet 
tai juk buvo visai suprantamos 
pastangos kovoje prieš užka
riautojus. Pabrėžtina ir ta i , kad 
jėga nebuvo vartojama ir kad 
daugiau kaip pusė į ten perkel
tų rusų balsavo už Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklau 
somybe. Taip pat jie labai vyku 
šiai nevartojo jėgos prieš ka
rinius dalinius ir ekonomi
nę blokadą iš Maskvos, su
tikdami geriau mirti ir tuo 
būdu būti budintojais letarge 
esančioms Europos tautoms ir 
Amerikos valdžiai. Jie geriau 
nes i t r aukė nuo artėjančių 
tankų ir žuvo. Net ir tada tauta 
jų gedėjo, bet nekėlė ginklo. 

* * * 

Štai kodėl daug pabaltiečių 
t ikrai užsitarnauja Nobelio 
taikos premiją — kaip tautinių 
frontų steigėjai, organizatoriai 
tautinių kongresų pasisakymo 
už nepriklausomybę, vadai ir 
prezidentai, kur ie vyksta į 
Maskvą reikalaudami nepri
klausomybės, pilni vilties, kad 
Vakarai juos mato ir girdi. Is
torija jau žino daug tokių 
drąsuolių, be kurių nepriklau
somybė nebūtų buvusi pasiekta. 
Pagirtini ir t en gyveną pa-
baltiečiai už t a i . kad net ne
bandė jiems trukdyti, o palaikė 
pabaltiečių vienybę ir kovą. 

„Dainuojančiose revoliucijo
se" dalyvavo ir daug buvusių 
komunistų partijos narių, persi
galvojusių laisvamanių, buvu
sių politinių kalinių, tautos 
gerove susirūpinusių žurnalis
tų, o kas svarbiausia, ta i mili
jonai eilinių piliečių, kurie 
prisidėjo prie šios revoliucijos 
pasisekimo. 

Šių laikų žiaurumais, gob
šumu, apgavystėmis, neišmany
mu ir nesugebėjimais perpildy
tam pasauliui Pabaltijo simfoni
ja atneša naują viltį. Visi tie, 
kurie prisidėjo prie šios dainuo
jančios revoliucijos užsitarnauja 
didžiausio la ipsnio taikos 
atžymėjimo. 

Ką begalima prie to pridėti? 
RKV 

Lietuvos „Aušrinės" susilau
kiau, leisdamas trumpas ato
stogas Schwarzwalde. Lietuvai 
ir mūsų kaimynėms valstybėms 
Vokietijos „media" paskyrė 
daug vietos ir laiko, nes tele
vizija visas žinias labai dažnai 
pranešdavo tiesiog iš Pabaltijo 
sostinių (iš Vilniaus — nuola
tinė Vokietijos korespondentė 
Lenkijoje Gera Nasarsk i ) , 
plačius straipsnius iš Vilniaus 
(pvz. Barbara von Ow, M. Ur
ban) ir Maskvos rašė visų 
didžiųjų dienraščių atstovai. 
Tad vietoje ramaus poilsio a r 
pasivaikščiojimo gražiose 
Schwarzwaldo apyl inkėse , 
reikėjo kiekvieną dieną iš 
bažnytkaimio važiuoti į Frei-
burgą ir jame pirkti Vokietijos 
ir kt. kraštų spaudą, daugelį 
valandų praleisti prie televizijos 
aparato (ieškojom kambario t ik 
su televizija ir radijo aparatu), 
kadangi įvykiai Maskvoje 
keitėsi valandomis, o pripažinus 
Islandijai ir Danijai Lietuvos 
suveren i t e t ą — Pabalt i jo 
valstybių byla Vokietijos žiniose 
užėmė antrą vietą. 

Daug Pabaltijo ir sovietinės 
imperijos žemėlapių buvo 
vokiškoje, angliškoje spaudoje 
bei televizijoje, kartais atski
riant jas nuo Sov. Sąjungos ribų, 
daug s t ra ipsn ių pask i r t a 
sovietinėms respublioms, neiš
vengiant geopolitinių klaidų. 
Neišvengė jų ir amerikiečių 
karių dienraštis „The Stars and 
Stripes" (kiekvieną dieną jis 
kar ius supažindindavo su 
padėtimi Pabaltijy) rugpjūčio 29 
d. a t spausd indamas Sov. 
Sąjungos žemėlapį bei straipsnį 
„How the Soviet empire emerg-
ed". Apie Lietuvą taip rašoma: 
„The Lithuanians, likę the Lat-
vians a r e Western Slavic 
people" (mano pabraukta — K. 
B.), kurių šaknys siekia per 
2.400 metų. 1385 m. Lietuva 
sudarė personalinę sąjungą su 
Lenkija (!), 18 š. Rusija pavergė 
Lietuvą. Tolimesnės žinios gan 
tikslios. Gudija ir Ukraina buvo 

DINGO PIENĄ 
IŠSKIRIANTIS AUGALAS 

Iš Shawnee National Forest 
dingo retas pieną išskiriantis 
augalas. 5,000 dol. premija ski
riama tam. kas suteiks informa 
ciją apie vagį. kad galima būtu 
jį areštuoti už to reto augalo pa
vogimą. Manoma, kad augalo 
dingimas turi ryšio su juodąja 
rinka, nes tik augalų žinovas 
gali atpažinti mažąjį Mead's 
milkweed augalą ir jo slap
tingas savybes. 

KAZYS BARONAS 

te r i ams , nufilmuojant pr ie 
užsienio ministerijos iškeltas 
Lietuvos, Latvijos. Kstijos vėlia
vas, prie A. Saudargo auto
mašinos — limuzino lietuvišką 
vėliavėlę bei platesnius komen
tarus pasiuntuv- bių klausimu 
Vilniuje, Rygoje ir Taline. 

Atrodo, kad mažiausiai vargo 
vokiečiai turės Rygoje, kadangi 
jų pasiuntinybės prieškarinis 
pastatas yra išlikęs, nors dar 
užimtas raudonosios armijos 
(televizija jį parodė — labai 
apleistas). Taline yra žemės 
sk lypas , kadangi r ū m a i 
nukentėjo karo metu. Blogiau
sia padėtis yra Vilniuje. Mūsų 
sostinėje Vokietija išnuomavo 
pas ta tą (spauda rašo ,,Im-
mobilie" — nekilnojamas, ne-
judomas turtas) Iš savo pusės 
norėčiau pridėti, kad estai 
Berlyne daug vargo neturės, 
kadangi jų labai apleisti rūmai, 
dar yra išlikę. Juose šiuo metu 
yra bendrabutis, tačiau buv. 
rūmai yra jau blogame rajone, 
apgyvendintame neturtingų 
žmonių bei seniausios pasaulio 
moterų profesijos atstovių. 

Vokietijos užsienio minis
te r i j a i a ts i rado f inansinis 
klausimas, nenumatytas biu
džete, kadangi į tris pasiuntiny
bes teks skirti 30 žmonių. Kitas 
klausimas: kokiai kategorijai 
reikės skirti tuos pasiuntinius, 
sulyginant jų atlyginimus su 
trečiojo pasaulio atstovybėm 
(Vokietijos pasiuntinių atly
ginimai Afrikoje siekia apie 
10 tūkst. markių į mėnesį, t.y. 
apie 8 tūkst. dol.1 ar sulyginant 
atlyginimus su mažesnių Vaka
rų Europos valstybių atsto
vybėm, savaime aišku, išski
riant JAV, D. Britanijos, Pran
cūzijos ar kt. didesnių valstybių 
vokiškom pasiuntinybėm. 

Paskelbti ir pasiuntiniai. \ 
Latvijos sostinę vyksta liberalų 
partijos pirm. brolis grafas 

Lambsdorf. Washingtono pa-
Lietuvos -Lenkijos karalystės siuntinybės ūkinis patarėjas (jo 
valdžioje. senelis 1924-23 m. buvo Vokie-

Nevardinsiu Lietuvą pripa- tijos įgaliotinis Klaipėdos kraš-

klausimu plačiau rašo iš anks
to pažymėdamas, kad Lietuvos 
geriausi (beste) žmonės gyvena 
užsienyje. „In der litauischer 
Stadt Chicago — lietuviškame 
Chicagos mieste". Lietuviai 
išeiviai palaiko stiprius ryšius 
su savo tėvyne. Antrą vietą 
turė tų užimti istorinė sąjunga 
su Lenkija. Tačiau pastaroji 
daug padėti Lietuvai negali, nes 
pati pergyvena ūkinę krizę. Tad 
palieka tik Sov. Sąjunga, impor
tuojant iš jos degalus, plieną. 
Eksportas į Sov. Sąjungą šiuo 
metu siekia 90% visos Lietuvos 
prekybos. Vokiečio nuomone. 
Vokietija ateityje suvaidins taip 
pat svarbią rolę, turėdama 
šiaurėje stiprų tiltą tarp vaka
rų ir rytų pasaulio. Neužmirš
t inas yra turizmas, rašytojo I. 
M a n n o m ė g i a m a Kurš ių 
Neringa. 

Pasaulinėse lengvosios atle
tikos pirmenybėse Japonijos sos
tinėje dar dalyvavo ukrainiečiai 
ir v i enas es tas deš imtko-
vininkas Himalainen. Geopo
li t iniai analfabetai vokiečių 
televizijos komentatoriai visus 
sportininkus „sumetė" į vieną 
„Sovietrussen" aruodą, nors 
e s to pava rdė j u k s k a m b a 
s k a n d i n a v i š k a i . Pas igedo 
vokieč ia i pranešė ja i „ a u s 
Bal t ikum" disko metikų R. 
Ubarto ir Kidyko. 

Sportinė spauda pažymėjo, 
k a d Barcelonos olimpinėse 
žaidynėse daug kas pasikeis 
Sov. Sąjungos sudėty, kadangi 
pvz. šuolio su kartim pasaulio 
meisteris S. Bubka (ukrainietis 
— K.B.) aukso medalio laimė
tojas, paskutinį kartą girdėjo 
Sov. Sąjungos himną. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos sportininkai 
dalyvaus 1992 m. žaidynėse. Šių 
va l s tyb ių k l a u s i m a s b u s 
teigiamai išspręstas olimpinio 
komi te to rugsėjo 18-20 d. 
posėdyje Berlyne. 

Rašau rugsėjo 2 d. Po pietų 
Frankfurto ir Miuncheno radi
j as pranešė, kad Vokietijos pa
siuntiniai į Pabaltijo sostines 
išskrenda ateinančią savaitę. 

žinusių valstybių skaičių. Tiesa, 
vokiečiai yra nustebinti JAV ir 
D. Britanijos laikysena — 
delsimu. Spauda mano, kad 
JAV ir D. Britanija laukia 
Maskvos pripažinimo, nes G. 
Bush ir J. Major dar labai 
stipriai palaiko M. Gorbačiovą, 
nors tikrovėje jis Maskvoje 
neturi jokios galios. 

Stebėjau televizijoje diploma
tinio pripažinimo aktų pa
sirašymą Bonoje, dalyvaujant 
kancl. H. Kohliui, užs. reik. 
min. H. D. Gensheriui ir Pa
baltijo užs. re ikalų minis-

te. mūsų uostamiestyje turėjęs 
didelę įmonę — K.B.). Talinui 
paskirtas H. Wistinghausen ir 
Vilniuje reziduos Gottfried 
Albrecht. Jie visi yra žinomi 
ekonomistai 'arba juristai), o 
tikslas — stipriai ant kojų pa
statyti Pabaltijo politinį ir ūki
nį gyvenimą, kartu duodant pa
tarimus diplomatiniame darbe 
(Aufbau — statymas, struktūra). 
Taip rašė vokiečiai. 

Paliečiau Lietuvos ekonominį 
gyvenimą Kelių Vokietijos 
dienraščių atstovas Maskvoje J. 
S. Dorner rutrpjūčio 30 d. tuo 

ŠVARINA DIDŽIUOSIUS 
EŽERUS 

Waukegan Harbor , k u r i s 
pasižymėjo savo aukšta kon
centracija PCB, sukeliančia 
vėžio ligą, bus galutinai pa
šalinta iš didžiųjų ežerų. Out-
board Marine Corp. pagal 1988 
federalinio teismo sprendimą 
sumokėjo 20 milijonų dol. išlai
das. Apie 8.000 kubinių jardų 
dumblo bus išsemta, atskirta 
PCB, kur vėliau ta medžiaga 
bus sudeginta. 

Rimtai nusiteikusios padeda 
Kaveckienė ir V Lapienė 

lietuviams. Iš kairės: S Kikilienė, N. 

Nuotr J . Tajnulaičio 

PIRMASIS IR KOL 
KAS VIENINTELIS 

Henrikas Zabulis Lietuvoje ži 
nomas kaip antikos tyrinėtojas, 
Euripido, Katulo, Horacijaus 
kūrinių vertėjas. Profesorius, 
filologijos mokslų daktaras, nuo 
1986 metų dalyvaujantis huma 
n i ta rų mokslinėse konfe 
rencijose, ku r i a s rengia 
Cicerono studijų centras. įkur 
tas Romoje Italijos ministerio 
pirmininko Jullio Andreotti 
iniciatyva, kai pasaulis plačiai 
minėjo 2000 žymiojo politiko, 
filosofo ir oratoriaus metines. 

Įdomu ir tai, jog pats Jullio 
Andreotti, būdamas Cicerono 
studijų centro prezidentas, pasi
rūpino, kad Cicerono t įoksli-
nėse konferencijose dalyvautų ir 
mokslininkai iš už geležinės 
uždangos. Kad buvo pasirinktas 
Henrikas Zabulis, lėmė ne vien 
geografinė padėtis, bet ir puiki 
šio mokslininko erudicija, 
nepriekaištingas visų pagrin
dinių Europoje vartojamų kalbų 
mokėjimas. 

Šiandien Henrikas Zabulis 
yra pirmasis i r kol kas vie
n in te l i s moksl ininkas iš 
buvusios Tarybų Sąjungos, kaip 
lygus tarp lygių dalyvaujantis 
Cicerono mokslinėse konfe
rencijose. Nors 1986 metais Mi
lane ir 1989 metais Varšuvoje 
Henrikas Zabulis buvo kviestas 
kaip Tarybų Sąjungos atstovas, 
vis dėlto jau tada ne vienas kon
ferencijos dalyvis pabrėžė, kad 
Lietuva ir Tarybų Sąjunga — tai 
įe tas pats. Na. o šiemet New 
forke Henrikas Zabulis buvo 
pabrėžtinai pristatytas kaip 
Lietuvos mokslininkas, nors 
buvo Italijos delegacijos narys, 
nors buvo išlaikomas Italijos vy
riausybės. 

Čia jau laikas pasakyti svar
biausia dalyką, kad Italijos 
ministeris pirmininkas Jullio 
Andreotti ir profesorius 

Henrikas Zabulis yra seni pažįs
tami, esant progai, keičiasi 
laiškais ir suvenyrais. Gal todėl 
niekas nenustebo, kai New Yor-
ke surengtame priėmime Itali
jos ministeris pirmininkas susi
r inkus iems d ip loma tams 
Henrika Zabulį pristatė kaip se
ną savo draugą. Ten pat minis
terio pirmininko rezidencijoje 
Henrikas Zabulis su žymiu 
Europos politiku ap ta rė ir 
Lietuvos padėtį. Pokalbyje 
nuskambėjo ta pat i išvada: 
Vakarų valstybės morališkai 
remia Lietuvos nepriklausomy
be, bet tik Europos ir pasaulio 
situacijos požiūriu, kiek toji 
nepr ik lausomkybės idėja 
nekliudo pol i t inės į tampos 
mažinimui ir nusiginklavimui. 

Šiuo požiūriu, kaip sakoma, 
nieko naujo. Bet Henrikas Za
bulis gerokai nustebęs dėl kitko. 
Pasirodo, jog pakankamai iš
prusę Vakarų intelektualai ne 
visai suvokia, kuo lietuviai ski
riasi nuo slavų, kokia yra lietu
vių kalba, kaip klostėsi Lietu
vos istorija. Todėl ir mintis su
rengti Cicerono mokslinę konfe
renciją Vilniaus universitete 
atrodo visiškai reali. Jai pritarė 
ir patsai Jullio Andreotti, tik su
abejojo, kaip tą sumanymą įgy
vendinti, kai Lietuvoje tokia 
netvirta politinė padėtis. Bet 
juk per tą laiką, kol bus 
rengiamasi konferencijai, pa
dėtis gali pasikeisti mūsų nau
dai. Taigi Vilniaus universi
tetas netolimoje ateityje gali 
tapti ne vien Cicerono, bet ir 
Lietuvos draugų susitikimo 
vieta. 

Salomėja Čičiškina 

Kai kurie žmonės taip bijo 
mirti, kad jie niekada neprade
da gyventi. 

H Van D\ke 

UNDINE 

AREŠTUOTA 

Dviejuose Robert Taylor 
Homes pastatų kompleksuose 
policijos paieškų metu dėl nele 
galių ginklų ir narkot ikų 
laikymo, o taip pat ir kitų mies
to tvarkos pažeidimų buvo 
areštuoti 14 žmonių. Policija ir 
CHA valdybos pareigūnai sako. 
kad tos paieškos prie 4331 S. 
Federal ir 4352 S. State neturi 
jokio ryšio su šūviais į poli 
cininką Jimmie Haynes praeitą 
penktadienį prie tų pastatų. 

N O V E L E 

A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N E 

Vieną vakarą, kelias dienas prieš iškilmingą 
parodos atidarymą, Laukaitis pakvietė Rima vaka
rienei į restoraną. 

— Aptarsim smulkius reikalus, pabendrausim. 
Mūsų visuomenei tokie talentai, kaip jūsų. yra labai 
brangūs. O man didelis malonumas praleisti jaukų 
vakarą su mūsų jaunosios kartos meno pažiba 

Rimas kvietimą mielai priėmė, ir jiedu su ištai
gingu Laukaičio automobiliu netrukus atsidūrė šalia 
„Granados" restorano durų. Paslaugus patarnautojas, 
paėmęs iš Laukaičio raktus, jo automobilį nevežė į 
garažą, o juodu įėjo į restorano vestibiulį, kuriame prie 
rezervacijų staliuko stovėjo pasipuošusi merg.na. 

— Mudu esame visu pusvalandžiu anksčiau. negu 
aš užsakiau mums stalą. Bijau, kad gali priseiti 
palaukti, — sušnibždėjo Rimui Laukaitis. 

Mergina, patikrinusi svečių sąrašą, nusišypsojo ir 
apgailestaujančiai pratarė; 

— Jūsų rezervacijos padarytos septintai valandai, 
o dabar dar tik ketvirtis po šešių. Esu tikra. <ad už 
penkiolikos minučių jūsų stalas bus paruoštas, tai gal 
malonėsite užsukti arba į barą, arba į laukiamąjį. 

Laukaitis klausiamai pažiūrėjo į Rimą. 
— Man didelio skirtumo nesudaro, bet gal geriau 

neprimintų jo sudužusių svajonių. Gal raudos jis ties 
šipuliais, kaip mažas vaikas Teisingai sakė mama: 
..Ne tau toji mergina, ji tik tau skausmo pridarys..." 
Taip. gilaus skausmo... Ir bijojo jis ateinančių naktų, 
ir ateinančių saulėtekių, kai reikės eiti per gyvenimą 
su karčiu nusivylimu širdy 

ra 

Parodos pasisekimas buvo nepaprastas. Po ati
darymo šeštadienio vakare, su prakalbomis ir kaspi
no kirpimu, katalogas pradėjo užsipildyti užsakymais. 
Pirmoji skulptūra, ..Moteris su žibintu*', net sukėlė 
ginčus, nes atsirado daugiau negu vienas pirkėjas. Visų 
akis traukė žvilgančios bronzos .,Undinė", bet ant jos 
kojų buvo užlipytas stambus užrašas ,.Parduota". 
Rimas negalėjo su ja skirtis, nors pirmoji paskirtis — 

„Romantiškas paslaptingosios Ramintos palydovas", dovana Ramintai — jau atpuolė. Kada nors. gal kada 
Rimui pradėjo prakaituoti delnai ir smarkiai suplakė nors jis ras jai tinkamą vietą... 
širdis. Skubiai atvertęs nurodytą puslapį, jis perskai- Po salę vaikštinėjo du amerikiečiai reporteriai, 
tė trumpą, sensacingą paragrafą, kuriame pasakojama, užkalbindami parodos lankytojus, atsiklausiant ir jų 
kad paslaptingasis įdomus vyriškis, lydėjęs Ramintą nuomonės. Rimas nebuvo savo pasisekimui visiškai 
į naktinį klubą, niekam nė nepažįstamas ir jo veidas abejingas, nes matė savo tėvų švytinčius veidus, ir tai 
nėra matytas „Ekrano pasaulio" reporterių. Tiek davė jam pasitenkinimą, kad jis jų vis tik neapvylė. 

Kalbino jį ir jo buvęs skautų vadovas, ir buvę 
lituanistinės mokyklos mokytojai, ir jo universiteto pro
fesoriaus buvimas taip p a t buvo malonus ir 
reikšmingas. Bet širdies gilumoje Rimas kentėjo Kaip 

Tai todėl Raminta neberašo laiškų... Tai todėl jau tris būtų džiugu matyti vaikštinėjančią Ramintą, stebinčią 
mėnesius nebuvo atvykusi į namus, jo undinė, jo jo kūrinius, juos komentuojančią, ir. aišku, savo žavia 
išsvajotoji, gražioji, numylėtoji undinė!.. Šią akimirką, išvaizda traukiančią visų akis... 

jei galėtų, jis tą bronzinę ..Undinę" sutrupintų i ( g u s j a U g j a u ) 
šipulius, kad ji jo nesveikintų kiekvieną rytą. kad 

pasirinkime laukiamąjį, nes išgerti visada suspėsime. 
— nusijuokė Rimas. 

— Gerai, einam, — sutiko Laukaitis, ir jiedu 
pasuko pro šonines duris į jaukų laukiamąjį. Malonio
je prieblandoje sklido romantiška muzika, o ant stalelių 
buvo išdėstyti žurnalai ir laikraščiai. Pasieniuose sė 
dėjo ir stoviniavo būrelis svečių, matyt taip pat atvy
kusių per anksti. 

— Pažiūrėkime, ką sako didžioji spauda apie vaka 
rykštę lėktuvo katastrofą. Aš šiandieną neturėjau laiko 
nei laikraščio pavartyti. — Laukaitis atsivertė dien 
raštį, įsipatoginęs minkštasuolyje. Rimas pavartė kelis 
žurnalus ir staiga jo žvilgsnis sustojo ties „Filmų 
pasauliu". Ant viršelio buvo Ramintos nuotrauka, o 
šalia jos. abi rankas uždėjęs ant jos apnuogintų pečių, 
plačiai šypsojosi šviesiaplaukis, labai patrauklus vyras. 
Stambi antraštė intriguojančiai viliojo skaitytoją: 

Raminta, tiek jos palydovas nenorėję kalbėti su repor
tere, bet paklausti , ar jųdviejų santykiai esą artimi, 
abu laimingi, su šypsenomis ir susikabinę rankomis, 
patvirtinę, kad „labai artimi". Rimui tirpo sąnariai. 

i i 
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POGRINDŽIO 
UNIVERSITETAS 

LIETUVOJE 
Dr. V. Kutorgos prisiminimui 

JONAS DAUGĖLA 
D a u g i a u nei p r i e š pusę 

šimtmečio ties Lietuva nusi 
leido raudona geležinė uždanga. 
I l g u s d e š i m t m e č i u s mūsų 
tėvynė buvo aklinai atskir ta 
nuo išorinio pasaulio ir nuo 
mūsų. Tik silpnai retkarčiais 
per šią uždangą nugirsdavome 
savųjų raudas ir kančių aima
nas . Tačiau už tos geležinės 
oždangos vyko didžiosios trage 
cijos vaidinimas. Kaip ir kiek
viename vaidinime, ten buvo 
daug išdavystės ir keršto scenų. 
Bet buvo dar daugiau artimo 
meilės pasiaukojimo ir heroizmo 
pavyzdžių. Visada gerai paruoš
t a m e v a i d i n i m e išryškėja 
išdavikų ir niekšų veidai, bet 
r ampos šviesos suspindi ir 
asmeninio kilnumo, pasiauko
j imo, art imo meilės šviesūs 
charakter ia i . Vergijoje dažnai 
iškyla nuostabūs tautinio idea
lizmo pavyzdžiai. 

Šiomis dienomis mus pasiekė 
žinia, kad Vilniuje mirė dr. Vik
toras Kutorga. J i s neabejotinai 
priklausė tai nenutraukiamai 
mūsų tautos idealistų gran
dinei. Su jo mirtimi netekome 
dar vieno tos grandinės jun 
giamojo nario. 

V. Kutorga,baigęs „Aušros" 
gimnaziją Kaune, Vytauto D. 
u n i v e r s i t e t e įgijo gydytojo 
diplomą. Tuo metu Lietuvoj? 
j a u siautėjo nacių okupantai. 
J a u n a s daktaras tuojau buvo 
išsiųstas gydytojo pareigoms į 
Minsko belaisvių stovyklą. Ten 
j i s savo akimis ir pamatė vo
kiečių nacių gyvulišką žiau
rumą, masines žydų žudynes ir 
barbarišką elgesį su vietiniais 
gyventojais. 

Gimnazijos suole jis įsijungė į 
skautų organizaciją, kuri visada 
puoselėjo tėvynės ir žmogaus 

meilės jausmus. Ir jau tada jo 
sieloje pradėjo bręsti didieji 
humanizmo idealai. Nacių 
žiaurumo vaizdai tuos idealus 
dar daugiau sustiprino. Jis tuo
jau , nebodamas asmeniškų 
pavojų, metėsi gelbėti žydus. Ir 
keliolika jų tik jo dėka išliko 
gyvi. Izreaelio valstybės par
lamento pirmininkas D. Šiliaus-
kis vėliau specialiai atvyko į 
Vilnių ir Kutorgai į te ikė 
„Pasaulio Šviesuolio" medalį. 

Tačiau, gelbėjant žydus, 
kažkoks šunsnukis įskundė 
gestapui. Gestapas paskelbė 
Kutorgai mirties bausmę. Mir
ties bausmės įvykdymo išvaka
rėse keli drąsuoliai jį išvadavo 
ir jis iš kalėjimo pabėgo. 

Pas i t raukus naciams, V. 
Kutorgai teko vėl stebėti jau 
naujo okupanto-bolševikų siau
tėjimą Lietuvoje. Jis matė gyvu
linius vagonus, pilnus nekaltų 
lietuvių Šaukiančių pagalbos. 

Visi šie vaizdai galutinai 
suformavo jo asmenybę ir 
pasaulėžiūrą. Tada jis suprato 
didžiųjų žmogiškumo idealų 
prasmę ir vertę. Jis įtikėjo, kad 
t ik dvasios skurdumas ir tuš
t u m a s sukel ia pačius 
žemiausius žmogaus jausmus. Ir 
tų jausmų užvaldyti individai 
tarpusavio santykius tvarko 
kumščio , peilio ir ku lkų 
pagalba . J i s įs i t ik ino,kad, 
įskiepijus didžiuosius huma
nizmo idealus visoje tautoje, bus 
galima pašalinti žmonijos blogį 
ir pakelti visą tautą į aukštesnį 
dvasinės civilizacijos lygį. 

Bolševikų okupacijos metais 
lietuvių tauta buvo išimtinai 
m a i t i n a m a m a t e r i a l i s t i n e , 
ateistine literatūra. Tad savo 
idėjoms puoselėti ir j a s tautoje 
paskleisti Kutorga suorganiza-

Vladas Adamkus, vadovavęs lietuvi: 
Medininkuose septynių nuJ dytu 
Jaunimo centre 

sportininkams!,i • . . :v<>< 
lotavėse Vilnų ' 

Nu- J . lamulaičio 

vo slapta pigi indžio biblioteką 
I ją jis rinko įvairiomis kalbomis 
parašytas pasą oi i > rHearfų ii 
politikų knyga-. Siapto, bet 
gerai suorganizuoto platinimo 
tinklo pagalba šia bibliote^-. 
galėjo naudotis visi lietuviai i 
tolimiausiuose šalies pakra : 

čiuose. 
Tačiau didžiai visi nustebome 

sužinoję, kad pačiai- žiau 
riausiais brežnevinio teror 
laikais Lietuvoje veikė pi-
grindžio universitetas, 'lai tur 
būt yra vienintelė paimšau 
pobūdžio raokslo įstaiga visam 
pasaulyje Universitetąsuorg; 
nizavodr. V. Kutorga. Jisbuv • 
pavadintas Antano Strazdeliu 
vardu. Kutorga buvo ištinkia-
šio universiteto rektorium. 

Dar nesame gavę žinių, kaip 
konkrečiai šis universitetas 
galėjo pogrindyje išsilaikyti ii 
kokiomis priemonėmis jis vykdė 
mokslinį darbą Tik*?no:*»e, kr»d 
jis veikė 1976 1981 m ir yra 
išleidęs kel ias absolventų 
laidas, 'likime, kad tie absoKen 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Atlanta, GA 

LIETUVIAI 
TELEVIZIJOJE 

Rugsėjo 2 d. JAV prezidentas 
George Bush paskelbė pasau
liui, kad Amerika pripažįsta 
Lietuvos respublikos demokra
tiniu būdu išrinktą parlamentą 
ir vyriausybę ir kad tuojau 
užmegs d ip loma t in ius san
tykius. Žinia nuaidėjo per visą 
pasaulį. Prezidento pareiškimą 
dažnai kartojo televizijos stotys, 
radijas, rašė spauda. 

Sia proga informacijos šal
tiniai, televizija ir radijo skubiai 
ieškojo l ie tuvių , žymesnių 
veikėjų, su jais darė pokalbius 
ir skelbė savo programose. 

Nebuvo aplenkta ir Atlantos 
maža lietuvių kolonija. Čia rug
sėjo 1 d. televizijos 5 kanalas 
paskambino advokatui Ričardui 
Badauskui ir pageidavo su juo 
susitikti ir paruošti televizijos 
žinių laidai pokalbi. Netrukus 
» Ramunės ir Ričardo Badauskų 
n a m u s a tvyko reporterė ir 
filmavimo kameros, ir jie vedė 
gan ilgoką pokalbį ap ie 
Lietuvos dabartinę padėtį. 

Advokatas Ričardas Badaus 
kas. prieš ketvertą metų su 
žmona Ramune atvykęs į Ame 
riką, įsikūrė Atlantoje. Ramu
nė Janušai ty te Badauskienė 
a k t y v i a i d i rba L ie tuv ių 
Bendruomenės apylinkėje, pir 
mininkaujant Rimui Česoniui 
buvo valdyboje, o jam išvykus ji 
eina LB apylinkes pirmininkės 
pareigas Ričardas ir Ramunė 
palaiko glaudžius ryšius su 
amerikiečiu aukš ta i s parei
gūnais , o t a ip pat ir su tele

vizijos penktojo kanalo darbuo
tojais. Taigi jie televizijai 
pažįstami. 

Jau 1990 m. kovo 11d., Lietu
vai paskelbus nepriklausomy
bės atkūrimą, ta televizijos 
stotis aplankė Badauskus ir su 
adv. Badauskų padarė platesnį 
pokalbį apie įvykius Lietuvoje 
ir vėliau rodė žinių laidose. 

Paskutinį pokalbį, darytą rug
sėjo 1 d. penktas kanalas rodė 
rugsėjo 1 d. 11 vai. žinių laidoje. 
Pokalbis tęsės apie 10 minučių. 
Pokalbio in t a rpuose buvo 
rodomi šiuo metu Lietuvoje 
vykstantys veiksmai. Pokalby
je adv. Ričardas Badauskas 
kritiškai užsiminė ankstyvesnę 
JAV politikos laikyseną, prem 
jerės K. Prunskienės nedrau
gišką priėmimą, delsimą 
pripažinti Lietuvos pilną nepri
klausomybę ir delsimą užmegz 
ti diplomatinius santykius. Iš
kėlė okupantų taktiką, sausio 
13 baisiuosius įvykius. Pažy 
mėjo lietuvių tautos teisę į ne
priklausomybę ir ryžtą laisvės 
kovoje. Apgailestavo, kad JAV 
ir laisvas pasaulis nepadėjo 
Lietuvai t ada . kada buvo 
vykdoma žiauri blokada ir 
žudomi laisvės gynėjai. Adv. 
Ričardas Badauskas pažymėjo, 
kad pagaliau atėjo diena Lietu
vai vėl sugrįžti į laisvų tautų 
šeimos tarpą ir kad dabar 
pasaulio valstybės, jų tarpe ir 
JAV, skuba sunormuoti diplo 
matinius santykius ir jau Lietu
vą traktuoja, kaip laisvą, ne 
priklausomą respubliką. 

Pokalbis buvo informatyvus, 
taiklios žinios, aktualios da
barčiai. LB apylinkės valdyba 
gauna visas informacijas iš 

centrų ir tuojau informacijas pa 
skleidžia lietuvių tarpe, prašant 
reaguoti į įvairius įvykius, r: 
šant laiškus senatoriams, atsto 
vųrūmų nariams, prezidenu; 
Paskutinį karta tokių' i";kqb 
vo parašyta apie 120 

SVEČIAI iš m ruvos 
Šią vasarą Atlantoj*.-, k:: ,, 

CNN tt-levi/ijos'-.i • '• '. įriedėjo 
Kauno televizijos stot:». - direk
torius Raimundas Šeštakaus
kas. Jis čia susipažino su : 
kiečių sistema, programomis, jų 
paruošimi. Raimundas Šešta 
kauskas puikiai kalba ang i 
kai. lab i am n r i m , domėjosi 
lietuvių įševij s į-vvenimu. Ir 
čia susipaž no su Ramune ir 
Ričardu Biftdauflkaij, ; i hal 
glaudžius viešnagės metu 
ryšius, jam teikė n farmacrj 
apie išeiviįoslietvnq 3 • ••'••' . 
Nors jis bava i i 
viešbutyje, tačiau 
maloniai p •:.,<• .;j;.0 Ba 
dauskai. 

Jau sugrįžo į Lietuvą. Rug i i 
2 d., nuaidėjus žiniai api. 
Amerikon sprendimą, Raimua 
das Šeštakauskas kaaVėjo 
Lietuvo- per CNN t d e t i i į i 
taip pat tekamu paskambino 
Ramunei ir R ardui Badaus 
kams, perdavė lietuvių džiaugs 
mą ir sveikinimus Sakė, kad 
visa tauta apimta džiaugsmo 
naujo ryžto ir naujų v ilčių Tarp 
kita ko p. ku'i prieš 
bandymą nuversti Gorbačiovą 
Lietuvoje bara* pakyla pa • 
nėms pagaminti ;&,0U0 reti 
rankoms surakinti Bet įvykiai 
greitai riedėjo ir šutviniuk 
žmogžudžių nauja- piurm-
rakinti 2">.()oo !..t .v,ų įr iš 
tremti n-p. vv i... 

rvs 

tai plačiau apr; šys šios savitos 
moksloįstaig< - ' riją Rūšiai 
berods niekas i lietuvių išeivi 
joje net nebu\ i ie '• , ; 

' itetą girdėję. 
UaNeroiteto l pinoti 

sudarė deru k ii 
humanizmo esminiai pag> indai 
ir plėtotė !.iet- ••' s ir pa tai 
politika, hum no raida it 
pan 

Nuo pa' gnam; suole V 
KatorgosjaaBmu ' '• dr. V 
Kudirka. Tad l - '»• ;M:;ii jis i> 
sut:>t!<> su tarpininkų liaudi 
ninku <iove. Tėvynės dangui 
kiek piablaivėj ^ Kutorgi tuo 

i savo bendraminčius subūrė 
; Lietuvos Valstiečių liaudi 
ninkus-g • Vv pastangos šios 
sąjungos tink Į išplėsti visoje 

•vįe ir kitu- «- pai lamento r'm 
k i>>uos df> :vauti a t sk i ru 
-az.išų Stai*!> miitis nutraukė 
šias jo past "gas, bet tiki'ne, 
kad Hku=i>" ' endraminčiai tes 
jo veiklą. 

Jis tuoj" "./.niez^ė artimus 
ryšius su i "• '-jos liaudininkais. 
S <20sC. k t : mii yia pavedęs 

•kyti tuos ryšius. Tad esu 
• v laišką Juose Kutorga 

rūpinasi. - lietuvių išeivijoj" 
p e r e :g v .• ja materialistinės 

INFORMACIJA 
KŪMAUJANTIEMS 

l M E T U VOS 
RESPUBLIKĄ 

l. Asmenys, keliaujantys į 
Lietuvos Respublikų, privalo 
įsigyti vi7ą. išduotą bet kurioje 
Lietuvos Respublikos atstovy
bėje užsienyje arba prie bet 
kurio įvažiavimo į Lietuvos 
Respubliką punkto. Keleiviai, 
turintys vizą, išduota Lietuvos 
pasiuntinybėje Washingtone, 
praleidžiami per visus įvažiavi
mo punktus. 

Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
įvažiavimo vizas bus galima 
jsigyti Lietuvos atstovybėse 
Varšuvoje, Bonoje, Kopenhagoje 
ir Stokholme. 

Norintys vykti į Lietuvą 
traukiniu iš Vakaių Europos 
pr ivalo įsigyti Sovietų 
įvažiavimo viza, nes šie 
traukiniai kerta Baltarusijos 
teritoriją pakeliui į Vilnių. 

2. Lietuvos pasiuntinybė Wa 
shiitgtone išduoda vizą j Lietuva 
asmenims, pateikusiems užpil 
dytą vizos pareiškimą ir pasą 
'nuotraukų nereikia). 

3. Vizos mokestis dvidešimt 
penki JAV dolei i: i 

4. Asmenims, turintiems Lie
tuvos Respublikos užsienio pa 
są. įvažiavimo viza nereika 
Baega. 

nuotaikos. Apgailestauja, kad 
išeiviai neišnaudoja pilnai 
/ akarų pasaulyje sukauptu 
dvasinių turtų. 

Abudu ieškojome e'.audesnio 
ryšio it ketinome susitikti. 
Plačiau apkalbėti visas prob 
lemas ir prieiti bendrų išvadų. 
Bet... Bet jo bendraminčiai tu-
tėtume tęsti šio mūsų ideologo 
valia 

Dr. V. Kutorga buvo vėžio ligų 
specialistą^ Vilniuje jis suorga 
nizavo onkologijos centrą ir jam 
vadovavo. Bet 1972 m. dėl vėžio 
ligos neteko dešinės akies, 1976 
m. vėžio liga persimetė į 
plaučius. Tačiau jis visomis 
jėgomis kovojo su mirtina liga 
ir dar didesne energija įsijungė 
į mokslinį ir politinį darbą. Bet 
1991 m. bhže'io 22 d. jo jėgos 
nebeatlaikė, ir mirtis pakilto šio 
didžio ideal is to ir .f i losofo 
gyvybe. 
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yči&i su J'\V Koiiyeso mriais. 
Valstybes Departamento pranešimas. 

I/ politika Lietuvos atžvilgiu, praeitis ir dabartis 
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Po ,nių čikcijų seminaras 
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RE/MAX 
REALTORS 

(312 )586 5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Peikant ar Patduodint 
• Gieitas Ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ii FAX pagi'lb,; 
• Nuosavybių įkainavimas «*Hui 
• Peikanie ir f aiduodan e ii mus. 
• Apaitinentus ir Ženi^ 
• Pensininkams Nuolaida. 

Ontuifc 
•Mf taan , iNf 

'*y% r»««02 s. Į-ula«.l,i 

<U-(,7(tWi' m fHt f 

„ B U D ' BUDRAI f IS 

AMU.m'kji p,ii<)'iMuja įv.iinu m 
v>' cj pilkime lici pardavime, mi* 
te ir piiemi "^"IU'KC Suinr< i 
skaml tilnc BtORAtr'U'l 

Bu-, 312-585-6100 
•Ci. 312 778 1'»71 

Gzrfojy, 21 r<>2_- S PuU>V! Rn 
•*ft>'> S . A r t ' v t . . 

DANUTE MAYER 
284 1900 

|ei noitte paii'unt! m niikii n-
mus, kieif)kites i ()art>>ic Mav-r. Ii 
r)rofe<,i<)ii,:liai. s»žmtwgai h 
aamtmSka patamau- Ikatnavimas 
veltui. 

MISCCLLANEOUS 

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

Ta*. 376-1882 ar 376 5996 
I00/0_20°'o-30(,/o p'9'JU mokė--

JŽ apdrauda nuo ugf»es ir autotno* . 
>as mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 W»«t 95 th Str»t 
UI — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEOtMAI - PATAISOMA. 

tunu ' h •<; s M '•'•• • i ' lyu 
.Lian«»$'y !. !>j g'eitai. ų.-,' • •" . 

312 77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MIDAMFPICA 
MORIGASE 
CORPOPATION 

HOME MORTGAGES 
SECOND MORTGAGES 
REFINANCES 
- ASK ABOUI OUR 48 HOUR 
l OAN APPROVAL P fOGRMM 

THOMAS J. VIERAITIS 
1-708 887-8200 
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BFt L QACE REALTORS 
J . BACEVIČ IUS 

65 -<* S. K« <* ! • Ava. , 
Chlc»go, IL 6 M 2 9 

(3 |2 )778 -2233 
INCOME TAX - INSUHANCe 

• N "n j pl;kimas ir pnidavimas 
• MLS hea pitetių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Gieitas ir są? ningas patarnavimas 
• «W agentai kalba lietuviškai 
• N • laida pensininkams 

ia MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktorą* Šimaiti*. F<ealtor 
i'v ia ąMnsttubtanė, 

Realtoi Assoc 
• -i./t> j j a><1avimas Income Tax 

S9S3 S. Kedzla Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR RENT 

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
9328 S. Mr.j t (2 bl. Į vakarus 
nuo C' mial). Labai švarus, labai 
e< •. • ; ? ' ! ; - ; Kai nb; labai didelis 

'•imu . r»dt|. I i'imai Centr 
oro vėsinimas. Skambinkite: 
312-247-2791. Kalbėkite angliš-
1 ; : »;;e ..me^saae". 

lšnuomo)am8-> modfctnu* butss Ma' 
JI ert» Pk ?p>l Antias a-„kštas. 3 kamb : 
SU * l l U " M II O tOvė^ į | , 1 ( ; ,u . !r>OdeiHI V l ' y k l a 
< -.1 y .s <:I,3|(JV |̂J s u sl.alĮj |r (įįK 

'«> II s Suaugusiems Kieiplii 
rel 1-708 361-5594 

Išnuoniujainas erdvus 3 mleg. 
kamb butas antrame aukšte. Mar 
-j-rett" f '• ap\l. Galima tuoj p̂ .t užimti 
> ••• • :•>• Jim CampaneMa. 

312 774 8887 

HELP WAN1ED 

Relkalin«|9s PRIŽIŪRĖTOJAS 
L" il-'-'jsiiiiii butų pastatui Oak Brook 
apylinkėj-;. Angl.Skai kalbėti BŪTINA. 
8 vai. datb.is tiečioje pamainoje. (11 
v v.—7 v. rytu) 

Skambinti. ?08 833-OOT7 

PAŠAI '»-P M A N E . . . 

ši knygn - tai dabartinio 
Popiežiau* Jono Povilo II blo-
gr»ti)a. kuiią parakė Jo attimas 
taunystės ('raupas, su kuriuo jis 
bend' >'! ai ! • * • nuo I94U iki 1978 
Tilptų KIIVCJT yra iš/erst- į anglų. 

- pi ariu u g. vokieti j italu, japonų ir' 
ikit-"? i ulbas Iš lenVu kalbos j, 
lieti:«ij kalbą išvertė, kun Ričardasj 
Jak :is i nyga tini da;u iliustracijų.' 
v-7> ; -I SbMaJe „Viltk-s" spaus-; 
tuvė I9y0 m Vilniuje Kaina 10 
• M . Su persiuntimu 12d'»l.Illi 
noi^ i'vvcntnjai dar pi i deda 80 et. 
val"ti}"s mokesčio. 

t '•"••• .iA • as alajatic 
DRAUGAS 

424S W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 
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VILNIUJE 
ATŠVENTINTA VISŲ 

ŠVENTŲJŲ BAŽNYČIA 
Tai pirma bažnyčia atiduota jau 

nepriklausomoje Lietuvoje 
SNIEGUOLĖ ZALATORĖ 

Lietuvoje daug permainų, 
pasikeitimų, grįžimo prie tra
dicijų ir prie to kas t ikra — 
Dievo ir Bažnyčios. 

Sekmadienį, rugpjūčio 25 d., 
Vilniaus senamiestyje vyskupas 
Juozas Tunaitis iškilmingai at
šventino Visų Šventųjų baroko 
stiliaus bažnyčią, kuri buvo 
uždaryta Sovietų valdžios 1948 
metais. Klebonu paskirtas kuni
gas Kazimier? j Meilius, kuris, 
išmokęs lenkiškai, nes 9 metus 
dirbės Aušros Vartų Švč. M. 
Marijos Gailestingumo Motinos 
koplyčioje ir šalia esančios Šv. 
Teresės bažnyčios. 

Visų Šventųjų bažnyčia yra 
mišri parapija, kurią sudaro 
lenkai , ypač pasižymintys 
pamaldumu, ir lietuviai. Kun. 
Meilius kol kas vienintelis šios 
parapijos kunigas ir jis laikys 
tris sekmadienine^ šv. Mišias: 9 
v.r. lietuviškai, 11 v.r. lenkiškai 
ir 1 v. p.p. lietuviškai. Per at 
šventinimo iškilmes rugpjūčio 
25 dieną pamokslai buvo lenkų 
ir lietuvių kalbomis. Lietu
viškai pamokslą sakė kun. 
Vaclovas Aliulis, o lenkiškai 
prel. Algirdas Gutauskas. 

„Ten skvere sutikom vyskupą 
giedant Visų Šventųjų litaniją, 
tuomet atėjom į bažnyčią. 
Pačioje pabaigoje šv. Mišių aš, 
kaip klebonas, padariau prie
saiką, atsakomybe prisiėmiau, 
vadovaujant parapijai. Vys
kupas pasakė, kad aš atsakysiu 
prieš Dievą, vadovaujant šitai 
parapijai S Per šv. Mišias giedo
jo parapijos choras, kuriame 
susibūrė apie 30 žmonių pagrin
dinai jaunimas, pasakė kun. 
Meilius. Bažnyčia buvo nuo 
1975 metų paversta liaudies 
meno muziejumi ir muziejus tik 
išsikėlė birželio mėnesio pra
džioje. Čia buvo eksponuojami 
tautiniai rūbai, liaudies meistru 
darbai ir Lietuvoje garsios juos 
tų audėjos Palmyros Damijonai-
tienės spalvingos juostos. A.a. 
arkivyskupas Julijonas Stepo
navičius pasirašė aktą sugrą 
žinti bažnyčią jau nepriklau
somos Lietuvos laikais. Arki
vyskupas pakvietė kun. Meilių 
klebonauti. Nors visus ekspo 
natus muziejaus darbuotojai 
iškėlė birželio mėnesį iš pačios 
bažnyčios, dabar eksponatai 
perkelti į kleboniją. Kun. 
Meilius gyvena už 7 kilometrų 
nuo Visų Šventųjų bažnyčios ir 
važinėja į bažnyčią, o tuo tarpu 
klebonijos patalpos dar muzie 
jaus darbuotojų rankose. Ka 
dangi muziejui pažadėtos 
patalpos 1992 metų gegužės 
1, jie iki gegužės mėnesio nenori 
mums jų užleisti. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

New Britain, CT 
ATGIMIMO MOKYKLA 

Connecticuto lituanistinė mo
kykla pradės ketvirtus mokslo 
metus šeštadieni, rugsėjo 28 d.. 
Šv. Andriejaus parapijos pa
talpose. 396 Church St., New 
Britain, CT. Pamokos tęsis nuo 
devynių ryto iki 12 vai. popiet. 

Vaikai nuo ketverių metų 
(darželio grupė) kviečiami daly 
vauti. Mokiniai studijuoja lie 
tuvių kalbą ir kultūrą lietuvis 
kas dainas ir tautinius šokius 
Kviečiame irgi l ie tuviškai 
nekalbančius vaikus. 

Taip pat yra suaugusių klasė 
silpnai lietuviškai kalbantiems 
Registracijos informacija gauna 
ma iš Genovaitės Zdanienės tel. 
2499940. 

VIENERI METAI BE 
DR. JONO BAKŠIO 

„Ai priglaudžiau prie žemės širdį; 
Ir ji tėvynės balsą girdi; 
Ir amžinybėje žvalgaus, 
Tėvynės Lietuvos dangaus". 

B. Brazdžionis 

Tiktai gerų norų reikia, kad 
atsirastų vieta kur iškelti iš 
klebonijos tuos eksponatus. Mes 
taip sakom, OMON iš Lietuvos 
išeina, bet etnografinis muzie
jus dar neišeina. Sekmadienį 
per iškilmes pamokslininkas 
taip ir sakė, kad neišeina (iš 
patalpų) pasakė klebonas, 
kalbėdamas apie sekmadienio 
iškilmes. 

Visų Šventųjų bažnyčia pa
statyta 1620-31 metais Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio sekre
toriaus Va i t i ekaus Chliu-
dzinskio. Veikė ir didelis 
karmelitų vienuolynas prie baž 
nyčios. Nuo 1810 m. bažnyčia 
tapo parapijinė ir buvo didžiau
sia parapija Vilniaus mieste, 
sakė kun. Meilius. O 1812 m. 
prancūzai bažnyčioje buvo įsi
rengę karinių reikmenų sandėlį 
ir apgadino bažnyčią. Pirmo 
pasaulinio karo metu, vado
vaujant kanauninkui J. Kuktai, 
prie bažnyčios veikė Lietuvių 
komitetas nukentėjusiems nuo 
karo šelpti Kai sovietai bažny
čią uždarė 1948 n i t a i s , ji tapo 
sandėl iu . Buvo galvojama 
įrengti gelžbetoninės perdangos 
— padaryti amt 3 aukštų pasta
tą, paaiškino kun. Meilius, ir 
būtų buvęs pastatytas antras 
aukš tas . Tai būtų t ik ra i 
sugadinę bažnyčią. 

Dabar klebono laukia nepavy
dėtinai sunkūs atremontavimo 
darbai, ieškojimas suolų, pa
veikslų ir atkūrimas sulaužytų 
skulptūrų. Vargonus patys 
parapiejiečiai padarė. Gerų žmo
nių buvo, tai kažkiek tai balsų 
padarė, kad būtų galima groti. 
Atidarymo iškilmėms buvo 
pasiruošta per 2 mėnesius. 
Aišku būtų gerai, kad kas nors 
padovanotų šiai bažnyčiai 
vargonus. Pačiai bažnyčiai 
trūksta lėšų, kad galėtų var 
gonus nusipirkti. Dar tik pra 
džia, tai viskas sunkokai juda. 
Tokį kasmet in į remontą 
padarėm: tabernakulis buvo be 
durelių, skulptūros buvo be 
galvų, be rankų. Bet sunkiau 
bus su bažnyčios meniniu turtu 
— su paveikslais. Paveikslų nė 
vieno neliko. Visi išvogti. 
Atrodo, kad netgi gali būti 
Baltarusijoje. Bandysime 
atgauti. Paveikslai yra seni — 
16 amžiaus 

Bažnyčia priėjo išvadą, kad 
paveikslų yra Baltarusijoje 
pagal nuotraukas. Ir kurijoje 
buvo rastas raštas, kad yra iš
vežta paveikslų iš Vilniaus arki 
vyskupijos į Baltarusiją. Reikia 
nepamiršti, kad tuo metu buvo 
lenkiškas kraštas. 

Klebonas viliasi, kad pavyks 
atrasti šios neįkainojamos ver
tės meninius kūrinius. 

kad velionis nesulaukė Lietuvos 
laisvės džiaugsmo O gal amži
nybėje jis regi jos laisvą dangų! 

Viktoras Šimaitis 

TRANSPORTO 
FANTAZIJA 

Plačiai aprašoma apie naująją 
greitą transporto liniją, kuri su 
jungs miesto centrą su Midvvay 
aerodromu. Ji kainuoja 500 
milijonų ir numatoma atidary
ti ateinančiais metais arba pra
džioje 1993 metų. Linija bus 
aprūpinta moderniškais eskala
toriais ir liftais. Be to, bus įreng
tos automatinės pinigų su
rinkimo mašinos. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 12 d. 

Čia tikriausiai per vyriausy
bę bandys atgauti, jis pridūrė. 
O didžiausia problema kol kas 
lėšos. Kiek r e i k ė s rub l ių 
atremontuoti bažnyčios pastatą, 
sunku pasakyti. Viskas taip 
šoktelėjo, tai rub l ia i s ma
tuo jan t , čia b ū t ų sumos 
milžiniškos. Tik viena aišku, 
kad be žmonių pagalbos nė 
žingsnio pirmyn. 

Iš žmonių rinksim pinigus. 
Visur parodys gerą valią, pasa
kė kun. Meilius. 

Vadink lokį savo dėde kol 
saugiai neperėjai per tiltą. 

Turkų patarlė 

A. a. dr. Jonas Bakšys 

Prabėgo nuostabūs, pasaulį 
pake i t ę , Lie tuvai la i svę 
sugrąžinę metai! Prabėgo metai 
be mielo draugo , t a u r a u s 
lietuvio, pasišventusio savo pro
fesijai dr. Jono Bakšio. Jo širdis 
įtempto darbo, karų, okupacijų 
ir tremties gyvenimo naštos iš- 1 
varginta nustojo plakusi 1990 
metų rugsėjo 14 dieną Floridoje, 
St. Petersburg mieste. Jo žemiš
kus palaikus priglaudė Švento 
Kazimiero kapinės. Daktaras 
Jonas ne visas mirė. Liko jo 
geriausia dalis — jo nemirtinga 
siela, jo darbai, jo prisiminimas 
ir meilė draugų ir artimųjų 
širdyse — žmonos, sūnaus, duk
ters, marčios, anūko ir anūkių. 

Velionis Jonas baigė Raseinių 
gimnaziją, Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune medicinos 
fakultetą ir Karo mokyklą 
a t s a rgos j aun . l e i t enan to 
laipsniu. Pirmą kartą jį ir 
pažinau kariūno aspiranto uni
formoje. Tuo metu jis jau buvo 
baigęs universitetą ir vedęs 
eržvilkietę Juzefą Kailiūnaitę. 
Tarp mūsų šeimų užsimezgusi 
draugystė tebėra gili ir šian
dieną. 

Daktaras Jonas Bakšys savo 
profesinį darbą dirbo su meile ir 
pasišventimu nuo Raseinių, 
Jurbarko ligi Chicagos. Dau 
gelis jo pagydytų tautiečių jį 
prisimena su dėkingumu. Gaila. 

Theright 
flight 
to 

A.tA. 
JANINA OKUNEVIČIŪTĖ 

FABIANOVICH 
Gyveno Montevideo, Urugvajuje. 
Mirė 1991 m. rugpjūčio 22 d., sulaukusi 61 m. amžiaus. 
Gimė Montevideo, Urugvajuje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leoncio Lopez P. 

Amerikoje, sūnus Eduardo, marti Violeta, anūkai Saulius ir 
Dainius Chicagoje. 

Velione buvo žmona a.a. Mateo Fabianovich. 
Šv. Mišios ui velionės sielą bus atnašaujamos šeštadienį, 

rugsėjo 14 d 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus prisiminti velionę Janiną savo maldose. 
Nuliūdę vyras, sūnus, marti ir anūkai. 

A.tA. 
STASĖ VITKAUSKAITĖ 

ŠATIENĖ 
Gyveno Aiabamoje. 
Mirė 1991 m. rugsėjo 10 d., sulaukusi 91 m. amžiaus 
Gimė 1900 m. balandžio 2 d. Lietuvoje, Krokialaukyje 
Velionė buvo Lietuvos Respublikos Krašto Apsaugos 

ministerijos Fizikos-Chemijos Instituto chemikė 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 14 d Sunny Hills, FL. 
Nuliūdę sūnus, mart i , penki vaikaičiai ir du 

provaikaičiai. 
Tel. 904 773-2941. 

Vilnius 

MYLIMAI MOTINAI 
mirus, BIRUTE ČIURIENE ir artimuosius nuošir
džiai užjaučia 

Antanina ir Jaunutis Dagiai 
Meilutė ir Petras Ruliai 

Nuostabiai kūrėjai 

A.tA. 
dail. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 

užbaigus žemišką kelionę, skausme likusius vyrą 
ANTANĄ, seserį ALDONĄ ir k i tus g i m i n e s 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Birutė, Viktoras Veselkai 
Karolė, Danutė, Kristina ir Rasa 

Giliai liūdime mūsų tautinės dailės puoselėtojai 

A.tA. 
menininkei 

ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 
mirus. Liūdime kartu su jos vyru, jos meninio darbo 
dalininku, dail. ANTANUI TAMOŠAIČIU, seserimi 
ALDONA VESELKIENE^u broliais ir su visais tau
tiečiais jos netekus. -

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 
Regina ir Justinas Pikūnai ir 
velionės mokinės: Gintė Damušytė 
ir Kristina Pikūnaitė 

OL 
COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

Jei keliaujante Į Vilnių, skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą į 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos Į Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais Į Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga
lima lengvai gauti. Kai 
būsite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

d(jį apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs" ir ..OnePass" nariai 
gauna kreditą. kuq galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premiją P%mt—n%i Informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS, tol. 1-8OO-221-2350 

SAS 
v . ' . \VW . • -" M s 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Šių metų rugsėjo mėn. 16 d. sukanka 15 metų, kai mirė 

mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis ir Brolis 

A.tA. 
ROMUALDAS GINIOTIS 

Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje rugsėjo 14 d. 8:30 vai. ryto Chicagoje ir Juno Beach, 
FL. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo 
maldose. 

Liūdesy šeimos nariai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 v\ost rišt Steel 
Chicago, Illinois 60629 

1-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro.id 
Palos Hills. Illinois 604ro 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 6<¥>30 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South =-0th Aveniu-

Cicero, Illinois 60630 
708-652-1003 

Visus l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKL'S 
DONAI J ) A. PETKUS 

DONAI D M. PFTKL'S 

I 

file:///1arquette


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 12 d. 

x Kardinolas Joseph L. 
Bernardin, Chicagos arkivys 
kupas, parašė specialų laišką, 
džiaugdamasis, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija yra atgavusios 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Kardinolas dėkoja Dievui, kad 
po daugiau kaip 50 metų 
Pabaltijo valstybės atgavo 
tikrąją laisvę iš ateistinės 
priespaudos. 

x J aun imo šv. Mišios bus šį 
šeštadienį, rugsėjo 14 d., 5 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Kviečia
mas visas lietuvių jaunimas 
dalyvauti. Laukiami ir vyres
nieji. Junkimės malda su lais
vąja Lietuva. 

x Jonas Stankūnas, Pines 
restorano savininkas, pasi
žymėjęs vilyčių sportininkas, 
suorganizavo klubą ir dalyvauja 
varžybose. Jonas pasižymi viso
je Indianos valstijoje ir yra 
laimėjęs daug pirmųjų vietų ir 
trofėjų. Rugsėjo 15 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p. restorano sode 
vyks Beverly Shores Lietuvių 
klubo rengiama gegužinė. Kas 
norės, galės dalyvauti rankinių 
vilyčių varžybose. 

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos distrikto narių susi
rinkimas bus šeštadienį, rugsėjo 
14 d.. Šv. Antano par. salėje, 518 
W. 28 Place. Susirinkimas pra
sidės 12 vai. dienos. Susirin
kime bus renkama valdyba ir 
narių prirašymo pastangos bus 
p'asiūlytos žymeniui (Awards). 

x Keturiems Vilniaus uni
versiteto asistentams, gili
nantiems mokslą Illinois uni
versitete Chicagoje, reikalingos 
4 lovos ir 4 stalai darbui, paklo
dės ir antklodės. Galintieji 
paaukoti ar vieneriems metams 
paskolinti, prašom paskambinti 
Irenai vakarais 312-226-7275. 

x Atvykusi iš Lietuvos ieš
ko giminių: Karpių (bv. jūri
ninkų) Aleksandro, Edvardo ir 
Jono, gimę a. 1920-28 m. Fila
delfijoj, JAV, jų pusseserės Da-
niauskaitės; jų pusbrolio ir 
pusseserės pavarde Kemer. 
Ieškovė: Kežemėkaičio Juozo 
jauniausia dukra — Kežemėkai-
tytė-Norvaišienė Teresė-Regina. 
Malonėkite patys, ar juos 
žinantys atsiliepti adresu; Dr. 
Regina Norvaišienė, P.O. 
Box 892, Upland, CA 91786. 

(sk) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
svarų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun-
tnys bus pristatytas be muito 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. Atlanta Import-Export, 
2719 W. 71 St., Cbicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x 55 SVARUS MAISTO 
PRODUKTŲ pristatome į 
namus LIETUVOJE: mėsa, 
olandiškas sūris, šprotai, alie
jus , kondensuotas p ienas , 
cukrus, miltai, ryžiai, kruopos, 
kava, arbata, prieskoniai — $95. 
MĖSOS GAMINIAI aukščiau 
šios kokybės: Panevėžio file, 
žemaičių dešra, sprandinė, me
džioklinės dešrelės, servilatas, 
22 sv. — $95. Mažesnis siun
tinys - $65. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312^436-7772. 

(sk) 

x Smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis , gyvenąs Kauno 
mieste, netrukus lankysis JAV 
ir rugsėjo 29 d., sekmadienį, 3 
v. p.p. atliks programą Margu
čio rengiamame koncerte J a u 
nimo centre. Koncerto bilietai 
gaunami Vaznelių parduotuvėje 
ir Margučio raštinėje. 

x „Vijūnas", tautinių šokių 
grupė, rengiasi šventei. Tuojau 
Chicagon ateis 1992 metų vasara 
o liepos 1-3 dienomis įspūdinga 
devintoji laisvojo pasaulio lietu
vių tautinių šokių šventė. Šių 
metų pavasarį sukurta šokių 
grupė „ V i j ū n a s " r e n g i a s i 
šventės programoje dalyvauti . 
Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 6 vai. 
vak. Seklyčioje bus papildomas 
tautiniams šokiams priėmimas. 
Kviečiamas studentiškas 17-30 
m. amžiaus jaunimas iš Lietu
vos atvykęs, ta ip pat ir vietinis 
papildyti grupės eiles. Ypač 
maloniai sutiksime šokti pasi
ryžusius vyrus. 

x Žemaičių kultūros klubo 
poatos togin is n a r i ų susi
r i n k i m a s b u s t r eč i ad i en į , 
rugsėjo 18 d., 1 vai. po pietų Ko-
jak salėje, 4500 S. Talman Ave. 
Nariai prašomi dalyvauti. Ypač 
svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Sese l ių p r a n c i š k i e č i ų 
rėmėjų seimas bus spalio 6 d.. 
sekmadienį , Mari jonų vie
nuolyne. Šv. Mišios bus Mari 
jonų koplyčioje 11 vai. (ne 12 
vai.), o po pamaldų salėje bus 
pietūs ir seimo posėdžiai. Visi 
nariai ir svečiai kviečiami daly 
vauti. 

x JAV LB Šviet imo t a ry 
bos pirm. Regina K u č i e n ė 
išleido laišką, primindama, kad 
rugsėjis yra mokyklos rinklia
vos mėnuo. Visi prašomi būti 
dosnūs ir paremti l ietuviškas 
mokyklas. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka : The 
Strolias šeima, Oak Forest, 111., 
J. Guobužis, Chicago, 111., V. 
Dzigas, Omaha, Nebraska, A. 
Migėla , H a m i l t o n , Ont . , 
Kanada, Ina Kasis , Orland 
Park, 111., Nuoširdus ačiū. 

Chicagos Amerikos Lietuvių Tar> nos valdybos ir dalis tar * '• • >s narių su pirmininke M. Marcinkiene 
viduryje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ALTOS 50 METŲ VEIKLOS 

IŠKILMINGAS 
MINĖJIMAS 

Paskutinių savaičių svarbūs 
įvykiai, kaip Darbo dienoje JAV 
prezidento George Bush pa
skelbtas p ipažinimas Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybių ir 
rugsėjo 6 d. Gorbačiovo palei
dimas trijų valstybių į laisvę ir 
nepriklausomybę mūsų tarpe 

x Dr. P r a n a s ir Danutė J a 
r a i iš High land . Indiana, 
. .Draugo" nuolatiniai skai 
tytojai. rėmėjai ir šiais metais 
įsigijo bi l ie tus ir dalyvaus 
„Draugo" bankete, kuris bus mėnesį jie turėjo sudarę komi-
rugsėjo 22 d., sekmadi i 

sukėlė dideles ovacija-, kilnojosi 
t a u r ė s , liejosi šampanas. 
Padėkos per radijo ir spaudą 
senatoriams, kongres manams ir 
kitiems juk Lietuva laisva ir 
nepriklausoma. Taip tai tikra 
tiesa! Lietuva Laisva ir Nepri -
klausoma! Norėtųsi paklausti, 
ar daug kam atėjo į t;alvą min
tis: kas išlaikė Lietu.os laisvės 
bylą gyvą iki šių laikų? Kas 
k lebeno prezidento, senatorių ir 
kongresmanų duris? Tai Ameri
kos Lietuvių Taryba 

Nuostabu, kad 1910 m. bir
želio 15 d. Sovietų Sąjungai oku 
pavus Lietuvą, Amerikos lietu 
viai ėmėsi stiprios akcijos. Jau 
tais pačiais metais rugpjūčio 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Danglam* Ir t i l io i tn 
visu rūšių slogus 

T«l 312 434 9656 )'! 
312 737 1717 

x Ligos draudimas atvyk u 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Laurait į , A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk> 

x JAV LB Vid. Vak. apy
gardos valdyba ka r tu su apy 
linkių valdybų pirmininkais 
ruošia cepelinų pietus rugsėjo 
15 d., sekmadienį, tuoj po pa 
maldų PLC, Lemonte . Bus 
trumpa programa. Dalyvaus LB 
Krašto vald. pirm. dr. A. Razma, 
„Pasaulio l ietuvio" red. B. 
Nainys. Chicagos ir apylinkių 
lietuvius kviečiame atsilankyti. 

(sk) 

x American Trave l Service 
parūpina lėktuvų bilietus at 
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir Wa-
shingtono į Chicagą, Los Ange 
les, Cleveland. ar ki tus miestus. 
Taip pat turi žmogų New Yorke. 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Tą patj pa 
tarnavimą atlieka ir grįžtam 
t i ems į Lietuvą. Ta ip pat 
darome nuot raukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsi imti . Kreip
tis į Amer ican Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave. , Ever-
green Park, IL 60642. Tel. 
708422-3000. 

(sk) 

Martiniąue pokyliu 

x Dr. J o n a s Šalna, Fortage, 
W i s c , , .Draugo ' garbės 
prenumeratorius ir nuoširdus jo 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 200 dol. 
čekiu. Dr. J. Šalnai u2 mielą 
auką tar iame nuoširdų i: dideli 
ačiū. 

x Dr. Algis ir Violeta Pau-
l i a i , E lg in , 111.. pra tęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 50 dol. auka dienraščio 
stiprinimui. Dr. A. ir V. Paulius 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už palaikymą lietuviško 
žodžio labai -lėkojame. 

x Grąžino laimėjimų šak
ne les su 12 dol. auka: Z. Grybi 
nas, V. R. \ \ lff. K. Vaičaitis. 
Isabel (>ksac Helen Kolosovas. 
Ačiū 

x Noriu susirašinėti su išei
vijos lietuviais. Esu nevedęs, 43 
m., 1 m 76 cm aukščio. Rašyki
t e : K o s t a s K r y ž a u s k a s , 
Mažeikiai. Pramonės g-vė Nr. 
24, LITHUANIA. 

'sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose'6dėž.), 1 kg liežu
vis drebučiuose (3 dėž.), 1 kg. 
vištiena savo sultyse '3 dėž.), 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
lietuviška* skilandis, 1 kg 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviški" dešra. Kreip 
tis: „ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
Ave.. Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x Paskubėk i t e ! jeigu norite 
atgauti savo turtą Lietuvoje, 
kreipkitės į East-West Trading 
Partnere Corporation artimiau 
siu metu. Mes padėsime taip pat 
nusipirkti žemes, namus, įmo
nes, butus , persikelti gyventi i 
Lietuvą Pervesti bei gauti pali 
kimus, investuoti santaupas į 
biznį Lietuvoje, surasti preky 
bos partnerių ir kitai- klausi
mais. Skambinti 407:192-7916 
Petrui Pakenui . 

(sk) 

te tą Lie tuvai gelbėti, 
vykdomąjį komitt 4 sudarė 
Leonardas Šimutis - pirmi
n inkas , An tanas Olis — 
vicepirmininkas, dr Pijus Gri
gaitis sekretorius Mykolas 
Yaidyla — iždininkas. Vėliau į 
<\ komitetą įsiju.'.gė daugiau, 
kaip Juozas Laučka ir kiti. Tik 
kiek vėliau šį komitetą pava
dino tikruoju vardu, kuriuo ir 
dabar vadinamas: Amerikos 
Lietuvių Taryba, politinė or
ganizacija Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Reik^ pažymėti, 
kad visi vykdomoje komiteto na 
riai yra iškeliavę amžinybėn. 
Gyvas yra tik Juozas Laučka. 

Kalbant apie Amerikos Lietu
vių Tarybą, negalima praeiti 
tylomis apie jos atliktus žy
mesnius darbus: išrūpino 
Amerikos valdžios Lietuvos 
okupacijos nepripažinimą, kuris 
veikė iki šių dienų, sustabdė 
politinių pabėgėlių iš lagerių 
grąžinimą atgal 1 kilmės kraš
tus, išrūpino įstatymą politinių 
pabėgėlių įsileidimui į šį kraštą. 
1944 m. įsteigė Bendrą 
Amerikos Lietuvių šalpos fondą 
fBalfą) šelpti vargan pateku
siems lietuviams, kur j ie 
bebūtų, iki šios d enos išlaikė 
Lietuvos laisvinim > bylą gyvą. 
Atliekant tuos darbus, reikėjo 
pinigų, triūso ir ištvermės. 
Daugelį kartu •. arštė Baltųjų 
r 1 imų duris, prai. iami pagalbos 
Lietuvai. Tiesa, .askutiniųjų 
kelerių metų la>k"tarpyje j šią 
veiklą įsijung- r kitos or

ganizacijos. Šiandieną džiau
giamės jų darbo vaisiais — 
Lietuva laisva ir nepriklau
soma. 

Ameriko-- Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyrius, Matildos 
Marcinkienės vadovaujamas, 
rengia iškilmingą Altos 50 metų 
veiklos minėjimą spali > 20 d., 
sekmadienį . 6 vai. vakare 
Mar t in iąue pokylių salėje. 
Suprantama, kad norint pa 
gerbti šios garbingos organiza
cijos Amerikos Lietuvių Tary
bos steigėjus bei darbuotojus 
turi būti p- sirenkama ir tinka
ma vieta. 

Šiandieną jau t 'kslas pa 
siektas — Lietuva laisva ir 
nepriklausoma. Džiaugiamės 
mes, džiaugiaci visas pasaulis. 
Tik negal i parodyti sav 
džiaugsmo pirmieji steigėjai 
kurie ramiai ilsisi amžinybėje 

Minėjimo proga yra leidžia 
mas sveikinimų leidinys — 
knyga, kurią redaguoja dr. K. 
Eringis. O-ganizacijo . klubai ir 
pavieniai asmenys maloniai 
kviečiamos sveikinimais pasi
naudoti, įvertindami Amerikos 
Lietuvių Tarybos atliktus dar
bus ir nuopelnus mūsų tautai ir 
mums visiems, tikime, kad 
neliks nė vienos organizacijos ar 
klubo, kuri neatsilieptų i šį 
kviet imą. Norintieji duoti 
sveikinimus arba gauti informa 
cijos, prašomi skambinti J. 
Jasiūnienei, 581-3163 arba A 
Repšienei 434-4645. 

Tikiu, kad lietuviškoji visuo
menė supras Amerikos Lietuvių 
Tarybos atliktus darbus ir gau
siai dalyvaus minėjime. Pakvie
timus į minėjimą gulima gauti 
pas Altos Chicagos . kyriaus na
rius. Neapvilkime Amerikos 
lietus 

Ant. Repš ienė 

SŪNELI, TĖVYNĖ TAVE 
ŠAUKIA 

Šios dainos žodžiai buvo 
aiškiai girdimi soviet inių tankų 
v ikšrų džeržgimo fone ir 
skambėjo žmonių, kurie buvo 
susirinkę ginti parlamentą, 
lūpose. Parlamento rūmuose bu 
dėjo savanor ia i , pas i ryžę 
kiekvieną minutę atiduoti savo 

gyvybę už Lietuvos laisvę. 
Apie tai daugiau sužinoję 

Chicagos ir apylinkių lietuviai 
paaukojo pinigų, už kuriuos 
buvo nupirkta kava ir registruo
tu oro paštu pasiųsta į Lietuvą, 
kad patikimi lietuviai galėtų 
pristatyti savanorių vadovybei. 
Tikėjomės, kad per kelias savai
tes kava pasieks virtuvę. Deja, 
siuntinėlis, kuris buvo išsiųstas 
vasario 14-tą d., pasiekė savano
rius tik balandžio 2 d. Tą patį 
rytą jau buvo pavaišinti kava 
savanoriai ir parlamentarai, 
apsigyvenę parlamento rūmuo
se. 

Gegužės pradžioj antras kavos 
siuntinėlis pasiekė savanorius. 
Džiaugėsi vyrai gaivindamiesi 
karštos kavos puodeliais. Dėkin
gi Chicagos ir apylinkių lietu
viams, kurie jų neužmiršo. 

Trečias siuntinėlis, kuris buvo 
išsiųstas vasario 21 d., pasiekė 
savanorius gegužės 29 dieną. 
Apdraustu oro paštu kava kelia
vo tris mėnesius ir 8 dienas. 

Netrukus savanorius pasiekė 
ir ketvirtas siuntinys, kuris 
buvo išsiųstas iš Ft. Lauderdale, 
FL. per Caritas. Dėkoja savano
riai Floridos lietuviams. Iš šios 
siuntos bus galima padaryti 
daugiau 4,000 puodukų kavos. 

Rugsėjo pradžioje buvo išsiųs
ta 247 svarai tirpios kavos, 100 
svarų cukraus, 1.000 pakelių ar
batos, 2,500 aspirino tablečių ir 
10 pasaldinto pieno dėžučių. 
Šiam siuntiniui aukojo lietuviai 
iš daugelio Amerikos miestų. 
Omahoj nedidelė lietuvių kolo
nija surinko ir atsiuntė 705 dol. 
Taip pat aukos pasiekė iš 

IS ARTI IR TOLI 

KANADOJE 

— Skautų ir skaučių „Balti
joje" stovyklavo iš Montrealio 
15 berniukų ir 10 mergaičių 
Vadovavo berniukams Gintaras 
Nagys, jam padėjo Paulius Mu 
rauskas, mergaitėms — Kris
tina Čičinskaitė, jai padėjo Vilė 
Išganaitytė. Šv. Mišias laikė jų 
dvasios vadas kun. Juozas Ara 
nauskas. Paskutinę stovyklos 
dieną pasirodė liaudies orkest
ras, paruoštas Zigmo Lapino. 

— A. a. Ona Bieliūnaitė, 92 
metų amžiaus, mirė liepos 22 d. 
Montrealyje. Po pamaldų Auš
ros Vartų bažnyčioje palaidota 
Cote des Neigęs kapinėse. Nu
liūdime liko sesers duktė ir sū
nus su šeimomis. 

NAUDINGI DAIKTAI 
IŠKELIAVO l LIETUVĄ 

Antras JAV LB Švietimo 
tarybos konteineris, talkinin
kaujant JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai,rugsėjo 7 dieną 
buvo pakrautas Lietuvių centre 
Lemonte ir pirmadienio rytą 
iškeliavo į Lietuvą Švietimo mi
nisterijai. Konteinerio gėrybes 
suorganizavo Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė, pa
dedama eilei talkininkų, o 
sunkų pakrovimo darbą atliko 
darbštieji Brighton Pa rko 
apylinkės ir Marąuette Parko 
bendr uomenininkai. 

Apie 20 tonų konteineris buvo 

Pik J. Gečas ir A. 
darbuotojai. 

Meškauskas 

Lina Be—vi' ei ė pasakoji apie kavos siuntas ir Amerikon lietuvius. Jos 
k l a u p i p!k .1 ' . n.ivanoriu vadas. 

Nuotr M. Vidzbelio 

Wasningtono, Californijos, 
Ohio, Nevv Jersey, Mass., ir ypa 
tingai iš Chicagos ir apylinkių 
Šį siuntinį globos ir persiuntimą 
apmokės JAV LB Švietimo 
taryba. S iuntą gavus bus 
galima padaryti daugiau kaip 
20.000 puodukų kavos. 

Dėkoja savanoriai visiems, 
kurie prisidėjo aukom, pinigu 
rinkimo darbais, dėkoja organi 
zacijai Caritas ir JAV LB Švie
timo tarybai už persiuntimą. 
Dėkoja ..Draugui"" už informa
ciją. 

Aukos bus renkamos ir toliau, 
ruošiant kalėdinį siuntinėlį. Už 
6 dol. bus galima nusiųsti tir
pios kavos 60 čiai puodukų, o už 
10 dol. bus galima pridėti 
šokolado, džiovintų vaisių, 
kramtomos gumos ir kitų 
gėrybių, kur ių ten labai 
trūksta. Kalėdinė dovanėlė bus 
įteikta jauniausio savanorio 
Dariaus Kavoliuko šeimai. Jo 
tėvas žuvo sausio 13 po tary
biniu tanku, ir Artūro Saka
lausko šeimai. Prie AT rūmų 
per sus išaudymą Ar tū ra s 
atidavė savo jauną gyvybę už 
Tėvynę. Taip pat galima užpre
numeruoti laikraštį ..Savano 
ris", kuris jau pasirodė Lietu
voje. Spausdinamas du kartus 
per mėnesį, o ateityje bus sa
vaitraštis. Redaktorius Rim
vydas Delkus, o įgaliotinis JAV 
ir Kanadoj Antanas Jarūnas,tel. 
708 289 8062. Dėl informacijos 
prašom skambinti Antanui 
Jarūnui . 708-289-8062 (vaka
rais) arba rašyti 945 Balsam 
Ln., Bartlett, IL 60103. 

Antanas Jarūnas 

abu krašto apsaugos ministerijos 

Nuotr. M. Vidzbelio 

prikrautas knygomis ir daugy
be angliškų vadovėlių su 
mokytojų tekstais, gautais iš 
amerikiečių Hancock mokyklos. 
Jame iškeliavo 30 kompiuterių, 
80 dėžių naudotų „Manage
ment" vadovėlių iš Illinois uni
versiteto ir naujas ,,Laser 
printer" kompiuteris iš Wis-
consin universiteto Madisone 
dovana Vilniaus universitetui. 
Buvo nupirktas už gautas aukas 
didelis kiekis pieštukų, 
trintukų, sąsiuvinių ir kitų 
mokyklos priemonių, kurių da
bar labai trūksta Lietuvoje. 
Pakrauti ir gausiai surinkti rū 
bai, batai vaikams bei suau 
gusiems, skirti Šalčininkų 
sulenkėjusiai apylinkei, ten 
palaikant lietuvius ir lietu 
viskas mokyklas. Šios gėrybės 
kelis mėnesius buvo vežamos į 
Lemontą ir jo administratoriui 
Romui Kronui priklauso didelė 
padėka už globojimą ir duotas 
patalpas. 

Konteinerio t ranspor to 
išlaidas 5,000 dolerių, apmokėjo 
JAV LB kraš to valdybos 
..Dovana Lietuvai'" fondas. 

Reikia tikėtis, kad nepri 
klausomos Lietuvos atstatymui 
ir paramai dar daug konteine 
rių su įvairiomis gėrybėmis 
plauks per Atlantą. 

Bronius Juodel i s 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, H 6062<> 
Tel. (1-312) 776-8700 

Parho vai nuo 9 iki " v,i! v,ik 
At-stad t v r iki ! \,il d 
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