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Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko Vytauto Landsbergio invokacija. 
pasakyta Šiluvoje 1991 metų rugsėjo 8 dieną 

Padėkos dienoje 

Ačiū Tau, Galingasis Dieve, kuris apsaugojai 
Lietuvą jos varguose ir nelaimėse, neleidai pražūti, 
kuris buvai kartu su Lietuvos gynėjais ir 
sutvirtinai abejojančius. Globok ir laimink mūsų 
darbus Tėvynės Lietuvos ir visų jos žmonių 
gerovei. 

Landsbergio pokalbis su 
lenkų spauda 

Maskva nutylėjo Baker io vizitą Lietuvoje 

Vilnius. — Kažkas labai 
kruopščiai rūpinas i plačiu 
mastu, kad lietuvių - lenkų san
tykiai šiuo metu ne gerėtų, bet 
blogėtų. Lenkų spaudoj daug ra
šoma ta tema. Pasekime pa
skelbtas Vytauto Landsbergio 
pasikalbėjimo su ,,Rzeczpospo-
lita" ištraukas. 

..Lietuviška tematika Lenki
jos spaudoje muša rekordus", — 
praneša Eltos korespondentas 
Varšuvoje Algimantas Degutis. 
Tiek daug vietos Lenkijos laik
raščių puslapiuose skiriama 
Lietuvos įvykiams. Rugsėjo 17 
pirmąkart šį mėnesį buvo 
duotas žodis Lietuvos atstovui — 
laikraštis ,,Rzeczpospolita" 
išspausdino Majos Narbut inter
viu su Li«t*»vos AT pirmininku 
Vytautu Landsbergiu. Publika 
cija pavadinta ..Emocijų ban
ga" 

Jo atsakymai 
Atsakydamas į ..Rzeczpospo-

litos" korespondentės klausima 
dėl Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonų tarybų paleidimo, V. 
Landsbergis pabrėžė, kad „tai 
buvo tarybų kolektyvinės atsa
komybės rezultatas, nes būtent 
šios tarybos vienbalsiai balsavo 
už nutarimus prieš Lietuvos 
Respubliką". Jis pažymėjo, kad 
tai buvo komunistų klika, ir ji 
dabar skleidžia nuomonę, jog 
lenkai paleidus tarybas „liko be 
globos". AT pirmininkas apgai
lestavo, kad Lenkijoje ta nuo
monė priimama ir kartojama be 
jokios kr i t ikos . Taip pat 
pamirš tama, kad paleista 
taryba ir Sniečkuje, kur gyvena 
rusai. 

Atsakydamas i kitus klausi
mus. V. Landsbergis pažymėjo, 
kad po pusės metų įvyks nauji 
rinkimai j šias tarybas, kad kai 
kurie anksčiau priimti Lietuvos 
įstatymai bus keičiami, kad „lo
jalumo deklaracijos" reikalau

jama ne iš lenkų, o iš visų Lie
tuvos gyventojų, be to, Lietuvos 
pilietybės įstatymas bus per
redaguotas. Rengiant atsakymą 
į Lenkijos užsienio reikalų 
ministro rugpjūčio 16 d. laišką, 
įvyko sovietų pučas, be to, 
„rugpjūčio 19 d. minis t ras 
Saudargas jau buvo Varšuvoje 
ir galėjo duoti atsakymą į visus 
klausimus. 0 ministras Sau
dargas nuolat pabrėžia, kad 
pokalbiai su ministru Skuby-
szewskiu visada yra draugiški". 
K. Skubyszevvskio vizitas i Lie
tuvą atidedamas dėl to, kad 
ministras Saudargas vyksta į 
New Yorką dėl Lietuvos priė
mimo i Jungtines Tautas. 

Interviu pabaigoje AT pir
mininkas, be kita kc, p:;s&kė. 
apie Lenkiją: „Esam iš tikrųjų 
dėkingi už viską, ką ji dėl mūsų 
padarė. Matyt, buvo padaryta 
tiek. kiek atsižvelgiant i ap 
linkybes ji galėjo padaryti". 

Bet jie „pamiršta" 
Sniečkaus miestą 

Lenkijos televizija, rugsėjo 17 
d. vakaro žinių laidoje informuo
dama, kad V. Landsbergį 
Amerikoje priėmė G. Bushas. 
pažymėjo, jog G. Bushas kal
bėjęs su V. Landsbergiu apie 
mažumų teises Lietuvoje. Anot 
Lenkijos TV. l a i k r a š t i s 
„Lietuvos aidas" pavadinęs 
lenkus pučistais. Dviejų tarybų 
paleidimas komentuojamas ir 
BBC radijo laidose lenkų kalba 

Pažymėtina, kad trijų rajono 
tarybų paleidimas paverstas 
tautiniu mažumu problema 
Nuolat „pamirš tama", kad 
paleista ir taryba Sniečkuje. 

įsidėmėtina, kad Maskvos 
televizija rugsėjo 14 d infor 
mavo apie J. Bakerio vizitą į 
Latviją ir Estiją, t ač iau 
kažkodėl nutylėjo apie vizitą į 
Vilnių. 

Paskirta Nobelio Literatūros premija 
Stockholmas. — Reuteris 

pranešė, kad šių metų Nobelio 
Literatūros premija paskirta 
1923 metais gimusiai Nadine 
Gordimer iš Pietų Afrikos, 
kurios romanai ir novelės vaiz
duoja kovas ir įvairius konflik 
tus rasistinėje.bendruomenėje, 
kuri šiuo metu baigia panaikin
ti aparteido sistemą. 

Švedijos Akademija, skirdama 
šios rūšies rašytojai premiją, 
pažymėjo, jog jos kūriniai 
iškelia kaip tik žmoniškumo 
vertę, ko norėjo ir pats Alfred 
Nobel. Ji yra parašiusi berods 
dešimt romanų ir daug novelių 
Nadine Gordimer yra Afrikos 
Tautinio kongreso, kuriam va 
dovauja Nelsin Mandela. narė 
Ji pasakė, jog ji nepriimtų jokios 
premijos iš Pietų Afrikos 

Padėkos dieną, rugsėjo 8, visoje Lietuvoje jvyko bažnyčiose pamaldos, dėkojant už 
nepriklausomybe. Didžiausios iškilmės buvo Šiluvoje Ten sv. Mišias aukojo kardinolas Vincen
tas Sladkevičius su kitais vyskupais ir miniomis tikinčiųjų Pamoklso metu jis sakė: „Toks greitas 
Lietuvos išlaisvinimas, pučo žlugimas — stebuklai, įv. kę dėl to, kad Lietuvą globoja Švč. Mergelė 
Marija. Ši diena laimingiausia mano gyvenime" — baigė kardinolas. Po pamaldų kardinolas 
V. Sladkevičius ir prez. V. Landsbergis pasirašė Lietuvos paaukojimo Nekaltosios 
Mergelės Marijos širdžiai aktą. Nuotraukoje matyti pr.e mikrofono V. Landsbergis, ojo dešinėje 
Vokietijos Bundestago prezidentė, taip pat dalyvavusi Padėkos šventėje. 

Vagnoriaus telegrama „Izvestijų" 
redaktoriui 

Nndin*> Gordimer 

Vilnius. — Lietuvos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius pasiuntė telegramą vyriau
siajam laikraščio ..Izvestija" 
redaktoriui I. Golembiovskiui. 
kurioje, kaip Elta praneša, 
sakoma: 

„Pastaruoju metu laikraštyje 
„Izvestija" įsteigėjas — „Iz
vestijų" žurnalistų kolektyvas) 
pasirodo pranešimų ir žinučių, 
kuriuose iškraipomi Lenkijos ir 
Lietuvos s an tyk ia i . Juose 
sąmoningai akcentojama, kad 
esą susikomplikavo lenkų tau
tinės mažumos padėtis Lietuvo
je Antai rugsėjo 13 d. numerio 
žinutėje „Bręsta Lietuvos ir 
Lenkijos konfliktas" aiškiai 
kurstytojišku tikslu anonimiškai 
teigiama, kad Lietuva ir Lenki 
ja a t s idūrė pr ie slenksčio 
nacionalinio konflikto, kurį 

Europa pri tarė 
Bushui 

Londonas. — Prezidento Bu 
sho vipnašališkas sprendimas 
el iminuot i t a k t i n i u s bran
duolinius ginklus buvo entu
ziastiškai sutiktas Vokietijoje, 
kur kancleris Kohl jau seniai 
siūlė tai padaryti. Britanija su 
Prancūzija ir kiti Vakarų są
jungininkai taip pat pritarė 
Busho sprendimui. Didžiausias 
pasitenkinimas Europoje buvo. 
kai Bushas pasiūlė išvežti tūks 
tančius branduolinių sprogsta
mųjų dalių iš trumpųjų distan 
cijų raketų ir artilerijos šovi 
nius. 

baltųjų vyriausybės, nežiūrint, 
kad šiuo metu jos krašte vyksta 
dideli pasikeitimai, tačiau ją 
tebevaldo baltieji. Bet Pietų 
Afrikos prez. Fredenck VV. de 
Klerk pareiškė, kad šios premi 
jos paskyrimas teikia garbe 
Pietų Afrikos valstybei. Ji šiuo 
metu yra New Yorke su paskai
tomis ir premijos gavimo proga 
spaudos konferencijoje pasakė, 
jog ekonomines sankcijos prieš 
Pietų Afrikos vyriausybe turi 
būti ir toliau tęsiamos. Šį karta 
premija yra 985,000 dolerių ir 
dalį jos dovanosianti juodųjų 
rašytojų reikalams, pasakė N. 
Gordimer. 

Laureatės tėvai yra žydai imi 
Krantai Pietų Afrikoje - tėvas 
iš Lietuvos, o motina iš Anglijos. 

išprovokavo Lietuvi •> vadovybės 
veiksmai prieš Lietuvos teritori
joje gyvenenčią lenku tautinę 
mažumą. Mes priverst; atkreip
ti Jūsų dėmesį, kad tokie 
teigimai neatitinka tikrovės ir 
negali padėti stiprinti Rusijos ir 
Lietuvos savitarpę) pasitikė
jimo. Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės teisėti 
veiksmai, kurių imtasi karinį 
perversmą parėmusių trijų 
rajonų pareigūnu atžvilgiu. 
negali ir neturi būti dingstis 
aštrinti tarpnacionalinius san-
tykius ir kištis j mūsų šalies 
vidaus reikalus 

Primygtinai reikalaujame im
tis reikiamų priemonių, kad 
būtų užkirstas kelias tokioms 
provokacinėms Kampanijoms, 
kurios diskredituoja Lietuvos 
valstybe laikrašč:" „Izvestija" 
skaitytoju akyse Tikimės, kad 
šis mūsų pareis-; mas bus pa
skelbtas ir jūsų : kraštyje". 

Telegramos kopija nusiųsta 
RSFSR Ministru Tirbos pirmi
ninkui U. Silajevui. 

Lietuva atominėje 
organizacijoje 

Vilnius. — „La.-vės" radijas 
Miunchene pranešė, jog Lietuva 
pasekė Estiją ir Latvija ir pap
rašė priimti į Europos banką, 
skirtą atstatyt; Rytų Europos 
valstybėms. Baruo vadovybė 
mielai sutiko Liet.vos prašymą 
ir pasiųs studijine misiją į 
Vilnių. Tą prašvmą įstoti į 
Europos banką turi patvirtinti 
banko taryba ir 11 direktorius 
iš įvairiu kraštų Tą pačią 
dieną - rugsėjo 16 — Tarptau 
tinęs atomines energijos gene
ralinės konff ~ agentūra 
Vienoje nubals*-- priimti Lie
tuvą. Estiją ir Uvrją pilna
teisėmis narėms 

— Japonijos F ansų minist 
ras Ryutaro H - įmoto buvo 
priverstas pasitraukti iš pareigu 
del įsivėlimo i d:celius banku 
finansinius skandalus. 

— Haiti pre-ucientas Jean 
Bertrand Ar.--.ie kalbėjo 
Jungtinių Tautu Augumo tary
boje New York" r paaiškino 
visą situacija -!V<> krašte. 
Amerikos va lsč ių atstovų 
suvažiavime buv.oasisakyta už 
teisėto prezident" • 'gražinimą i 
pareigas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje Lietuvos Res
publikos Generalinio konsulo 
Vaclovo Kleizos ir Balzeko Lie
tuvių kul tūros muziejaus su
ruoštame Lietuvos sugrįžimo į 
tarptautinę tautų bendruomenę 
priėmimo proga dalyvavo 25 
valstybių konsulai. Priėmimas 
įvyko muziejaus Gintaro salėje 
praėjusio ketvirtadienio vakarą. 

— L i e t u v o j e pas iba igė 
penktadienį pirmasis tarptau
t inis „Čiur l ion io" muzikos 
meno konkursas. 

— Rusijos Federacijos tautinė 
gvardija bus sudaryta iš aštuo
nių brigadų. Kiekvienoje bri
gadoje - po 10.000 karių. O 
Ukrainos Respublikos tautinėje 
gvardijoje būsią tik 50.000 ka
reivių. 

— Maskvoje garsusis vio
lončel is tas ir d i r igen ta s 
Mečislovas Rostropovičius su 
savo žmona soliste Galina 
Višnevskaja įsteigė fondą vaikų 
klinikos statybai Maskvoje. 
Kasmet i tą fondą bus pervestas 
trijų koncertų pelnas. 

— Rusijos vyriausybė perėmė 
buvusius Komunistų partijos 
Centro komiteto rūmus ir ten 
atidarė savo įstaigas, kurios yra 
Maskvos Staraja aikštėje. 

— Gorbačiovo dar nepara
šyta knyga jau parduota. Iš 
Sovietų ambasados VVashingto-
ne paskambino Harper Collins 
leidyklai pareigūnas ir paprašė, 
kad vyriausias leidėjas Rupert 
Murdoch atvyktu į Maskvą 
susi t ikt i su Gorbačiovu jo 
parašytų atsiminimų reikalu 
perversmo metu. Bet pats Mur
doch šį kartą negalėjo nuvykti, 
tad pa s iun t ė tos leidyklos 
atstovą Eddie Bell į Maskvą. 
kuris jau grįžo su rankraščiu 
„Rugpjūčio perversmas". 

— Jugoslavijos laivai užblo
kavo Kroatijos uostus Adrijos 
jūros pakraščiuose. Kroatijos 
prezidentas pareiškė, jog kovos 
iki laimėjimo su federalinė 
•Jugoslavijos kariuomene. 

— Arkansas valstijos guber
natorius Bill Clinton paskelbė 
savo kandidatūrą j prezidento 
postą 1992 metu rinkimuose. 

— Sovietų Gynybos ministras 
Eugen i jus Šapošn ikovas 
pareiškė, jog gali sumažinti 
savo kariuomenę 700,000 vyrų. 
ir gal net daugiau, jei politine 
situcija bus palanki tokiam 
veiksmui 

Nr. 196 

Kroatija gina savo 
nepriklausomybę 
Prez. Bushas prašomas padėti jų 

laisvės kovotojams 
Belgradas. — Visą savaitę Maršalo Tito palaikai yra pa

laidoti marmuro kape pačiame 
Belgrade, kai buvo nugriauti 
žmonių namai, kad ten būtų 
pastatytas mauzoliejus Titui. 

pasaulio žinių agentūros skelbia 
žiaurias kovas Jugoslavijoje, kai 
jos federal inė kariuomenė, 
serbų vadovaujama, pradėjo 
Kroatijos miestų puolimą ir jos 
gyventojų žudymą. 

Žmonės sako, jog kareiviai 
išvaro iš namų seniai ten gy
venančius ir į jų vietą atvyksta 
serbai — tai Belgrado planas su
kurti Didžiąją Serbiją. Tai pa
stebėjo Vakarų diplomatai Bel
grade. Kovos plečiasi ir Bosni-
joje-Herzegovinijoje. Kareiviai 
iš automatų apšaudo namus; 
ypač buvo puolamas Mostar 
miestas. Iš čia daug žmonių 
pabėgo, bijodami persekiojimų. 
Mostar turi maždaug 200,000 
gyventojų ir šimtmečius buvo 
turkų okupuotas. Miesto vado
vybė spėjo pranešti, jog iš čia 
išvaromi kroatai ir musulmo
nai. Serbai taip pat išvaro 
kroatus iš Dalmacijos pakraš
čių, nes ta sritis turinti būti 
įjungta į Didžiąją Serbiją. 
Dubrovnikas, kuris yra didelis 
Adrijos pajūrio uostas, buvo dvi 
dienas apšaudomas iš oro, jūros 
ir žemės pajėgų, Kroatijos 
gynėjai nušovė kelis serbų 
lėktuvus. Pradėjo degti miškai. 

Prašo Amerikos pagalbos 
Kaip visada, kai o metu prane 

Šimai iš Serbijos ir Kroatijos 
šaltinių nesutinka. Belgrado 
televizija paskelbė, kad jau žuvo 
10 kareivių, O Tanjung jugos
lavų žinių agentūra sako, jog 
žuvo tik 2 kariai ir 49 sužeisti. 
Zagrebo radijas skelbė vėl visai 
priešingas žinias. Vukovaro 
miestas buvo puolamas tankais 
ir raketomis. Šitokioje situ
acijoje Kroatijos prezidentas 
Franjo Tudman parašė laišką 
prezidentui Bushui, prašyda
mas padėti išvengti katastrofos 
ir užstoti kroatų laisvės kovas. 
Jis paprašė, kad Amerika at
siųstų kariškius stebėtojus, 
kurie sektų serbų puolimus. 

Visų komunistų likimas 
vienodas 

Tuo pačiu metu Jugoslavijoje 
pasklido žinia, jog buvęs prez. 
Tito. kuris valdė sujungtą 
Jugoslaviją 35 metus, susilauks 
tokio pat likimo kaip ir Leninas. 

Nori rinkimų 
Kabul. Afganistanas. Rugsėjo 

30 d. — Komunistinės vyriausy
bės prez. Najibullah pranešė, jog 
reikia krašto provincijose ir 
v ie t inėse miestų tarybose 
rinkimų, kuriuose dalyvautų 
visos politinės grupės. įskaitant 
ir Afganistano laisvės kovoto
jus, mujahedeen vadinamais. 
Šie rinkimai būtų tik preliudas 
į kitų metų visuotinius rinki
mus, pasakė Najibullah. Jau ke
lias savaites jis bando rasti ryšį 
su opozicinėmis jėgomis, o ypač 
su laisvės partizanais ir nori 
pasiekti politinio susitarimo, 
apeidamas karimus sprendi
mus. Laisvės kovotojų vadai, at
sisako iš viso net kalbėtis su 
komunistu vyriausybe 

Belgrado laikraštis „Borba" 
pranešė, jog Serbijos min. pirm. 
D. Zelenovic savo kalboje 
Parlamente, pasakė, kad ta 
vieta, kur yra Tito mauzoliejus, 
reikalinga naujam prekybos 
centrui pastatyti. O Serbijos 
miestų reikalų ministras M, 
Janic aiškino, jog įstatymai 
buvo pažeisti tuo metu, kai Tito 
buvo laidojamas toje vietoje, 
todėl esanti „moralinė ir teisinė 
pareiga" perkelti Tito palaikus 
į Belgrado kapines. 

Tik Tito prievarta išlaikė 
visas Jugoslavijos respublikas 
federalinėje sąjungoje. 

Serbai perėmė vyriausybe 
Paskutiniu metu prancūzų 

žinių agentūra pranešė, jog Ser
bija ir federalinės kariuomenės 
viršininkai užėmė centrinės vy
riausybės patalpas ir įsakė 
gyventojams jų klausyti. Bet tuo 
pačiu metu kaip tik Kroatijos 
pajėgos labai priešinasi prieš 
federalinės kariuomenės dali
nius Slovanijos regione. Kroati
jos vyriausybė pasiūlė naujus 
t a ikos pasiūlymus, jog 
federalinės kariuomenės vadai 
pradėtų pasitarimus arba su 
Europos Bendruomenės 
atstovais arba su Jungtinių 
Tautų vadovybe, kad būtų 
išvesti daliniai iš Kroatijos 
teritorijos, kuri yra paskelbusi 
savo nepriklausomybę. 

Taip pat pranešama, jog 
Hagoje Olandijos Užsienio 
reikalų ministras Han Van Den 
Broek susitiko naujam pasita
rimui su Serbijos ir Kroatijos 
prezidentais. 

— Sovietų Sąjungos naujasis 
užsienio žvalgybos viršininkas 
Eugenijus Primakovas pasakė 
Kremliuje praėjusį trečiadienį, 
jog jis nori. kad dešimtmečių 
priešai - Sovietų ir Amerikos 
šnipai pradėtų dirbti kartu 
glasnost dvasioje. 

Apmokės persikėlimo 
išlaidas 

Ryga. — Latvijos Respublikos 
Imigracijos departamentas pa
siūlė tam tikrą finansinį mo
kestį tiems ne latvių tautybės 
žmonėms, kurie savanoriškai 
nori persikelti į Sovietų Są
jungą Departamento direkto
rius Ūgis Šules sako. jog planas 
bus finansuojamas iš jų par
duotų butų. kurie išvyks iš Lat
vijos. Žmonių tikslus skaičius. 
norinčių keltis į Sąjungą, 
nežinomas, bet tai priklausys 
nuo galut inio P i l i e tybės 
įstatymo, kurio debatai tebe
vyksta Latvijos Parlamente. 
Vyrauja nuomonė, kad Latvijos 
piliečiais galės likti visi tie. 
kurie Latvijoje gyveno 1940 
metais. 

KALENDORIUS 

Spalio 5 d.: Palemonas, Do
nata, Gildą. Placidas. Flavija. 

Spalio 6 d.: Brunonas. Fide-
lija. Budvydas. Vytenė. Rena
tas. 

S p a l i o 7 d.: B u t r i m a s . 
Justina. Evina. Guoda. Ragelis. 

Spalio 8 d.: Simeonas. Bri
gita. Gaiva. Daugas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:50. leidžiasi 6:28. 
Temperatūra šeštadienį 53 L. 

sekmadienį 47 L. pirmadienį 54 
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STUDIJŲ SAVAITGALIS 
DAINAVOJE 

1991 m. Darbo dienos savait
galyje Dainavon sus i r inko 
ateitinikų sąjūdžio nariai me
tinėms organizacijos studijų die
noms. Jau penktas šitoks susi
tikimas, vykstąs B. Bublienės ir 
dr. A. Norvilo pastangų dėka. 
Po penkerių metų jau išsivys
čiusios ir tam tikros tradicijos. 
Visi žino, kad bus skaniai pa
maitinti Onos Norvilienės pa
gamintu maistu, kad po ilgos 
dienos paskaitų vis bus kuo 
pasivaišinti „Balto avino" sve
tainėje, kad šeštadienį vakare 
(po visų programų' studentai 
sukurs dešrelių laužą. Nežiūrint 
tradicijų, gyvenimas keičiasi. 
Keičiamės ir mes patys. Ir šiais 
metais pastebėti kai kurie pasi 
keitimai bei naujos kryptys. 
Betgi įprasta tvarka kar tu su 
naujais reiškiniais susiliejo šia 
me sėkmingame ateitininku 
Studijų savaitgalyje. 

Įvair ių t emų v a k a r a s 

Penktadienį, rugpjūčio 30 d., 
visiems besirenkant Dainavon. 
vyko į"airių temų vakaras. 
Nors temos truputį nesiderino, 
buvo lengvo pobūdžio „klausy
mo*' vakaras. Džiugas Juknys. 
studentas iš Lietuvos, perėmęs 
negalėjusios atvykti Kristinos 
Montvj.'os-Kutkutės vietą, supa
žindino su dabartinių Lietuvos 
dailininkų menu. Nors jis pats 
būtų norėjęs išsamiau supažin
dinti tik su keliais menininkais, 
jam teko parodyti daugiau 100 
skaidrių įvairių menininkų 
darbų. Buvo sunku sekti tokį 
platų pristatymą, bet Džiugas 
bandė „susidoroti" su padėtimi. 
Sekant meno tematiką, skulpto
rius Artūras Sakalauskas iš Lie
tuvos neformaliai pakalbėjo 
apie Klaipėdos skulptūrų parką. 
Gaila, kad skulptorius iš anksto 
nebuvo pasiruošęs sistemin
gai išdėstyti savo mintis. 

Vakarą užbaigė Paulius Kli
mas, papasakodamas savo Bal
tijos žygio pergyvenimus. Pau
lius anksčiau buvo ėjęs iš 
Rochester į Washingtoną siek
damas iškelti Pauliaus Gražulio 
bylą. Šiais metais jis žygiavo iš 
Estijos į Vilnių, norėdamas 
išryškint i Pabalti jo k raš tų 
laisvės siekimus. Paulius at
virai, nesikuklindamas, kalbėjo 
apie savo darbus — pavyzdys 
visiems! 

Dėmesys ateit ininkijai 

Šeštadienio rytą, pažadinti ko
mendanto Vyto Čuplinsko auto
ri tet ingo balso, še imyniška 
nuotaika šventėm šv. Mišias ir 
pavalgėm pusryčius. 

Šeiminiškumas buvo pabrėž
tas ir Tarybos pirmininkės B. 
Bublienės žodyje oficialiai 
atidarant studijų dienas. Skir 
tingoms kaitoms susirenkant, 
sus idur i am su įva i r i a i s 
žmonėmis, bet esmėje patiriame 
bendramintiškumą. Federacijos 
vadas J. Polįkaitis savo žodyje 
priminė, kad šios šeimos darbai 
dar nesibaigė. Aplinkai keičian 
tis iššūkių dar daug, todėl 
renkamės į šiuos savaitgalius, 
kad ateitininkiška šeima galėtu 
kartu stiprėti ir toliaus dirbti. 

Pirmoji paskaita buvo dr. 
Vyganto „ ž e n g i a n t j 21 -jį 
amžių" , š i paska i ta buvo 
kiek pabirų minčių. Kalbėtojas 
pradėjo bendrais dėsniais, kad 

ateitis gali likti tokia kaip ji yra 
dabar, gali radikaliai keistis, ar 
gali būt i tų dviejų sintezė. 
Siekdami ateities, turime prisi
minti, kad yra skirtingų plot
mių siekiai: dabartiniai reika
lai, tarpiniai siekiai ir pagrin
d in ia i t iks la i . Vienas šių 
pagrindinių tikslų yra krikščio
nybės įgyvendinimas. Dr. Vy
gantas, cituodamas iš „Naujojo 
Židinio" straipsnių pareiškė, 
kad kartais mūsų tikėjimas gali 
likti t ik kolektyviniu emociniu 
pergyvenimu. To neužtenka. 
Kr ikšč ionybė t u r i būti 
suasmeninta integrali kiek
vieno asmens dalis. Lietuvos 
atžvilgiu, pasak dr Vyganto. 
Kristus turi būti grąžintas į 
universitetus, nes didelė dalis 
a t e i t i n inkų pask i r t i e s yra 
idėjinis Kristaus siekimas ir 
suvokimas. Jo manymu, išeivi
joje ateitininkai kaip sąjūdis 
tebėra stiprūs, bet organiza 
ciniai jie silpnėja, tad pagrin 
diniai organizaciniai organai 
tr .rėtų grįžti Lietuvon. Šis 
atsižvelgimas į ateitininkus, 
kaip organizaciją, ir tuo pačiu 
kaip į sąjūdį, primena mums 
ateitininkijos esmę ir paskirtį 
lietuvių visuomenėje. Kaip vi 
sada. buvo jaučiamas dr. Vygan
to gilus rūpestis ir meilė atei
tininkams. 

Ramūnas ir Vitas Underiai . Rimas Kasputis ir \ .lutas Vaičiūnas l inksmina atei t ininkų studijų 
dienų Dainavoje dalyvius. 

Nuotr R a m u n ė s Kubi l iū tės 

užsidegimo veiklai stoką. 
Vyresniosios kartos atstovė dr. 
Gustainienė pareiškė nusivy
limą jaunomis šeimomis, neda 
ly vaujančiomis ateitininkiškoje 
veikloj". Priminė, kad visi mūsų 
darbai turėtų būti persunkti 
meile. Nors nebuvo konkrečių 
šio simpoziumo išvadų, kiek
vienam dalyviui buvo priminta, 
kad visi esame atsakingi už 
ateitininkijos išlaikymą. 

Popietinį paskai tų ciklą 
pradėjo D. Bindokienė, 
dabartinė „Ateities" redaktorė. 
Tai buvo labai da rbš t aus 
asmens šiltas pasakojimas apie 
savo darbus. Jautėmės, lyg 
būtume pakviesti į D. Bindo-
kienės saloną pas iva iš in t i 
kavu te ir paklausyt i jos 
pasakojimų, nušviečiančių kar
tais šaltai atrodanti redakci
nį darbą. Atsižvelgimas į žmogų 
ir asmeninis kontaktas D. Bin-
dokienei labai įp ras tas . 
Sužinojome, kaip daug asme
niškų laiškų „Ateities" žurnalo 

Dievas. Dvasia ir antgamtė. Šis 
perversmas nėra vienkartinis 
įvykis; turi vykti nuolatinis 
krikštyjimasis. Aptaręs šiuos 
pagrindinius elementus, kun. 
Trimakas perėjo prie Kristaus 
perversmo apraiškų Lietuvoje. 
Jisai apbibūdino tikėjimo per
davimo būdus ir Lietuvių su
pratimą bei pergyvenimą blogio 
ir kaltės. KaUės atžvilgiu, 
lietuviams būdingas ne tik as
meninės, bet ir tautinės kaltės 
jausmas. Baigdamas savo pa
skaitą kun. T r imakas 
susumavo, ką Hetuvių tauta 
gali duoti pa-auliui iš savo 
dvasinio gyvenimo. Būtent: 
paramą kitiems kraš tams , 
pa tyrus iems panašius per
gyvenimus. Bažnytinio nenuo-
laidumo patirtis, lietuviško 
maldingumo raida, tradicijos 
svoris, ir lietuvių tautos 
gyvybinės aukos, kurios turi 
trilypį efektyvumą: a) akivaiz 
dinį, kuris perteikiamas susi
tikimais su besiaukojančiais, b) 

Po r imtu paskaitų studentai ateitininkai rikiuojasi prie užkandžių stalo. 

Ateitininkijos gyvastingumo 
klausimą svarstė simpoziumas 
„Kaip susprogdinti sustingimą 
ateitininkuose9" Jame buvo 
atstovaujama įvairioms ateiti
ninkų kartoms. Moderavo Al
inis Kuolas. Los Angeles ateiti
n inku sendraugių valdybos 
narys. Dauguma simpoziumo 
dalyvių diskusijose pabrėžė 
svarbą grįžti prie pamatinio 
katalikiškumo principo gilesnio 
supratimo. Kristui nebesant 
atei t ininku sąjūdžio centre. 
sąjūdis praranda identitetą. 
Saulius Kup*-ys, atstovaudamas 
jaunosioms šeimoms, stipriai 
pasisakė prieš materializmą 
jaunų šeimų tarpe ir prieš 
Bažnyčios sutautinimą, nes tai 
mažina Bažnyčios universa'u-
mą ir tikėjimo esmę. Vienas iš 
vertingų konkrečių jo pasiūly 
mų - Koplyčios pastatymas 
Dainavoje. Linas Udrys, teises 
studentas, siūlė vėl atkreipti 
dėmesj į visuomeniškumo pnn 
cipą, įpareigojanti ateitininkus 
veikti ne vien savo tarpe, bet 
plačioje lietuvių visuomenėje 
Indrė Čuplinskaitė, taip pat 
universiteto studentė, šalia ti 
kėjimo stokos problemos, iškėlė 
ir komunikacijos problemą 
' y p a č t a r p s tudentų) ir 

reikalais redaktorė parašo prieš 
•r po kiekvieno numerio išlei
dimo. Akivaizdžiai matome ši 
tokio pasiryžimo ir darbo gerus 
vaisius. 

Gal nelabai tiksliai apibūdin 
sim kun. K. Trimako paskaitą, 
nes ją buvo sunkoka sekti. Pa
skaitos tema ..Dvasingumas 
Lietuvoje". Ypač įdomūs buvo 
kun. Trimako kai kurie įvaiz 
džiai. Jisai pradėjo pereidamas 
Kristaus įvykdyto perversmo 
svarbiausius dėsnius: Svar
biausią vietą nebeužima 
Žmogus. Kūnas ir Pasaulis, bet 

netiesioginį, per pa l ik tus 
žmonių raštus ir c) antgamtinį, 
per Kristų. 

Poezijos vakaras 

„Poezija kartais supa širdį, 
kartais sielą bado, bet tam. 
kuriam jinai mylima, kiek
vienas žodis savotiškai mylimas 
ir saldus". Taip Danutė Petruse-
vičiūtė, kuri labai kūrybingai ir 
apgalvotai per visą savaitgalį 
pristatė prelegentus, susumavo 
šeštadienio poezijos vakarą. 
Poetė Vitalija Bogutaitė ir 

poetas Kazys Bradūnas skaitė 
savo kūrybą, o artistė Virgini
ja Kochanskytė iš Kauno, dra
matiškai deklamavo Sigito Ge
dos eilėraščius. 

'Bus daugiau) 
D a n a Gra j auska i t ė 
I nd rė Čup l inska i t ė 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2S55 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fleld*, III. 
Tol. (708) 7480033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOK8A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. PulMkl Rd., Chlcag- IL 

Roz. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 W»«t Burlington, M . (708) 512-OOS4 
Wo*tmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G . LABANAUSKAS, M . D . 
Specialybe — Kaulų ir sąna'ių 

ligos ir chirurgių 
Holy Cross, 2701 W 68 S! . Chicago 

Tel (312)471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge IL 

Te!. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos paga: susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E I27st St 
Lemom IL 60439 

Tol.(708) 257 2265 
Pagal susitarimą 

~DR~. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANIU GYDYTOJA 

9356 S. Roborts Road 
Hlckory HIII* 

Tel. (708) 598-2131 
.'aiandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS OAICARAS :R CHIRURGAS 

Family Matftcal CHntc 
217 E 127 SI — Lamont. IL 60439 
P'iklajSO Pa'os Comtiunity Hosp'a1 ' 

S'ive- Ooss Hospitai 
. > --rtos pagai susitaria 

ML (708) 2S7 22«5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archor Ava. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Ar>««t«ii|oa Ir •k tu tmo 

gydymo apoclallatal 
Sherman ligoninė Elgin. IL 

Tai. 708-888-8976 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmologas'Akių Chirurgas 

2636 W. 71st St. 
312-436-5566 

4149 W. 63rd St. 
312-735-7709 
Chicago. IL 
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Platonas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, CMcago 
Tat. (1-312) 434-8849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
R M . (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVvFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

39O0 W. 95 St. T* . (708) 422-0101 
Valandos pacjal susitarimą 

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

" šeštd 9 v ( -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 778-6069 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wo»t Ava., Orland Parfc 
708-349 8100 

10 W. Martin, Naporvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-857-8383 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marguette Medical Build;ng 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 6O120 
Tol . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dn. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

95?S 5 79tn Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
V,TI pag.il susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

Kasdien I iki 8 vai vak 
išskyus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IP PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. CMcago. IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai; 

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

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

Paloa Vlalon Cantar, 7152 W. 127tt» St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St. 
Oak L a w n , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 7 0 8 - 6 3 5 - 3 1 1 3 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DAIMTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k R d . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

Moksleivės Panevėžio a t e i t i n i n k u sus i r ink ime rugpjūčio 16 d. 
Nuot r M . Šmi t ienės 

DR KENNETH J. YERKES 
OR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Ponalnlnkama nuolaida 

4007 W 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbart. LaGranga, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal suS'tanmą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

Kab. tol. (1-312) 585-0348: 
Roz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300: 
Roz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. IH. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus l>gų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai (1 312) 585-7755 

ARAS Ž L I O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarltan Modlcal Conter 

Naporvlllo Campua 
1020 C. Ogdan Avo . , Sulta 310. 

Naporvlllo IL 80563 
Tol. 1-708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 584-3166: 
Namu. (700) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Woat «3rd Stroot 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://pag.il


Šiluvos koplyčia 

AMERIKOS 
SOSTINĖJE 

Kai prieš dvidešimt penkerius 
metus buvo rengiama Šiluvos 
koplyčia šio krašto paminkli
nėje bažnyčioje, niekas netikėjo, 
kad ji bus sukaktuvinė kaip tik 
Lietuvos laisvės metais. Nors 
Lietuva pasiskelbė laisvę ir 
nepriklausomybe atstanti perei
tų metų kovo 11 d , bet okupan
tas vis mėgino blokadomis, 
kariuomenės laukiniškumu ir 
persekioj imais laisvę ir 
nepriklausomybę slopinti ir 
savo draugų prašyti tos valsty
bės nepripažinti. Tik maža 
Islandija nepaisė intrigų, pra
šymų, gąsdinimų ir pripažino 
Lietuvos nepriklausomybės de
mokratiškai išrinktą tarybą ir 
sudarytą valdžią. 

Už savaitės jau švenčiama 
Šiluvos koplyčios sukak t i s 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
sostinėje, kur susirenka daugy
bė svetimtaučių, kur savieji 
v isokia is re ika la is lanko 
federalinę valdžios būstinę ir 
sostinės žymesnes vietas. 

Daugelis lanko ir Nekalto 
Prasidėjimo baziliką, kurioje 
yra ir lietuvių Šiluvos koplyčia. 
Ji reprezentuoja savo menu ir 
šventųjų paveikslų parinkimu 
ne Lietuvos šventovę ir atlaidų 
vietovę Šiluvą, bet pačią 
Lietuvą, kuri savo krikščionybe, 
apsireiškimu pranoksta daugelį 
Europos tautų ir valstybių is
toriją. Ir šioje vietoje dalis sve
timtaučių ir amerikiečių susi
pažįsta su Lietuvos praeitimi, 
nes tą paminklinę šventovę 
aplanko milijonai. 

Šioje didžiulėje bažnyčioje, 
kuri prasikiša Amerikos sos
tinėje savo istoriškumu ir savo 
architektūra, yra dalis Lietuvos, 
kuri daugeliui yra nepažįstama 
žemė — terra incognita. Kop
lyčia savo išskirtiniu menu. 
paskirtimi, pagarba šventie
siems ir istorinėms asmeny
bėms patraukia svetimųjų akis 
į koplyčios meną ir kraštą, ku 
riame Marija šioje šventovėje 
kelis šimtmečius garbinama. 

Negalima manyti, kad šios 
Š i luvos koplyčios ketvirčio 
šimtmečio sukaktis sutrauks 
visą Ameriką ar net valdžios 
žmones sostinėje. Bet tikrai ši 
šventė pakels pačių lietuvių, iš
sisklaidžiusių plačiose Ame
rikos apylinkėse, domesį savo 
kraštui, savoms šventoms vie
toms, savo tautos buvusioms ir 
jau vėl esamoms procesijoms ir 
net didesnėms eisenoms. Juk 
tokia Šiluva Žemaičių žemėje 
net okupacijos metais kiekvie
no mėnesio tryliktą dieną su
traukdavo minias maldininkų ir 
net slaptosios policijos, kuri ne 
iš pamaldumo, bet iš baimės ėjo 
žiūrėti, ką daro tos dieviškos jė
gos žmonėse, ištroškusiuose 
laisvės. 

Šiluvos koplyčia Amerikos 
sost inės paminklinėje baž
nyčioje turi kitą paskirtį. Ji 
nori atkreipti svetimųjų ir sa
vųjų dėmesį į lietuvių tautos 
praeit i , jos kovas dėl savo 
tikėjimo ir tautinio susipratimo, 
jos persekiojimus ir pasitikėjimą 
aukštesnėmis jėgomis, negu 
žemiški caro ar bolševiku oku
pacijos persekiojimai. 

Daugiau kaip šimtą metų ko
vojo senoji Lietuva ir susipratę 
lietuviai. Daugiau kaip šimt
metį tik motinos ir samdyti va
dinami „daraktoriai" mokė 
skaityti ir rašyti lietuvių jau-

GORBAČIOVO ERA PASIBAIGĖ Rimties valandėlei 

nąją kartą, kuri vėliau jau atkū
rė užmigusią tautą, pabudino iš 
letargo dalį besimokančiu 
svetimuose universitetuose, su 
kūrė valstybini apai - : ; >> pa 
darė žemės reforma Juk IJe 
tuva šiuo atžvilgiu atsistojo pir
moj vietoj Europos valstybių 
tarpe. Tai buvo metai, kuriuos 
reikėjo aplais tyt i prakaitu, 
krauju, tremtimi ir gyvybėmis. 

Šiluva ir kitos šventovės trau
kė lietuvius prie Dievo u prie 
savos motinos Marijos. Ji buvo 
verta pavadinti Marijos žeme — 
Terra mariana. Ir ta Marijos 
žemė išsikovojo savo ! . > 
nesigailėjimu net gyvybių lais 
vę ir nepriklausomybe, kurią 
keletą kartų subrandino pusės 
šimto metų okupacija. Tie 
patys priešai t ik aršesnėmis 
priemonėmis naikin< ivių 
tautą, bet tik tol. ko! ji pati 
pasitikėdama aul 
pasipurtė dėl laisves. 

* * * 

Šio krašto pamink! i o<- laisvės 
šventovė — Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčia primena iškovotą 
laisvę, nepriklausomybę, 
demokratiją ir žmonių laimę. Ji 
primena ir tas kova--, kurios 
buvo reikalingos, kad <is kraš
tas taptų laisvu kraštu, kad 
kurtų savo ir kitų tautu ateiti, 
mokytų demokratijos, nors kar
tais ir išnaudojamos, neštų tais 
vės spinduliu bent pluoštelį ki
tiems kraštams. Ta šventovė 
nėra tik katalikų pasididžia
vimas, bet visos Amerikos 
paminklas, primenąs jos praeitį 
ir komplikuotą istorija 1 tą 
šventovę turi atkreipti dėmesį 
visa Amerika, visi jos gyvento
jai. Taip pat turi žvelgti su 
pagarba ir kitos tautos, kuriu 
atstovai šiame krašte yra 
įsikūrę. 

Lietuviai šioje bažnyčioje ne 
kartą yra buvę net tada kai ji 
dar buvo tik griaučiuos", kai ji 
buvo tik pastatv ta, kai pradėta 
mintis ją panaudoti lietuvių ir 
Lietuvos reprezentacijai. Joje 
dar liko vietų, kuriose buvo 
galima įrengti tautines švento
ves. 

Čia ir atsirado pirmiausia tik 
projektas, pasku i pamažu 
plaukė lėšos, daugiausiai iš 
senųjų gyventoju, vėliau tapo 
tikrove — Šiluvos koplyčia, kuri 
apėmė ne tik Žemaičiu švento
vę, bet ir visą Lietuvą Kas 
šiandien nori pamatyti Lietuvą 
ir jos p rae i t i , kas nori 
susipažinti su ta kadaise didele, 
paskui sumažėjusią valstybe, 
tas lankosi Amerikos švento 
vėje. Ten randa ir Lietuvos 
šventovę Šiluvos koplyčios pa
vidalu. 

Šiluvos istorija prasideda la
bai seniai — septyniolikto šimt 
mečio pradžioje, kada Žemaitija 
dar mažai pažino krikščionybę 
Bet Šiluva buvo praeityje, yra 
ir dabartyje ta vieta, kur 
žmonės atgauna tikėjimą, pasi
tikėjimą, viltį ir žvelgia į ateitį 
su didesniu ryžtu. Šiluvos 
koplyčia neturi tos reikšmės, 
kokią turėjo pati Šiluva lietuviu 
tautai, bet ji skatina išeiviją 
pasitikėti savimi, savo tautiniu 
įsitikinimu, savo ateitimi. Šis 
ketvirčio šimtmečio sukakties 
minėjimas, kai Šiluvos koplyčia 
šviečia pasauliui, yra visiems 
lietuviams — išeivijoje ir 
tėvynėje — paskatas ištesėti. 

Pr . Gr. 

Pavergtų tautų dėmesys visą 
laiką buvo kreipiamas į JAV 
kaip laisvės ir demokratijos 
čempioną. Nežiūrint didelių 
pastangų, kreipiantis į Ameri
kos prezidentą George Bushą, 
Pabaltijo tautų laisvės šauks
mas buvo silpnai girdimas. 
Amerika buvo bene 37 ji pripa
žinusi Pabaltijo respublikų ne
priklausomybę. 

Jei šiandien Lietuva, Latvija 
ir Estija po 50 metų tapo taip 
staiga nepriklausomos, tai 
reikia laikyti beveik stebuklu. 
Lemiamas vaidmuo buvo B. Jel
cino, kuris laiku, kaip Rusijos 
federacijos prezidentas, šias 
respublikas pripažino. Jelcinas 
buvo pagrindinis asmuo, kuris 
atlaikė sąmokslininkų spau
dimą atstatyti griežtąją tvarką 
Rusijoj ir visoje Sovietų 
Sąjungoje. Jis išgelbėjo iš namų 
arešto Kryme M. Gorbačiovą. 
Teisingai televizijos komen
tatoriai skelbė, kad Gorbačiovo 
e ra pasibaigė ir prasidėjo 
Jelcino. Jis savo darbais parodė, 
kad esąs vadas, kurio tauta 
klauso ir jį remia. Deja „gorbo-
manija'" Vakaruose dar neat
vėso, nors jau jaučiama, kad 
Gorbačiovo vardas rečiau links
niuojamas. Situaciją tvarko B. 
Jelcinas. 

Paskubino Pabalt i jo 
tautų išsivadavimą 

Reikia žinoti, kad Jelciną į 
JAV pakvietė senato lyderiai, o 
ne prezidentas Bushas. Nors 
j is susitiko su prezidentu, 
Jelcinas nebuvo oficialus jo 
svečias. Liepos 30 d Maskvoje 
Jelcinas turėjo progą susitikti 
su prezidentu Bushu. Čia jis pa
reiškė, kad jo nuomonė Pa
baltijo respublikų klausimu su
tampa su JAV prezidento 
nuomone, deja, Gorbačiovas 
turįs kitą politiką. 

Jelcinas pasmerkė Medininkų 
žudynes, pareikšdamas užuojau
tą šeimoms. Pareikalavo, kad 
OMON daliniai būtų išvesti iš 
Lietuvos. Tuo tarpu Gorbačio
vas neva pavedęs KGB virši
ninkui V. Kriučkovui įvykį 
išaiškinti. 

Jei paskutiniuoju metu M. 
Gorbačiovą matome atkutusį ir 
sudemokratėjusį, tai čia irgi 
Jelcino itaka. Jelcinas padeda 
Gorbačiovui sudaryti naują 
federacija ar konfederaciją su 
kitomis respublikomis. Kokia ši 
naujoji sąjunga bus, tuo tarpu 
sunku numatyti, nes daugelis 
respublikų pareiškė norinčios 
būti nepriklausomos. Neabejo
tinai pagrindinis vaidmuo bus 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Rusijos, kuriai vadovauja B. 
Jelcinas, nes ji yra gausiausia 
gyventojais, savo milžiniška 
teritorija, apimančia Euraziją, 
ir dideliais gamtos turtais. 

Kas y r a B. Jelcinas? 

Boris Jelcinas, pasipriešinęs 
griežtųjų komunistų pervers
mui, tu r i ypatybę, kad sugeba 
įtikinti žmones savo kalbos sti
lium. Gal ši ypatybė padarė jį 
žymiu politiku, laimėjusiu 
rinkėjų palankumą ir tuo būdu 
j i s buvo išrinktas Rusijos 
federacijos prezidentu, pirmuo
ju modernių laikų sovietų is
torijoje. 

Daug kas klausia, kas yra Bo
ris Jelcinas? Lyginant jį su Gor
bačiovu, jis atrodo skirtingo 
charakterio, neturi aktoriaus 
savybių kaip Gorbačiovas. 
Gimęs 1931 m vasario 1 d. 
Jelcinas yra tik vienu mėnesiu 
vyresnis už M. Gorbačiovą. 
Kilęs iš Sverdlovsko prie Uralo 
kalnų, Jelcinas savo autobiogra
fijoje, pasakodamas apie vaikys
tės dienas, prisimena, kad jo 
tėvas buvęs labai griežtas ir 
ka r š to temperamento. Jo 
auk lė j imo priemonė buvo 
diržas. Per II pasaulinį karą 
radęs kažkur granatų, pasiryžo 
vieną jų išardyti. Beardant 
panaudojęs plaktuką, granata 
sprogusi, sužeisdama dešinę 
ranką, tuo būdu jis neteko 
dviejų pirštų. 

Baigęs vidurinę mokyklą, 
Jelcinas įstojo į politechnikos 
institutą, kurį baigė statybos 
inžinieriaus specialybe. Jis 13 
metų dirbo statybos srityje. Į 
komunistų partiją jstojo tik bū
damas 30 metų. 1976 m. tapo 
partijos vadu Sverdlovske, kur 
sukoncen t ruo ta sunkioji 
pramonė, daugiausia skir ta 
gaminti karo reikmenims, puo
lamiesiems ginklams. 

B. J e l c i n a s — rusų tau tos 
kankinys 

Kai 1985 m. Gorbačiovas tapo 
partijos generaliniu sekreto
rium, jis kvietė aktyvistus iš ki
tur į Maskvą užimti svarbesnes 
pozicijas. B. Jelcinas atvyko į 
Maskvą tų metų balandžio mėn. 
ir buvo paskirtas vadovauti šio 
miesto partiniam komitetui. 
Gorbačiovui skelbiant per 
tvarką, jis buvo nusivylęs lėta 
reformų eiga. todėl paprašė M 
Gorbačiovą JJ iš tų pareigų at 
leisti. Bet Gorbačiovas jam liepė 
neskubė t i ir pa lauk t i . To 

nepaisydamas B. Jelcinas par
tijos centro komiteto susi
rinkime pareiškė iš pareigų 
pasitraukiąs. Ir Jelcinas buvo 
tuojau atleistas. Tada j is buvo 
izoliuotas. Prieš jį prasidėjo 
intrigos. Bet sistema, norėdama 
jį sunaikinti, iš tikrųjų padarė 
jį kank in iu . Žurna l i s tas 
Vladimiras Dolmatovas rašo, 
jog rusai myli kankinius. Juo la-
biau komunis t inė s i s tema 
stengėsi jį izoliuoti, juo labiau 
jis žmonių akyse įgavo vertės ir 
pasitikėjimo. Sistema beveik 
pusę metų jį buvo izoliavusi nuo 
spaudos ir kitų priemonių, ne
duodama jam pasisakyti. Tada 
jis užmezgė ryšius su radikalais, 
kurie buvo nusivylę šia sistema. 

B. Je lc ino popu l i a rumas 

Ir reikia stebėtis, koks po
puliarus jis tapo eilinių piliečių 
akyse. 1989 m. kovo mėn. jis 
buvo išrinktas didele balsų per
svara į Sovietų parlamentą. 
1990 m. gegužės mėn. buvo iš
r inktas Rusijos parlamento 
pirmininku. Jausdamas turįs 
tokį pasitikėjimą, Je lc inas 
kandida tavo į Rusijos fe
deracijos prezidento vietą ir įvei
kė savo varžovus. 

Išrinktas į Rusijos prezidento 
postą, Jelcinas įsitikino savo pa
jėgumu, jog jį remia daugumas 
šio krašto žmonių ir laukia iš jo 
greitų permainų. Susitikęs su 
Vakarų valstybių vadais, B. 
Jelcinas, jau kaip Rusijos valsty
bės galva, pajuto savo autoritetą 
ir galią tvarkant net Sovietų 
Sąjungos kompetencijoje esan
čius reikalus. 

Neseniai Gorbačiovui pasiža
dėjus ištraukti iš Kubos ten 
esančius karinius dalinius, bet 
delsiant atsisakyti ja i eko
nominės paramos, Jelcinas 
griežtai pasisakė, kad parama 
turi būti nutraukta. Praėjusiais 
metais sovietai Kubai davė 3.5 
bilijonus dolerių ekonominės 
pagalbos ir už 1 bil. dol. karinės. 
Neseniai buvo pranešta, kad B. 
Jelcinas svarsto grąžinti Japoni
jai Kurilų salas, kurios buvo 
užimtos 1945 m. Jaltos 
sutartimi. 

KĄ DIEVAS SUJUNGĖ, 
ŽMOGUS TENEPERSKIRIA 

ERDVIŲ POMIDORAI 

Frank Mittermeyer iš Elm-
hurst galbūt yra pirmasis 
mokslininkas Amerikoje, kuris 
apibendrino galimus skirtumus 
tarp pamidorų, išaugintų iš 
sėklų, buvusių ilgesnį laiką 
erdvėje ir nebuvusių. Išau-

Šiuo metu šeimų priešų yra 
daugiau negu bet kada anks
čiau. Valstybės dažnai savo 
seimuose, parlamentuose le
galizuoja neka l t ų v a i k ų 
žudymą, pataikaudamos išsigi
musioms motinoms, niekšin
giems ir atsakomybės netu
rintiems vyrams. Įstatymais už 
gyvybę, prieš gyvybę ar už pasi
rinkimą gyvybės ar gyvybės 
nutraukimą pasisako politikai, 
te ismai i r k a r t a i s p a s k i r i 
žmonės. Daugely kraštų y ra le
galizuoti abo r t a i , t a i y r a 
nekaltų vaikelių, negalinčių 
gint is n u o pas ikės in to jų , 
žudymas. 

Anuo metu Jėzus Kristus pa-
riziejams pasakė labai aiškiai, 
kadjiems Mozė leido skirtis nuo 
žmonos, išduodant jai specialų 
skyrybų raštą, dėl jų širdžių kie
tumo. „Sutvėrimo pradžioje 
Dievas juos padarė kaip vyrą ir 
moterį. Todėl žmogus paliks 
savo tėvą ir motiną ir laikysis 
savo moteries, ir du bus vienas 
kūnas. Taigi, jau nebe du, bet 
vienas kūnas" (Mk. 10.6-8). 
Viešpats Jėzus tai paėmė iš Se
nojo Tes tamento , Pradž ios 
knygos, antrojo skyriaus, kurį 
pariziejai ir visi žydai gerbė ir 
laikė Dievo įkvėptu Raš tu , 
kurio visi turėjo laikytis. Tai 
priminęs Jėzus užbaigė: „Taigi, 
ką Dievas sujungė, žmogus 
teneperskiria" (Mk. 10, 9). 

Kaip tik čia Viešpats Jėzus 
parodė apaštalams ir savo moki
niams, kad moterystė yra neper
skiriama. Dievas sukūrė žmogų 
ir jam žmoną ir įsakė užvaldyti 
žemę. jos vaisiais mait intis , 
pripildyti pasaulį. Žmogus tur i 
jaustis žemės ir viso pasaulio 
viešpačiu. Ir jis tokiu jautėsi , 
nors vėliau panoro turėti kelias 
žmonas, naikinti vaikus, kaip 
darė romėnai, užmušti akme
nimis nusikaltusias moteris, tuo 
tars i vyras nebuvo k a l t a s 
svet imavimu, j e i ir tu rė jo 
svetimą moterį. 

Jėzus įspėjo apaštalus ne t ik 
dėl moterystės nesuardomumo, 
bet taip pat jis apaštalams 
priminė, kad perskirta moteris, 
jei teka už kito, svetimauja, ir 
perskirtas vyras, jei veda kitą 
moterį, taip pat svetimauja. Dėl 

gusieji iš sėklų,buvusių žemės 
orbitoje šešerius metus, atrodo 
išblukę, susitraukę ir t ruput į 
įdubę nuo saulės. 

to jis ir reikalavo iš apaštalų 
būti mažais vaikais, kurių yra 
dangaus karalys tė . Jie dar 
negalvoja nei apie svetimas mo
teris, nei apie vaikų žudymą, 
nei apie svetimavimą, kas 
aiškiai yra nuodėmė. 

Kai Jėzaus mokiniai buvo 
nepatenkinti savo mokytojo 
elgesiu su vaikais, jis subarė 

juos. „Mokytiniai gi varė atne
šančius (vaikus) šalin. Pamatęs 
juos, Jėzus buvo nepatenkintas 
ir jiems tarė: Leiskite mažu
tėliams eiti pas mane ir ne
drauskite jiems, nes tokių Dievo 
karalystė. Iš tikrųjų, sakau 
j u m s , kas nepr i ima Dievo 
karalystės kaip kūdikis, tas neį
eis į ją. Ir jis juos laimino, apka
bindamas juos ir dėdamas ant jų 
rankas" (Mk. 10, 13-16). 

Dievo Sūnus atėjo į žemę 
pamokyti naujo gyvenimo, pri
taikyti pranašų ir viso šv. Rašto 
žodžius, taikomus t ik kitiems, 
o ne pariziejams ir Rašto ži
novams. Jis priminė apaštalams 
apie moterystės pastovumą, 
parodė, kad jo mokiniai turi gar
binti Dievą, jo Tėvą, kaip tie 
maži kūdikiai, ta i yra, visu 
nuoširdumu ir visu tikėjimu. 
Tada bus lengva jiems išlaikyti 
visus įstatymus, kuriuos jis 
atėjo papildyti, kuriuos jiems 
paskelbė ir kurių reikalavo 
laikytis. 

Apaštalas šv. Paulius vėliau 
sakė: „Bet tą, kurs buvo pa
darytas maž ką mažesnis už 
angelus, kad jis Dievo malo
ningumu paragautų mirties už 
v i sus , J ėzų dėl mirties 
kentėjimo mes matome ap
vainikuotą garbe ir šlove. Nes 
tam, dėl kurio ir per kurį visi 
dalykai, ku r s norėjo nuvesti 
daug vaikų į garbę, priderėjo, 
kad jis kančia padarytų tobulą 
jų išganymo vykdytoją" (Žd. 2, 
9-10). Savo žodžius Jėzus ir įro
dė savo mirtimi, kančia, prisi
kėlimu. J is pamokė apaštalus, 
kaip jie tu r i gyventi ir kitus 
mokyti, ir mirtimi an t kryžiaus 
už pasaulį ir visus žmones užsi
tarnavo garbę su Dievu Tėvu ir 
užtarnavo saviesiems, kaip kū
dikiams, Dievo karalystę, jei tik 
vykdys jo meilės, teisingumo, 
tiesumo ir ištikimybės įsa
kymus. — P. A. 

Meilė iškelia žmogų iki amži
nybės kraštų. 
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Nėra nė vieno tokio kieto. 
geležinio žmogaus, kurio nebūtų 
galima nugalėti meilės ugnimi. 

So. Augustinas 

Pirmoji žmogaus gerumo *ąly-
ga - ką nors mylėti, antroji -
ką nors gerbti. 

•J EUiot 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 
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Kai išlaipino, tai pamatė, kad yra belaisvių 
stovykloje, kažkur Rytprūsių gilumoje Prieš 
paleidžiant prisakė, kad jie atsidėkodami „Fiureriui 
išlaisvintojui*', turėtų įsijungti „savanoriais" i laisvos 
Europos gynimą. Tad dabar jie susimaišę ir nežino, 
kaip su tu<> Europos gynimu. Be to, stebisi, kad tiek 
daug jaunimo vaikštančio ir dar neįsijungusio i gynybą. 

Vokiečių „b l i t zkr ieg" įklimpsta 

Vokiečiu karo mašina, kuri nesulaikomai pirmyn 
riedėjo, pradeda įklimpti. Tai šen tai ten sutinka 
netikėtą pasipriešinimą. Kalbama, kad žiaurumai su 
gyventojais ir belaisviais pradeda jiems atsiliepti. 
Užfrontėje prasideda partizaninė veikla. Leningrado 
ruože frontas jau sustojo, rengiamasi ir Maskva ginti. 
Kaunas virsta ligoninių miestu. Vis daugiau ir daugiau 
gatvėse matyti sužeistųjų. Didesni pastatai ir mokyklos 
paverčiama ligoninėmis. 

Bendrai mieste pilna įvairių uniformų Mieste 
daugiau vokiečių negu šuns uodegoje blusų ?'J uni
formomis reikia susipažinti, kad žinotum, kūną sau
gotis. Kariškos uniformos jau žinomos, bendra; karių 
nereikia saugotis. Toliau eina žandarai (ant krūtinės 
skardas pasikabinę), jų gal kiek reikėtų vengti. 
Daugiau vengtini yra SA, SD ir SS. Kariuomenė yra 
skilta frontui, tad jos ir nereikia daug bijoti. '>- e kiti 
daliniai skirti užimtų teritorijų valdymui. 

Jau kuris laikas, kai gatvėse matyti juodos uni

formos su kaukolėmis ant apykaklių. Kas jie yra? 
Visuomet yra tokių, kurie daug žino. Tad beveik legen
das apie tuos juodmarškinius sugalvoja. I juos žiūrime 
beveik su pagarba, kol paaiškėja, kad tai yra SS. Toten-
kopfverbaende, taip sakant, naikinamieji daliniai, 
kurių paskirtis jau darosi mums aiški. 

Frontams kiek sustojus ir vokiečiams greitos per
galės nebenumatant, civilinė administracija darėsi vis 
daugiau nervuota. Iš užimtų sričių buvo norima viską 
išspausti, veik nieko joms neduodant. Gyventojams 
duodamos kortelės buvo bado normos. Iš ūkininkų buvo 
spaudžiamos pyliavos. Labai greitai žmonės pamatė ir 
suprato, kad vokiečiai ne geresni už rusus, bet nebuvo 
išeities ir pasirinkimo. Jei buvo mitologinė Scylė ir 
Charibdė, tai lietuviai buvo tarp jų patekę. Rusai bent 
dar nebuvo įsteigę sau atskirų krautuvių, o vokiečiai 
jau turėjo. Jų maisto normos buvo trigubos ar dar 
didesnės, atrodė, kad karas jų neliečia. Neapykanta 
augo ir didėjo. 

Fronto reikalavimai vis didėjo, Lietuvai buvo 
užkrauta beveik visa Šiaurės armijos išlaikymo našta. 
Sviestas, kiaušiniai ir mėsa be perstojo plaukė į šiaurę. 
Su dideliu įkarščiu buvo pradėtas plėsti Kauno aero
dromas. Buvo liejami cementiniai takai, kad didieji 
lėktuvai galėtų pakilti su sunkiu krūviu. Beveik visa 
Kauno „Maisto" produkcija ėjo tiesiog į lėktuvus. 
Grįždami lėktuvai vežė sužeistuosius. Vyko neper
traukiamas judėjimas dieną ir naktį. į šiaurę plaukė 
Lietuvos ūkio gaminiai, o iš ten sužeistieji. 

Lietuviai kariams neapykantos nejautė, tad užjautė 
ir sužeistuosius. Neapykanta didėjo prieš „Zivilver-
vvaltung" ir jo rudmarškinius, kurie beveik visi buvo 
pilvūzai. Geriausi butai ir maistas tik jiems tebuvo. 
Lietuviams, jie teturėjo tik vieną pasakymą: „Mensch. 
jetzt es ist Krieg". tačiau patys diržo neveržė. Ne tik 
patys pilvus augino, bet dar siuntinius į „vaterlandą" 

siuntė. Kareiviai dažniausiai irgi jų nemėgo. Iš fronto 
grįžusiųjų akyse jie buvo dezertyrai, pasislėpę už savo 
uniformų. Tekdavo gatvėse nugi r s t i tarpe jų 
apsikoliojimus. 

K a r i u o m e n ė s p r a n e š i m u o s e 
m i n i m a s I lmenis 

Vokiečių karo mašina, kuri paklupdė beveik visą 
Europą, ėmė ir įstrigo. Šiaurinis frontas sustojo ir nebe
juda. Veik kasdien minimi Ilmenis ir Volchov. Žmonės 
pradėjo žemėlapiuose ieškoti, kur tie vardai įrašyti. 
Atrodė, ten vyksta aršios kovos, bet frontas nejuda. 
Vokiečiai poziciniam karui nepasirengę, jų strategija 
buvo paremta manevravimu ir staigiais prasiveržimais. 
Dabar ėmė ir įstrigo, o žiema šuoliais artėja. 

Blogiausia ne tai, kad jie negali pajudėti, bet jie 
nori. kad lietuviškas arkliukas jų įklimpusią mašiną 
išvilktų. Prasidėjo jaunų vyrų, arklių ir vežimų 
registracija vadinamai transporto tarnybai. Skelbimuo
se viskas gerai skamba. Kalbama apie laikiną talką. 
Atrodo, pavažiuosi galiuką ir sugrįši. Kare nėra tokių 
dalyku, kaip „laikinas pakariavimas". 

Pradeda kalbos sklisti apie bandymus savisaugos 
dalinius pasiųsti už Lietuvos ribų. Kiek tuose ganduose 
tiesos, sunku patikrinti . Tačiau iš vokiečių pusės gir
dimi raginimai įsijungti į tiesioginę kovą prieš 
komunizmą tuos gandus lyg ir patvirt ina. Jie visur 
skleidžia žinias, kad latviai į kovą jau įsijungę. Tas 
žinias, žinoma, irgi sunku patikrinti. Per Maskvos 
radiją kalbama apie sugrįžimą. Tai nuotaikos nepa
taiso, ir jų sugrįžimo veik niekas nelaukia. Ir lietuvių 
tarpe yra tokių, kurie norėtų, kad jaunimas savanoriais 
stotų. Tai vis gal tokie, kurie patys per seni, o vaikų 
mobilizacinio amžiaus gal neturi. 

(Bus daugiau) 

• 
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TREMTIM KAIP 
RAUPAIS PAŽYMĖTI 
Trėmimų į Sibirą 50-ties metų proga (5) 

Lietuvoje leidžiamas žurnalas 
„Kultūros barai" 1991 m. nr. 6 
paskelbė apybraižą apie Sibiro 
tremtyje nemažai laiko pralei
dusią dailininkės ir skulp
toriaus porą, ją pradėdama 
tokiu vaizdu: „Nedidelio dviejų 
kambarių buto sienos nuka
binėtos paveikslais, daugybė 
sukrauta ant grindų. Apie pora 

• ų tapybos, pastelės, skulp
tūros kūrinių. Toks mini muzie
jus. O autorės pavardė beveik 
negirdėta. Grįžusi iš tremties, ji 
tykiai tarytum šešėlis praėjo 
šalia mūsų dailės gyvenimo...", 
rašo apybraižos autorė Rūta 
Marcinkevičiūtė. 

Minimoji dai l ininkė yra 
Veronika Milinskaitė-Anto-
nienė. Apybraižos žodžiais ji 
1989 m. mirė nuo per didelės 
sankaupos ligų, atsekusių 
paskui ją iš tremties. 

Veronika Milinskaitė gimė 
1911 m. Petrograde, lietuvių 
šeimoje. Po revoliucijos pra
sidėjus badui, visa šeima pasi
traukė pas pažįstamus lietuvius 
Sibire. Tėvas ir jaunesnioji sesu
tė Sibire mirė nuo šiltinės. 1921 
m. motina su dviem dukrelėm 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Panevėžy. Čia Veronika baigė 
mokytojų seminariją ir 1932 m. 
įstojo į Kauno meno mokyklą. 
Po kelerių mokslo metų V. 
Milinskaitė nusprendė specia
lizuotis tapyboje, patekdama į 
žinomo pedagogo J. Vieno
žinskio klasę, kuris jai buvo di
džiausias au tor i te tas . Jos 
diplominis darbas 1938 m. buvo 
premijuotas ir įteiktas diplomas 
su gerais pažymiais. 

Turėdama dailininkės dip
lomą pradėjo mokytojauti. Pra
džioje Ukmergės gimnazijoje, 
vėliau mokytojų seminarijoje. 
Buvo tvirta katalikė, ateiti
ninkė, prof. J. Dovydaičio globo
tinė. Bolševikams 1940 m. 
ožgrobus Lietuvą, buvo privers-
ta dėstyti ateizmą. 

V. Milinskaitė šeimą sukūrė 
su Latvijoje gimusiu lietuviu A. 
Antoniu. Rygoje baigusiu meno 
mokyklą, vėliau Vytauto 
Didžiojo universitete studi
javusiu klasikinę filosofiją. 
•Vienas iš jo profesorių buvo V. 
Sezemanas, suomis, pamilęs 
Lietuvą. 1948 m. bolševikai 
Antonius išveža į Sibirą, 
suspėjus paslėpti penkiametę 
dukrelę. 

Apie Sibiro laikotarpį apy
braižoje rašoma: „Sibiras. Ji — 
Intos lagery. Jis — Vorkutoj... 
Negalėdama piešti, Veronika 
ardo iš namų atsiųstas pirštines 

Lietuviai Californijoje 

RUDENS BALIUS 

Rudens balius, Lietuvos Duk
terų d-jos ruošiamas spalio 13 d., 
sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
f 12 vai.) Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. 

Baliaus meninę programą 
atliks svečias iš Lietuvos — 
muzikas-klarnetistas Pranas 
Narušis, Klaipėdos Muzikos 
konservatorijos docentas. Jam 
akompanuos pianistė Raimonda 
Apeikytė. Svečias atliks čia dar 
negirdėtą koncertą. Muziką 
J^raną NaruŠį pristatys ir ^kiek) 
programoje talkins sol Stasė 
Šimoliūnienė ir poetinio žodžio 
menininke aktorė Ema Dovy
daitienė. Po koncerto-skanios 
lietuviškos vaišės. 

Kviečiame visą lietuvišką vi 
suomenę ats i lankyti , pasi 
klausyti geros programos, pasi
vaišinti ir paremti Lietuvos 
Dukterų d-jos šalpos veiklą ar 
timui. 

Rengėjos 

ir paslapčia lietuviškais raštais 
mezga liemenę. Nuveš į Vorku
tą, kai po lagerio jai bus leista 
pasir inkti t r emt ies vietą. . . 
Vorkutoje jau įmanoma gauti ir 
popieriaus, ir pieštuką. Mieste 
atidaromas Dailės fondo sky
rius. Ir darbas tremty šiek t iek 
lengvesnis nei lagery. Tačiau 
teptukas iš rankų krenta . Ne
duoda ramybės mintys apie 
Lietuvą, dukrelę, mamą..." 

Tuo tarpu Alfredas Antonis 
pirmuosius tremtyje nutapytus 
paveikslus ypač brangina. J ie 
eksponuojami Vorkutoje vyks
tančiose parodose, iš kurių, 
pasak apybraižos, ketvirtoji ten 
buvo suruošta 1962 m. 

Du tremtiniai — tapytoja ir 
skulptorius — į Vilnių grįžo 
1968 m. Nors t remtim kaip 
raupais pažymėti, jie aplanko 
Veronikos gimtąjį Petrogradą, 
Veronika ke l i a s s a v a i t e s 
svečiuojasi Lenkijoje, ir abu An-
toniai vėl pasineria į kūrybą. 

Prisiminusi tremties laikus, 
dail. V. Antonienė pasakojo: „O 
kad kas žinotų, kaip sunkiai , 
kaip baisiai aš kentėjau tuos il
gus metus, kai negalėjau tapyti. 
Mano sieloj ugn i s s i a u t ė , 
troškimų ugnis deginte degino 
mane. Kar ta is a t rodė , kad 
ne i š la ikys iu , n e i š t v e r s i u . . . 
Dabar jau galima dirbti , bet aš 
gal nuo tų ilgų kančių jaučiuo
si bejėgė, sutrikusi, viską pra
radusi ir dar nesutikusi savęs... 
Pamažu tik pradedu atbust i iš 
to letargo miego. O išvarginta 
širdis dar pildosi vilties, kad aš 
dirbsiu. . V ie špa t i e , padėk 

Lietuviai kunigai ir klierikai pradėjo studijas Romos universitetuose. Tarp jų Šventasis Tėvas 
Jonas Paulius II ir šalia - Šv. Kazimiero kolegijjos rektorius prel. A. Bartkus. 

VLIKo VEIKLOS UŽSKLANDA 
Viiko pirm. dr. K. Bobelio planai 

pat ir Paleckį. 
O kai 1989 m. gruodžio mėn. 

LKP, remdamasi Gotlando dek
laracija, pareiškė, kad atsiskiria 
nuo komunistų partijos, Viiko 
pirm. supratimu tai buvo labai 
geras ir pozityvus žygis. 

Šis žygis visame pasaulyje 
sukėlė labai didelį pozityvų 
a tgars į . Laisvojo pasaul io 
spauda pirmuose puslapiuose 
paskelbė, kad Lietuva yra pir
moji šalis, kurios komunistai 
atsiskyrė nuo Maskvos primato. 
Tad šio patriotinio žygio proga 
ir buvo pasveikinta LKP. Pa
sveikinta, kad ji atsiskyrė nuo 
Maskvos priklausomybės ir ati
darė duris daugpar t ine i 
politinei sistemai. 

Bet savaime aišku, atsirado 
žmonių, kurie visa tai įvertino 
skirtingai. Ir labiausiai tai yra 
jaučiama Lietuvoje. Lietuvoje 
yra didelis trynimasis ir tarpu
savio nepasitikėjimas. Net į 
grynai patriotines nuotaikas 
daugelis žvelgia labai kritiškai. 
Bet viso to reikia vengti. 
„Turime visi nuoširdžiai dirbti, 
kad, pasiekę politinę nepriklau

somybę, pasiektume ir eko
nominę nepr iklausomybę", 
užbaigė savo pareiškimą Viiko 
p i rm. dr. K. Bobelis pe r 
Vilniaus radiją užsieniui. 

Reikia tikėtis, kad šie visi 
Viiko pirm. pareiškimai ir 
planai galės sukelti platesnes 
diskusijas ir nuomonių pasikei
timą Vliką sudarančių grupių 
sambūriuose. 

Tačiau yra ypatingai svarbu, 
kad visus šiuos klausimus iš
samia i panagr inė tų Viiko 
taryba, pašvęsdama kelis posė
džius šiam reikalui. Taryba 
turėtų paruošti aiškiai išsakytų 
n u t a r i m ų pasiūlymus ir 
pateikti juos priimti paskutinia
jame Viiko seime Chicagoje. O 
vėliau jie turėtų būti paskelbti 
visai plačiajai l ie tuvių 
visuomenei išeivijoje ir tautoje. 
Iki šiol Viiko tarybos veikla 
buvo matomai anemiška ir 
grynai akademinio pobūdžio. 
Tad nors Viiko darbų ir veiklos 
užsklandai užsklęsti reikia, kad 
taryba imtųsi iniciatyvos atlikti 
tuos uždavinius, kurie jai Viiko 
statutu yra patikėti. 

1989 m. Vilniuje vykusiai 
lietuvių tremtinių dailės pa-
rod i V. Milinskaitė-Antonienė 
dar spėjo pati a t r inkt i apie 30 
savo tapytų paveikslų, matė ati
darymo iškilmių nuotraukas . 
Po to netrukus mirė. 

Pasak apybraižos, „puikus, 
meistriškai nu tapy tas pasku
tinis Veronikos Milinskaitės 
autoportretas akivaizdžiai rodo. 
kokios galios menininkės nete
kome". 

A. Kučingio m e n o 
būre l is O m s k e 

Tame pačiame Lietuvoje lei
džiamo žurnalo „Kul tūros ba
ra i " numeryje įdėta Sibiro 
tremtinių meno būrelio nuo
trauka. Tą būrelį Omsko kon
centracijos lageryje 1955 m. 
suorganizavo Lietuvos valsty
binės operos solistas, vėliau 
Sibiro t r e m t i n y s A n t a n a s 
Kučingis ir vienas estas kompo
zitorius. Būrelį sudarė lietuviai, 
latviai ir estai. 

Pasak straipsnio autoriaus A. 
Tylos, skelbiama nuo t rauka 
daryta slaptai lagerio valgyklo
je, rengiantis koncertui , kuri 
leido lagerio administracija. 
Tame koncerte da inavo A. 
Kučingis, solistas iš Leningrado 
Solovjovas, šalia pabaltiečių 
šoko ir dainavo ukrainiečiai, 
azerbaidžaniečiai... Tarp žiū
rovų buvo kaliniai poetas'An-
tanas Miškinis, skulptorius iš 
Kauno Bronius Pe t rauskas , 
poetas G r a ž u l i s , k u n i g a s 
Senkus, A. Dambrauskas ir kiti 
Šokių kolektyvas — visi vyrai — 
drabužius pasisiuvo iš nurašytu 
paklodžių, kurias duodavo kali 
niams savo numer iams užsi 
rašyti. Siuvo kaliniai lietuviai 
Daug iaus i a i p a s i d a r b a v o 
dzūkas Vladas Valentą. 

Žurnale skelbiant šią istorinę 
nuotrauką, pr idėtame straips
nyje pastebima: „Mes džiaugia 
mės, kad ilgus metus koncla-
geriuose iškalėję mūsų tau
tiečiai, kurie liko gyvi, sugrįžo 
i Tėvynę ir čia darbuojasi 
nepalūžę ir dvasingi.. ." 

R. T. 

Kel ionė į Maskvą 

Labai gerai prisimenu, kai 
daugiau nei prieš keturis de
šimtmečius dar Vokietijoje Vli-
kas buvo sušaukęs politinę 
tremtinių (taip mes tada save 
vadinome) konferenciją. Tuo 
metu Vlikas dar nebuvo prasi
gyvenęs nei seimo, nei tarybos, 
nei valdybos. Pirmininkas kun. 
M. Krupavičius, užbaigdamas 
konferenci ją , pa sakė , kad 
l a iming iaus i a jo gyvenimo 
diena bus, kai jis galės savo 
pareigas perduoti likvidacinio 
Viiko seimo prezidiumui lais
voje Lietuvoje. 

Tačiau tada nei jis pats, nei 
mes netikėjome, kad ne tik jis 
pats, bet ir dar keturi jo pase
kėjai iškeliaus į dausas, iki 
dabart inis Viiko pirmininkas 
dr. K. Bobelis turės laimę 
įgyvendinti aną prel. M. Krupa
vičiaus svajonę. 

Viiko veikla per visus tuos il
gus tautos vergijos metus buvo 
išlaikyta lietuviškos išeivijos 
pastangomis ir lietuvių išeivių 
aukomis Tautos Fondui. Tad ir 
nenuostabu, kad Viiko veiklos 
užsklanda ir Tautos Fondo 
l ik imu domisi l ietuviškoji 
visuomenė. Šie klausimai rado 
atgarsį ir mūsų spaudoje. Tad, 
be abejo, yra labai svarbi ir 
Viiko pirm. nuomonė šiuo 
klausimu. 

Šio mėnesio pradžioje Viiko 
delegacija išvyko į Maskvą 
d a l y v a u t i Hels inkio ak to 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijoje. Šį kartą 
šioje konferencijoje jau dalyvavo 
pilnomis narių teisėmis ir visos 
trys Pabaltijo valstybės. Tad 
kilo kai kurios abejonės dėl 
Viiko delegacijos reikalingumo 
šioje konferencijoje. O ypatingai 
daug abejonių sukėlė, ar tikrai 
buvo reikalinga siųsti į Maskvą 
tokią gausią ir brangiai kai
nuojančią delegaciją. Ją sudarė 
keturi Viiko ir vienas Altos 
atstovas. 

Išvykdamas į Maskvą, Viiko 
pirm. Bostono lietuvių radijo 
programoje bandė išsklaidyti 
šias abejones. 

Konferencijos darbų tvarkoje 
yra įrašytas ir Pabaltijo valsty
bių klausimas. Viiko delegacija 
tikėjosi, kad šios valstybės bus 
priimtos į konferenciją pilnomis 
teisėmis. Birželio 26 d. JAV pre
zidentas pareiškė Kongresui, 
kad JAV vyriausybė rems 

J O N A S DAUGĖLA 

konferenciją. 
Lietuvos vyriausybės atstovai 

pirmą kartą Helsinkio konfe
rencijoje dalyvavo pereitais me
tais Kopenhagoje Vėliau dar 
dalyvavo Paryžiuje, Berlyne ir 
Genevoje. Maskvoje bus visos 
tos veiklos kulminacinis taškas. 
Mes jaučiame, kad Vlikas, kuris 
yra pagrindinis variklis 
Lietuvos bylos Helsinkio konfe
rencijoje ir Europos parlamente, 
turi teisę pasidžiaugti tuo didžiu 
laimėjimu, kurį mes, viso 
pasaulio lietuviai, esame 
pasiekę. 

Apie savo dalyvavimą Helsin
kio konferencijoje Vlikas yra pa
informavęs Lietuvos vyriausybę 
ir pas iun tęs vyriausybei 
Helsinkio dalyviams paruoštą 
memorandumą 

Rašant šią apžvalgą, dar 
nebuvo gauta žinių, kokį vaid
menį Maskvos konferencijoje 
suvaidino ši didelė Viiko dele
gacija ir jos nariai. 

Viešnage V i ln iu je 

Viiko veiklos užbaigimo 
p lanus ir Tautos Fondo 
klausimus Viiko pirmininkas iš
sakė Vilniaus Radijo pro
gramoje užsieniui. 

Vlikas savo veiklą pradėjo 
1943 vokiečių okupacijos me
tais. Jis savo deklaracijomis 
įsipareigojo tautai vadovauti 
tautos laisvinimo kovai, iki bus 
a t s t a ty ta Nepriklausoma 
Lietuva ir jos nepriklausomybė 
bus pripažinta pasaulyje. Šiuo 
metu viso pasaulio ilgame
tėmis pastangomis šis tikslas 
yra pasiektas. Tuo pačiu 
pagrindinė Viiko veiklos funkci
ja yra atlikta Dabar belieka 
pasirūpinti, kaip geriausiai 
Viiko turimą patyrimą, archy
vus ir finansinius išteklius per
duoti legaliai Lietuvos 
vyriausybei. Tad ir svarbiausia 
šiam reikalui Viiko delegacija 
min. pirm. Vagnoriaus kvieti
mu iš Maskvos atvyko į Vilnių. 
Tuojau susisiekė su Lietuvos 
vyriausybės nariais ir bendrai 
aptarė planus Viiko veiklos 
paskutinei stadijai kiek galima 
geriau realizuoti. 

Vlikas yra daugiausia poli
tiškai patyrusi organizacija 
visame pasaulyje. Per 48 veiklos 
metus pats Viiko pirm. jo pirm-
takūnai. jo valdybos nariai 

šį klausimą. Vlikas rugpjūčio 1 dalyvavo veik visose tarp-
d. išsiuntė visoms konferencijoje tautinėse konferencijose. Tose 
dalyvaujančioms valstybėms konferencijose buvo pristatyta 
memorandumą, prašydamas, Lietuvos tragedija, pavergimas 
kad visos valstybės pritartų Pa
baltijo valstybių priėmimui. 

Tač i au Šiomis dienomis 
Maskvoje viskas staiga apsi
vertė aukštyn kojom. Vlikas 
į t e iks paskut inį j į savo 
pareiškimą, kad dabar jau ne
bėra jokių įtikinamų priežasčių, 
kurios trukdys Pabaltijo vals
tybių priėmimui į Helsinkio 

ir tautos teise i nepriklausomy 
be. 

Susidarė U»s veiklos gausūs 
archyvai , gausybė įvairių 
dokumentų, kurie ateityje 
galėtų būti naudingi Lietuvos 
vyriausybės politinei veiklai. 
Taip pat Vlikas yra išplėtęs 
savo veiklą. Ir Amerikoje turi 
gerai įrengta įstaigą, kuria 

eventualiai galėtų pasinaudoti 
Lietuvos vyriausybė. 

O, be to. dar yra ir nemažas 
finansinis užnugaris. Vlikui 
užbaigus aktyvią veiklą, šie 
finansai gali būti reikalingi 
Lietuvos vyriausybei. Viiko 
patyrimas taip pat gali pravers
t i vyr iausybei , planuojant 
užsienio politiką. 

Viiko likvidavimas dar gali 
užtrukti kokius 4 mėnesius. 
Lapkr ič io pabaigoje yra 
šaukiamas Viiko seimas Chica
goje, kurį laikysime Viiko bai
giamuoju seimu. Šis seimas 
turės patvirtinti visus padary
tus susitarimus su Lietuvos 
vyriausybe. O vėliau jau beliks 
stengtis šiuos susitarimus įgy
vendinti. Ateinantį pavasarį 
galės įvykti Viiko uždaromasis 
seimas laisvoje Lietuvoje ir ta 
proga visi Viiko archyvai, doku
mentai ir piniginiai ištekliai 
bus galutinai perduoti Lietuvos 
vyriausybei. 

Jeigu nebūtų buvę Viiko, tai 
labai didelis klausimas, kokio
je padėtyje šiandien būtų Lietu
va. Vlikas išlaikė Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo fakto
rių. Jeigu šis faktorius nebūtų 
išlaikytas, tai šiandien Lietuva 
būtų atsidūrusi vienoje grupėje 
drauge su kitomis Sov. Sąjungos 
respublikomis. Tik užsienio 
lietuvių pastangomis visame 
pasaulyje Lietuva buvo laikoma 
laisva, nepriklausoma valstybe. 

Tik jos normali valstybinė 
funkcija buvo okupanto mili-
tarinės jėgos pagalba sutrukdy
ta. Dar ir šiandien daugelis 
Vakarų polit ikos vadovų 
įsakmiai pareiškia, kad Pabalti
jo valstybės yra skirtingoje 
padėtyje. 

Kada lietuvių tauta negalėjo 
kalbėti, išeivija kalbėjo jos var
du. Dabar j au Lietuvos 
vyriausybė gali kalbėti, tad 
dabar yra jos pareiga tęsti šį 
darbą. 

Vilniaus radijo programos 
vedėja užklausė pirmininką 
apie Gotlando salos susitarimus 
ir tų susitarimų deklaraciją, 
kurią Viiko pirm. pasirašė drau
ge su LKP atstovu. O taip pat 
daug skir t ingų nuomonių 
sukėlė Viiko pirmininko viešas 
sveikinimas LKP atsiskyrimo 
nuo Maskvos proga. Šiuo 
reikalu irgi pasisakė Viiko 
pirmininkas. 

Gotlando konferencijoje 
dalyvavo dr. K. Bobelis, kaip 
vienintelis išeivijos politinis 
veikėjas. Be jo, dar iš Lietuvos 
buvo atvykę Landsbergis. Ter
leckas, Buračas. Motieka ir Pa
leckis. Visi sutarė, kad visų 
l ietuvių t ikslas , nepaisant 
ideologinių skirtingumų, kovoti 
už pilnutinį Lietuvos išlaikymą 
ir jos nepriklausomybės 
atstatymą. Tad tuo metu ne
buvo žinomi visi užkulisiai. Bet 
pasitarus,visi sutiko šią dekla 
raciją pasirašyti, įjungiant taip 

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

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

Visos laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs. 1L. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

JEI NORITE NUDŽIUGINTI ARTIMUOSIUS LIETUVOJE, 
praturtinkite jų šventirų stalą1 

Dovanas pristatome bet kur Lietuvoje 10 darbo dienų laikotarpyje 
. ovvffiuiiis siiinnnym — 5 « 

Raudoni ikrai 5 oz. (1 dež.) 
šampanas — 2 buteliai 
Olandiškas kumpis 2 sv. (2 dež.) 
Jautiena 1 sv. (1 dež) 
Šprotai/sardinės 2 sv. (4 dėž.) 
Juodi pipirai 7 oz (2 dež.) 
Pupelių kava 3 sv. 
Indiška arbata 10 oz 
Vokiškos uogienės 1 sv (2 but.) 
Džiovinti bananai 20 oz. (3 pak.) 
Mango sultys 1 qt 
šokoladas 1 sv. (5 plyt.) 

2 M*aoa siuntinys — $89 
Serveladas. palendvica, skilandis, lietuviškos dešros, 
šonine — 22 sv. 

Papildomai galima užsakyti 10 pak. Marlboro cigarečių — $22 
Atlanta lmp©rt-Export. 2719 W. 71 St. Chleago, IL 60629, 

Tai J I 2-434-2121. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Siūlo 

Asmeniškas keliones (pavieniui) { Nepriklausomą 
Lietuvą bet kuriuo laiku už pigiausią kalną! 
Parūpinama viešbučius įvairiuose Lietuvos 
miestuose. 
Sudaroma galimybes nupirkti giminėms bet kokį 
nekilnojamą turtą, pvz. butą, namą ir pn. 

Kreipkitės [ mus, mielai, greitai, sąžiningai 
patarnausime: 

9439 S. Kadzle, Evargraan Park, IL60642, 
Tai. 708-422-3000 

S =113 

"TORVIL" m. 
NEW LOWEST PRICES 

POOR TO DOOR DEUVERY 

• PARCELS PACKED BY CUSTOMER (New and Used Clothing) 
(min, Skg!l2Ubs., no max. Umix) 

• STANDARD FOOD PARCELS (regidar delivery) 
• EXPRESS FOOD PARCELS (14 days delivery) 
• MONEY (hand to hand delivery) 

- regidar (4 weeks) 
- express (7 busines* duys) ^ ^ ^ 

• DELIVERY OF DRUGS AVALIABLE WTTH DOCTOR'S 
PRESCRIPTION 

• MEDICAL INSURANCE FOR VISITORS (Canada otdy) 
»> INVTTATIONS FOR VISTTORS 
• SALE OF RUSSIAN C ARS Lowest prices - i weeks ds'.r>?r.' 

(Wolga, Lada. Samara, Moskvich, Tavria, Niva). 
COMING SOON "AIR CARGO" 

CALLTOLLFREE 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 0 2 1 0 
C 3 A . > i / \ L > A -
H « a d O f f f l c * 
63 Gtlaxy BlvtL, Unit *7. 
Rexdale, Ouarfo M5W 5P1 
Tel: (416) 798-3320 
Fax:(416)798-3321 
B r a n c h 
TORVIL PARCE1-S 
40-i Roncesvalks Ave.. 
Toronto. Omano M6R 2M9 
Tci: '416) 534-3860 
Fa* f4l6) 533^910 

L ITHUANIA 
L A I V U 

CSTONIA 
L'KUAINF 

B Y H O R U S S I A 
M O L D A V I A 

ARMENIA 
C F O R C I A 

L E N I N C R A D 
M O S C O W 

U . S - / V . 
H e a d O f f i c e 
2136 Wesx dieago Ave.. 
Uacago, m. 60622 
TeL (312) 278-5258 
Fax:(312)278-0875 
B r a n c h 
R&RPrrERMSTMIRCO. 
1055 Broadway 
Buffclo. N.Y. 14212 
Tel/Fax:(716)894-9880 

ACCEPT PARCELS BY U*S 



Redaguoja di. K. A. Dagys 

ĮDOMU, ĮVAIRU LIETUVOJ 
Pasiutusiai įdomu pasidarė 

gyventi Lietuvoje. Ten j au nie
kas nenori knygų rašyti, leisti, 
pirkti ar skaityti. Visi nori t ik 
politikuoti, naujienas gaudyti ir 
jas perdirbus skleisti. O t am 
reikia laikraščių, laikraštėlių. 
Kiek jų iš viso dabar leidžiama, 
neįmanoma suskaičiuoti. Statis
tikos biuro žmonės birželio 
mėnesį jų priskaičiavo 1009, o 
kiek dar nepriskaičiuota? Vals
tybinė Mažvydo biblioteka ir 
Knygų rūmai šaukiasi pagal
bos: padėki te su r ink t i , su
komplektuoti , sureg is t ruo t i 
visus periodinius leidinėlius. 
Mes jau nepajėgiam! Laimei, 
kad trūksta popieriaus, kitaip 
tų le id inė l ių c i r k u l i u o t ų 
dešimteriopai daugiau. Nors 
vieno lapelio, nors tik jo pusė, 
bet vis vien kiekvienas mieste
lis, kolchozas nori išleisti savo 
organą, savu balsu nori prabilti 
ir karčiauninkai, ir a laus mė
gėjai, ir naktibaltos, ir ai tvarų 
leidėjai. Visi nori ką nors pamo
kyti, parduoti pirkti. Dar kit i 
(ypač kitos) kitaip nesugeba su
siieškoti amžino ar laikino gy
venimo draugo ar draugės ir 
duoda laikraščiui uždirbti. Apie 
tokius, kurie naudojasi spaudos 
patarnavimais, rašo iš Vilniaus 
mūsų bendradarbė Salomėja 
Čičiškina: 

PERKU, P A R D U O D U , 
KEIČIU... 

Įdomu skaityti mūsų laik
rašč ius , no r s ir p e r p u s 
sumažėjusius, bet negailinčius 
vietos privatiems skelbimams. 
Sakysim, atsiverti Lietuvos rytą 
ir net išsižioji iš nuostabos — 

kokie mes, pasirodo, esame tur
tingi. Parduodame įvairių įvai
riausių garso, vaizdo, kepimo, 
mezgimo, siuvimo, vežimo ir 
kitokią aparatūrą. Parduodame 
užsienyje gamintus daiktus, ku
riuos, žinome, kaip nelengva 
būna pervežti per sieną. O už 
vargą ir riziką tenka mokėti 
dešimteriopai. Ir moka t ie, 
kurie perka. 

O tie, kurie brangių daiktų 
neturi, siūlo pirkti t ikrus kvie
timus į JAV, Vokietiją, Turkiją, 
Jugoslaviją, netgi į Singapūrą. 
Firma už 100 JAV dolerių ga
rantuoja, jog kvietimas bus 
tikras, neįstrigs dokumentai 
jokioje pasiuntinybėje. Negana 
to, jums suteiks išsamią in
formaciją, kur ir kaip galėsite 
laikinai įsidarbinti, kur pri
glausti galvą svetimoje šalyje. 
Na, o jei jūs neturite šimto 
dolerių, čia pat jums siūloma 
"aliutos nusipirkti. Kokia kaina 
— n... ^ka las . Apie tai besi
ta r ianč ios >,. l i n k u s i o s 
nutylėti. 

Tačiau norinčiam pasiganyti 
po Vakarų rojų iškyla dar viena 
k l iū t i s — užs ienio p a s a s . 
Netrukus bus visi metai , kai 
Lietuvoje apribotas užsienio 
pasų išdavimas, mat t rūks ta 
popieriaus. Taigi laikraščiuose 
neatsitiktinai vis dažniau gali 
pe r ska i ty t i tokį ske lb imą : 
, ,Brang ia i , skub ia i p e r k u 
užsienio pasą..." Neįtikėtina? 
Mums irgi atrodė neįt ikėtina. 

kol patyrėme, jog vienas aukš
tas valdininkas, turėjęs seifo su 
užsienio pasais raktą Vidaus 
re ikalų ministerijoje, paty
liukais atleistas iš darbo, o 
prokuratūra taip pat patyliu
kais aiškinasi, kas ir už kiek 
nusipirko užsienio pasų. Ar šis 
faktas nerodo, jog mes viena ko-
j a iš t ik rų jų ženg iame į 
Vakarus? 

Kad tautiečiams gyvenimas 
Lietuvoje nepasirodytų per
nelyg pilkas, pridursiu, jog 
laikraščiuose spausdinami skel
bimai neretai sukelia ir atlai
džią šypseną. Pavasarį, sakysim 
gali perskaityti tokį skelbimą: 
„Turiu daug mėšlo, nežinau kur 
dėti"... Arba: „Keičiu kiaulę į 
spalvotą televizorių", „Keičiu 
svetainės komplektą į trakto
r ių" , „ d e g t i n ė s butel į į 
anglų-lietuvių kalbų žodyną", 
„knygas apie seksą keičiu į ka
vos pupeles . . . " Žodžiu, kai 
politika atsibosta, skaitome 
skelbimus. 

O ČIA ILIUSTRACIJAI 
IŠ RESPUBLIKOS 

Aš mergaitė. Man 16. Visa 
kita paslaptis. Laukiu 17-21 
metų vaikinų laiškų... Nr... 

Man greitai bus 26-ri, ūgis 
184 cm. Nesvarbu, ar Tu mies
tietė, ar kaimietė, nesvarbus ir 
Tavo išsilavinimas, svarbu, kad 
moki būti e legant iška, pa
traukli, išmintinga, patinki ap
linkiniams. Šios savybės mums 
abiems bus labai reikalingos, 
kai važ iuos ime pas mano 
gimines į JAV, po to — į 
Kanadą. 

Man 19 metų, ūgis 178 cm, 
Zodiako ženklas — Avinas... 
mėgstu truputį pasiausti. Jei esi 
sportiškas, tamsiaplaukis, turi 
mašiną, parašyk. Gal aš ta, 
kurios tu ieškai. 

Aš — Ragana. Kartais ilgai 
skrajoju nakties platybėse ant 
keistų svajonių šluotos virš sa
vo prarasto laiko. Kaip ragana 
esu dar jauna — man 28, bet jau 
turiu Raganiuką. Jei nebijai, jei 
tau vienam nyku, atskrisk. 
Sudeginsim lauže vienatvę. 

Man 26 (atrodau vyresnis), 
ūgis — 165 cm, nevedęs. Ne
gražus, rūkau. Retkarčiais išge
riu. Materialiai neaprūpintas. 
Rašyk, jei tikiesi, jog būsime 
laimingi. 

Labas, Nepažįstamoji. Jeigu 
Tau sunku ir neturi kam pasi
guosti, jeigu ieškai artimo drau
go, kuris Tave suprastų, jei 
Tavęs nebaugina tai, kad esu 
„sanatorijoj", kurioje „gydymo" 
la iką n u m a t o te isėjas — 
parašyki man... Esu linksmo 
būdo, mėgstu humorą, muziką, 
sportą, ke l iones . Draugai 
vadina Romantiku. Zodiako 
ženklas — Dvyniai. Jeigu tau 
nedaugiau 30-ties, žinoki, kad 
labai laukiu Tavo laiško. 

Ką žavi ilgos kojos, rainos 
akys, ker in t i šypsena, ele
gancija, natūralūs plaukai ir ne 
tuščias vidinis pasaulis? O no
rint visa tai atrasti, tereikia 
aukšto ūgio (nuo 180 cm), 
nemažų pinigų bei aristokra 
tiškų manierų. 

Spygliuotoji kronikai 

ŠTAI KUR EKONOMIJOS 
PAVYZDYS 

Neseniai Chicago Tribūne 
rašė, kad vienas Kijevo fabrikas 
daro sraigtus ir juos parduoti 
veža į Vladivostoką, už 6000 
mylių. Kitas fabrikas Vladivos
toke daro panašius sraigtus, 
juos pardavinėja visur, taip pat 
ir Kijeve. Je igu tie du fabrikai 
prekiautų ta rp savęs, nereikėtų 
tokios neprotingos ir nuo
stolingos vežiotės. Kodėl taip 
yra? Pasirodo, kad Kijevo fabri
kas priklauso vienai Maskvos 
ministerijai, o Vladivostoko ki
tai. Viena ministerija nenori 
žinoti, ką daro kita, priešingai 
— bando konkuruoti. Tą patį 
daro ir abu fabrikai. Labai 
ekonomiška. 

Po žemes drebėjimo 
Iš prancūzų spaudos 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 5 d. 

Linas Žilvitis 
PRISIPAŽINIMAS 
Brač, tu mano, aš vertas romano! 
Gal net studijos reiktų plačios, 
Kad išryškintų asmenį mano 
Nuo kepurės lig pat apačios. 

Nors marguoju aš ydom beribėm, 
Tas margumas tave tik apgaus, 
Nes tos ydos vadinas dorybėm 
Pagal poreikius naujo žmogaus. 

Nieks to meno geriau neišmano: 
Vinguriuoju visur kaip žaltys. 
Iš tikrųjų aš vertas romano, 
Kurio nieks nei rašys, nei skaitys. 

PAVĖLAVO 

Upėj skęsta žmogus. Tai pas
tebėjęs misteris Džonis šoka į 
valtį ir iriasi prie nelaimingojo. 

— Helo! — šaukia Džonis. — 
Kokia tamstos pavardė? 

— Haris Raitas, mielas pone. 
Greičiau gelbėk!.. 

— O kur tarnaujat, mister 
Raitai? 

— Konservų bendrovėje.. — 
sugargaliuoja Raitas, galutinai 
skęsdamas. 

Bet misteris Džonis nė nema
no padėti. Jis nusiiria į krantą, 
pa ima taks i ir nuskuba į 
konservų bendrovę pas direk
torių. 

— Sakykit, — klausia Džonis 
direktorių, — ar misterio Hario 
Raito vieta laisva? 

— Deja, jau ne! — atsako di
rektorius. — Hario vietą užėmė 
ponas, kuris šiandien rytą davė 
j a m valtelę pasiirstyti. 

RESTORANO 
CHARAKTERISTIKA 

Kažkur Amerikos vakaruose 
keliavo pastorius su keliais savo 
parapiečiais. Į pavakarę susto
jo prie restorano ir užsisakė 
v a k a r i e n ę . Po vaka r i enės 
vienas kel iautojas priminė 
pastoriui, kad jis nepamirštų 
sukalbėti maldelę, kaip tai 
darydavo iki šiol. Pastorius 
atsakė: 

— Šiuo kartu geriau susilai
kyti. Tas, kuriam mes meldžia
mės, neturi žinoti, kad mes 
lankėmės tokioj vietelėj. 

— Mama, — klausia vaikas, 
ž iū rėdamas į savo mokslo 
pažymėjimo kortelę, — kodėl čia 
p a s i r a š e i k ryže l iu , o ne 
pavarde? 

— Todėl, sūneli, jog nenoriu, 
k a d mokytoja manytų , jog 
vaikas su tokiais pažymiais 
galėtų turėti skaityti ir rašyti 
mokančią motiną. 

ELVIS PRESLEY GYVAS? 

TIME/CNN pravedė apklau
sinėjimą: ką manai apie Elvis 
Presley, jis gyvas ar miręs? Ir 
atsakė amerikiečių net 16 pro
centų, kad Presley gyvas ir 
kažkur pasislėpęs džiaugiasi 
gyvenimu. 

ČIA T A I NAUJIENA! 

Dr. Kazys Bobelis rugsėjo 20 
d. kalbėdamas per Vilniaus 
radiją, pasakė, kad Amerika 50 
metų nepripažino Lietuvos 
okupacijos, t a i esąs Vliko nuo
pelnas. Reikia suprasti, kad ir 
nepripažinimą išrūpino t ik 
Vlikas (įsteigtas 1943 metais 
rudenį nacių okupuotoj Lie
tuvoj). Tai mums didelė nau
jiena! Mes iki šiol žinojom, kaip 
ir Lietuvių enciklopedijoj pa
rašyta, k a d Amerikos pre
zidentas Rooseveltas 1940.X.15 
tarpsrovinei Amerikos lietuvių 
de legaci ja i pareiškė, jog 
Lietuvos nepriklausomybė ne
santi panaikinta, o Amerika 
okupacijos nepripažins. Po au
diencijos t ie patys delegacijos 
nariai įsteigė Lietuvai Gelbėti 
Tarybą, kur i netrukus pakeitė 
pavadinimą į Amerikos Lietu
vių Tarybą. Vadinas ir mes, 
kaip dažnai būdavo Sovietų 
Sąjungoj, turėsime iš naujo per
rašyti Lietuvos istoriją. 

AŠ TIK VALYTOJA 

Kaip dažnai esti jei skaityto
jui kas nepatinka Draugo pus
lapiuose, kad ir vakare, nedar
bo metu skambina į redakciją ir 
nepaga i l i piktoko žodžio. 
Pasakojo viena anksčiau čia dir
busi namų valytoja: „Kai jau 
sept in tą ar aštuntą ka r t ą 
skambėjo telefonas, neiškenčiau 
ir pakėliau rage!: Girdžiu, kad 
piktas balsas kolioja, durniais 
vadina ir dar klausia, su kuo jis 
kalba. Aš atsakiau: ,Aš ne dur
n a i s valytoja' ". 

„DŽENTELMENAS" 

Bobbie Cooley iš Bowen, 111., 
pasakoja, kad ji nešina keliais 
s u n k i a i s paketais įlipo į 
autobusą, bet niekas iš sėdinčių 
vyrų jai vietos nepasiūlė. Tik 
vėliau vienas prašneko: „Ponia, 
nenue ik i t toli nuo manęs, 
Chesnut gatvėje aį išlipsiu". 

Reader's Digest 

Atrodo, didelio čia daikto — 
eiti. Atsistojai ir eini, pirma 
kairę koją, paskui dešinę, ir taip 
koja už kojos ir žingsniuoji sau. 

Al. Likanderiene, Draugas 

Iš senų raštų 
DAINA 

Mieli broliai paklausykit, 
Ir gazietas paskaitykit; 
Girdžias sviete naujinelės, 
Kak ima vaiskan paniteles. 

Katro* iš sodžiaus šaunesne* 
Ir ant figuro gražesnes, 
Toms raitarijon reiks stoti, 
Su dragūnais vajevoti. 

Katros neturės ukvatos, 
Toma reiks stoti }>rie pebatos; 
Keiks išmokt mašaravoti, 
Strielbą ant pečių nešioti. 

Iš mieste slaunios paneles, 
Bus paskirtos su ulauais; 
Reiks ant širmy arkliu joti. 
1-joblė" prie šono nešioti. 

Katros šaunios bus žandarais, 
O kur senos kašavarais; 
Kaip sukrus eiti ant atikų, 
Dainušninkes prie muzikes. 

Prie štandarų — zokauninke*, 
Prie tumių — vakarušninkė>. 
O riebiąsias kiš purvynC'n, 
Neišbrendamoii dumblynen. 

Daug kalbančias — paručikems, 
Pletkininkes — pulkauninkems; 
Katra moka daugiau melo, 
Ta gaus rangn jeneralo. 

Karalius didžiai rupmas, 
Per mane jums siunčia žinią; 
K*:l jau reikia gatavotis, 
Su vištoms ant kares stoti. 

ŠIURPUS ATSITIKIMAS 

Georgetown, Guyana. Čia 
buvo renkama krašto gražuolė, 
Miss Guyana, ir kai reikėjo 
kand ida tėms persirengt i 
maudymosi kostiumėliais, pa
aiškėjo, kad banditai ar juokda
riai jų bikinius pavogė. Kas 
toliau buvo, nežinome. 

— Alio! Tai biuras, į kurį pri
stato pamestus daiktus? 

— Apsirikote — mums atneša 
tik rastus daiktus. 

— Iš ko gyvenate? 
— Iš pensijos. 
— Dvidešimt penkerių metų 

jūs gaunate pensiją? 
— Ne aš — tėvas. 

A P S I R I K O 

Vyras grįžta vėlai po pusiau
nakčio namo. įeina į miegamąjį. 

— Ar tai tu, mielasis? — klau
sia žmona. 

— Ne. Tai aš, tavo vyras. 

Vyras susibarė su žmona. 
— Ko gi tu iš tikrųjų nori? — 

šaukia jis. — t u turi dešimtis 
draugių, o man neleidi turėti nė 
vienos. 

Ėjo boba palei trobą, 
Oi, ta boba negera: 
Tik užkliudė boba stogą — 
Ir trobelės nebėra. 

(Iš žodinės kūrybos) Šluota 

'Pasiruošęs maratoninei kalbai (kaip ir pas mus esti). 
IS jugoslavų spaodoa 

NUGIRSTA VESTUVĖSE ŠYKŠTUOLIS IR PAGALBA 

Tos vištos nedoro budo 
Pas karalių nnsigrudo. 
N'or karaliaus paniekinti, 
liaidį ant sosto sodinti; 

liet karalius sumislijo, 
Kad vištos mergaičių bijo; 
Dėlto į vaiską užraše 
Ir ant vainos visus prašu. 

G. Valuckaa. Dainų knygelė, 1908 

Iš Čilės spaudo? 

NEPASITIKĖJIMAS 

Amerikiečių milijonierius, 
belankydamas savo plantacijas 
Pietuose, užėjo sekmadienį į 
mažą negrų bažnytėlę. Ten jam 
labai patiko vietinio pastoriaus 
pamokslas, ir jis įdėjo ; lėkštę 
stambią auką. Pamaldų pabai
goje, suskaičiavęs pinigus, 
pastorius paskelbė; 

— Šiandien surinkome du 
dolerius trisdešimt penkis cen
tus. Jeigu banknotas, paaukotas 
džentelmeno, kuris sėdi kairėje 
pusėje netoli durų, pasirodys 
tikras, tai būsime surinkę šimtą 
du dolerius trisdešimt penkis 
centus. 

GERAS PIRKINYS 

Kirijokas Meškakaklis giriasi 
pirk* pelningą namą: 

— Pelningas tuo, kad kaip tik 
prieš namus stovi gatvės ži
bintas ir naktimis apšviečia 
įėjimą, laiptinę, saloną. Nerei
kia naktimis deginti lempų, 
naudoti elektros energijos. Ar 
tai ne taupu? 

— Jaunoji tokia kukl i , 
nedrąsi. Kas jai yra? 

— Ji išteka pirmą kartą. 

Sevilijoj, Ispanijoj, susikūrė 
gyvulių globos draugija. Veiklos 
pradžiai reikia pinigų, iš kur 
juos paimti? Aišku, reikia 
populiariausio sporto (kaip 
Chicagoj rengti madų parodas), 
tai surengė... bulių kautynes. 

* 

Žinomoj New Yorko karčia-
moj kabo iškaba: 

„Pasitikim tik Dievu, visi kiti 
turi mokėti grynais". 

Vienas neturtingas pilietis at
vyko pas turtingą šykštuolį. 

— Esu labai sunkioje būklėje, 
— kreipėsi j i s nuolankiai. — 
Mano žmona serga. Vaikai 
išalkę. Padėkite man! 

— Jokiu būdu, — atsakė išsi
suk inėdamas šykš tuol is . — 
turiu neturtingą ir suvargusį 
brolį. Ir man reikia jį sušelpti. 

— Bet juk visi žino, kad jūs 
savo broliui nieko neduodate, — 
tarė atvykėlis. 

— Šventi žodžiai. O jei žinote, 
kad neduodu savo broliui, tai 
kaip galite manyti , jog duosiu 
ką nors svetimam žmogui?! — 
pareiškė užkietėjęs šykštuolis. 

Gerk, valgyk, linksminkis. 
dainuok, nes rytoj tau gali atim
ti kredito kortelę.Užraša9 
vienoj Chicagos karčiamoj. 

* 

Šeima keliavo visą dieną. Kai 
a tvyko į reikiamą vietą, 
šeimininkas paklausė, kas 
vairavo. 

— Pusę kelio aš, o visą kelią 
mano žmona, — paaiškino 
vyras. 

I kalnus atvažiavęs atostogau
ti žmogus klausia vietinį tu
rizmo vadovą: 

— Ar dažnai turistas nukrin
ta nuo uolos? 

— Ne, — atsako šis. — Daž
niausiai tik vieną kartą. 

* 
Pempė rėkia: „Gyvi, gyvi!" 
Pamačius bernioką klyvų; 
Pempė šaukia visa burna. 
Pamačius mergiotę durną. 

Lietuvių tautosaka 
Ką šiandien pasakytų draugas 
Nikita žadėjęs mus palaidoti? 

' 
• 
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MEKSIKOS 

Pr ieš m e t i - 1^90 m. birželio 
27 dieną, salezietis kun. Juozas 
Kisielius at&ventė savo kunigys 
tės 50 metų jubiliejai Meksikoje, 
Saltillo mie-te 

Kun . J m Kisielius yra 
gimęs 1909 - balandžio 28 d. 
Bendžių km Gūdžiu parapijų 
je, Jurbarko • iNčiuje, Raseinių 
apskrityje. 

B a i g ę s G rdžiq p r a d i n ę 
mokyklą , mokėsi J u r b a r k o 
„Saulės" gimnazijoje. 1928 m. 
išvyko Italij. • 
cuzijon. ku r sti 

1935 m. bu 
ir mokytoja v 
atgal į Itali< i 

KUNIGAS 
MlSIeFOSE 

kun. Juozas gimė lietuvyje. 
Taip pat parašą . kad j< tėvai 
Marija ir Juozas, auklėdami jį, 
įskiepijo meilę Marijai ir šv. 
Juozapui 

Kun. Juozu svajone aplankyti 
Lietuvą, Girdžius ir dar tebe
gyvenančias seseris Juzefą ir 
Julę. D* dei kun Juozui linkiu 
jo uorų išsipildymo, daug daug 
jėgų jo kilniame darbe. 

Seserėnas Kęstutis Rileris 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL t STATE REAL ESTATE 

o po 2 m. Pran M I S C E L L A N E O U S 

lijavo filosofiją. 

Vasario 16 gimnazija Vokietijoje iškilmingai pamini Tautos šventę ir Lietuvos nepriklausomybes 
pripažinimą. Čia yra ir vokiečiu atstovai. 

Nuotr. M. Šmitienės 

DIEVAS GRĮŽTA Į 
LIETUVĄ 

KAZYS BARONAS 

Kelis kartus esu minėjęs, kad 
Lietuva yra Pabaltijo valstybių 
centre , kadangi Vokietijos 
spauda, televizija ir radijo pir
moje vietoje visuomet mini 
gintarų kraštą. Ir V. Lands
bergio pavardė vokiečiams yra 
žinomesnė už esto Arnoldo 
Ruutelio ar latvio Gorbunovo. 
Vokiškoje ,,media" visuomet 
randamos V. Landsbergio kal
bos ištraukos, jo pasikalbėjimai 
su spaudos atstovais, mūsų AT 
pirm. nuotraukos televizijoje, 
dažnai lietuvį pavadinant „kie
tasprandžiu". 

Štai rugsėjo 18 d. V. Land
sbergis buvo trumpai parodytas 
televizijoje jam kalbant JT sesi
joje, jo nuotrauka jau kitą die
ną tilpo spaudoje, pvz. sveiki 
nant lietuvį Sov.Sąjungos pa
siuntiniui prie JT Voroncovui. 
Dar toliau. Ilgame straipsnyje 
Miuncheno ..SueddeutscheZei-
tung"' mini rašytoją T. Venc
lovą, kuris V. Landsbergį stato 
vienoje pakopoje su DLK Gedi
minu. Tačiau apie tai atskirame 
straipsnyje. 

Šiandieną kiek apie žurnalis
to Helmuto Oertelio viešnage 
Gedimino mieste. Mūsų sostinę 
jis aplankė iš savo protėvių — 
Karaliaučiaus miesto, apsisto
damas „Lietuvos" viešbutyje. 

„Kokia gaži Lietuva — jau pat 
pradžioje rašo vokietis, matęs 
mūsų ežerus, upes, miestus, baž
nytkaimius, geltonus nupjautų 
javų laukus, žaliuojančius miš
kus, raudonus namų stogus 

„Geltona, žalia, raudona — tai 
Lietuvos spalvos, geresnes atei
ties ir vilties spalvos'' - sako 
vokietis. 

Viešbučio balkone jis kalbasi 
su Algiu Klimaičiu - Urbonavi
čium, lietuvių prekybinės ats
tovybės Vokietijoje vedėju, 
matydami Vilniaus bažnyčių 
bokštus, operą, parlamento rū
mus. 

Kas įvyktų Lietuvoje, pavy 
kus Maskvoje maištui? 

Be jokiu abejonių gatvės būtų 
užtvindytos šarvuočiais. Lands
bergis ir visa vyriausybe suim
ta. Maskvai ištikimi komunis
tai paimtų valdžią į savo 
rankas, prasidėtų „valymas". 
Laikraščio bendradarbis pa
siekia Gediminio g vę Miesto 
plane dar įrašytas „Lenino" 
va rdas Vokie t i s sustabdo 
vyresnio amžiaus vyrą užklaus
damas, kodėl miesto plane dar 
liko Lenino vardas? Juokiasi 
lietuvis, pirštu rodo kaklą ir 
sako: „Lenin kaput. Strasse 
weg, Denkmal weg I^eninas 
pribaigtas, šalin gatvė, šalin 
paminklas". Vyras veda žurna 
listą prie nedidelio parko. 

Likusi t ik papėdė nuo komunis
tinio vado stovylos. 

Apyvartoje naudojami rubliai. 
Krautuvėse nesimato prekių, 
tačiau sutinkami Vilniaus gy
ventojai yra labai simpatiški, 
linksmi, optimistiškai žiūri į 
ateitį. 

„Žiūrėkite, mes turime gražų 
kraštą, pinigus užsidirbt galim 
iš turizmo" — sako M. Buskas,. 
Žiūrėkite į Europos žemėlapį. 
Juk mes gulime jos viduryje — 
sako jaunas vyras. 

Leidžiasi žarijos spalvos saulė. 
Greitai bus tamsu. jai pasken
dus Vakaruose. Iš ten turi ateiti 
pagalba Lietuvai, norint ateity
je laimingai jai gyventi. 

Ne visi taip gražiai aprašo 
Lietuvą. Rugsėjo mėn. 19 d. 
Miuncheno dienraščio skaityto
jų laiškų sk. H. Maul puola Pa 
oaltijo valstybes. Girdi, Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje nie
kuomet nebuvo demokratinėm 
santvarkos, lietuviai ir latviai 
galvotrūkčiais bėgo ir rašėsi į 
SS dalinius, tuose kraštuose vy 
ko didžiausios žmonių žudynės 
ir t.t. Atsakiau ilgu laišku pa
žymėdamas, kad lietuviai jokių 
SS dalinių neturėjo. Nurodžiau 
ir šaltinį — Washingtono tauti
nio archyvo dokumentaciją — 
ištrauką. 

Užbaigsiu sportiniu gyveni
mu, kadangi Tarptautinio vyk
domojo olimpinio komiteto p* įsė 
dyje Berlyne rugsėjo mėn. 18 d. 
Pabaltijo valstybės buvo priim
tos į narių eiles. Visuotiniame 
susirinkime 1992 m. Prancūzi
jos Albertviile mieste 'čia vyks 
vasario 3-23 d. žiemos žaidynės 
ir liepos mėn. 25 - rugpjūčio 
mėn. 5 d. Barcelonoje vasaros) 
bus t ik formalus pritarimas 
Lie tuva i a ts tovavo latvių 
kilmės Janis Grinbergs <jis 
vedęs žurnalistę Griniūtę) gera 
vokiečių kalba paprašvdamas 
pabaltiečiams finansine-; para 
mos. Olimpinis komitetas pri 
žadėjo pinigus skirti iš specia
laus *bndo Spėjama, kad Lietu 
vai vasaros žaidynėse atstovaus 
20-30 sportininkų. Keli yra nm 
ti medalių favoritai, pv/ R 
Ubartas, Kidykas irkt. Sovietai 
norėjo pabaltiečius dar įjungti į 
savo eiles, tačiau lietuviai, lat 
viai ir estai atsisakė. 

Sovietinio sporto mini*teris 
M Russak pasikalbėjime su SIP 
'Vokietijos sportinės infor 
macijos tarnyba^ atstovu tiesiog 
maldavo pabaltiečių pagalbos, 
ypač rankinio, krepšinio, tink 
linio rinktinėms. Vokietis tuoj 
pat atšovė, kad tai prieštarauja 
Tarptautino olimpinio komiteto 
taisyklėms Rusas numato tar 
tis su olimpiniu komitetu. 

prašydamas padaryti išimtį. O 
dar prieš keletą metų, pasi
traukus Lietuvai iš Sov. S-gos 
sportinio gyvenimo, jos sporto 
vicemin. Kazakievič pasakė: 
„Mums lietuviai nereikalingi, 
laimėsime ir be jų!" Žygis 
Canossą?... 

Vienos „Austria' ' futbolo ko 
mandoje žaidžia Vilniaus „Žal 
girio" narys V. Ivanauskas 
Rungtynėse prieš St. Poelt 
vienuolikę lietuvis tariamai 
šoninį teisėją pavadino „Bloede 
Sau — kvaila kiaule". Toks įžei 
dimas baudžiamas pašalinimu 
iš aikštės, pinigine bausme, dis-
kvalifikacija bent keturioms 
rungtynėms. Lietuvis nebuvo 
nubaustas, nes prieš sportinį 
teismą jis taip paaiškino: „aš 
pasakiau „nieko sau" — kas 
lietuviškai reikia „kas yra". 
Mat žodis „sau" vokiškai skam
ba kaip . .kiaulė". Nebuvo 
vertėjo, tad lietuvis buvo ištei
sintas. 

I įvairių sporto šakų tarp
tautines sąjungas priimamos 
Pabaltijo valstybės. 

gnzę.s Lietuvon 
1937 m. išvyko 

ir 1940 m. buvo 
įšvent intas kunigu. Po 7 m. 
išvyko į Meksikos misijas ir ten 
tebesidarbuoja 

Kun . Juoz:^ gimė gausioje 
Marijonos Norkutės ir Juozo 
Kisielių 11 vaikq šeimoje. Jis 
buvo dešimta>>. Kilęs iš gam 
tos grožiu apdovanotos Mituvos 
upės pakrant *s ir iš senovėje jau 
garsios Gidžių vietoves, kun. 
Juozas nenuilstamai darbuojasi 
ar t imo gerovei. 

Meilė yra dangiškas kvėpa 
vimas rojaus oru. 

V. Hugo 

DRAUGE GAUNAMI „NIDOS" KNYGŲ 
KLUBO LEIDINIAI 

PAVASARIO LIETUS, romanas. Al. Baronas 261 
psl 

MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas Mškinis. 
191 psl 

ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai Mykiąs 
Vaitkus 297 psl 

PER GIEDRĄ IR AUDRĄ 1909-1918 atsiminimai. 
Mykolas Vaitkus. 272 psl 

ŽEMAIČIO ŠNEKOS, I daiis Ignas Končius 285 
psl 

ŽEMAIČIO ŠNEKOS, II dalis. Ignas Končius. 239 
psl 

SAULĖS GR|ŽIMAS. novelės. Al Baroną; 141 
psl 

VIKTUTĖ, apysaka Šatrijos Ragana 143 psl. 
NUSKANDINTAS ŽIEDAS, novelės Juozss l in i 

nis 200 psl 
INICIALAI PO TILTU, novelės. Antanas Tu .156 

psl. . . . . . . 
TARP DANGAUS IR ŽEMĖS, feljetonai R Spalis. 

142 psl 
TAIKOS RYTAS, novelės Jurgis Ghauca 229 psl. 

PO ANGELŲ SPARNAIS, novelės Ale Rūta. 191 
psl 

IKARO SONATA, romanas J Gliaudą 194 psl. 
DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI, romanai I d. 

Petronėlė Orintaitė 1 71 psl 
DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI, romanas II d 

Petronėlė Onntaite 1 / 3 psl 
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, H d atsiminima Myk 

Biržiška 245 psl 
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS. III d atsiminima. Myk. 

Biržiška 312 psl . . . 

$3.00 

$3.00 

$3 00 

Š3 00 

$3 00 

$3.00 

$3 00 
$2.00 

$3.00 

$3.00 

$3.00 

$3 00 

$3.00 
$3 00 

$3 00 

$3 00 

$300 

$3.00 

Pastaba. Užsakant knyga-, per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos 

A V I L I M A S 
M O V I M O 

T ei. 376-1682 ar 376-5996 
tO°<o—2U0/o— 3©%a pigiau mokėsit 

už apdraudę nuo ugnies ir aututricoiljo 
}as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V? W a s t 95th Siret 
Tai - (708) 424 8654 

(312) 581 8654 

" GREIT 
f'ARDUODA 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

t u n u C *'•• -i"S nuėstu letchntą Dubu .r 
uinitesty V«l". qre.»ai yatantuotat ir sąži
ningai 

3ia -77 'J -3SI3 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V. T. ELECTRIC CO 
'.jcensed. Insi n •' Bonded 

436-693/ 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

k, ^ 
Kun. Juozas Kisielius — jubiliatą.** 

Po antrojo pasaulinio kero 
Pizos mieste. Italijoje, jis su kun. 
A n t a n u Naujoku vadovavo 
įs te igta ; Lietuvių kolegijai. 
Šioje institucijoje prisiglaudė 
i š e i v i liettmai, kurie karo 
audrų išblaškyti norėjo U sti 
mokslą. 

Kun. -Juy/x> Kisieliaus 50 m. 
jubiliejų įiražiai paminėj Sai--
s i a n o " l a ik raš t i s su 
traukomis ir pažymėjo, ; 

MASTER Pl.UMBING 
COMPANY 

Licensed. Born'ed. I'iscred 
Nauj; darbai ir paisymą* Virtuves 
ir vonios k?b'netai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamvdžius, 
8 E N SERAPINAS /US 636 2960 

Patyręs dažytojas •§ Lietuvon 
siūlo savo ppslaurjas vidaus ir 
lauko dažymo darbams uč labai 
prieinamas kainas 

Tat 312-436-3709 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • iaia • Pri 
ir Reikm«<iy'S 
Virš 75 metu 

patikimas patarnavimas 
rrPEVVRnERS • COPIERS 

FAX • CALCUl-ATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone(312)581 4111 

Gydytojai I i L ietuvos ga l i 
prižiūrėti valku* arba senulius 
Laisvai kaHxi angliškai. 

Tai. 312-436-3709 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 
i RiNOi • ''•• s« N A S 

J. BUBNYS 
737-5168 

Jauna, patyrusi gydytoja — pe
diatrė labai gerai prižiūrėtų Jūsų 
mažus vaikus 

Tai. 312-436-4883 

T A I S O M E 
SKAI RIMO R DŽIOVIAM') 
M A S I N A ^ IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hemas Deckys 
T * st»-«s?4. Nuo * n*> * ' *ap* 

K a l O * ' lietuvi**;;? 

JEI KALBATE ANGLIŠKAI, 
mano agentūra gali jums padėti 
aurast darbą prižiūrėti vaikus 
arba sūnelius Kreipkitės Ro-
*all*» tol . 312 649-0822 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586 5-59 
(708) 4?5-7161 

RIMAS L. STANKUS 
Perkant ar Parduodant 

• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 

• Muosavyuių įkainavimas vaitui 
• Perkamo ir Parauodame Namus. 
> Apartmentus <t Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

mm 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Kedzk* Ava., 

Chteaao, IL 88829 

(312) 778-2233 
IMCOME TAX - INSUBANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Gregas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
» Nuolaida pensininkams 

l*sa«s»»»»»«*"aeaB»ae»a»ae»»"aa«a^a^Beaa^a»»aa^a^aae»^a»»aeBa»eeaa» 

/ " V ^ Rr .AlMAKI. I N C 
^ ^ j n t t i l J r L . t b 0 2 S i-utaski, 

J12-767-0600 

„BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įviirjų r>uosa 
v>bių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkit.' BUDRAIČIUI 

Bu< 312 58-5^100 
ie>. 312-7783971 

29 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Vthtor»» ŠlmaHIs. Bealtor 
lr*na 8Jtn»tmbl«n». 

Bealtor Assoc 
Nuosavyoių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. K»dzla Ava. 
Tai. 436-7878 

QfSrkx% 

FIRST RATE REAL ESTATE -
AUŠRA KRiŠČtŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų p.rKimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuviu, erigių ir 
i'ji^r.g kalbomis •*" 
• Nemokamas namj 

Įvertinimas 
• Pertcan-r' ir 
pardjodame namus 

• Apartmentus • ftim; 
• Pensininkams 

nuol?tda 
• Greitas i ' sąžiningas | 

pstami.- ' c 

Mi*«•***» kremus Sao te'.efonj 
(312) 7 6 7 - 2 * 0 0 

4545 W. $ 7 * Sti»et, CNcago. I t 63629 

For Sala b y Ownar 
<S08 Ho«»ton . L a m o n t , l t . O p a r h * » . 
SaiMJ. Oct. 6,12-5 am. Sp'it-lev6l beau 
tv vmth ?Mi cars detache^ garag«: 3 bdrm . 

• •..•••h; tam rm wrlir<»place. ci'-i. newly 
. rpptfld: beautifuiiy landscaped; im 

macolate. movėki ccnd. Asking $149,90' 
Call 708 257 3428 

H 6 L P W A N T E D 

SEMKE EXCLUSIVE 
ieško patyrusios siuvėjos. Skam
binti Analai, t a i . 312-829-4740 

f O* SALE 

i 

PARDAVIMAS i i i IA1SYMAS 

MIGLINAS TV 
. . • • 

l.-i S76 141 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Danu, sutaupysite pirkdami čia jų 
•rtis Pasinauiiukito patogiu 
atidedant pasinnKtuS reik 

meniį ypatingai progai Pilnai 
jtg loto nuotraukų nptarna 

vimui Atidaryta pirmadienj ir 
•••.i'tadionĮ vakarats Ba* 8 vaian 

dos Antrad ir trečiad susikalbėsi! 
i ' e tuv ' • 

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

21 
k v \ l t O K REALTORS 

7^22 S. Pulaski Rd. 
43b5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

je i no r i t e parduot i ar p i rk t i na
m u - , kreipki te-- į Danutę Mayer . )i 
p r o t e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i . ir 
as t i ienKk. i i patarnaus. Įka inav imas 
v e l t u i . 

HOUSE FOR SALE 
6422 S. Franclaco; 2 bedrm 
Dungak)w: new roof. new turnace, 2 
car bnck garage. Modern kitchen. 

Caii Don: 312-581-0258 

Or̂ us-21 — mis a 
A C C E N T REALTY, INC . 

5265 VVest 95th Street 
'^ak Lavvn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R»» 708 423-0443 

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

FOR RENT, 

Parduodamas 1887 m. automoMtts 
i>xJye Cnarger gerame stovyje. .,5 
speed manua!". Prašoma $3,200 ar
ba geriausias pasiūlymas Kreiptis 

tai 708-448-3893 

Parduodamas valg. kamb. 
apakrttaa rtataa ir 4 kėdes, taip 
pat mažas apskritas staliukas ir 
lova be matraco Skambinti: 

312-778-6876 

išnuomojamas 4 kamb. butas 
vienam vyr amžiaus lietuviui 
Cicero. IL su šiluma, antrame 
aukšte. $450 į mėn. 

Tai. 708-425-1310 

išnuomojamas 6 kamb. 3 mieg. 
bt Brighton Pk. apyl. nuo lapkričio 
1 d Tai. 312-847-4610. Skam 
binti 7-8 vai vakaro. 

• • n u o m o j a m a s g r a i u a , asu la taa S 
k a m b . bt. Kampas 68 St & VVashtena* 
Ave. Skersai gatvAs nuc Šv. Kazimiero 
v ienuolyno gražiųjų sodų $385 į mėn 
;skaitant Šilumą ir karšta vandenį Skam 
binti vakarais Ta i . 3 1 2 - 2 4 7 - 3 7 7 7 arba 
3 1 2 - 9 2 7 - 5 7 4 5 . 

išnuomojamaa 4 kamb. 2 mieg 
butas 71 St. & Rockvvell Ave. apyl. 
$285 { man. 

Skambinti 312-434-0566 

r i 
Išnuomojamaa gra iua 4 
kamb. butas Marquette Parke 

Skambinti 312-737-7202 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catenng 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago. IL 80838 
Tai 581-8500 

i • ' 



A.A. STASĮ BALĮ 
AMŽINYBĖN 
PALYDĖJUS 

A. a. Stasys K. Balys 

Dr. ec. Stasys Kazys Balys 
pastaruoju metu buvo gydytojo 
priežiūroje, nes šlubavo jo šir
dies ritmas. Tartina, jog netikė
tai užmigo amžinu miegu savo 
namuose, prie rašomojo stalo, 
1991 m. rugpjūčio 9 d., eidamas 
aštuoniasdešimt ketvirtus savo 
amžiaus metus. Tai buvo tauri 
lietuviška asmenybė. Savo pri 
gimtimi ir išsimokslinimu 
Velionis buvo mokytojas, auklė
tojas. O savo darbštumu ir 
rūpestngumu padėti artimui jis 
buvo ir lieka gražus pavyzdys 
visiems. 

Velionis Stasys K. Balys 
gimęs Petrapilyje, Rusijoje, 
1908 m. liepos 1 d. Jo tėvai 
Anicetas ir Marija Starkutė 
Baliai. Motina, širdies smūgio 
ištikta, mirė 1917 metais. Tėvas 
su t r i m i s sūnumis (Stasys 
vyriausias) 1918 m. atkilo į 
atsikuriančią Lietuvą ir apsigy
veno Skapiškyje, Panevėžio aps. 
Velionis Stasys Skapiškyje 
sėkmingai mokslinosi ir 1926 
meta is baigė mokytojų 2-jų 
metų kursus. Pradėjo darbą pra
džios mokyklose, bet savyje degė 
ryžtu siekti aukštesnių mokslo 
pakopų. Todėl, persikėlęs į Lin
kuvos pr. mokyklą netoli Kauno 
įstojo į Simano Daukanto moky
tojų seminariją Kaune. Uoliai ją 
l ankė , nė dienos nepraleis
damas jos pamokų. Seminariją 
baigęs, atliko karinę prievolę 
kar iūnų aspirantų kursuose. 
Juos baigus, išėjo į atsargą j . lei
tenanto laipsniu 1932 m. 

Grįžo į mokytojus, gavęs 
paskyr imą į Garl iavos pr. 
mokyklą . Įstojo į Vytauto 
Didžiojo universi tetą , pasi
r i n k d a m a s s tudi juot i eko
nomiją. Stropiai lankė paskai
tas, svarbesnius kursus užsi
rašinėdavo... Ir dar daugiau. 
A n t r a i s a r trečiais studijų 
meta is įstojo į prof. V. Jurgučio 
vedamą finansų ir kredito 
seminarą, kurin buvo priimama 

iki 30 studentų atrankos keliu. 
Šio seminaro darbų krūvis 
studentui sudarydavo tarytum 
antrą fakultetą. Stasys Balys 
išklausė seminarą ir parašė 
diplominį darbą: Klaipėdos 
krašto asmeniniai mokesčiai. 

Pradėjęs universiteto studijas. 
Stasys įstojo į LST Korp! Neo-
Lithuania ir jos eilėse liko iki 
mirties. 

1938 m. Stasys Balys sukūrė 
šeimą su dantų gydytoja Danu
te Jasiūnaite. Juodu susilaukė, 
išaugino ir išmokslino dukrą 
Aldoną ir sūnų Saulių. Gavęs 
dipl. ekonomisto diplomą, 
Stasys Balys pradėjo dirbti re
ferentu prekybos depar
tamente. Reiškėsi studijiniais 
rašiniais „Tautos ūkyje", Eko
nomikoje ir kt. Bendradarbiavo 
ir neolituanų leidiniuose: Aka
demike, Jaunojoj Lietuvoj. Be 
to, jis vedė Kauno radiofone 
spaudos apžvalgos pusvalandį, 
vėliau perėjo į Radijo pašto 
valandėlę. Lietuvos okupacijų 
metais Stasys dirbo Aukštesnio
joj Prekybos mokykloj Kaune. 

Artėjant raudonajai armijai j 
Lietuvą, 1944 m. Stasys Balys 
su šeima pasitraukė į Austriją. 
Vos susiradęs pastogę ir gavęs 
maisto korteles, pradėjo ieškoti 

kelio į Insbrucko universitetą -
mokslintis iki doktorato. Paraše 
ir apgynė disertaciją: „Bretton 
Woods sutartis ir jos instituci
jos pasaulio ūkinėj politikoj". 
Universi tetas suteikė eko
nominių mokslų daktaro laipsnį 
1949. 

1950 m. gegužes 14 d. Balių 
šeima išlipo New York uoste. 
Pastoviai įsikūrė Grand Rapids, 
Michigan valstijoje American 
Institute for Economic Research 
jį pakvietė šio inst i tuto 
moksliniu bendradarbiu 
1951-1953. Iš čia perėjo į Grand 
Rapids Standard Co. 1954-1958. 
Siekdamas daugiau laisvo laiko 
sau, Stasys įsigijo mokytojo 
teises ir perėjo dirbti į Michi-
gano valstijos mokyklą. Pasi
traukdamas į pensiją dirbo 
Comstock Park public School. 

Stasys K. Balys savo gyve
nimo kelyje niekad nenutrūko 
nuo lietuviškų reikalų ir lietu
viškos bendruomenės. Dir
bdamas laisvos Lietuvos mo
kyklose, jis sielojosi ir tos 
mokyklos aplinkoje gyvenančių 
lietuvių švietimu, auklėjimu. 
Gilindamas studijas Insbrucko 
universitete, gavo paskyrimą 
B ALF įgaliotiniu Gyvendamas 
Grand Rapids bendravo su tos 

vietovės lietuviais, bene septy 
nerius metus pirmininkavo 
LB apylinkės valdybai. Kaip 
parapietis, daug pastangų pa
šventė, siekiant lietuvių kalba 
pamaldų sekmadieniais. Dar 
niai jis talkininkavo Grand 
Rapids radijo lietuviškų laidų 
valandėlei. 

Šviesios atminties Stasys 
Kazys Balys palaidotas Grand 
Rapids, MI Lietuvių kapinėse. 
Atsisveikino su Velioniu visi tos 
vietovės lietuviai. 

Mano atmintyje įsirėžęs jo 
laiškutis man (1989). Jame jis 
prašė patalkinti jam įsigyti 
keletą knygų, kaip Tautinės 
minties keliu, Lie tuvia i 
t au t i n inka i — komunis tų 
kankiniai, Laisvės besiekiant ir 
kt. Tai atlikau su malonumu ir 
įkandin siuntos, gavau jo 
padėkojimą (čekį ir laišką — 
keletą sakinių dienos klau
simais. Tai buvo jo paskutinis 
laiškas man... 

Mečys Val iukėnas 
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pildykite saiką kviečiais ir 
Anksty vas tiesos perteikimas atimsite velniui galimybę jį 

apsaugos nuo klaidos. Kažkas pripildyti smala". 
yra teisingai pasakęs: „Pri- '• Edaards 

A.tA. 
ELENA JAKSONIENĖ 

VENCKEVIČIŪTĖ 

Gyveno Lansing, Michigan. 
Mirė 1991 m. spalio 3 d., sulaukusi 90 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Eduardas Jaksonas. 

marti Aldona ir šeima; duktė Irena Laurin, žentas Martynas 
ir šeima. 

Velionė bus palaidota spalio 7 d. Šv. Juozapo kapinėse, 
Lansing. MI. 

Nuliūdę sūnus ir duktė su šeimomis. 
Tel. 517-485-1807. 

Laimingi tie, kurie miršta su 
paguodžiančiu įsitikinimu, kad 
yra nusipelnę pasiliekančiųjų 
ašarų. Fridrikas Didysis 

VIZŲ LOTERIJOS 
REGISTRACIJAI 

ARTĖJANT 
ADV. LAIMA NAINYTĖ-GARBONKIENĖ 

Vizų loterijos programos di
rektorius rugsėjo 30 dieną man 
pranešė, kad kada nors ateity
je bus įsteigtas JAV konsulatas 
Lietuvoje, bet dar ne dabar. At
sisakyta net ir laikinos įstaigos 
Vilniuje vizų loterijos 
vykdymui. 

Lietuvis, besiregistruojantis 
dalyvauti loterijoje, tu rė tų 
nurodyti JAV konsulatą Mask
voje, į kurį JAV valdžia turėtų 
pasiųsti registraciją, jeigu 
būtum vienas iš išrinktųjų lo
terijos procese. 

Iš telefoninių paskambinimų 
į įstaigą pastebėjau, kad kyla 
daug klausimų ryšium su lo
terijos registracija. Taigi dar 
kartą apibūdinsiu Valstybės 
departamento reikalavimus, 
norint dalyvauti loterijoje. 
Tikiu, kad tai atsakys į daugeli 
klausimų. 

Lietuviai, norintys loterijoje 
dalyvauti, turi ant paprasto 
lapo popieriaus anglų kalba, 
mašinraščiu arba spausdintom 
raidėm surašyti tokius duome
nis: 

1. Pavarde, vardą ir vidurinį 
vardą. 

2. Gimimo datą (mėnesį, dieną 
ir metus) ir gimimo vietą (kaimą 
— miestą, rajoną ir kraštą). 

3. Vyro-žmonos vardą, gimimo 
datą ir gimimo vietą. 

4. Vaikų vardus, jų gimimo 
datas ir gimimo vietas, jeigu 
vaikas yra nevedęs ir turi 
mažiau negu 21 metus. 

5. Pilną savo adresą, t.y. 
dabartine gyvenvietę, ar tai 
būtų JAV, Lietuvoje ar kur nors 
kitur. Užrašymas adreso yra 
tam, kad JAV valdininkai galė
tų pranešti, kad esi sėkmingai 
užregistruotas loterijos dalyvis. 
Tik laimėtojams bus praneša
ma, kad laimėjo. Tiems, kurių 
pavardės nebuvo ištrauktos, 
nebus pranešta, kad nelaimėjo. 

6. Pažymėti JAV konsularinę 
įstaigą Maskvoje. Angliškai 
šitaip rašyti: United States Con-
sular Office in Moscow. 

Surašius šias žinias reikia 
įdėti į voką. Valstybės depar
tamentas pageidauja, kad vokas 
būtų tokio dydžio: ilgis — ne-
trumpesnis kaip 5 coliai ir 
neilgesnis kaip 10.5 colių; plotis 
— nesiauresnis kaip 3.5 colių ir 
neplatesnis kaip 6.5 colių. Cen
t imetrais ilgis — maždaug nuo 
12.7 cm iki 26.7 cm; plotis — 
maždaug 9 cm iki 16.5 cm. 

Voko kairėje pusėje arti vir
šaus užrašyti LITHUANIA. 
Voką užadresuoti taip: 

A A l Program 
P.O. Box 60000 
Arlington, VA 22218-0001 

USA 
Šį adresą vokas turi pasiekti 

ne anksčiau kaip pirmadienį, 
spalio 14 d., 12:01 v. ryto 
(Washingtono laiku) ir ne vėliau 
kaip sekmadienį, spalio 20 d. 
11:59 vai. vakaro. CVVashingtono 
laiku). Patart ina taikyti, kad 
vokas pasiektų nurodytą adresą 
spalio 14 d. ir kuo anksčiau. 

Vokus galima siųsti t iktai 
normaliu, paprastu paštu arba 
oro paštu. Telegramos, regist
ruoti laiškai, kortelės ir pan. 
bus automatiškai atmestos. O 
paprastu arba oro paštu vokų 
su duomenimis galima siųsti 
tiek, kiek sąlygos leidžia. Vokus 
galima siųsti iš bet kurio krašto, 
būtent JAV, Kanados, Lietuvos 
ir t.t . 

Taip pat dažnai kyla klausi
mas , ar būtinai turėjai būti 
gimęs Lietuvoje, kad galėtum 
loterijoje dalyvauti? Nebūtinai. 

Aišku, jeigu esi gimęs Lietu
voje, nėra klausimo, kad loteri 
joje gali dalyvauti. 

Jeigu esi lietuvis, bet gimęs 
svetur, loterijoje dalyvavimo 
taisyklės yra gana komplikuo
tos. Šiuo atveju patartina daryti 
ta ip: tame pačiame lape, kur 
visi kiti duomenys surašyti, 
reikia paaiškinti, kodėl bio
logiškai save laikai lietuviu. 
Visi kiti reikalavimai tie patys. 

Sėkmės! 

A.tA. 
ŽIVILEI BILAIŠYTEI-DONNELLY 

mirus, jos mylimą vyrą WAYNE, tėvelius DANĄ ir 
VIKTORĄ BILAIŠIUS, seseris VILIJĄ su šeima ir 
DALIĄ nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje. 

Lidija ir Julius Ringai 

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 

Vasario 16 gimnazija rugsėjo mėnesį pradėjo mokslo metus Vokietijoje. 
N'uotr M. Šmitienės 

INTERNATIONAL 
TRAVEL < ' )NSULT ANTS 

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

1991/1992 KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nr 9911-N 01 lapkričio - 17 lapkričio, 199' 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 
Nr. 9912-D 26 gruodžio - 12 sausio. 1992 14 naktų Vilnius. 2 naktys Kopenhaga. 
Nr 9913-J 10 sausio - 26 sausio. 1992 14 naktų vilnius. 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9914-F 07 vasario - 23 vasario. 1992. '4 naktų Vilnius. 1 naktis Kopenhaga 
Nr 9915-MR 06 kovo - 22 kovo, 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 
Nr 9916-A 06 balandžio - 25 balandžio. '992. 17 naktų Vilnius. 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9917-MA 07 gegužės - 27 gegužės. ^992. 18 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS' 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

£$[ midkincJ FeclGrcil 
mmmr Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ik. S'OO.OOO.OO 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 

ESEE 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S --RLEM AVE 

(708) 598-9400 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2333 \Vest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 Smth Roberts Ro.id 
Pak>s Hills. Illinois 6046^ 

708-43^4455 

Petkus Funeral Home 
141(1 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois MV>30 
708-86.V2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144f> South 9 M Avenue 

Cicero. Illinois rrfV^l 
708-652-1003 

V isus la ido tuv ių namus gal i te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l - (3l2)-476-2345 

(3UM«U9C 
LEN0ER 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONAl.D M. PETKUS 

: 

file:///larquette
file:///Vest
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x Šiluvos koplyčios 25-rių 
metų sukaktyje, kuri bus spa
lio 12-13 dienomis Washing-
tone, D.C., programą atliks 
salėje ir šv. Mišių metu bažny
čioje „Dainavos" ansamblis iš 
Chicagos. ,,Dainava" išvyksta 
autobusu penktadienį, spalio 11 
d., grįžta pirmadienį, spalio 14 
d. ryte. 

x Lietuvių Amer ikos vais
t i n i n k ų s ą j u n g o s LAPAS 
(Lithuanian American Phar-
macist Association) rengia susi
rinkimą trečiadienį, spalio 9 d., 
7 vai. vak. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Susirinkime 
dalyvaujantieji atsineša pro
fesinę knygą ar žurnalą. Bus 
paskaita ir diskusijos. Kvie
čiami visi vaistininkai. 

x Dr. E. B. Gleveckas , akių 
ligų gydytojas ir chirurgas, 
kalbės Vyresniųjų lietuvių cen
tre — Seklyčioje spalio 9 d., 
trečiadienį, 2 vai. po pietų. Po 
paskaitos bus pietūs. Kviečiami 
visi paskaitos pasiklausyti. 

x Rimvydas Skyr ius , Aud
rius Navikas, Antanas Malikė-
nas ir Sigitas Urbonavičius at 
vyko gilintis savo pasirinktose 
studijose į I l l inois un-tą 
Chicagoje. Jie visi yra profe 
šoriai Vilniaus universitete 

x Lietuvai a tgavus nepri
k lausomybę, jai reikalinga 
didesnė piniginė parama, negu 
anksčiau. L. Fondo narių 
parama per L. Fondą, niekad 
nesustos. Rudens vajaus proga 
paaukoję $100, gauna vieną 
svečio bilietą į banketą, kuris 
įvyks lapkričio 16 d. Aukas ir 
bilietus įsigyti L. F. adresu: 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Lietuva P a r c e l Service 
siunčia siuntinius į Lietuvą BE 
MUITO. Specialus susitarimas: 
mūsų įstaiga palaiko tiesio
ginius ryšius su muitinės depar
tamentu. Smulkią informaciją 
gausite iš J. Juodvalkienės. 
Skambinkite: 312-254-2817 ar
b a 312-847-2614. Adresas : 
4106 S. Archer , Chicago, IL 
60632. Darbo vai.: 11 v.r.-5 v. 
p.p. Prašome pasiskambinti 
prieš a tvykstant . Šeštd. ir 
sekmd. nedirbame 

(sk) 

x P A P I G I N T O M I S KAI 
NOMIS MAISTO rinkiniai: 
55 svarų, 30 svarų, 15 svarų — 
mėsa, dešra, sūris, aliejus, 
cukrus, kava. riešutai, kruopos 
ir kt. MĖSOS gaminiai: 22 
svarų, 13 svarų — dešros, 
palendvica ir kt. Kainos nuo 
$$50 iki $90. Kreipkitės -
suteiksim smulkesnę informa
ciją TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Pa škus & P a š k u s Finan
cial Services praneša savo 
klientams, kad nuo š.m. spalio 
7 d. pakeič iamas įstaigos 
adresas ir telefonas. Visa ko
respondencija siunčiama šiuo 
adresu: P a s k ų s & Paskųs , 
P.O. Box 767, Or land Park , 
IL 60462. Tel. 708-479-5888. 
Namų adresas: 17343 Brook 
Croning Ct, Or land Park , IL 
60462. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«l» 

Dengiama ir taisoma 
visų rūsių stogus 

Tai 312 434 9656 arba 
312 737 1717 

x Sekmadienį , spalio 6 d., 
3 vai. p.p. Jaunimo centre 
programą atliks iš Bostono 
atvykęs ir seniai Chicagoj negir
dėtas Vyrų sekstetas. Koncertą 
ruošia ir visus kviečia at
s i lankyt i J a u n i m o centro 
valdyba. 

x Olga's Boutiųue Hinsdale 
salono rūbus modeliuos Dalia 
Bartkienė, Larą Bar tkutė , 
Giedrė Mereckienė , Vija 
Paulienė ir Jūratė Zelba Mari
jos Neka l to Prasidėjimo 
vienuolijos rengiamoje madų 
parodoje spalio 13 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Seselės dirba 
su jaunimu, vyresnio amžiaus 
žmonėmis JAV ir Kanadoje, 
vaikams leidžia laikraštėlį 
..Eglutę", o dabar skuba su 
pagalba ir Lietuvoje. Atsilanky
kime ir paremkime jų darbus. 

x Mari jos aukšt . mokykla 
švęs savo aštuoniasdešimt 
sugrįžimo šventę. Šeštadienį, 
spalio 12 d., tinklinio žaidimas 
namie, spalio 10 d., ketvirta
dienį, prieš St. Francis DeSales 
mokyklą ir spalio 11 d., 
penktad ien į , bus pradžios 
mokslo šokiai. 

x Lietuvių Dailės muziejui 
Lemonte reikalingas piani
nas (baby grand). Kas galėtų 
dovanoti, prašome skambinti D. 
Šlenienei, 708-257-2034. Dova
ną galima nurašyti nuo federali-
nių mokesčių. 

(sk) 

x PLC, Lemonte dar tik 
vienas „condominium" neuž-
pirktas. Likęs „condominium" 
yra 2 miegamųjų, 2 vonių, su 
salonu ir virutve. Ka ina 
$80.000. Skambinki te R. 
Sušinskienei, C21 Prime Real 
Estate (708) 301-0880, arba 
(708) 257-7114, arba centro 
administracijai (708) 257-8787. 

(«k) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžių. 29 oz. 
dėžė persiku, 4 sv. valg. drus 
kos, dėžė ananasų . 2 dėž. 
džiovintų slyvų. 2 d*ž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž įvairių 
arbatų. 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 S o u t h 79th Ave., Hicko-
ry Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

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

(sk.) 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & 

"L. Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago. IL 
60609. Tel. 1 312-523-9191. 

<sk.> 

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

(sk) , 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės j Mutual Federal Saving-*. 
2212 West Cermak Road - TPI 
(312)847-7747. 

(sk* 

x R u d e n s festivalyje šv. 
Antano parapijoje. Cicero, 111., 
bus galima gauti lietuviškų, 
itališkų, ispaniškų ir amerikie
tiškų valgių. Lietuviškai vir
tuvei vadovauja Betty Perkins, 
o Natalija Skopienė vadovauja 
kepsnių pardavimui. Bus įvai
rių žaidimų ir laimėjimų. Fes
tivalio rengimo kopirmininkai 
— klebonas kun. Matthew 
Brophy, OFM, ir Mary Zailskas 
— nuoširdžiai kviečia visus į 
festivalį šeštadienį, spalio 12 d. 
nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v. ir 
sekmadienį, spalio 13 d. nuo 10 
v.r. iki 6 v.v. 

x Sol. Roma Mastienė, Hins
dale, 111.. Bronė Dirmantas, 
Chicago, III. Juozas Bartkus, 
Ormond Beach, Fla., Leo 
Grumula i t i s , Jacksonville 
Beach. Fla.. Izabelė Parulis, 
YVorcester. Mass., Ben Paulio-
nis, Cleveland, Ohio, Petras 
Juodikis, Chicago, 111., „Drau
go" rėmėjai, garbės prenumera
toriai, pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Rež. Petras Maželis iš Los 
Angeles, Cal., Edward Šileikis, 
Toronto. Kanada, grąžindami 
laimėjimų šakneles, pridėjo po 
20 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Nuo $769 savaitė Puer ta 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
butis („suite), maistas 3 k. į 
dieną ir vietiniai gėrimai. Iš
vykstam gruodžio 4 d., gržtam 
gruodžio 11 d. Informacijai 
kreiptis: AMERICAN TRA-
VEL SERVICE, 9439 S. Ke-
dzie Ave., Evergreen Park , 
IL 60642, tel. 70*422-3000. 

(sk) 

x Į ALTos 50 metų veiklos 
iški lmingą minėjimą, ren
giamą spalio 20 d., sekmadienį, 
6 v.v. Martiniąue pokylių salėje, 
vietas galima užsakyti dienos 
metu pas A. Repš ienę 
312-434-4645, vakarais pas E. 
Oželienę 312-254-7553. 

(sk) 

x F i rma „Stumbras" siūlo 
geras paslaugas! Atvykusiems 
iš Lietuvos organizuojame 
ekskursijas: ..Great America", 
Niagaros krioklys, Florida 
(Disneyland, Daytona Beach). 
Atvežame ir nuvežame į Nevv 
York ir VVashington aerouostus 
atvykstančius į svečius gimines 
ir draugus. Vaikams nuolaida: 
iki 5 m. 60%, iki 10 m. - 20%. 
Kreiptis, tel. 312-847-3824. 

(sk) 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
jums ir jūsų giminėms iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
t iname Aerofloto skrydžius, 
Lietuvoje parduodame automo
bilius, naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika
lais. Atlanta Import-Export, 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 VV. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

Koncerto atlikėjai ir Lietuvių Bendruomenės atstovai, rugsėjo 29 d. susitikę Margučio surengtame 
koncert* Jaunimo centre. Iš kairės. JAV LB krašto valdybos pirm. dr. Antanas Razma, smuiki
ninkas Vilhelmas Čepinskis, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Dalia Kučėnienė ir Alvydas Va-
saitis, palydėjęs smuikininką fortepijonu. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk ienę . Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta . 

(sk) 

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

(sk) 

MOTERŲ S. CENTRO 
VALDYBOS TERMINAS 

PRASIDEDA 

Spalio 1 d. nauja ALRK 
Moterų sąjungos centro valdyba 
pradėjo savo dvejų m e t ų 
terminą. Valdybos r ink imas 
įvyko seimo metu rugpjūčio 
mėnesyje Chicagoje. Šios narės 
sudaro valdybą pirm. Dalė 
Vaikutytė-Murray. Brookfield. 
WI, I vicepirm. Grasilia Meilu-

x Finalinėse taurės rung ty
nėse L.F.K. „Lituanica" vyrų 
komanda susitiks su tempera
men t inga ir s t ipr ia i t a l ų 
„Maroons" komanda. Rungty
nės vyks sekmaci:enį, spalio 6 d., 
3 v. p.p. Lietuviu centro aikštėje 
Lemonte. Mūsiškiams labai 
skatinantis gausus saviškių 
dalyvavimas Visi kviečiami 
atsilankyti ir visokeriopai pa
r emt i mūsų s p o r t i n i n k ų 
pastangas. 

x Pabaltijo va l s tyb ių ne
pr ik lausomybės a t s t a t y m u 
džiaugiantis, jaunimo taut in is 
ansamblis ..Grandis" sekma 
dienį, lapkričio 3 d., 3 v. p.p. 
Jaunimo centre rengia taut inių 
šokių vienetų koncertą. Visi 
kviečiami atsilankyti ir ka r tu 
su jaunimu pasidžiaugti visų pa-
baltiečių lūkesčių išsipildymu. 

x Zigmas R e m e i k a ieško 
žinių apie savo tėvo seserį Anas
taziją, gimusią 1885-1890 m. 
TTakų gub.. Dangų valsč.. Dar
gų km. Iš Lietuvos išvyko prieš 
pirmą pasauhnį karą ir ištekėjo 
už Vinco Žuromskio, susi laukė 
5 vaikų. Jos anūkė Ona Zaksai-
tė ištekėjo ir a ts iuntė nuo
trauką, vyriausias sūnus buvo 
karininkas Prašoma rašyt i : 
Zigmas Remeika, Topolių g. 
8-24, Alytus, Lithuania. 

x Pristatome L ie tuvo je t i k 
naujus automobil ius pigiau 
negu Vilniaus d o l e r i n ė j e 
30-40%. Visoms 2 metų fabriko 
garantija. P e r s i u n č i a m e n a u 
dotus auto a r b a d o l e r i u s iš 
Amerikos į Lietuvą ir prista
tome pagal adresą. Atsiskai
tome tik po patarnavimų. Fir
mos sav. Ą Ž U O L A S (312) 
434-8618. 

(sk) 

x DĖMESIO V I D E O A P A 
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikra; kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai , 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digi ta l" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE.. C H I C A G O , IL 
60609, TEU 312-927-9091. Sav . 
Pe t r a s Bernotas . 

(sk) 

vienė iš Chicagos, II vicepirm. 
Ka th ryn Urban, Hartford, CT, 
sekretorė Sabina Henson, Oak 
Brook, IL, ižd. Vida Sakevičiū-
tė iš Chicagos, revizorės — Ona 
Š l i t e r i e n ė , Lemont , IL, ir 
J u l i a n a Rotsko Cicero, IL. 
Specialių projektų pirmininkė 
Roma Kuprienė, Riverside, IL, 
padėjėja Vida Sakevičiūtė. 

Centro dvasios vado pareigas 
nuo 1987 metų eina kunigas 
Pe t ras Stravinskas, Newark, 
N J . Organizac i jos le id inys 

redaguoti Angelą Balchunas, 
CSC. Cirkuliacijos prižiūrėtoja 
pasilieka Palmera Breidenbach, 
Palmyra, WI. 

Nauja centro p i rmin inkė 
dalyvaus Chicagos apskrities 
suvažiavime spalio 12 d. Sv. 
Kristinos parapijos salėje pasi
ta r t i apie numatytus planus 
ateities veiklai. Suvažiavimas 
prasidės su šv. Mišiomis 11:30 
vai. Suvažiavimą globoja 75-tos 
kuopos narės. 

M. 

rugsėjo 18 d. posėdžiavo jau 
beveik pilnoje sudėtyje. 
Posėdyje dalyvavo pirm. dr. 
Petras Kisielius, vicepirm. B. 
Jasaitienė, D. Polikaitis, J. 
Budrienė, K. Dočkus, S. Kup
rys, D. Bindokienė, P. Aleksa, 
S. Foti, D. Dundzilienė, G. 
Rimkienė, M. Remienė, A. Kar-
nienė, V. Fabianovic, R. 
Kučienė, N. Pupienė, J. Polikai
tis ir Br. Juodelis. 

Buvo pasidžiaugta greitai 
atliktu šventės repertuaro pa
ruošimu ir sėkmingu šokių kur
sų pravedimu Dainavoje, kur 
buvo 11 dalyvių. Šventės 
rengimo komiteto nariams buvo 
išdalinti kiekvieno pareigų 
aprašymai, visų adresai tarpu
savio komunikacijai ir visų 
šventėje dalyvaujančių šokių 
grupių vadovų adresai. Pilna 
išeivijos tautinių šokių grupių 
registracija šventei reikalinga 
atlikti iki š.m. spalio 31 d. 
Registracija siunčiama: Dalia 
Dzikas, 43 Mildred Rd. West 
Hartford, CT 06107. 

Posėdyje buvo aptarta šventės 
atidarymas, Chicagos grupių 
dalyvavimas tuo metu Lithu
anian Plaza rengiamame tarp
tautiniame festivalyje Mar-
ąuette Parke. Nutarta šokių 
šventės repeticijas Rosemont 
Horizon pata lpose pradėt i 
penktadienio vakare, liepos 3 
dieną, ir tęsti per visą šeš
tadienį. Dar studijuojamos pa
talpos suaugusių ir jaunimo 
banketams, vieta mokytojų 
pagerbimui ir šokėjų susipa
žinimui šeštadienio vakare. 
Aptar tas šventės pamaldų 
organizavimas ir garbės svečių 
kvietimas. Visi komiteto nariai 

Moterų sąjungos valdyba su buvusia pirmininke. Iš kairės: buvusi pirm. Emilija Prosevičiūtė, 
naujai išrinkta centro vald. pirm. Dalė Vaikutytė-Murray, Šiemet baigusi 36-tuosius metus 
redaktorės pareigose, ir cirkuliacijos prižiūrėtoja Palmera Breidenbach. 

,.Moterų Dirva", leidžiamas nuo 
1916 metų, su šių metų gruodžio 
men. numeriu pasibaigs. Da
bartiniai redaktorei Dalei Mur-
ray , r e d a g a v u s i a i le idinį 
paskutinius 36 metus, nepasi
sekė rast i pavaduotojos. Atei
nančiais metais bus leidžiamas 
ž i n i a r a š t i s , kur į aps i ėmė 

x K A R G O I LIETUVA BE 
M U I T O ! 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
t in ius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , 9525 So. 
79th Ave., H icko ry Hills, IL 
60457, tel . 708-430-7334. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvir t iname Aerofloto reisus 
ir pa rūp iname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., H icko ry 
H i l l s , I L 60457 . T e l . 
708-430-7272. 

(sk) 

DARBAI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTEI 

Pailsėjus po tautinių šokių 
kursų Dainavoje, IX išeivijos 
lietuvių tautinių šokių šventės 
rengimo komitetas Chicagoje 

x Aloyzas R. Pal taržickas , 
Chicago, 111., Aniceta Januška, 
Milton, Mass., V. Račiūnas, taip 
pat iš Chicago, „Draugo-" 
nuoširdūs rėmėjai, grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 25 dol. dienraščiui. 
Labai dėkojame. 

x Dr. Br. Krakai t i s , Romeo, 
Mich., , ,Draugo'* garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. auką su prierašu: „Drau
gas" mielai laukiamas, tik 
gaila, kad paš tas toks ne
dėkingas. Mieliausios yra žinios 
iš Lietuvos. Turite ir gerų ko
respondentų. Sėkmės". Ačiū už 
gražius žodžius, linkėjimus ir 
auką. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 20 dol. auką: Bronė Čiži
kas, Chicago, 111., Juozas Žemai
tis, Cicero. 111., Sophia Poknis, 
Toledo, Ohio, Petras Miliaus
kas, Chicago, 111., Marija Ne
muš. Union Pier, Mich., Dalia 
Woss, Fox River Grove, 111., Ed
vardas Ziausys, Amsterdam, 
N.Y., Anna Krasnakevich, So. 
Boston. Mass., Visiems dė
kojame. 

paprašyti paruošti finansines 
sąmatas būsimam posėdžiui, 
k u r i s numatomas spalio 
viduryje. 

Br. Juodelis 

x P ra t ę sė prenumera tą su 
20 dol. auka: Zita ir Juozas 
Petkai, Kirkland, VVash., B. 
Andrašiūnas. Orland Park, 111., 
O Didžbalis, Menomonee Falls, 
Wisc., Regina Spirauskas, Los 
Angeles, Cal., Jūratė Landfield, 
Honolulu, HI, Jonas Juškaitis, 
Glendale, Cal. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago. IL 60629 

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
rVestad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

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




