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Sovietų valdžia prarado 
autoritetą 

Gruzija ir Tadžikistanas 
Maskva. — Šiuo metu vyksta 

antroji Rusijos revoliucija, rašo 
mums gerai žinomi žurnalistai 
R. Evans ir R. Novak savo skil
tyje „Sun-Times" dienraštyje. 
Tai reiškiasi tuo, jog valdžia iš 
Centro, kurią kontroliavo senoji 
komunistų diktatūra, baigia sa
vo politinę karjerą. 

Du įvykiai iš daugelio pavyz
džių parodo tą kovą, kuri vyksta 
šios revoliucijos metu. Tai Gru
zijos žmonių kovos.artėjančios 
prie civilinio karo, ir Tadžikis
tanas, kur perima valdžią senie
ji komunistai. Bet abu tie įvy
kiai vyksta skirtingu būdu, ku
rių Centras Maskvoje nebegali 
sukontroliuoti. Naujoji Rusijos 

prezidento Jelcino demokratija 
bando abu šiuos atvejus „užge
sinti", tačiau ir ji nėra dar 
pajėgi tai atlikti. 

Autokratija? 
Gruzijoje vyksta ironiškas gy

venimo vyksmas. Jos prez. 
Zviad Gamsachurdija buvo kali
namas 2 metus Maskvos psichi
atriniame kalėjime už antiko
munistinę veiklą, bet šiuo metu 
jis kaltinamas noru įvesti savo 
diktatūrą. Minėti žurnalistai jo 
k lausė , kodėl jis neleidžia 
politiniams kritikams kalbėti 
televizijos programose Gruzijo
je. I tai Gamsachurdija atsakė: 
„Jie nori naudoti televiziją chu-

Čiurlionio konkurso emblema. 

„Tai kažkas 
didinga..." 

Vilnius. — Tarptautinio M.K. 
Čiurlionio pianistų konkurso 
jury komisijos pirmininku buvo 
amerikietis pianistas Daniel 
Pollack. 

Jis prieš tai su Lietuvos simfoni
niu orkestru koncertavo Kaune, 
Klaipėdoje ir Vilniuje. Čiurlio
nio konkursas iškelsiąs Čiurlio
nio vardą ne tik Europoje, bet ir 
Amerikoje. Jo žmona Noemi pa
sitarnavo, kad Lietuvos ir Čiur
lionio vardą sužinotų pasaulinė 
muzikinė visuomenė, išsiųsda
ma bent 200 pranešimų muzi
kos leidiniams. Pirmą kartą 
Čiurlionio konkursas buvo 
minimas Amerikos muzikos ka
taloguose. Daniel Pollack pa
kvietimas į Lietuvą sukėlė 
didelį Amerikos spaudos susi
domėjimą. Jis pats yra daly
vavęs daugelyje konkursų. 
Būdamas 22 metų jau buvo 
gavęs 23 premijas. Pirmą kartą 
buvo Vilniuje 1961 m., ir tada 
sužinojo apie Čiurlionį. Jo muzika 
jis apibūdina: ..Tai kažkas 
didinga... grandioziška... Tai 
žodžiais neišreiškiama". Jis 
pasidžiaugė, kad galėjo ir pats 
groti Lietuvos publikai ir būti 
M.K. Čiurlionio konkurso jury 
komisijos pirmininku, pranešė 
„Lietuvos aidas". 

liganizmo skleidimui. Nėra 
teisinio pagrindo pulti ir niekin
ti prezidentą. Aš neleisiu anar
chijos", pasakė jis. Todėl opozici
ja pavadino tokį pareiškimą 
autokratiniu, bet ne demokra
tiniu. 

Praėjusį lapkritį jis buvo 
išrinktas didele balsų dauguma. 
Jis sako. jog Jelcinas j am 
pažadėjęs, kad Rusija pripažins 
Gruzijos nepriklausomybę, kuri 
buvo paskelbta balandžio 9 d.. 
tačiau Jelcinas jam nesakė, 
kada pripažinimas bus padary
tas . To belaukiant dabartinė 
krizė Gruzijoje gali pavirsti 
Kaukazo karu, kuris susisiekia 
su Iranu bei Turkija. Maskvoje 
manoma, jog Jelcino pastangos 
asmeninėje diplomatijoje su 
Armėnija ir Azerbaidžanu ne
pasisekė. Tai liečia ir Gruziją, 
todėl kyla pavojus, kad gali pa
sikartoti antroji Jugoslavija 
Kaukazo regione. 

Tadžikistane vėl komun i s t a i 
O Tadžikistanas, kur is turi 

sieną su Kinija ir Afganistanu, 
labai rūpi ir Jelcinui. Buvęs 
Komunistų partijos vadas Rach-
mon Nabiev ten laimi žmonių 
pritarimą į prezidento postą, 
kurio rinkimai ten bus spalio 27 
d. Jelcino kandidatas yra vienas 
žymiausių Sovietų filmininkų — 
Davlat Kudonazarov. kurio fil
mą ..Kaimiečio gyvenimas" ko
munistų cenzoriai sunaikino. 
Jelcino kandidatas priklausė 
mažai Sacharovo grupei , o 
Gorbačiovas jį vėliau įvedė į 
Komunistu partijos Cent ro 
komitetą, kaip ir ki tus libe
ralus. Kad laimėtų demokratiją 
Tadžikistano respublikoje, Jel
cino rėmėjai pasirinko į pre
zidento postą minėtąjį filminin-
ką Kudonazarovą. Bet ^kietie
ji" komunistai ten paskelbė 
išimties stovį, pradėjo saugoti 
Lenino statulas, atstatė Komu
nistų partijos veikimą ir pašali
no Parlamento pirmininką, ku
ris pasisakė už reformas. 

O buvęs visagalis Centras 
Maskvoje nebegali daugiau su
kontroliuoti nei Gruzijos nei 
Tadžikistano. 

Lietuvos Respublikos prezidentas Vytautas Landsbergis su -Jungtinių 
Amerikos Valstijų Chargė D'affaires Darryl N. Johnson atidarant 
Amerikos ambasadą Vilniuje. 

Gruzinų savitarpio kovos 

Daniel Pollack, 
pirmojo M K. Čiurlionio konkurso 
pianistų komisijos pirmininkas 

— Japoni jos laivyno eksper
tas, apsilankęs Vladivostoke, 
sugrįžęs į Tokyo pareiškė, jog 
Sovietų laivyno baze prie 
Vladivostoko yra tikra rūdijan
čių karo laivų vieta, kokių ten 
esąs visas tuzinas. 

Tbilisi. — AP žinių agentūros 
pranešimu, Gruzijos prezidentui 
Zviad Gamsachurdijai lojalūs 
daliniai kovoja prieš opozicijos 
demonstrantus Gruzijos sosti
nės gatvėse. Yra nušautų ir 
daugiau kaip 80 sužeistų. 

Prez. Gamsachurdija sukvietė 
Gruzijos Parlamentą į nepapras
tą sesiją apsvarstyti beveik 
pilietinio karo situacijai. Jo ša
l ininkai ir opozicijos vadai 
kal t ina vienas kitą riaušių 
pradėjimu ir kraujo praliejimu. 
Prezidentas išleido pareiškimą, 
kuriame sako, jog ginkluoti 
opozicijos žmonės išėjo prieš 
teisėtai išrinktą Respublikos 
vyriausybę, pradėdami šaudyti 
į beginklius žmones. Jie net ap
supo Parlamentą ir bandė įsi
veržti į jį. Prezidento spaudos 
sekretorius Georgy Burdzhana-
dze paskelbė, jog antigamsa-
churdinės pajėgos yra ginkluo
tos automatiniais šautuvais, 
peiliais ir ašarinėm dujom. 

P r e z i d e n t a s ne iše ina iš 
P a r l a m e n t o 

Prezidento priešai iš aplin
kinių pastatų bando vis pulti 
Parlamento rūmus, kurie čia 
vadinami Vyriausybės rūmais 
ir kuriuose prez. Gamsachurdi
ja jau gyvena kelias savaites. 
Dažnai vyksta nesibaigiantys 
kaltinimai, kas pradeda riaušes 
gatvėse. Bet stebėtojai praneša 
užsienio žurnalistams, jog karei
viai dažnai pradeda šaudyti į 
demonstrantus, kurie ir sudaro 

Prancūzai 
neatiduoda Pabaltijui 

pastatų 
P a r y ž i u s . Spalio 4 d . — 

Pabaltijo valstybės neatgaus 
savo buvusių ambasadų pastatų 
Paryžiuje, kurios šiuo metu yra 
Sovietų Sąjungos užimtos, 
praneša AFP žinių agentūra. 
Pabaltijo vyriausybės reikalau
ja, kadangi jų ambasados buvo 
neteisėtai užimtos 1940 m. 
Sovietų, kad jas dabar sugrą
žintų. Prancūzijos apeliacinis 
teismas nusprendė, jog negali
ma jų sugrąžinti, kadangi So
vietų misija turi diplomatinį 
imunitetą. Latvijos pastate , 
kuriame buvo jos pasiuntinybė, 
yra Sovietų konsu la t a s , o 
Lietuvos buvusiame pastate yra 
Sovietų ambasados informacijos 
biuras. Estijos ambasada buvo 
nugriauta ir jos vietoje pasta
tytas priestatas, kuris yra su
jungtas su Sovietų ambasada. 

opoziciją prezidentui Gamsa
churdijai. Beveik tuo pačiu 
metu praėjusį sekmadienį spro
go maždaug 40 raketų iš Azer
baidžano pusės armėnų kaime
lyje, kuris yra Nagorno-Kara-
bacho srityje. Maskvoje „Tasso" 
žinių agentūra paskelbė, kad 
tame regione padėtis vėl yra 
,,labai kritiška" Šeši namai 
buvo susprogdinti. Rasta už
muštų. 

Kita padėtis Pabal t i jo 
k r a b u o s e 

,,Los Angeles Times" kores
pondentas pranešė, jog kitokia 
padėtis yra naujose nepriklau
somose Pabaltijo respublikose. 
Šių valstybių užsienio reikalų 
ministrai buvo susirinkę pasita
rimui ir išdiskutavo Sovietų 
kar iuomenes pas i t raukimo 
klausimus ir būsimus ryšius su 
Maskva. 

Pagal Baltfax žinių agentūrą. 
Pabalt i jo užsienio reikalų 
ministrai iš'ie:do bendrą pareiš
kimą, jog Sovietų Sąjungos 
karinės pajė.os tur i būti išves
tos iš Lietuves, Latvijos ir Esti
jos respublikų teritorijos iki 
gruodžio 1 d:enos. 

Atšaukė atstovus 
iš Sąjungos 

Ryga. Spalio 3 d. — Latvijos 
Par lamentas nubalsavo 
atšaukti visų savo atstovų bet 
kokį dalyvavimą Sovietų Są
jungos sistemoje, kaip pranešė 
,.Tassas". Visi delegatai privalo 
tuoj grįžti ; Latviją. Po nepri
klausomybe- paskelbimo tie de
legatai dar liko ten stebėtojais. 
Latvijos Užsienio ministerija 
yra vienintelė įstaiga, kuri 
reprezentuoja Latvijos reikalus 
Sovietų Sąjungoje, primena 
„Tasso" žinių agentūra. 

Lenkijos diplomatai 
Vilniuje 

Viln ius . Spalio 1 d. — 
Lietuvos l \- ienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas ir 
ministro p. aduotojas Valde
maras Katku9 priėmė Lenkijos 
laikinąjį reikalų patikėtinį 
Lietuvoje Mariušą Maškievičių 
ir generalm; konsulą Vilniuje 
Zdislavą Ktlinskį. Susitikimo 
metu buvo tptarti būsimosios 
Lenkijos ambasados Lietuvoje 
praktinės eiklos reikalai ir 
tarpvalsty! nių ryšių klausi
mai, praneša ELTA. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos Respublikos am
basadorius Jungtinėse Tautose 
Anicetas Simutis spalio 9 d. pa
sakė savo pirmąją kalbą asamb
lėjos sesijoje New Yorke, pa
brėždamas, kad Lietuva reika
lauja nedelsiant išvesti Sovietų 
Sąjungos kariuomenę iš Lietu
vos teritorijos. 

— Olandijai nepasisekė pra
vesti savo plano Europos Bend
ruomenės ministrų suvažiavi
me, kad būtų sudaryta ir poli
tinė sąjunga, šalia dabar esamos 
ekonominės sąjungos. Tik Belgi
ja palaikė Olandijos siūlymą, 
bet kitos valstybės tai atmetė. 

— R u s i j a įspėjo k i t a s 
respublikas, kurioje gyvena 
rusų, kad juos apsaugotų nuo 
valstybės suvaržymų. Pirmiau
sia š is įspėjimas t a ikoms 
Moldavai, k u r respublikos 
saugumas užblokavo visus 
kelius į Padniestrę, kurioje 
gyvena rusai. Jie nori, kad ta 
sritis priklausytų Rusijai. 

— Sovietų Užsienio reikalų 
ministras Boris Pankinas pa
reiškė, jog atėjo laikas at
sisveikinti su branduoliniais 
ginklais. Jis pritarė prez. Busho 
iniciatyvai nusiginkluoti — tai 
kvietimas taikioms varžyboms. 

— U k r a i n o s Respublikos 
prezidento rinkimuose tegali 
dalyvauti tik tas kandidatas, 
kuris turi surinkęs 100.000 
parašų, pasisakančių už jį, kad 
būtų oficialiai užregistruotas 
kandidatu į prezidento postą. 

— Washingtone JAV Kong
resas patvirtino planą pastatyti 
naujus 220 milijonų dolerių am
basados rūmus Maskvoje. Sena
sis pastatas, kuris buvo „užmi
nuotas" Sovietų klausymo mo
derniškiausiais aparatais, bus 
naudojamas t ik eilinėms įstai
goms. 

— Pabal t i jo respublikų am
basadų statymui Amerikos 
Kongresas asignavo 30 milijonų 
dolerių. Jos bus statomos Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

— „Maskvos žinių" savait
raštyje pasirodė pirmas straips
nis Sovietų žurnalisto A. Mako-
vo iš Kubos, kuriame jis rašo, 
jos Castro ten nebėra taip garbi
namas kaip anksčiau, kai gau
davo paramą iš Sovietų Sąjun
gos. Prieš Castro nusistačiusi 
grupė lankėsi Maskvoje ir buvo 
susitikusi su prez. Gorbačiovu. 
Maskvoje bus atidaryta įstaiga, 
kurioje lobiistais dirbs kubie
čiai, norį pakeisti Castro. 

— J u n g t i n i ų Tau tų in-
sperktoriai, patikrinę visus iš 
Irako pasiimtus dokumentus, 
pareiškė, jog Irakas galėjo 
greitai ne t ik atominę bombą, 
bet ir beveik tūkstantį kartų 
galingesnę hydrogeninę pasiga
minti. 

— St. Pe t e r sbu rgo miesto 
meras teisininkas Anatolijus 
Sobčiakas gyventojų laikomas 
labai autoritetintgu vadovu, 
kuris galįs atsakyti į kiekvieną 
klausimą. 

— Dalias miesto delegacija, 
kuriai vadovavo to miesto mero 
pavaduotojas John Evans, dar 
prieš Gorbačiovo pašalinimą, 
lankėsi Rygoje ir ten aptarė kul
tūrinio, švietimo ir sveikatos 
sričių bendradarbiavimo klausi
mus tarp tų dviejų miestų. 
Dalias miesto mere Annette 
Straus pasiūlė, kad tarptautinė 
konferencija Pabaltijo klausi
mais būtų surengta Dalias 
mieste 1992 metais. 

Gal rusai siekia 
nepriklausomybės? 

Burbulio rusiškumas 
Maskva. Spalio 9 d. — Boriso 

Jelcino viltys sukurti naują 
ekonominę bendruomenę iš so
vietinių respublikų, susilaukia 
vis daugiau kliūčių, kai buvo 
pranešta šiandien, jog pasitrau
kė jo Ekonomikos ministras. 

Min. Eugenijus Suburovas 
pranešė, jog jis pasitraukia iš 
Jelcino vyriausybės Rusijos 
kabinete dėl politinės suirutės 
respublikoje, kas kenkia ekono
minei sutarčiai ir nėra progreso 
į verslo ekonomiją. Jelcinas jau 
turi grįžti iš dviejų savaičių 
atostogų. Tuo metu jo kabinetas 
suskilo ir tai pakenkė būsimajai 
ekonominei sąjungai, skelbia 
AP agentūra. 

Praėjusį antradienį pasitrau
kė ir Ekologijos ministras Igor 
Gavrilov, kuris buvo ir vice
premjeras Jelcino kabinete. In-
terfakx) žinių agentūra prane
šė, kad jis pasitraukė dėl tų 
pačių priežasčių kaip ir 
Saburovas. J e l c inas tu rė s 
tvarkyti „savo namų" ginčus ir 
neliks jam laiko dalyvauti viso 
sovietinio krašto pertvarkyme, 
kai pats Kremlius pasidarė ne-
beveiksmingas. 

Sąjunga „ore" 
Pasiūlymas suorganizuoti sa

vanorišką ekonominę bend
ruomenę iš buvusių Sovietų 
respublikų ir kartu pertvarkytą 
politinę sąjungą, pasidarė be
veik negalimas dalykas, o tai 
duoda Jelcinui labai retą progą 
veikti, tačiau jis atostogavo, ir, 
kaip buvo pranešta, rašė Krem
liaus pučo atsiminimus. Po rug
pjūčio mėnesio pučo Kremliuje 
žlugo Komunistų vadovybė. Sui
rutė respublikose padidėjo, o 
ypač pačioje Maskvoje, kai ten 
nebuvo Jelcino, rašo toliau ta 
pati žinių agentūra. Grigory 
Javlisnky, laisvosios rinkos te
oretikas, kuris šiuo metu yra 
svarbus asmuo norint sujungti 
respublikas, pripažino, jog 
ekonominė sąjunga „pakibo 
ore". J is taip pat vadovauja ir 
Sovietų Ekonominiam reikalų 
komitetui. Rusijos parlamente 
labai sustiprėjo nusiteikimas, 
kad nereikia tos sąjungos. Atsi-

Derybos su Pabaltijo 
valstybėmis 

Vilnius. — Elta praneša, jog 
spalio 1 d. Europos bendrijos 
šalių užsienio reikalų ministrai 
suteikė EB komisijai mandatą 
vesti derybas su Latvija. 
Lietuva ir Estija, kad būtų 
gal ima sudary t i su jomis 
prekybos ir bendradarbiavimo 
sutartis, kurios padėtų joms 
plėsti eksportą ir integruotis į 
Europos ekonomiką. 

EB sesijoje buvo nutarta nuo 
ateinančių metų sausio 1 d. 
taikyti trims Pabaltijo vals
tybėms pagalbos, kurią bendri
ja teikia Rytų Europos šalims, 
programą. Jos taip pat gaus 
savą dalį iš 400 milijonų ūkių 
kredito kurį EB buvo paskyrusi 
Sovietų Sąjungai dar prieš ne
priklausomybės suteikimą Pa
baltijo šalims. 

liepdamas į tai, Javlinsky pa
sakė, jog Rusija neturėtų bijoti 
tos ekonominės sąjungos, ka
dangi ji yra didelė respublika, 
ir, turėdama savo gamtos tur
tus, visados bus dominuojanti 
jėga tarp kitų respublikų. 

C a r iš t i nes nuo t a ikos 
Gi Rusijos min. pirm. pava

duotojas Oleg Lobov, kalbė
damas Parlamente, aštriai kri
tikavo tą ekonominę sąjungą, 
kuri vėl būsianti diktuojama 
centro vyriausybė, „stipresnė 
negu Rusija, o tai trukdys Rusi
jai žengti į savą ekonominį 
gyvenimą ir į nepriklausomy
bę". „Komersanto" laikraščio 
nuomone, skilimas Rusijos par
lamentarų tarpe esąs labai arti 
tikrovės. Šovinistinės nuotaikos 
esančios skleidžiamos paties 
Rusijos Respublikos sekreto
riaus Gennadi Burbulio. Jis 
įspėjo rusų parlamentarus, jog 
jų respublika yra „tikras So
vietų Sąjungos paveldėtojas ir 
turi vadovauti bet kokiam nau
jam susitarimui tarp respubli
kų'. Tačiau respublikose bijoma, 
kad vėl neatgimtų caristinės 
nuotaikos dominuoti kitiems. 

Tačiau užsienio žurnalistai 
pastebėjo, jog Maskvoje kal
bama, kad Jelcinas gal sąmo
ningai nedalyvavo tos sutarties 
pasitarime, kur buvo susirinkę 
respublikų atstovai, norėdamas, 
kad jos nebūtų. Tačiau Sabu
rovas pasisakė kalbėjęs su 
Jelcinu, ir jis neatsisakąs nuo 
ekonominės sutarties. Laukia
ma jo grįžimo į Maskvą, nes jo 
populiarumas nesąs sumažėjęs, 
jis dar galįs apjungti irstančias 
sovietų pajėgas. 

— Turkija pirks iš Amerikos 
F-16 kovos lėktuvų už 2.8 bili
jonus dolerių, pranešė Baltieji 
rūmai. Pentagonas pranešė, jog 
Turkija reikalauja 80 moder 
niškų lėktuvų ir JAV Kongre
sas prašomas su tuo sutikti. 

Kinija protestuoja 
Vilnius. — Kinijos Užsienio 

reikalų ministerija pareiškė 
protestą, kad Dalai Lama, 
Tibeto dvasinis vadas, vizituo
ja Lietuvą. Dalai Lama vizitavo 
Vilnių rugsėjo 30 ir spalio 1 
dienomis, susitiko su vadovau
jančiais vyriausybes nariais ir 
turėjo spaudos konferenciją kar
tu su Lietuvos preizdentu Vy
tautu Landsbergiu. Kinija „ka
tegoriškai" pareiškė protestą 
tris dienas prieš jo atvykimą. 

Po to jis vizitavo Latviją ir 
Estiją. Latvijoje jis pasiūlė 
steigti grupę žmonių, kurie 
keltų Tibeto nepriklausomybės 
klausimą Jungtinėse Tautose 
New Yorke. Latvijos Užsienio 
reikalų komiteto nuomone, tai 
būtų ..komplikuotas reikalas", 
nes Latvija nenori iš pa t karto 
bloginti ryšių su Kinija. „Lais
vosios Europos" radijas paste
bėjo, jog Kinija neprotestavo 
Dalai Lamos vizito Latvijoje. 
Gal būt todėl, kad Dalai Lama 
į Latviją atvyko Rygos universi
teto kvietimu ir su vyriausybe 
susitiko neformaliai. 

KALNEDORIUS 

Spal io 11 d.: Rimdaugas, 
Daugvydė. Zinaida. 

Spal io 12 d.: Seraf inas, 
Deimintė. Gantas. Salvinas. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:57. leidžiasi 6:18. 
Temperatūra dieną 66 L, 

naktį 41 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. spalio mėn. 11 d. 

/POPTOA I APŽVALGA 

IV PLS ŽAIDYNĖMS 
PASIBAIGUS 

DAR SIS BEI TAS 

IV PLS žaidynės jau praeityje. 
Tačiau jos nesibaigė ir nesi
baigs, jos dar ilgai bus su 
mumis, su visais, kurie joms dir
bo, kurie jose dalyvavo, kuriems 
teko pajusti jų atmosferą. 0 ne 
jaus tik tie kurie nenorėjo, ar 
kažko bijodami, į jas nevyko. 

Žaidyr.ių organizatoriai, o 
jiems f, . !;os ir padėkoc 

žodžių niekada netruks, pa 
galiau g. .'sikvėpti. Nors, k<-
gero. gal dar ne vienas jų 
ankstyva rytą pašoka iš lovos, 
kaip pa>kutnie minutę i 
traukinį, ir tik akis praplėšęs, 
susivokia, kad traukinys jau 
išėjo, skubėti nebereikia, gali ir 
kavos puoduką išgerti. 

Apie žaidynes dar bus 
kalbama ilgus metus. Jas 
trumpai bandt-me aprašyt 
šiame skyriuje Pabaigai gal dar 
keletas nuotrupų pasisakymų 
ar minčių 

SPAUDA IK TELEVIZIJA 

ŽaidyiK-ms leidimus turėjo 
300 žurnal i s tų - 250 iš 
Lietuvos. 9 iš Amerikos, 4 iš 
Gruzijos, 2 iš Argentinos ir 
kitur. Jie atstovavo 76 redakci 
joms. Kauno, Vilniaus ir kitų 
miestų, kuriuose vyko varžybos, 
laikraščiai buvo pilni straips 
nių, pokalbių, rezultatų ir 
puikių nuotraukų, pradedant 
pirmu puslapiu. Kiek apvylė 
abu sporto laikraščiai — „Vytis" 
ir „Sportas". Pirmasis oficialiai 
buvo žaidynių laikraštis, gal 
99.5^. Tačiau toje 0.5*^ matėsi 
neįdomus, ne visiems aiškus 
sąskaitų suvedimas kaltinimas, 
puolimas ir pan. Tuo tarpu 
..Sportas" apie žaidynes rašė 
net mažiau — negu kiti laikraš 
čiai, gal dėl to, kad nesutinka su 
Lietuvos TOK nuomone, kad 
Lietuvos sportininkai išeitų iš 
sovietų sportinio gyvenimo. 

Lietuvos televizija, daugybė 
privačių filmuotojų prisuko 
daug juostų su varžybų momen
tais, pokalbiais ir vaizdais. Kas
dien televizijoje buvo daug 
rodoma iš žaidynių, daug 
vadovų ar sportininkų dažnai 
matė save vargstant su įvairiais 
reporterių klausimais. Radijo 
stotys taip pat nesnaudė. 
Atidarymo ir uždarymo iškil
mės buvo rodomos ištisai. 
Krepšinio rungtynes Lietuva — 
Išeivija rodė ir Rusijos televizija. 

GARBĖS SVEČIAI 

Jau minėjome, kad žaidynių 

organizator ia i p r i s ikv ie tė 
daugybe garbės svečių: Jų tarpe 
buvo I Tautinės olimpiados 
dalyviai, olimpiniai čempionai, 
užsienio delegacijų vadovai, 
JAV ir Kandos išvykos organi
zaciniai komitetai, ŠALFAS c.v. 
nariai , dr. K. Savickus — 
Lietuvos krepšinio „tėvas" ir 
daug kitų. Be šių buvo pakvies 
ti ir atvyko Estijos. Latvijos. 
Moldavijos Tautinių olimpinių 
komitetų prezidentai, Suomijos 
centro sporto tederacijos prez. 
Osmo Nemisia, Švedijos centro 
sporto federacijos vicepirmi 
ninkė Kristina Olender su vyru. 
Ji labai domėjosi naujai 
atkuriama Lietuvos sporto sis 
tema, pažadėjo visokeriopa 
pagalbą, labiausiai su ,,d<p 
mgo" problemomis. Atvyko ir 
KatalonijosTOK prezidentas. J 
Miro Arderol net su 5 pa!y 
J ' .vais- juk ir jie noii at.-i~kir 
t i nuo Ispanijos ir dalyvauti 
(limpinėse žaidynėse, kaip at 

skira valstybė Maskvos olim 
pinio komiteto prez. V. Smirno 
vas, kuris yra ir Tarptautinio 
O.K. viceprezidentas, buvo 
Samarancho atstovas. J a m dar 
kartą buvo pateikti visų atsto 
vų reikalavimai atgauti olimpi
nes teises, tačiau jis konkretaus 
atsakymo tuo metu negalėjo 
duoti, nors principiniai jau ir su 
tiko su Baltijos kraštų reikalą 
vimais. 

Buvo atvykę ir Lenkijos TOK 
atstovai su M. Maleszevvska. 
kur 1936 m. olimpiadoje ieties 
metime buvo laimėjusi medalį. 
Gal patys įdomiausi garbės 
svečiai buvo Gruzijos TOK 
prezidentė Nona Gaprindašvili. 
buvusi pasaulio mo te rų 
Šachmatų čempionė ir jos pa
vaduotojas P. Nabsišvili. Jie, iš
girdę apie žaidynes Lietuvoje, 
tuoj paskelbė spau-'^įe ir televi
zijoje, net telefonų r.nygoje pra
dėjo ieškoti lietuvių kilmės spor
t ininkų, norinčių dalyvauti 
žaidynėse. Surado net 19, kurių 
trys dar kalbėjo lietuviškai; jie 
dalyvavo lengv. atletikoje ir 
šachmatuose. Štai to P. Nabsvi 
švili žodžiai: „Esu matęs daug 
olimpiadų ir sporto festivalių, 
bet tokio tautos vieningumo iki 
šiol neregėjau. Tokios žaidynės 
svarbios, ne tik pasaulio lietu 
viams, jos reikšmingos mums 
visiems. Nežinau kitos tautos, 
kuri ką nors pmašaus būtu 
surengusi. Grįžę, ne tik viską 
aprašysime, bet pradės ime 
galvoti apie panašias žaidynes 
Gruzijoje". 

Kai Gruzija tik žada pradėti 

JAV l ietuviai sportininkai e isenoje j IV-jų P L S Žaid>:i:ų at idarymą K a u n e N u o t r . A . S u t k a u s 

galvoti, Gudija jau apsisprendė. 
Jos atstovą-- netrukus lankysis 
Amerikoje ir ieškos bei kokių 
ba l ta rus ių organizacijų, 
kurioms būtų įdomu at.-iųsti 
sportininkus į pirmąsias dudi-

>porto žaidynes. 

ATIDARYMAI 

Jau skaitėme kokios įspū
dingos ir kokio masto buvo 
žaidynių atidarymo ir uždarymo 
iškilmės. Po bendrų atidarymo 
iškilmių Kaune liepos27 d., jau 
kitą diena visuose miestuose, 
kur vyko varžybos, buvo ofi 
cialūs atidarymai su orkestrais, 
paradais, net programomis. 
Įdomu, kad tuose atidarymuose 
tarp oficialių asmenų buvo 
pageidauta dalyvavimas JAV 
išvykos org. komiteto nario ir jo 
sveikinimo žodžio. Mūsų komi 
tėte buvo t ik 4 nariai, taip, kad 
visur dalyvauti buvo neįmano 
ma. 

Krepšinio atidarymas vyko 
Kauno sporto halėje, kur įžy
giavo puikiai uniformuotos 32 
krepšinio komandos. Po krep
šinio federacijos prezidento S. 
Stonkaus ir Kauno miesto mero 
V. Čiurinsko žodžių, kalbėjo dr. 
K. Savickus iš Chicagos. Lietu
vos krepšinio ..tėvas". 

Šiauliuose dalyvavo net 600 
sportininkų / dviratininkai, 
tinklininkės, tenisininkai ir 
kėgliavimo dalyviai). Atida 
rymas buvo tikrai iškilmingas 
su kelione į Kryžių kalną. Čia 
žodį tarė išvykos org. komiteto 
pirm. Valdas Adamkus. 

Lauko teniso varžybų ati 
daryme Kaune kalbėjo V. Gry
bauskas, dar tą patį vakarą 
spėję- tarti žodį ir teniso varžy
bų at:Jarytsie Palangoje, kur ta 
pioga vyko ir įdomus koncertas. 
Renata Žilionienė dalyvavo 
stalo teniso varžybų atidaryme 
Alytuje, o A. Tamošiūnas — Kė
dainiuose. 

Vyt. G r y b a u s k a s 

(Bus daugiau) 

Futbolas Chicagoje 

ŠUOLIS LINK „US CUP" 

.,L«tuanica" nunešė 
„Maroons" 5:0 

Praėjusį sekmadienį, spalio 6 
d., „Lituanica-Liths" vyrų 
komanda vietoje numatytu žais
ti pirmenybių rungtynių prieš 
lenkų ,.Eagle=". žaidė „US 
Amateur Cup" - JAV mėgėjų 
taurės trečiąsias rungtynes. Šį 
kartą žaidė prieš italų „Ma
roons*'. Rungtynės vyko 
Lietuvių centro aikštėje, 
L^monte. 

Diena pasitaikė saulėta, bet 
gerokai vėjuota ir vėsi, todėl ir 
žiūrovų tepasivi)dė tik užkietėję 
mėgėjai. Nors pirmąjį puslaiki 
„Liths" vyrams teko žaisti 
daugiau pavė-ai, bet „Maroons" 
pirmąsias 20 minučių užkūrė 
tokią pirtį mūsų baudos aikš
tėje, kuri retai baigiasi be 
įvarčių. Šį kartą mūsų vv rams, 
ypač vartininkui Putnai. tikrai 
pasisekė atlaikyti žvėriška 
spaudimą 

Mūsiškiams perėjus į puo 
limą, „Referee" turėjo paskirt 
baudinį už nuvertimą mūsų 
puolėjo prie pat priešininko 
vartų. R Zdančiaus kirsta 
vienuolikinį „Maroons" varti 
ninkas atmušė net 2 kartus ir 
išvengė įvarčio. Po keleto 
minučių įvykus susigrūdimui 
prie jų vartų. R. Urbonavičių-
su galva padarė 1:0. Gi pasku 
tinėje pušiaikio minutėje Aidas 
Grigaliūnas iš baudinio šį kartą 
užtikrintai įkirto vaizdingą, tik 

P IRMENYBIŲ 
R U N G T Y N Ė S 

Šį sekmadienį, spalio 13 d.. 
..Liths" vyrų komanda žais 
pirmenybių rungtynes prieš 
«'iprią' seniai jau minėjau, kad 
silpnų komandų šįmet major 
divizijoje nėra) skandinavų 
komandą „Vikings". Rungtynės 
v'yks Skokie priemiestyje, Niles 
Vvest High School. Oakton ir 
Gross Point Road. 

Pradžia 3 vai. po pietų Re
zervas žais 1 vai. , , 
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• Administracija dirba kasdien 
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$80 
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$50 

•-J metu 
$45 
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$30 

3 men. 
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$30 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimu turinj neatsako. Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą J 

Meilė nugali mirtį, tačiau 
atrodo, kad vienas mažas blogas 
įprotis nugali ir meilę. 

Ebner-Eshenbach 

<go, -r.. laikais 

Clfve landiškiu Vinco ir H; 
FM„S žairlvru--^ Lietuvoje 
Pi lypas , l'etr.i* ir tėvas V 
v.iržyr*!-.-

rrv iros 1 n t a i k u še ima atiu t ėv a i ir j ų septvni va ikai da lydavę IV » 
Išk — Barboi.t T a r š k i e m vaikai Vii t Veronika . Viktoras , 

incas. Truk t-i M"tu jaus ir A n u m " \ i-i i ' : k w u s t . v ; i <la!\vavo 
\ b V. B:u • • v u i a u s 

Henrio Je 
bematytą, įvartį ir puslaikį 
užbaigė 2:0 

Antram- puslapyje ..Ma
roons" vėl nervingai puolė ata 
kon. Rungtynių teisėja 
rumunas Ted Covaciu parod 
nemaža sugebėjimą sutramdy 
damas įsikarščiavusius „Ma 
roons" ir neprarasdamas ob 
jektyvumo ir sąžinės. Svečių 
pastangos n "trukus sudužo i 
„Liths" komandos judrų, rūpės 
tingą gynimą ir užtikrintai 
įsižaidžiusį vartininką. 30 min. 
R. Zdančius rezultatą pakėlė 3:0 
ir ,,Maroons" atakos sumažėjo. 
Žaidimas apvlygis, bet judrus 
Protarpiais jaunasis Virgis 
Žuromskas i-igytą aikštės per 
svarą papuošė ketvirtuoju ir 
penktuoju ;••arčiais. Svečiai, 
pralaimėję pusfinalio rung 
tynės , iš varžybų iškr i to . 
„Liths" komanda pateko į ,,US 
Cup" Illinois baigme ir turės 
žaisti prieš lenku „Eagles", kuri 
praėjusį sekmadieni laimėjo 
prieš „Pegasus" 5:3. 

Kada ir kur tos taurės rung 
tynės vyks, d;-.r nežinoma. Būtų 
geriau, kad jos vyktų pirmeny 
bėms pasibaigus, nors ir lapkri 
čio viduryj*-

S. A M E R I K O S 
P A B A L T I E Č I U IR 

LIETUVIU PLAUKIMO 
P I R M E N Y B Ė S 

1991 BDL .Šiaurės Amerikos Pa-
baltiečių plaukimo pirmenybės 
vyks lapkričio 3 d., Trinity Re-
creation Centre. 155 Cravvford 
St., Toronto Ont. (tarp Bathurst 
ir Ossington gatvių. įvažiavi
mas iš Queen St.t. Vykdo — 
Toronto Estų Plaukimo klubas. 

Varžybų pradžia - 9:30 vai. 
ryto. Registracija apšilimas, 
nuo 9 vai. ryto. 

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ir moterų (15 m. 
ir vyresnių), Senjorų — 24 m. ir 
vyresni. Jaunių ir mergaičių — 
113-14 m.), Jaunių ir mergaičių 
- - (11 12 m.), Jaunių ir mergai
čių — (9-10 m.'. Berniukų bei 
mergaičių — (8 m. ir jaun.). 

Programa apima visus stilius 
Šuolių į vandenį nebus. Am 
žiaus klasifikacija nustatoma 
pagal dalyvio amžių varžybų 
dieną. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estu plau 
kikams. 
Dalyviu registracija iki '.apkri 

čio 1 d., pas PSF-jos Plaukimo 
komiteto vadove: Mrs. Mai 
Kreem, 618 Davenport Rd.. 
Toronto, Ont. M5R 1K9. Tel. 
416-924-6028. 

Lietuvių pirmenybės bus i= 
vestos iš pabaltiečių. 

Smulkios informacijos praneš
ta visiems sporto klubams. 
Klubams nepriklausą plaukikai 
informacijų gali kreiptis į bet 
kurį sporto klubą ar tiesiai i 
Mrs Kreem. 

Visi lietuvių sporto vienetai ir 
pavieniai plaukikai skatinami 
šiose varžybose dalyvauti. Lie 
tuvių dalyvavimą koordinuos 
Kazys Šapočkinns 4 1 6 - 2 ^ 
7;>r>2 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Ponstntnfcem* nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel (312) 735 5 5 5 6 

507 S Gllbert. LaG'ang* IL 
Tai. (700) 35? 4 4 8 7 

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 Strakt, Chtcago 
Tai. (1-312) 434-5049 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez (708)240-0007; arba (708)246-6581 

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wa*t Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpEClAl YBE - AKIŲ LIGOS 

3900 VV 95 St Tat. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Kirmd 3 v p p -7 v v . antrd 1? 30-3 v p p 
trečd uždarytaa ketvd 1-3 vpp penktd 

ir sestd 9 v ' -12 v p p 

6132 S. Kadžio Ava., Chicago 
(1 312) 770-0969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquerte Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krau)0 ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

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

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

Re'kalui esant atvažiuoju ir | 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 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

331S v ; 55 S t . Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

°f>rr. S 79th Ave . Hickory Hilts. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vni pacjol susit.inmą 

Tel. kabineto ir buto: (700)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G'DVTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 50th Ava., Clcaro 

Kasd'en 1 'ki 8 vai vak 
šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago, 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) 

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

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

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

Tai. (7081 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St . 
0 » k Lawn, IL 00453 -2533 

T o l . 708-030-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak R d . 
VVestchoster, IL 60153 

Te l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

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 
Sešt pagal susitarimą 

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
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Rytų Europos kontekste — Lietuvos 

DVASIĄ ATGAIVINTI 
Tenka girdėti iš vieno po kito, 

grįžusiu po ilgesnės ar trumpes
nės viešnagės laisvoje, atsiku
riančioje Lietuvoje: ten t ikrai 
yra puikių žmonių, tikinėki Lie 
tuvos ateitimi, dirbančių, pasi
aukojančių, kuriančių nauja 
Lietuvą. Bet skaudu matyti ir 
daug tikrai tamsaus elemento — 
nužmogintų žmonių, ku r i e 
nemoka nei sau galvoti, nei kur
ti, nei dirbti. Kurie laukia, kad 
jiems būtų viskas parūpinta, 
kurie neturi noro nieko išmokti 
ar suprasti — nori, kad kit i už 
juos darytų sprendimus ir tik 
duotų pastogę ir duonos kąsnį, 
kurie pavydi kitiems daiktų ir 
sėkmės, kurių svarbiausi gyve
nimo tikslai ir idealai y ra tik 
materialiniai. Be abejo, kiti 
galės suminėti ir daug kitų 
dalykų. Tačiau šie reiškiniai 
daugumai mūsų kelia ne pasi
piktinimą, o širdies skausmą už 
šiems žmonėms — mūsų tautai 
padarytą žalą. Kelia susirūpi
nimą: sunkių dienų ture? 
žmonės pergyventi Lietuvoje — 
visi, nežiūrint jų moralinio iš
prusimo — kol tauta kaip 
visuma atgaus savo prarastą 
dvasią. 

Vilties teikia ne tik gyva. pla
ti šalpos ir savišalpos veikla, 
tiek religinė, tiek ir įvairiais ki
tais pagrindais. Vilties teikia ir 
tai, kad nežiūrint didelių dva
sinių opų, tauta kaip visuma 
atsispiria iš lauko ateinančioms 
griaunančioms įtakoms. Nors 
religiškai šiandien Lietuva iš 
tiesų yra pluralistinė, ir net jos 
gyventojų moralinis lygis įvai
ruoja nuo aukščiausio gerumo 
iki nuožmiausio blogio, didžioji 
dauguma , než iū r in t savo 
abejonių, visuomet buriasi, kai 
gresia pavojus tautai ir kraštui, 
visuomet jungiasi, dalyvaudami 
tautos skausme, švęsdami kitus 
bendro tautinio gyvenimo — 
istorijos momentus. 

Vilties teikia ir tai. kad tau
tos dvasios atstatymo darbas 
vyksta pilnu tempu, ir kad 
Lietuva tame darbe nėra viena 
— nei tautų tarpe, kurios eina 
tuo sunkiuoju keliu, nei para
mos gavimo atžvilgiu. Tame 
darbe jau reiškiasi įvairios tarp
tautinės organizacijos, pakvies
tos Lietuvai padėti, bet stipriau
siai — ypač Lietuvoje — 
reiškiasi katalikų Bažnyčia, ne 
tik del to. kad ji turi platų tarp
tautinį tinklą, bet labiausiai dėl 
to. kad Lietuvoje ji j au turi 
gilias šaknis. 

Tad buvo įdomu neseniai skai
tyti Jonathan Luxmore ap
rašymą National Catholic Regis-
ter laikrašty (1991.X.13) apie 
JAV vyskupų lėšomis susuktą 
filmą apie Bažnyčios atstatymą 
Rvtu Europoje ..A Time to Build" 
(kuri bus rodoma sekmadienį, 
spalio 20 d. ABC televizijos 
tinklu*. Jonathan Luxmore. 
kuris šiam laikraščiui yra daug 
rašės apie Rytų Europą ir ilgai 
buvojęs įvairiuose Rytu Europos 
kraštuose, imtinai ir Lietuvoje, 
buvo vienas šio filmų patarėjų. 
Režisierius Martin Doblmeier 
yra daugelį kartų premijuotas 
..Journey Communicat ions" 
religinių filmų įmonės vedėjas, 
dar^s dokumentinius filmus 
Prancūzijoje. Šiaurinėje Airijoje. 
Kenya ir Haiti. 

Šiam vienos valandos filmui 
buvo apsiribota keturiais kraš
tais: Lenkija, Vengrija, Slo
vakija ir Lietuva. Kiekviename 
krašte buvo nutarta iškelti 
viena kurį tam kraštui būdin 
giausių momentų, iš keturių, 
kurie iš tiesų įvairomis for
momis reiškiasi visur, kur 
Bažnyčia atsistato ar kuriasi, ne 
vien tuose keturiuose kraštuose. 

Vengrijoje bus koncentruo 
jamasi parodyti ryžtą, angaža 
vimąsi Bažnyčios puoselėjimo 
darbui, pavyzdžiu paimant pa 
sauliečių re l ig inio a*si-
naujinimo sąjūdžius, kurie a1 

sveria kai kuriuos hierarchinės 
Bažnyčios trūkumus. Slovaki
joje iškeliamas paruošimas 
Bažnyčios atstatymo darbui, ro
dan t kaip vyresnioji kunigų 
ka r ta perduoda savo stiprybę 
jaunesniajai , to krašto pa
grindinėje seminarijoje. Lietu
voje bus iškeliamas artimo 
meilės — labdaros momentas — 
praktiškos pagalbos vargšams, 
seneliams, vaikams, Lietuvos 
Car i tas darbuose. Pagaliau 
Lenkijoje bus iškeltas reikalin
gumas nuolankumo (modes-
ty) ir minties atvirumas kitaip 
galvojantiems, kuris yra taip 
reikalingas Bažnyčiai, besiku
r i anč ia i plural is t ineje vi
suomenėje. 

Filme interviu duoda Lenkijos 
prezidentas Lech Walesa, kuris 
leidosi filmuojamas ir prezi
dentūros Belweder rūmų pri
vačioje koplyčioje. Be to, yra 
pasišnekėjimai ir su Lietuvos 
ka rd ino lu Vincentu Slad
kevičium, Slovakijos naujuoju 
kardinolu Jan Korec ir daugeliu 
ki tų asmenų. Nors šių asmenų 
žodžiai šiam filmui teikia daug 
au to r i t e to , dar daug iau 
patikimumo duoda liudijimai ir 
prisiminimai paprastų žmonių, 
kuriuos filmuetojai sutiko įvai
riose vietovėse, kur filmavo, 
rašo Luxmore. 

Bet daug įdomių momentų 
visai negalima bus matyti filme, 
j is rašo. Pavyzdžiui, filmuojant 
garsią disidente ses. Nijolę 
Sadūnaitę prie sovietinių karių 
saugomo Vilniaus televizijos 
bokšto po sausio 13-tos įvykių, 
sovietų kariai pagriebė filmuo-
tojus ir beveik sudaužė jų apara
tūrą. „Jauni, aziatiškai atro
dantys kareiviai buvo susi
erzinę ir įpykę. Kai jie pagaliau 
įsižiūrėjo mus, atrodė, kad jie 
buvo pagauti .kultūrinio šoko' 
ir nebebandė mūsų sulaikyti 
kai mes skubiai sulipome į savo 
autobusiuką. Dar mums nenu-
skubejus, pamatėme Nijolę Sa
dūnaitę einančią prie dezo
rientuotų kareivių. Linksmu 
balsu ji jiems šaukė: ,,Ar 
neatsimenate manęs? Aš buvau 
su jumis Sibire. O jūs visi tebe
tarnaujate nuožmiems valdo
vams". 

Po to. rašo Luxmore, visas iš-
filmuotas juostas nuolat vežio
josi su savim, bijodami, kad 
iš viešbučio kambarių neiš
nyktų. „O Sadūnaitės telefono 
linija, kuria mes su ja kalbėjo
mės, po to įvykio nebeveikė — 
kai kurių manymu, tuo metu te
beveikiančios KGB įsakymu, jai 
keršijant". 

Filmo vedantis motyvas jiems 
atsirado sugrįžus į Lenkijos 
Censtachavos Marijos šventovę, 
tą dieną kai ten, nuo Jasna 
Gora sienų susirinkusiai jaunų 
krikščionių miniai iš įvairių Eu
ropos kraštų kalbėjo ten besilan
kantis Šventasis Tėvas: „Visuo
tinei Bažnyčiai reikia jūsų' 
krikščioniško liudijimo bran
gaus turto. Šiandien pagaliau 
atėjo jūsų valanda!" Šis momen
tas filmui suteikia piligriminės 
kelionės motyvą, atbundančios 
vilties, kuri iškyla per visą 
filmą. Istorinių dokumentinių 
filmų ištraukomis filme yra 
perduodamas Rytų Europos 
gyventojų siekimas suvokti 
tikrąją savo istoriją, kuri bus 
raktas jų identitetui naujoje 
laisvės eroje. 

Nors filme parodomi ir netik
rumo, abejonių momentai, taip 
pat ir įvairios tų kraštų pro
blemos, taip pat ryškiai mato
mas jų visų tikėjimas, jog 
paskutinio pusės šimtmečio 
kentėjimai turėjo gilią prasmę 
ir duos gerų vaisių ateityje. 

Iš Luxmore aprašymo, atrodo, 
kad šis filmas gerai padės ir 
mums suvokti Lietuvos dvasi
nio atsistatymo darbą plates
nėje, visos Rytų Europos per 
spektyvoje. a.j.z. 

DIDŽIOSIOS 
TAUTINĖS TALKOS PABAIGTUVĖS 

Paskutiniajam Vliko seimui besiartinant 

ŠIŲ DIENŲ 
VANDALAI 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Senais l a ika i s Lietuvoje 
daugelis ūkio darbų buvo 
atliekama talkų būdu. Taip pat 
buvo susidariusios gražios ir 
atmintinos pabaigtuvių tra
dicijos. Šios tradicijos yra 
radusios deramą dėmesį ir 
mūsų literatūroje ir teatro 
scenose. 

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo k-to 48 metų veikla tau
tos vergijos ir okupacijos laiko 
metu ir drąsiai galime pava
dinti didžiosios tautinio darbo 
ir kovos talkos vardu. Į šią talką 
buvo sujungtos visos mūsų 
tautos politinės pajėgos ir lais
vės kovų aktyvas. Ilgus metus 
tautos laisvės šauksmas ne
galėjo prasiveržti pro geležinę 
uždangą. Tad Vlikas ir įsiparei
gojo tautai reikšti jos valią lais
vajame pasaulyje, palaikyti 
Lietuvos bylą įvairiose tarp
tautinėse organizacijose, ryš
kinti civilizuotai pasau l io 
žmonijai bolševikų žmogžudiš
kas užmačias, telkti moralinius 
ir medžiaginius išteklius tautos 
laisvės kovai remti. 

Kovo 11d. aktu tauta savo jė
gomis ir jos politikos veikėjų 
ryžtu atstatė savo valstybinę 
nepriklausomybę. Ir šiandien 
jau veik viso pasaulio didžiosios 
demokratijos ir kitc plauko vals
tybės šią nepr ik lausomybę 
pripažino. Lietuvos valstybė vėl 
yra priimta į didžiulę visų 
pasaulio valstybių šeimą. 

Tuo pačiu didžiosios Vliko 
tautinės veiklos talkos darbai 
yra baigti. Vliko tikslai pilnai 
įgyvendinti. Metų bėgyje atei
ties istorikai galės peržvelgti 
visą Vliko veiklą ir iš didesnės 
laiko tolumos ją t inkamai pa
sverti. 

O šiandien belieka tik Vliko 
vadovybei t inkamai suplanuoti 
tos didžiosios tautos laisvinimo 
talkos deramas užbaigtuves. 
Šiam reikalui t inkamai pasi
rengti, išlaikant anų metų tra
dicijų pakilias nuotaikas, iškelti 
gražiai spindintį pabaigtuvių 
vainiką. 

Be abejo visa ši Vfiko veiklos 
pabaigtuvių eiga turės būti ap
t a r t a paskutiniajame Vliko 
seime lapkričio 1-3 d. Chicagoje. 

Vliko darbų ir veiklos užbai
gos planus tiksliai visai tauta i 

Į išsakė dabartinis Vliko pirm. 
i dr. K. Bobelis per Vilniaus radi

jo programą užsieniui: „Lapkri
čio pradžioje yra šaukiamas 
Vliko seimas Chicagoje. kurį 
skaitysime Vliko baigiamuoju 

J O N A S D A L GĖLA 

seimu. Šis seimas turi patvir
t in t i visus p a d a r u u s susi
tarimus su Lietuvos \liausybe. 
O vėliau jau beliktų stengtis 
šiuos nu ta r imus įgyvendinti. 
Sekantį pavasarį galės įvykti 
Vliko uždaromasis seimas lais
voje Lietuvoje ir ta proga visi 
Vliko archyvai, dokumentai ir 
piniginiai išteklia; bus galu
tinai perduoti laetuvos vy
riausybei". 

Tačiau Vliko informacijos tar
nyba padarė visai priešingą 
pareiškimą: „Iš pirmo žvilgsnio 
atrodė, kad Vlikas užbaigė savo 
ilgametę kovą d*•! Lietuvos 
nepriklausomybės Anaiptol!" 
(Drg. 188). Sunku pasakyti, ar 
inf. tarnyba padare šį miglotą ir 
neaiškų pareiškimą Vliko pirm. 
pritarus. Berods jis tuo metu dar 
buvo Lietuvoje. Bet anaiptol jis 
n e s i d e r i n a su p i rmininko 
paskelbtu Vliko darbų užbai
gimo planu ir sukelia labai daug 
abejonių. 

Pasikeitus nuon.onemis su 
keliais į takingais Vliko val
dybos n a r i a i s ir su seimo 
rengimo komiteto pirm., teko 
patirti , kad vis dėlto yra suma
nymas Vliko veiklą dar il
gesniam laikui pratęsti. Yra net 
pasiūlymas pakeisti istorinį tos 
institucijos vardu Žinoma, 
Lietuvai išsilaisvinus iš vergijos 
ir atsikračius pavergimo, keis
tai skambėtų „išlaisvinimo" ar 
„vyriausias" terminai. Tačiau 
yra nepateisinamos pastangos 
48 metus veikusią tautos lais
vinimo instituciją pakrikšyti 
kitu vardu. Tai būtų Vliko stei
gėjų valios pažaidimas, nebo
jimas istorinių Vliko deklara
cijų ir Tautos Fondo aukotojų 
taurių pastangų paniekinimas. 

Ž inoma, gal i būti patei
sinamas Vliko dabartinių vado
vų pasinešimas pratęsti savo 
politinę veiklą ir patenkinti 
savo asmeniškus polinkius. Tad. 
žinoma, jie yra laisvi ir turi 
pilną teisę šiam reikalui steigti 
naują politinį junginį ir pa
vadinti jį nauju vardu. Tačiau 
toks n a u j a s j u n g i n y s ar 
sambūris negali turėti nieko 
bendro su Vliku. Ir būtų jau 
t ikras nusikaltimas, jeigu šio 
junginio veiklai išlaikyti būtu 
naudojami Tautos Fondo pini
giniai ištekliai. 

Šiuo metu išeivijos politine 
veiklą organizuoja ir joje jau 
tvirtai yra įsitvirtinusi PLB-nė 

ir jos kraštų padaliniai. O 
Amerikos lietuvių politinę valią 
reiškia ir jau nuo seno su JAV 
valdžios įstaigomis nuolatinį 
ryšį palaiko Altą. O, be to, dar 
Washingtone yra Lietuvos am
basada. Tad kur gi čia begali įsi
terpti ir dar vienas politinis 
išeivijos junginys? 

Tautos Fondas turi ilgalaikes 
investicijas ir ilgesnių metų tes
tamentinius palikimus. Tad yra 
būtina jo veiklą pratęsti dar 
eilei metų. Visi kiti finansiniai 
fondo ištekliai, kaip sako inf. 
t-ba, bus palaipsniui perduoti 
Lietuvos vyriausybei. Tačiau 
Vlikui užbaigus savo veiklą. T. 
Fondo valdymas ir administra
vimas turėtų būti perduotas 
grynai pačių aukotojų žiniai ir 
valiai. 

Visi šie klausimai, be abejo, 
bus išsamiai aptarti paskutinia
jame Vliko seime Chicagoje. 
Turės būti padaryti ir aiškiai 
konkretūs nutarimai. 

Tik labai gaila. kad. dr. K. 
Bobeliui perėmus Vliko vado
vavimą, liko visai pakeistas 
Vliko seimų pobūdis ir net patys 
seimų tikslai. Ankstesniuose 
Vliko metiniuose seimuose 
būdavo ištisai visas dvi dienas 
svarstomi ir aptariami Vliko 
veiklos ir organizaciniai 
reikalai. Net ir nauja valdyba 
būdavo išrenkama seimo metu. 
Tačiau paskutiniųjų kelių Vliko 
seimų darbų tvarka buvo 
išimtinai užgožta bendrinio po
būdžio pranešimais, simpo
ziumais ir teoretinio pobūdžio 
paskaitomis. O likęs laikas bū
davo išimtinai pašvęstas poky
l i ams , iškilmingoms vaka
rienėms ir veikėjų ar valdžios 
atstovų pagerbimams. 

Tikėkime, kad nors šis pasku
tinysis ir ypatingai svarbus 
seimas bus ištisai pašvęstas 
Vliko ir Tautos Fondo veiklos 
užbaigimui aptarti, pasikeisti 
nuomonėmis ir padaryti galu
tinius sprendimus. 

Džiugu, kad šiame seime yra 
numatęs dalyvauti ir Lietuvos 
ministeris pirmininkas. Jo daly
vavimas, be abejo, pakels atsto
vų nuotaiką ir paįvairins šio 
seimo darbų tvarką. Tačiau ir 
ministerio pirmininko daly
vavimas turėtų būti daugiau 
išnaudotas Vliko veiklos užbai
gimo klausimams aptarti. Ben
drinio pobūdžio pranešimai ir 
bendros diskusijos galėtų būti 
suorganizuotos kurią nors kitą 
dieną. Tuo atveju min. pirm. 

Pirmiausiai išsiaiškinkim, 
kas yra vandalai. Asmuo, kuris 
tyčia daužo, griauna, naikina, 
yra vandalas. Vandalas tai daro 
beprasmiškai. Jam pats gadinimas 
ir tenojimas duoda pasitenkinimą 

Istorijoj vandalizmas yra 
minimas jau net 4 šimtmetyje. 
Karingi germanų kilmės van
dalai, gyvenę šiaurės Rytų 
Vokietijoj, savo žygiais pul
dinėjo pietinius kaimynus. 406 
metais po Kristaus, peržengę 
Reiną, slinko toliau į pietus. 
Nors jie savo laukiniu elgesiu 
gal ir nebuvo žiauresni už kitus 
užkariautojus, bet tas vardas 
„vandalas" kažkaip jiems 
prilipo. 

Vandalai pasiekė savo galy
bės viršūnę, kai jiems vadovavo 
nuožmusis Genseric. Jis, pade
damas savo sukurto piratų 
laivyno, 50 metų terorizavo 
Romą ir kitus Viduržemio jūros 
pakraščius. Kai 455 metais jis 
užėmė Romą, jo kariai žiauriai 
plėšikavo, jie buvo jo sulaikyti 
nuo visiško miesto sunaikinimo 
Genseric mirus, jo sūnus ėjo 
tėvo pėdomis. Viduržemio jūros 
pakraščiuose, neišskyrus nė 
šiaurės Afrikos, plėšikavimai 
tęsėsi. Tam galą padarė 530 
metais Bizantijos generolas 
Bei išarius. kuris tarnavo im
peratoriui Justinui. Vandalai 
buvo taip sužlugdyti, kad jų 
nei ženklo nebeliko. 

Šiais laikais, kaip tauta, van
dalai neegzistuoja. Pasaulis per 
paskutinius 15 šimtmečių pasi
darė civilizuotas ir kultūringas. 
Bet vandališka prigimtis pasi
reiškia tai šen, tai ten. Pavyz
dys — hitlerinė Vokietija (žydų 
likvidavimas, koncentracijų sto
vyklos). Komunistiškas van
dalizmas reiškėsi ne tik kuco 
metu. bet ir po karo. Komuniz
mas, neatsisakęs savo idėjų, 
brandino naują kartą. Karta, 
užaugusi toj sistemoj, nežinojo 
kas dedasi pasaulyje. Kultūra 
jai buvo partijos potvarkių vyk
dymas. 

Nuosavybės turėjimas — tai 
laisvo žmogaus pastangų atpil
das. Dėl nuosavybės žmogus dir
ba, taupo, svajoja. Nevertinti 
kito nuosavybę tai parodyti savo 
neišsiauklėjimą. Žmogus be iš
auklėjimo nepritampa prie 
kultūringųjų. Auklėjimas ir 

žodį ir svarbų pranešimą apie 
padėtį Lietuvoje turėtų progą iš
girsti ne vien seimo atstovai, bet 
ir plačioji lietuvių visuomenė. 

kultūra eina tuo pačiu keliu. 
Kada žmogus gerbia viens kitą, 
atsiranda savaime savitarpinis 
darnus sugyvenimas. Tamprus 
bendradarbiavimas pasireiškia 
patyrimo ir žinių pasikeitimu, 
kas stiprina kultūrinius ryšius. 
Jeigu kas vairuoja automobilį 
ar apsirengęs paskutinės mados 
kostiumu, tai dar nereiškia, kad 
j is yra kultūringas. Jis yra ci
vilizuotas, bet jo elgesys pasako, 
ar jis yra kultūringas. 

Didelė kultūros ugdytoja yra 
televizija. Bet nevisos pro
gramos yra kultūringos. Ne 
visos yra vertos žiūrėti. Televizi
j a yra didelis biznis. Operuo
jama milijonais dolerių. Žiūrovų 
skonis yra studijuojamas ir, 
pagal surinktas žinias, sudari
nėjama programa. Eilinis ame
rikiet is nepraleidžia sporto 
žinių. Pasibaigus žinioms, žiū
rovas yra prirakinamas prie 
kriminalinės istorijos, kurioj 
netrūksta erotinių bei žiaurių 
scenų. Moterų prievartavimas, 
muštynes, šaudymai — tai kiek
vieno vakaro pasiūla. Nebūtų 
blogai, kad vien tik suaugę 
žiopsotų į tą 2 0 amžiaus 
išradimą, bet kaip su tais ma
žyliais. Nesuprasdami, bet ma
tydami, bando ir patys tai 
daryti. 

Tėvai turėtų į tai kreipti 
didesnį dėmesį. Yra vaikams 
gerų programų. Žinoma, gal tė
vams nepatogiu laiku. Bet kada 
vaikai pradeda turėti vaikus, ar 
aštuonmečiai pridaro kaimy
nams tūkstančius dolerių žalos, 
tada kaltė verčiama ant televi
zijos. 

Televizijos įtaką vaikams ge
riausiai parodo įvykis Omaha, 
Neb., kada du broliukai, 6 ir 8 
metų, kaimynams nesant na
mie, ištaškė dažus po visą namą. 
Apšlapinę kilimus ir baldus, 
užkimšo išvietę. Paleistas van
duo užtvindė grindis. Nepasi
tenkinę tuo, išsinešė 1500 
pinigais , nepalikdami foto 
aparato bei saldainių. Mažasis 
padėjo vyresniajam išnešti juos
telių kasetes, Nintendo žaidi
mus bei drabužius. 

Šeimininkai grįžo į tikrai van
dalų nuteriotus namus. Vaikai 
buvo greitai susekti ir areštuoti. 
Tardant jie aiškino, kad jie darė 
taip, kaip jie buvo matę televi
zijos filme „Home alone". 

Čia yra tik vienas vandalizmo 
pavyzdys, kuris pateko į laik
raščius. O kiek yra nutylėtų 
atsitikimų? 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

JUOZAS ŽYGAS 

19 

Pradedama reikalauti mėsos p a t r a n k o m s 

Vokiečiams užėmus didžiąja dalį Pabalti i' A. 
Rosenbergas įsakmiai pabrėžė, kad nebūtų pripažįs
tamos jokios tautinės vyriausybės ar taut inės kariuo
menės Baltijos valstybėse. 

Liepos mėnesyje dar buvo tokios nuotaikos. <ad 
jeigu būtų buvę leista mobilizuotis taut in: ose 
rėmuose, tai opozicijos beveik nebūtų buvę. Lainv . tą 
progą vokiečiai pražiopsojo. Likvidavus Laikinąją 
vyriausybę ir vokiečiams parodžius savo tikruosius sės
lus, lietuvių nuotaikos greitai keitėsi. Žinoma, buvo 
tokių karjeristų, kuriems praeityje nepavyko kari ros 
padaryti, tad jie laukė pirmos progos. Tačiau jie 
visuomenėje pasitikėjimo neturėjo. 

Vokiečiams uodegą įšalus ir Rusijos sniegynuose 
įklimpus, ir lietuvių talka darėsi reikalinga. Iš pi; ižių 
transporto tarnybai, o paskui pradėjo organizuot: talką 
vokiečių kariuomenei. Mobilizacijos nebuvo sk« bia-
mos, bet vykdomos įvairios registracijos. Pirmiausiai 
registravo aštuonioliktųjų ir devynioliktųjų gr- mo 
vyrus. Su kiekviena registracija vis metus prideri ivo. 
Paskui skelbė puskarininkių registracija, bet k;i tas 
registracijas beveik niekas dėmesio nekreipė, tad • eko 
ir neišėjo. 

Atėjus vasarai , Ukra inos frontas paj> -ėjo. 

Vokiečiai veržiasi Azovo jūros ir Kaukazo link. Tačiau 
Maskvos ir Leningrado frontai stovi. Kariuomenės 
pranešimuose vis minimi Ilmenio ir Volchovo vardai. 
Kodėl sugrįžtame ir vėl prie Ilmenio? Todėl, kad 
atrodo, tas frontas lietuviams buvo numatytas. Kalbos 
sklido, kad lietuviai barą jau laiko. 

Raginimai iš visų pusių dažnėja, gen. Kubiliūnas 
ir jo tarėjų štabas spaudžiamas, kad ir lietuvių eilė 
atėjo. Žinoma, jeigu lietuviai pradėtų lietuvius gaudyti, 
tai būtų blogai. Neaišku, kaip tuomet būtų su slaps-
tymusi ir nesiregistravimu. Kol lietuviai per pirštus 
žiūri, gyventi galima. 

Vokiečiams gyventojus ant bado kortelių laikant, 
juodoji rinka klestėjo ir bujojo. Be juodosios rinkos la
bai blogai būtų. Tad juodoji rinka žmones beveik viskuo 
aprūpino. Spekuliantai buvo laikomi pagarboje. Buvo 
net lyginančių juos su knygnešiais. Žinoma, gal buvo 
per toli nueinama juos lyginant su knygnešiais, tačiau 
jie buvo būtini. Be jų miestas būtų daug daugiau 
vargęs Juodoji rinka padėjo ir besislapstantiems 
gyventi. Tie, kurie slapstėsi,normaliai kortelių ne
gaudavo. Be galiojančių dokumentų, kaip jas gausi. Tad 
turėjo iš juodosios rinkos gyventi. Ta rinka taip pat 
sudarė galimybes ir pragyvenimui užsidirbti. Buvo 
tokių, kurie gana gerai vertėsi. 

Vokiečiai mūsų tarėjams daug teisių nedavė, bet 
iš jų daug reikalavo. Žinoma, vienas ar kitas iš jų gal 
kiek persistengė. Žmonės sutartinai keikė ir nemėgo 
dr. J. Paukščio, darbo tarėjo. Jis leido potvarkį po po
tvarkio, kurių žmonės, žinoma, nepaisė ir nevykdė 
Buvo kalbama, kad net tarėjų tarpe jis buvo nemė
giamas ir net jie jo vengė. 

Šiaip žmonės žinojo, kad geriau turėti tarėjų tarybą, 
negu vokiečių žandarą. Policija ir net saugumas 
priklausė mūsų savivaldai, o tai jau buvo labai svar

bu. Vokiečiai stengėsi policiją perimti savo žinion (ir 
būtų perėmę), bet ir j ie ne viską sugebėjo aprėpti. 

Jau buvo minėta, kad vyko nesutarimas tarp 
vokiečių kariuomenės ir Zivilvenvaltung. Kariuomenei 
rūpėjo turėti saugų užnugarį, tad ji nebuvo linkusi 
gyventojus prieš save nustatyti. Kariuomenės 
sluoksniuose lietuviai turėjo gerą draugą generolą E. 
Just. Jis buvo vyriausiu Lietuvos karo komendantu (O-
berfeldkommendant), tad nuo jo daug kas priklausė. 
Jeigu ne jis, padėtis būtų buvusi daug blogesnė. Jis 
buvo buvęs Vokietijos karo atstovas Lietuvai, tad turėjo 
daug pažįstamų Lietuvos aukštųjų karininkų ir 
valdančiųjų sluoksnių tarpe. Jis buvo kilęs iš Rytprūsių 
ir buvo kalbama, kad jo gyslose buvo lietuviško krau
jo. Tad, kiek galėjo, reikalus pakreipdavo mūsų nau
dai. Mūsų laimė, kad jis nebuvo klaipėdietis, nes pa
starųjų visi vengė. 

Jau praėjo karo metinės. Metines t iktai spauda ir 
radijas tepaminėjo. Karas nevyksta pagal planą, tad 
nėra ko džiaugtis. Rudmarškiniai sau dvarus ir įmones 
nusižiūrėję, tad blogos žinios juos nervuoja. Prie Len
ingrado ir Ilmenio užsikirto ir nei iš vietos. Lietuvių 
masėse entuziazmo sukelti jiems irgi nepavyksta. 
Paukštis ir į jį panašūs irgi iš kailio neriasi. 

Vokiečiai sugalvojo planą, kaip lietuvius įjungti. 
Iš savisaugos dalinių mažais dalinėliais pradėjo 
išskirstyti po vokiečių dalinius. Savisaugos batali-
jonuose irgi nebebuvo saugu. Jie todėl tai darė, kadangi 
lietuviai į savisaugos dalinius stodavo. Tad manė 
suradę būdą. kaip lietuvius įvilioti. Prasidėjo dezerty
ravimas ir iš batalijonų. bet tai jau buvo pavojingesnis 
reikalas. Su dezertyrais jokių ceremonijų nedarė. Buvo 
didele rizika. 

(Bus daugiau) 
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VISI DALYVAUKIME 
LIETUVIU DIENOSE 

Lietuvių dienos Clevelande 
rengiamos <; savaitgalį, spalio 
12 ir 13 dienomis. Šeštadienį, 7 
vai rak. Dievo Motinos parapi
jos salėje Toronto lietuvių 
dramos teatras ..Aitvaras" stato 
Vytauto Alanto trijų veiksmų 
drama ..Aukštadvaris"'. Bilietų 
po ir>. 10 h 7 dol. galima rezer-
vuotis teMonuoiant Mečiui 
Aukštuoliui 4819928, arba 
Adai Stungienei 944-3669 
Salėje bilietų kasa bus atidary
ta vieną valandą prieš vai
dinimo pradžią. Visos vietos 
numeruotos. 

Po vaidinimo vakarienė „Gin-
tan valgykloje. Bilietus po 8 
dol. galima užsisakyti pasbilie 
tų platintojus. Puiki proga susi-
tskti su Toronto lietuviais 
aktoriais. 

Sekmadieni, spalio 13, 10 vai. 
i . Mišios Dievo Motinos šven
tovėje. Giedos parapijos choras, 
vadovaujamas Ritos Kliorienės. 

Nuo H vai. iki 2 vai popiet. 
didžiojoje parapijos salėje pa
roda ..Lietuvos prisiminimai". 
Cta bus išstatyti eksponatai iš 
Lietuvos istorijos ir etnografijos 
muziejaus Vilniuje Atvyksta ir 
muzie jaus a ts tovė Rūta 
Subatnikienė ir Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro Chica-
goje direktorius dr. Jonas Rač
kauskas. 

LB apylinkės valdyba, vado
vau jama Vy tau to Brizgio. 
ma lon ia i kviečia visus 
da lyvau t i Lie tuvių dienų 
renginiuose Gera proga LB 
apylinkės iždininkui Mečiui 
Aukštuoliui atiduoti ir soli-
darumo jnaša. 

•<'\s. LB Clevelando 
•k; i- . 

i V. B a r e v i e i a v s 

. . R I D E N S LAPAI" 

V y r s k a u č i ų Ž i d i n y s k v i e č i a 
v i s u s s p a l i o 2 0 d . , s e k m a d i e n i . 
1 v a i p.p. d a l y v a u t i m a d ų p a 
r o d o j e — . . R u d e n s l a p a i ' ' . 

P a r o d a % v k s L i e t u v i ų n a m ų 
d i d ž i o j o j * - s a l ė j e M e n i n e 
p r o g r a m a a t l i k s p i a n i s t ė R o m a 
B o n z i ^ n ^ iš L i e t u v o s . A u k a 8 
d o l 

3 V . I I K U L T Ū R O S 
P R E M I J A 

O h i o l i e t u s i ų g y d y t o j ų d r a u 
g i j a « p i . l i o 2 7 . s e k m a d i e n i . 
M - n k a s i savo m e t i n e i š v e n t e i . 10 
v a i . r y t o D i e v o M o t i n o s 
š v e n t o v ė j e b u s a u k o j a m o s šv . 
M i š i o s už g y v u s i r m i r u s i u s 
d r a u g i j o s n a r i u s . 

1 v a i p p. L i e t u v i ų n a m u o s e 
b u s d r a u g i j o s s u s i r i n k i m a s . 
V ė l i a u k o k t e i l i a i , p i e t ū s i r 
k u l t ū r i n e s p r e m i j o s į t e i k i m a s . 
T a i j a u 35 j i O h i o l i e t u v i ų gydy 
t o j u d r a u g i j o s p r e m i j a P r e m i j o s 
d y d i s 1.000 d o l N o r s d r a u g i j o s 
n a r i u s r e t i n a m i r t y s i r 
i š s i k ė l i m a s j š i l t e s n i u s k l i m a 
t u s . o m e d i c i n o s m o k s l u s n a u j a i 
b a i g u s i ų j ų d a u g e l i s i š b l a š k y t i 
j - k i t u s i r i i o « * u « . d r a u g i j a * i a 

gražią tradiciją tęsia ir toliau. 
Draugija gali didžiuotis ilgiau
siai išlaikiusi premiją, pager
biant kultūros, viusomeninius, 
švietimo iškilius asmenis ar or
ganizacijas. 

Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. Dainius Degesys, Nelė 
Juškėnienė. Algis Skrinska, Vy
tautas Maurutis ir Juozas 
Šonta. Šiame metiniame susi
rinkime bus renkama ir nauja 
valdyba. Draugijoje yra atsto
vaujami medicinos, odontologi
jos ir veterinarijos profesionalai. 

BALFAS VYKDO VAJU 

Balfo Clevelando skyrius visą 
spalio mėnesį vykdo piniginį 
vajų. Spalio 6 d., sekmadienį, šį 
vajų oficialiai pradėjo pietumis 
DMP svetainėje. 

Skyriaus valdybą sudaro: 
pirm. Vincas Apanius, vicepirm. 
Povilas Pečiulaitis. ižd. Balys 
Steponis, sekr. Kazė Vaičeliū-
nienė ir narys kultūriniams rei
kalams Gene Aukštuolienė. 

Valdyba prašo visuomenę ir 
šiemet dosniai aukoti, nes, 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, jai yra reikalinga viso
keriopa humanitarinė pagalba. 
Visos aukos atleidžiamos nuo fe-
deralinių mokesčių 'I.D. No. II 
1630910). 

JUOZAS STEMPUŽIS 
IR „TĖVYNĖS GARSAI" 

Nors ,,Tėvynės garsų" pro 
gramos vadovo Juozo Stempužio 
sveikata po sunkios vidurių 
operacijos ir dabar dar nėra stip
ri, bet jo tvarkomos tr i jų 
valandų radijo sekmadieninės 
laidos Clevelando ir apylinkių 
l i e tuv iams yra brangi ir 
laukiama kultūrinė ir dvasinė 
dovana. 

Dviejų valandų rytinė progra
ma girdima iš Jėzuitų John Car-
roll universiteto stoties banga 
FM 88 7 nuo 8 vai. iki 10 vai. 
rytą ir 7 vai. vak. iš Viešosios 
radijo stoties, banga FM 90.3. 

Rytinėje transliacijų laidoje 
girdima ir „Gyvenimo varpų" — 
religinės minties pograma su 
kun. Gedimino Kijausko, SJ. 
pamokslu, Nijolės Kersnauskai-
tės didžiųjų pasaulio mintytojų 
sklandžiais vertimais iš anglų, 
prancūzų ar ispanu kalbų, bei 
religine muzika. Paskutinės 
pasaulio žinios, pranešimai iš 
Lietuvos gyvenimo, įdomūs 
pokalbiai su žinomais Lietuvos 
ir išeivijos darbuotojais . 
Clevelando lietuvių kronika, pa
daro turtinga. įdomią ir mielai 
laukiamą radijo laidą. 

Juozas Stempužis, žinomas 
kaip puikus organizatorius, ir 
šiam radijo darbui yra sutelkęs 
r e ik iamą st ipria pagalbą 
Paskutiniu laiku rytinėje laido 
je gan dažnai girdima sol 
Aldona Stempužienė. iškili so 
listė ir puiki pranešėja. Ji kar 
tais pavaduoja ir vakarinės pro 
gramos nuolatinę pranešėja 
muzikos magistrę Krist ina 
Kuprevičiūtę. Kristinai į talka 
ateina ir jos sesutė Ilona. 
Abiems sesutėms su puikia lie
tuvių ir anglų kalba, žavia 
tarsena gali pavydėti ir didžiųjų 
stočių radijo pranešėjos. 

Dabar rečiau girdima Dalia 
S tan i šk ienė , ilgus me tus 
bendradarbiaujanti su Juozu 
Stempužiu. 

Clevelando lietuviai džiau
giasi , ,Tėvynės garsų" ir 
muzikine laidų dalimi, informa 
cijos tikslumu ir aktualumu. 

V. Rnr iūnas 

SUDRAUSKIME 
GANDONEŠIUS IR 

ŠMEIŽIKUS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Lietuvos išsilaisvinime 
sunkiai valdome savo džiaugs
mą, jį įvairiai išreiškiame. 
Aktyvieji mūsų visuomenės 
nariai planuoja Lietuvai eko
nominę ir mokslinę talką, 
žemės ūkio atstatymą, kaip tą 
daro Clevelande Vytauto 
Staškaus įsteigta „Mūsų sody
bos" akcinė bendrovė ir kiti ben
dro verslo projektai, pagrįsti 
vakarų ekonomikos principais 
pakelti Lietuvos ekonominio 
gyvenimo lygi. Didžiojoje spau
doje ir televizijoje nuolat pasi
rodo džiuginančios žinios apie 
laisvę atgavusias Pabaltijo 
respublikas, jų įteisinimą 
pasaulio tautų šeimoje, jas pri
imant į Jungtines Tautas, į 
Tarptautinę sporto sąjungą, am
basadų at idarymą, i r 1.1. 
Telieka džiaugtis ir dėkoti 
Dievui už suteiktas malones. 

Vienų ekumeninių pamaldų 
metu Clevelando Dievo Motinos 
parapijos klebonas kun. Gedi
minas Kijauskas pasakė, kad 
..mes nesmerkiame tų, kurie 
Lietuvą kankino. Mes tik jų 
gailimės..." Tai puikiai šiai 
dienai pritaikyta mintis, vado
vaujantis Kristaus mokslo prin
cipais, kad nebūtų sąskaitų 
suvedinėjimo, keršto ar pavydo 
įkvėptų kaltinimų. Maža mūsų 
tauta, tai Lietuvoje ir išeivijoje 
reikia kaip galima stipriau 
vienytis, nes tik vienybėje 
galybė. 

Deja, tarpusavio vaidai išei
vijoje jau tapo epidemija, 
lenktyniaujant dėl „atsto
vavimo", pirmavimo ir kitų 
žalingų „veiklos" elementų, 
prarandant pagrindinį tikslą — 
Lietuvos valstybės atstatymą. 
Tačiau ir privačiame gyvenime 
turime žalingų asmenų, kurie, 
neturėdami jokių įrodymų, 
kitus viešai ir privačiai šmeižia, 
tvirtindami, kad kai kurie 
asmenys esą tik gerai užsimas
kavę KGB ar buvę įtakingi ko
munistų partijos nariai. 

Tokius posakius teko girdėti 
ir Lietuvoje apie asmenis, 
kuriuos sunku įsivaizduoti 
KGB agentų vaidmeny ne vien 
dėl jų malonaus būdo, bet taip 
pat dėl jų neturėjimo jokių pri
vilegijų ar karjeros. 

Lengva bare prie stiklelio 
šmeižti kitus, bet nėra lengva 
atitaisyti padarytą žalą. „Žodis 
ne paukštis — nesugrįš", sako 
sena patarlė, todėl neatsargiais 
žodžiais svaidytis negalima. Gal 
tai pavydo iššauktas elgesys, 
bet pateisinimo nėra šmeižti 
kitus, tų šmeižtų negalint pa

grįsti. Pagaliau ..kas be nuo
dėmės, t emeta p i rmut in i s 
akmenį"... 

Nestinga mūsų visuomenėje ir 
gandonešių. Daugiau kaip prieš 
pusantrų metų, dar prieš kovo 
11 man skambino telefonu 
viena moteris ,.iš patikimų 
šaltinių Washingtone" praneš
dama, kad Estija paskelbusi 
nepriklausomybę. Džiaugiuosi 
tos „naujienos" neperdavusi 
toliau. Prieš maždaug dvejus 
metus, dar prieš pasaulį sukrė
tusius įvykius, vieną šešta
dienio rytą telefono grandies 
būdu buvo ant kojų sukelti Cle
velando lietuviai, nes „Lietuvo
je karo stovis — areštai, gatvėse 
pilna ginkluotų mėlynkepurių". 
Išgirdę tokias ..naujienas", 
puolėme į paniką, nes buvome 
bejėgiai, bet tą pačią dieną įsi
tikinome, kd nieko panašaus 
nebūta. Per radiją buvo paskelb
ta žinutė, kad užsidaro vienas 
senas lietuviškas savaitraštis. 
Pasiteiravus, iš kur toji žinia, 
man buvo užtikrinta, kad ji 
gauta iš „patikimų šaltinių". 
Tai buvo daugiau kaip prieš me
tus, o tas laikraštis mane vis dar 
tebelanko kas savaitę. 

Gandai ir šmeižtai yra mūsų 
visuomenės vėžys. Ne kartą 
teko išgirsti, kaip atvykę iš 
Lietuvos lankytojai vieni kitus 
neigiamai komentuoja, piktai 
kritikuoja. Anksčiau atvažiavę 
Laisvės lygos atstovai skelbė, 
kad ,,Sąjūdį sudaro nedori 
asmenys", bet šiandieną jie jau 
naudojasi Sąjūdžio vadų hero
jiškų žygių išdavomis. Vienas 

mano svečias iš Lietuvos ant 
trijų lapų surašė vieno Kaune 
gyvenančio asmens „istoriją" ir 
reikalavo, kad aš ją aprašyčiau 
spaudoje. Man griežtai atsisa
kius, jis pyktelėjo, bet vėliau 
prasitarė, kad tai jo tarnybos 
konkurentas. Pavydas yra ne 
tik nuodėmė, bet ir žalinga yda, 
nes pavydo aistra tampa nuo
dais sveikame visuomenės 
kūne. 

Džiaukimės Lietuvai atgavus 
laisvę ir branginkime kiekvieną 
lietuvį, nes esame maža tauta. 
Aišku, kad visur ir visada buvo 
nusikaltėlių, kurių užstoti 
negalima, bet juos reikia pa
likti teisingumui, kad jų kaltė 
būtų įrodyta ir kad jie būtų tei
singumo organų atitinkamai 
nubausti . Eiliniai asmenys 
neturi teisės šmeižti, daryti insi
nuacijas, turi susilaikyti nuo 
gandų skleidimo, o naujienas 
perduoti, tik jų tikrumu įsi
tikinus, nepasikliaunant „pati
kimais šaltiniais". 

Jei gandai yra kenksmingas 
reiškinys, tai šmeižtai ir nepa
grįsti kaltinimai turi būti su
s tabdyt i . Gandonešius ir 
šmeižikus reikia sudrausti, juos 
boikotuoti ar net ieškoti tei
singumo organų intervencijos. 
Bet ger iau būtų, kad jie 
apgailestautų ir savo šmeižtus 
atšauktų. Klysti, pasiduoti silp
nybei yra žmogiška, bet prie 
klaidos prisipažinti ir ją ati
taisyti yra kilnu, dieviška ir 
atleistina. 

CLASSIFIED GUIDE 

PAGERBĖ POLICININKĄ 

James Love. kovai prieš 
narkotikus daliny dirbąs poli
c ininkas , buvo pagerbtas 
aukščiausiu žymeniu Chicagoje. 
Jį buvo pagrobę narkotikų spe
kuliantai, peršovę keturis kar
tus pietinės miesto dalies garaže 
ir palikę, manydami, kad jis jau 
nebegyvas, bet jis atsigavo. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save_regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

tttfft 
see us for 
financing. 

AT OUR L 0 W RATES 

A l t M REPAVMCNT 
TO H T >OUS I N C O M t 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2 2 1 2 WEST C E R M A K R O A D C H I C A G O , I L L 6 0 6 0 8 

P e t e r K a z a n a u s k a s . Prs. T e l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 
Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1 9 0 5 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maiste Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos j namus veltui! Pristatymas t runka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

REAL ESTATE R E A L E S T A T C 

' GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

(312) 586-5959 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žcmę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

(B 
BELL BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6 5 2 9 8 . Kadž io Ava. , 

C b l c a g o , H 8 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
IMCOME TAX — INSURANCE 

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

Ontuifc KMIEC1K REAIIORS 
'ryt 7922 S. Pul.i-t. Rd. 
£A 4365 S. Archer Ave. 

T V , VCR** 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Vottaias 127 /220 
T V PRIIMTUVAI 
par salantą Europai 

Pinigų kait imas 

Galite patys sudaryti siuntinį pas ū k d a m i prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti, ką • orit. Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui. 

t JAV 

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 18 Ibs 
MC 146 SEIMAI siuntinys 18 Ibs 
MC 152 MĖSOS siuntinys 18.1 Ibs 
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys 17.4 Ibs 
MC 154 VAIKAMS siuntinys 13 4 Ibs 

• 8 J — J M — 

$129 
$114 
$124 

$89 
$95 

kainom JAV 
ktšmMųkrmėhĮ. 

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūSių radijus ir •fektroninius prie
taisus į Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėlė fKtt) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LAOA) nuo $6.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteirauk.te 
* Koodominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktoriai nuo $2.000 
* Įvairios prakės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu 

Valandos: p i r m . - t r s č d . 1 1 - 8 , 
ketv l r td . -eea ld 1 1 - 7 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite par'iuoti dr pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Mayer. j i 
profes ional ia i , sąžin ingai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimą1, 
veltui. 

23 MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimams, Realtor 
Iraną QNnstruMenė, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax, 

5953 S. Kedzla Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

Lemonte didžiu l is namas, mišku apau
gęs sklypas; 2 židiniai, dengta veranda. 
..Florida room": Įrengtas rūsys, ąžuolo ap
daila; didelė virtuvė; indauja; plytomis 
gestas patio"'. 2 pašiūrės (sheds). Daug 
pnedg $229,900 

Nuos tabus . . sp l l t - l evo l " ! Išskirtinai 
puikus; šeimos kamb pagrindiniam aukšte; 
baras; patogus ruošti balius ir priimt 
svečius; didžiulis kedro ..deck"; gral ia i 
sutvarkytas sklypas. $218,000 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V , W e s t 9 5 t h S t r o t 

T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 8 6 5 4 

0*1% 
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OLSICK * C0.. REALTORS 
1180 Stata Str««t 
Lamont, I l l inois 60439 
(312) 257-7100 

F O R R E N T 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Ch>c \gos miesto leidimą Dubu >r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

-
Perkraustau (Moving) sąžinin
gai, prieinama kaina. Iškraustau ir 
išvalau rūsius ir butus. 

Kreiptis: (312) 776 8176 

Parduodamas lėktuvo bilietas 
į VVashington. D.C. lapkričio 12 
dienai. 

Skambinti: 312-925-3156 

l a n u o m o j a i n a a jautcita, m o d e m u s 
3 V i k a m b . b t . Bnghton Pk., p r ie 46 
& VVhipple. $375 į mėn . . įskai tant 
š i lumą, karštą vandenį ir elektrą. 
Skambint i vakarais: 3 1 2 - 9 2 7 - 5 7 4 5 
a r b a 3 1 2 - 2 4 7 - 3 7 7 7 . 

I š n u o m o j a m e * 4 k a m b . bt . an 
' r ame aukšte «;'! A M*p l«*<xv j P ; y i 

space baafar" ; be si *»>>yM. > l .k su 
•ugusiet i r . I*> q y y .,.•-, , t .;•«; 4 

..'Joposii' Skai!i!u»i; Ma 5?i fteaa 

HELP VVANTED 

l a i k o m e m o t e r s , kur i s laugy tų 
senelę ir gyventų kartu Ann Arbor, M l . 
A lga ir p i lnas iš laikymas. Skambint i 
v a k a r a i s į C a l i f o r n i a , t e l . 
6 1 9 - 2 5 9 - 0 3 1 9 . 

R i c h a r d H a n u s . a d v . 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph. Suite 2100 

Chicago, IL 60606 
Tel. 312-464-2380 

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

Tol. 312-436-4883 

J.M.Z. HOOFING 4 
CONSTRUCTION CO. 

Shmgle. rtot tar. modified bitumen & roll 
roofs (experts at roof tearoffs). FuH 
house & spot tuckpointing. Chimneys 
rebuilt & cleaned Aluminum sidmg, 
sofit. facia & gutters Glass btock. storm 
& replacement windows. Custom 
carpentry: rec rooms. room additions. 
kitehen & bathroom. ceramic tites & 
linoleum: dryvvall & painting. plumbing 
& electrical 
F r a * astlmatas! Call : 708-343-0486 

SŪDYTOS 
SILKĖS 

IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms 

jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $16 

Skambinkite: 708-532-5951 



SUDEGINTA 
EVANGELIJA 

P. V A I Č E K A U S K A S 

Viskas tai įvyko maždaug 
prieš keturiasdešimt metų, toli
mojoj šiaurėj, kur prasideda 
Uralo kalnai, skiriantys Europą 
nuo Azijos, visai netoli nuo 
Šiaurės Ledyniuotojo vandeny
no, viename „Vorkutlago" so
vietiniame lageryje prie 8-tos 
šachtos pačioje Vorkutoje. Tai 
buvo Lenino „genijaus" įkurtos 
ir Stalino ištobulintos priverčia
mojo darbo koncentracijos sto
vyklos maždaug su 4,000-5,000 
kalinių, oficialiai vadinamų 
„ispravitelno trudovyje lageria, 
pataisos darbo lageriai". Kali
niai neturėjo savo vardų ir pa
vardž ių . Pagal k o m u n i s t ų 
„genijų" mintį mes nešiojome 
ant kairės pusės kelnių ir ant 
dešinės pusės drabužių ran
kovės baltą skudurą, sprindžio 
didumo, kuriame juodais dažais 
buvo i š t ep l io tas d i d ž i u l i s 
n u m e r i s 1A-252-P. T o k s 
numeris šias eilutes rašančiojo. 
Katorgai nuteistieji kaliniai 
nešiojo tokius pat numerius dar 
ir ant kepurių. Paskutinė raidė 
P. reiškė režiminio lagerio kate
goriją. 

Pagal tą tvarką mes tegalė- _ 
jome parašyti į Lietuvą t ik du 
atvirukus per metus, kurių 
t u r i n y s s tandart in i s : , , e su 
gyvas, sveikas, laiškus gaunu, 
siunčiu sveikinimus ir parašas". 
Siuntinius galima gauti tik 
tokiu atveju jeigu įvykdomos 
darbo normos, kurios buvo 
milžiniškos. Prie lagerio vartų 
kabėjo komunizmo „genijų" pa
tvirtinti stendai su lozungais. 
Štai keli iš jų: „Sąžiningas dar
bas — tikrasis kelias į laisvę!", 
„Šiandieną dirbk geriau negu 
vakar, o rytoj geriau negu šian
dien!", „Duokim anglies mūsų 
Tėvynei Motinai!" 

Aš dirbau aštuntoje šachtoje 
V o r k u t o s a n g l i e s b a s e i n e . 
Pusiau alkanas daviau „Tė
vynei Motinai" anglies, pats 
gaudamas tik 400-500 gramų 
duonos ir surūgusių rūgščių 
kopūstų sriubos lėkštę, kartais 
truputį skystų bulvių tyrės.. . 
Darbas šachtoje ir pats gyve
nimas tenai primena Dantės 
„Dieviškąją Komediją", kur ap
rašomas pragaras. Ten nebuvo 
ant šachtos v a r t ų užrašo: 
„Palikite viltį visi jūs, kurie čia 
įeinate..." Bet kalbant apie ang
liakasio darbą primityvinėje 
bolševikinėje industrijoje, vis
kas vyko laba i p a n a š i a i 
analogiškai. 

Mūsų lagerio v i r š in inkas 
anuomet buvo papulkininkas 
Bhanka, ukrainiečių ki lmės, 
neš io jęs N K V D a n t p e č i u s . 
Režimo viršininkas leitenantas 
Kolesnikovas, žiaurus sadistas, 
rusų kilmės. Mūsų l ietuvių čia 
kankinosi arti tūkstančio vyrų. 
K a ž k a m iš m ū s ų l i e t u v i ų 
atsiuntė siuntinį maisto ir įdėjo 
tarp lašinių ir dešrų arki
vyskupo J. Skvirecko verstą 
Naujojo Testamento I dalį, tai 
yra keturias evangelijas. Žiau
rusis Kolesnikovas siuntinio ne
davė tuo pretekstu, kad mes 
neįvykdome normų. Knygų ne
galima laikyti, juo labiau Šv. 
Rašto. Neturėjome teisės laiky
ti nei pieštuko, nei popieriaus, 
nei rašalo. Parašyti atvirukus — 
atsakymus galėjom tik prižiū
rėtojų akivaizdoje. 

Vienas iš mūsų lietuvių, kurio 
pavardė Strazdas, šluodavo ka
reivių prižiūrėtojų būst inės 
kambarį, jo pareigos taip pat 
buvo atnešti uždarytiems kar
ceryje truputį maisto ir van
dens. Jis pastebėjo tą konfiskuo
tą Šv. Raštą. Iš pradžių jį paslė
pė kažkur to paties kareivių ir 
prižiūrėtojų štabo patalpose, 
ž iūrėdamas , k a i p r e a g u o s 
Kolesnikovas. Po kurio laiko, 
kai viskas buvo ramu, keturios 
evangelijos, užsikišus už apa
tinių drabužių, buvo atgabentos 

į kalinių gyvenamąją zoną, 
prižiūrėtojams nepastebint. 

Ir viso to galbūt aš neprisi
minč iau po ke tur iasdeš imt 
metų, kaip tos Vorkutos, tos 
šachtos, tų žiaurių enkavedistų 
— viskas dabar atrodo lyg sap
nas, je igu prieš mane ant stalo 
nebūtų mažytės, aptrintos iš 
rudo, lyg vyniojamo popieriaus, 
knygutės, prirašytos su ke
liolika lapų, violet inės spalvos 
rašalu. Tai ji l iudininkas, ji 
realus nepadirbtas suvenyras iš 
anų žiauriųjų dienų, kada siau
tėjo Stalinas, mirt is ir vergija. 

Iš tikrųjų ta ip buvo. Tikrai 
taip buvo. Mes suplėšėm tą 
evangeliją į keturias rialis: 
Mato, Morkaus, Luko ir Jono. 
Man teko v iena iš jų. Jas 
slėpdavome dažniausiai medžio 
drožlių prikimštuose matrasuo-
se, ant kurių miegodavome, ar
ba dar kur nors, kur negalėtų 
NKVD kareiviai kratų metu su
rasti. Ir ilgą laiką jų nerado. 
Tačiau vienos didelės kratos 
metu, o jas darydavo daugybė 
kareivių ir dažniausiai naktį, 

vis dėlto surado. Tai buvo šv. 
Jono Evangelija. Kareivis daug 
labai nesismulkino, jis atidarė 
šalia besikūrenančios krosnies 
dureles ir švystelėjo knygutę į 
pečiaus gilumą. Krata užtruko 
dar geroką laiko tarpą ir, kai jie 
išėjo, mes lietuviai puolėme prie 
pečiaus. Koks buvo visų mūsų 
nustebimas, kai vienas iš mūsų 
pagaliau iškrapštė iš smilks
tančių anglių knygutę su ap
skrudusiais šonais. Apdegė pus
lapių paraštės ir arkivyskupo J. 
Skvirecko komentarai, o visi 
Kristaus žodžiai nesudegė ir 
juos nors ir iš parudavusių pus
lapių galima buvo lengvai per
skaityti. 

Todėl ir buvo mūsų nuspręs
ta evangelijas dauginti, nu
rašant j ų turinį ranka iš 
cheminio pieštuko padarytu 
rašalu ant vargano popieriaus 
skiautelių. Prieš mane gulinti 
knygutė iš Sibiro yra mano 
paties nurašyta iš šv. Jono evan
gelijos, anuomet degintos ir 
n e s u d e g u s i o s Vorkutoje , 
aštuntos šachtos lageryje. Tai 
tokia trumpa istorija žodžių: 
„Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis 
buvo pas Dievą, ir Žodis buvo 
Dievas. J i s pradžioje buvo pas 
Dievą..." Viskas pasirodo ne 
sapnas, bet realybė. 

Šiandieną visa tai prisimi
niau, kai mūsų tauta triumfuoja 

ir švenčia pergalę po pergalės, 
kai mūsų Lietuvos prezidentas 
prabyla iš Jungtinių Tautų 
asamblėjos ir jo žodžių klausosi 
pasaulis. Viskas tarsi lyg ste 
buklas, tarsi lyg nebebūtų tų 51 
nenuilstamos kovos, kančios ir 
maldos metų. Dabar jau tikrai 
prirašysime aaug knygų i r 

straipsnių, pasakysime daug 
k a l b ų , i š d a i n u o s i m e d a u g 
h i m n ų ir operų, v ieno tik labai 
b i jau , kad šitoje euforijoje 
nepamirštume svarbiausio u- žo
džių: „Kas myli mane, tas laiko
si mano žodžių, o žodžiai ne ma
no, bet to, kuris yra mane siun
tęs . . ." 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. spalio m ė n . l l d. 

Savo minties sparnais skren
du į mūsų brangią tėvynę 
Lietuvą, džiaugdamasis kartu 
su visais, kad vis dėlto jie mūsų 
nenugalėjo, nesušaude ir nesu

degino, gal del to. kad mes 
išlaikėme ir išeivijoje ir Sibire 
žodžius, kurie mus stiprino, kėlė 
ir davė viltį kovoje už mūsų 
Lietuvos nepriklausomybę. 

„Darbo Lietuvai"' .seminare. Iš k airės: Phoenix LB pirm. Antonija Petrulienė 
ir žurnalistas Carev Flintoff. 

N'uotr Sigitos Ramanauskienės 

UilOVIU fONDAS 

lietuviai esame visi — 
lietuvių Fonde ar esi? 

3061 WEST S»TH STREET 
CHfCAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
VS.A. 

Santrumpos: atm. 
taškio = aukotojas, įm 

įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi-
= įmokėk), asm. = asmuo, suma po pa

vardės = įnašų iš viso. 

1991 m. lupos mėn. 

2 x $10 Tomkutė Milda, $135; VVolff Valeria, $215. 
1 x $12 Ponelis Pranas atm. įn., $200. 
1 x 13.90 šaulys prel. Kazimieras atm. įn., $2,311. 
4 x $20 Keliuotis Juozas atm. įn., $190; Paliulis Vytautas 

atm., $120; Petrauskas Steponas atm. įn., $460; Tamašauskas 
Juozas ir Petronėlė, $810. 

12 x $28 Bačiulis Petras, Alfonsas ir Salomėja atm. įn., $375; 
Dailidkienė Valentina ir Zigmas (miręs), $300; Daukantas Bladas 
ir Zuzana, $650; Gustaitis Juozas atm.: Petrauskienė Regina, 
$625; Ilgūnas Stasys ir Irena, $125; Kardysauskas Mrs. W. atm. 
įn.: Buffalo Lietuvių klubas, $25; Keblinskas Darius A., $150; 
Keblinskas Julius P., $150; Rutkauskas Jonas atm.: Galinienė 
Irena, $2,460; šimukonis Algirdas, $125; Steponaitis kun. Justinas, 
$275; Valaitis Antanas, $150. 

2 x $30 Petrauskas Adakris ir Salomėja, $200; Raubienė Ona 
atm. įn.: Vasiliauskas Vladas ir Stefa, $30. 

2 x $40 Jankus Danutė ir Eugenijus (miręs), $400; 
Petravičienė Lidija, $270. 

1 x $45 Naujokaitis Mykolas ir Elena, $300. 
10 x $50 Banys-Banevičius Kazimieras atm. įn.: Banevičius 

Victor ir Adelija, $250; Dapkus Petras ir Ilona, $300; Giedraitienė 
Elena atm.: Baras Stasys ir Elena, $1,050; Gurėnas Bronius ir 
Marija, $1,450; Ivaškienė Ona atm.: Ford Ken ir Jeanne, $3,060; 
Keblinskas Algirdas P., $700; Keblinskienė Vida, $700; Mačiulis 
Kostas ir Lillian, $200; Matulaitis Andrius atm. įn.: Nenortas 
Vaclovas ir Konstancija, $50; Sadauskas Kazimiera ir Aleksas 
(miręs), $150. 

1 x $00 Rastauskienė Konstancija atm. įn.: Rastauskas 
Augustinas, $175. 

1 x $70 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 
Petras, $1,010. 

1 x $75 Erlingis Linas, $100. 
23 x $100 Ashmanskas Thomas, $350, Bakšys Bronius, 

$500; Bankauskas Česlovas, $1,100; Černius Kazys ir Filomena, 
$4,400; Draugelis Arūnas ir Irena $625; Giedraitis Vytautas atm. 
įn.: Giedraitienė Aniceta, $100; Haugen Denise, $100; Juodviršis 
Juozas atm. įn.: Juras dr. Frank, $205; Kankus Leonas ir Stasė; 
$1,500; Karoblis dr. Vytautas ir Antanina (mirusi), $8,300; Lukienė 
Liusė Regina: Lukas Jonas, $1,185; Markus Romualdas ir Amelia. 
$300; Miškinis Kęstutis A., $100; Norvilas Kostas A., $500; 
Polekauskas Petras ir Elena, $200; X, $650; Raugas Balys ir Mari
ja, $400; Skomantas Juozas, $400; Steponavičius Arkivysk. Juli
jonas atm. įn.: Prunskis prel. Juozas, $100; Stukas Albinas, $400; 
Surdokas Cezaris ir Stasė, $400; Valius Šarūnas, $100; Valūnas 
Petras ir Laima atm. įn.: Gruzdys Ginė, $320. 

1 x $120 Gimbutas dr. Jurgis, $620. 
1 x $125 Žuvusiems 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje atm. įn.: 

Peckaitis J. $100, Juodvalkis A. $25, $350. 
3 x $150 Bobelis Antanas ir Danutė, $250; Liorentas Jonas 

atm.: Skučas Donatas ir Gina $100, Pūrelis Elena $50, $1,550; 
Mačiulis Julius ir Paulina, $250. 

1 x $170 Daunorienė Jane atm.: Kova Bronė $100, draugai 
$70, $3.170. 

2 x $200 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius 
Eugenija. $3.500; šulaitis Alfonsas atm.: šulaitienė Anelė, $400. 

(Bus daugiau) 

Sesei 

A.tA. 
JŪRAI VASILIAUSKIENEI 

pasiekus šio žemiško g y v e n i m o saulė lydį , džiau
giamės , kad ji susit iko su Amžinybės Aušra nesibai
giančio Gėrio Tėvynėje. 

Reiškiame užuojautą jos šeimai pergyvenant 
s u n k ų atsiskyrimo la ikotarpi . 

Korp! Giedra 

A.tA. 
JULIJAI RŪTELIONIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, r e i š k i u nuoširdžią užuojautą 
vyrui VYTAUTUI ir še imai 

Nelė Lasiak 

[ 

A.tA. 
JULIJAI RŪTELIOxNIENEI 

mirus, jos vyrui V Y T A U T U I ir še imai re iškiu 
užuojautą ir esu drauge maldose. 

Kun. Jonas Znotinas 

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS) 

11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB. 
England. Te l . 081-460-2592 

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba 
su Lietuvos RESPUBLIKA. 

Pasiunčiame paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE 
gaminamus ir gaunamus vaistus. 

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžia
gas, rūbus, sportinius kost iumus ir sportinius batus. 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausi kursu klientui, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas. sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybe tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme 

Siūlome populiarų siuntinį: 1991 m. No. 1. 
3 m v !nonė angliška medžiaga eilutei. 3 m puiki medžiaga 

suknelei 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 p. 
sportinių batų, vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400.00 (Oro paštu). 

Parduodame „Olympia" rašomas mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

BEKONKURSINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 

Siuntinys No. 5. $100: 
10 dežJČių įvairios konservuotos mėsos. 10 sv. ryžių. 200 gr 

tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus. 2 dėž šprotų. 4 sv dešros, 2 
sv. sūrio 2 sv. pupelių kavos. 2 sv. valgomos alyvos. 1 butelis 
krupniko 

TIK PBR ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

P A D Ė K A 
Mylimas Vyras, Tėvas ir Brolis 

A.tA. 
VALIUS SODEIKA 

amžinai iš mūsų išėjo 1991 m. rugpjūčio 5 d. Palaidotas 
rugpjūčio 8 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Širdingą padėką reiškiame klebonui kun. Matthew 
Brophy už maldas koplyčioje ir kun. Antanui Zakarauskui, 
aukojusiam šv. Mišias ir palydėjusiam velioni į Amžino Poilsio 
vietą. 

Ypatingą, nuoširdžią padėką reiškiame Aldonai Za 
ilskaitei už šiltus paskutinio atsisveikinimo žodžius 
koplyčioje. 

Širdingai dėkojame sol. Danai Stankaitytei. Mariui 
Prapuoleniui ir Šv. Antano parapijos chorui už jautrų 
giedojimą bažnyčioje. 

Širdingai dėkojame už aukas, skirtas šv. Mišioms, labdarai 
ir kitiems tikslams, ui gražias gėles. Nuoširdus ačiū už 
pareikštą užuojautą spaudoje, laiškais ir žodžiu 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Gilią padėką reiškiame visiems giminėms, draugams ir 

prieteliams už velionio lankymą šermenyse, bažnyčioje. Jo 
palydėjimą Amžinam Poilsiui. Esame dėkingi visiems ir 
visiems, kurie buvo arti liūdinčios šeimos. 

Dėkojame J. Vance už nuoširdų patarnavimą 

Giliai liūdėdami: žmona Lialė, duktė Kristina su vyru 
Rolandu, sūnus Marius, sesuo ir broliai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
Z533 VWM 7Ut street 

C hkago. Illinois K*>2U 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
P.ilos Hil ls, Illinois M)4r^ 

708-430-44ŠŠ 

Petkus Funeral Home 
141(1 Su i t h ^Oth \ \ o n u e 

C kero. Illinois 60650 
708-86.V2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
I44r> South 50lfi Aveniu-

v kero. Illinois M V ^ i 
708-652-100} 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-234S 

ANTHONY B. PFTKUS 
D O N A I I> A PFTKUS 

D O N A I D M N I K I S 

file:///larquette
file:////onue
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x I r e n a Kle ina i t ienė 
daugelį metų modeliuoja savo 
megztus drabužius Marijos 
Nekalto Prasidėjimo rėmėjų 
rengiamose madų parodose. 
Juzei Ivašauskienei rūbus siu 
va Emilija Lukošienė. Gražina 
Liautaud puošis savo įsigytais 
rūbais, o Vida Murray — salonų. 
30 madų paroda bus šį sekma
dienį, spalio 13 d., 3 vai. p.p.. 
Jaunimo centre. Ateikite pasi
grožėti apsirengimo menu, pa
bendrauti ir paremti nedidelio 
seselių būrio didelius darbus. 

x Klaipėdos miesto ..Uosta
miesčio muzikantų" ansamblio 
koncer tas bus sekmadienį , 
spalio 20 d., Jaunimo centre. 
Visi aštuoni ansamblio nariai 
baigė Lietuvos konservatoriją, 
kiekvienas groja keliais liaudies 
ir kitais muzikos instrumentais. 
Visi kviečiami pasiklausyti šio 
įdomaus koncerto. 

x I r e n o s B l e k y t ė s , Wa-
shington valstijos LB pirmi
ninkės, ilgas straipsnis išspaus
dintas ..Seattle Post Intelli-
gencer** rugsėjo 14 d. laidoje. Ji 
rašo, kad lietuviai neleidžia į 
laisvę nacių pagelbininkų ir 
žmogžudžių, kurie prisidėjo prie 
žydų žudymo. Kitaip yra su ko
munistų kankiniais, buvusiais 
i š t r emta i s a r l a i koma i s 
kalėjimuose. Straipsnis yra il
gas ir išsamus, supažindinąs su 
Lietuvos galvosena. 

x H. Šablevičius , Lietuvai 
nepriklausomybę atgavus pir
mas premijuotas filmų direkto
rius, šį šeštadienį, spalio 12 d.. 
4 v. p.p. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje parodys savo 
susuktą filmą apie Lietuvos par
tizanus ..Už tėvynę". Visi kvie
čiami. 

x Amer ican Baltic N e w s " 
spalio numeris išėjo iš spaudos 
anglų kalba. Čia yra labai daug 
informacijos iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, taip pat informa
cinių straipsnių. Leidžiamas 
Kalamazoo, MI, 49019-0398. 
P.O. Box 19398. 

x Vyskupas Sigitas Tam-
kevičius spalio 20. sekmadienį. 
11 vai. pal. J. Matulaičio misijos 
bažnytėlėje Lemonte atnašaus 
Sv Mišias ir pasakys pamokslą. 
Tą pačią dieną centrą lankys 
Lietuvos delegacija. Delegacija 
susideda iš 11 asmenų. Dele
gacijai vadovauja Česlovas 
Vy tau ta s Stankevičius , 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos pirmininko pavaduotojas, 
Liudvikas Sabutis, Aukščiausio
sios tarybos sekretorius, ir 
devyni kitų savų sričių spe
cialistai. 

x Česlovas Stankevičius, 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko pavaduotojas, kartu su 
Aukščiausiosios tarybos dele
gacija iš Lietuvos dalyvaus 
Amerikos Lietuvių tarybos 50 
metų veiklos minėjimo bankete, 
kuris įvyks spalio 20 d. Marti-
nique pokylių salėje. Ši dele
gacija atvyksta Illinois valstijos 
generalinės asamblėjos kvie
čiama ir, kaip numatyta, ji 
susitiks bei posėdžiaus su įvai
riais JAV pareigūnais Chica-
goje, Springfieide, IL, ir Wa-
shingtone, D.C. 

x A. a. Vaclovos Orvidie-
nės , Balfo darbuotojos atmi
nimui sūnus Vitas Jonauskas, 
duktė Romaną Paulienė, poduk
ra Brigita Tamulionienė ir jų 
šeimos, įvertindami Balfo dar
bus, per Balfo Cicero skyriaus 
pirmininkę dr. B. Motušienępa
aukojo velionės vardu Balfui 
250 dolerių ir padėkojo už daly
vavimą laidotuvėse. A.a. V. Or-
vidienė mirė birželio 12 d. ir 
palaidota birželio 15 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse Chicagoje. 

x „Aukso Lyra" , sudarė ir 
verte Alfonsas Tyruolis. išleido 
Lietuviškos knygos klubas. Čia 
surinkta ir gerai išversta nuo 
senos poezijos, kaip šv. Pran
ciškaus „Saulės giesmė" iki 
naujųjų poetų pavyzdžių. Kas 
norės pasinaudoti klasine ir 
nauja poezija, ras lengvai skai
tomas ir geriausias ištraukas. 
Viršelis pieštas dail. P. Aleksos. 
Rinkinys turi 259 psl. 

x Lietuvos televizijos at
statymui ir jos specialioms pro
gramoms JAV LB krašto valdy
ba paskyrė 10,000 dolerių pagal 
Aukščiausiosios tarybos depu
tato Romualdo Ozolo prašymą. 
Okupantų sugrąžinta Lietuvos 
televizija yra ba rba r i ška i 
sužalota. 

x J A V LB Socialinių rei
kalų taryba rengia namų 
pirkimo informacinį seminarą 
spalio 18 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. Vyresniųjų centre, 
kviečiami. 

Visi 

x J A V LB Socialinių rei
kalų ir švietimo tarybos orga
nizuoja trečią konteinerį Lietu
vos vaikams ir seneliams pa
dėti. Prašome visų prisidėti. Pa
geidaujama gerų vartotų rūbų, 
mokslo priemonių, knygų ir 
p iniginių aukų . Visa tai 
priimame Vyresniųjų centre 
Seklyčioje septynias dienas sa
vaitėje nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. 

x Socialinės t a rybos ren
g i a m a s Uostamiesčio 
muzikantų koncertas įvyks 
spalio 20 d., sekmadienį, Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Visuomenė prašoma šį Socia
linės tarybos renginį paremti ir 
gausiai dalyvauti. Bilietai gau
nami Gifts International — 
Vaznelių prekyboje ir prie 
įėjimo. 

„Darbas Lietuvai" seminare kai kurie dalyviai Washingtone. Iš kairės: ..Bridges" red. Juozas 
Arlauską- Dayton Beach, Fla. LB vicepirm. Sigita Ramanauskienė, Lietuvos parlamento užs. 
reik. ko: sijos pirm. Emanuelis Zingeris ir Seattle LB pirm. Irena Blekyte-Johnson. 

Nuotr. S. Ramanauskienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Š.m. spalio 22 d. važiuoju 
automobiliu į New York'ą . 
Galiu paimt keleiviu ir nuvežt į 
Kennedy aerouostą. Skambinti 
Aleksui: 312-523-9367. 

(sk) 

x „ B A L T I O S " r e s t o r a n e , 
8100 Roberts Rd.. šį šeštadienį, 
spalio 12 d. 8 v.v. ruošiami jau
nimo šokiai su užkandžiais, 
įėjimas $4. Gros „P.S." Paul 
Strolios orkestras. Informacijai 
skambinkite: 708-458-1400. 

(sk) 

x L. F o n d a s rugsėjo ir spa
lio mėnes ia i s skelbia naują 
narių ir piniginį vajų. Paaukoję 
$100 gauna vieną svečio bilietą 
į vajaus užbaigtuvių banketą, 
kuris įvyks lapkričio 16 d. 
Aukas siųsti LF: 3001 W. 59th 
St., Chicago , IL 60629. 

(sk) 
x Balti jos r e s t o r a n e g e r a s 

l ietuviškas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro
ber t s Rd., tel . 708-458-1400. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul i s , tel, 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurku l i s , 
tel. 312-977-7242 dtrbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Tėvas J o n a s Šteras, gi
męs 1900 m., gyv. Šilalės raj.. 
Stemplių km., ieško savo vaikų, 
gyvenančių Chicagoje: Ričardo 
Štero. Teodoro Štero. Lilijos 
Stop ir Zelinos Šteraitės. Skam
binti tel. Gritėnui į Kauną — 
73-56-54. 

x P a r d u o d a m i AUTOMO
BILIAI Lietuvoje papiginto
mis kainomis su garantija. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI į 
Lietuva ŠVENTĖMS žemes
nėmis kainomis: mėsa. dešros, 
sūris, aliejus, cukrus, kava ir kt. 
Įvairaus dydžio: 55 svarų, 30 
sv., 15 sv. Kainos nuo $50 iki 
$90. Kre ipk i tės , suteiksim 
smulkesne informacija. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltu 10 sv.. cukraus 10 sv.. ry
žiu 6 sv., aliejaus 64 o?... 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz . 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg'. 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg1. 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse (0.65 kg). Pilna kai
na S100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienu „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 
IL 60457 - tel. (708) 430-8090. 

(sk) 
x Richard H a n u s , advoka

tas , imigraci jos į s ta tymų 
žinovas, 205 W. Randolph, 
Suite 2100, Chicago, IL 60606, 
tel. 312-464-2380. Pirma kon 
sultacija — vel tui . 

(sk) 

x A r ū n a s K. Draugel is iš 
Naperville, 111., „Draugo" nuo
širdus rėmėjas, garbės pre
numerator ius , p ra tęsdamas 
prenumera tą v iener iems 
metams, pridėjo ir 50 dol. dien
raščio s t ipr in imui . Labai 
dėkojame už savos spaudos 
palaikymą. 

x Teresė i r J u o z a s Ūsai, 
Chicago, 111., per kaimyną poetą 
Kazį Bradūną pratęsė „Draugo" 
p renumera tą v iener iems 
metams su 20 dol. auka. T. ir J. 
Ūsus skelbiame garbės prenu
meratoriais, o už paramą lietu
viškam žodžiui tariame nuošir
dų ačiū. Teresė Ūsienė šių metų 
..Draugo" bankete, traukiant 
laimėjimų bilietėlius, laimėjo 
piniginę dovaną, todėl ir prie 
prenumeratos pridėjo auką. Jos 
vyras Juozas senatvės ir ligos 
prispaustas sunkiai laikosi. Lin
kime pasveikti. 

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

(sk) 
x Lietuvos Dukterys , kaip 

ir kiekvienais metais, ruošia 
tradicinį rudens pokylį, š.m. 
spalio 19 d. 7 v.v. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Programą 
atliks akt. Nijolė Martinaitytė 
ir pianistė Sonata Zubovienė. 
Vakarienę ruoš O. Norvilienė, 
o šokiams gros Ą. Stelmoko 
orkestras. Visi nuoširdžiai 
kviečiami. Bilietai jau dabar 
gaunami draugijos raštinėje, 
2735 W. 71 S t . , t e l . 
312-925-3211. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

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

(sk) 

LIETUVIAI KULTŪROS 
FESTIVALY 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje spalio 8 d. buvo vaka
ronė, kurioje dalyviai buvo 
plačiau supažindinti su Tomo 
Venclovos asmeniu ir jo kūryba. 
Pagrindines informacijas. St. 
Balzeko pakviestas, perteikė Il
linois universiteto lituanistikos 
profesorius dr Bronius Vaš
kelis. Pažymėjo, kad Venclova 
augo komunisto šeimoje, bet su
brendęs nenorėjo partijai pa
taikauti, veidmainiauti, tai dau
giausia užsiėmė vertimais, 
neturėdamas galimybių laisvai 
savo kūrybą spausdinti. J au 
1976 m. įsijungė į lietuvių Hel
sinkio grupę,.-ekiančiąžmonių 
ir tautos laisves. 1977 m. išvyko 
į užsienį, ir Sovietai kliudė jam 
grįžti į Lietuvą. Tačiau vaka
ruose jis rado sau artimą darbą, 
dėstydamas Berkley, Los 
Angeles, Yale universitetuose. 
Išeivijoje išleido savo kūrybos 
knygas . Jo kūr in ia i buvo 
verčiami j anglų, prancūzų, 
vokiečių, italų, portugalų, rusų, 
lenkų kalbas. Vakaruose jis 
aplankė apie 60 kraštų visuose 
kontinentuose. Po šių suglaus
tų, dalykiškų informacijų S. 
Bennett anglų kalba perskaitė 
T. Venclovos straipsnį apie 
lietuvius ir žydus. Ekrane buvo 
parodyti paveikslai iš Lietuvos: 
Kryžiaus kainas, Aušros Vartai. 
Baltijos kelias trijų tautų ranku 
sujungimu. Maironio pamink
las, liaudies meno pavyzdžiai ir 
kt. 

Toliau buvo publikos klausi
mai ir pareiškimai. Programa 
buvo trumpa, jauki ir turininga, 
pasibaigė v-;ems paruoštomis 

vaišėmis. 
Reikšminga, kad visą šią 

vakaronę suruošė amerikiečiai, 
visa programa anglų kalba, bet 
apie Lietuvą ir lietuvius. Suor
ganizavo Illinois Humanity 
Council, valstijos ir fondų finan
suojama. Dalyvavo ir jų direk-
toriato atstovės Eileen Macke-
vich ir Jennifer Moran. Ta 
amerikiečių taryba įvairiose 
Chicagos vietose suorganizavo 
tokias vakarones, įtraukdama 
įvairias tautines grupes, kad 
daugiau sudomintų Chicagoje 
ruošiamu kultūros festivaliu, 
kuris bus Chicagos kultūros 
cen t ruose : Orches t ra Hali 
kalbės Pulitzer premijos laimė
tojas T. Morrison, Meno insti
t u t e Fau lkne r io premiją 
laimėjęs J. Wideman, Field 
muziejuje poetas L. Rodriguez. 
Field muziejuje Arizonos univ. 
prof. N. Scott Momaday, o lie
tuvių programa lapkričio 10 d. 
2:30 bus kultūros centro teatre. 
Čia kalbės poetas T. Venclova 
ir Northvvestern univ. prof. I. 
Weil. Meninę programą atliks 
sol. Arnoldas Voketaitis. Visos 
programos su menine dalimi 
užtruks tik po valandą. 

J u o z . Pr . 
SEMINARAS, KAIP 

ĮSIGYTI NEKILNOJAMA 
NUOSAVYBE 

Kaip ir ką reikia daryti 
perkant nuosavą namą tai 
tema, kuri bus išsamiai disku
tuojama JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ruošiamame 
seminare . Semina rą or
ganizuoja Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė Birutė Ja
saitienė ir Rūta Juškienė, Stan
dard Federal banko atstovė. 

Nekilnojamo turto agentūros 
atstovas advokatas ir banko 
atstovė patars, kaip ieškoti ati
tinkamo namo, kokie yra miesto 
ir valstijos nuosavybės pirkimo 
į s t a tyma i , supažindins su 
paskolų ir finansavimo galimy
bėmis ir taisyklėmis. 

Po oficialios seminaro dalies 
suinteresuoti dalyviai turės pro
gos susitikti ir pasikalbėti su 
apylinkės bankų ir taupymo 
bendrovių atstovais ir gauti pa-

IŠ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— Heinz M a u l i lgame laiš
ke Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" dienraščiui rašė, kad 
Lietuvos ir Latvijos vyrai galvo
trūkčiais bėgo į SS legionus, jie 
vykdė holokaustą, Lietuvoje ne
buvo demokratijos ir t.t. K. 
Baronas atsakė dar ilgesniu 
laišku. Nurodė, kad Lietuvoje 
jokių SS legionų nebuvo, paim
damas ir šaltinį — H. Lohse 
raštą Lietuvos gen. komisarui 
von Renteln, išskirdamas vieną 
jo punktą: SS Reichfuereris, 
atsižvelgdamas į lietuvių tautos 
boikotą, atsisakė nuo SS legio
no įsteigimo Lietuvoje. Pasek
mės: persekiojimas, intelek
tualų suėmimai, t rėmimai į 
Stut thofo koncen t r ac i jo s 
stovyklą, aukštųjų mokyklų 
uždarymas ir t.t . Demokrati
jos klausimas. Paėmė prof. dr. 
Manfredo Hellmanno (jis gimęs 
Rygoje) parašytos trumpos Lie
tuvos istorijos vieną ištrauką, 
kurioje sakoma, kad po Lenki
jos ultimatumo vyriausybė buvo 
sudaryta iš įvair ių partijų 
a ts tovų. P a s i n a u d o j o LE, 
supažindamas skaitytojus su H. 
Lohse asmeniu. Laiškas buvo 
atspausdintas rugsėjo 27 d. duo
dant gan didelį užrašą. 

- „ G l a u b e u n d L e b e n " 
Mainco arkivyskupijos savait
raštyje, ta ip pat buvo ne
teisingos žinios apie Lietuvą: ją 
valdė vokiečiai, danai, švedai, 
lenkai, rusai. K. Baronas atsa
kė, supažindindamas skaity
tojus su t rumpa Lietuvos isto
rija. Laiškas įdėtas rugsėjo 29 d. 

N'aujoji -JAV Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kairės: JAV Lietuvių 
Bendruomenes pirmininkas Vytas Maciūnas ir XIII tarybos prezidiumo pir
mininkas Vytautas Kamantas. Nuotr. R. Kubiliūtės 

tarimų ir nurodymų, kaip, kur — Su tv i r t i n imo s a k r a m e n -
ir kokią nuosavybę pagal iš- tas gegužės 26 buvo suteiktas 
galės galima įsigyti. Seminaro l i k a i mokinių Huettenfeldo 
programoje taip pat dalyvaus ir Šv. Jėzaus Širdies bažnytėlėje. 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI l LIETUVĄ pristatomi į 
namus su nuo la ida . Specia
lus susitarimas. Rūbai, mais
tas, vaistai BE MUITO. Ši nuo
laida galioja rugsėjo ir spalio 

mėn. Paskubėki t . Iš kitur 
siųskite mums paštu arba UPS. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629 , t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

JAV Lietuvių Bendruomenės XIII tarybos organizacinių reikalu komisija Is kaires pirmoj eilėj: 
Ginu.ras Čepas. Salomėja Dauliene, Juozas Laukaitis; antroj eilėj - Paulius Alšenas ir Juozas 
K.«/ ,s Nuotr R. Kubiliūtės 

Greater Southwest Develop-
ment Corporation atstovai. Ši 
organizacija perka, remontuoja 
ir parduoda bankų atsiimtus 
namus Lietuvių Plazos — 69-tos 
gatvės apylinkėje. Šiuo savo 
darbu G r e a t e r Southvvest 
Development Corporation kar
tu su Marąuette Parko namų 
savininkų draugija ir Socialinių 
reikalų t a r y b a deda visas 
pastangas, kad Lietuvių Plazos 
apylinkė išsilaikytų lietuvių 
kultūros centru. 

Seminaras bus spalio 18 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. Vyres
niųjų centre Seklyčioje, Įėjimas 
nemokamas. Kviečiame visus 
suinteresuotus seminare daly
vauti. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenu« 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d 

t 




