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Lietuva sulaikė 
reabilitacijos eigą 

Sovietų i r nacių teismai tolygūs 

V i l n i u s . Spalio 16 d. — 
Lietuvos Aukščiausiojo teismo 
teisėjas Genadijus Slauta pa
reiškė, jog jo Vyriausybė sus
pendavo tūks tančių žmonių 
reabilitaciją, kurie buvo nuteisti 
Sovietų teismų po II Pasaulinio 
karo už karo meto nusikalti
mus, kai buvo rasta, jog keli 
i š te i s in t i žmonės už žydų 
žudymą neteisėtai, rašo „New 
York Times" reporteris Henry 
Kamm rugsėjo 17 d. laidoje. 

Minėtas teisėjas pasakęs, jog 
teismas ati taisys tuos teismo 
sprendimus ir peržiūrės kitus 
atvejus, kuriuose jiems buvo 
s u t e i k t a s i š t e i s in imas . J i s 
s akęs , jog buvo perž iūrė t i 
penkių asmenų teismo doku
mentai ir kiekviename jų rasta 
prasilenkimų su teisingumu. 
Sako, jog buvo norėta reabili
tuoti visus kaip galima greičiau, 
bet dabar t e n k a apgailestauti, 
kad buvo paskubėta ir padaryta 
klaidų. 

Te i smų n e p a t i k i m u m a s 
Rašoma, jog maždaug 35.000 

žmonių, kurie buvo nuteisti po 
karo, buvo reabilituoti, remian
tis 1989 m. įstatymu — išteisinti 
nuteistieji Sovietų teismuose už 
politinius įsitikinimus, kurie 
nepadarė nusikaltimo. Lietuvių 
pareigūnų teigimu, Sovietų 
teismuose būdavę prievarta 
i šgau t i p r i s ipaž in ima i ir 
l iudininkai įbauginti. Todėl 
teismo sprendimai nepatikimi, 
k a d j ie i r to l iau gal iotų . 
Reporteris primena, jog Lie
tuva, Latvija ir Estija buvo pri
jungtos prie Sovietų Sąjungos 
1940 m., b^t nacionalistinė opo
zicija visada tvirtino, jog tos 
aneksijos ir visi Sovietų vy
riausybės ak ta i trijose respub
likose negalioja. Nusilenkdama 
šiam sentimentui ir įvykus 
Sovietų centr ines kontrolės 
išskaidymui, po nepasisekusio 
rugpjūčio perversmo Maskvos 
vyriausybė pripažino Baltijos 
valstybių nepriklausomybę. 

G e n o c i d o nus ika l t imas 
Toliau ilgame straipsnyje pri

menama, jog Lietuvos reabili
tacijos įstatymas išskiria tuos, 
kurie yra nusikaltę genocidu. 
Tačiau 5 atvejai iš 11, kuriuos 
nurodė Simon VViesenthal cen
t r a s Los Angeles mieste, kaip 
karo nusikaltėlius, buvo Lietu
vos reabilituoti. Tie 11 žmonių 
dalyvavę žydų egzekucijose ar
ba tarnavę sargybiniais mirties 
stovyklose 1941 ir 1942 m., kai 
Lietuva buvo Vokietijos oku
puota. Iš maždaug 225,000 žydų, 
kurie gyveno Lietuvoje, kai Vo
kietija užpuolė Sovietų Sąjungą, 
tik 3,000 išlikę. VViesenthalio 

cent ras aprūpinęs Lietuvos 
vyriausybę dokumentais tais 
penkiais atvejais iš neskelbia
mų šaltinių Lietuvoje. 

Galimos k la idos 
Teisėjas Slauta pasakęs, jog 

viena klaidos priežasčių buvusi 
ta, jog tie, kurie buvo nuteisti 
10 metų ar kiek mažiau, buvo 
automatiškai reabilituoti. Jis 
jam sakęs: „Neįtikėtina, kad 
mes galėjome reabilituoti, ne
patikrinę dokumentų", baigda
mas tą pokalbį. Parlamentas 
būsiąs prašomas papildyti tą 
įstatymą, pasakęs jam Aristidas 
Pėstininkas, teisėjo padėjėjas. 
Gi teisėjas Slauta pareiškęs, jog 
bus prašoma sudaryti specialią 
parlamentarinę komisiją šiam 
r e i k a l u i išt ir t i , kad būtų 
ištaisytos klaidos. 

Teisėjas dar kalbėjęs, jog gau
nąs nesibaigiančius prašymus 
reabili tacijai , bet te i smas 
n u t a r ę s su la ikyt i karo 
nusikaltimų išteisinimo reikalą 
kol bus sudaryta parlamenta
rinė komisija ir pradės studi 
juoti atskirus atvejus. 

Minėtame dienraštyje toliau 
rašoma, jog karo nusikaltėlių 
reabilitacijos sustabdymas buvęs 
kritikuojamas lietuvių parei
gūnų, įskaitant ir prezidentą 
Vytautą Landsbergį, kai „New 
York Times" pranešė apie karo 
nusikal tė l ių iš te is inimą. 
Teisėjas Slauta pare i škęs 
padėką dienraščiui, kad iškėlęs 
tą reikalą ir paprašęs parašyti, 
kad būsianti ta sistema pakeis
ta. Tačiau prez. Landsbergis 
ankstesniame pasikalbėjime 
pritaręs ankstesnei kritikai, 
paneigdamas Sovietų teismams 
teisę teisti lietuvių veiklą karo 
metu, kai jie buvę dukart 
Maskvos armijos ir vieną kartą 
Berlyno užimti. Jis sugestijo 
navęs, jog VViesenthalio doku
mentai galėję būti gauti iš KGB 
įstaigos, kad diskredituotų Lie 
tuvą. Sovietų teismų procedūros 
yra toje pačioje kategorijoje, kaip 
ir nacių teismai, pasakęs jam 
Landsbergis. 

Apžvalga baigiama Lietuvos 
vyriausiojo prokuroro Artūro 
Paulausko pareiškimu praėjusį 
mėnesį, jog Sovietų teismuose 
buvo išgauti priverstiniai pri
sipažinimai, liudininkų pasisa
kymai per prievartą ir kaltina
majam nebūdavo leista turėti 
savo advokato. „Teismai buvo 
korupcingi ir todėl sprendimai 
neturi teisinės galios", kalbėjęs 
jam Paulauskas. 

Ukraina nepasirašė 
ekonominės sutarties 

Veteranų departamento sekretorius Edward «. 
kalbėti, kai Baltieji rūmai priėmė Baltijos valst 
matyti Estijos ambasadorius Ernst Jaakson, 
Stasys Lozoraitis ir Latvijos ambasadorius Ar 

Derwinski kviečia JAV prezidentą G. Bushą 
: ambasadorius. Su prezidentu iš kairės pusės 

-.-iretorius Denvinski. Lietuvos ambasadorius 
Anatol Dinbergs. 

Baltųjų rūmų nuotrauka 

Ševardnadze vadovauja Sovietų 
delegacijai deryboms su Lietuva 

Maskva . — Gavome prane
šimą, kodėl buvęs Sovietų 
Sąjungos Užsienio re ika lų 
ministras Eduardas Ševard
nadze įėjo į prezidento Gorba
čiovo konsultacinę tarybą ir 
sutiko vadovauti Sovietų Są
jungos delegacijai deryboms su 
Lietuva. 

„Tassas" išplatino interviu su 

perei t i i nauja t au tų ir 
suverenių valstybių gyvenimą 
..bendroje Eurazijos erdvėje" 
atitinka demokratinių reformų 
judėjimo interesus, pasakė Še
vardnadzė ..Dabar, kai prezi
dentas M. Gorbačiovas aktyviai 
veikia šia linkme, aš nuspren
džiau, jog mano pareiga sutikti 
su jo pasiūlymu įeiti kartu su 

E. Ševardnadze, kuris paskirtas m a n 0 bendraminčiais į Politinę 
SSSR prezidento Po l i t i nės 
konsultacinės tarybos nariu ir 
SSSR valstybinės delegacijos de
ryboms su Lietuvos Respublika 
vadovu. Šias pareigas jis api
būdino kaip „didžiulę atsako
mybę ir didelę garbę". 

E. Ševardnadzė p , "o, kad 
M. Gorbačiovo pa J į . is 
priėmė ,.po ilgų apmąstymų". 
Atsisakyti bet kokios veiklos 
valstybinėse struktūrose jis 
nusprendė gerokai prieš rug
pjūčio 19-21 dienos įvykius, kai 
dešinioji perversmo grėsmė 
privertė jį sutelkti pastangas 
šalies demokratinių jėgų konso
lidavimui. Pasak Ševardnadzės, 
šis uždavinys jam yra priori
tetinis ir dabar, kai šalyje susi
klostė labai aštri visuomeninė 
politinė ir ekonominė situacija. 
„Žinomos grėsmės ne tik nepa
šalintos, bet ir turi tendenciją 
didėti. — pabrėžė jis. — Tebėra 
pavojus, kad gali susitiprėti de
šiniųjų, reakcingu iėgu pozici
jos". 

Uždavinys kuo sklandžiau 

konsultacinę tarybą ir dirbti jo
je, kad būtų stabilizuota padėtis 
šalyje". 

Tie patys motyvai, pridūrė 
Ševardnadzė. — lėmė ir jo nu
tar imą pr i imt i pas iūlymą 
vadovui SSRSąjungos delega
cijai derybose su Lietuvos 
Respublika. 

Ševerdnadzes padėjėjas T. Ste
panovas pranešė, kad prieš 
paskyrimą įvyko susitikimas su 
SSSR prezidentu, kuris truko 
apie penkias valandas. Jame 
dalvvavo ir A. Jakovlevas. 

Armėnijos rinkimai 

Prez . Busho kelionė į 
Baltijos valstybes 

Wash ing tonas . - Sostinės 
JAV pareigūnų tarpe, kaip rašo 
„U.S. News & VVorld Report". 
plačiai diskutuojama prezidento 
Busho kelionė į Rytų Europos 
kraš tus ki tais metais, o ypač 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos res
publikas. Respublikonų partijos 
politikai norėtų, kad preziden
to kelionė į tuos kraštus įvyktų 
kitą pavasarį, kai vyks Demo 
k r a t ų par t i jos p i rmin ia i 
rinkimai. Tuo dar kartą būtų 
parodytas prezidento Busho di 
delis vaidmuo užsienio politi
koje. 

Je revanas . Spalio 17 d. — 
Praėjusį trečiadienį armėnai 
dalyvavo pirmą kartą tiesio
giniuose prezidento rinkimuose. 
Manoma, kad bus išrinktas 
populiarusis Levon Ter 
Petrosian. Rinkimų dieną jis 
pareiškė, jog pritaria ekonomi 
nės sutarties tarp respublikų 
pasirašymui, tačiau negali būti 
jokios kalbos dėl politinės 
sąjungos. „Armėnija tvirtai 
pas isako už polit inę 
nepriklausomybę". 

Šis armėnų vadas, kuriam 45 
metai, yra gimęs Syrijoje. Jis 
vadovauja Armėnijos Respubli 
kai nuo praėjusių metų vidurio 
Be jo dar buvo kiti penki kandi 
datai į prezidento postą Bal
suotojai taip pat išrinks ir 20 

Amb. S. Lozoraičio 
žodis 

Washingtona8. — Lietuvos 
Respublikas ambasadorius Sta
sys Lozoraitis Jung t inėms 
Amerikos valstijoms atsiuntė 
Amerikos Lietuvių tarybai šio 
turinio laišką: 

„Labai dėkoju visiems pasi
rašiusiems Amerikos Lietuvių 
Tarybos raštą kuris man atnešė 
šiltus linkę ^ i ^ L i e t u v a i atga
vus visiška Nepriklausomybę ir 
jos tarptaut.r.i pripažinimą. 

Pirmieji rr.ūsų vals tybes 
žingsniai nėra lengvi ir aš todėl 
tikiuosi, kad Amerikos Lietuviu 
Tarybos nar.ai norės ir toliau vi
somis jėgorr- padėti mūsų kraš
tui. 

Jūsų sena ir nusipelniusi orga
nizacija nėra toli gražu pabai
gusi savo funkcijų mūsų visuo 
meniniame bei politiniame gy
venime 

Linkiu tad toliau stipriai gy
vuoti ir būti geru Lietuvos 
ramsčiu šiame kontinente". 

— Turkija apdovanojo Borisą 
ta is jis AT buvo išr inktas Jelciną už temokratijos princi-
prezidentu vietoje Komunistų pų laikymąsi .r už tai. kad su 
partijos vado Vladimiro Movsi- žlugdė perversmą Sovietų Są 
sian. Šias žinias suteikė AP jungoje. Ta pirmoji premija yra 
žinių agentūra. turkų demokratijos premija. 

kurią sudėjo patys žmonės. 

parlamentarų į Armėnijos Par 
lamentą iš daugelio kandidatų. 
Respublikoje yra 3.3 mil. gyven
tojų. Balsavime dalyvavo didelis 
skaičius krašto žmonių Savo 
nepriklausomybę Armėnija pa
skelbė rugsėjo 23 d. Ji turi ben
dras sienas su Iranu ir Turkija. 
Būs imas i s i š r i n k t a s i s Ar
mėnijos prezidentas Levon Ter 
Petrosian 1989 m. buvo kalė
jime pusę metų už suorganiza
vimą demonstracijų prieš Azer
baidžano kontrolę Nagorno-Ka-
rabacho srityje. Praėjusiais me-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

—NATO organizacijos vadai, 
posėdžiaudami Italijoje, nutarė 
savo branduolinius ginklus 
Europoje sumažinti 80%. 

— Armėnijos Respublikos 
prez identu , ka ip pranešė 
Reuter io žinių agentūra , 
išrinktas buvęs politinis kalinys 
Levon Ter-Petrosian. gavęs 83^ 
gyventojų balsų. Jis pareiškė, 
kad Armėnija turi būti visiškai 
nepriklausoma valstybė. Sis 46 
metų eruditas kalba 10 kalbų. 

— Vengrija sutiko priimti 
kroatų politinius pabėgėlius iš 
Jugoslavijos Federacijos. 

— Antisemitizmo tendencijos 
Sovietų respublikose, pagal 
AJC pravestus studijinius šal
tinius, daugiausia reiškiasi 
Gudijoje. Moldavijoje, Ukraino
je, Uzbekistane, Azerbaidžane ir 
Rusijos Respublikoje. 

— Kubos Komunistų partija 
nu ta rė išplėsti turizmą ir 
užsienio kapitalo investavimą į 
Kubos kraštą. 

— Washingtone Sočiai Secu-
rity administracijos vadovybė 
pranešė, jog sausio mėnesį 
pensininkai gaus 3.7% dides
nius čekius. 

— V i d u r i o Rytų taikos 
konferencija, kai baigė Vals
tybės departamento sekretorius 
James Baker III pasitarimus 
Izraelyje, gali prasidėti Švei
carijos Lausanne mieste spalio 
29 d . praneša AP žinios. 

— Senato Žvalgybos komite 
tas 11 balsų prieš 4 patvirtino 
Robert Gatės kandidatūrą CIA 
direktoriaus postui. 

— J A V ir Sovietų Sąjunga 
pranešė, kad jau siunčia pa
kvietimus Vidurio Rytų vals
tybėms į Taikos konferenciją. 

— Jugoslavijos serbų vyrau
jama kariuomene vėl pradėjo 
užpuolimus Kroatijos Respub 
likos teritorijoje, nežiūrint ką 
tik paskelbtų paliaubų. 

— Azerbaidžano Respublika 
vakar atsisakė pasirašyti eko
nominę sutartį, kuri išlaikytu 
tas respublikas unijoje su Mask
va. 

— Kremliuje vakar įvyko 
seniai siūlomos ekonominės 
sutarties pasirašymas, vadovau
jant pačiam Sovietų Sąjungos 
prezidentui Michailui Gorba 
čiovui. Deja, sutartį tepasirašė 
tik 8 respublikos, įskaitant ir Rusiją 

Kijevas. Spalio 17 d. — 
Pasaulį apskriejo žinia, kad 
Ukraina nutarė nepasirašyti 
naujosios ekonominės Sovietų 
Sąjungos sutarties. 

Politinių žinių komentatoriai 
ir užsienio diplomatai Maskvo
je sutinka, kad t a i didelis 
smūgis prez. Gorbačiovo planui 
išlaikyti d a r šiokią tokią 
respublikų uniją po rugpjūčio 
mėnesio perversmo. Dabar pra
nešama, jog Ukrainos, kuri turi 
52 milijonus gyventojų, 
kritiškas nusistatymas jau buvo 
žinomas anksčiau, bet įspėjimas 
iš Kijevo vyriausybės, kad 
siūlioma sutartis yra pavojinga 
Ukrainos nepriklausomybei, su
kėlė abejones ir kitoms respub
likoms. „Istorija davė mums 
progą būti nepriklausoma tauta 
ir mes nenorime daugiau būti 
kolonija", pasakė savo kalboje 
per Ukrainos televiziją Ivan 
Plyushch, Ukrainos Parlamen
to prezidento pavaduotojas. 
Ukraina turėsianti ekonomi
nius bei prekybinius ryšius su 
kitomis respublikomis, bet bus 
ekonomiškai ir politiškai nepri
klausoma valstybė, aiškino šis 
jų parlamentaras, kuriam pri
ta rė dauguma. 

Siunčia stebėtojus 
Vakar turėjo įvykti tos sutar

t i e s oficialius pas i rašymus 
Kremliuje. Visiškai yra aišku, 
kad tai tik įvadas į politinę 
uniją, duodant daugiau laisvių 
krašto ekonominėje srityje. 
Ukraina nesanti atsakinga už 
Sovietų Sąjungos bilijonines 

— Ukrainos Respublikos pre
zidentas Leonidas Kravčiukas. 
grįždamas iš Amerikos, buvo 
sustojęs Prancūzijoje ir Pary
žiuje tarėsi su prezidentu Fran 
cois Mitterrand. 

sko las už s i en iu i . Tač i au 
Ukrainos Parlamentas nutarė į 
pasirašymo iškilmes nesiųsti 
savo prezidento a r ministro pir
mininko, bet pasiųsti stebėtojais 
Par lamento prezidento pava
duotoją Plyushch ir ministro 
pirmininko pavaduotoją Kons
tantui Masik. 

Prez. M. Gorbačiovas vado
vaus p a s i r a š y m u i . Rusijos 
oficialūs pareigūnai sako, jog 
Rusija pasirašys tą sutartį ir be 
U k r a i n o s da lyvav imo. ,,Aš 
nežinau, a r Ukra ina išsilaikys 
be Rusijos, bet aš t ikra i žinau, 
kad Rusija išsilaikys be Ukrai
nos", pasakė Rusijos vicepre
zidentas Aleksandr Rutskoi, 
reaguodamas į Kijevo pareiški
mą. U k r a i n a y r a an t ro j i 
didžiausia respublika sąjungoje. 
Daug žymių pakei t imų toje 
su ta r ty j e U k r a i n a pas iū lė , 
tačiau į tai nebuvo kreipta 
dėmesio, todėl logiška, kad mes 
nepasirašome, kalbėjo Ukrainos 
Parlamento viceprez. Vladimir 
Grinyov. 

J e l c i n o ir G o r b a č i o v o 
s u s i t a r i m a s 

Ne kartą pats Gorbačiovas yra 
sakęs, kad be Ukrainos nebus 
galima turėti Sovietų Sąjungos. 
J is praėjusį antradienį turėjo 
pasitarimą su B. Jelcinu ir abu 
sutarė laikytis bendros pozicijos. 
skelbia Interfakso žinių agen
tūra. Jelcinas pasakė, kad į 
naują uniją kiekviena respub
lika gali jungtis tik savanoriš
kai. J is pareiškė, jog Rusija 
turės savo pinigus ir pradės 
prekybą pasaulinėmis kaino
mis. 

Ukrainos sąjūdis Rukh pareiš
kė, jog po 74 metų komunizmo 
sistemos, Ukraina turi vienin
telę proga žengti į visiškai ne
priklausomos valstybės gyveni
mą. 

Kai Ukrainos Respublikos delegacija lankėsi JAV. ji turėjo konferenciją ir 
Harvardo universitete Čia matome viduryje Ukrainos prezidentą Leonidą 
Kravčiuką, o kairėje — Ukrainos ambasadorių Jungtinėms Tautoms G«n-
nadi Udovenko ir dešinėje — Užsienio reikalų ministrą Anatoliy ZIenko. 

— Amerikos žydų žinių agen
tūra skelbia, kad šiuo metu 
Sovietų Sąjungos respublikose 
— Rusijoje gyvena maždaug 
550,000 žydų, Ukra inoje 
484.000. Gudijoje 112.000. 
Uzbekistane 95,000, Moldavijo 
je 66,000, Azerbaidžane 31,000. 
Gruzijoje 25.000, Kazachstane 
20.000. O Latvijos Respubliko
je 23.000 ir Lietuvos Respub 
likoje tik 12.000 žydų. 

— Washingtone lankosi An 
golos laisvės kovotojų vadas 
Jonas Savimbi ir susitikime su 
prez. Bushu prašė jo ir toliau 
remti 16 metų partizanų kovą 
už Angolos laisvę, bet ne laiky
tis nuošaliai, ką pradėjo Baltie
ji rūmai. 

K A L E N D O R I U S 

Spal io 19 d.: JAV kankiniai . 
Akvilinas, Izaokas, Geisvilas 
Grite. Kantr ime. Kleopatra. 

S p a l i o 
Ade l ina , 
Saulė. 

Spa l io 
Ga l inda . 

20 d.: 
Gedas , 

A r t e m a s , 
G e i m i n a , 

21 d.: Hilarijonas. 
Galmė, Rai tv i las , 

Uršulė. Rimtautas. 
Spal io 22 d.: Donatas, Aliodi-

ja. Minė. Mingelė. Severinas. 
Vikaras . 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:06. leidžiasi 6:05. 
Temperatūra šeštadienį 49 L, 

sekmadienį 54 L. pirmadienį 64 
L, antradienį 70 1. 
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ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS TARYBOS 

POSĖDIS DAINAVOJE 
PETRAS KAUFMANAS 

Ateitininkų studijų savaitgalio 
proga, Ateitininkų federacijos 
tarybos nariai, sąjungų atstovai, 
buvę federacijos vadai, ir kiti 
svečia i , j a u penktadienį 
po pietų atsirado Dainavo
je, pasiruošę tartis Ateitininki-
jai svarbiausiais klausimais. 

Federacijos vadas, Juozas Po-
likaitis priminė, kad, nors Lie
tuvoje padėtis pasikeitė, lieka 
daug darbo, ir jai dar vis reikia 
dvasinės paramos. Lietuviai 
dabar užsidegę tikėjimu, bet 
gali būti, kda laiko slinktyje ši 
situacija keisis. Ateitininkijai 
dabar proga tapti tautos dvasi
nio atsinaujinimo įrankiu. At
naujinti reikia ir save. Pagrin
dinė mintis, išvystyta per Atku
riamąjį suvažiavimą Lietuvoje, 
dar vis aktuali: Ateitininkija 
yra viena idėja, viena šeima, ir 
turė tų tokia likti. 

Viena iš įdomiausių posėdžio 
dalių buvo neseniai Lietuvoje 
apsilankiusių pranešimai apie 
ten vykusias stovyklas ir Atei
t ininkų veiklą. Chicagos uni 
versiteto studentė Asta Kaz
lauska i tė vadovavo keliose 
Lietuvos ateitininkų stovyklose 
ir grįžo su labai gražiais 
įspūdžiais apie Lietuvos jauni
mą. Pavištyčiu, Lazdijų, ir 
Panevėžio stovyklose da!> vavo 
keli šimtai jaunimo, o dar 
keletas šimtų bandė patekti, bet 
nebebuvo vietų. Programos stip
rios, gal ne t per daug rimtos 
j aunuč iams . Kasdien kelios 
paskaitos. įvairiausiomis, aktu 
aliomis. galvoti verčiančiomis, 
bet įdomiomis temomis. Kalbos 
tęsdavosi valandą ar ilgiau. 
Vaikai pripratę sistematiškai 
vesti užrašus, į stovyklas at 
vyko pasiruošę, su sąsiuviniais. 
Stovyklautojai užsidegę, bet 
mokėjo ir palakstyti, žaisti, 
pasidžiaugti. Vadai stiprūs, bet 
jų galėtų būti daugiau. Patalpos 
nevisuomet tinkamos. Tikimasi, 
kad viskas pagerės. 

Dr. A. Darnusis sutiko, kad 
aplankyti Lietuvą ir stovyklas 
y ra tikra atgaiva, bet aplinka 
vis dar labai sunki. Reikia įdėti 
daug darbo, kad Ateitininkija 
pastiprėtu ir pasiektų daugiau 
jaunimo. Tai yra būtina tauti
niam atsinaujinimui, kurį dva
sinis sustiprėjimas parems ir 
paskatins. Tam tikslui, reikia 
išvystyti katalikišką spaudą, ir 
paremti Ateitininkijai svarbias 
institucijas. 

Kur Rimas Gudelis, veiklu? 
Lietuvos ateitininkas, apibū
d ino įu veiklą, darbus ir 
užs imoj imus . Atkur iamojo 
suvažiavimo metu, 1989 m. 
lapkričio mėn., veiklos kryptis 
nebuvo aiški. Šiuo metu, veik
liausi asmenys yra dr. Arvydas 
Žygas, dr. Vincas Rastenis, ir 
Daiva Kuzmickaitė Formuojasi 
naujos valdybos ir veikėjai. Su 
studentų sąjunga sunku, nes kol 
kas studentų labai mažai domi 
si. Dalyvavusieji suvažiavime 
atitolo. Gal po 3-4 metų. kai 
moksleiviai stos į universitetus, 
atgis ir SAS. Pastebimi skir 
tumai ta rp Amerikos ir Lietu 
vos ateitininku tikslu Lietuvo
je , ilgai prispausta religija šiuo 
metu yra labai svarbi, tai jai ir 
skiriama daugiausiai dėmesio. 
Amerikoje, svarbiausia - tau 

tiškumas. Ateitininkija pagrin
de yra ne tiek intelektualinis, 
kiek dvasinis judėjimas. Nors 
intelektualinis lobis irgi yra 
svarbus. Lietuvos visuomenei 
šiuo metu daugiau reikia dva
sinio atsinaujinimo. 

Išeivija Lietuvai gali padėti 
,,paskolindama" savo vadus, ir 
padėdama juos paruošti Lietu
voje. Taip pat reikia finansų, 
nes kainos kyla. o išlaidų daug. 
Stovyklose maisto kaina, pavyz
džiui, arti 1,000-2,000 rublių 
kasdien. Norėtųsi ir našlaičius 
priimti į stovyklas. Jų stovis 
labai žiaurus, reikia žmogišku
mo, kurio gautų ateitininkų 
tarpe. Dr. Adolfas Darnusis pra
nešė, kad yra įmanoma nupirkti 
stovyklavietę Lietuvoje, tuo 
užtikrinant bent vieną tinkamą 
stovyklą. Pavyzdžiui, darbinin
kų unija ieško pirkėjo Paviš
tyčiu ežero stovyklavietei, prašo 
arti 30,000 dol. Nežiūrint įvai
rių procedūrinių abejonių, 
posėdžio dalyviai į šį klausimą 
žvelgė pozityviai, nes nėra klau
simo, kad svarbu Lietuvoje iš
vystyti pastovias stovykla 
vietes. Stovyklavietės pirkimo 
klausimas bus sistematiškai iš
tirtas. 

Tolimesnėse diskusijose. Ta
rybos nariai apgailestavo, kad 
keletą metų reikės laukti, kol 
atsikurs studentų sąjunga, o dar 
ilgiau, kol atsiras sendraugiai. 
Dr. Vytautas Vygantas skatino 
skleist Ateitininkijos idėją ypač 
universitetuose ir suaugusių 
tarpe, nes ji gali uždegti ir 
vvresnio amžiaus asmenis. 

Sąjungų pranešimai: 

SAS valdybos na rė s Indrė 
Cuplinskaitė ir Dana Grajaus-
kaitė supažindino su nauja SAS 
valdyba, išrinkta 1991 vasario 
2 d. suvažiavime. Pirmininkė — 
Danutė Grajauskaitė; vicepir
mininkė — Indrė Cuplinskaitė: 
sekretorė — Lina Mockutė: iždi
ninkas - Rimas Prakapas. SAS 
valdyba supranta studentų 
veiklos paskirtį š i tūp: „Lie 
tuviško, katalikiško, akademi
nio jaunimo teorinis ir praktinis 
ruošimasis veiklai — Visa at
naujinti Kristuje" ". Sąjunga 
sudaro forumą ugdyti studentus 
trejose plotmėse: 1. draugovės 
veikloje; 2. studijų dienose, 
stovyklose; ir 3. aplinkraščiuo
se ^aplinkraščiai eina kas 
ketvirtį, su naujais priedais: 
knygų ištraukos ir faktų patei 
kimas ugdymo tikslams). 

Pernai įvyko trys SAS susi
būrimai: ..Neringoje" — SAS 
,,Kibirkštis", (gruodžio 26-sau-
sio 1 d.»; Dainavoje — SAS 
„Liepsnelė", vasario 1-3 d.; Atei
tininkų namuose Chicagoje — 
SAS „Ugnis" rugpjūčio 23-25 d. 

MAS pranešimą atliko Rima 
Polikaitytė. pirmininkui Aud 
riui Polikaičiui negalint daly 
vauti Svarbiausias atliktas dar 
bas — statuto atnaujinimas, ku 
ris buvo baigtas šiais metais. 
Prieš tai, paskutinį kartą 
statutas buvo atnaujintas 1959 
m Suruoštos stovyklos, „kala 
kursai", žiemos kursai, ir t.t 
Kadencija baigiasi po ateinan 
čiu žiemos kursų Ragina prade 

Panevėžio a te i t in inkų valdybos narė i r ryšininkė su Vokietijoje veikiančiais ateitininkais Biru tė 
Raudonikienė ir Panevėžio moksleivių ateit: rankų kuopos globėja Albina Saladūnaitė lanko kun. 
Alfonso Lipniūno kapą Panevėžio katedros sodelyje. 

ti rūpintis nauja valdyba. 
ASS p i r m i n i n k a s dr. P. 

Kaufmanas pranešė, kad praė
jusio rudenio vajuje buvo 
surinkta arti 6,000 dol. Dalis tų 
pinigų buvo panaudota paremti 
Gintą Draugelytę vasaros stažui 
pas „Foundation for Biomedical 
Research". Vasaros stovyklas 
organizavo dr. Č. Masaitis Ken-
nebunkporte, o dr. A. Norvilas 
ir Vytautas Šoliūnas Dainavo
je. Valdybos terminas formaliai 
baigėsi 1990 m. gruodžio 31 d. 

J A S valdybos pareigas neo
ficialiai vykdo Valaitienė ir Rin-
gienė. Jos suruošė stovyklą. 
Birutė Bublienė rūpinasi JAS 
valdybos sudarymu. 

Studijų savaitgalio programai 
prasidėjus, Federacijos tarybos 
posėdis buvo pertrauktas. Ka
dangi išeivijos ir Lietuvos 
Ate i t in inkų organ izac in ių 
struktūrų klausimas pasidarė 
labai aktualus Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. Taryba rug
pjūčio 1 d. susirinko vėl šį 
klausima svarstyti. 

Federaci jos posėdž io t ą s a 

Antrą posėdžio dalį pradėjus, 
Federacijos vadas Juozas Poli-
kaitis pranešė, kad ruošiasi 
kelionei Lietuvon. Norėtų būti 
pasiruošęs diskutuoti Federaci
jos struktūros klausimą. Atku
riamajame suvažiavime, Vilniu
je. 1989 m. lapkričio mėn. buvo 
nutarta, kad Ateitininkų fede
racijos vado p a r e i g a s e i s 
išeivijos ateitininkas tol, kol 
Lietuvoje nesusikurs ati t in
kamos sąlygom Detalaus plano, 
apibrėžiančio išeivijos ir 
Lietuvos ateitininkų adminis 
tratyvinę struktūra, tuo metu 
nebuvo laiko sustatyti. Be to, 
Atkuriamojo suvažiavimo metu, 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
klausimas dar nebuvo išspręs
tas. Dr. Arvydas Žygas buvo 
išrinktas Lietuvos Ateit ininkų 
federacijos „pirmininku", tuo 
pat apsiimdamas vadovauti 
Ateitininkų sąjungų atstaty
mui. Buvo išrinktos Moksleivių. 
Studentų, ir Sendraugių sąjun
gų valdybos, ir keli federacijos 
tarybos nariai. 

Dainavos posėdyje buvo iš
reikštos dvi pagrindinės nuo
monės. Jos rėmėsi skirtingomis 
interpretacijomis organizacinės 
struktūros reikšmės ir svarba 
Ateitininku judėjimui. 

Vienoj sąvokoj, Ateitininkija 
buvo matoma, kaip viena, ir 
nedalinama. Tam vieningumui 
išlaikyti būtų svarbu, kad Atei 
tininkijai (išeivijoje ir Lietuvo 
je), vadovautų vienas Ateitinin
kų federacijos vadas, nes tik 
tada bus įmanoma jungti jos 
nar ius vienojo ideologijoje, 
vienam tikslui, vienai veiklai. 

Kitoj sąvokoj. Ateitininkija 
yra matoma kaip ideologinis 
judėjimas, jungiantis narius pir 
miausiai savo principais ir ideo- Liežuvis tėra trijų colių ilgio, 
logija, o tik antraeiliai per savo bet jis gali užmušti žmogų šešių 
administratvvinę s t ruktūrą , pėdų aukščio. 
Administratvvinė struktūra eg- Japonų priežodis 

zistuoja tik tam, kad efektingai 
vykdytų šio judėjimo organiza
cinius reikalus. Judėjimo „vie
ningumas" kils per jos veikėjų 
raštus, dialogą, ir suvažiavi
muose. Todėl, išeivijoje ir Lie
tuvoje gali egzistuoti dvi admi-
n i s t r a tyv in ia i „ a t s k i r o s " 
federacijos ir ..vadai", tarybos, džiaugsmų neišsigimė i susi-
ir sąjungos, kurios ryšius palai- graužimą' 

Nuotr. M. Šmi t i enės 

* * * 
Laimingiausias, garbingiau

sias ir tobuliausias numylėtinis 
yra tas, kuris savo gyvenimo pa
baigoje gali pasakyti: „Jokiai 
moteriai nebuvau kentėjimo 
priežastimi; sėjau savo links
mumą, ir nė vienas iš mano 
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507 S. Gllbort, LaGranga. IL. 
Tol. (709) 352-4497 

kytų tiesioginiai ir per įvairius 
suvažiavimus, bendrus tarybų 
posėdžius, ir t.t. 

Taryba ilgokai diskutavo atei 
tininkų ideologinius rėmus, ir 
buvo aišku, kad vyravo tam tik
ras sentimentas išlaikyti Ateiti
ninkijos judėjimo istorini 
tęstinumą. Taip pat buvo aišku, 
kad organizacinių struktūrų 
klausimas yra gana painus; jo 
protingam sprendimui reikės 
sistematiškai padirbėti. 

Svars tan t organizacinius 
klausimus, ;škilo bendra nuo
monė, kad repriklausomoj Lie
tuvoj ateitininkai labiausiai 
k les tės , federacijos vado 
pareiga? kuo greičiausiai 
perkėlus Lietuvon. Taryba vien
balsiai nutarė, skatinti fede
racijos vadą Juozą Polikaiti 
prašyti Lietuvos ateitininkus 
kuo greičiau ruoštis rinkti Atei 
tininkų federacijos vadą. Šiuo 
nutarimu nebuvo manyta iš
spręsti pagrindinį organizacini 
klausima: ar ateitininkų judė
jimui geriau tarnautų „viena" 
ar „dvi" federacijos. 

Toliau buvo nutarta, kad Lie 
tuvos ir išeivijos ateitininkų or
ganizaciniu struktūrų klausi
mui išrišti, federacijos taryba 
paskirs komitetą, kuris paruoš 
planą. Planas apibrėž išeivijos 
ir Lietuvos ateitininkų struktū
ras, kaip jos derintų veiklą, 
kokiu būdu pasikeistų infor 
macija, ruoštų suvažiavimus ir 
t.t. Lietuvos ateitininkai bus 
raginami irgi sustatyti panašų 
komitetą ir paruošti savo pasiū
lymą. Pasiūlymai bus derinami 
bendrame posėdyje. 

(Federacijos taryba prarado 
vieną nare: Aldona Prapuo-
lenytė grižo į Putnamą. ir dėl 
praktiškų sumetimų, išstojo iš 
tarybos Dr. Ona Gustainienė, 
buvusi atsarginė narė, sutiko 
perimti jos vietą. Posėdžiuose 
dalyvavo prelatas V. Balčiūnas, 
Arvydas Barzdukas, Juozas 
Baužys, tarybos pirmininkė Bi
rutė Bublienė, Indrė Cuplins
kaitė, dr. Judita Čuplinskienė, 
dr. Adolfas Darnusis, Danutė 
Grajauskai tė . kun . Rimas 
Gudelis. dr\ Ona Gustainienė, 
dr. Petras Kaufmanas, Asta 
Kazlauskaitė, Vytautas Klio 
rys, Ramunė Kubiliūtė, dr. 
Justinas Pikūnas, federacijos 
vadas Juozas Polikaitis. Rima 
Pol ikai ty tė , dr. Vytautas 
Vygantas). 

Mantegazza 
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Valandos pagal susitarimą 
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Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avo., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optcmetnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagal sus;tanmą 

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

Tel. (7081 448 1777 

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

4700 W . 95 St. 
Oak Lawn, IL 9 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tol . 7 0 9 - 6 3 9 - 3 1 1 3 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Avo.. Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Koan Ave.. Justice. IL 

Tol. (1-312) 595-2990 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 v p p ir ketv 2 5 v D p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wost Avo.. Ortend Park 
709-349-8100 

10 W. Martin. Napervllle 
709355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Naklies metu tel 709-857-8393 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D., S.C 
Soec alybė - Vidaus ngų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ave. (prie Austm) 

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKiŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avo., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tol. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166: 
Namų (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Stroot 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Tikroji demokratija — 

POZITYVI 
OPOZICIJA 

BRANGIOJI TĖVYNĖ AUKAI, 
GEROJI TĖVYNĖ NAUDAI 

Rimties valandėlei 

JĖZUS ATĖJO TARNAUTI 

Partija tik dėl partijos yra blo
gis. Opozicija valdžiai, kai ne
turima savos programos valdyti, 
yra negatyvi opozicija. J i t ik 
griauna tai, kas reikia s ta tyt i , 
kritikuoja visokį darbą, kur i s 
būtinas valstybei ar įstaigai. 
Apie tokią opoziciją ir tokias 
partijas dažnai kalbama da
bart inėje laisvoje Lie tuvo
je, kai Aukščiausioji taryba pa 
versta tik ginčų scena ir frakcijų 
formavimusi. 

Negalima sakyti, kad dabar 
tinė Aukščiausioji taryba a rba 
parlamentas, kuris laisvai iš
rinktas, dirba tik negatyviai, 
užsiima t ik a s m e n i n i a i s 
reikalais ar būsimų partijų nuo
pelnais, kurių dar iki šiol ne
turi. Susirinkimuose ginčija
masi, bet ne visuomet pozi
tyviai. Bet kartais tikrai pozi
tyviai, kai iškyla kokio būsimo 
įstatymo klausimas. Leidžiami 
įstatai ne visiems ir ne visuomet 
patinka. Tai dėl jų būna kar ta is 
ir karštos diskusijos. Tai gerai , 
nes yra progos būsimą įstatymą, 
kuris suvaržys daugelį a r dalį 
piliečių, iš visų pusių apsvars 
tyti ir išdiskutuoti. 

Ne visai gerai yra, kai ginči
jamasi dėl partijos, kuri ne tur i 
programos, kuri turi vardą, bet 
neduoda nieko pozi tyvaus . 
Reikia opozicijos, reikia naujų 
idėjų ir skirtingų nuomonių, nes 
tai proga reikalus giliau ir 
i šsamiau pasva r s ty t i . Bet 
būtina, kad ir partijos ar partijų 
frakcijos vestų ginčus ne dėl 
ginčo, o dėl paties reikalo, klau
simo, įstatymo, valdžios susi
tvarkymo ir jos kompetencijos. 

Dabartinė valdžia, net taryba, 
neturėdama tradicijų ir valdy
mo patirties, neretai nuklysta į 
laukus, pradeda manyti, kad 
nariai yra visagaliai valdžioje ar 
taryboje, jeigu jie yra išr inkti . 
Iš tikrųjų valdžia gauna įgalio
jimus tik iš tautos, iš balsuotojų 
daugumos, iš partijų turinčių 
programas, iš opozicijos, norin
čios tik gero tautai, o ne t ik sau 
ar savo partijai. To kaip t ik la
biausiai pageidauja l ietuvių 
tauta, išrinkusi savo delegatus 
ir iš jų reikalaujanti vadovauti 
tautai tose sąlygose, kuriose da
bar ji gyvena. 

Niekas išeivijoje negali moky
ti tautos ir jos delegatų, kuriuos 
žmonės išrinko ir jiems davė 
įgaliojimus. Išeivija gali t ik pa
geidauti, kad Aukščiausioji 
taryba, vyriausybė, partijos ar 
jų frakcijos atstovautų t au ta i . 
Išeivija nenori ir negali norėti , 
kad jos klausytų, kad jos balsas 
būtų lemiamas. Ji duoda para
mą, bet ir tai apsvarsto, kad ta 
pa rama nebūtų š v a i s t o m a 
veltui, kad ji nebūtų paskiriems 
asmenims, net d e l e g a t a m s 
paremti, bet paremti valstybei, 
tautai nepriklausomybėje, jos 
valstybiniam savarankiškumui. 
Aukščiausioji taryba ir jos iš
rinkti delegatai visomis jėgomis 
turi kurti nepriklausomybę ir 
mėginti ta r t i s su b u v u s i u 
priešu, kad laisvė ir nepriklau
somybė būtų atstatyta. 

Nesunku pastebėti, kad ir 
parlamento nariai kelia ginčus 
dėl ginčų, o ne dėl esmės. Visi 
turi spręsti ir ieškoti geriausiu 
kelių įstatymams, žemėtvarkai, 
gyvenimo pakeitimui, auklė 

jimui, padarytos materialinės įr 
moralinės žalos atstatymui. 

Laisvė visiems yra būtinas 
dalykas, bet j a ir delegatai tuii 
mokėti naudotis. Laisvė nėra 
toks dalykas, k ui is leidžia v iska 
išsakyti, kas užema ant liežu
vio, kai re ik ia par lamente 
sakyti tik tai , kas tuo meta la
biausiai reikalinga pačiam par
lamentui, išrinktiems deltga 
tams, tautos ateičiai ir ge 
resniam gyvenimui. Priešas 
nori ir dabar suskaldyti ir 
valdyti. Nori svetimais liežu
v i a i s s u a r d y t i v ienybe ir 
geresnio gyvenimo viltis. 

Tai žino daugelis tautus ge
riausių vaikų ir pačių dt-legatų. 
kurie atstovauja tautai, o ne sau 
ir ne savo išgalvotai paitijr-i 1 ai 
turi įvykdyti, kad tauta gautų, 
ko ji labiausiai laukia, kąy»a ji 
atidavusi r inkimais, kuo ji yra 
įgaliojusi visus Aukščiausios 
tarybos narius Į ii žino ir 
Aukšč iaus ios ios ta rybos 
dauguma, bet nežino ai i nori 
žinoti jos mažu:" 

Lietuvoje, atrodo, 
priėmė šalčiau. Ten 

Lietuva tu r i būti laisva ir 
nepriklausoma. Tai šūkis, kurį 
kartoja tauta tėvynėje ir tautos 
dalis išeivijoje. J a i padarytos 
skriaudos tu r i būti atitaisytos 
pačios tautos pastangomis, bet 
taip pat ir buvusio okupanto, 
kuris skriaudė, kankino, žade 
geriausius l ie tuvius tanios 
žmones. Iš Sibiro šalčių, taigų, 
nedirbamos ar sušalusios žemės 
grąžinami t ik mirusiųjų ka Jai 
Juos tik galima prisiminti, bet 
jais negalima remti tautos atei 
ties. Okupantas parodė savo 
žiaurumą, neregėtą istorijoje ir 
praeityje, kai buvo žudomi mili 
jonai ne t ik okupuotų kraštų, 
bet ir savų žnvmių Ir tai 
kentėjo ne t ik lietuvių tauta. Be 
tik Pabaltijo valstybės, bet net 
ir savieji, kurie padėjo šią 
utopišką sistema vykdyti že 
mėje. 

Iš praeities turi pasimokvt' 
visos tautos, kad komunizmas 
yra tik neregėtas ir praeityje 
n e p r a k t i k u o t a s ž iaurumas , 
kuris žmogaus nelaikė žmo
gumi, o t ik sistemos nariu, 
trąša, vergu, nieki igu padaru. 
Tai turi atsiminti ir Lietuvos 
bei kitu k raš tų laisvės ir 
n e p r i k l a u s o m y b ė s siekią 
idealistai ir pragmatikai, i orj 
pasipelnyti iš savo suniokotos 
tautos vargų, nedalios, pa
darytų nuostolių. Vieni dėl *< s 
žalos ir padarytų skriaudų, 
kurias atitaisyti reikės dešimt 
mečių, gal ir šimto metų. susi
rūpinę, kiti iš tos žalos semiasi 
pragyvenimą. Tai turi žinoti ir 
parlamentas, nes tai žino tauta 
ir net išeivija 

l Lietuvos ir viso Pabaltijo 
laisvę žiūrime geriausiomis aki
mis ir nuoš i rdž iaus iomis 
kalbomis, kurias girdime ir 
kurias sakome. Bet norėtumėm, 
kad visi delegatai, visi patriotiš 
kai nusiteikę tautiečiai, visa 
išeivija gyventų la isvės 
troškimu, nepriklausomybės 
idėjomis, valstybes s t a n g o s 
sudarymo rūpesčiais. Lietuvos 
laisvė yra mūsų visų laisvė ir 
troškimas. Dė! jos nei tauta 
tėvynėje, nei išeivija nesigaili 
paramos ir net gyvybė 

Pr . Gr . 

Lietuvių išeivija iki šiandien 
yi a apstulbusi. Sapnuoti, pabus
ti ir sapną rasti tikrovėje yra la
bai reta staigmena. Lietuvos 
nepriklausomybė, buvęs sapnas, 
malonia i supur tė išeiviją. 
Pačioje 
įvykius 
buvo jaučiama kasdieninis šių 
įvkių vystymasis, tad sapnai 
(Maišėsi su tikrove. 

Kurie visą gyvenimą Lietuvai 
dirbo, džiaugiasi pasiektu 
tikslu. Atsižadėję poilsio, aukoję 
savo sveikatą ir dabar žiūri, 
kaip padėti jaunai valstybei, 
kad brangi šalis tvirčiau ir svei-
kiau tvarkytųsi. Silpnuoliai 
tinginėliai, patogiai snūduriavę, 
ir vargdieniai šykštumo išpa
žintojai kelia galvas žvalgy
tis — o gal jiems, nusiskriau-
dvisiems, atsiras kokia nauda? 
Gen. tada butų Lietuva... O 
slapukai? Ne vienas įsirausė 
amerikiečių visuomenėn, nes 
išeivija, jų galvojimu, nieko 
neišmanė. Todėl ryšys su ja — 
v oi jų iš prigimties atsineštos 
baimės įtaigotu galvojimu — 

|o sužaloti jų pačių ir jų 
vaiku ateitį. Šiandien ir jie pra
deda abejoti savo išmintimi, 
lietuvių tautu ir Lietuvos vals
tybę laikę liguista fantazija. 

Jaip greitai viskas pasikeitė 
ir štai iškilo gausa klausimų 
tiems, kurie save jungia su 
išeivija. 

Gal jau nereikalinga Pasaulio 
1 B? Atskiri kraštai patys su 
Lietuva susisieks. O gal PLB 
valdybos vieta yra Lietuvoje, o 
ne užsieny? Ką daryti su Balfu, 
Vliku, Altą? Gal panaikinti 
JAV LB įstaigą Washingtone? 
LIC New Yorke? Jau turbūt 
nereikalingas Jaunimo centras 
Chicagojji ir Kultūros Židinys 
BiooHyne? Šitokie klausimai 
kyla suvažiavimuose, apkal
bami sus i r inkimuose . Pa
keit imų iš t ikrųjų reikės. 
Tačiau prieš ta i gerai pa
galvosime, kaip šiandien turime 
elgtis, ir tik tada koreguosime 
veiklą. 

Pirmiausia reikia apspręsti 
kai kurias vertybes. 

Kas yra tie žmonės, kurie 
niekados neieškojo ir negalvojo 
ieškoti geresnio gyvenimo už 
Lietuvos ribų, bet pavojus gyvy 
bei juos išgujo svetur? Jie savo 
nuolatine gyvenimo vieta laike 
Lietuvą, nors buvojo ir pabė 
gėlių stovyklose, ir Australijoje, 
ir Amerik >je. ir kitur. Tačiau 
tai buvo ne gyvenimas, tik 
I <• ojhnas iki grįžimo namo. Jie 

VYTAUTAS VOLERTAS 

aukojo sveikatą, veltui dirb
dami lituanistinėse mokyklose, 
ruošdami knygas, redaguodami 
žurnalus ir laikraščius, be atly
ginimo plušdami kūrybiniuose 
ir visuomeniniuose baruose 
bareliuose, nepertraukiamomis 
pastangomis kovoję už Lietuvą, 
šelpę savuosius tėvynėje ir įvai
rias pas tangas išeivijoje. 
Lietuvos okupantai, vietinius 
bolševikus pasisamdę, Šiuos 
žmones niekino, pajuokė, mela
vo ant jų ir šmeižė, žudikais na
ciais, išgamomis pravardžiuo
dami. Kas yra šie žmonės, jei jie 
dar gyvena? Ar jų Lietuvos 
pilietybės klausimas pagal 
malonės prašymus bus svars
tomas buvusių NKVD. KGB, 
LDDP narių arba jiems prijau
čiančių? Ar jiems kas bent 
padėkos žodžiu atlygins už 
dešimtmečių, o praktiškai už 
viso jų amžiaus lietuvišką 
politinį ir kultūrinį darbą, už fi
nansines aukas? 

Kaip su jų vaikais, mažuose 
metuose iš Lietuvos išvežtais, 
pabėgėlių stovyklose ar jau 
emigracijoje gimusiais? J ie 
šiandien yra pač.am stipriau
siam pajėgume. Aukštosiose 
mokyklose gerai pasiruošę, kar
tu jau su savo vaikais, taip pat 
universitetus baigusiais, kalba 
už Lietuvą, žinodami kaip ir kur 
kalbėti. Jų rankose yra visas 
lietuvių išeivijos gyvenimas. Ar 
jie, Lietuvoje gal visai negy
venę, pilietybės požiūriu yra 
blogesnėje padėtyje už rusus, 
ten atgabentus piešti ir valdyti 
ir jau kelerius metus Lietuvoje 
išgyvenusius? 

Snaudaliai , šykštuoliai ir 
slapukai patys už save prabils, 
jei tik naudą pajaus. 

Ar išeivija yra pilnateisė tau
tos dalis ar tik tautos atlieka? 
Kas žino jos istoriją — tiesiogiai 
ar iš išeivijos darbų — žino ir 
atsakymą. Išeivijos pilnateise 
tautos dalimi nelaiko vieši ir 
užsimaskavę bolševizmo kieta
sprandžiai , kurių dar ir 
šiandien pakanka svarbiose 
Lietuvos valdžios pozicijose. Bet 
jie tautos dalimi nelaiko ir iš 
Sibiro grįžusių t remtinių, 
nelaiko ir kalėjimuose visą jau
nystę praleidusių. 

Dar vienas klausimas išei
vijai: ar ji nusistačiusi Lietuvos 
lietuvius tik išdidžiai mokyti ar 
su jais kartu svarstyti, kaip 
būtų lengviausia, Lietuvai išsi
vadavus iš autoritarinio kelio, 

įprasti demokratinėje sistemoje 
ir įsisąmoninti, kad kiekviena 
tau ta yra žmonių bendruo
menės narė, savitai gyvenanti 
ir kurianti, kad kiekvienas žmo
gus turi ne tik pareigas, bet ir 
asmens teises, taip pat ir teisę 
sočiai gyventi? 

Nepriklausomos Lietuvos 
politikai, administratoriai ir 
įstatymdaviai supranta, kad be 
pabaltiečių išeivijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos padėtis šių 
metų lemtingų įvykių laiku ne
būtų buvusi geresnė, kaip pvz. 
Turkestano. Lietuvos vadovų 
tėvai prisimena paliktus tuščius 
ūkius , pa la idus gyvul ius , 
duonos kepalus ant stalų, atver
t a s butų dur is , suvers tus 
kambarius ir pilnus vieškelius 
pabėgėlių su ryšuliais ant pečių. 
Šiuos vaizdus gal perdavė savo 
vaikams, šiandien Vilniuje 
tvirtą žodį turintiems. Pabė
gėliai jau vien tik savo vaizdu 
ir skurdu priminė, kas atsitiko 
Lietuvoje. Jau pirmą naktį, pa
kelėse ieškodamiesi nakvynių, 
kalbėjo apie Lietuvos likimą, jį 
perduodami ir k iekvienam 
svetimtaučiui, kely sutiktam. 
Pabėgėlių stovyklose iš skardi
nių indelių užsiurbę viralo, 
alkani ir nušiurę, nedavė ramy
bės anglams, prancūzams, 
amerikiečiams. Ir vėl iau, 
emigravę į normalesnio gyve
nimo kraštus, iš pirmų uždarbių 
pirko šaukštą ir aukojo Lietuvos 
laisvinimo akcijai. Taip 
gyvenimas vystėsi iki šios 
dienos. Išskyrus šykštuolius ir 
slapukus, lietuvio išeivio auka 
politinei veiklai nebuvo atsitik
tinė. Aukojo pastoviai ir gau
siai. Dirbo pastoviai ir sunkiai. 

Ar ši istorijėlė yra žinoma, 
suprantama ir patikima? 

Ne vienas automobilis iš 
turtingesnių išeivių sutrumpino 
Lietuvoje gyvenančių gimi
naičių kelius. Ne visi galėjo taip 
gausiai dovanomis švaistytis. 
Jei kas išeivijoje buvo laimin
gesnis ir geriau įsitaisė, retai 
kas jam pavydėjo, o iš tokio doro 
žmogaus buvo naudos Lietuvai. 
(Iš ateinančių gandų atrodytų, 
kad geriau besiverčiąs Lietuvoje 
yra skandinamas pavydulia
vime. Pr ieš ingai , reikėtų 
džiaugtis. Prekyba ir kitoks 
verslas nėra plėšikavimas). O 
kompiuteriai, Lietuvon siun
čiami, jau šimtais tūkstančių 
išeivijai kainavę? O vaistai, 
milijonus peržengę? Viskas 
atėjo visų išeivių aukomis, 
Lietuvių Bendruomenei dau-

K r i s t a u s apaš t a l a i buvo 
paprasti žmonės. Jie pradžioje 
tikėjo, kadjų mokytojas, kuriuo 
jie seka, gali paskirti jiems 
vietas ir padaryti juos valdovo 
padėjėjais. Taip manė apaštalai 
du broliai, kurie pasižymėjo 
savo uolumu, kad jie yra tinka
mi sėdėti šalia Jėzaus — vienas 
dešinėje, kitas kairėje. Ir jie 
išdrįso Jėzaus prašyti, girdint 
kitiems Jėzaus sekėjams, kurie 
ėmė pykti ant tų dviejų drąsių 
brolių. 

Evangelija pasakoja, kaip Ze-
bedėjaus sūnūs Jokūbas ir 
Jonas t a r ė savo mokytojui: 
„Mokytojau, norime, kad tu 
mums padarytum, ko t ik pra
šysime. J is jiems tarė: Ko 
norite, kad jums padaryčiau? 
Juodu tarė: duok mudviem savo 
garbėje vienam sėdėti tavo 
dešinėje, o k i tam ka i rė je" 
(Mk.10,35-37). Bet Jėzus jiems 
priminė tą karčią taurę, kurią 
jis gers, tą krikštą, kuriuo jis 
bus pakrikštytas. Ir kai jie 
prasitarė, kad jie gers tą taurę 
priims tą krikštą, kurį jis 
paskirs, Jėzus jiems pasakė: 
„Taurę, tiesa, kurią aš geriu, 
gersite ir krikštu, kuriuo aš esu 
krikštijamas, būsite pakrikšty
ti , o sėdėti mano dešinėje ar 
mano kairėje ne mano dalykas 
duoti jums, bet tiems, kuriems 
prirengta" (Mk. 10,39-40). 

Tais žodžiais įspėjo tuos du 
uolius apaštalus, kad ne Jėzus 
skirsto vietas dangaus karalys
tėje, bet Tėvas tiems pašauk
tiems ir iš anksto numatytiems. 
Prieš tai jie turės išgerti kančios 
taurę ir išgyventi persekiojimų 
krikštą. 

Taip pat ir kitiems apašta
lams Jėzus aiškiai kalbėjo apie 
savo pasiuntinybę žemėje. Apaš
talai neturi būti tik valdovai, 

giausia koordinuojant. Žmonės 
aukojo šimtais, dešimtimis, 
doleriais, vaikščiojo ir vaikščioja 
po vaistų firmas ir gydytojus, 
prašinėja medikamentų. 

Ar ši istorijėlė Lietuvos spau
doje a ts iskle idžia a r pasi
tenkinama tik formalia kelių 
skilties eilučių padėka? 

Paka lbė jome, i š s i t a rėme, 
tačiau man atrodo, kad išeivija 
turi panašiai daugiau prabilti 
jau organizuotu balsu. Mes 
nesame nusikaltėliai, nesame 
keistuoliai, bet kruopštūs dar
bininkai. Pilietybės ir nuosa
vybės klausimai yra rimti. Rim
tas y ra ir pripažinimo klau
simas. 

kunigaikščiai, galiūnai, turį ir 
norį turėti valdžią. Jie turi sekti 
savo mokytoją, jie tur i mokytis 
iš jo, kaip pranašas Izajas 
kadaise yra pasakęs: „Savo 
žinojimu pats mano teisusis tar
nas nuteisino daugelį, ir jis neš 
jų neteisybes" (Iz.53,11). Tai 
žinojo Kristaus mokiniai. Bet jie 
d a r nebuvo i š s ivadavę iš 
žmogiškos silpnybės, jie dar 
nebuvo ragavę karčiosios taurės 
ir persekiojimų krikšto. J ie dar 
jautėsi visi verti išaukštinimo, 
visi verti sėdėti Jėzaus dešinėje 
a r kairėje ir valdyti dvyliką 
Izraelio giminių. Jėzus jiems 
aiškiai pasakė: „Ir kas t ik nori 
būt i jūsų tarpe pirmas, bus visų 
vergas. Nes žmogaus Sūnus ne
atėjo, kad jam tarnautų, bet kad 
j is pats tarnautų ir duotų savo 
gyvybę kaip atvadavimą už 
daugelį" (Mk.10,44-45). 

Tai buvo pamoka ir įspėjimas 
visiems Jėzaus sekėjams, o ne 
t ik apaštalams, kurie jį sekė ir 
iš jo mokėsi. Dviems drąsie
siems apaštalams Jokūbui ir 
Jonui jis nepažadėjo dangaus 
karalystėje sėdėti jo dešinėje ar 
kairėje, bet ir kitiems apašta
lams, norintiems būti dideliais 
ir pykstantiems ant savo drau
gų, pasakė, kad j is atėjo tar
nauti ir atiduoti savo gyvybę už 
nusidėjusius žmones, taigi ir už-
apaštalus. 

Apaštalas šv. Paulius įspėjo 
savo mokinius. Tai t iko ir 
visiems apaštalams, kurie anuo 
metu norėjo pasirodyti prieš 
Jėzų visi dideli: „Nes mes 
turime vyriausiąjį kunigą ne 
tokį, kurs negalėtų užjausti 
mūsų silpnybių, bet gundytą 
visais atžvilgiais panašiu būdu, 
tačiau be nuodėmės. Todėl 
artinkimės su pasitikėjimu į 
malonės sostą, kad gautumėm 
pasigailėjimo ir rastumėm ma
lonės t i n k a m a i p a g a l b a i " 
(Žd.4,15-16). 

Prie Jėzaus artintis reikia 
visiems nusidėjėliams, nes jis 
buvo gundomas net apaštalų, o 
ką jau kalbėti apie paprastus 
žmones. Ir apaštalas šv. Petras 
sako: „Kristus kentėjo už mus, 
palikdamas jums pavyzdį, kad 
sektumėte jo pėdomis. J is nepa
darė nuodėmės, ir nerasta vy
liaus jo burnoje: „jis pats savo 
kūne nešė mūsų nuodėmes į me
dį, kad mes, numirę nuodėmė
mis, būtumėm gyvi teisybei" (1 
Ptr,2,21-24). Kristus, Dievo 
Sūnus, atėjo tarnauti žmonėms, 
mes turime tarnauti pagal jo pa
mokymus Dievui. _ P Ji. 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 
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Geras sergąs žmogus buvo 
paklaustas, ar jis mano. kad jau 
mirs. Ligonis atsiliepė: ,.Iš 
tikrųjų, bičiuli, aš nesirūpinu, 
ar mirsiu, ar ne, nes, jeigu mir
siu — būsiu su Dievu, jeigu gi 
nemirsiu - Dievas b u s su 
manim. Plutarchus 

Meilė nušviečia visą 
gyvenimą. Tai skaidi inusia 
d raugys tė , t a i lengviausia 
našta, tai šviesiausia n a l ' ;; ant 
dyglių pražįsta rožės, kai meilė 
pasirodo, ir sunkiausi krv/.iai 
pusidaio saldus, k t i».. jĮ.. |uos 
paliečia \ Vfibbelt 

Žiema vėl artėja ir orai jau darosi šaltoki. Gatvėse 
mažai be reikalo vaikštančiųjų, visi skuba. L.'isvės 
alėja vi s tiek pilna žmonių. Nors krautuvių vitrinos 
tuščios, tačiau kauniečiai mėgsta po jas pa v a i č io t i , 
yra progų ir susitikti. Taip jam bestovint prie 
„FORUM" teatro vitrinų, prieina vienas iš tų. kuriuos 
tuos*; susirinkimuose matydavo. Sako, norėtu vienu 
svarbiu reikalu pasikalbėti, duoda savo adresą. 

įdomu, kas tie „svarbūs reikalai". Sutartu laiku 
nueina nurodytu adresu. Pradėjus kalbėti, iš kalbos 
supranta, kad jau turi surinkęs apie jį pagrindines 
žinias. Tad prisistatymas nebereikalingas. Žino apie 
kar ine tarnybą ir kad neblogai su Vilniumi 
susipažinęs. Atrodo, Vilniaus pažinimas ir yra svar
biausias reikalas. 

Reikalo į vatą nevyniodamas, aiškiai sako. k.>dyra 
reikalas susisiekti su Vilniuje esamais žmonėms Šiuo 
metu kontaktas yra nutrūkęs, kadangi buvo kiletas 
areštų Vilniaus pažinimas yra reikalingas ne vien tik 
tam, kad nebūtų klaidžiojimų, bet adresų negalima 
u/ mašyti. Adresus reikia atmintinai išmokti, kad areš-
••• atveju nebūtų siūlų galų palikta. Reikėtų ntdidelį 
voUr) nuvežti ir galbūt iš ten šį bei tą paimti leidimą 
>ada pampinti H<- leidimo, žinoma, traukinio bilieto 
negausi. 

1 : dabar daryti? Važiuojant, žinoma, riziko* kiek 
<).-.. :-> i,, bet rizikuoti visą laiką tenka Pats gyvenimas 
jau yra ri ' ika Hutų id<>mu pasidairyti. Gal ir pažįsta

mus aplankyti, greitai bus jau dveji metai, kaip jų 
nematęs. Būtų įdomu ir buvusį dalinį aplankyti, jei
gu dar būtų senų pažįstamų. 

Pradeda rengtis į kelionę. Pasirengimo didelio tai 
gal nebuvo, ne labai didelė kelionė. Per dvejetą valandų 
ir Vilniuje. Porai dienų, tai pasiima tik portfelį su ko
jinių pamaina ir skutimosi priemones bei rankšluostį. 

Gauna voką. slaptažodį ir leidimą į Vilnių ir atgal. 
Adresą tai jau atmintinai išmokęs, ta gatvė j a m 
žinoma. Dar kartą pasitikrina kišenes, kad jokių 
adresų ar pavardžių nebūtų. Pati kelionė trumpa ir be 
nuotykių. Miesteliai žinomi, ne vieną kartą jau važiuo
ta. Žmonės važiuoja įvairiais ryšuliais apsikrovę. Tai 
vis gal kaimo gėrybės į miestą plaukia. Traukinyje 
jokio tikrinimo nebuvo. Atrodo, viskas laimingai 
pasibaigs. 

Garvežys porą sykių švilpteli, pradeda lėtėti ir lyg 
sunkiau atsidusęs sustoja. Kelionė baigta, keleiviai lipa 
krepšiais ir visokiais ryšuliais nešini. Daugelis gal buvo 
kaimuose ar savo tėviškėse ir šį tą vežasi. Peronuos, 
irgi nieko įtartino nematyti. 

Į spąs tus p a t e n k a 

Tik įėjus į stoties pastatą, iš karto matyti, kad 
kažkas negerai. Prie durų stovi pora policininkų, kurių 
pagrindinė pareiga, kad žmonės neapsisuktų ir neitų 
atgal. Matosi daug uniformų, aišku, kad papuolė į 
ablavą. 

Tuojau sumetė, kad reikia atsikratyti to voko. 
Pažastyje turėjo laikraštį, tad tą voką įkišo į laikraštį 
ir įmetė į sąšlavų dėžę. Žmonės įvairius ryšulius ėmė 
iš portfelių ir metė į tas dėžes. Atrodė, kad daug dėžių 
specialiai tam reikalui ir buvo pastatyta. Greitai jo vo
kas atsirado beveik dėžės dugne. Greičiausiai to voko 
niekas neras ir neieškos. 

Mato, kad visus išeinančius tikrina. Stoties pastato 

tiek gerai nepažinojo, kad galėtų pasinaudoti šoniniais 
išėjimais, be to, gal ir jie saugomi. Pamatė eilę be
stovinčią prie bilietų kasos, tad greitai į tą eile stojo. 
Ant greitųjų sumetė pirkti bilietą atgal į Kauną. Kol 
iki langelio prieis, tai gal ir ablava ko gero pasibaigs. 

Stovi eilėje ir apsimeta, kad visa tai , kas aplinkui 
darosi jo visai neliečia ir net nedomina. O ką tokiu 
metu daryti? Atrodo, kad šįkart ablava vykdoma ne 
juokais. Jam bestovint ir bežiūrint kasos langelio link, 
iš užpakalio lyg kažkas bakstelėjo. Atsisuka ir žiūri, 
šalia jo stovi ukrainietis ir sako: „Ausweis, Ausweis!" 
Šaltai paduoda jam savo laikinąjį pasą, kuris jau be
veik metai nepratęstas. 

J is žiūri į tą pasą, ir matosi, kad nesusigraibo. Be
veik jau norėjo j am pasą grąžinti, bet staiga 
persigalvojo. Pasikviečia netoliese stovintį policininką 
ir kažką jam pradeda lenkiškai aiškinti. Abu prie jo 
ateina. Policininkas kreipiasi į jį lietuviškai: „Na, tai 
ką, pasas nepratęstas, vadinasi, slapukas". Liepia jam 
eiti kartu su jais. 

Nuveda prie kitos sienos, kur jau stovi tokių penke
tas ar šešetas ir pora sargybinių. Vadinasi jau papuolė. 
Pagal lietuvišką pasaymą „priėjo ožka liepto galą". Ne
reikia nusiminti, o išeities ieškoti. Visuomet yra viena 
išeitis, tai stoti „savanoriu". Bet kam skubėti. Su 
pagavimo mintimi seniai jau buvo apsiprasta. 
Kiekvieną dieną buvo galimybė būti pagautam. 

Svarbiausia buvo nepasimesti ir šaltai galvoti. 
Svarbu, kad nebūtų jokio sąryšio su pogrindžiu. Važia
vimo tikslas — spekuliacija. Važiavimo leidimas gau
tas juodojoje rinkoje. Nors vokiečiai su spekuliacija 
kovojo, bet tai buvo mažiausias nusikaltimas. Juodosios 
rinkos patarnavimais ir vokiečiai mielai naudojosi. Be 
to, daug gaminių iš vokiškų šaltinių ateidavo. Tad 
spekuliacija buvo visiems naudinga ir toleruotina. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
IŠKILMIŲ WASHINGTONE 

PRADŽIA 

Praėjusį šeštadienį Amerikos 
kataliku tautinėj Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje-bazilikoje 
Washingtone lietuvių įrengtos 
Šiluvos Marijos koplyčios 
sidabrinio jubiliejaus iškilmės 
buvo pradėtos akademija šalia 
bažnyčios esančio Katalikų 
un ive r s i t e to Gowan vardo 
salėje. Susirinko apie pustrečio 
šimto žmonių ne tik iš Washing-
tono bei jo apylinkių, bet ir iš 
kitų JAV ir Kanados miestų. Į 
iškilmes iš Europos atvyko vys
kupas Antanas Deksnys, iš 
Oklahomos — vietos arkivysku
pas C. Salatka, iš New Yorko — 
vysk. P. Baltakis, susirinko 
nemažas būrys kunigų ir pasau
liečių. 

Akademiją tema „XX am
žiaus kankiniai Lietuvoje ir da
bart is" atidarė, įžanginį žodį 
ta rė ir jai vadovavo bei vertėjo 
pareigas puikiai atliko istorikas 
dr. Saulius Sužiedėlis. Su pa
grindinio paskaitininko Kauno 
vyskupo augziliario Sigito Tam-
kevičiaus biografija supažindino 
Lietuvių informacijos centro 
New Yorke vedėja Gintė Damu-
šyte. Šiltais, nuoširdžiais plo
jimais buvo sutiktas pagrindinis 
paskaitininkas, buvęs sovietų 
kalinys vysk. Sigitas Tamkevi-
čiaus. SJ. 

LIKSIME DVASINES 
ATGAIVOS ŽIDINIU 

ateizacija žmonių sielose paliko 
ne tiek bedievybę, kiek dvasinę 
tuštumą, kuri šiuo metu yra la
bai pavojinga..." 

Pasku i svečias ganytojas 
kalbėjo apie „Bažnyčios nedrau
gus", plačiau sustojęs ties prie
šu Nr. 1: „Mums Lietuvoje ypa
tingą nerimą kelia Vakarų 
masinė kultūra, persunkta žiau
rumu, seksu ir pataikavimu 
žemiesiems instinktams, kuri 
užlieja okupacijos nual intą 
Lietuvą. Omonininkai nužudė 
tik kelias dešimtis žmonių, o 
masinė kultūra — šis dvasinis 
omonizmas žudo visą tautą ir 
kol kas niekur nesulaukia jokio 
pasipriešinimo. Apskritai, pra
dedant Sąjūdžiu ir baigiant ofi
cialiomis valdžios institucijomis; 
labai mažai dėmesio skiriama 
dvasiniam-doroviniam tautos 
prisikėlimui. Net Kultūros ir 
švietimo ministerijos sferose 
dorovinis auklėjimas sprendžia
mas sovietinių metų metodais, 
t.y. rodant tik formalų dėmesį", 
kalbėjo svečias vyskupas iš 
Lietuvos, o jo palyginti gan kon
servatyvaus tono mūsų akimis 
žiūrint paskaita čia pat vietoje 
buvo verčiama į anglų kalbą. 

Paskaitos pabaigoje vyskupas 
S. Tamkevičius padarė tokią iš
vadą: „Ateityje mes daug kuo 
supanašėsime su kitomis Vaka 
rų šalimis, tačiau esu giliai įsi
t ik inęs , kad mes l iksime 
dvasinės atgaivos židiniu, 
spinduliuojančiu tą dvasinę 
pat i r t į , kurią gavome per 
sunkius persekiojimo metus". 

Los Angeles lituanistinės mokyklos mokytojos Aldona Kudirkienė, Virgili-
ja Nelsienė, Jūrate Venckienė ir Birutė Ryback. 

LIETUVIAI CAUFORNUOJE 
PRAĖJUSIUS MOKSLO 
METUS PRISIMENANT 

Birželio 1 dieną, baigdami 
mokslo metus nesitikėjome, kad 
rudenį, mums grįžus į šeštadie
ninę mokyklą,Lietuva jau bus 
laisva, nepriklausoma. Šis 
įvykis ne vienintelis pasikei
timas mūsų tarpe. 

Grįžkime mintimis į 1991 
metų birželio 1 d. vykusį Los 
Angeles lituanistinės mokyklos 
mokslo metų užbaigimą. Mo
kyklos vedėja Marytė Sanda-
navičiūte Newsom į garbės pre
zidiumą pakvietė kleboną dr. A. 
Olšauską, Lietuvos generalinį 

konsulą V. Čekanauską, mo
kyklų inspektorių I. Medžiuką, 
LB. Vakarų apygardos pirm. A. 
Nelsienę, mokyklos mecenatą 
A. Mikalajūną, ab i tu r i en tų 
klasės auklėtoją R. Gasparo-
nienę, tėvų komiteto pirm. D. 
Mažeikienę ir administratorių 
A. Žemaitaitį. 

Garbės svečiai tarė po trumpą 
žodį, buvo perskaitytas ir raš tu 
gautas sveikinimas iš buvusio 
mokyklos vedėjo Vlado Pažiū
ros. 

Abiturientų auklėtoja Regina 
Gasparonienė pranešė, kad 12 
m. mokslo programą baigė 
Tanya Barauska i t ė , Vincas 

LIETUVOS GYDYTOJŲ 
PRAKTIKA 

Praėjusį pavasarį vyskupu pa
šventintas S. Tamkevičius savo 
paskaitos pradžioje pagvildeno 
šias temas: Kančios pradžia, 
Tremtiniai, Partizanai, Raudo
noji inkvizicija, Atgimimo 
aukos, LKB Kronikos met
raštis, Mes nebuvome vieni, 
Kančios akivaizdoje, Ačiū, 
Viešpatie, už kančią. 

Po to ėjo tautos atgimimo lai
kotarpis — Mes esame laisvi. 
Kalbėdamas apie mūsų žaizdas, 
vyskupas sakė: „Okupacija 
paliko ir labai skaudžias 
žaizdas. Sunki ekonominė pa
dėtis, esame tūkstančiais siūlų 
surišti su buvusia sovietine im
perija. Šį skauduli didina tai, 
kad mūsų žmonės per okupaciją 
atprato rimtai dirbti ir įsigijo 
visuotinai išplitusias nesąži
n ingumo bei neteisingumo 
ydas. Šiuo metu yra pavojus, 
kad n e t gaunama Vakarų 
parama gali nepasiekti adresa
tų, o pakliūti į vertelgų ran
kas..." 

Trumpai aptaręs ir kitas žaiz
das, ka ip alkoholizmas, spe
kuliacija, kitame paskaitos 
skyrelyje „Sužeisti, bet gyvi" 
p a s k a i t i n i n k a s pastebėjo; 
„Tikėjimo srityje.nors ir esame 
sužeisti, bet išlikome gyvas
t ingi . Tiesa, pas daugelį 
tikėjimas yra daugiau tradici
nis, apeiginis, dažnai trūksta 
gelmės. Okupacijos meta is 
Bažnyčia atliko milžinišką 
darbą, išsaugodama ne t ik 
krikščionybę, bet ir lietuvišką 
dvasią. Prievartinė masinė 

ŽMOGAUS TEISIŲ 
DVASIOS DOKUMENTAS 

Vyskupo S. Tamkevičiaus pa
skaitą papildė Amerikos vys
kupų konferencijos patarėjas 
socialiniais reikalais kun. Brian 
Hehir, kuris pastebėjo, kad 
aštuntame ir devintame dešimt
metyje žmonės pasaulyje pra
dėjo ne tik teoretiškai, bet ir 
praktiškai domėtis žmogaus tei
sių klausimu ir kad labai didelį 
vaidmenį komunizmo žlugime 
bei žmogaus teisių gynime 
turėjo dabar t inis popiežius 
Jonas Paulius II. Kunigas 
Hehir labai teigiamai atsiliepė 
apie „Lietuvos Kat. Bažnyčios 
Kroniką", tardamas, jog „Kro
nika" yra žmogaus teisių atgi
mimo dvasios klasikinis doku
mentas. 

Savo komentarus Amerikos 
vyskupų konferencijos patarėjas 
baigė šiais žodžiais: „Pamoka 
yra ta, kad žmogaus dvasia, pra
turtinta Dievo žodžiu ir įgalinta 
Šventosios Dvasios malone, yra 
galingesnė negu bet kokia ma
terialinė, fizinė jėga, tačiau šio 
dvasios triumfo kaina kaip tik 
yra kankinių kraujas". 

Vakare jau žymiai didesnėje 
arkivyskupo Carroll vardo 
aukšt. mokyklos salėje įvyko iš 
Chicagos atvykusio „Dainavos" 
ansamblio ir šiuo laiku New 
Yorke gyvenančio Lietuvos 
pianisto Povilo Stravinsko kon
certas. Apie tai ir rytojaus dieną 
įvykusias iškilmes kitą šešta
dienį. 

Treneriai Modestas Paulauske? ir Antanas 
Pas lietuvių žaidynėse Lietuvoje. 

:ka po krepšinio rungtynių 

Nuotr A. R u g i e n i a u s 

Stažuote užsienyje, o juo 
labiau JAV jau seniai buvo 
daugelio Lietuvos gydytojų 
svajonė. Ypač tai buvo svarbu 
jauniems, neseniai pradėju
siems dirbti medikams. Šią 
problemą sėkmingai ėmėsi 
spręsti Amerikos — Lietuvos 
sveikatos ir medicinos fondas, 
vadovaujamas J. Kulio ir Lietu
vių fondas (vadovaujamas pre
zidento Stasio Baro', kurių pa 
stangomis 1989 m. pasirašyta 
sutartis su Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerija (ministro 
pavaduotoju dr A. Blažiu) dėl 
Lietuvos g)dytojų 6 mėnesių 
t rukmės stažuotis (clinical 
observership) JAV Chicagos 
Cook County ligoninėje. 

1990 m. birželio mėnesį į 
Chicagą atvyko pirma konkur
so keliu išrinkta 6 gydytojų 
grupė. Chicagos lietuviai labai 
šiltai sutiko jaunus specialistus: 
gyd. J. Adomavičius juos lai
kinai apgyvendino Sodyboje, 
Seklyčios restorane buvo nemo
kamai maitinami, vėliau buvo 
globojami Lietuvių cen t re 
Lemonte. Lietuvių fondas skyrė 
1800 dolerių k iekvienam. 
Visiems gdytojams sveikatos 
patikrinimą, kraujo imunolo
ginius tyrimus organizavo ir 
apmokėjo dr. Petras Kisielius iš 
Cicero. 

Amerikos — Lietuvos sveika
tos ir medicinos fondas surado 
Rush University specialią kom
paniją ARC VENTURES, kuri 
organizuoja gydytojams užsie
niečiams 6 savaičių intensyvaus 
mokymo kursus, skirtus pasi
ruošti rezidentūros egzami
nams. Minėti kursai labai daug 
kainuoja, todėl tik vienam 
daktarui - Mindaugui Žekoniui 
Pasaulio Lietuvių gydytojų 
sąjunga galėjo paskirti 2700 
dolerių pašalpą bei nupirko rei
kalingas knygas. Savo ruožtu 
dr. M. Žekonis po paskaitų 
dalinosi gautomis žiniomis su 
savo kolegomis ir ruošėsi 
egzaminams. Egzaminų rezul 
tatai buvo stebinantys, kadan
gi 3 gydytojai surinko reikiama 
balų skaičių ir gavo teisę pradė
ti rezidentūrą. 

Susidomėjimas clinical Obser
vership programa labai didelis, 
todėl kiekvieną mėnesį į Chica
gą atvyksta keletas gydytojų iš 

Lietuvos. Ta i liečia ir ne 
lietuvių kilmės medikus. Pavyz
džiui šiuo metu stažuotę pradės 
armėnas Armen Ovsepian. 

Pagal Amer :<os-Lie tuvos 
sveikatos ir medicinos fondo. 
Lietuvių fond;; ir Lietuvos 
sveikatos ministerijos susi
tarimą laukiama dar viena 
gydytojų grupė iš Lietuvos. 

1991 m. pabaigoje Ameri-
kos-Lietuvo? sveikatos ir me
dicinos fondo kvietimu atvyksta 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerijos atstovas daktaras 
Valavičius aptarti tolimesniu 
medikų stažuotės planų. Numii 
tomą organizuoti medicinos 
seselių ir techninių darbuotojų 
stažuotę, mokymo kursus Ame
rikoje. Ateityje ga lvo j ama 
Lietuvoje įkurti gydymo įstaigą, 
kurioje dirbtų tik užsienyje ap
mokytas medicinos personalas. 

Šiuo metu apie 75*% gydytojų, 
pabaigusių stažuotę, jau sugrįžo 
į Lietuvą. Likę čia pradėjo rezi
dentūrą arba toliau gilina žinias 
įvairiose Amerikos ligoninėse. 

Pabaigai pateikiamas sąrašas 
gydytojų, kurie j au atliko arba 
šiuo metu pradėjo stažuote Cook 
County ligoninėje (Clinical 
Observership): Ramunė Chodo-
sevičiūtė (oftalmologe, Vilnius), 
Elena Eringytė (oftalmologe, 
Vilnius) , Va iva E r i n g y t ė 
(ginekologė. Vi ln ius ) , Rai 
mondas Greičius (neurologas. 
Vilnius), Antanas Korženaus-
kas (chirurgas. Kaunas), Marius 
Krištopaitis (pediatras, Vilnius), 
Vitalija Ligeikai tė (pulmo-
nologė, Kaunas), Algimantas 
Marcinkevič ius ( c h i r u r g a s . 
Vilnius), Rita Meškauskaitė (of
talmologe. Kaunas), Alvyda 
Naujokaitė 'farmakologė. Kau
nas). Raimonda Par t ikai tė (of
talmologe, Kaunas), Ar tūras 
Rožukas (neurochirurgas, Vil
nius), Viktoras Šileikis (trauma
tologas, Elekt rėnai ) , Nijolė 
Stankevičiūte (internė), Min
daugas Žekonis (internas), Juli
ja Žemaitaityje (vaikų kardiolo
ge, Vilnius). Gintaras Žukaus
kas (kraujagyslių chirurgas. 
Vilnius), Valentinas Linkevi 
čius (chirurgas, Vilnius), An
drius Šimkus fendokrinologas, 
Jonava), Armen Ovsepian (gine
kologas, Kaunas). 

M.D. 

Giedraitis, Vanesa Kašelionytė, 
Paul ius Kudirka, Vaidas Seka 
ir Ugnė Skripkutė. Seminare 
svečiai lektoriai buvo prof. E. 
JaraŠūnas, žurnalistas B. Raila, 
rašytojas A. Gustaitis, žurn. R. 
K. Vidžiūnienė, adv. Donatas 
Janu ta ir mok. J. Kojelis, kuris 
pastoviau vedė istorijos ir visuo
meninių mokslų pamokas. 

L ie tuvos garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas įteikė 
abi tur ientams ates ta tus . Jie 
ta ip pat buvo apdovanoti gėlė
mis ir dovanėlėmis. 

Abiturientų vardu atsisveiki
nimo žodį tarė Tanya Baraus
kaitė, o Vaida Kiškytė kalbėjo 
likusių mokinių vardu. 

Mokyklos administratorius 
Algis Žemaitait is pristatė at
skiras klases ir mokytojus ir pir
mies iems mokiniams įteikė 
dovanas ir pažymėjimus moki
niams. 

Geriausiais pažymiais baigė 
Tomas Mikuckis, Aleksas Nevv-
som, Jonathan Dudor, Viktoras 
Karuža, Ieva Mulokaitė, Vilija 
Gulbinaitė, Rasa Jurčytė, Povi
las Pakuckas, Aidas Kuolas, 
Daina Zemaitaitytė, Aras Mat-
t i s ir Tanya Barauska i t ė . 
Mokyklų inspektorius Ignas 
Medžiukas įteikė 10 skyrių 
baigimo pažymėjimus Gintarui 
Dūdai, Tomui Kašelioniui, Vai
dai Kiškytei, Arui Mačiui, Ed
vardui Nelsui, Vėjui Skripkui, 
ir Linui Vitkui. 

Mokykla atsisveikino su mo
kytoja Virgilija Nelsienė, dir
busia mokykloje 9 metus. 

Ignas Medžiukas įteikė 200 
dol. Kredito kooperatyvo para
mą mokyklai. A.a. mok. Onos 
Razutienės vardo premija už 
l ietuviškumą ir dalyvavimą 
visuomeninėje veikloje buvo 
į teikta Tanyai Barauskaitei ir 
Vincui Giedraičiui. Albinas 
Sekas ir Birutė Viskantienė 
skautų vardu mokyklai įteikė 
3,000 dol. iš a.a. Onos Motie-
kienės palikimo. Mokykla labai 
džiaugėsi šia dovana, dėkojo 
mecenatės šeimai ir skautams. 

Tėvų komiteto pirm. Danutė 

Mažeikienė padėkojo komiteto 
nariams ir tėvams, prisidėju
siems prie mokyklos darbo. 
Kiekvienam įteikė padėkos 
lapus. 

Ilgametis mokyklos mecena

tas A. Mikalajūnas tarė paska
tinimo žodį ir įteikė 1,000 dol. 
mokyklai. 

Šventę baigėme Lietuvos 
himnu. 

Gailė Radvenytė 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Siūlo 

Asmeniškas keliones (pavieniui) į Nepriklausomą 
Lietuvą bet kuriuo laiku už pigiausią kainą! 
Parūpiname viešbučius (vairiuose Lietuvos 
miestuose. 

Sudarome galimybes nupirkti giminėms bet kokį 
nekilnojamą turtą, pvz. butą, namą ir pn. 

Kreipkitės į mus, mielai, greitai, sąžiningai 
patarnausime. 

9439 S. Kedzle, Evergreen Park, IL60642, 
Tel. 708-422-3000 

E E = 3 E J 

"TORVIL" LTD. 
i NEW LCWEST PRICES 
IDOOR TO DOOR DELIVERY 

p ARCEL 

• PARCELS PACKED BY CUSTOMER (Ne* and Used Clotning) 
(min, 5kg/I2Lbs., no max. limiz) 

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

- regular (4 y/teks) 
• cepress (7 business duys) 

• DELIVERY OF DRUGS AVALIABLE WITn DOCTOR'S 
PRESCRIPTION 

• MEDICAL INSURANCE FOR VTSITORS 'Canadii ordy, 
• CVVTTATIONS FOR VTSITORS 
• S AI E OF RUSSI4N C ARS Lovest priess - 3 weešs de£>*rj 

(ty'olga, Lada. Samara, Moskr.ich, Tavria, Niva). 

COMTNG SOON "AIR CARGO" 
CALLTOLLFREE 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 0 2 1 0 

H e a d O f f i c e 
65 Galaxy BlvcL, Umt #7, 
Rexdalc, Oaario M9W 5? 1 
TcL (4.16) 798-3320 
Fax:(416)798-3321 

B r a n c h 
TORVIL PARCELS 
<•• Ror.ccsvailcs Ave.. 
Toronto. Onario M6R 2M9 
Tsi: '416) 534-3860 
Fox:f416";533-i91U 

UTHUANIA 
LATVI A 

ESTONIA 
UKRA1NE 

BYELORUSS1A 
MOLDAYIA 
ARMENIA 
CEORCIA 

LENINCRAD 
MOSCOW 

H e a d O f f i c e 
2136 Wcsi Cltuigo Avc. 
Uacsgo, m. 60622 
Teh (312) 278 5258 
Fax; (312)278-05.75 

B r a n c h 
R&RPTTERPObTMIRCO. 
1055 Br.iad-jv 
BufEdc. N.Y. H212 
Td/Fax:(7:6)!59-i-988e 

ACCKPT PASCELS BY UPS 

C^FTNT 'ERNATIONAL 
- — y TRAVEL CONSULTANTS 

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

1991/1992 KELIONĖS [ LIETUVĄ 

Nr. 9911-N 01 lapkričio - 17 lapkričio, 1991. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 
Nr. 9912-D 26 gruodžio - 12 sausio, 1992. 14 naktų Vilnius, 2 naktys Kopenhaga 
Nr. 9913-J 10 sausio - 26 sausio. 1992. 14 naktų vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9914-F 07 vasario - 23 vasario. 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 
Nr. 9915-MR 06 kovo - 22 kovo, 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9916-A 06 balandžio - 25 balandžio, 1992. 17 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9917-MA 07 gegužės - 27 gegužės, 1992. 18 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS! 

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

f\^l midkind Federcti 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

A u d r o n ė Rožuk ienė . 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

Esnc (S 
LENDER 

( 



GRĮŽUS IŠ 
BESIKEIČIANČIOS 

LIETUVOS 
RŪTA MUSONYTĖ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 19 d. 

Red. Rasa Miliauskaitė, tel. (312) 847-7148. Rašinius siųsti „ D r a u g o " a d r e s u . 

ŠIĄ VASARĄ LIETUVOJE 
RITA LIKANDERYTĖ 

Po praeitų, Lietuvai bloka-
dinių metų, kai daugelis negavo 
įvažiavimo vizų, šiais metais, 
atrodo, visi važiavo į Lietuvą — 
tai dalyvauti studijų dienose, tai 
stovyklose, sporto žaidynėse ar 
net operos spektakliuose. Mano 
draugų tarpe paskutiniuoju 
metu visos kalbos sukosi apie 
keliones į Lietuvą — ar ką t ik 
grįžus, ar ruošiantis važiuoti. 

Ir man šiais metais teko sve
čiuotis Lietuvoje, jau net trečią 
kartą. Lietuvoj giminių nedaug 
turiu, bet neišdylantį įspūdį 
paliko jų nuostabus vaišingumas. 

Pusbrolio ir draugų dėka, ma
čiau nemažai Lietuvos. Be jau 
visiems pažįstamų Vilniaus, 
Kauno ir Palangos miestų, šiais 
metais taip pat aplankiau ir 
Klaipėda, Šiaulius, Tauragę, 
Panevėžį, Saldutiškį, Ignaliną ir 
Ukmergę . Jei nebūtų pri
trūkę laiko, būčiau dar pa
važinėjus po Žemaitiją. Kitą 
kartą vykdama į Lietuvą, keisiu 
maršrutą: vėl skrisiu per Rygą, 
ir Lietuvoj lankysiu Ylakius, 
Mosėdį. Salantus, Nidą, Juod 
krante ir tik tada į Vilnių. 

Teko pamatyti Aukščiausiąją 
tarybą betoniniais blokais tebe-
•ipstatytuose Parlamento rūmuo-
e ir jo koridoriuose tebesudėtus 
mėlio maišus. Mačiau ir tele
vizijos pastatą bei badautojų 
namelį — prie jų vyko sausio 13 
d. žudynės, ir man esant dar 
tebeužimtą televizijos bokštą, 
apsuptą spygliais ir vielom, sau
gomą jaunų kareivėlių. Lankėm 
Antakalnio kapines, kur po 
žudynių Medininkuo.se tie tau
tos didvyriai buvo palaidoti su 
anksčiau žuvusiais jų broliais ir 
seserimis didvyriais. Nors aš 
didžiuojuosi, kad visuomet 
žinau,kas vyksta Lietuvoj, bet 
dalyvavimas tokiose masinėse 
laidotuvėse yra visiškai kitas 
dalykas, negu visa tai matyti 
per televiziją. Visi stovėdami 
stebėjosi, kaip beprasmiškai tie 
didvyriai nužudyti — kas mūsų 
tautos ir žmonių gali taip nekęs
ti, kad taip nužudytų visai 
nekaltus žmones? 

Taip pat teko užlipti trečių 
kar ta į Gedimino pilį, ir apžiū 
rėti katedra ir pasėdėti Kalnų 
parke. Kaune mačiau naujai 
atstatytą Vytauto Didžiojo pa 
minklą. Laisvės sodeli su Lais 
vės statula iš vieno galo ir žuvų 
š iems už Lietuvos laisvę 
paminklą kitame gale. Užlipau 
į Parodų kalną ir sėdėjau spor 
to salėje. Palangoj — Baltijos 
jūra ir tiltas, kuris, deja, jau 
v isa i supuvęs nuo oro ir 
vandens. 

Klaipėdoj mane stebino pa 
minklas sovietų „išvaduotojų" 
garbei —jį tuo laiku dar saugojo 
ne tik kareiviukai, bet ir tanke
tės, kad lietuviai patriotai jo iš 
džiaugsmo nenuverstų. (Tas 
paminklas buvo nuverstas ke 
lias dienas po mano išvažia
vimo). Aplankiau ir Jūrų 
muziejų akvar iumą, kuris 
įrengtas senoje tvirtovėje. 

Prie Šiaulių esantis Kryžių 
kalnas paliko nepaprastą įspū-
dj -- niekad neįsivaizdavau, kad 
vienoi vietoi eali būt i tiek 

kryžių, kryželių, koplytstulpių 
ir koplytėlių. Jų skaičius kas
dien auga, o įspūdis.pačiai ten 
esant, yra žymiai didesnis ir 
labiau jaudinantis negu klau
sant kitų pasakojimų, žiūrint į 
nuotraukas. Šiauliuose perėjau 
labai gražiai įrengtą pėsčiųjų 
Vilniaus gatvę, o Tauragėje 
man buvo parodyta buvusioji 
gimnazija, buvusi Radvilų 
pilaitė. Teko ta ip pat maudytis 
pirtyje ir su vantom išsivanoti, 
praleisti keletą dienų kaime, 
pamatyti naują policijos uni
formą, pasiklausyti „Armo
nikos" koncerto ir dalyvauti 
pusbrolio sūnaus krikštynose, 
būti krikšto motina bei pastum
ti pusbroliui mašiną kai ji 
neužsivedė. 

Dienos buvo pilnos visokiau
sių užsiėmimų. Nors norėjau 
pama ty t i ir kai ku r i a s 
rungtynes, nes žinojau kad iš 
kitų miestų turėjo atvažiuoti 
draugai sportininkai, bet jokių 
rungtynių nemačiau. Pirmiau
sia joms t ikrai nebuvo laiko, o 
antra, jos buvo išmėtytos per 
visą Lietuvą, nes visi miestai 
norėjo prisidėti. Taigi jei norėjai 
pamatyti vyrų tinklinį reikėjo 
važiuoti į Panevėžį, moterų 
tinklinį — į Šiaulius, krepšinį — 
į Kauną, tenisą — į Palangą, 
Kauną, ar Klaipėdą (žiūrint, 
kokio amžiaus sportininkai). 
Kai per vieną dieną teko 
aplankyti kelis miestus, ta i 
nenorėjau pusę dienos praleisti 
stadione, sporto salėje. 

Bet teko būti ir Kaune. Ąžuo
lyno Sporto komplekse ati
daryme ir Vilniaus Kalnų Par
ke uždaryme. Abu renginiai la
bai įspūdingi, bet uždaryme ju
tome ir liūdesio nuotaiką, ypač 
dėl Medininkų tragedijos. Nors 
vietiniai sakė. kad programos ir 
atidaryme ir uždaryme buvo 
silpnos, bet mums jos paliko 
nepaprašai didelį įspūdį. Man 
nepaprasta įspūdį paliko minu
tė tylos per kurią pagerbėme 
žuvusius už Lietuvos laisvę — 
per atidarymą buvo visiška 
tyla, kai 15,000 dalyvių ir svečių 
atsistojimu pagerbė žuvusius 
sausio 13 d., o per uždarymą 
15.000 žmonių atsistojo ir be 
jokio garso išstovėjo pilną minu
tę, pagerbdami žuvusius liepos 
31 d. Aš niekad nemaniau, kad 
tokiose vietose, tokiuose rengi
niuose, tiek daug žmonių gali 
tikrai ir visiškai nutilti Pa s 
mus tie žuvusių pagerbimai 
tylos minute nebūna pi lna 
minutė ir vis tiek kažkas trakši, 
kruta, nepastovi ramiai. 

Teko susitikti ir su Amerikoj 
susipažintais draugais iš Lietu
vos. Visi labai malonūs, drau
giški ir visi kviečia kur nors nu
važiuoti, pasimatyti, kad tik 
galėtų su viešnia iš Amerikos 
pabūti. Gailėjausi, jiems tegalė
dama pask i r t i t i k ke le tą 
valandų. 

Mus daugiausia vežiojo mano 
pusbrolis Rimvydas bei jo drau
gas Gediminas. Prisidėjo ir 
kitas pusbrolis Marius, bei per 
paskutinę kelionę sutiktas jų 
draugas Algis. Pusbrolis net 
vieną vakarą pas save padarė 

balių ir sukvietė daugybę savo 
draugų. Kai kurie turėjo dirbti, 
kiti negalėjo dalyvauti,tai turėjo 
būti tik trys draugai . Aš tą 
vakarą atidariau duris ir įeina 
penki vyrai — iš jų pažinojau tik 
Algį ir Bronių. Tuojau susipa
žinau su kitais — Vladu, Ne
rijum (jo brolis Egidijus yra 
Lietuvos atstovas Maskvoje) ir 
Aurium. Iš viso kambaryje 
penki daktarai , vienas meni
ninkas ir aš. Buvo l inksma ir 
malonu su j a i s ap ie viską 
pakalbėti — ypač apie politiką 
ir Lietuvos ir Amerikos san
tykius. 

Gerai sus idraugavome su 
Jūrate , pusbrolio žmona, su 
kuria puikiai sugyvenom nuo 
pirmų valandų. Kaune teko 
susipažinti su Egle ir Algiu — 
dainininkai , choro vadovai, 
etnografinio ansamblio moky
tojai (Algis yra Kauno Kane-
rimo choro pirmininkas) ir su 
Žibute (namų remontuotoja), ir 
Algirdu — matemat ikas . Taip 
gaila, kad ta ip t rumpai , vos 
ger iau s u s i p a ž i n u s , r e i k i a 
važiuoti toliau. 

Panevėžy a t s i p a ž i n a u su 
Juozu, kuris metus su viršum 
praleido Amerikoj ir dirbo Patri-
jos parduotuvėje. Visą vieną 
dieną praleidau su „Armoni
kos" ansambliu — važiuodami 
gastroliuoti, pasikvietė mane 
kartu. 

Nespėjau susitikti su visais, ir 
jau pasibaigė mano viešnagės 
laikas. Gal ir gerai, kad draugų 
iš Chicagos ir Kanados nesu 
tikau; nebūčiau j iems turėjus 
laiko. Su Rūta Musonyte kartu 
atskridom iki Rygos — o po to 
nei aš jos, nei ji manęs daugiau 
nematėm. Vis maniau , kad 
rasiu savo draugų čikagiečių, 
bet j ie, matyt, ta ip kaip ir aš — 
dingo giminių globoj. Per Spor
to šventės uždarymą vis dėlto 
teko pasimatyti su keliais drau
gais iš Chicagos , Bostono, 
Hamiltono ir iš tolimo Syd-
nėjaus. Visiems spėjau t ik kele
tą žodžių pasakyti , o pusbrolis 
juokėsi, kad aš čia daugiau 
žmonių pažįstu, negu jis pats. 

Nekantriai laukiu sekančios 
kelionės — naujų pažinčių ir 
įspūdžių jau laisvoje ir viso 
pasaulio pripažintoje Lietuvoje. 

J A U N I M O R E N G I N I A I 

Spal io 20 d. — ..Uostamiesčio 
muzikantų" koncertas Jaunimo 
centre Chicagoje. 

Spa l io 25 - l a p k r i č i o 3 d . -
20-ji metinė Lietuvių fotografi
jos paroda Čiurliono galerijoje, 
Jaunimo centre. 

Spa l io 26 d. — „Puota jūros 
dugne" —jūrų skautų-čių meti 
nis renginys Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Spa l io 27 d. - Br. Kviklio 
paminėjimas-akademija Jauni
mo centre. Ruošia Akademinis 
skautų sąjūdis. 

Lapkr i č io 15 d. — „Ateities" 
savaitgalio l i teratūros vakaras 
Jaunimo centre. 

L a p k r i č i o 16-17 d. — Dieną 
„Ateities" savaitgalio paskaitos 
Čiurlionio galerijoje; šeštadienio 
vakarą „Atei t ies" žurnalo va
karas ; visi renginiai Jaunimo 
centre Chicagoje. 

(Pabaiga) 
Sunku apibūdinti skirtumą 

tarp dviejų didmiesčiu Vilniaus 
ir Kauno senamiesčių. Abiejų 
miestų gyventojai mano, kad 
pas juos geriau. Man Kaunas 
lyg moderniškesnis. Kaunas yra 
lyg Lietuvos laisvės siela. 
Vilniuje mano manymu, jau
čiasi daugiau istorijos. Negaliu 
nuspręsti, kur maloniau. 

Tą vakarą, nuvažiavom atgal 
į Vilnių ir aplankėm drabužių 
projektuotoją Viliją Aplamai, 
medžiagų sunku gauti, tad 
vestuvinės ir balinės suknelės 
išnuomojamos. Visos suknelės 
papuoštos Vilijos gėlytėm ir 
blizgučiais. Vilija taip pat pa
ruoš ia gė les ir galvos 
papuošalus. 

Tą rytą nuvykom į Aukštai
tijos nacionalinį parką, netoli 
Ignalinos. Ten Jaunius su drau
gu Ro landu ruošė antrą 
akademikų skautų stovyklą. 
Jaunius norėjo stovyklavietę iš 
anksto apžiūrėti. Išrinkta vieta 
buvo graži prie ežerėlio. Ten 
buvo sudėti rastai apie lauža
vietę ir ^uvo pastogė nuo lie
taus. Apvaikščioję sugrįžom į 
Vilnių. Sustojom pasigrožėti 
Napoleono mėgstamiausia Sv. 
Onos bažnyčia. Tikrai labai 
graži. 

Vakarieniavom su buvusios 
„Foje" roko grupės nariais: Ro
bertu, Saulium ir Geniu. Su 
m u z i k a n t a i s susipažinau 
pereitą rudenį, kai gyvenau 
Hartforde. (Jie koncertavo ryti
niam pakrašty). Mano gimi
nėms buvo labai įdomu su šiais 
žymiais asmenimis susitikti, 
tad pasikvietė į svečius. Tai Ro
bertas atsivežė dar draugų ir pa-
bendravom. Jauniui ir Aurelijai 
buvo įdomu išgirsti jų pasa
kojimus apie Ameriką. Viena 
frazė, kurią jie nuolat girdėjo 
Amerikoje ; buvo: „Kaip tau?" 
„Neblogai". Mat Lietuvoje. 
niekas nesako „tau" ir jei kas 
atsako ..neblogai", ta i reiškia 
kad ne viskas tvarkoj. Susi
tarėm susitikti jų studijoje ki ta 
vakarą, paklausyti jų naujus 
grupės. 

N e r a m u m a s Lietuvoje 

Tą naktį , kaip visuomet. 
Jaunius. Aurelija ir aš kalbėjom 
iki ankstyvo ryto. Sėdėjom 
lauke ant balkono žiūrėdami iš 
ketvi r to aukšto į Vilniaus 
miškus. Maždaug pusę keturių 
ryto, pasigirdo koks sprogimas. 
Išsigandau. Jaunius sakė nesi
rūpinti; dažnai girdisi šūviai ir 
sprogimai. Ir aš ne vieną kartą 
per savo viešnagę girdėjau 
tokius garsus. Bet šis buvo ypa
tingas garsas. Ryte sužinojome, 
kad naktį muitininkai Medi 
ninkuose buvo nužudyti. Tele
fonu iš Dariaus Šilo sužinojau 
apie muitininkus ir, kad bomba 
sprogo prie OMONŲ pastato. 
Matyt, mes ta bombą išgirdom. 
Buvo keista. ->ad niekas iš 
OMONŲ nežinojo, kas metė 
bombą; niekas tuo laiku nebu
vo sargyboje 

Su Darium kalbėjau, nes no
rėjau su juo susitikti ir taip pat 
pamatyti parlamentą, kur jis 
dirba. Mes tiek kartų bandėm 
susitikti anksčiau, bet tai jis 
buvo išvykę^- > Maskvą su 
Landsbergiu, tai aš buvau 
išvykus į Kauna Ir dabar tokios 
liūdnos žinios apie muitininkus 
mus visus prislėgė. Gatvėse 
matėsi daugiau sovietų kariuo
menės. Anksti rytą mačiau 
kareivių sunkvežimius važinė
jančius gatvėse „Jie tik nori 
mus gąsdinti ..skina giminės. 
Tiek daug kartu norėjau su vi
deo aparatu nufilmuoti tuos 
kareivius, bet giminės prašė -
ne. Nežinia ka kareiviai gal ; 

padaryti. Žinojau, kad ne tik 
giminėm gali būti blogai; mano 

JAV pasas nesustabdytų kulkų. 
Toks bejėgiškas jausmas. 

Po pietų vykom į parlamentą 
aplankyti Darių Šilą darbe. Pa
ėmėm pasus ir nuvykom į 
parlamentą. Lietuvos kareivių 
buvo nemažai. Prie visų durų 
buvo smėlio maišų sienos. Ei
nant koridoriais buvo neramu. 
Posėdžių kambarys atrodė 
mažesnis, negu atrodo per 
televiziją. Darius papasakojo 
mums apie naujus pinigus <vag-
norkos) ir kaip jie panašūs į 
talonus. Buvo malonu vėl pama
tyti čikagiškį Darių. Jauniui ir 
Aurelijai buvo ta ip pat įspū
dinga kaip ir man. 

P a s dail. Kal inauską 

Pavakarieniavę Kretingos 
restorane, su rūbų dailininke 
Vilija nuvažiavom pas Vytautą 
Kalinauską, meno dailininką. 
Ant vienos studijos sienos prika
binta įvairių meniškų lietuviš
kų plakatų. Visame kambary 
dvelkia meniškas kūrybin
gumas. Vytautas turi porą savo 
darbų knygų. Jo darbų origi
nalai tūkstantį kartų gražesni 
originalūs, negu knygoj at
spausdinta. Man labiausiai pa
tiko Zodiako ciklas Vilniuje. Šis 
ciklas buvo nupieštas ant senų. 
lotyniškų mišiolų lapų. 

Paskutinę liepos dieną papie
tavom Stikliuose su muzikan
tais Robertu, Saulium ir Geniu 
Saulius pakvietė hartfordiškį 
Tomą Nenortą, kuris šią vasarą 
irgi dirbo Lietuvoje. Pavalgę 
paklajojome po senamiestį. 
Buvo smagi grupė žmonių. 

lauk tarp minių, buvo tylu. Tik 
girdėjosi skambantis varpas. 
Žmonių veiduose buvo matyti 
skausmas, kurį tik tokias saly 
gas išgyvenę gali suprasti . 
Kareiviai nešė karstus gatve 
toli iki kapų. Žmonės ėjo iš 
paskos su gėlėm, žvakėm ir 
giesmėm. 

Aš buvau planavus tą dieną 
sugrįžti į Ameriką, bet lėktuvas 
buvo pilnas vykstančių į Kopen
hagą iš Rygos, o mano bilietas 
geras tik, jei yra laisva vieta 
lėktuve. 

Skautų stovykla 

Sužinojus telefonu, kad nepa 
vyks tą dieną išvykti, ruošiau 
si važiuoti į skautų stovyklą 
Buvau skautė nuo pat mažens. 
O gimnazijoje būdama stipriau 
įsijungiau į ateitininkų veiklą. 
Tai nežinojau ko tikėtis iš sto
vyklos. Telefonu kviečiau Ritą 
i savo bendrakeleivę) kar tu į 
stovyklą. Bet ji jau negalėjo. 

I stovyklą nuvažiavau su 
Jaunium, Aurelija ir jos drauge 
Ligita. Nuvykom į paskelbtą 
vietą, bet lietuvių skautų nebu
vo, tik grupė rusų. Jauniui 
nea i šku , ku r dingo kit i 
stovyklautojai, o man tik ėjo 
baisios mintys, kad jiems kas 
ologo atsitiko. Nuvažiavom 
vienur ir kitur, bet jų neradom. 
Nuvažiavom prie krioklių, kur 
maudėsi žmonės. (Šitų krioklių 
srovė tokia stipri, kad reikia 
virve laikytis per juos perei
nant. Tai buvo kiti stovyklau
tojai. Mat skautai buvo įrengę 
savo stovyklavietę, bet atėjusi 
rusų grupė ten irgi įsitaisė sau 
stovyklą. Lietuviai su jais 
nenorėjo turėti nieko bendro, tai 
vidury miško surado sau vietą. 

Buvo jau vakaras, kai at
vykom ir pastatėm palapines. Iš 
viso buvo apie 20 žmonių. Toje 

galima atsiremti ir patogiai prie 
laužo sėdėti. 

Neišbuvau per visą stovyklą, 
nes turėjau sugrįžti į JAV, ta i 
nežinau kaip praėjo akademikų 
spalvų įteikimas. J iems trūks
ta vadovavimo, patyrimo. Ne
buvo jokios suplanuotos dienos 
eigos. Iš jų tik viena Monika 
buvo stovyklavus Amerikoje, ir 
ji išbuvo tik vieną naktį. Jiems 
reikia uniformų, programos, 
vadovų, šlipsų ir pan. Bet jie 
galėtų mums dėžėmis perduoti 
savo lietuvišką nuotaiką su dai
nomis. 

Vygis buvo atvykęs su žmona 
ir dviem vaikeliais. Jie lakstė 
visur. Man dar neaišku kaip 
Rolandas taip aukštai medyje 
pakabino virvę, kad b ū t ų 
vėliavos stiebas. Įrašiau gyvą 
laišką Amerikos j aun imui 
(skautams ir kitiems žmonėms). 
Tik Monika pažįs ta Tėvą 
Saulaitį ir visiems pasakojo apie 
jį ir jo gerą širdį, ir visi perdavė 
jam linkėjimus. Vieną naktį, 
Rolandas surengė kaukių balių 
ir pats užsidėjo baisią, gąsdinan
čią kaukę. Rimvydas juokėsi, 
kad jam reikėtų prie „kaimynų" 
(rusųi prieiti paprašyti cukraus 
su ta kauke. Bet man jau reikėjo 
stovyklą palikti, niekuomet 
nepamirštant, kaip smagu ir 
gera buvo ten pabūti. 

Grįžau į Kauną ir spėjau dar 
nueiti į zoologijos sodą su Dėde 
Severinu ir Jonu. Šiame sode 
gyvuliai žymiai arčiau žmonių, 
negu amerikietiškuose. Ieško
jom briedžio, bet neradom. 
Juokėsi teta Janytė. kad kaip aš 
galėjau būti Lietuvoje ir nema
tyti briedžio. Palikom kitam 
kartui. Daug liko kitam kartui. 
Jaunius tik prašė nelaukti 12 
metų prieš sugrįžtant. 

Kelionė į Rygą buvo smagi. 
Mintyse sukosi matyti vaizdai 
ir įspūdžiai. Buvo liūdna palikti 

Lietuvos skautu stovykla prie Ignalinos. Ten kelias dienas lankės 
Šilas 

Žuvusiųjų laidotuvės 

Rugpjūčio 3 dieną iš Kauno 
grįžom į Vilnių Medininkuose 
žuvusių laidotuvėm. Važiuojant 
iš Kauno i Vilnių Lietuvos 
trispalvės visur buvo su juodais 
kaspinais . Artėjant prie 
Vilniaus katedros aikštės dau 
gėjo žmonių. Jau iš tolo gatvės 
pilnos žmonių. Aš su savo video 
aparatu ir pagelbininku Jonu 
spaudėmes į priekį ir žmonės 
mielai leido, nes aš su aparatu. 
Taip per visą minią perėjau ir 
per Mišias užlipau į sakyklą 
filmuoti, iš kur kunigas sako 
pamokslą. 

Katedroje sakykla yra vidury 
bažnyčios iš šono. aukštai, tad 
viską galėjau matyti. Buvo 
nepaprastai karšta, liūdna, 
pilna žmonių ir pilna ašarų 
Sutikau Nijolę Balzarienę aikš
tėje, pasidarė liūdna, per tokią 
progą susitikus Detroito Kovo 
komandos nariai nešė jvairių 
kraštų vėliavas. O gatvėse buvo 
pilna Lietuvos sargybos, karei
vių, policijos. 

Po Mišių, kai karstus nešė 

grupėje JAV atstovai buvo Rūta 
Kalvaitytė ir Darius Šilas. Jie 
išbuvo tik vieną naktį, nes 
turėjo sugrįžti įdarbą. Taip pat 
buvo Dana iš Australijos, kuri 
dirba Lietuvoje su atsilikusiais 
vaikais. 

Lietuvos skautai akademikai 
buvo nuostabiai draugiški . 
Dainavom, maudėmės, daina
vom, valgėm, dainavom, malkas 
rinkom ir dainavom. Niekad 
nesu buvus tarpe žmonių, kurie 
t iek daug l iaudies dainų 
mokėtų. Ir šokom apie laužą, ir 
jaučiaus taip priimta. Smagu 
man buvo tarp pušynų, žiūrėti 
į žvaigždes, maudytis mėnesie
noje. 

Rolandas iš Klaipėdos, mano 
supratimu, tikras ..Ponas Miški 
ninkas". Jis žinojo viską apie 
bet kurį augalą. Jo padaryta 
arbata iš uogų, lapų. krūmų ir 
medžių buvo skaniausia, kurią 
kada nors esu ragavus Valgėm 
skaniai — visi buvo maisto 
sunešę Tikrai nebuvo bado. 
Rolandas iš rąstų pastate stalą 
Jaunius pastatė suolą, kad būtu 

ir Rūta Musonyte ir Darius 
Nuotr Dariaus Šilo 

gimines, bet taip gera, kad 
galėjom taip maloniai pa
bendraut i . Rygoje su t ikau 
Dainą. Donatą ir Darių Siliūnus 
ir kitus Chicagos krepšininkus. 
Ten buvo ir Laura Valavičienė, 
kuri laimėjo premiją teniso 
žaidynėse. Apsidžiaugiau, 
pamačius Dalią ir Gintarus 
Lietuvninkus. (Aišku, pusbrolis 
Jonas negalėjo atsistebėti). Su 
Dalia ir Gintaru praleidau 
dieną Kopenhagoje. 

Dabar Lietuva jau laisva ir 
pripažinta. Kai prezidentas 
Bushas pripažino Lietuvos 
neriklausomybe atostogavau 
Union Pier, MI. Visi namai dar 
buvo tylūs, nes miegojom. 
Staiga po langu pasigirdo Lietu
vos himnas. Lauke stovėjo 
grupė lietuvių, garsiai gie
dančių himną. Gai l ius 
Draugelis, kuris prieš dieną 
buvo grįžęs iš vasaros darbo 
Japonijoje, negalėjo atsidžiaug
ti, kad jį prižadino Lietuvos 
himnas. Tikrai su himnu buvo 
nepaprastai gera pradėti naują 
dieną, naują gyvenimo prasmę. 

> 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. spalio tnėn. 19 d. esmėje ypač į tų 11 tomų parengtų, redaguotų sąrašas 
parengimą jis buvo įdėjęs visą irgi yra kapitalinis. 1946 m., 
savo sielą, nors pats savo dar būnant stovvkloję, pasirodė 
kūrybą vertino labai kukliai ir „Lietuvių kov: û naciais", o 
ja nemėgo girtis. 1949 m. irgi dar Vokietijoje Pe

tį kaip vyko tų tomų parengi- lėkio slapyvai i/!U ..Genocide 
mas? „Santaros" žurnale 1990 Lithuania'sTh:>-toldTragedy". 
m vasaros numeryje architek- 1953 m . (drauj/r su prof. St. Ko-

M I S C E U A N E O U S 
f 

tas ir rašytojas Algimantas 
Miškinis rašinyje „Atsidavęs 
Lie tuvai" cituoja kelis B. 
Kviklio laiškus, rašytus į 
Lietuvą. Pvz. laiške iš 1989X1.6 
d. Br. Kviklys rašo: „...Mūsų 
Lietuvą" rašiau keletą metų. 
birbdamas labai sunkų fizinį 
• larbą medžio fabrike (dulkės) ir 
geležies įmonėje (alyvuotos 
geležys). Raš;uu grįžęs iš darbo, 
atostogų ir bedarbės metu. 

lupaila) „400 metų pirmajai 
Nemuno poemai". 1954 m. 
Chicagoje buv.> išleista 236 p. 

'Akademinė Skutija 1924-1954 
m. Trisdešimtie metų gyve 
nimo, veiklos . darbų apžval
ga". 1972 m. parengė spaudai 
Lietuvos kariuumenės vado gen. 
St. Raštikio atsiminimų III 
tomą, o 1974 m J Danio ir J. 
Gimbuto monografiją apie prof. 
St. Kolupailą 1976 m. „Lie-

Lieiuva kaip ir nebuvo. Žinio 
nis talkino JAV, Kanados, P. 

Amerikos, Europos lietuviai. Iš 

rašė per 1500 vedamųjų straips
nių bei kitų 'ašinių. Buvo 
p r a d i n i n k a s Akademinės 

viso turėjau apie 2u0 „žinių skautijos periodikos: 1948 m. 
;eikėjų", kuriuos apklausinėjau dar Vokietijoje pradėjo leisti 
aiškais, telefonu ir akivaiz- žurnalą „Vytį", vėl iau 

diniubūdu. Dabar (t.y. šį laišką pavadintą „Mūsų Vytis", kurį 
ašant) iš tų 200 gal tik 20 Br. Kviklys redagavo iki 1956 

gyvųjų te l iko. Tai ir y ra metų pabaigos. į tą darbą 
stipriausia knygus pusė. kad dar įdėdamas tiek pat savo darbo, 
laiku surinkau žinias apie jų kiek jam teko dirbti pragyve-

A. a. Bronius Kviklys, buvęs „Draugo" ir kitų laikraščiu redi*: 
rašęs utiug knvgų. tarp jų ..Mūsų Lietuvą" ir „Lietuvos Bažnyčias' 

Nuotr Vyt. Maželio 

METAI BE 
BRONIAUS KVIKLIO 

J O N A S DAINAUSKAS 

gimtąsias vietoves. Panašiu 
būdu rinkau nuotraukas „visa
me pasaulyje". Pats laužiau, 
taisiau korektūrą, rūpinausi 
platininiu. Negavau honoraro, 

nimui. Greta to bendradarbiavo 
kai kuriuose periodiniuose laik
raščiuose net labai dažnai, — iš 
viso virš dvidep'.mtvje,pvz. Aust
ralijos lietuviu savaitraštyje 

•.u neatlyginamas... knygą „Tėviškės aiduose" paskelbė 
^rreit išpirko, leidėjas neturėjo apie 1000 rašinių Buvo nepails-
r.uostolio...". Tos knygos spindi tantis spaudos darbininkas. O 
žm</! ir Tėvynės meile, kur dar jo lituanistiniai rin-

Po .,Mūsu Lietuvos" ėjo kiniai, daugybė jo surengtų Ii 
.Lietuvos bažnyčių" serija, iš tuanistinių parodų, 

viso 6 tomai, kuriuos sudaro 7 Br. Kviklio veiklai apžvelgti 
ASS vadija 1991X27 d. Chica 
goję Jaunimo centro didžiojoje 
salėje rengia akademiją. 

Kol žmogus gyvas, jo ryšiai su 
aplinka, santykiai su tos aplin
kos žmonėmis turi apčiuopiamą 
vietą savo aplinkoje, kur to 
žmogaus įvertinimui daug, o ne 
retai daugiausiai nusveria tos 
aplinkos kasdieninės nuotaikos. 
Tačiau, kai žmogus iškeliauja į 
negrįžtamą kelionę, tai jo 
turėta, apčiuopiama vieta toje 
visuomenėje lieka tuščia tik 
kuriam laikui. Dažniausia ji net 
labai greitai tartum apauga 
užmaršties samanomis, išnyks 
ta iš žmonių atminties. Kasdie 
nybių banga „palaiko" dau
giausia tik esančius, o ne iške 
liavusius. 

Tautos atminties laimei čia 
viskas priklauso nuo iškelia 
vusio praeitojo gyvenimo kelio 
dvasinio..svorio toje aplinkoje. 
Atmintis apie eilinį duonos 
valgytoją, kaip pienės pūkas, 
užmaršties vėjo labai greit 
nunešama i nebuvimą, bet darbš 
čios dvasinės bitės sukrauto ir 
palikto turto tas vėjas nepajėgia 
nublokšti. Pirmučiausia to iške
liavusio atminimas neišblėsta 
savo aplinkoje, bičiulių, draugu. 
bendradarbių, vienminčių rate. 
kurio apimtis priklauso visų pir
ma nuo iškeliavusiojo paliktų 

turtų dvasinio svorio, o dvasinėj-.' 
plotmėje mirusio paliktų darbų 
vertinimas gal labiausiai pri
klauso nuo jo sielos kūrybinio 
įnašo į paliktus darbus. 

Jau metai praėjo, kai 
1990. V III.28 d. Chicagoje mirė 
lietuvių skautų veikėjas, ypač 
akademikų skautų spaudos pra 
dininkas, žurnalistas, visuome 
nininkas. lituanistikos kolek 
cionierius ir Lietuvos bei jos 
praeities vaizdų pateikėjas, — 
Lietuvai davęs 11 didžiuliu 
knygų — 4 knygas „Mūsų Lie 
tuva" ir 7 knygas „Lietuvos 
bažnyčios". Nors tos knygos 
sukurtos išeivijoje, esmėje JAV. 
bet jų svarba lietuvių kultūrai 
labiausiai įvertinta Lietuvoje, 
kur, tik papūtus laisvėjimo 
vėjams, tuojau pradėta tas 
knygas persispausdinti, nes B. 
Kviklys tose knygose pateikė 
Lietuvos praeities sukartos 
vaizdus, kuriuos sovietiškoji 
okupacija visomis išgalėmis 
siekė išnaikinti iš Lietuvos 
lietuvių atminties. 

Dabar po metų jau pradedama 
suprasti, kad B. Kviklio kukū 
rinis palikimas yra ne tik labai 
didelis, bet tas jo didumas dar 
nėra pilnai suvoktas. Juk 

didelio formato ir turtingos il
iustracijomis 7 knygos. Telšių. 
Panevėžio, Vilkaviškio ir Kai 
šiadorių vyskupijoms bei Kauno 
arkivyskupijai skirta po vieną, 
o Vi ln iaus arkivyskupi ja i 
- dvi knygos. Pats Br. Kvik 
lys 1 laiške iš 1988.VII. 12) apie Nepeik mar.ęs, močiute, kad 
savo darbą rengiant šias knygas aš menkas žvejas, 
rašė: ... . I „Lietuvos bažnyčių" Nesistebėk, kad mano venterė 
knygas įdėjau daugiau darbo ir nepagavo žuvų, o mano varžai 
sielos. Rašiau jau būdamas tušti , ir nėra tau iš ko pasiga-
pensininkas. Išėjęs iš redakci- m i n t s a u vakarienės. 
jos darbo po 13 metų. Stengiausi 
duoti platesnius aprašymus ir 
vengiau kaitoti, ka - j au buvo 
paskelbta „Mūsų Lietuvos" 
tomuose. Sunkiausia buvo telkti 
lėšas. Važinėjau po JAV. 
Kanados lietuvių kolonijas, 
buvau Vak. Vokietijoje, rink 
damas lėšas „Lietuvos baž 

Nekalbėk, mote, kad aš men
kas žvejas, nes nuo ankstaus 
ryto sėdau eldijėlėn, ir nebuvo 
manęs iki tamsaus vakaro, bet 
tušti mano mauruoti varžai: 
neturi kuo nuraminti bado. 

Nesakyk, motuž, kad visi 
mano kaimynai, paskui išplau
kę jūrių pakraštin, prisigaudę 

apmokėdamas savo redakcijos 
raštinės, pašto, kelionių, nuo 
• įku telkimo išlaida>. Kiek
vieną mėnesį iš savo kuklios 
pensijos per 10 metų išleisdavau 
po 100-150 dolerių...". 

..Mūsų Lietuva" (1964-68) ir 
„Lietuvos Bažnyčios" (1980-871 
tai kapitaliniai Br. Kviklio dar 
bai, bet jo kitų knygų parašytu. 

A V I L Į M A S 
M O V I N G 

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

už apdraodą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 - 2 W e « t 9 5 t h S t r e t 
T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

dažniausiai naktimis. Mažai tuviškoji išeivija JAV 
tebuvo talkininkų, niekada ne- Pradėjęs dar gimnazijos suole . 
turėjau mašininkės etc. Sunku Antalieptėje rašyti į skautišką 
buvo gauti reikiamą literatūrą, laikraštėlį, tapt žurnalistu pro-
nuotraukas. nes tada ryšių su fesionalu Vien ..Draugui" pa

nyčių" išleidimas kaštavo apie pilnus varžus, parsigabeno ku-
ketvir*į milijono dolerių, kuriu pinas žavu eldijas ir dabar 
gal tik trečdali? gautas už par džiaugias sav« lobiu šeimynų 
duotas knygas Vėl dirbau be tarpe. 
algos, be honoraro, dargi pats 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A 1 E HE Ak E S C A l C 

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

Tunu Ci«c iflos miesto leidimą U.'Ou >r 
užmiesty Dirba greitai, yarantuotai ir sąžt-
rungai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

R A C I N E K E P Y K L A I R 
D E L I K A T E S A I 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepuiių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6 2 1 6 S. Archer Avc> 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581 -8500 

* GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
R E A L T O R S ^ * * C 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 | • ) . M 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pag h . 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitu) 
• Perkame ir Parduodam.* N 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

1" ' * 

IH 

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

6529 8. K*dxMi Av« 
CHIrtfto, IL 60829 

(312)778-2233 
VE TAX - INSUPANCS 
• iras ir p::idav.mas 

iečių it FAX pac,. ba 
namų -'.minias 

• į lingas patamavmus 
V M agwrt»l kalba lietuviškai 

i Į: t t ' t ' t 

J.M.Z. ROOFING S 
CONSTRUCTION CO. 

Shingle, hot tar. modified bitumen & roli 
roofs (experts at roof tearoffs) Full 
house & spot tuckpointing Ch.mneys 
rebuilt & cleaned. Aluminum sidmg. 
sofit, facia & gurters Glass block, storm 
& replacement vvindovvs Custom 
carpentry: rec. rooms. room additions. 
kitchen & bathroom. ceranuc tiles & 
linoleum. dryvvall & pamting. piumbing 
& electncal 
f r— •«tlm»t»»! Call: 708 343-0466 

Qntuij£ KMIU1K KAlTOftS 
'rfk 7*22 '" H I lk : Kll 
£,\ 4 Ci > c . ' . t i L - r A v f 

DANUTE A4AYER 
284 1900 

)ei norite parduoti ,u 1 irtai n 1 
i n u \ kreipkitės Į Danutę Mayei Ii 
profesionaliai s ė m i n g a i . i i 
asmenKkai patarnaus I* itnavinias 
veltui. 

29 *"s 

Š I M A I F I S R E A L T Y 
Viktorą* Š: tltl*. leaito' 

C t . c : H « , 

,.'.SOt 

5953 S. Kedzl» Ava. 
Tai. 436-7878 

V A L O M E 
K I U M U S . BALDUS. 

GRINDIS IR S IENAS 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

Gntuitf RfAlMARI. IN< 
(,!,02 S rahrirą, 

y j ' ...•".o, it *•%« 
I 2 "<»7 0«.m> 

m mis 

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

Kreiptis r Hermis Deckys 
Tai. SSS-6624. Nuo 8 ryto rkl 4W •* 

Kalbeli lietuvi$ka< 

• a — i i. 

„ B U D " BUDRAITIS 

AsnHMii>k,ii patarnauja įvai •<> nuosa 
vybiu pirkime bei pardavime, mies 
te ir priemiesčiuose. Su«tfer< • 
skambinkite BUDRAIČ IU 

Bu> 312 583 M u U 
rev 312-778 3971 

!ATE REALESTATE 
«UŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

A<_ ',iiO 
•ymo atstovė 

1 

-
n 

r. 7 
Ir' 

•60 
^ 4 5 W . « • ' » • • • • 6 C 6 2 S 

JEI KALBATE ANGLIŠKAI, 
mano agentūra gali jums padėti 
surast darbą prižiūrėti vaikus 
arba senelius. Kreipkitės: Ro-
salie, tel. 312-6490822. 

Cjptiuty 
7\ 

Patyręs dažytojas at l ieka 
vidaus ir lauko dažymo darbus 
už labai prieinamą kainą. 

Tel. 312-436-3709 

ACCENT REALTV. INC 
52C5 Wes! 95th Street 

Oak Lawn. Illmois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R«s. 708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja (vairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priernie 
čiuose. 

' 

IK 

L I N C O L N P A R K " 
C H A R M 

1 M A N T C R I V E R S I D E ! 
• i6RED AT $299.000 

' graces J 
. • | , • . . . • - • • 

•K.-CIII5. ? 1>I 

lltoord ':: 
: . '' • j (Jt •:• 

• -

vnooUsytw.. yaid ! r̂  yu'easywc :-
iulo.vn.ti.T JoanRtezi 
••< D^borali St«w«n JO 789 3200 

' ." .L BANKER 

V. Krėvė 

P A Š A U K Ė M A N E . . . 

ši knyga - tai dabartinio Po-
pto&aus Jono PauMaus" blogranja, 
Kurią paraše Jo artimas jaunystės 
draugas, su ko'iuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 Sa 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos {lietuvių kalbą išvrtė kun. R. 
Jakut i * . Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 n. Kaina 4 dol. Su per
siuntimu — 6 dol Illinois gyventojai 
dar prideda 32 et. valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 6 3 r d St. 
Chicago, IL 60629 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel . 776-1486 

MASTER P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed Bonded. Insured 
Nauji darbai <r oataisymai Virtuvės 
ir vonios h < I II II J i Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius^ 
BEN SERAPINAS 708-636 2960 

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

Kreiptis: (312)776-8176 

Galima saugoti jūsų valkus. Tu'ime 
tam galimybes ir tinkamas sąlygas. 
Būkite užtikrinti, kad jūsų vaikai gaus 
gerą priežiūrą. Susidomėję skambin
kite 312-476-3801 

GYDANČIOS VAISTAŽOLIŲ 
ARBATOS! 

MIRA S MIRACULOUS Harbal T*a 
Formuta 74 

COLONIC Marb.. Taa 
šias arbatas pagamino ir rekomenduoja 
dr Mira Didinskis ir Tibeto bei Japonijos 
daktarai 
Formule 74: Si arbata iš 74 gydomųjų 
žo*etių išvalo kraują sustiprina imunitetą. 
atpalaidjoja nervų sistemą Tun daug 
vitaminų mineralų ir enzimų 
Cotontc arbata gydo vidunų užktetėpmą 
ir garma skrandžio virškinimą 
Siųskite užsakymus O. Potenakla, 4209 
S. WaaMartaw. Chicago IL 60632 
Formule 74 — S11 ui 3 oz. pak»l| 
Colonic — S6 už 3 oz. pakalĮ 
Vlano pakelio užtenka 1 m4n. 

MAROUETTF 
PHOTO SUPPi y 
R E I K M E N Y S FOTOGH - M S 

IR M Ė C Ė J A M S 

Daug sutaupysite | • 
reikmėms Pasmaud 
planu atKtedant \^ v. rrn -
merus ypatingai : rogai : 

užbaigtų foto rruotra 
vinicis. Atidaryta | 
ketvirtadieni vakara's ik' 8 v 
dos Anirad ir trečiad s 
lietuv škai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6 8998 

I »\ RENI 

VVFS1MCNT, IL API. TOR KENT 
i . ' . • • I v 

g >•. : " • -\n:^ 

• erodu 
Call: /C8 852 2594. Kalt.,m« 

•kai. 

V . T. ELECTRIC CO 
Licensed. insuied - C 

436 -6937 
Elektros K naniLj apš'. . 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

Akad**m.'. - • . tajudžio metirM • -•• U ,• !^-mont< I k ASM 
fil. A. Paužuolis ir LSB Vyriausias skautininkas d Oeveikis 

vadiju . hl J> Kor/onas, 
i .J. iHmulai^io 

CONSERVATORY OF DANCE 

10339 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 60655 
Ballet Modern Dance 

Professional Training for ages 5-Adults 
New sesslon begins Oct. 28 

For information call: 312*239-2042 

WAGNER 
MAŠINOS RASTINĖM 

Parduoda • Taiso • P r i e 
ir Reikmenys 
Virš 75 meV) 

patikimas pat-u-iavima 
TYPEvvRiirns • 

FAX • CALCUL •'• 
5610 S. Pulaskl Rd 

Phone (312) 581 411 I 

•*riuomo|att*es 3 kamb. su 
baldais butas r-;st & F-rancir,-
<o Ave. ai;vl 

Skambinti 312-434 2265 

„HEARING AID" 
IŠPARDAVIMAS! 

Prieš pirkdami, 
išbandykite 30 dienų! 

Gafantuolame - patiks! 
Parduodame garsųjį 

automatinį Manhattan 
' 10 slopintoją 

$389 
ruoti šį 

namuose 
dart»v1etėje! 

;aisymo nuolaida 
nsininkams 

— Išpardavimo 
aina $49 

J IŠPARDAVIMAS 
4 {vairaus dydžio baterijos už $3 

SOUTH, ARING 

I < 



SOFIJA LUKAUSKAITĖ-
JASAITIENĖ 

1901.3.29-1981.10.21 
Slenka ruduo, medžiai keičia 

spalvas, pasaulis nostalgiškai 
pilkėja... Nekrologas s eka 
nekrologą, pasauliniai įvykiai 
vystosi pašėlusiu greičiu, nu
stumdami faktus ir žmones į 
praeities miglas. Kaip apsaugo
ti nuo užmaršos tuos visus 
brangius švyturius, kurie ne
priklausomą Lietuvą kūrė, joje 
dirbo, pergyveno globalinius 
kataklizmus ir vėl dėl laisvės 
kovojo? 

Žvilgsnis į kalendorių įsą
monina datą, spalio 21 dieną — 
šįmet sueina 10 metų, kaip 
amžinai akis užmerkė Sofija Lu-
kauskaitė-Jasaitienė. 

Gimusią, užaugusią ir didesnę 
gyvenimo dalį pra le idus ią 
Šiauliuose, formavo to miesto 
šviesuomenė tolerantingumo, 
humanizmo ir liberalizmo aura, 
vėliau karo metais Maskvos in
teligentijos, paskui kitos įtakos 
— studijos Berlyne, Danijoje, 
platus domėjimasis kul tūra , 

l i te ra tūra , menu, socialinėmis 
problemomis. Dar gimnazistė 
Sofija, karš ta lietuvė patriotė, 
dalyvavo kaip partizanė kovoje 
su bermontininkais. Aštraus 
proto ir širdimi pilna meilės 
Žmogu i ankst i į s i t r aukė į 
politinę bei visuomeninę veiklą. 

Agronome, savivaldybininke, 
įvairių kultūrinių, jaunimo auk
lėjimo, specifiniai moterų ir ki
tų, kaip šaulių, kraštotyrinin
kų, organizacijų narė, reiškėsi 
d a ž n i a u s i a i vadovaujamose 
rolėse. Tą darbą tęsė ir išei
vijoje, Vokietijoje, Lietuvos Rau
donajame Kryžiuje, savų ir tarp
taut inių moterų sambūriuose — 
visur kam nors padėdama, ką 
nors globodama. 

Apsisprendusi socialdemokra
te , ar t ima Vliko pirmininkui 
inž. Steponui Kairiui, sukūrė 
šeimą su ateitininku, krikščio
nių demokratų veikėju — poetu, 
gydytoju, taip pat visuomeni
n inku ir mecenatu Domu Ja-

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 19 d 

A.tA. 
LIONEI BUDRIONIENEI 

Lietuvoje mirus, jos broliui JUOZUI CIBUI, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame užuojautą. 

L. 
A. 
E. 
S. 
V. 

0. Kronai 
P. Mikštai 
B. Vengianskai 
Juodakis 
R. Vaitkai 

0. 
E. 
P 
A. 
S. 

A. Petriai 
J. Rudzinskai 
M. Neniai 
V. Karaičiai j 

Kasnickienė \ 

A.a. Sofija Jasaitienė 

saičiu (1898.8.18-1977.6.5), ku
ris buvo ištikimas ir ilgametis 
bendradarbis ministerio. prave-
dusio žemės reformą Lietuvoje, 
kunigo Mykolo Krupavičiaus. 
Pažiūrų skirtumai netrukdė 
jiems drauge dirbti plačiose dir
vose svarbiuose tėvynės, vals
tybės reikaluose. 

Tėvų tradicijas brangina ir jas 
tęsia vienintelė šeimos palikuo-
nė — duktė Elena Valiūnienė. 

V. Daugirdai tė-Sruogienė 

Tiek jau pastatyta Kaltinėnų Lietuvoje bažnyčia, vietoj sudegusios. 

KYLA NAUJOS 
BAŽNYČIOS 

BOKŠTAI 
Nuostabiu tempu keičiasi 

nepr ik lausomos Lie tuvos 
veidas. Nuteriotas, nuniokotas 
kraštas visais įmanomais bū
dais bando prisikelti naujam, 
laisvam gyvenimui tiek dvasi
niai , tiek ir medžiaginiai . 
Sunku šiapus gyvenant net įsi
vaizduoti, kad, nežiūrint visų 
sunkumų ir materialinių nepri
teklių, krašte vyksta tokios 
plačios apimties viešųjų bei 
religinės paski r t ies pastatų 
remontai, o taip pat pradėtos ir 
vykdomos ir naujos statybos. 

Prieš mano akis guli atsta 
tomos Kal t inėnų Bažnyčios 
nuotrauka. Išorėje baltuoja 
užbaigtos sienos ir dalinai 
išmūryti bokš ta i . Dar turi 
pakilti antroji bokštų dalis su 
kryžiais viršuje. Apie šios baž
nyčios nueitą vargo kelią esu 
jau anksčiau rašęs šio dien
raščio skiltyse ir ne vienas iš 
skaitytojų yra parėmęs jos 
atstatymą. Pagarba ir ačiū 
jiems už tai . 

Kaip anksčiau buvo rašyta, 
prieš tai stovėjusi iš sunkių 
ąžuolų rąstų prieš šimtmetį 
statyta bažnyčia, gaisro nu
siaubta 1987 metų vasarą, virto 
nuodėgulių ir pelenų krūva. 
Sudegė ir visa, kas buvo jos 
viduje: bažnytiniai rūbai, indai, 
istorinės vertės paveikslai al
toriuose bei ypatingai brangi ir 
sena didžiojo altoriaus monst
rancija. Kai pirma karta Dara-
piečiai su liūdesiu žvelgė į su
anglėjusių rastų, sutirpusio me
talo bei pelenų krūvą, anuo me 
tu, dar tik pasirodant pirmie
siems atgimimo Lietuvoje dai
gams, nevienas pagalvojo, jog 
liks be bažnyčios ilgą laiką ir 
teks pasitenkinti šventoriuje iš
likusiu vargingu varpinės pasta
tu. Tačiau sumanaus ir ryžtingo 
Telšių vyskupo Vaičiaus dėka į 
šią parapiją buvo paskirtas 
jaunas, nepaprastos energijos ir 
entuziazmo klebonas kun. Pet
ras Linkevičius. 

Gal ne vienas ir ne skeptikas 
iš pradžių suabejojo šio su
manaus klebono užmojais. Iš 
karto griebėsi jis visos eilės 

darbų: švarinti, plėsti kapines, 
remontuot i a r c h i t e k t ū r i n į 
XVTfI a. paminklą, kapiniu kop 
lyčią, o šventoriuje nuo gaisro 
išlikusią varpinę parapiečių 
talkinamas tuoj pat atremonta 
vo ir praplėtė, kad iki bažnyčios 
atstatymo tikintieji turėtų kur 
rinktis ir Dievą garbinti. 

Apie šio kilnaus kunigo dar 
bus jau kelinti metai Lietuvoje 
besidarbuojantis jaunas moksli
ninkas dr. Arvydas Žygas susiža 
vėjęs pareiškė, jog tai angelas, 
kuris turi žmogaus pavidalą. Jo 
rūpesčiai nesibaigia vien bažny
čios a ts ta tymu ir aplinkos 
gražinimu. Jis suranda laiko 
globoti jaunimą, ką ne kartą jau 
yra patyrę ir Lietuvoje atsikūrę 
ateitininkai. Jie jau ne kartą 
rinkosi ir stovyklavo šio ener
gingo klebono globojami. Jis taip 
pat rūpinasi vienišais seneliais, 
o ypač benamiais, prieglaudose 
esančiais vaikučiais, kurių 
įsūnij imui jis yra suradęs 
nevieną šeimą savo parapiečių 
tarpe. Tad nenuostabu, kad 
turėdami tokį kleboną, kalti-
nėniškiai jau yra atlikę tokius 
darbus savo parapijoje, apie 
kuriuos anksčiau nei svajoti 
nesvajojo. 

Kaip minėta, nauja bažnyčia 
jau stovi ir jos rūsyje šią vasarą 
per švento Jono, bažnyčios glo
bėjo, šventę buvo laikomos 
iškilmingos pamaldos. Netru
kus kils aukštyn ir Žemaitijos 
kalvelių kelrodžiai, du aukšti 
kryžiais pasipuošę bokštai. 
Žinoma, sienos ir bokštai tai dar 
ne visa bažnyčia. Įrengti ir 
išpuošti jos vidų pareikalaus 
dar daug lėšų ir darbo. Būtų 
gražu ir linkėtina, kad ir toliau 
mes vienu kitus skatiku parem
tume jų užbaigimo darbus. 

Čia reikėtų paminėti Liet. 
Kat. religinės šalpos organiza
ciją, vadovaujamą kun. K. Pu 
gevičiaus ir jo pasišventusių tal
kininkų. Jie organizuoja ir koor
dinuoja plačios apimties siuntas 

į Lietuvą bei tvarko įvairius 
projektus, kurių čia būtų neįma
noma net suminėti. Jų dosni 
ranka yra taip pat pasiekusi ne 
tik Ka l t inėnų bažnyčios 
statybą, bet ir daugelį kitų 
kilnių darbų Lietuvoje, kurie ne 
visada yra pagarsinami. Rem
kime Liet. Kat. religinę šalpą 
reguliariai, prie tos aukos pri
dėdami ir vieną kitą skatiką ir 
ypatingiems projektams parem
ti, o jų tarpe ir Kaltinėnų baž
nyčios užbaigimui. Turime di
džiuosius fondus, kurie sukau
pia milijonines sumas, jie kiek
vienas turi savo paskirtį. Kilnu 
ir pasigėrėtina, kad ir negausi 
skaičiumi išeivija pajėgė 
sutelkti tiek kapitalo tautos 
labui. Pavieniai projektai irgi 
turi savo vietą ir reikšmę. Pa
remkime juos pagal savo įsiti
kinimus ir asmeninę nuožiūrą. 
Palikime pagal išgales savo 
pėdsakus ateičiai gimtojoje 
žemėje. Čia primintinas Lietu
vių religinės šalpos adresas: Lie
tuvių Kat. Religinė Šalpa, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. 

Ne vienas, grįžęs iš kelionės po 
Lietuvą, čia rašančiam gan vaiz
džiai yra pasakojęs ir apie savo 
apsi lankymą Kal t inėnuose . 
Mat, laimingu sutapimu Kalti
nėnai yra pakeliui iš Kauno į 
Klaipėdą, tad ir sustoti ne vie
nas ten susigundo. Istorinės 
vietos, Dionizo Poškos kapas, o 
ir jo garsusis Baublys yra prie 
Kaltinėnų. Gražios apylinkės, 
piliakalniai, ir svarbiausia , 

Medvėgalio kalnas, tik už kele-
tos kilometrų nutolęs, vilioja 
ne vieną per Žemaitiją keliau
jantį tautietį. Ką tai reiškia 
automobiliu važiuojant pasukti 
valandai kitai iš greitkelio į 
šoną. O jei stabtelsi prie naujai 

statomos bažnyčios, tave pasi
tiks pats Kaltinėnų klebonas 
kun. P. Linkevičius, priims kaip 
svečią ir dar daug ką papasakos 
ir aprodys. 

J . K o n č i u s 

Kalba Lietuvos parlamento deputatė Rasa Rastauskienė. sėdi — Vida 
JonuSiene. Algis Augaitis. prie vėliavos — Petras Jokūbauskas ir Milda 
Rudaitytė 

Muotr. V. A. Račkausko 

P A D Ė K A i ,,Aš sustojau prie didžiojo kelio, 
— Pasilsėsiu. — tariau. — pagaliau. 

B. Brazdžionis 
Šių metų rugsėjo mėn. 21 dieną, sulaukęs 80 metų. po 

trumpos ligos, bet ilgos ir skausmingos agonijos, gailestingos 
mirties iš kančių išvaduotas. Viešpaties pašauktas, iškeliavo 
į Amžių Tėvynę mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Uošvis, Senelis, 
Brolis, Dėdė ir Svainis 

A.tA. 
BRONIUS BLINSTRUBAS 

Mes, liūdesy likę, jo artimieji, nuoširdžiai dėkojame: 
kunigui Cassidy, prelatui J. Prunskiui, kan. V. Zakarauskui, 
kun. V. Mykolaičiui, klebonui J. Kuzinskui ir Šv. Kazimiero 
seselėms už maldas koplyčioje; kan. V. Zakarauskui už atna
šautas gedulingas šv. Mišias, už nuoširdų pamokslą, ui 
palydėjimą į kapines ir ui maldas prie kapo. 

Dėkojame solistams G. Mažeikienei ir V. Momkui už 
jautrias ir gausias giesmes šv. Mišių metu. 

Dėkojame visiems, aukojusiems Lietuvos našlaičiams. 
Lietuvių ir Tautos fondams, užprašiusiems šv. Mišias, atsiun
tusiems gėles ir visiems, mus raminusiems žodžiu, laiškais 
ir užuojautomis spaudoje; taip pat laidotuvių direkt. D. A. ir 
D. M. Petkui ui tvarkingą patarnavimą. 

Galiausiai, nuoširdžiausia padėka visiems, taip gausiai 
dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. Te Dangus jums gau 
šiai atlygina! 

Tegu Aukščiausias gailestingas ranka įveda mūsų mylimą 
velionį į Amžinybės Sodą! 

„Ir tada, kai metai, tartum indas. 
Sutrupės be ženklo palengva, — 
Tavo siela, šukėse suspindus. 
Ir be žemės kūno bus gyva". 

B. Brazdžionis 
Su meile ir liūdesiu: žmona, duktė, sūnūs, marčios, 

anūkai, broliai, sesuo ir kiti giminės. 

A.tA. 
LIONEI BUDRIONIENEI 

Lietuvoje mirus , jos broliui, Union Pier Lietuvių drau
gijos nariui , JUOZUI CIBUI, giminėms ir artimie
siems l iūdint , re iškiame gilią užuojautą. 

Union Pier Lietuvių draugijos 
valdyba ir nariai 

A.tA. 
JULIJAI RUTELIONIENEI 

išvykus Amžinybėn, jos vyrą VYTAUTĄ, sūnų 
ALGIMANTĄ su šeima bei ki tus gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia ir kar tu liūdi. 

Juozas Andriušis 
A. ir J. Jakubauskai 

V. ir B. Aušrotai 
VI. ir A. Zibai 

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

Kn«dien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - 9 00 v. vakaro. 

Visos laido* iA WCEV stoties 
1450 AM banga 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUlow Springs. IL. 00480. 

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

Tauriam lietuviui 

A.tA. 
KAZIMIERUI VILŪNUI 

sulaukusiam Lietuvos laisvės, Viešpats at idarė 
Amžino Poilsio Sodo vartus. 

Velionio žmonai STEFAI, svainei BRONEI KAZ
LAUSKIENEI, mūsų draugijos narėms, ir visiems ar
timiesiems skaudų atsisveikinimą pakelti tepadeda 
Viešpaties Angelas. 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIU >SE 

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 SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 W«t 71-t Mnvt 
Chicago. Illinois «*2U 

l-( 3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Rebeits Road 
Palos Hills, Illinois Ml4^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South šOth Aveniu-

C kero, Illinois NVIŠO 
"08-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
I44r> South ^)th Aveme 

( K oro Illinois HlfnO 
708-652-1003 

Visus laidotuvių r ū m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKL'S 
PONAM) A. PFTKUS 

PONAI D M. PFTKLS 

file:///1arquette
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x Vyskupas Sigitas Tam 
kevičius , Kauno arkivysk 
augziliaras, laikys šv. Mišias 
sakys pamokslą Svč M. Marijų-
Gimimo bažnyčioje šį sekma 
dienį. spalio 20 d., 3 vai. ryto 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje Lemonte lai k.y * š\ 
Mišias ir sakys pamokslą 11 va! 
taip pat ši sekmadieni 

x Lietuvos Car i tas veikla 
pašnekesys su jo vadove ses. Ai 
bma Pajarskaite bus matomas 
JAV vyskupų finansuotame 
filme apie Rytų E uropi.'< Ba.: • 
čios atstatymą ..A Time to 
Build". Chicagos apylinkės, 
filmas bus rodomas per TV 
sekmadienį spalio 20 d., 11:30 
v.r. 7 kanalu. Turintys video 
aparatus gali nuo TV* i-irekoi 
duoti ir žiūrėti patogesniu Laiku 
arba sužinoti kaip filmą ir k;:> 
gėlę įs igyt i , skambiu 
1-&00-235 USCC. 

x Bostono žiniose spalio lo' 
d. parašyta: ..Gintaras C'ep; 
rinktas į LB krašto vaid 
JAV Lietuviu Bt-ndru'r:. 
tarybos sesijoje Vytas M c 
buvo išrinktas kiašto vald . 
pirmininku. Jis pristatė 
numatytą krašto valdyba l 
jų ir Gintarą Čepą. Pa<ia: JAV 
LB įstatus. ..JAV LB raryba 
renka trejiems metams JAV 
krašto valdybos pirmininką ir 
tvirtina JAV LB krašto vaidy 
bos narius". Tad parašyta ant 
rašte buvo netiksli, nes JAV LB 
taryba dar nepatvirtino naujai 
išrinkto JAV LB pirmininku 
pasirinktų krašto valdybos 
r ių . 

x Iš Lie tuvos a tvykę gydy
tojai stažuotis Cook County Ii 
goninėje daugiau informacijų 
gali gauti rašant 26o6 VV 71 Si.. 
Chicago, IL. 60629. te! 
312-438 5566. 

x Dėmesio! Chicagos Sau 
lių Rinkt inė rengia gegužinę, 
kuri įvyks šių metu spalio mėn. 
20 d., sekmadienį, Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. Geras 
maistas, gera muzika, turtinga 
loterija Maloniai kviečiame 
dalyvauti. Šaulių rinktine. 

(si 

x I e škomas J o n a s Lukoše 
vičius iš Kybartu, gyvenęs 
Brooklyne. Jo ieško pus^ < 
re Irena Lukoševiūte Jis. ar
ba apie jį žinantieji, sašykite: 
Vita Steck. 12705 Bell Rd. 
L e m o n t , IL 9*439, tel, 
708 349-3063. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REAI.TOKS. Rimas 
S tankus , tel. (312) 5910808 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Radi jas — svarbiausia 

komunikaci jos priemonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris 
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s " ! 
Klausykitės ,,Rytmečio ekspre 
so" nuo pirmad. iki penktad p« i 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Ske lb imų reikalais 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, Oak P a r k . IL 60303 ar 
ba tel. (708) 524-9762. Lada p r 
dima Illinois, Indiana be; Micl 
gan valstijose Kartą išgirdę. 
tapsite nuolatiniais ,.Rytmečio 
ekspreso'* klausytojais' 

<sk.; 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Dengiama Ir taisome 
visų rūsių stogus 

Tai. 312-434-MMarba 
312-737-1717 

x Vaclovas Momku*, lietu 
vių visui men< nomas 
m ū s ų kk 
veikėjas, vadovauja Lietuvių 

r Operos tradiciniam .^uris 
•vyk- apkričio 23 tuvių 
kariuomenės švento- dieną -Jau
nimo centre. Jau dabar pa
skambinusį U 925-6193 

a sui 
> j a s • . - • .'• •• 

x Vysk. Hansas Uumpys 
V liko 48 -.fimo p laikys 
pamaldas už žuvusius del 
Lietuvos laisve.- lapkričio S d., 
sekmadienį, 10:30 ^al ryto 
evangeliku liūte.-'. ... Fėviškės 
bažnyčioje 6641-;". - Troy, 
Chicagoje. 

\ Česlovas V. S tankev i 
č ius , Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko pavaduotojas, spaho 27 d., 
sekmadieni, 12 vai. kalbės Det
roite, Die\o Apvaizdos lietuvių 
I a.pijos Kulti titre. Visi 
kviečiam. 

x Nuota ik ingas l ie tuvių 
liaudies insti. irdainos 
ansamblis — „Uostamiesčio 
nu: kantai", apvažinėję su kon-
en is Califomįją. atvyk 

Chicagą Sekmadieni, spaiio 20 
2 va!, p p koncertuos Jau-

;• centre ir linksmins Chica
gos lietuvius. V iami. 
Bilietui Vaznelių ; 

e i r Ki>;. 
. 

• r*-r 

x Architektas Paulius Kru
tu l i s . : y . ::.- Marque t te 
: rke, yra išlaikęs specialius 
architektu egzaminas ir dirbą-
John Victor i 
bendrovėje. 

x „ Ž A I B A S " N R. 6 
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
betkui Lietuvoje: 10 sv. miltų. 
i u -v >. t-k i aus 6 sv. ryžiu. 29 oz 
dėžė pe: -ikų. 4 sv. val« drus 
ko . ^*r 2 dėž. 
džiovintų slyvų 2 <HŽ S 
64 oz aliejau 1 dėž įvairių 

ių, 39 oz.; kavos 12 
oz kakavos. Pilna kaii 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525Soutk79th Ave., H i c k o 
r \ Hills, IL *iit4">7 telefonas 
(708) 430 H09t). 

(ski 

x Pristatome I ietuvoįe tik 
naujus automobilius pigiau 
negu Vilniai • įėję 

10'' \ 'i- . Į fabriko 
Persiunčiame nau

dotus auto arba dolerius 
. L '•- . . 

tome paga! Atsiskai-
I :k po patai . Fir

mos sav. ĄŽUOLAS (312) 
134 *<il* 

(sk) 

x Lietuvių Operos valdybai 
išsiunčiant laimėjimų knygutes 
daug valandų talkininkavo 
Viktorija Valavičiene. Antanas 
Valavičius, Juozas Končius, 
Rom^s Burneikis, Danutė Vi-
džiūniene, Danutė Kuraus-
kienė, Natalija Aukštuolienė, 
Eduardas Jokūbauskas, Vy
tautas Aukštuolis, Antanas 
Krutulis, Valerija Žadeikienė, 
Rūta Mieliulienė, Eglė Rūkšte-
lytė, Jone Bobinienė ir Jonas 
Mockaitis. Opera ypač dėkoja 
Antanui Valavičiui už eksper-
tišką pagalbą ir LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkei 
Birutei Jasaitienei už leidimą 
pasinaudoti Seklyčios patalpo
mis. 

x Muzikologė Danutė Pet
rauskaitė, Klaipėdos muzikos 
konservatorijos docentė, skaitys 
pagrindinę paskaitą Margučio 
rengiamame prof. Juozo Žilevi
čiaus gimimo sukakties mi
nėjime — koncerte lapkričio 10 
d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Taip pat kalbės muz. Leonardas 
Šimutis Meninę dalį atliks 
Dainavos ansamblis ir kt. 

x Suvalkiečių draugijos na
riu susirinkimas bus spalio 25 
diena, penktadienį, 1 vai. p.p. Z. 
Kojak salėje. Visi nar ia i 
prašomi dalyvauti. Svarstysime 
draugiįo- reikalus ir pasivai
šinsime. 

x Žurna lu i „ K a r i u i " pa
remti kavute bus spalio 27 d., 
sekmadieni, 1 vai. p.p. šaulių 
namuose Chicagoje. ..Kario" 
atstovo žodis ir LKVS Ramovės 
centro valdybos pirmininko pra
nešimas. Meninę programos 
dalį atliks Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės moterų oktetas, 
vadovaujamas muz. J. Sodaičio. 
Kavutės metu bus ir laimė
jimai, kuriems fantus reikia 
siųsti ir atnešti į Šaulių namus. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti kavutėje ir paremti 
žurnalą. 

x Pat iks l in imas . ..Drauge" 
spalio 15 d. po išspausdinta 
nuotrauka parašyta, kad tai 
Darius Sužiedėlis, Amerikos 
misijos prie Jungtinių Tautų 
tarnautojas. Turėtų būti Lietu
vos misijos tarnautojas. 

Iš Šv. Kaz:~;iero parapijos Gary, Ind.. kilusios seselės kazimierietės sveikina savo parapijos 75-rių 
metų jubi". • .'4 ir jos kleboną prel. Igną Urboną. Iš kairės sėdi: seselės M. Agnita Sabockytė, M. 
Deotilda Kalinauskaitė ir M. Rosalinda Grigonytė; stovi: seselės M. Janine Golubickytė, Evelyn 
Vichuraito ir M Wanda Kamza. Visos džiaugiasi savo parapijos sukakt imi . (Nėra ses. Irene 
Rukaitės). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KRONIKOS REDAKTORIUS 

JAUNIMO CENTRE 
Kauno vyskupas pagelbi-

runkas Sigitas Tamkevičius, SJ, 
vakaronėje spalio 17 d pus
valandį pakalbėk ir virš valan
dos atsakinėjo į dalyvių klausi
mus apie Lietuv - Bažnyčią ir 
..Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką7', kuri 17 m. kuone 
kasdien buvo spausdinama 
„Draugo" pirmajame puslapyje. 

Vysk. Tamkevičius penktadie
nį susitiko su Chicagos kar
dinolu, o šeštadieni aplankys 
Jaunimo centre bei Lemonte 
l i tuan i s t ines mokyklas, šį 
sekmadieni, spalio 20 d. laiko 
šv. Mišias Mar<; >ette Parke 8 
vai. ir pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje Lemontv 11 vai. 

Lietuvos Bažnyčia rūpinasi 
įgyvendinti Vaiitano II atnaii 
jinimą, kuris -ovietų laikais 
buvo beveik įmanomas: iki 
ateinančios vasaros altoriai bus 

x G. T. INTERNATIONAL, 
I N C pa rūp ina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
rnūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikima Nevv Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hi l l s , IL 60457. T e l . 
708-430-7272. 

(sk 

x „Puota jūros dugne" , tra
dicinis Chicagos jūrų skautijos 
renginys šeštadienį, spalio 26 d., 
vyks Lietuviu centre. Lemonte. 
įdomi „Antro kaimo" aktorių 
at l iekama programa, gardi 
vakarienė, lokiai ir kiti įvai
rumai. Visi kviečiami. Dėl daly
vavimo kreiptis j Mar ių Narį, 
tel. 708-749-7860. 

(sk) 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
j u m s ir jusu g iminėms iš 

x DĖMESIO VIDEO APA 
RATU SAVININKAI! N 
dami tikrai kokybi i išv<-: ti 
video įrašus i- Liet ivoj • na 

tos PAL sistemos Į amerikie 
tiškaja. NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės j I.Yi ERUDEO Su 
Moderniausia „digital" ap 
turą. už prieinamą kaina mes 
perrašome viso pasaulio vid-

.'> formatus. Mūsų adrt 
iNTERvmF.o. mn s. AR 
< MER, AVE. ( HI( AC.O, H. 
60609. I EI. 312-927-9091, ^av. 
P e t r a s B e r n o t a s 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
'3121847-7747. 

(sk) 

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

(sk.) 

\ Balne Monunients , Inc., 
2621 W. t 1 Street. Chicago. II.. 

(312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St.. Chicago . IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk iene . Darbo vai.: 
trečd penkt. 1 v p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v r. 6 v \ . šeštd. 10 
v r 1 v. p p. P i rmad . ir an t rd . 
u / d a r v t a . 

• sk^ 

Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
t iname Aerofloto skrydžius. 
Lietuvoje parduodame automo
bilius, nauju- su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Sk ibiai faxu per
siunčiame doki mentus, laiškus 
į Lietuva. Pad< dam sutvarkyti 
dokumentu-- migracijos reika
lais. Atlanta lmpor t -Expor t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-434-2121. 

<sk) 

x Tik $! .75 už svarą iki 100 
svarų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun
tinys bus pristatytas b e muito 
į bet kurį Lietuvos kampeli 
Nuolaida galioja iki lapki ičio 10 
d Atlanta lmpor t -Expor t , 
2719 W. ~! St., Chicago. IL 
60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x K ARGO | LIETUVA BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro 
linija į Rygą. Siuntinius atsi-
imti Rygos muitinėje Minimu 
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svaru. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL. 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-7334. 

(sk) 

atsukti į žmones. Vietoj privers
tinių bažnytinių komitetų įve
damos parapijų tarybos, jau vei
kiančios visur kitur pasaulyje 
Patalpų stoka ir apkrautos 
spaustuves sulaiko katalikiškos 
spaudos raidą, todėl jau suras
tas sklypas Kaišiadoryse, kui 
bus statoma Kirche im Not 
šalpos įstaigos parūpinama 
katalikiška spaustuvė. „Katali
kų pasaulis", „Caritas", vai
kams „Žiburėlis" patobulės, kai 
bus vietos redaguoti ir spaus
tuve laiku paruoš, o savaitraštis 
„XXI Amžius" taps katalikišku 
dienraščiu maždaug už dvejų 
metų. Norima įtaisyti mažą 
televizijos studiją, kad trys ka
ta l ik i škos programos bū tų 
geriau paruoštos. 

Jau treti metai mokyklose 
dėstoma tikyba. Vasarą vėl 
vyko katechetų kursai, nors 
mokytojų dar didmiesčiuose 
trūksta. Kaune ketvirtadieniais 
klierikai eina mokyti tikybos, 
kurių pagal naujo švietimo įsta
tymo 17-tą straipsnį lanko tokiu 

x Už a.a. dr . Har ry Z. Ben-
der sielą jo mirties metinių 
sukaktyje šv. Mišios bus auko 
jamos spal io 26 d. šeštadienį, 
9:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Gimines ir artimuosius 
prašome pasimelsti už a.a. Har
ry. Žmona ir šeima. 

(sk) 

x Pabal t i jo valstybių ne
p r ik lausomybės a t s t a tymu 
džiaugiantis , jaunimo tautinis 
ansamblis „Grandis" lapkričio 
3 d., 3 vai. p.p., sekmadienį 
rengia estų, latvių ir lietuvių 
tautinių šokių vienetų bendrą 
koncertą Jaunimo centre. Bilie
tus iš anksto galima įsigyti 
Gifts In ternat ional 2501 W. 
71 st Street . Tel.: 312-471-1424 
ir koncerto dieną prie įėjimo. 
Bilietų kaina $10.00 ir $8.00. 
Maloniai kviečiame atsilankyti 
ir pasidžiaugti kartu su jau
nimu. 

(sk) 
x Vytau tas Radžvilas, Lie 

pamokų pageidaujančių tėvų 
vaikai. Jaunesnieji daugiau 
pusė lanko, o vyresniųjų klasių 
mokiniai — apie 20%, nors yra 
mokyklų, kuriose lanko tikybą 
visi. Vadovėlių jau yra pakan
kamai pirmoms penkioms kla
sėms (skyriams), verčiama iš 
i talų kalbos ir p r i t a ikomi 
vadovėliai v y r e s n i e m s ir 
išleidžiami Italijos vyskupų 
konferencijos lėšomis. 

JAV Vyskupų konferencija 
šiais metais paskyrė 400,000 
dol. Šv. Kazimiero kolegijai, ku
rion išvyko 14 gabių klierikų. 
Kauno seminarijoje mokosi 188 
studentai, Telšiuose 68. Ma
noma, kad Vilniaus arkivyskupą 
popiežius paskirs iki šių metų 
pabaigos, ir tuo metu išsispręs 
Vilniaus arkivyskupijos teisinė 
padėtis ryšium su Lietuvos 
bažnytine provincija. Popiežiaus 
nuncijus atvyks į Lietuvą, kai 
tik bus surastos Vatikano atsto
vybei patalpos. Jaun imui įvai
rios sektos labai patrauklios, ir 
Lietuvos vyskupams atrodo, 
kad neturėtų būti leidžiama 
kurtis bendruomenėms, kurių 
Lietuvoje nebuvo i r nėra , 
atvykstančioms su daugybe lėšų 
ir priemonių, toks buvo ir 
menonitų siūlomas anglų kalba 
mokyklos Panevėžyje atvejis. 

Jaunimo organizacijos pa
mažu auga. Ateitininkus labiau 
globoja kunigai parapijose, nes 
jiems iš pradžių kur iant is kom
jaunimo nuosprendžiu nebuvo 
leidžiama burt is mokyklose, 
pr is iglaudė pr ie bažnyčių . 
Skautų sąjunga net rukus bus 
pasaulinės skautų sąjungos 
pripažinta. Visos organizacijos 
ieško ryšių su Vakarais . Jau
nimo naujų organizacijų gausa 
yra ieškojime. 

x Vanda P r u n s k i e n ė , Oak 
Lawn, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių ats iuntė 50 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

tuvos liberalų sąjungos pirmi
ninkas, penktadieni, spal io 25 
d. 7:30 v.v. Balzeko muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., kalbės 
tema: ..Kodėl šiandien Lietuvoje 
reikia opozicijos" Rengia „Aki
račiai" . 

(sk) 

x „LIETUVOS AIDAS" yra 
pagrindinis 16 psl dienraštis 
Lietuvoje, informuojantis apie 
par lamento ir vyriausybes 
dokumentus Duoda politinių 
įvykių ir kasdienio gyvenimo 
apžvalgas. Jame daug naudingų 
komercinių skelbimų. Metinė 
prenumerata užsienyje oro 
paštu $85 Gaunamas regulia
riai karta į savaitę Čekius 
rašyti; „Lietuvos Aidas" ir 
siųsti JAV įgaliotiniui: B. Juo
delis, 239 Brookside Ln„ Wil-
lowbrook, IL 60514, USA. 

(sk) 

x Česlovas S t a n k e v i č i u s , 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirm. pavaduo
tojas, š.m. spa l io 25, penk
tadienį, 7:30 v.v., Jaunimo cen
t r e , pa informuos Čikagos 
lietuvių visuomenę apie esamą 
padėtį Lietuvoje. Česlovas 
Stankevičius vadovavo Lietuvos 
delegacijai, kuri sudarė sutartis 
su Rusijos R e s p u b l i k a . 
Visuomenė kviečiama gausiai 
da lyvaut i . J A V L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė s K r a š t o 
valdyba. 

(sk) 

x Nuo $769 s ava i t ė P u e r t a 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
butis („suite"), maistas 3 k. į 
dieną ir vietiniai gėrimai. Iš
vykstam gruodžio 4 d., grįžtam 
gruodžio 11 d. Informacijai 
kreiptis A M E R I C A N TRA-
VEL SERVICE, 9439 S. Ked-
zie Ave.. E v e r g r e e n Pa rk , IL 
60642, tel . 708-422-3000. 

(sk) 

Caritas sambūris tapo vyrų ir 
moterų organizacija, kaip kitose 
šalyse, i r jai pirmininkauja 
vysk. Tamulevičius. įvairūs 
užmetimai buvo patikrinti ir 
nėra pagrindo manyti, pvz. kad 
C a r i t u i s i u n č i a m i v a i s t a i 
patenka j „turgų" — Caritas te
bėra patikima ir sklandžiai vei
kianti organizacija, kuri ieško 
būdų geriau veikti. Pavyzdžiui, 
vystomi namai kūdikio laukian
čioms merginoms, išmestoms iš 
namų ar neturinčioms vietos pri
siglausti. Kitų šalių lietuvių pa
galba labai miela, tačiau Cari
t a s nenori tapti t ik iš užsienio 
gautos šalpos da l in to ja , o 
puoselėti savitarpio pagalbą 
pačioje Lietuvoje. 

Vienas paskutinių vakaronės 
k laus imų buvo apie , ,LKB 
Kroniką", kurią vysk. Tamkevi
čius redagavo iki 1983 m., kada 
buvo išsiųstas į lagerį. Suprojek
tuotas pirmasis numeris būtų 
buvęs maždaug kaip dabartinis 
„Kata l ikų pasaul is" , tač iau 
tuometinis arkivyskupas Slad
kev ič ius pa s iū l ė l a b i a u 
dokumentinį Kronikos leidinį. 
Pirmojo numerio buvo atspaus
t a 100 egz., nes steigėjų kunigų 
būrelis manė, kad ji turi būti 
p la t inama ir Lietuvoje, ne tik 
perduodama į užsienį. Medžia
ga daugiausia paduota r anka 
rašyta, o tada kas du mėnesius 
ištisą savaitę perrašoma, filolo
gui pataisius kalbą. Nuolatos 
ieškota slėptuvių, kuriose rank

raščiai galėtų būti nuo saugumo 
akių slepiami, ir saugumas 
niekad redakcijos už šį darbą 
nesugavo — nukentėjo tik patys 
daugintojai, platintojos. Daug 
padėjo seselės, o numer ia i 
nuvež t i į Maskvą r u s a m s 
disidentams, kurie perduodavo 
žurnalistams iš užsienio. Kai 
saugumas disidentus pradėjo 
suimti, Kronika buvo mikro
filmuojama ir duodama turis
tams išvežti — tik vienas per 
tuos metus atsisakė paimti. Kai 
redaktorius kun. Tamkevičius 
buvo su imtas , Kroniką re
dagavo dabartinis jėzuitų pro
vincijolas (ir katalikiškos TV 
valandėlės vedėjas) kun. Jonas 
Boruta. 

Vysk. Tamkevičius redagavo 
ir paruošė pirmuosius šešis 
„Aušros" numerius, kurių reda
gavimą perėmė kitas kunigas. 
Mat, Kronika labiau ribojosi 
bažnytiniais įvykiais, i r tau
t inia i re ika la i n u k r e i p t i į 
„Aušrą", kurios Vakaruose ne
gautus šešis numerius vyskupas 
atvežė į Chicagą ir parūpins dar 
keturis, kad Akademinės skau
tijos leidykla galėtų visą rinki
nį užbaigti. Vysk. Tamkevičius 
yra jau prašęs Kronikos bendra
darbių savo atsiminimus pa
rašyti ir šie išeitų atskiru lei
dinėliu. Kai Vakaruose Kroni
ka pradėta per radiją skaityti, 
medžiagą buvo lengviau su
rinkti ir tikintieji išdrąsėjo už 
savo teises stoti. 

Vysk. Tamkevičius lankysis 
dar Nevv Yorke ir Los Angeles 
prieš grįždamas į Lietuvą. 

Vakaronę rengė Jaunimo cen
tras su Moterų klubu, kuris 
įteikė svečiui padėkos vokelį ir 
parūpino vaišes. — K. 
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