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Prezidentas pažadėjo 
spausti Sovietus 

Tačiau — nežinia kada 
Washingtonas . Rugsėjo 17. 

— Šiandien JAV prez. G. 
Bushas priėmė trijų Pabaltijo 
valstybių prezidentus. Priė
mimo metu jie prašė prezidentą 
Bushą pdaryti viską ir spausti 
Sovietų vyriausubę, kad tuoj 
išvestų savo ka r iuomenės 
dalinius iš Pabaltijo valstybių 
teritorijų, o Baltieji rūmai 
pranešė, kad prez. Bushas pa
žadėjo: . .Darysime t a i , ką 
galime ir kokią įtaką turime". 

Tačiau prez. Bushas nepaža
dėjo, kad Sovietų kariuomenės 
išvedimo iš Pabaltijo klausimu 
būtų pradėti specialūs pasita
rimai. Jis pareiškė, jog Ameri
kos oficialūs asmenys kels tuos 
klausimus savo normaliuose pa
s i t a r imuose su Sovie ta i s , 
praneša „New York Times". Ir 
Baltieji rūmai buvo labai 
atsargūs neprisijungti prie 
Pabaltijo prezidentų kategoriš
ko reikalavimo išvežti Sovietų 
kariuomene tuojau pat, o ne iki 
1994 metų, kaip to nori Krem
liaus vadovybė. 

Be Gorbačiovo negal ima 
Pabaltijo tautų reikalavimas 

tuoj pat Sovietams pasitraukti 
pal ieka Ameriką sunkioje 
pozicijoje. Kai prez. Bushas 
sako, jog jis darysiąs viską, kas 
jam įmanoma, ir kai šiandien 
pažadėjo* padėt i Paba l t i jo 
valstybėms, kad būtų priimtos 
į Vakarų finansines institucijas, 
tai jis tuo pačiu metu nenori 
pakenkti tam subtiliam balan
sui tarp centrinės Sovietų vy
riausybės ir jų dar likusių 
respublikų jungties. Tad ir šį 
kartą pravartu prisiminti ta i , 
jog, kai prez. Bushas išleido 
formalų diplomtinį pripažinimą 
Pabaltijui rugsėjo 2 d., jis ta i 
delsė padaryti daugiau kaip 
savaitę ir tai tik dėl šios balan
savimo priežasties. Prez. Bu 
shas taip pat tai darė ir asme
nišku prez. Gorbačiovo prašy
mu, kad Sovietai turėtų dau
giau laiko apsvarstyti Pabalti
jo respublikų nepriklausomybės 
klausimą dar prieš JAV pripa
žįstant viešai, rašo minėtas 
dienraštis. 

Fo rma lus vizitas 
Pabaltijo prezidentai — Vy

tautas Landsbergis Lietuvos, 
Anatolijs Gorbunovs Latvijos ir 
Arnold Ruute l Estijos — 
kalbėjosi su J \V prez. G. Bushu 
šiandien 30 minučių ir nusi
fotografavo Rožių sodelyje. 
Susitikimas buvęs daugiau for
malus vizitas, kadangi Valsty
bės sekretorius James Bakeris 
oficialiai vizitavo visas t r is 
Pabalt i jo sost ines ir vedė 
esminius pasitarimus dar prieš 
Pabaltijo valstybes priimant į 
Jungtines Tautas. Kalbėdami 
spaudos konferencijoje, visi trys 
prezidentai pabrėžė, jog jų svar
biausias tikslas šiuo metu yra, 
kad Sovietai išvestų savo dali
nius iš prievarta okupuotų 1940 
m. Pabaltijo valstybių. Sovietai 
sako, kad jie savo karines 
pajėgas išves iki 1994 m. 

S a u g u m o k laus imas 
Prez Landsbergis pareiškė, 

jog tai yra saugumo klausimas 
Lietuvos žmonėms. kad 
kariuomenė būtų išvesta kaip 
galima greičiau. O prez. Ruutel i 
papildė, sakydamas, jog tas 
saugumas liečia ne tik Pabaltijį, 
bet ir visa Europą, ir kuo 

greičiau jie pasitrauks, tuo 
greičiau Pabaltijo valstybės 
galės atstatyti savo ekonominį 
gyvenimą. Ir Baltųjų rūmų 
spaudos direktorius Marlin Fitz-
water pareiškė žurnalistams: 
„Mes taip pat norime matyti, 
kad Sovietų pajėgos būtų iš ten 
išvestos, ir mes darysime, ką 
galime padaryti". 

Jis dar pabrėžė, jog preziden
tas pasakęs panaudosiąs savo 
įtaką, kur bus galima panaudo
ti, ir kalbės su Rusijos vy
riausybės asmenimis dėl karių 
išvedimo. Bet Fi tzwater 
pabrėžė, kad prez identas 
nekalbėjo apie kokį nors 
specialų pasitarimą tuo reikalu 
su Sovietais ir taip pat jis 
nediskutavo kokio nors specia
laus laiko dėl Sovietų kariuo
menės išvežimo iš Pabaltijo su 
jų vadais, pasakė Baltųjų rūmų 
Spaudos direktorius. 

LIC praneš imas 
Prez. George Bush, Valstybės 

departamento sekretoriaus pir
masis pavaduotojas Lavvrence 
Eagleburger, Gynybos minis
tras Richard Cheney, Naciona
linio saugumo tarybos pir
mininkas Brian Scowcroft, 
prezidento štabo viršininkas 
John Sununu priėmė pokalbius 
apie Baltijos šalių ateitį, po to 
pasirodė Rožių darželyje. Pa
grindinis klausimas kurį kėlė 
Baltijos šalių vadovai buvo 
SSSR kariuomenės nedelsiamas 
išvedimas iš jų valstijos teritori
jos. G. Bush pritarė tam siekiui, 
nors ir pastebėjo esant 
praktinių sunkumų Sovietų 
Sąjungoje. Landsbergis pabrėžė, 
kad SSSR kariuomenės buvi
mas Lietuvoje ir kituose Balti
jos kraštuose yra visai nelegalus 
ir negali būti legalizuojamas. 

Vokiečiai padėjo 
komunistams 

Talinas.-Humanitar inė pa
galba iš Vokietijos buvo gauta 
Jungtinėje Darbo taryboje, kuri 
yra pagrindinė rusų tautybės 
žmonių valdoma organizacija, 
pas i sakan t i už soviet inę 
santvarką ir einanti prieš Esti
jos nepriklausomybę. Prane
šama, jog ši vokiečių iš kariškų 
šaltinių gauta parama turėjo 
būti gauta birželio 21 dieną 
Leningrade arba St. Peters-
burge, bet centrinė Sovietų pa
skirstymo agentūra „Prodin-
torg" įsakė tas gėrybes siųsti 
minėtai tarybai. Šis įvykis yra 
vėliausias įrodymas, kad maisto 
ir vaistų paskirstymas bei kitos 
dovanos, gautos iš Vakarų, yra 
griežtai kontroliuojamos Mask
vos centrinės valdžios agentū
ros. 

Laikinoji Konstitucija 
Ryga. Latvijos Liaudies Fron

to taryba aptarė „pereinamojo 
laikotarpio Latvijos konstitu
ciją". To sąjūdžio taryba nu
tarė, jog priimtas konstitucinis 
tekstas yra nepriimtinas keliais 
atvejais, kuris buvo surašytas 
birželio mėnesį. Ten yra neaiš
kiai pasisakyta, kad Latvija yra 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 
okupuota. Taip pat priimtas 
nutarimas, jog Latvija nebegali 
funkcionuoti pagal Latvijos SSR 
konstituciją, pranešė apie tai 
Rygos radijas. 

Lietuvos Respublikos prezidentą Vytautą Landsbergį sveikina vienos 
valstybės atstovas, kai jis užima oficialiai Lietuvos delegacijos vietą 

Jungtinėse Tautose New Yorke. Jo dešinėje matyti Lietuvos Užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas. 

Lietuva, Latvija ir Estija 
— Jungtinių Tautų narės 

Keičiama šios organizacijos struktūra 
J u n g t i n ė s Tautos . Rugsėjo 

17. — Kai Jungtinių Tautų 
asamblėja ruošėsi pradėti 46-ąją 
metinę sesiją antradienį, vyko 
pasitarimai ir tarp 22 tautų 
atstovų, kurie sutarė, kad Ame
rika ir kitos didžiosios valstybės 
nebeturėtų tos privilegijuotos 
padėties, kokią jos turėjo iki 
šiol. 

Įdomiausia, kad tą planą 
paruošė 22-jų indus t r in ių 
kraštų atstovai, įskaitant ir 
JAV bei nuolatinius Saugumo 
tarybos narius. Pagal tą planą. 
Jungtinių Tautų sekretoriatas 
turėtų daugiau teisių, įskaitant 
ir didesnes teises generaliniam 
sekretoriui, kuris bus išrinktas 
kitą mėnesį. Plane numatyta, 
jog visa t a Jungtinių Tautų 
organizacija turėtų daugiau 
dėmesio kreipti į humanitarinę 
pusę. Diplomatai sako, jog šis 
planas paruoštas atsižvelgiant 
į tai, kad nebėra šaltojo karo 
tarp Sovietų Sąjungos ir Ame
rikos. Tokiu būdu ši Jungtinių 
Tautų organizacija būtų mažiau 
surišta su politika ir galėtų 
greičiau atsiliepti į pasaulines 
problemas visose valstybėse. 

Nauji 7 na r i a i 
Diplomatai tiki, jog šis planas 

mažiau kainuos J u n g t i n i ų 
Tautų nariams, nežiūrint, kad 
jo pagrindinis tikslas yra page
r in t i sekretoriato veikimą. 
Asamblėja rinktųsi tik tada, kai 
vyktų regioniniai neramumai, 
kaip kad šiuo metu Jugoslavi
joje ir Vidurio Rytų situacijoje. 

Šioje sesijoje priimamos 7 nau
jos tautos ir dabar Jungtinėse 
Tautose bus 166 valstybės. 
Generalinė asmblėja išsirinko 
savo prezidentą šiai sesijai ir 
dar išsirinks naują Generalinį 
sekretorių. Naujajame plane yra 
visas darbas paskirstomas į 4 
departamentus. Formaliai dar 
JAV, Prancūzija ir Kinija nėra 
dėl to plano pasisakiusios, bet 
diplomatai mano, kad jos turės 

• su šiuo planu sutikti. 
Penki nuolatiniai Saugumo 

tarybos nariai — JAV, Sovietų 
Sąjunga. Kinija, Britanija ir 
Prancūzija turi jau maždaug 20 
kandidatų pakeisti Javier de 
Cuellar. kuris pasitraukia šių 
metų gale iš Generalinio sekre
toriaus pozicijos. 15-kos narių 

Saugumo taryba m;:no parinkti 
naują General inj sekretorių 
spalio mėnesio gale. Tada 
Generalinė asamblėja turi jį 
patvirtinti . 

A r a b a s — sesųt prezidentas 
Asamblėja vienbalsiai patvir

tino antradienį 7 naujus narius 
— Lietuvą, Latviją, Estiją. Pie
tų Korėją, Šiaurės Korėją. 
Micronesiją ir Marshallo salas. 
Tada asamblėjos nariai slaptu 
balsavimu išrinko Saudi Arabi
jos diplomatą Samir Shihabi 
sesijos prezidentu. Je i bus 
priimtas naujasis planas, tai 4 
departamentams vadovaus Ge
neralinio sekretoriaus pava
duotojai , ku r iuos j i s pats 
pasirinks iš Jungtinių Tautų 
narių. 

Šiuo būdu bus panaikintas 
dabartinės sistemos monopolis, 
kurį turėjo didžiosios galybės ir 
galėjo svarbiuose postuose 
turėti savo žmones. Amerika. 
pavyzdžiui, tradiciniai turėjo 
Generalinio sekretoriaus pava 
duotojo postą, o Sovietų Sąjun
gos atstovas vadovavo Saugumo 
tarybos reikalams. Britanijos 
atstovas oficialiai vadovavo tai
kos daliniams. Prancūzija koor
dinavo ekonominius reikalus, o 
Kinijos atstovas tvarkė techni
kos klausimus atsilikusiems 
k r a š t a m s . Minė ta s p l anas 
reikalauja, jog JAV ir kiti 
nuolatiniai 4 Saugumo tarybos 
nariai neužimtų Generalinio 
sekretoriaus padėjėjų postų bent 
5 metus. 

N e p a s i t e n k i n i m a s 
respubl ikose 

Kadangi įvyko pasikeitimai 
Sovietų Sąjungoje, tai šis planas 
padės išrišti jos klausimą būti 
nuolatiniu nariu Saugumo ta
ryboje. Šalia Sovietų Sąjungos, 
Ukraina ir Gudija tu r i savo 
atstovus jau nuo pat pradžios. 
Naujoje 46 sesijoje jau iš anksto 
buvo numatyta, kad kalbės Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Vytautas Landsbergis ir Ukrai
nos Parlamento pirmininkas 
Leonidas Kravčukas. Šiuo metu 
nepasitenkinimą pradėjo reikš
ti ir Sovietų rt-publikos, kad jos 
neturi balso •' mgtinėse Tauto
se. Ukraina .jau laiko save 
nepriklauson i ir pareiškė, kad 

šioje sesijoje laikysis kaip visai 
nepr ik lausoma valstybė. 
Ukrainai ir Gudijai dar Stalinas 
išreikalavo tam tikrą vietą 
Jungtinėse Tautose, nors iki šiol 
jos visada palaikė Sovietų 
Sąjungos liniją. Pradžioje 
Stalinas norėjo, kad visos 15 
respublikų turėtų savo atstovus 
Jungtinėse Tautose, bet vėliau 
to reikalavimo atsisakė. 

O kad nuramintų dar likusias 
respublikas sąjungoje. Sovietų 
Užsienio reikalų naujasis 
ministras Boris Pankin skubiai 

susitiko su 9 respublikų vadais 
praėjusį savaitgalį ir sutarė 
sudaryti Užsienio ministrų 
tarybą nustatyti bendrai politi
kai. Uzbekistano atstovas Juri
jus Zorinas pavadino tą susiti
kimą pozityviu žingsniu. Ukrai
na tame pasitarime jau nedaly
vavo. Maskvoje diplomatų tarpe 
vis keliamas klausimas, a r 
begalima visą tą struktūrą va
dinti Sovietų Sąjunga, nes dau
gelis respublikų nori būti sava
rankiškos. 

Operos nariai Telšiuose ir Kaune 
Telšiai. — Rugsėjo 4 dieną 

Telšiuose mūsų Operos narius 
ir kartu keliavusius priėmė 
miesto ir apskrities vadovybė. 
Telšių rajono parlamentaro Sta
sio Kašausko rūpesčiu šauniai 
visus sveikino ir prie German
to ežero iškėlė šaunią vakarie
nę. Tačiau prieš tai buvo aplan
kytas Rainių miškelis, kuriame 
buvo nužudyti 74 lietuviai ir 
dabar visai netoli, tik kitoje 
kelio pusėje, pastatyta balta 
koplyčia, pavadinta ..Rainių 
kankinių koplyčia". Ji dar 
nebaigta irengti. Trūksta lėšų. 
Opera ir čia paliko simbolinę 
auką. Architektas Algis Žeb
rauskas papasakojo, kaip koply
čia buvo statoma. įdomu, kad 
virš altoriaus yra sukurtas 
Kristaus veidas, kuris iš visur 
seka žmogų ir į jį žiūri, ne
žiūrint iš kurios vietos į jį žvelg
tum. Koplyčia pasižymi gera 
akustika, nes choro sugiedota 
giesmė labai puikiai skambėjo. 

Visus po to priėmė Telšių vys
kupas Antanas Vaičius. Jis pats 
aprodė katedrą ir atgautą semi
narija. Su juo visiems buvo labai 
miela bendrauti. 

Vakarienės metu žemaitiškai 
humoru išpintas kalbas pasakė 
Telšių rajono viršininkas Petras 
Martinkus ir Telšių miesto me
ras Juozas Adomauskas. pabrėž
dami, jog viskas yra daroma, 
„kad tik Lietuva vis gražėtų". 
Po iškilmingos vakarienės ir 
dainų, Chicagos lietuviai išvyko 
į Palangą nakvynei. Bet Telšių 
vaišingumą teks ilgai prisi 
minti. 

Gintaro nuziejuje 
Palangoje gilų įspūdį paliko 

Tiškevičiaus rūmuose įrengtas 
Gintaro muziejus ir ošianti Bal 
tija. Pavogtasis gintaras dar 
nesugrąžintas. Liudas Aškinis 

pasakojo, kad ten vasaros metu 
vyksta koncertai, kuriuos daž
nai diriguoja Sondeckis. Mums 
prisiminė netoli Chicagos esąs 
vasaros koncertų ciklas Ravini-
jos parke. Bet iš Tiškevičiaus 
rūmų vaizdas kur kas gražesnis 
ir žavingesnis. Ši vieta turėtų 
būti gausiai turistų lankoma, jei 
būtų bent kiek padoresni vieš
bučiai. Kitą dieną būta Kretin
goje ir Klaipėdoje, kurioje 
aplankytas uostas, konservato
rija, muzikinis teatras ir kitos 
miesto įdomybės. 

Kaune s iurpr izas 
Grįžtant į Vilnių buvo sustota 

Kaune. Miesto teatro rūmuose, 
kuriuose buvo pradėta opera, 
čikagiškius priėmė to teatro 
vadovybė su gardžiais priešpie
čiais. Scenoje vyko „Rigoletto" 
operos repeticija. Teatras yra 
visai atnaujintas. Rūsyje yra 
daug erdvios vietos ir visa 
patalpa išklota marmuru. Čia 
sužinota, jog Sovietų Sąjunga 
panaikino 1939 m. Stalino-Hit-
lerio paktą ir pripažino Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Nuėjus 
į „Metropolį" pietauti. Operos 
meno vadovas Gintas Žilys 
paskelbė tą žinią ir tuoj visi 
džiaugėsi galutine pergale, kad 
dabar Lietuva jau tikrai laisva 
valstybė. Čia Aldona Valis-La-
bokienė, keliavusi su operinin-
kais kartu, apdovanojo visus 
šampanu. Buvo labai pakili 
nuotaika, o čikagiškiai atsimi
nė, kad čia buvo įsteigta Lietu
vos opera, pamatyta „Rigoletto" 
operos repeticija, su kuria buvo 
pradėta ir išeivijos operinė veik
la- ,n, J 

(Bus daugiau) 

— Vengrija vakar paneigė 
Jugoslavijos paskleistą žinią, 
kad ji nušovusi vieną jos 
lėktuvą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos Respublikos pre
zidentas Boris Jelcinas, žinių 
agentūrų pranešimu, vakar 
staiga iš savo įstaigos buvo 
išvežtas į ligoninę, spėjama, jog 
ištiktas širdies priepuolio. 

— Švedijoje Konservatorių 
partijos vadas Carl Bildt bando 
sudaryti naują vyriausybę, nes 
praėjusio savaitgalio rinkimuo
se laimėjo daugiausia balsų. 

— Jugoslavi joje vėl lankosi 
Europos Bendruomenės delega
cija, kuriai vadovauja, lordas 
Carrington ir nori sutaikinti 
kroatus ir serbus. 

— Maskvoje vyriausias So
vietų prokuroras panaikino 
rašytojui Aleksandrui Solženi-
tsynui primestus krašto išda
vimo kaltinimus stagnacijos 
metais. Pats rašytojas pareiškė, 
kad jis mano grįžti atgal į 
tėvynę po 17 metų tremties už 
komunizmo kritikavimą. 

— Jeruzalėje žinių agentūros 
pranešė, jog JAV Valstybės 
sekretorius James Bakeris ir 
Izraelio ministeris pirmininkas 
Y. Shamiras nepajėgė išspręsti 
10 bilijnų dolerių skolos ginčo, 
kurios nenori prez. Bushas duoti 
Izraeliui. Jie nori tuos pinigus 
panaudoti žydų emigrantų įkur-
d in imui Izraelio už imtose 
žemėse. 

— Saud i Arabi ja ir arabų 
kraštai džiaugiasi, jog pirmą 
kartą Jungtinių Tautų sesijai 
vadovaus Samir E. Shihabi, jų 
diplomatas, kuris y ra gimęs 
Jeruzalėje palestiniečių šeimo
je. Nors tai nėra labai svarbi 
pozicija, t a č i au j i s ga lės 
paskubinti ar nudelsti kai kurių 
klausimų svarstymą, nes nuo jo 
priklauso asamblėjos dieno
tvarkė. 

— J A V a m b a s a d o r i u s Tho-
mas Picker ing J u n g t i n ė s e 
Tautose viešai p a s v e i k i n o 
Pabaltijo valstybes, kad buvo 
a t i t a i sy t a i s t o r inė k l a ida , 
padaryta 1940 m. Stalino ir Hit
lerio susitarimu. 

— Maskvoje lankosi JAV 
Iždo sekretorius Nicholas Brady 
ir Federalinės iždo tarybos 
pirm. Alan Greenspan infor
maciniais reikalais ir studijuo
ja, kaip galėtų padėti Sovietų 
Sąjungai, visą dėmesį kreipiant 
į sovietų ekonominį gyvenimą. 

— J o n a s Bernatav i č ius , 
buvęs LTSR Žemės ūk io 
ministro pavaduotojas, rastas 
nusišovęs medžiokliniu šautuvu 
savo bute Vilniuje. 

— Filipinų vyriausybė nu
sprendė pra tęs t i Amer ikos 
bazių buvimą F i l ip inuose , 
nežiūrint Sena to nu t a r imo 
nebepratęsti sutar t ies . Prez. 
Aųuino planuoja tam klausimui 
išspręsti pravesti tautos referen
dumą. 

— L e n k i j o s p r i m a s kar
dinolas Jozef Glemp atvyksta 19 
dienų vizitui į Ameriką. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 19 d.: Arnulfas, Ja-
nuarijus. Jūreivis , Girvinas, 
Vilhelmina. Vytė. 

Rugsėjo 20 d.: Eustachijus, 
Faus ta , J o l i t a , T a u t g i r d ė , 
Kolumbą. Vainoras. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:33. leidžiasi 6:55. 
Temperatūra dieną 53 L, 

naktį 39 1. 

• 
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SPECIALI DELEGACIJA 
GRIŽO IŠ LIETUVOS 

Dr. VVilliam Waring, Michi-
gano universiteto profesorius, 
reabilitacinės medicinos spe
cial is tas, suorganizavo vie
nuolikos asmenų grupe išvykai 
į Lietuvą. Šioje grupėje buvo 
medicinos gydytojai ir įvairių 
sričių žinos ai. kurių tarpe trys 
invalidai. Jie vyko su Lietuvos 
gydytojai- pasidal int i savo 
žiniomis ir patirtimi kaip padėti 
invalidams ar fiziniai neišsivys
čiusiems pasiekti normalesnį 
gyvenimą. Jų vizitas sutapo su 
perversmu Maskvoje. Su lietu 
viais pergyvenę įtampos dienas 
ir jų rūpestingai globojami. 
pilnai atliko savo misiją ir 
rugpjūčio 28-tą dieną laimingai 
pasiekė Detroitą. Aerodrome 
grįžusią delegaciją pasitiko ar
timieji bei spaudos ir televizijos 
atstovai. Buvo jaudinantis su
tikimas su sveikinimo plaka
tais, balionėliais ir gėlių puokš
tėmis. Po džiaugsmingų pasi
sveikinimų su savaisiais ir 
interviu su reporteriais, delega
cijos vadovas, dr. WilUarn Wa-
ring pasidžiaugė pasisekusiu vi
zitu Lietuvoje ir, parodęs iš 
Vilniaus atvežtą sudaužytos 
Lenino statulos marmuro skiau 
telę pasakė, kad Leninas Lietu
voje daugiau negyvena. įvykį 
filmavo TV. Tos dienos vakare 
TV 4-tas kanalas parodė dėle 
gacijos sutikimo vaizdus ir 
girdėjome Jūratės Pečiūrienės 
pokalbį su reporteriu. Dele
gacijoje dalyvavo 3 asmenys iš 
Minnesotos, du iš Ohio ir 6 iš 
Michigan valstijų. Jų tarpe 
buvo Jūratė Pečiūrienė, dr. 
Kristina Nakienė ir Regina 
Garliauskaitė-Goebel. Kartu su 
delegacija vyko seselė pranciš-
kietė Aušra Garas patyrinėti 
karitatyvinio darbo sąlygas 
Lietuvoje. Išvykos dalyviai — 
amerikiečiai pareiškė didelį 
susižavėjimą Lietuva ir jos 
žmonių nuoširdumu. 

Stasys Garliauskas 

BALFO VAJUS 
Visi gerai žinome, kad 

pagalba vargo ar nelaimiu pa
liestiems tautiečiams labai rei
kalinga. Kai spaudoje paskaitai 
apie našlaičiu ir pamestinuku 
Lietuvos prieglaudose gyve
nimą, susidaro įspūdis, kad šio 
krašto šuneliai yra daug geriau 
užlaikomi. Ar galima atmesti 
motinos prašymą padėti jos 
vaikui pašalinti invalidumą 
sudėtingos operacijos keliu. 
Ginamės nuo aukų rinkėjų prie
kaištais, kad pagalba piktnau-
dojama. Negalima pateisinti 
išnaudotoju, bet nereikia tikėti 
nepagrįstais ir neatsakingais 
tvirtinimais, kurie ne visada 
yra blogos valios, bet dėl stokos 
žinojimo. Balfo teikiama pagal
ba skiriama labiausiai jos reika 
lingiems. Tokių asmenų buvo 
atvykusių ir Detroitą n ieškoti 
medicininės pagalbos, kuriems 
ir atskiri geraširdžiai yra daug 
padėję. 

Balfo 76-tas skyrius, vykdyda
mas šalpos vajų, prašo skirti 
savo auką padėti pagalbos 
reikalingam tautiečiui. Pini
ginės aukos bus renkamos prie 
Detroito lietuviškų parapijų 
spalio mėnesio fi. 13. 20 ir 27 
dienomis. Aukas rinks L. Min 
gėl ienė . R. Macionis, VI. 
Staškus. A. Juška ir Č. Šadeika. 
Neturintieji progos rinkėjams 
įteikti auką, gali pasiųsti ją 
paštu skyriaus iždininkui VIa 
dui Staškui. 10037 Hazelton 
Ave.. Redford, MI 48239 Čeki 
rašyti United Lithuanian Relief 
Fund vardu. 

Stasys Gar l i auskas 

„ŠĖPOS" TEATRO 
SPEKTAKLIS 

,.Šėpos" teatras iš Vilniaus 
Detroito visuomenei pasirodė 
rugsėjo 13 d. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Tai buvo pir
mas meno vienetas iš Nepri
klausomos Lietuvos, atvykęs čia 
PLB kultūros komisijos rūpes
čiu. Detroite grupę globojo 
Akademinio Skautų sąjūdžio, 
Detroito skyrius. Grupė suvai
dino satyrinį lėlių spektaklį 
,.Komunistinės nostalgijos" — 
vėliausių įvykių išgyvenimai 
Lietuvoje. Pr ieš spektaklį 
režisierius Gintaras Varna 
apibūdino vaidinimo personažus 
ir padėkojo susirinkusiems žiū
rovams. 

Spektaklyje negausus detroitie-
čių stebėtojų būrys sekė trupės 
narius D. Michelevičiūtę, A. 
Dainavičių, A. Naką, S. Puido
ką, V. Telsknį ir D. Siaurusaitį, 
kurie su lėlėmis, vaizduojančio
mis Leniną, Staliną, Hitlerį, 
Bushą. Huseiną, Landsbergį, 
Ozolą, Brazauską, Juozaitį, 
Švedą. Terlecką ir kitus vado
vaujančius asmenis, nukėlė pu
bliką į komunistų sukurtą rojų 
vaizdais, lėlėmis, muzika ir de
koracijomis vaizdavo „Komu
nistinę nostalgiją". Spektaklis 
buvo aukšto lygio ir vertas de-
troitiečių dėmesio. Po apsilan
kymo Detroite, grupė gastro
liuos Chicagoje, Clevelande ir 
kituose lietuvių telkiniuose. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PRIPAŽINIMO ŠVENTĖ 

Michigano pabaltiečių komi
tetas, kuriam šiais metais vado
vauja latviai, šeštadienį, rugsė
jo 14 d.. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre, surengė Pabal
tiečių Nepriklausomybės Pripa
žinimo šventę. Šventės invo-
kaciją sukalbėjo latvių kunigas 
Maris Kinsons. JAV himną su
giedojo Astra Kalnis. įžanginį 
žodį tarė Pabaltiečių komiteto 
pirmininkė Sandra Kronitis-Si-
pols. Solo dainavo ilgametis pa
baltiečių komiteto narys, estas 
Raimond Tralla, ir latvių voka
linis vienetas „Dziesma". Lat
vių tautinius šokius atliko „Au-
seklitis"'. Lietuvių atstovas 
komitete, adv. Kęstutis Miški
nis, pristatė šventės pagrindinį 
kalbėtoją, Michigano JAV sena
torių Donald W. Riegle, Jr., 
kuris yra vienas iš uoliausių ir 
įtakingiausių pabaltiečių drau
gų JAV Senate. Nuo pat jo išrin
kimo į JAV Senatą, 1976 m., se
natorius Riegle uoliai rėmė 
Pabaltijo tautų inkorporavimo 
i Sov. Sąjungą nepripažinimo 
politiką, kovojo už žmogaus ir 
religines teises. Daugiau negu 
400 dalyvių pagerbė senatorių 
ilgu plojimu ir atsistojimu. 

Senatorius Riegle savo kalbo
je pasidžiaugė, kad Estija. Lat
vija ir Lietuva pasiekė savo 
teisėtą nepriklkausomybę. Sekė 
senatoriaus skirta malda tiems, 
kurie savo gyvybę paaukojo 
siekiant laisvės ir nepriklauso
mybės. Jis tikisi, kad šios trys 
senos ir kultūringos tautos greit 
nugalės savo ekonomines kliū
tis. Jis pažadėjo toliau padėti 
Pabaltijo kraštams ištraukti 
Sovietų Sąjungos karinius vie
netus iš Pabaltijo kraštų teri
torijos, o t a ip pat ieškoti 
materialinės ir techninės joms 
pagalbos. Po senatoriaus kalbos, 
adv. Miškinis įteikėjam Lietu
vos pašto ženklų rinkinį, kurį 
senatorius prižadėjo pakabinti 
savo įstaigoje Washingtone. 

Sekė skaitymas raštiškų svei
kinimų JAV senatoriaus Carl 
Levin. Kongreso užsienio komi 
teto mažumos vadovo kongr. 
VVilliam S. Broomfield ir kong-
resmeno Sandy Levin. Žodžiu 

sveikino ir ukrainietė, buvusi 
Detroito miesto tarybos pirmi
ninkė Mary Beck. Garbės svečių 
tarpe buvo VVorld Medical Relief 
vedėja Carolyn George, Suomi
jos konsulo atstovas, ukrainie
čių ir gudų atstovai. Michigano 
latviai jau yra užmezgę verslo 
ryšius. Michigano Kellogg bend
rovė pradėjo statyti ir gamins ja-
vainius (cereals) Rigoje, o 
šventėje jau buvo ragaujamas 
Rigoje gamintas šampanas ir 
vynas. Pirmas toastas buvo skir
tas Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybėms ir jų Nepriklauso
mybei. Oficiali šventės dalis 
buvo baigta visų trijų tautų 
himnais. Šventės vaizdus rodė 
Detroito TV 2 kanalas. Lietu
viams komitete atstovauja adv. 
Kęstutis Miškinis, dr. Stefa 
Miškinienė ir Bernardas Briz-
gys. „Lietuviškų melodijų" radi
jo valandėlės pasikalbėjimas su 
sen. Donald Riegle, Jr., buvo 
perduotas jos rugsėjo 17 d. 
laidoje. 

KUN. M. KUNDROTO 
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS 

Kun. Mykolo Kundroto 50 m. 
kunigystės jubiliejaus šv. Mi
šios Dievo Apvaizdos bažny
čioje buvo aukojamos rugsėjo 15" 
d. Kartu su kunigu koncelebra-
vo du seminarijos draugai, kun. 
VValter Stanevičius, kun. Kazi
mieras Simaitis ir kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius. 

Kun. Viktoras Kriščiūnevi
čius savo ir tarybos pirmininko 
Andriaus Butkūno, tarybos bei 
parapiečių vardu pasveikino 
kun. Kundrotą jo 50 metų pas
toracijos darbe, bei 18 metų 

vadovaujant Dievo Apvaizdos 
parapijai. Naujoji Dievo Apvaiz
dos bažnyčia su Kultūros centru 
buvo pastatyta kun. Mykolo 
Kundroto klebonavimo laiku. 

Po šv. Mišių vv ko pietūs. Invo-
kaciją sukalbėjo šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas Kunigas Walter 
Stanevičius pristatė garbės sve
čius ir kun. Kundroto Šeimos 
nar ius . Magdalena Smailis 
įteikė jubiliatui dalyvių dovaną. 
Kun. Kundrotas savo trumpoje 
kalboje prisiminė savo klebo
navimo laikotarpį ir džiaugėsi, 
kad bendrom.s su parapiečiais 
pastangomis buvo nugalėti visi 
sunkumai ir išaugo tvirta Dievo 
Apvaizdos parapija. Ypač dėkojo 
Valei Kundrouenei ir kun. Vik
torui Kriščiūnevičiui už jų 
visokeriopą paramą lietuviš
kuose reikaluose. Muzikinę 
pietų programą atliko John 
Stanevich ir Jeo Stark. Pietus 
ir pagerbimą surengė Dievo Ap
vaizdos taryba, vadovaujama 
Andriaus Butkūno. 

MICHIGANO 
UNIVERSITETE FUTBOLO 

RUNGTYNĖS 

Šeštadienį, rugsėjo 14 d., įvy
kusiose futbolo rungtynėse Lan-
singe, Central Michigano uni
versitetas nugalėjo Michigan 
State universitetą 20-3 rezul 
tatu. Central Michigan univer 
siteto rektorius yra lietuvis dr. 
Edvvard Jakubauskas. O Michi 
gan State universiteto futbolo 
komandos vyriausias treneris 
yra lietuvis George Perles. 
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LIETUVOS VYČIU 
CHORAS IŠSIRINKO 

NAUJĄ VALDYBĄ 

Lietuvos Vyčių choras į 
pirmąją poatostoginę repeticiją 
seselių kazimieriečių vienuo
lyno patalpose susirinko rug
sėjo 12 dieną. Prieš tai įvyko 
trumpas valdybos posėdis, jau 
paskutinis. Susirinkus choris
tams, pirm. Estelle Rogers 
pakvietė susirinkimui vado
vauti valdybos narį A. P. 
Bagdoną. Svarbiausia darbo
tvarkės dalis buvo naujos 
valdybos r inkimai. Buvusi 
ilgametė pirmininkė Estella 
Rogers atsisakė kandidatuoti į 
naująją valdybą. I jos vietą vien
balsiai buvo išrinkta buvusi 
sekretorė Sabina Henson, o 
naująja sekretore išrinkta An-
na Marie Kassel. Tokiu būdu 
naująją Lietuvos Vyčių choro 
valdybą sudaro: pirm. Sabina 
Henson, vicepirmininkai — 
Albertas Matulis, Robert Mar
tin ir Tomas Strolia, sekretorė 
— Anna Marie Kassel, iždi
ninkas — Juozas Ju ška , 
patikėtinis — Steve Rudokas, 
gaidų saugotoja — Stasė 
Rudokas, valdybos narės — 
seselė Teresė Papšis, ir seselė 
Tercizija Struglis. Archivarė — 
Margar i ta Narvaiš i s , ko
respondentas Apolinaras P. 
Bagdonas. Dirigentu ir toliau 
lieka visą choristų gerbiamas ir 
mylimas muz. Faustas Strolia. 
Ta proga jis viešai išreiškė 
padėką ilgametei buvusiai 
choro pirmininkei ir atgai
vintojai Estellai Rogers už jos 
ilgą ir nelengvą darbą, vado
vaujant šiam chorui net kelias 
kadencijas. 

Naujoji choro valdyba ir choro 
dirigentas kreipiasi į visus 
Chicagos lietuvius, mylinčius 
lietuvišką dainą, įsijungti į 
Lietuvos Vyčių chorą, kurį su
daro Il-osios, III-iosios kartos 

čiagimiai lietuviai, naujieji atei
viai ir naujausieji ateiviai. 
Choro atmosfera labai drau
giška, tai tarsi viena didžiulė 
še ima. Repeticijos vyksta 
ketvirtadieniais 7:30 v.v. seselių 
kazimieriečių vienuolyno pa 
talpose. Laukiame naujų choris
tų! 

A P B 

JAUNUČIAI 
V I S U O T I N I A M E 

LIETUVOS 
VYČIU SUVAŽIAVIME 

Šių metų liepos 31 dienos 
popietę vaikščiodama vandeny
no pakraščiu radau daug bangų 
išmestų grožybių, vis skirtingų 
Kiekvieną pamilau. Jas užtik 
dama pasijutau viena, - susi
mąsčiusi šios grožybės pri 
minė man mūsų jaunučius ir jus 
visus. Pagalvojau: kodėl gi aš 
kiekvienąju myliu? Ir supratau, 
kad tai Dievo stebuklas! Taip. 
Dievo stebuklas! Mūsų jaunu 
čiai mylimi, nes jie buvo Dievo 
s tebukl ingai mums duot i . 
Grįžusi viešbutin, sutikau daug 
tų jaunučiu. Suvažiavimo metu 
jų buvo vienuolika. 

Ketvirtadienį klausėme kits 

kitą: a r dolfinas esi? gal 
žuvėdra? O gal kitokia žuvies ar 
jūros paukščių rūšis? Lietuvos 
Vyčių Visuotinis suvažiavimas 
šiais metais oficialiai prasidėjo 
Mišiomis Šv. Jono bažnyčioje. 
Jaunučiai bažnyčion įėjo pro
cesijoje. Pasimeldėme, kad šis 
78 Visuotinis suvažiavimas 
sėkmingai praeitų. Kai autobu
sa is gįžome į v iešbut į , 
nuvykome į pirmąjį seimo dar
bo posėdį. Čia užsiregistravome, 
pasisakėme esą jaunučiai ir 
kuriai kuopai priklausome. Pir
mininkė Ona Wargo pradėjo 
posėdį. Sukalbėjome maldas, 
išklausėme kalbas ir Centro 
valdybos narių metų veiklos 
pranešimus. Po darbo sesijos 
išėjome į pajūrį, kur linksmai 
ieškojome čia esančių viso
k iaus ių grožybių. Vaka re 
lietuvių klube dalyvavome susi
pažinimo vakaronėje. 

Penktadienį , rugpjūčio 2 
dieną, pusryčiavome McDo
na ld ' s r e s to rane . Pasku i 
vykome į „Hands on Museum — 

iccii. uApiui atiuiis . ouzinojom 
daug naujų dalykų ir nieko 
nepraleidome, viską apžiūrėjo
me. Buvo įdomu apskaičiuoti 
savo paties jėgą ir pamatyti 
ka ip su k i t a i s J A V mes 
lygiavomės šioje sr i tyje. 
Turėjome progą patikrinti savo 
smegenis ir spręsti įdomius 
uždavinius. įdomu buvo lipti, 
rėplioti, slįsti per 90 pėdų ilgio 
aptemdytą išsiraičiusi tunelį 
Buvo labai įdomu tyrinėti šio 
muziejaus įvairius eksponatus. 
Grįžome į viešbutį, o vėliau 
išs i ruošėme smėlio pil ies 
statymo konkursui. Pastatėme 
Trakų pilį, Lietuvos bibliotekos 
r ū m u s . Vi lniaus viešbut į . 
Aušros Vartų bažnyčią. Visos 
statybos buvo gražios ir laimėjo 
pirmą vietą! Vakare įvyko 
kultūrinė programa kuri ir 
mums buvo labai smagi. 

Šeštadienį, rugpjūčio 3 dieną, 
vyko jaunučių darbo sesija. Po 
to išmokome tautinį šokį,.Noriu 
miego". Tada nuėjome į vyres
niųjų rytmetinę darbo sesiją. 
Čia kiekvienam jaunučiui buvo 
įteiktas žymuo, liudijantis, kad 
jis dalyvavo Lietuvos Vyčių 78 
Visuotiniame seime. Be to, 
kiekvienam dovanėlę įteikė 
Sabina Henson. Šiame seime 
dalyvavo šie j a u n u č i a i : 
Kristina, Allen, Marija ir Ona 
Cius (iš 36-tos kuopos). Andrė-
ja Deksnytė (iš 112-tos k.), 
Gintarė Keenan ir Sara Miller 
(iš 141-mos k.). Kristina Peter-
son (iš 50-tos k.). Meghan Rud-
min, Vladas ir Andrius Svekla 
(iš 3-čios k.). Kadangi niekas 
neprisiuntė rašinio jury komi 
sijai, buvo pranešta, kad į Sep
tintąjį pasaulio lietuvių jauni 
mo kongresą Lietuvos vyčiai 
nesiųs atstovo. 

Jaunučių veiklai paremti 
buvo surinkta nemažai aukų. 
Ignotas ir ponia Hobits aukojo 
10 dol., Julia Burlen - 100 dol. 
VVilliam Labadis — 50 dol. ir Sa 
bina Henson — 200 dol. 
(paminėti motiną a.a. Teklę 
Ruchas ir vyra a.a. Joną, kuris 
visuomet liepė dirbti ir aukoti 
Dievo garbei). Dėkojame vi
siems pirkusiems laimėjimų 
bilietus gražioms lietuviškais 
tautiniais rūbais papuoštoms 
lėlėms, kurias sukūrė seselė M. 
Frančeska. Didelė padėka sese-
ei. 
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U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinis $50 

4 metų 3 
$45 
$50 
$30 

$30 

mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• 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. 

Pasibaigė mano trijų metų 
terminas, kaip trečios Centro 
valdybos v i c e p i r m i n i n k ė s . 

Paskut in iuos ius t re jus su 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai . (1-312) 434-5449 (veikia 24 va i ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (704)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

OR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. 95 St. Tat. (70«) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Kadžio Ave. , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

jaunimu veiklos metus pamilau 
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Ir Pietų bei Šiaurės Korėjoje 

TIRPSTA LEDYNAI 
Visi džiaugėmės, kai pereitą 

antradienį į Jungtines Tautas 
buvo priimta Lietuva, j JT 
Generalinės Asamblėjos sesiją 
atvykus prez. Landsbergiui ir 
kitiems Lietuvos vyriausybės 
nariams. Tai buvo pasekmė ne 
tik didelių pasikeitimų Lietuvos 
valstybės gyvenime, bet ir 
nemažesnių pasikeitimų jos 
buvusio okupanto Sovietų 
Sąjungos bei kitų pasaulio vals
tybių pažiūroje j Lietuvos teisė
tą vietą pasaulio tautų bendruo
menėje. 

Tuo pačiu metu, kai Pabaltijo 
vals tybės buvo pr i imtos į 
Jungtines Tautas, buvo priim
tos ir Šiaurės ir Pietų Korėjos. 
Ir jų įstojimo į Jungtines Tau
tas atžvilgiu buvo įvykę pasikei
timai, tiek jų santykiuose su 
viena kita, tiek ir kitų kraštų 
santykiuose su jomis. Bet di
džiausi pasikei t imai įvyko 
abiejų šių kraštų tarpusavio 
ryšiuose. 

Nuo pat Korėjos karo pabai 
gos abi Korėjos turėjo savo ne
balsuojančius atstovus Jungti
nėse Tautose. Jos seniai būtų 
siekusios atskiros narystės, bet 
joms trukdė besitęsiančio šalto
jo karo padariniai. Iki šiol JT 
Saugumo Tarybos nariai Sovie
tų Sąjunga ir Kinija visuomet 
panaudojo savo veto teisę blo
kuoti Pietų Korėjos įstojimą į 
Jungtines Tautas, o JAV, taip 
pat JT Saugumo Tarybos narys, 
savo veto teise blokavo Šiaurės 
Korėjos narystę. Bet pereitą sa
vaitę visa tai pasibaigė, kai visi 
JT Saugumo Tarybos nariai 
visuotine aklamacija nutarė pri
imti jų paduotus prašymus įsto
ti į Jungtines Tautas. 

Šiam jų priėmimui pamatai 
jau buvo dedami seniai, pana 
šiai kaip ir Lietuva dėjo pama
tus savo tarptautiniam pri
pažinimui, jau prieš eilę metų 
darydama kas galima tiek su 
Sovietų Sąjunga, tiek ir su kito
mis valstybėmis, nelaukiant 
įvairių oficialių pripažinimų. 

Šiaurės Korėja jau nuo seno 
argumentavo, jog atskira abiejų 
Korėjų narystė Jungtinėse Tau
tose t ik įamžins Korėjos 
skilimą, kurį komunistinės 
šiaurės vyriausybė Pjonjange 
nekartą grasino jėga užtaisyti. 
Bet dabar, kai Šiaurės Korėja 
susidūrė su augančiomis eko
nominėmis bėdomis, dideliu 
trūkumu vakariečių kapitalo, 
technikos ir menedžmento 
ekspertizės, ji gerokai sušvelni
no savo politiką Pietų Korėjos 
atžvilgiu. 

Todėl dabar ir JAV-ės rimtai 
peržiūri savo politiką Korėjų 
atžvilgiu. Pirmiausia jau tai, 
kad neblokavo Šiaurės Korėjos 
įstojimo į JT. Šį savo pritarimą 
abiejų Korėjų narystei JAV 
grindžia noru, kad jos pradėtų 
tartis dėl susijungimo. Abiejų 
Korėjų priėmimas į Jungtines 
Tautas priklausė ne t ik nuo 
Pietų Korėjos ir jos rėmėjos 
JAV-ių, bet ir nuo Šiaurės Ko
rėjos. Jau šių metų pradžioje 
Šiaurės Korėja pradėjo tarpmi-
nisterinius pasitarimus su Pietų 
Korėja. Ketvirtoji pasitarimų 
serija turėjo būti atidėta dėl 
pučo Sovietų Sąjungoje, bet 
prasidės šį rudenį, kai Pietų 
Korėjos ministeris pirmininkas 
Čung Won Šik atvyks i Pjong-
jang susitikti su Šiaurės Korėjos 
min. pirm. Jon Hjong Muk. 

Norėdama įs i te ikt i JAV-
bėms, Pjongjango vyriausybė 
rugpjūčio mėnesį JAV-ėms 
sugrąžino 11-os JAV kareivių, 
žuvusių Korėjoje, palaikus ir su
tiko ištirtLkas atsitiko su 8,000 

JAV kareivių, kurie dabar yra 
JAV-ių „Iš kovos nesugrįžusių" 
imissing in actiun — MIA> 
sąrašuose. Vienas JAV eksper
tas apie Korėjos politiką pa
reiškė: „Šiaurinė Korėja ieško 
pagrindų deryboms apie abipusį 
karinių pajėgų sumažinimą 
Šiaurės-Pietų Korėjų pasienyje, 
kad turėtų daugiau lėšų savo 
gyventojų poreikiams. Tam 
re ikia naujo kl imato san
tykiams su JAV-ėmis ir Japoni
ja"-

Šiaurinė Korėja taip pat davė 
suprasti, kad leistų tarptau
tinėms organizacijoms tikrinti 
savo branduolinius įrengimus. 
Jane's Intelligence Revieiv, ku
ris perduoda ir svarsto JAV 
ir pasaulines strategines žinias, 
rugpjūčio mėnesį pranešė, kad 
Šiaurės Korėja dabar jau turi 
medžiagas ir reikiamą techniką 
pagaminti maža branduolinę 
bombą. Bet jau pereitą pavasarį 
Šiaurės Korėjos vyriausybė 
leido žinoti, kad galima pradėti 
tarptaut inį jų branduolinių 
įrengimų t ikrinimą, jei Š. 
Korėja galės tikrinti JAV-ių 
branduolinius ginklus, laiko
mus Pietinėje Korėjoje, Š. 
Korėjos pasienyje. 

JAV-ės tačiau atmetė šį pa
siūlymą, motyvuodamos, kad 
Š. Korėja privalo leisti tarp
tautinėms įstaigoms tikrinti jų 
branduolinius įrengimus vien 
dėl to. kad ji 1968 m. pasirašė 
branduolinių ginklų nedaugi-
nimo sutarti — Nuclear Nonpro-
liferation Treaty. 

„Po to, kai Tarptautinė Bran
duolinės Energijos Agentūra 
<TBEA) priims Š. Korėją, Pietų 
Korėja norės kalbėtis su Šiau
rės Korėja ir apie visus kitus 
reikalus: ir gynybos ir prie
mones ugdyti pasitikėjimą tarp 
jų. Šiaurės leidimas TBEA-ai ją 
tikrinti yra raktas į visus kitus 
pasitarimus tarp jų", anot vieno 
JAV dirbančio Korėjos žinovo. 
O JAV-ės ir Japonija, kurios 
turi Šiaurės Korėjai reikalingas 
lėšas ir techniką, spaudžia 
Š. Korėją tą procesą pradėti. 

Pietų Korėja taip pat yra pra-
dėjusi vad inamą , ,Š iaurės 
politiką*', kuria ji siekia mažinti 
itampą su Š. Korėja ir ska
t in t i i lgainį susi jungimą, 
kuris P. Korėjos prez. Roh Tae 
VVoo manymu galėtų įvykti dar 
prieš šios dekados pabaigą. 
Pagal šią politika jau yra vyk
domi ministerinio lygio valdžios 
pareigūnų pasitarimai tarp P. ir 
Š. Korėjos ir taip pat P. Korėja 
mezga diplomatinius ryšius su 
Sovietinio bloko kraštais, kurie 
iki šiol buvo pagrindiniai S. Ko
rėjos rėmėjai. Pernai P. Korėja 
užmezgė ryšius su Sovietu 
Sąjunga po to, kai prez. M. Gor
bačiovas nustebino Šiaurės 
Korėja,užmegzdamas ryšius su 
Pietų Korėja. 

Tačiau nežiūrint visų šių gera 
žadančių ėjimų, prez. Roh. 
kalbėdamas JAV Kongrese 
rugpjūčio mėnesį, p r iminė 
JAV-ėms, kad Š. Korėja tebe
laiko milijoną savo dalinių 
pasienyje su P. Korėja, tuo tar
pu kai P Korėja jų ten turi tik 
650,000, remiamų dar 43,000 
JAV dalinių. Prez. Roh tad 
prašė, kad JAV-ės jokiu būdu 
neatitrauktų savo karių, nes tai 
gali būti tragiška P. Korėjai. 
Bet JAV jau sumažino savo dali
nius 5.000-7,000 kariais, tad da
bar labiau negu anksčiau abiejų 
Korėjų ryšiai priklausys ir nuo 
Jungtinių Tautų sugebėjimo pa
skatinti jų susitaikymą. 

a.g. 

ŠILUVOS KOPLYČIOS 
WASHINGTONE KILMĖ IR REIKŠMĖ 

Ulele! Ulele! ko numirei? Ar 
neturėjai gražią žmona, dailį 
žirgą, rimtą ginklą, darbią 
šeimyną, didžius turtus, lakius 
sakalus, greitus pėdsakius9 Ko 
numirei? Ulele, Ulele, ko neper
tekęs buvai, ko stokojai, ko 

numirei? Ulele! Ulele! Ar 
neturėjai plačią giminę, tur 
tingus gentis, meilingus ben
drus, ko numirei? Ulele, Ulele, 
ko numirei, kas tau kaitėjo? 

S. D a u k a n t a s (iš „Būdo") 

Tik kelios savaitės liko iki 
Šiluvos Marijos koplyčios 
Washingtone pašventinimo 25 
metų sukakties minėjimo iškil
mių. Jos ruošiamos spalio 12-13 
dienomis. Programa paskelbta, 
techniniai pasiruošimo darbai 
atlikti. Dabar iškilmių rengėjai 
rūpinasi* kad į iškilmes gausiai 
atvyktų tikintieji iš arti ir iš 
toli, kad Nekalto Prasidėjimo 
bazilikoje įvyksiančios pamaldos 
praeitų iškilmingai, religinio 
susitelkimo aukštame lygyje, 
kad visi minėjimo renginiai 
susilauktų laukiamo dėmesio ir 
pritarimo. 

Pasinaudodamas 1966 metais 
išleistame koplyčios dedikavimo 
leidiny paskelbta medžiaga, 
norėčiau bent trumpai primin
ti koplyčios kilmę. 

Pirmieji sumanytoja i 

Amerikos katalikų vysku
pams prieš keliasdešimt metų 
nutarus pastatydinti Washing-
tone visiems krašto katalikams 
priklausančią bažnyčią, kaip pa
minklą Dievo Motinai , ir 
pavadinti ją Tautine Nekalto 
Prasidėjimo šventove, keli 
lietuviai kunigai pradėjo tartis, 
kokiu įnašu Amerikos lietuviai 
katalikai galėtų prisidėti prie 
tokio paminklo pastatymo. 
Vyskupų n u t a r i m a s buvo 
pradėtas greitai vykdyti, bet 
s tatyba nelengvai judėjo į 
priekį. Kraštą ištiko kelerių 
metų ekonominė depresija, 
nuvariusi keliolika milijonų 
žmonių i bedarbių armijas. 
Kri to aukotojų skaič ius , 
pr i t rūko i r lėšų didžiajam 
statybos darbui. Užklupo an
trasis pasaulinis karas, ir vėl 
darbas delstas dėl finansinio 
nepritekliaus. Žodžiu, šventovės 
projekto pavertimas tikrove il
gai tęsėsi. 

Gerai atsimenu, kad 1930 
metų žiemą, pirmą k a r t ą 
lankydamasis Washingtone, 
mačiau dar tik šventovės rūsį, 
įrengtą, bet neužbaigtą. Praėjo 
po to 30 metų, kol šventovė 
galėjo būti užbaigta ir viešai 
atidaryta. 

Dar tik įrengus šventovėje 
rūsį — kriptą, joje atsirado 
keliolika koplyčių įvairių tautų. 
Tai turbūt ir paskatino Kunigų 
Vienybės pirmininką prel. Juozą 
Karalių, Shenandoah kleboną, 
rag in t i l i e t u v i u s kun igus 
įrengti nors kriptoje lietuvišką 
koplyčią. Kai pradėta statyti 
viršutinė bažnyčia, kun. J. 
Cepukaitis iš Philadelphijos, pa-

JUOZAS B. LAIČKA 

kartotinai kreipėsi į lietuvius 
klebonus, kviesdamas įrengti 
šventovėje „lietuvių koplyčią ar 
nors a l to r ių" . Rodos visi 
paklaustieji pritarė tai minčiai, 
bet baiminosi, ar bus įmanoma 
surinkti stambią pinigų sumą 
tokiam projektui įvykdyti. 

Vyskupo Brizgio vadovybė 

S u m a n y m a s pasirodė 
įmanomas, kai organizavimo 
rūpesčius į savo rankas pasiėmė 
vyskupas Vincentas Brizgys. 
1961 m. rudenį \ y skupas 
Brizgys dalyvavo šventovės 
viršutinės bažnyčios pašven
tinime su keliais lietuviais, tarp 
kurių buvo ir tuometinis Lie
tuvos atstovas Juozas Kajeckas. 
Tuoj vyskupas Brizgys ir 
paprašytas vadovauti koplyčios 
įsteigimo darbui. 

1962 m. kovo mėnesį vysk. 
Brizgys su prelatais Jonu 
Balkūnu ir Pranu Juru pradėjo 
pirmuosius pasitarimus su šven
tovės vadovybe dėl tinkamos 
vietos lietuviškai koplyčiai. 
Pasisakyta už didesnę, erdves
nę koplyčią. Buvo likusi tik 
viena vieta, bažnyčios centre, 
priešais lenkų koplyčia. Deja. ją 
buvo beveik užsisakė ukrainie
čiai. Net rukus ukrainiečiai 
atsisakė nuo tos vietos, ir 
vyskupas Brizgys 1963 m. vasa
rio 12 d. pasirašė sutartį su 
šventovės vadovybe. Įsipareigo
ta per trejus metus sumokėti 
325 tūkst. dolerių. Tokios sumos 
turėjo užtekti visam įrengimui 
ir menininkų honorarui. 

Vyskupo Brizgio sudaryti gar
bės ir darbo komitetai talkino 
lėšoms surinkti. Tartasi su 
istorikais ir menininkais dėl 
koplyčios turinio. 1963 metų 
balandžio 25 d. nutarta koplyčią 
skir t i Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje (1608 m.) paminėjimui. 
Paruoštą koplyčios projektą 
šventovės vadovybė priėmė be 
jokių pakeitimu. Sutikta ir su 
lietuviškais įrašais koplyčios 
viduje. Mozaikoms projektus su
kūrė Vytautas K. Jonynas ir 
Albinas Elskus. o Šiluvos Mari
jos skulptūrinį modelį — Vytau
tas Kašubą. 

Visi darbai atlikti, palyginti , 
grei ta i . Susi tar ta koplyčią 
dedikuoti 1966 metų rugsėjo 4 
dieną. Taip ir padaryta. 

Šventinimo i šk i lmės 
Šiluvos koplyčios komiteto 

kvietimas į šventinimo iškilmes 
susilaukė nuostabaus pritari
mo. 1966 metų rugsėjo 3-4 
d i e n o m i s į š a l i e s sos t inę 
suvaž iavo apie v i e n u o l i k a 
tūkstančių lietuvių, o gal ir 
daug iau . Didžioji bažnyčia, 
didžiausia Amerikoje katal ikų 
šventovė, negalėjo jų sutalpin
t i , tad rugsėjo 4 d. iškilmingos 
Mišios atnašautos tuo pat metu 
didžiojoje bažnyčioje, kriptoje ir 
l auke . Viskas praėjo labai 
t v a r k i n g a i , ne įvyko jok ių 
nesusipratimų — tikintieji ėjo į 
pamaldas , kur galėjo ras t i 
vietos. 

Rugsėjo 3 d. vakare koplyčios 
altorių konsekravo vyskupas V. 
Brizgys. J is prie jo atlaikė ir 
pirmąsias Mišias. Tuo pat metu 
prie didžiojo altoriaus švento
vėje Mišias laikė kun. Jonas 
S t a n k e v i č i u s iš Cicero, o 
pamokslą pasakė prel. Ladas 
Tulaba. 

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., 
koplyčią pašventino Washing-
tono arkivyskupas Patrick A. 
O'Boyle. Mišias viršut inėje 
bažnyčioje atnašavo vyskupas 
Vincentas Brizgys, kriptoje — 
vyskupas Ch.A. Sala tka iš 
Grand Rapids, Mich., o lauke 
v y s k u p a s P r a n a s Brazys . 
Pamokslą pasakė prelatas Liud
vikas J. Mendelis. 

Chicagos „Dainavos" ansamb
lis, Lietuvos vyčių coras ir Alice 
Stephens choristės giedojo Juo
zo Naujalio Mišias „Vulnerum 
Christi". Dirigavo Petras Ar-
monas. Solistai buvo Prudenci-
ja Bičkienė (Jokubauskienė) ir 
Jonas Vaznelis. Vargonavo M. 
Monde ika i t ė -Ku tz ir Vyt . 
Vasyliūnas. Bendrame bažny
čios giedojime dalyvavo 20 
chorų. Kiek prisimenu, komp. 
Al. Aleksis iš Waterbury buvo 
bendro giedojimo priešaky. 

Užba ig tuvės 

Koplyčios p a š v e n t i n i m o 
iškilmės baigtos koncertu ir 
banke tu Hi l tono viešbučio 
didžiojoje salėje. Vos sutilpo apie 
1.100 žmonių. Ne mažas 
skaičius , neužs isakę l a iku 
vietų, turėjo grįžti į apsistojimo 
vietas. Koncerto programa buvo 
trumpa. Atlikti tik šeši kūri
niai. Jungtiniam chorui (Daina
vos ansamblis, Chicagos L. vy
čių choras ir Alice Stephens an
samblis* dirigavo Petras Ar-
monas. Akompanavo Aleks. 
Mrozinskas Programa pradėta 
J. Gruodžio „Garbė Tau, Vieš
p a t i e " (žodžiai B e r n a r d o 

Brazdžionio) ir baigta „Šiaurės 
Pašvaiste") Sodeikos — Jaku-

j b ė n o muzika , Brazdžionio 
' žodžiai). Atlikta ir Šiluvos Mari
jos garbei trilogija — Bertulio, 
Markaičio ir Kačinsko muzika, 
Jasmanto. Grigaitytės ir Tumie 
nės žodžiai). Su choru pasirodė 
ir solistai Pr. Bičkienė, Roma 
Mastienė ir Jonas Vaznelis. 

Tūkstantinė publika koncerto 
programos at l ikėjams buvo 
labai dėkinga. 

Banketo kalbėtojų tarpe buvo 
kardinolas Cody, Chicagos arki
vyskupas. Jis džiaugėsi, kad jo 
arkivyskupijoje lietuvių gyvena 
žymiai daugiau, negu bet kurio
je kitoje vyskupijoje. Sveikino 
lietuvius už vieningumą, linkėjo 
tikintiesiems Lietuvoje ir visai 
Lietuvai sulaukti laisvės dienų. 

Vyskupas Brizgys padėkojo 
visiems savo atsilankymu iškil
mes pagerbusiems aukštiesiems 
svečiams, komiteto nariams ir 
b e n d r a d a r b i a m s , koplyčios 
menininkams ir istorikams, o 
ta ip pat ir lietuvių katalikų 
visuomenei už veiksmingą 
paramą sutelkiant lėšas kop
lyčios įrengimui, visiems gau
siai iškilmėse dalyvavusiems, 
organizuotų išvykų vadovams. 
Žodžiu, visiems, kurių pastan 
gomis ir darbu sus i laukta 
Jungtinių Valstybių sostinėje 
reikšmingo lietuviško pamink
lo, kuris per metų metus liudys 
Amerikos lietuvių katalikų 
ištikimybę Dievo Motinai ir 
Tėvynei Lietuvai. 

Vyskupo t a lk in inka i 

Vyskupas Brizgys į garbes 
komitetą, o tuo pačiu ir j 
dosnius koplyčios darbo rėmėjus 
buvo įtraukęs kelias dešimt 
asmenų, daugiausia lietuvių 
parapijų klebonų. Iš pasauliečių 
pakviestas tik Lietuvos atstovas 
Juozas Kajeckas. Vykdomajame 
komitete narių daugumą sudarė 
taip pat dvasiškiai, o iš pasau
liečių buvo inž. Antanas J. 
Rudis, Leonardas Simutis, dail. 
Vyt. Jonynas ir kelių organiza
cijų pirmininkai. 

Washingtone nemažai triūsė 
talkos komitetas, vadovaujamas 
Antano J. Vasaičio. Jame veikė 
kelios komisijos, pasiskirsčiu
sios darbais. Keletas jų narių 
aktyviai reiškiasi ir dabarti
niame komitete. 

Minėjimo inicia tor ius 

Noriu dar pažymėti, kad 
Šiluvos koplyčios sidabrinio 
jubiliejaus minėjimas ruošia
mas daugiausia vyskupo Pau
liaus Baltakio iniciatyva ir 
globoje. Jis pirmasis suskato šią 
sukaktį iškilmingai paminėti. 
Jis ir Washingtono veikėjus 

pakvietė pasirūpinti ypač tech
ninės ruošos tvarkymu. Vysku
pas Paulius Baltakis į garbes 
komitetą pakvietė visus Jung
tinių Amerikos Valstybių kata
likų kardinolus. Šventojo Tėvo 
pronuncijų, lietuvius arkivys
kupus ir vyskupus, Lietuvos 
respublikos ambasadorių VVa-
sh ing tone Stasį Lozoraitį. 
Vyskupas tiesiog kreipėsi į 
Kunigų Vienybę ir lietuvius 
kunigus, prašydamas bendra
darbiauti, kad šventė praeitų 
sėkmingai, kad jos ruošimui bū
tinos lėšos būtų parūpintos. 

Labai stengtasi, kad iškilmėse 
dalyvautų kardinolas Vincentas 
Sladkevčius. Šiuo metu yra 
abejonių dėl jo atvykimo, tačiau 
gal ime pasidžiaugti , kad 
šventėje t ik ra i turės ime 
Lietuvos vyskupų atstovą — 
Kauno vyskupą augziliarą 
vyskupą Sigitą Tamkevičių. 
Kauno kunigų seminarijos 
rektorių. Vyskupas Tamkevi-
čius bus pagrindinis akademijos 
„Lietuvos XX amžiaus kanki
niai" referentas Akademija 
įvyks spalio 12 d. 1 vai. popiet 
Katalikų universiteto vienoje 
didžiųjų salių. Akademijai 
vadovaus prof Saulius Sužiedė
lis. 

Komiteto sudėti** 

Sidabrinio jubiliejaus darbo 
komite te veikia keliolika 
Washingtono apylinkės lietuvių 
organizacijų veikėjų. Iš pradžių 
jam vadovavo Jonas Vaitkus. 
Jau gerokai darbe įpusėjęs, pir
mininkas dėl sveikatos susilp
nėjimo turėjo pasitraukti iš 
vadovavimo, dabar jį pavaduo
ja Audronė Pakšt ienė. L. 
Bendruomenės apylinkes pirmi
ninkė. Artimi talkininkai yra 
Elvyra Vodopaliene, Juozas 
Simanis, Kęstutis Cižiūnas. 
Vladas Būtėnas. Pranas Bal
takis, Antanas Dundzila. Ar
vydas Barzdukas, Julija Burlen. 
Albertas Čižauskas, kun. K. 
Ramanauskas ir kiti <tarp jų 
yra ir šio pranešimo autorius...). 
Bazilikoje įvyksiančių pamaldų 
tvarka rūpinasi kun. dr. J. 
Šarauskas. Komiteto garbės pir 
mininkas yra vyskupas Paulius 
Baltakis. 

Koplyčios reikšmė 

Šiluvos koplyčios reikšmė yra 
daugiašakė. Ji yra ryškus liudi
jimas Amerikos lietuvių katali
kų ištikimybes savo tikėjimui 
ir tautai. Ji yra didysis pamink
las Šiluvos Marijai, globojančiai 
Lietuvą. J i supažindina su 
Lietuva tūkstančiu tūkstančius 
ne tik amerikiečiu, bet ir įvairiu 
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Saulė šviečia, bitelės dūzgia, gal kur netoliese yra 
žiedai ir pievos. Kur nors ir žmonės gyvena... be 
spygliuotų vielų ir gal net be sargybinių. J au seniai 
nebegirdėti lėktuvų ūžimo ar bombų sprogimų. Fron
tas kažkur labai toli, gal jau nebeteks į jį patekti. 

Rugpjūčio pirmosios dienos, ir vyrai jau į žmones 
nebepanašūs. Apžėlę, apaugę, susivėlę, žandikauliai 
išlindę. Buvo tokių, kuriuos pradėjo votys berti. Jeigu 
gatve eitų, tai visi nuo jų bėgtų. Ar būtų galima žmones 
kaltinti, kad tokių bijotų. Juk padorūs žmonės turi ir 
padoriai atrodyti. 

T r iukšmas ir su judimas 

Staiga barakuose kažkoks sujudimas, šūkavimas 
ir kalbos. Šiaipjau barakuose palyginti ramybė viešpa
tavo. Nebeturėjo energijos nei ginčams vesti, nei triukš
mui kelti. Pasirodo, atvažiavo pora lietuvių kar nkų 
iš Vilniaus lietuvių komendantūros. Reiškia, jau pra
dėjo jais rūpintis. Vyrai, žinoma, j iems baisiai a* rodė, 
tad nei artyn neina. Klausinėja, kokie daliniai ir kiek 
jų yra. Kiekvienas težino tik savo baraką, o k<ek tų 
baraku yra, tai vyrai supratimo neturėjo. Lyg"' ! ° t su 
belaisviais, tie karininkai gražūs vyrai. Už tai ir 
jaučiasi išdidžiai. Papirosus rūko ir niekam nep siūlo. 
Atrodė, tų vyrų kaltė, kad jie pateko į belaisvę Jokia 
kalba su jais neužsimezga, nes jau yra sk n tingų 

pasaulių žmonės. Kaip penketas, šešetas savaičių, 
žmones pakeisti gali! 

Pažadėjo belaisvių likimu pasirūpinti ir išvažiavo. 
Jeigu važiavo belaisvių lankyti, tai galėjo bent duonos 
a r rūkalų atvežti. Tai vis šis tas būtų, o dabar tik 
žodžiai! Nežinia, gal vokiečiai neleidžia. 

Ir vėl nuobodžiai slenka dienos. Vyrai akyse džiūs
ta , nyksta , ypač tie, kurie buvo stambūs. Kurie buvo 
ploni ir mažiukai, tai dar kiek paplonėjo. Didelio čia 
daikto: plonas buvo — dar plonesnis liko. Bet kai 
s tambūs vyrai į šakalį pavirsta — ta i liūdna žiūrėti. 
Dabar jau dienas ir valandas skaičiuoja ir laukia žinių 
iš Vilniaus. O dienos ilgos ir nuobodžios. Nuo vieno 
valgymo — laukia kito, o pavalgę dar alkanesni. 

J iems išvažiavus, maistas lyg kiek ir pagerėjo, bet 
labai nežymiai. Sriuboje plaukiojo kiek daugiau kruopų 
ir duonos riekės lyg storesnės buvo. Matyti, vokiečiai 
nutarė gyvus paleisti. Bet ir su tuo „pagerintu" mais
t u žiemos nebūtų sulaukta. Ir dvigubas davinys ant 
kojų gal nepastatytų. 

P a g a l i a u į la isvę 

Atvažiuoja sunkvežimiai iš Vilniaus ir visus veža. 
Kelionė į Vilnių užtrunka porą valandų. Kur buvo ta 
stovykla, taip ir neteko sužinoti. Atvežamųjų pasi
t ikimu! buvo pasirengta. Savaime aišku, tokių ne
buvo gal ima tiesiog į dalinius vežti. Pirmiausiai veža 
į pirtį, nukerpa plaukus... dezinfekuoja. Visiems iš
duoda švarius baltinius, po septynių savaičių jau laikas 
buvo juos pakeisti. 

Visi susirūpinę tik svarinimu ir nuutėlinimu. Gerai 
ir tai, bet niekam neatėjo į galvą bent duonos po keletą 
riekių duoti Su utėlėmis jau buvo apsiprasta ir buvo 

galima gyventi, bet ką su pilvu daryti9 Teisingai yra 
sakoma, kad „sotus alkano neužjaučia". Iš dalinių buvo 
atėję palydovai. Juk negalima taip i gatve paleisti, kad 
padorius žmones gąsdintų. Visas būrys eina gatve, 
žmonės išsigandę žiūri, kokius nusikaltėlius čia veda. 
Iš ponių veidų matosi, kad j^s aiškiai išsigandę Jeigu 
bent vienas bandytų prie jų prieiti, tai jos tikriausiai 
rėktų. 

Taip pasibaigė buvęs 29-tas teritorinis šaulių kor-
pas . Tai buvo soviet inis kūr inys , subyrėjus 
„nenugalimajai". taip pat išnyko ir jų palikimas. Lietu
vos kariuomenė irgi nebuvo atstatyta, tai neatitiko 
vokiečių planų. Tebuvo tik atskiri lietuviški daliniai, 
jau pradėti vadinti savisaugos daliniais. 

Vilnius taip pat pasikeitęs: nebėra nei autobusų. 
nei privačių automobilių. Daugelis krautuvių uždaryta, 
kitur stovi žmonių eilėse. Matyti vokiečių žandarai. 
Ant stulpų ir sienų išlipinti įvairūs potvarkiai. Karas 
pakeitė ne tik mūsų vyrus, bet ir vilniečiai gerokai 
pasikeitę. Žmonių veiduose matosi susirūpinimas, ne
bėra juoko. Žydų, kurių tuose rajonuose gyventa, mažai 
bematyti Kiti su žvaigždėmis... išsigandę Vilnius, 
atrodo, ... nebe tas! 

Pagaliau Algis ateina į savo buvusį dalinį. Irgi 
viskas pasikeitę, sunku beatpažinti. Jo irgi niekas 
neatpažįsta. Pagaliau išsiaiškina. Ateina vienas pažįs
tamas leitenantas... klausinėja apie vieno ar kito 
likimą. Atsiranda senas pažįstamas — ūkvedys, ir da
bar tose pačiose pareigose. Nuveda tiesiog į virtuvę. 
Čia abu padarė klaidą — vienas, kad nuvedė į virtuvę, 
o kitas, kad prarado saiką Nors ir buvo sakyta, kad 
nepersivalgyti, bet kur tau... 

(Bus daugiau1 
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Smuikininkas Vilhelmas Čepinskis 

ATSILIEPIMAS 
APIE SMUIKININKĄ 

V. ČEPINSKĮ 
VįH>- Imas Čepinskis gimė 

Kaune I977m kovo 19d. ,Kau 
no muzikinio teatro dirigento 

isfovo Čepinskio ir t o paties 
teatro dainininkės Kristinos 
Čepinskienės šeimoje. Vdbetaas, 
jau bodamas 4 metų. ėmė rodyti 
susidomėjimą muzika. Tėtis. 
i:iu>>\ s1 je buvęs smuikininkas, 
pradėt" vaiką mokyti smuikuo
ti. Netrukus išryškėjo je ypa-
tim.' u=iV- D u muzikai Jau per 
pačius pirmuosius smuikavimo 
metus Vilhelmas didžiuliais 
šuoliais aplenkė savo amžiaus 
reikalavimu:;. Atrodė, kad šis 
vaiką? yra tiesios ..gimęs kar
tu su smuiku". Būdamas 8 9 
metu taip ivaldė smuiko gro 
jimo techniką, kad galėjo nuo 
stabiai lengvai atlikti sudėtin 
giausius smuikinio repertuaro 
kūrinius, tame tarpe ir virtuo 
ziškiausius N. Paganinio kapri 
zus' Anksti kviečiamas daly 
vaut' įvairiuose koncertuose, 
er'f' j . ią repertuarą, 
kaip- •::<•( ;<<>aisbei 
s imfoniniais rki rtrais. 
Paskutinis i'> p;̂  nas kar-

• • i; | psl) 
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I q .• &nenq, hesilani ančių 
Tautinėje Šventovėje. Tarp 
lankytinų Washingto*n vietų 
visuos'- informacijos šaltimai 
yra į t r a u k t a s ir Taut inės 
šventov-s vardas, kasdien šia 
bazilika i tnko gausūs turistai 
visi ji. bent žvilgsni meta i 
Šiluvos koplyčia . įrengtą, 
sak\ • !•• strateginėje šventovės 
vietoj irne < entre. Šilu 
vos altoriaus papėdėje didelėmis 
raid« mi ii ptas iš tolo »•»-»* • 
ma s -nums visiems brangus 
žodis ! i t b u ; ' n i a . Taigi, i'-igu 
pats Šiluvos vardas ir negali 
liudyt i I neskaičius bazi 
lik< ' ; in« ••'• rpie šventove 
' • ! t;.į lietuviška koplyčia, 
altoi i" • !- ••-• IŠ karto pasako 
jos kili ic. Paga l ia i Šiluvos 
I ' plvėi;< labai brangi sostinės ir 
apyl inkių l i e tuv iams . Joje 
dažnok; i v v ksta pamaldos <pvz, 
rugsėjo x r|.. gegužės mėnesį 
s;-\;iitir>' : pamaldos, spalio 
nėnesj - tą savai tėje 
kalbamas rožinis Per pasta 
mosiu? keliolika metų šios 
pamaldos buvo v!;įr»<.s Lietuvos 
h tės intencija Šiemet rugsėjo 
K S i l u v i koplyčioje 
atnašautos Mi<ios. dėkojant 
Viešpačiui ir Marijai už.atgautą 
I. .<v"> laisvę ir nerpiklau 
sornv !><• 

tu su Lietuvos Nacionaliniu 
simfoniniu orkestru Norvegijoje 
0991 m. birželyje* Vilhelmui 
buvo tiesiog triumt'ališkas. 

Iš prigimties būdamas nepa 
prastai muzikalus, jautrus ir 
l anks tus muzikinei frazei. 
Vilhelmas neturi jokių tech
ninių smuikavimo sunkumų, 
išmoksta labai greitai. Puikiai 
skambina fortepionu. Kauno J. 
Naujal io meno mokyklos 
mokytoju tvirtinimu, turi litera
tūrinių sugebėjimų, mėgsta 
lietuviu kalbą, gražiai rašo rasi 
nėlius. Domisi istorija, geogra
fija, tačiau sunkiai ..sugyvena" 
su tiksliaisiais mokslais. Jau 
senokai Vilhelmui nebe-
tikslinga tęsti mokslą Kaune, 
kur nėra tradiciškai stiprios 
smuiko mokyklos. Tą pati 
galima pasakyti ir apie Vilnių. 

Anksčiau vadinamais komu
nist inės stagnacijos metais 
talentingiausias mūsų jaunimas 
būdavo nukreip ;amas studijuo 
ti į Maskva arba Leningradą, 
kur dirbo aukščiausio lygio 
muzikantai - pedagogai. Deja. 
dabar , pasikeitus politinei 
situacijai Sovietu Sąjungoje, ge
riausi muzikantai bei pėda 
gogai, sudarę kontraktus, iš
vyko dirbti j Vakarus ir Rusijo
je nelabai liko pas ką mokytis. 
Be to. sunku pasakyti, kaip Ry
tuose bus žiūrima i ten besimo 
kant į Pabaltijo respublikų 
jaunimą. 

Visa tai turėdami galvoje 
ėmėme ieškoti būdu išsiųsti 
Vilhelmą mokytis į Vakarus. 
B ; 'megztas ryšys su garsia 
Juilliard mokykla Nev* Yorke 

•krečiai, su gerai žinoma 

VATIKANAS IR LIETUVA 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Atkūrus Lietuvai nepriklau
somybę , Vokietijos katalikų 
spauda vėl priminė popiežiaus 
kelionę j Lietuvą bei nuncijaus 
paskyrimą Vilniuje. Oficialaus 
nepriklausomybės pripažinimo 
Pabaltijo valstybės nerei
kalingos, kadangi jų okupacijos 
Vatikanas niekuomet nepri
pažino. Lietuvos pasiuntinys 
prie Šv. Sosto Stasys Lozoraitis 
spaudai pareiškė, kad popiežius 
Jonas Paulus II gal jau atei
nančiais me ta i s aplankys 
Lietuvą. 1984 m. Šv. Tėvas 
planavo kel ionę į Vilnių, 
norėdamas šv. Kazimiero 500 

smuiko pedagoge Dorothy 
DeLay. Esu nepaprastai dėkin
gas Daliai Kučėnienei. maloniai 
ir labai sėkmingai padėjusiai 
palaikyti šį pradinį kontaktą. 

Dorothy Delay. paklausiusi 
jai atsiųstą audio kasetę su Vil
helmo koncertų įrašais, tuoj pat 
atsiliepė ir savo laiške parašė, 
kad, net nemačiusi Vilhelmo, 
sutiktų jį priimti savo klasėn. 
Tai buvo gražus Vilhelmo 
pripažinimas. 

De Lay t a rp in inkav imu 
Vilhelmui buvo leista (dėl 
išvykimo sunkumų) visu mėne
siu vėluoti į stojamuosius 
egzaminus — išimties tvarka 
jam pažadėta suruošti įstojimo 
perklausą Nevv Yorke rugsėjo 
21 dieną. Jei Vilhelmas bus pri 
imtas į Jui l l iard mokyklą, 
vargu ar galės gyventi ir moky
tis vien iš stipendijos be 
pašalinės mater ia l inės pa
galbos. Juo labiau, kad dėl 
Vilhelmo dar per jauno amžiaus 
mokykla stato sąlygą apsigy
venti kartu su vienu iš tėvų. 

Čepinskiai užsienyje galinčių 
padėti giminių neturi, o jų pačių 
uždarbis Kaune teatre gau 
namas rubliais 'kiekvieno iš 
tėvų) išvertus sudaro vos po 
10-15 JAV dolerių per mėnesį. 
Tikiu, kad mieli tautiečiai at
kreips į tai dėmesį. Sunku tikė
tis pagalbos ir iš ekonominių 
griuvėsių sunkiai besikeliančios 
Lietuvos resursų. 

Vilnius didžiuojasi tuo, kad 
prieš 100 metų čia gimė, pralei
do savo vaikystę ir suruošė sa
vo pirmąjį viešą koncertą (da
bartinės filharmonijos salėje) 
pasaulinio garso smuikininkas 
Jasha Heifetz. Būtų labai mie
la, kad po kurio laiko, gerų 
žmonių palaikomas, lietuvis — 
Vilhelmas Čepinskis garsintu 
mūsų brangios Lietuvos vardą 
pasaulyje. Norisi tuo tikėti, nes 
tokio masto talentų, kokiu ap
dovanotas Vilhelmas, retenybė, 
pasitaikanti gal kartą ar du per 
šimtmetį. 

Dėkoju Pe t ru i Petručiui , 
maloniai sutikusiam suruošti 
Vilhelmo Čepinskio koncertą 
Chicagoje ir tuo pačiu pristatyti 
jį maloniems tautiečiams. Iš 
anksto dėkoju visiems, kuriuos 
sudomins mūsų jaunasis smui
k in inkas . Tepadeda J u m s 
Dievas!... 

J u o z a s Domarkas 

m. mirties pn ;; i pagerbti Lietu
vos globėją Sovietinė vy
riausybė ned vė jam leidimo. 
Nepripažinin is Pabaltijo vals
tybių okupac >s buvo didelis 
stabdis ir pag: i ridas Vatikano ir 
Maskvos sanu <iuose. Tik 1989 
m. M. Gorbač'vo atvykimas ir 
jo duotas popiežiui kvietimas 
aplankyti Sov Sąjungą — kiek 
atšildė tuos s.mtykius. Tačiau 
popiežiaus ^reikštas noras 
aplankyti Lietuvą. Ukrainą ir 
Gudiją nerado a tga r s io 
Kremliuje. 

I diplomatu sąrašą visuomet 
buvo įrašytas Lietuvos atstovas. 
Nuo 1968 m pasiuntinys yra 
S t a s y s Lozoraitis, k a r t u 
eidamas pasiuntinio pareigas 
Washingtone . Jo brolio 
Kazimiero, einančio pavaduoto
jo pareigas nuomone, Vatikanas 
gali paskirti trims respublikoms 
savo atstovą Vilniuje. 

Vokietijos televizija rugsėjo 8 
d. parodė iškilmes Šiluvoje, 
didingą procesiją, kiek ilgiau 
filmuodama tautiniais rūbais 
aps i r engus ia s moter i s , V. 
Landsbergį , š luos tan t į 
vežimėlyje sėdinčio tėvo ašaras. 
Šiluvoje dalyvavo t a i p pat 
Vokietijos parlamento pirmi
ninkė Rita Suesmuth bei eilė 
parlamentarų. Jos žodžius į 
lietuvių kalbą vertė iš Stuttgar-
to dr. Jonas Norkaitis, trumpai 
nufilmuotas. Vokiečių spauda 
taip pat pasižymėjo Ritos Sues
muth kelionę į Lietuvą. 

Didelį rūpestį katalikų ir 

evangelikų Bažnyčioms kelia ti
kinčiųjų išstojimai iš Bažnyčios 
narių eilių. Palyginus su perei
tais metais, išstojimų skaičius 
padvigubėjo. Ieškoma priežas
čių, nurodant padidėjusį pajamų 
mokestį, kadangi nuo jo dydžio 
katalikų ir evangelikų Bažny
čioms atskaitoma 8 arba 8,5<£ 
(priklauso nuo krašto). Pavyz
dys: jeigu pajamų mokestis yra 
500 markių, darbdavys automa
tiškai iš bruto atlyginimo at
skaito 40 markių persiųsdamas 
jas vyskupijai. Tik oficialus val
džios įstaigų patvirtintas pa
reiškimas atleidžia darbininką 
nuo įnašų mokėjimo. 

Pasku t in i a i evangel ikų 
Bažnyčios duomenys parodė, 
kad 1989 m. iš Bažnyčios pasi
traukė 148 tūkst. jos narių, iš 
kata l ikų - 99 tūkst . Abi 
Bažnyčios turi labai mažai 
vilčių sulaikyti šią bėgimo 
bangą. Primenami dar sunkesni 
laikai, ypač po pirmo pasaulinio 
karo nacių laikotarpiu ar pabai
ga 1960 m. 

Katalikų Bažnyčioje didesni 
pasitraukimai pastebėti Biele-
feldo, Dortmundo ir Koelno 
miestuose. Vyskupų konfe
rencijos spaudos atstovas pa
reiškė, kad negalima kaltinti 
vien tik finansinę priežastį, 
kadangi kas dabar išstoja iš 
Bažnyčios — tą jis jau buvo 
žymiai anksčiau numatęs. Mi
nimas ka t a l i kų Bažnyčios 
konservatizmas, tačiau kitų 
vyskupų nuomone šaknys vra 
žymiai gilesnės. Girdi, nėra vi
dinio ryšio tarp Bažnyčios ir ti
kinčiųjų, neatsižvelgiama į 
moterų padėtį, tad iš jų pusės 
yra d idž iaus ias išstojimo 
nuošimtis. 

CLASSiriED GUIDE 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Jūsų pačių supakuotus siuntinius siunčiam* tiesiai 

Nauji arba vartoti daiktai 
Standartiniai maisto ir vaistų siuntinėliai 

Priimam 12 svarų ir sunkesnius siuntinius 
KIEKIS NERIBOTAS 

$2.80 kaina už svarą apmoka: draudimą, muitą ir pristatymą. 

Siuntiniai pristatomi BE pašto patarnavimo. 
Garantuojame tiesioginį pristatymą kiekvienam adresatui. 

Informacijai skambinti: 
MasMChiiMtts valstijoj: 

GLOBĖ TRAVEL SMppIng Sarvlce 
382 Waatom Ava. 
Lynn, MA 01904 

617-581-3300 

Florida valstijoj: 
UNIVERSAL Travst 

4117Baa RMgaRd. 
Sarasota, FL 34233 

813-377-9024 
UNIPOL 

8831—49 St. N. 
Pfnnaltas Partc, FL 34666 

813-544-8700 

DO YOU NEED A GREEN CARD? 
If you *e-e born in UTHUANIA YOU CAN APPLY FOB A GREEN CARD. 
REGISTER NOW BECAUSE THE FIRST 40,000 Gt lAUFIED PEOPLE 
WILL CBTAIN THEIR G R E E N CARDS FIRST COME-FIRST SERVED' 
I CAN MANE SURE YOUR'APPLICATION WILL BE AMONG THE VERY 
FIRST' 0UR DEADLINE: SEPT. 15, 1991. I WILL FILE AT 12:01 A.M 
ON FILING DAY, SPOUSES & CHILDREN WILL ALSO GET GREEN 
CARDS APPLICANTS MAY FILE FROM THE UNITED STATES (EVEN 
ILLEGALS) OR FROM ABROAD. 
CALL SDMEf ELFMAN (212) 766-5300 R* DETAILS Fax: (212) 571-4306 

BROVVN. ELFMAN & TORRES. Attorneys 
15 Park Row. Nevv York. N Y. 10038 

The right 
rv 

COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

flight 
to 
Vilnius 

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

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją į Vilnių ga-

- • hma lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae 
rodrome. aplankykite di-

cfĮĮĮ apsipirkimo centrą — sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs" ir ..OnePass' nariai 
gauna kreditą, kurj galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premiją Platssnsi Informacijai 
skamMnktts savo koHon+ų agantut ar
ba SAS, tol. 1 800 221 2350 

4 * * * 

S4S 
. • . M A N >H'! MI 

REAL feSTATE f l F A L E S f A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS -am-*-< " ^ 

(312) 586 5959 I ^ - J 
(708)425 716* 

RIMAS L. S T A N K U S 

• Petkant ai Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patai navima5 

• MLS. Kompiuterių ii FAX pagalry 
• Nuosavybig (kainavimas vabu i 
• Petkame ir Parduodam" Namus. 
• Apatlrtientus ir Žeitje 
• Pensininkams Nuolaida. 

» « . 

BELL BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

8 5 2 9 S. Kadž io A v a . , 
C h l c a g o , IL 0 0 0 2 9 

( 3 1 2 ) 7 7 8 - 2 2 3 3 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Nani'j pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• 'Jteitas ir sąimingas patarnavimas 
• V h l a g e n t a i kalba l i e tuv iška i 
• Nuulai'ia pensininkams 

f*** • U MUM. IN(. 

y \ i iii< ig<», M r.<w>2" 
U2-7<>7 -HfcOO 

m MIS 

„BUD" BUDKAIIIS 
Asmeniškai patarnauji ĮVHIMU • 
vybiu pilkime bei Į M I ' I . K I U 
te ir Į>ricmK,"-<"iuol>c SoMleff MM 
<kambinlu> BUDRAKH I 

Bus. 3 1 2 5 8 5 - b l O " 
rev 312-778 W 7 I 

— » 

LrJ MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktorą* Šimait is. Mealtor 
I rena Bllnstrublana, 

Mealtor Assoc. 
Uuosavybių pardavimas. Inccme Ta\ . 

S953 S. Kedt le Ava. 
Tet. 436-7878 

O'tfVHfc 21 
KMIU1K REAUORS 

"922 S. Huljski Rd. 
4 tfe3 S. Anher Ave. 

DANUI £MAYER 
284-1900 

lei t ' f inU' p.'nluoti .)' pukti na-
• ut!S, I << :| ' !"•<• i Danutę Mayer. Ji 
prote •• •• " l i . i i . --. i^iningdi ir 
i.m<"!••;!.,n [MtHma<jv įkainavimai 
•.cltnr 

MISCELLAKFOUS 

A V I L I M A S 1 

M O V I N G 
Tol. 376 -1882 ar 376-599F 

10%—20°>o— 3 0 % pigiau riKik.<=it 
už apdraudė nuo ugnies • aulom I 
Das mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3208Vz W o a t 9 5 t h S t r o t 
T o l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 c * I 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 8 5 1 

' 

i /~~\ v MID-AMERICA 
C M O R I G A G E 
. . A C O P P O P A T I O N 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAIKYMĄ 

Tunu Ch".'igys miesto leiUii"^ P"0u •< 
užmiesty Dubu g eita1. faMMaolai ir są?i 
rungai 

312-77'»-33l3 
KLAUDIJUS PUMPUItS 

' • - • : . . •,••-*!'.• • ' . . ; • - 3 0 I!|.,K,15 6 C S 2 1 

H O M E M O R T G A G E S 
SECOlvID M O R T G A G E S 
H E F I N A N C E S 

ASK ABOUT OUR 48 HOUR 
LOAN APPH07AL PROGRAM 

T I I O M A S J . V I E R A I T I S 
1 7 0 8 8 8 7 - 8 2 0 0 

•JUvas m.MinMiM SH)KII;A<.I uBBMal 

FOR RENT 

PAMINKLAI! 
Panevėžyje paruošimi ir pastatomi 
granito paminklai su puikiais įrašais 
Kreiptis: Uthuanla, Paoav4r««. M* 
tų 20, Euganlfua 4ldl«i>*'-' a i l'pvy/ 
džiai gaunami skambinant 

708-4335608. 

FOR R E N I 

I š n u o m o j a m a s 6 k a m b . 3 '»il*>q 
butas pirmame aukšte su Smtma, 
naujai atremontuotas. 3A St f 

Leavittapyl. Suaugusiems Skam 
binti 312 523-2719 

I Š N U O M O J A M A S N A M A S 
9328 S. M;»j~r į? b l . Į v a k a r u s 
nuo C e n t r a l ) . Labai švarus; labai 
tad—a. 3 mie<j kamb ; labai didelis 
šeimos k^mb . :i->nii kilimai Centr 
oro tpėstn imas. S k a m b i n k i t e : 
312-24 7 - 2 7 9 1 . Kalbėkite angliš-
l m. pal ik i te . .message" . 

Išnuomojamas modemus butas Mar-
r -r. Į- f -?pyl Antras auKtas. 3 kamb : 

I I • ir ••,/. v«'3iiiiinu. moderni virykla, 
į 'vi'iv.js, skalbykla su skatb ir džio-
viri'mo m«žipoirns Suaugusiems Kreiptis 

Tel. I 708 361-5594 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI LEIDINIAI 
ATSIMINIMAI, nepriklausomybės fcefeafes Msv-

tynas VfaB 7O0 psl $20 00 
G Y V F M I M O 0 U I K Ė S . noveteS. An MHS U o r u n a s . 

189 osl $8 0 0 
A M F n i K O S L I F I U V I Ų ' - i . ' Ti l'J V A R I ) Y f JAS 

1 8 8 1 - 1 9 8 ' M M a pMi'tnei.f'v M .D 1 3 9 p s l $15 .00 
EPOCHŲ S I G U A T U l t O S fctimų k u l t ū r o j - Vy tau 

tas Kavolį- 213 psl $10 .00 

SAULĖLEIDŽIO SOfJF M I StSBfS S a n t v a r a s 9 6 

ps l $10 .00 
D O K U M E N f A I L ie tMOS VJOJUliU M i n H i n ė s Is 

tor i ja i Z Rauirnat l ts i o r - psl . $12 .00 

THE S A M O G I P ' . ' J C R U S A D I VVtIliam U r b a n 
3 0 4 p^l. $ 2 0 . 0 0 

EASV W A Y TO U T H U A N I A . v ; - l > v « l - - ir 6 k a s e 
tės mokvt is aną l - i ka lb^ $50 0 0 

PHYSIC IAN Kl I U F c n O S S F t O A D S . a t S M 

n i m a i . J MaVuiu iaJ , M l O . 2B7 p a l $ 1 1 . 0 0 
L H H U A H I A N O I f H H A T M N S . a n u l u I I - ' I I V U J 

ka l bom is A i ' j Kezys. 2 0 9 p a t . . . $15 0 0 

PAŠAUKĖ MANE popiežiaus lo*a>Po«*9Vbaj 
gratija Iš lenl •) I ii' v it<» kun R. Jaku
tis. 351 psl $10 00 

LIETUVIŲ LMUDfl S MBMS rm&Oįi aVCMMaV 
turą 3C>0 psl $15 00 

ŠAUS. KUF1I' 'f yVENMN, kelioniu po IAV 
įspudžiP: '•'• ' '• •••«'•a S ?9C> p s l . $1250 

MOTERIS S' i ' (Al i i n HM FU.Ojdyft į•.«• die 
noraSavaf irmntmai ! ' ' Y Šima*eraj 491 $20.00 

ATGAVC VI! U v v" • $18.00 

Pastabi* •' r-" t ' < ;''•(;,» nesiusti. 
• l l t a i l l t į l M U 1 l j l » i v I : • • • • : • ' • T ; . ' ; s i u n -

tirTfO iStaa 

' I 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

KUN. RUIBIO 
MINĖJIMAS 

Spalio 2 d. 12 vai. Prince of 
Peace katalikų bažnyčioje bus 
paminėtos a.a. kun. dr. Kazi
miero Ruibio mirties metinės. 
Prisiminimą ruošia velionio 
brolis Stasys Daržinskis su 
šeima. Šv. Mišias aukos už 
velionio sielą kun. Ričardas 
Grasso. Šeima maloniai kviečia 
šio telkinio lietuvius dalyvauti 
šv. Mišių aukoje ir prisiminti 
kun. dr. a.a. Kazimierą Ruibj, 
kuris čia darbavosi daugiau 
penkerių metų, besirūpindamas 
lietuvių sielovados reikalais. 

IR MES ATŠVENTĖME 
DŽIAUGSMO ŠVENTĘ 

Lietuvių t au ta savoje žemėje, 
o lietuviškoji išeivija plačiame 
pasaulyje su džiaugsmu gana 
jau t r ia i paminėjo Lietuvos 
respublikos pripažinimą. Į to di
džiojo džiaugsmo grandinę 
jungėsi ir Daytona Beach, Fla., 
lietuvių kolonija rugsėjo 8 d. 
Prince of Peace katalikų pa
rapijoje Ormond Beach ALT s-
gos skyriaus suruoštame Tautos 
šventės minėjime. 

Minėjimas pradėtas iškilmin
gomis, lietuviams skirtomis 
pamaldomis bažnyčioje, į kurias 
su specialia eisena moterų tau
tiniais drabužiais pasipuošusių 
palyda buvo įneštos JAV ir 
Lietuvos vėliavos. Kun. Ričar
das Graso prieš pradėdamas šv. 
Mišių auką už neprikausomą 
Lietuvą, o vėliau ir pamoksle iš
re iškė l i e tuv iams ir visai 
lietuvių tauta i bei Lietuvos 
Bažnyčiai nuoširdžius sveiki
nimus, sulaukus po skaudžių 
persekiojimo metų laisvės ir 
nepriklausomybės. 

Pamaldų iškilmingumą ir šį 
kartą praturtino Sietyno, muz. 
Antano Skridulio vadovaujamo, 
gražios patriotinės dienai pa
rinktos giesmės. 

Skaitymus lietuvių kalba ir 
savos kūrybos jautrią tikinčiųjų 
maldą už Lie tuvą skaitė 
Kazimieras Barūnas. Oper. sol. 
Juoze Daugėlienė solo pagiedojo 
gražią Šiluvos Marijai giesmę. 

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje minėjimo tąsa. ALT s-gos 
skyr. pirmininkė Marija Ša-
rauskienė pasveikina daugiau 
kaip šimtą susirinkusių dalyvių 
su šia džiaugsmo švente ir 
paskaitai pakvietė žurnalistą ir 
klubo pirmininką Joną Daugė
lą Prieš t a i , Sietynui vado
vaujant,visi dalyviai sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus. 

Jono Daugėlos paskaita gerai 
paruošta, istorinė, atspindinti 
Lietuvos kelią į laisvę ir ne
priklausomybę laiko sąvartoje. 

Po išsamios paskaitos choras 
Sietynas, vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, meninėje pro
gramoje padainuoja keletą 
patriotinių dainų, kurios daly
viams priminė toli likusią, 
kovojusią ir laisvę laimėjusią 
tėvynę Lietuvą. 

Tylos susikaupimo minute 
pagarbiai prisiminti naujieji 
tautos didvyriai, žuvę Vilniuje, 
Medininkuose ir visi žuvusieji 
už Lietuvos laisvę laiko są
vartoje. Visiem tyliai susi
kaupus, choras Sietynas jų gar
bei sugieda maldą „Nuliūdo 
kapais apsiklojus tėvynė"... 

Minėjimo iškilmingajai daliai 
baigiantis, pirmininkė M. Ša-
rauskienė pakviečia ALT s-gos 
ilgamečius veikėjus, buv. skyr. 
pirmininką ir s-gos garbės narį 
Vytautą ir Stellą Abraičius 
pakelti tostą už laisvą, nepri
klausomą Lietuvą, už Lietuvos 
prezidentą Vytautą Landsbergį. 
Tostas palydimas valio, valio 
sveikinimais. 

Minėjimą baigus, skyriaus 
moterų pagamintais skaniais 
valgiais visi dalyviai buvo pa 
vaišinti pietumis, o po to, Vy

tautui Abraičiui ir Stasiui Sa-
r ausku i vadovaujant, buvo 
paskirs tytos laimės šulinio 
dovanos. Kolonijos gyventojai 
sunešė labai daug ir gana 
vertingų dovanų. 

Skyriaus pirmininkė Marija 
Sarauskienė pabaigoje visiems 
bet kuo prisidėjusiems prie tau
tos šventės minėjimo suruošimo 
pareiškė padėką. Vaišių paruo
šimui vadovavo Natalija Suba-
čienė, o jai padėjo skyriaus na
rės maistą gaminant ir auko
jant pyragus. 

Minėjimo visas pelnas skirtas 
geram tikslui — Lietuvos atsto
vybei Washingtone išlaikyti. 

PAMALDOS 
Spalio mėn. įprastinių lietu

viams skirtų pamaldų nebus. 
Kitos pamaldos bus lapkričio 10 
d. Po pamaldų salėje vyks Day
tona Beach lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas. Bus 
svarstomi ir priimami klubo 
įstatai bei renkama valdyba. 
Būtų gerai , kad a ts i ras tų 
kandidatų į valdybą, pareikštų 
norą iš anksto, kad nereikėtų 
susirinkime, kaip jau yra atsi
tikę, gaišinti laiko renkant 
valdybą. 

NAUJI GYVENTOJAI 

Ilgą laiką gyvenę New Yorke 
Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
šią vasarą nuolatiniam apsi
gyvenimui persikėlė į Daytona 
Beach ir čia gražiai įsikūrė. 
Algirdas ir Danutė Šilbajoriai, 
veiklūs visuomenininkai, dirbę 
įvairiose organizacijose, o Algir
das ir spaudoje, ypač džiugina 
mus. nes gerų visuomenininkų 
mūsų telkiniui niekada nebus 
per daug. Linkime jiems šiame 
gražiame Floridos kampelyje 
sveikatos, džiaugtis ramiu, 
maloniu gyvenimu, o drauge 

linkime ir aktyviai įsijungti į 
čia veikiančių organizacijų 
darbus. Jurgis R imtau tas 

St. Petersburg, Fla. 
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS 
Pagal per eilę metų nusi

stovėjusią tradiciją Tautos 
šventės minėjimą ir šiais metais 
surengė vietos Lietuvių 
Bendruomenės apyl inkės 
valdyba. 

Dalyvaujant apie 250 tau
tiečių, minėjimą a t i d a r ė 
apylinkės pirm. Kostas Aras. 
įnešamos vėliavos, Antanui Ka-
verai vedant, Aloyzui Jurgučiui 
akompanuojant, giedami JAV ir 
Lietuvos h imna i , Misijos 
vadovas kun. Steponas Ropolas, 
OFM, sukalba invokaciją. Tylos 
minute pagerbiami žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. 

Dienos programai vesti 
pakviečiama Gražina Jezukai-
tienė, kuri pristato Vincą Šal-
čiūną iš Port St. Lucie šio minė
jimo prelegentu. 

Savo kalbą prelegentas pra
dėjo linkėjimais mūsų kolonijai 
iš Palm Beach LB apylinkės 
pirmininko Algio Augūno. 

Apibūdinęs šventės esmę, 
kylančią iš pačios t au tos , 
nušvietė sunkų mūsų tautos 
kelią žengiant į laisvę, kuri 
buvo laimėta tik per nesvy
ruojantį jos vadovų ryžtą. 

Pusšimtis žiaurios okupacijos 
metų, anot prelegento, padarė 
neįkainojamą ekonominę ir 
moralinę žalą tautai ir valsty
bei, okupantas bandė nustatyti 
tautą prieš išeiviją. Tauta, 
įvertinusi išeivijos įnašą į laisvi
nimo procesą, priėmė išeiviją 
kaip savitą, bet neatskiriamą 
tautos dalį ir laukia iš jos 
visokeriopos paramos Lietuvos 
atstatymo darbe. 

Neapsieita ir be meninės 
dalies. Dalila Mackialienė 

jausmingai padeklamavo Ber 
nardo Brazdžionio ir Kazio Bra-
dūno eilėraščius. Leonas 
Karmazinas paskaitė ištrauką 
iš Balio Sruogos .Kazimieras 
Sapiega". Muzikas Alvydas Jur
gutis, vienas ir su Jessica Sip-
le, paskambino Rachmanino 

preliudą, Schuberto ir kitų au
torių kūrinius, pravedė porą 
dainelių ir pabaigai „Lietuva 
brangi". 

Minėjimą filmavo CBS ir 
vakare parodė 11 kanalo žinio
se. 

P J 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. rugsėjo mėn 19 d. 

A.tA. 
KAZYS JAKŠTAS 

Gyveno Wssconsin Delis, WI, anksčiau Union Pier, MI ir 
Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 

Mirė 199! m. rugsjėo 17 d., 2 vai. p.p.. sulaukęs 85 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Salantuose. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Aldona Jova-

rauskiene. Jonas, Aušra O'Boyle, žentas Rich, Audra 
Jakštaitė; sūnūs: Kazimieras, marti Irena, Bronius, marti 
Debbie. Devyni anūkai ir šeši proanūkai; Lietuvoje dukterėčia 
Alfreda Valinskaitė; Kanadoje sūnėnas Zenonas Valinskas 
su žmona Roma ir šeima. 

Velionis buvo vyras a.a. Mikalinos. 
Priklauso Lietuvių Šaulių sąjungai ir Tautos Fondui. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 19 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks penktadienį, rugsėjo 20 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio <;elą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, sūnūs , 
dukterėčia ir sūnėnas. 

anūka i , p roanūka i . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus & Donald M. Petkus 
Tel. 312-476-2345. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ADELEI BIČKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus , d u k r a i BIRUTEI Č I U R I E N E 1 
ir jos g iminėms r e i šk i ame gilią užuojautą 

Iza ir Pranas Jurai 
Valentina ir Pranas Mažeikai 

Some People Are Getting Carried Away 
With Our Celebrate America CDa 

ŽMONĖS SUŽAVĖTI 
MŪSŲ „CELEBRATE 

AMERICA" 
CERTIFIKATAIS 

Žmonės, kurie myli Ameriką, jaučia 
naują įsipareigojimą ateičiai ir dvasinį 
pakilimą. Susižavėkite ir jūs! Taupykite pas 
mus! Mes žengiame į ateitį, savo klientams 
siūlydami aukštų nuošimčių certmkatus ir 
specialias dovanas. 

(nešdami nuo $2.500 iki $50,000 3V2. 
5V2 arba Vfi metų terminui, galėsite išsi
rinkti dovaną. Pasirinkimas didelis: 
elektriniai namų apyvokos reikmenys, 
elektroniniai įtaisai, video, baldai, kompiu

teriai, pianinai, spalvotos televizijos patio 
baldai, ,,microwave" krosnelės, vėsintuvai, 
žolės pjovimo mašinos ir net deimantiniai 
papuošalai. Visos dovanos, kaip ir mūsų 
certifikatai, yra aukštos kokybės, pagamin
tos garsių firmų, kaip General Electric, 
RCA, Apple, Minolta ir Kimball. 

Aukšti nuošimčiai ir specialios dovanos 
— tai mūsų ,.Celebrate America" C0 pro
grama. 

„Celebrate America" CD — tvirtas finan
sinis produktas, vertas Standard Federal 

banko vardo Jau 80 metų kai mes pade
dam žmonėms realizuoti ..American 
dream" nuosavą namą. pirmąjį automobili, 
aukštąjį mokslą, finansiškai tvirtą ateitį. 
Tad. švęskite su mumis. Standard Federal 
bankas turi talentą padėti žmonėms 
taupyti' 

Standard Federal Bank 
'or$aving<, 

A.tA. 
ELENA PUIDOKIENĖ 

BANYTĖ 

Gyveno Lietuvoje. 
Mirė 1991 m. rugsėjo 16 d. Kaune, sulaukusi senatvės 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Paežerėlių vaisė., 

Žuklijų kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje: Duktė Zita 

Nagelienė, žentas Algis su šeima, sūnus Jonas, marti Janina 
ir šeima; broliene Elizabeth, sesuo Pranė Šalčiuvienė su 
šeima, penki anūkai ir trys proanūkai; Venecueloje, Caracas 
mieste sesuo Marcelė Lesiūnienė su šeima, JAV brolis Albinas 
Banys su žmona Jeann ir šeima, svaine Verutė Puidokiene 
su šeima Rochester, N.Y. bei kiti giminės Lietuvoje. JAV ir 
P. Amerikoje. 

Velionė buvo a.a. Juozo Puidoko našlė. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus pasimelsti ui velionę Eleną. 
Nuliūdusi šeima. 

J 

Mylimai Mamai , 

A.tA. 
VILHELMINAI GENIENEI 

mirus, jos dukroms - LIŪDAI GVILDIENEI-YČIE-
N E I . N I J O L E I PAŠKIENEI , MARIJAI EGLEI 
ARIENEI ir jų šeimoms reiškiu gilią užuojautą 
drauge l iūdėdama. 

Aldona Rimienė 
Rasa ir Algis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

I 

_ 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu 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 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 
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PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
253"* \Vi-st 71-.t Stroot 

t hkago, Ill inois 88K29 
l-(312)-476-234=; 

Hi l ls Funeral Home 
1(1201 south Roberts Road 
Palos Hill-. Illinois 60465 

708-430-4455 

Peikus Funeral Home 
14 K) SownN 50th A v i n u i 

Cicero. I l l inois 6O650 
708-863-210S 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h south 9Mi Avenue 

Cicero. Il l inois H V ^ ' 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

\ \ F H O \ Y B PFIKL'S 
DONAI I) V PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///1arquette
file:///Vi-st
file:////FHO/Y


x Spaudos banke te , kurį 
rengia „Draugo" renginių komi
tetas šį sekmadienį, rugsėjo 22 
d., 4 vai. p.p. Martiniąue resto
rano pokylių salėje, bus 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybė ir ..Draugo" spauda. 
Meninę programą atliks sol. 
Jina Varnė, akompanuos muz. 
Manigirdas Motekaitis. Himnus 
— Amerikos ir Lietuvos — 
giedos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. Stalus dar 
galima užsisakyti. 

x Bostono Vyrų sekste to 
koncer tas rengiamas spalio 6 
d., sekmadienį, Jaunimo centre. 
Rengėjas Jaunimo centras. 
Bilietai jau gaunami Gifts 
In te rna t iona l — Vaznelių 
prekyboje. 

x Smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis rugsėjo 29 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre atliks Paga 
nini. Chopino. Beethoveno ir 
kitu kompozitorių kūrinius. 
Prie fonepiono - Alvydas Va 
sai t is . Visi kviečiami at
silankyti Bilietai gaunami 
Margučio raštinėje ir Vaznelių 
parduotuvėje. 

x L ie tuvos R e s p u b l i k o s 
Aukščiausiosios tarybos prezi
diumo pirmininką Vytautą 
Landsbergį, atvykusį y Jung
tines Tautas New Yorke. pilnos 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo proga telefonu pa
sveikino JAV Lietuvių Bend 
ruomenės krašto valdybos pirm. 
dr. Antanas Razma. 

x Akademinio Skau tų są
jūdžio šventė spalio 4-5 die
nomis vyks Lietuvių centre Le-
monte. Bus pradėta penktadienį 
7:30 v.v. iv. Mišiomis Palaimin
to Jurgio Matulaičio misijoje. Po 
to sueiga ir pakėlimai, vaišės "r 
pabendravimas. Šeštadienį — 
630 v.v. pasisvečiavimas, o 7:30 
v.v. iškilminga vakarienė ir 
šokiai Lietuvių centro salėje. 

x Riča rdas Gavelis, auto 
rius erotinio bestseler io 
„Vilniaus pokeris", skaitys savo 
kūrybą šį penktadienį, rugsėjo 
20 d. 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL. Ren
gia Santara-Šviesa. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitu kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland A ve., Chicago, IL 
60609. Tel. 1 312-523-9191. 

(sk.) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
svarų ir $1.50 virš 100 sva rų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun-
tnys bus pristatytas be mui to 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. At lan ta Impor t -Expor t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x KARGO J LIETUVA BE 
MUITO! Siunčiame SAS o ro 
linija į Rygą- Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL. 9525 So. 
79th Ave.. Hickory Hills, IL 
60467. tel. 708-430-7334. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl*la 

Dengiant* Ir t i l i o m * 
vl»ų rūilų stogus 

Tsi. 312-434-MM arba 
312-737-1717 

x Dail. Alg i rdo K u r a u s k o 
pomirtinės parodos atidarymas 
bus rugsėjo 27 d., penktadienį 
7:30 vai. vak. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. Atidaryme 
kalbės meno istorikė Viktorija 
Matranga. 

x Ra in ių miškel io kanki 
n ių koplyčios šventinimas, Le
nino paminklo Vilniuje nu
vertimas ir kiti paskutiniai įvy
kiai Lietuvoje bus parodyti vaiz
dajuostėje J a u n i m o centro 
kavinėje rugsėjo 20 d., penk
tadienį. Tai bus šį sezoną pirmo
ji vakaronė, kurią rengia Jau
nimo centro valdyba. 

x J ū r o s budžių me t inė su
e iga šį sekmadienį, rugsėjo 22 
d., 11:30 vai. ryto vyks Lietuvių 
c e n t r e Lemonte , Mai ron io 
lituanistinės mokyklos klasėje. 
Visi j ū r ų budžiai prašomi 
būtinai dalyvauti. Bus naujos 
valdybos rinkimai ir svarbių 
einamųjų reikalų svarstymai. 

x Chicagos skau ta i i r skau
t ė s naujus skautiškos veiklos 
metus pradės sekmadienį, rug 
sėjo 22 d., Lietuvių centre 
Lemonte bendra tradicine iš 
stovyklų grįžimo sueiga, kurio
je džiaugsimės mūsų visų ilgesio 
išsipildymu — laisva ir nepri
klausoma Lietuva. Pradėsime 
11 vai. r. šv. Mišiomis Palaimin
to Jurgio Matulaičio misijoje. 12 
vai. visų tuntų bendra sueiga. 
Dėvime išeiginėmis uniformo
mis. Visiems skautams,-ėms 
dalyvavimas privalomas. 

x „Saleziečių B a l s a s " išėjo 
gausiai iliustruotas iš spaudos 
ir pa s i ekė ska i t y to ju s ir 
saleziečių rėmėjus. Plačiausiai 
yra aprašyta kelionė į Lietuvą 
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II pa
siuntinio mons. Antonio Fran
co, kuris papasakoja savo įspū
džius. J į lydėjo kun. Mečys Bur
ba, kuris buvo ir vertėjas. 

x Dr. Adolfas i r Algė Šležai 
iš Flossmoor, 111., vieni iš tų. 
kurie dosniai remia lietuvišką 
spaudą, kultūrinę ir politinę 
veiklą, šiais metais dalyvaus 
„Draugo" bankete, kuris bus 
rugsėjo 22 d., sekmadienį, 
Martiniąue Evergreen Park, 111. 

x S t a s ė S e m ė n i e n ė yra 
, .Draugo" banketo rengimo 
komiteto pirmininkė ir rūpinasi 
stalais ir pavieniais svečiais. Jai 
g a l i m a p a s i s k a m b i n t i te l . 
312-582-6500. 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais: Kreipki
tės į Mutua l Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k R o a d — 
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 
x Amer ican Travel Service 

parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir Wa-
shingtono į Chicagą, Los Ange 
les, Cleveland, ar kitus miestus. 
Taip pat turi žmogų New Yorke, 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Tą patį pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
t i ems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
tis j Amer ican Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Ever
g r een P a r k , IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

Solistė Jina Varytė dainuos „Draugo" bankete rugsėjo 22 d. 

CHICAGO J B APYLINKĖSE 

x P a s k u b ė k i t e ! jeigu norite 
atgauti savo turtą Lietuvoje, 
kreipkitės į East-West Trading 
Partners Corporation artimiau
siu metu. Mes padėsime taip pat 
nusipirkti žemes, namus, įmo
nes, butus, persikelti gyventi į 
Lietuvą. Pervesti bei gauti pali
kimus, investuoti santaupas į 
biznį Lietuvoje, surasti preky 
bos partnerių ir kitais klausi
mais Skambin t i 407-392-7916 
P e t r u i P a k e n u i . 

<sk> 

Mokytojauja — dėsto balsą pri
vačiai, moko dramos studentus 
Northwestern universitete ir 
Highland Park gimnazijoj. 

Aukštesnį mokslą pradėjo su 
stipendijom Juilliard ir Curtis 
muzikos mokyklose. Curtis 
gavo Fulbright stipendiją 
studijuoti užsienyje. Teko dirb
ti su Martial Singher, pasau
linio masto dainų mokytoju ir 
garsiu autorium toj srityj. Baka
lauro laipsnį įsigijo Nor-
theastern universitete, kur 
buvo pilna stipendininkė ir 
baigė magna eum laude. Tam 
pačiam universitete taipgi įsi
gijo psichologijos laipsnį. 
Perėjusi į Northwestern uni
versitetą su stipendija, įsigijo 
muzikos magistro laipsnį. 
Ateinančiais metais planuoja 
pradėti doktorato laipsnį. 

- K. 

VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS APYLINKIŲ 

PASITARIMAS 

Tarybos sesijai artėjant, Vidu
rio Vakarų apygardos valdyba 
nutarė, kad svarbu sušaukti 
apylinkių pirmininkų ir tarybos 
išrinktų narių pasitarimą. 
Dažnai girdime skundus iš 
apylinkių, kad nepakankamai 
dėmesio atkreipta į jų reikalus, 
pageidavimus ir problemas. 
Šitoks pasitarimas tai proga 
pasikalbėti su tarybos nariais ir 
leisti jiems žinoti, ko apylinkės 
nori, kad jie diskutuotų sesijoj. 
Rugpjūčio 28 d. į Seklyčią susi
rinko nemaža grupė susidomė
jusių asmenų, kurie norėjo ap
tarti reikalus Lietuvoje, išei
vijoje ir patarti naujai krašto 
valdybai, kur ji bebus, kas rūpi 
apylinkėms. 

Vidurio Vakarų apygardos 
pirminnkas Kazys Laukaitis 
atidarė pasitarimą, pasveikin 
damas visus susirinkusius. Pri
s ta tė apygardos valdybos 
narius, krašto valdybos narius 
ir tarybos atstovus. Taip pat 
buvo pr i s ta ty t i atvykę 
apylinkių pirmininkai. Iš viso 
dalyvavo apie 30 asmenų ir net 
svečias iš Pietų Amerikos 
Alfredas Ruplėnas. Krašto 
valdybos pirmininkas dr. An
tanas Razma pasveikino susi
rinkusius. Kalbėjo, kad dabar 

Fondą niekad nesustos. Rugsėjo vyksta stebuklai, bet ragino vis 
ir spal io mėnesiais paaukoję 100 tiek būti atsargiems. Atstatyti 
dol. gauna vieną svečio bilietą laisvą Lietuvą nebus lengva, 

vajaus užbaigtuvių banketą, Visi turės daryti, ką tiktai gali. 

J I N A VARYTĖ - SOLISTĖ 

Dainuoti pradėjo būdama 13 
metų. Dainavo lietuvių ir 
amerikiečių publikai Chicago, 
Detroite, Clevelande ir Kanado
je Dainavo pirmaujančias 
operos roles „Amahl and the 
Night Visitors" — Menotti; 
„Hansel ir Gretel" — Humper-
dinck ir „The Consul" — 
Menotti. 

x S t a s ė Ba je l i enę , Los 
Angeles, Cal., žinodama lietu
viškos spaudos s u n k u m u s 
mums rašo: „Siunčiu už „Drau
go" prenumeratą 80 dol. ir 
„Draugui" stiprinti 100 dol. 
Žinios iš tėvynės , liūdnos ar 
linksmos, yra brangios kiek
vienam „Draugo" skaitytojui. 
Tęski te ir toliau garbingą 
darbą, padedami Lietuvai ženg
ti Nepriklausomybės keliu,St. 
Bajelienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už mielus žo
džius ir realią paramą labai 
dėkojame. 

x Dal ia Dundzila iš Claren-
don Hills, 111., lankėsi „Drau
ge", pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 50 dol. auka 
d ienrašč io s t ipr in imui . D. 
Dundzila skelbiame garbės 
prenumeratore, o už rėmimą 
l i e tuv iško žodžio t a r i a m e 
nuoširdų ir didelį ačiū. Ta pro
ga malonu paminėti, kad Dalia 
D. yra aktyvi ir nuoširdžiai dir
ba lietuviškose organizacijose. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka: Zenonas 
Krasauskas, E. Paškauskas, J. 
Racys, S. Jankauskas, R. J. 
Pleinys. Dėkojame. 

x D e r l i a u s š v e n t ė , t a i 
metinis ir tradicinis Pasaulio 
lietuvių centro renginys. Ten 
atsilankę, ras džiaugsmo ir užsi
ėmimų ne tik dideli, bet ir maži. 
Mažuosius žada prajuokinti 
juokdarys (kiaunas), o mėgs
tantys šokius galės pasišokti ar 
pasiklausyti geros muzikos gro
jant Vyčio orkestrui. 

(sk) 

x L. Fondas remia Lietu
vos ir išeivijos li tuanistini 
švietimą ir kultūrą. Parama 
lietuviškiems reikalams per L. 

gino, kad reikia būtinai spaus
ti prezidentą Bush pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę Visi 
buvo raginami savo apylinkėse 
skambinti valdžios atstovams 
kuo daugiau ir klausti, ka jie 
daro šiuo reikalu. Regina 
Narušienė kalbėjo apie semi 
narą Washingtone rugsėjo 19-22 
dienomis. Programa keičiama, 
nes pasaulyje reikalai taip grei
tai keičiasi. Reikia darbus per
galvoti. Seminaro tikslas pa
informuoti apylinkių atstovus, 
kaip dirbti su amerikiečiais 
valdžioje, liečiant Lietuvos lais
vinimo reikalus. Buvo prašyta, 
kad prezidentas Landsbergis at
siųstų atstovą iš savo valdžios į 
seminarą. Visi, kuriems šitie 
reikalai svarbūs, buvo smarkia: 
raginami dalyvauti seminare ir 
pars ivežt i žinių į savo 
apylinkes. 

Lemonto apylinkės pirminin 
kas Kęstutis Sušinskas kalbėjo 
apie apylinkių reikšmę ir or 
ganizacinius reikalus. Ragino, 
kad visi susipažintų su Lietuv ių 
Bendruomenės įstatais ' 
ruomenės ateitis bus šviesi, 
jeigu visi įsijungsime kartu į 
bendrą darbą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo reikalai-
kalbėjo Bronius Nainys. Minėjo, 
kad keičiasi mūsų išeivijos pa
dėtis ir tikslai. Lietuvių Bend 
ruomenės tikslai buvo išlaikyti 
išeivijoje lietuvybe ir :"!. jvinti 
Lietuvą. Turėsime visi rii 
pagalvoti, kaip mūsų veikla 
dabar turės pasikeisti. Trumpu* 
perėjo PLB istoriją. Minėjo, 
PLB buvo sukurta koordinuoti 
apv'mkių ir kraštu veikla. K 3 
ketveri metai renkama i\; 
PLB valdyba. 1992 metais PLJ 
seimas bus Lemonte Svarbiau
sios diskusijos bus — k > T ie< uva 
nori iš emigracijos? 

Toliau trumpai pakalbėjo sve
čias iš Pietų Amerikos Alfredas 
Ruplėnas. Jis yra Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo kongreso lėšų 
telkimo komiteto pirmininkas 
Prašė kuo daugiau propagandos 
kongresui ir a tvykt i kuo 
daugiaujaunimo. Taip pat prašė 
finansinės pagalbos. K 
vakaro re ika las — 
pasisakymai ir pageidavimai 
čia susirinkusių. Daug kalb< j 
ir daug nuomonių ir idėjų buvo 
girdėti. Mūsų veikla nuo dabar 
turės būti korodinuojama i 
Lietuvos valdžia. Išeivijos 
gyvenimas vis tiek turės būti 
išlaikomas, ir ypač turėsime 
savo jaunimą mokyti ir 
paruošti. Svarbu dabar vesti 
kontaktus su Lietuva, ir darbo 
čia užteks visiems ir visose 
srityse. Turime dabar būti dar 
stipresni išeivijoje ir nepails-
dami dirbti su Amerikos valdžia 
Lietuvos naudai. Turime savo 

jaunimui įskiepyti krašto meilę 
ir krašto pažinimą 

Kilo diskusijos apie nauja 
krašto valdvhą, kur ji bus. Ar 
yra kandidatų? Buvo kalbama, 
joc: svarbu, kad Tarybos nariai 
gerai pažintų bet kokius kati 
didatus, kurie bus pristatyti, ir 
sužinotų, kaip jie planuoja vesti 
mus į ateitį. Taip pat buvo 
kalbama, kaip švęsime nepri
k lausomybę , kai Amerika 
pagal iau pr ipažns laisvąją 
Lietuvą Dalyviai turėjo progos 
pasikalbėti ir i š re ikš : savo 
pageidavimus tarybos nariams. 
Tikime, kad artėjanti tarybos 
sesija bus viena iš darbingiau
sių ir vyks sklandžiai. 

Agnė Kati l iškyiė-Berner 

RAUDONAJAI 
DIKTATŪRAI SUGRIUVUS 

- metais rugpjūčio 23 d 
Chicagos miesto centre gausiai 
sus i r inko Pabal t i jo tautų 
žmonės „Juodojo kaspino" de 
monstracijai. f-; tą demon 
tracija gavo sk ą asp 
nes jau buvo žinoma, kad K 
liuje sužlugo komunistų partija 
ir diktatūrinis jos valdymac 

pačią dieną per ! V ir radiją 
buvo garsinama ir kviečiama 
dalyvauti specialiose Mišiose 
pasimelsti už Pabaltijo tautų 
žmones Nekalto Prasidėjimo 

yčioje Brighton Parkt 
Demonstracijoms miesto ten 

tre pasibaigus, iš arti ir toliau 
žmonės rinkosi i šiosbažnj 
specialias pamaldas. f 

buvo stebėt i latvių ir estu ;•• 
vus, bene pirma kartą >u 
tautinėmis vėliavomis žengian
čius į Nekalk I =idėjimo 

i ūsų vėli įuosly 
dint. Bažnyčioje buvo įspūdin
gas žvakučių uždegimas ir jų 
nunešimas prie Kristaus pa 
veikslo. Bažnytines apeigas 
filmavo 2 ir 7 TV kanalai. 

Šias Mi •• iniciatyva 
sup lanavo kun. Antanas 
Markus, padedant Lietuvos 
\ včiu pareigingai veikėjui Ritai 
Zakarkaitei Maloni staigmena 
buvo. kai rugsėjo 6 diena i 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
kleboniją atvyko TV 5 kana' 
reporteriai p;; ai t' su lietu 
viais apie Lietuvą, taip staigų 
Nepriklau: ės atgavima 
bei jos istorija Parapjos Į 
didžiavimas, turint jauną i.-
toriką kun. Antaną Markų. Jis 
TV reporterius supažindino su 
gilios senove-; Lietuvos isto> i ja. 
aprodė senus religinius pa
ve iks lus , koplyts tulpius , 
esančius klebonijoje. Tm'p pat 
parodė lauke pastatyta kryžių 
Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktie^ proga. Šiame 

kuris įvyks lapkričio 16 d. 
Martiniųue salėje. Aukas siųs
ti ir bilietus įsigyti adresu: L.F. 
3001 W. 59th St, Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

Nepaprastai svarbu dabar yra 
auklėti išeivijos jaunimą. 

Toliau kalbėjo krašto valdy 
bos vicepirmininkas Linas 
Norusis. Sakė, kad visa mūsų 
kryptis turės dabar keistis. Ra-

pasikalbėjime dalyvavo pa 
tapijos klebonas kun. Tony 
l'uchenskis, kuri A. Markus, 
LB Brighton Parko pirm. S. 
Įjaulienė, K. Daulys, Kstelle 
Rogers, Julie Zakarka ir jos 
duktė Denise. 

Rugsėjo 8 d., sekmadienį, už 
Lietuvos laisvę ir rtgautą pilną 
nepriklausomybę iškilmingas 
padėkos Mišias ruošė Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebonas 
kun. Tony Puchenskis, pa 
rapijos kunigai ir LB-nės Brigh 
ton Parko valdyba su pirm. S. 
Dauliene. Prie bažnyčios kryžių 
bei įėjimą bažnyčion tautinėmis 
spalvomis ir gėlėmis puošė 
Vitas Dijokas, Mečys Mikutai 
tis, Antanas Aleksiejūnas ir kt. 
Buvo iškabinti kukiai „Sveika 
Nepriklausoma Lietuva". 10 
vai. bažnyčion rinkosi uni
formuoti šauliai ir šaulės. Da
riaus Girėno posto veteranai, 
Lietuvos Vyčių kuopa, tau
tiniais drabužiais pasipuošusių 
moterų eisena Lietuvos glo 
bejos Marijos paveikslą prie 
. Horiaus nešė V. Dijokas, A 
Aleksiejūnas, Pr. Grigaliūnas ir 
kun. Antanas Markus (autorius 
meniškai paruošto paveikslo). 
Gėles LB jaunimas Joana 
Drūty tė ir Dar ius J u š k a . 
Bažnyčioje buvo H organizacijų 
vėliavos ir iškabinta apšviesta 
mūsų vėliava su išsiuvinėtu 
valstybės ženklu Vyčiu. Prisi 
'inko pilna bažnyčia žmonių 
Pastebėtina, kad šią mozaiką, 
spalvingą bažnyčią pastatė 
huvęs klebonas, dabar čia 
emeritas prel. 1) A. Mozeris 
1955 metais. 

Mišias atnašavo ir puikų tai 
dienai pam<>ks!a pasakė kun. F. 
Kireilis. Pamoksle ji? apžvelgė 
kovą dėl Lietuvos Nepriklauso 
mybės ii tos kovos laimėjimą ir 
1.1. 

Koncelebruotas padėkos Mi
šią* atnašauti išėjo trys parapi
jos kunigai t..utinių spalvų 
(geltona, žalia, raudona) litur
giniais rūbais pasipuošę. Tą 
pačią diena buvo švenčiama 
rugsėjo 8 — Vytauto Didžiojo 
karūnacija ir Lietuvos globėjos 
Marijos pagerbimas. Mišių eigo
je parapijos choras, vado
vaujamas muz J. Sodaičio, 
gražiai giedojo „Apsaugok 
Aukščiausias", „Lietuva bran
gi" ki tas giesmes ir Lietuvos 
himną. Maldas skaitė Antanas 
Drūtvs. 

Po Mišių iš bažnyčios visi 
rinkomės j sodelį prie kryžiaus. 
Dalyvavo visi kunigai ir or 
ganizacijos su vėliavomis. J. 
Drūtytė atnešė gėles. LB Brigh 
ton Parko valdybos pirm. S. 
Dauliene padėkojo gausiai daly-
vavusiem maldose už atgautą 
Lietuvos Nepriklausomybę. 
Sakė, kad kle!x>nas šios šventės 
proga suruošė linksma gegužinę 
salėse ir gamtoje, prašė visus 
dalyvauti. Sugiedojus Marija, 
Marija, šventė už Lietuvą buvo 
baigta. 

Rugsėjo 8 dienos parapijos 
biuletenyje Lietuviu Bend
ruomenės Brighton Pa rko 
valdyba dėkojo k a r t ą per 
mėnesį aukojusiem ..Dovana 
Lietuvai". Paskelbta, kad šių 
aukų 1000 doleriu pasiųsta JAV 
LB nės Švietimo t a r y b a i 
lituanistinio švietimo paramai. 

Gero ūpo parapijos gegužinei 
LB Brighton Parko valdyba 
kepė pamėgtas valgyti „empa 
nadas". Esant geriems ryšiams 
lietuviškoje veikloje už visas 
parduotas „empanadas'* pelnas 
paskirtas parapijos iždui pastip 
rinti. 

J u o z a s Šlajus 

Aš esu tik plunksna Dievo 
rankose. Jis rašo, o plunksna 
nieke nereiškia. 

Motina Terese 

Pianistas Ma >" tvinkfte 

Advokatas Jonas Gibaiti* 
6247 S. Ked/.ie Avenu* 

i hirago, H MH.29 
Tel. (1-312) 776-8700 
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