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„Mes esame viena tauta 99 

Vokietijos Užsienio ministerio pareiškimai 
Bona. — Dramatiška vokiečių 

demonstracija, kai paskutiniu 
metu plaukė vilkstinėje 20 
tūkstančių daugiausia jaunų 
vokiečių į Vakarus, iškėlė ir 
pasaulio spaudoje abiejų Vokie
tijų sujungimo klausimą. Dau
gelis jų su ašaromis priglaudė 
jiems tuoj pat įteiktus doku
mentus būti Vakarų Vokietijos 
piliečiais. Vakarų Vokietijos 
spauda rašo, jog „Mūsų broliai 
rytuose yra nepasikeitę ir mes 
esame viena tau ta" . Susi
jungimas, nors tolimas, bet 
galimas, pastebi New York 
Times. 

„Mes turėtume savo tautinius 
interesus ir savo troškimus susi
jungti, laikyti jau dabar bagaže", 
kalbėjo žinomas politinių 
mokslų profesorius Hans-Adolf 
Jacobsen Bonos universitete, 
kuriame vyko politinės diskusi
jos. „Galbūt tai įvyks daug 
greičiau, negu mes manome. 
Tačiau to klausimo aiškus 
kėlimas šiuo metu galėtų 
pabloginti visą persitvarkymo 
procesą Rytų Europoje". Bet 
aliarmuojantys komentarai 
Prancūzijoje ir Britanijoje 
praneša, kad tebėra didelė su
jungtos Vokietijos baimė tų 
kraštų žmonių, kurie nukentė
jo nuo buvusio Reicho. Daugelio 
politinių komentatorių many
mu, „vokiečių klausimas" dar 
nebus greitai išspręstas 
vokiečių naudai. Dar kurį laiką 
teks vesti reikalus su dviem 
Vokietijom. 

Užsienio ministerio 
pareiškimas 

Pasikalbėjimuose su užsienio 
žurnalistais, Vakarų Vokietijos 
oficialūs pareigūnai ir moks

lininkai pasisakė, jog būsimoje 
sujungtoje Europoje ir integruo
toje Europos Bendruomenėje 
nebus galima išvengti vokiečių 
sujungimo klausimo. Užsienio 
reikalų ministeris Hans-Diet-
rich Genscher, dažnai Vakarų 
sąjungininkų tarpe laikomas 
dideliu sujungtos Vokietijos 
šalininku, paskutiniu metu 
pasisakė už sujungimą: „Nieka
da nebuvo taip aišku, kaip 
paskutinių savaičių metu, kad 
žmonės abiejose Europos pusėse 
nebegali daugiau pakęsti pada
linimo mūsų kontinente ir kad 
praėję 40 metų nepadarė tai, 
kad būtų padalinta Europa į dvi 
dalis arba Vokietijos tauta į dvi 
dalis", pareiškė Genscheris. 

Susijungimo l inkme 
Tačiau ne tik Genscheris, bet 

ir visos didžiosios vokiečių par
tijos labai seka įvykius Lenki
joje, Vengrijoje ir Rytų Vokieti
joje, ir su dideliu atsargumu 
siekia susijungimo jau visą de
šimtmetį, rašo AP žinių agen
tūra. Jau net 1970 metais vo
kiečių vyriausybės bandė tyliai 
žengti „mažą žingsnį" ta linkme 
ir nuo tada prasidėjo įvairūs 
kontaktai apie kuriuos nė viena 
Vokietija nieko viešai neskelbė. 
Bet jau tada nevengta užsiminti 
ir apie Vokietijų sujungimą. Dėl 
to prieš porą metų Bonoje 
lankėsi Rytų Vokieti jos 
Komunistų partijos vadas Erich 
Honecker. Laipsniškai ryšiai 
gerėjo, tačiau Rytų Vokietija ne
buvo pasiruošusi tam tempui, 
kas įvyko Lenkijoje ir Vengrijo
je. Pranešama, jog Vak. Vokieti
jos politikai persvarsto klau
simą kaip šiuo metu laikytis su 
Rytų Vokietija. 

Prokuroras klauso tik Maskvos 
įsakymų 

Quayle ir 26 valstybių 
atstovai Japonijoje 

Thatcher pastaba japonams 

JAV viceprezidentas Dan Quayle ir Britanijos ministerė pirmininkė Margaret Thatcher 
pasitarimų metu su 25-kiais kitais valstybių politiniais vadais Japonijoje. 

Azerbaidžano ir Armėnijos ginčai 
Sovietų Parlamento rudens sesija 

V i l n i u s . — Kiekvienoje 
Sovietų Sąjungos respublikoje 
yra vyriausiasis prokuroras, 
kuris yra skiriamas Maskvos 
centro. Pagal Konstitucijos 165 
straipsnį, tas prokuroras tvir
tina ir miestų bei rajonų pro
kurorus. Bet Lietuvos pioku-
ratūra priklauso tik Sovietų 
prokuratūrai, kaip ir kiekvienos 
kitos respublikos. Centro pro
kuroro įsakymai privalomi 
vykdyti. 

Ši padėtis nepasikeitė ir 
perestroikos laikais, rašoma 
pavergtos Lietuvos „Tiesoje". 
Leidžiami nauji įsakymai, 
kuriuose liepia „pertvarkyti 
darbą iš esmės", tačiau jų 
turinys yra tas pats, kaip ir 
anksčiau buvo. 

Kasmet prokurorai yra įparei
gojami išanalizuoti ar užtik
rinama piliečių lygybė pagal 
tautybę ir rasę. Taigi, ar ne-
skriaudžiami rusai, o ypač tie, 
kurie atsiųsti padėti, kad 
Lietuva „išbristų iš atsilikimo 
ir pasivytų kitas respublikas". 
Bet visais laikais kitataučiai 
Lietuvos žemėje jautėsi gerai, o 
rasinei priespaudai ten nėra 
jokio pagrindo, kadangi negrai 
ar geltonosios rasės žmonės i 
Lietuvą nevažiuoja gyventi. 

Tik Lietuvos p rokuroras 
Lietuvos teisininkai nori, kad 

respublikoje būtų savas įsta
tymų priežiūros organas, kuris 
veiktų pagal tautos valią. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
prokuratūros kaip ir nebuvo. 

Vyriausias respublikos pro
kuroras buvo Teisingumo mi
nisteris. Jam priklausė pro
kurorai. Dabartinėje Lietuvoje 
svarstomi respublikos prokura
tūros k laus imai . S iū loma 
spaudoje, kad visos ministerijos, 
įmonės, įstaigos, tarybų vykdo
mieji organai, visuomeninės or
ganizacijos ir piliečiai, gyveną 
Lietuvos teritorijoje, vienodai 
vykdytų įstatymus, o visa tai 
prižiūrėtų tik Lietuvos prokuro
ras ir jam pavaldūs regionų bei 
miestų prokurorai. O patį Lie
tuvos prokurorą r i nk tų ir 
atleistų Aukščiausioji taryba. 

Viešai siūloma, kad Aukščiau
sioji taryba išleistų laikiną 
įstatymą prokurorų reikalu ir 
tuo pačiu sustabdytų TSRS 
Konstitucijos 163-167 straips
nius. 

— Lenkuos Finansų minis
teris Leszek Balcerowicz Wa-
shingtone, da lyvaudamas 
Tarptautinio Pinigų banko 
metiniame suvažiavime prašė 
Vakarų vyriausybių vieno bili
jono dolerių kaip „stabilizacijos 
paskolą", kad galėtų kovoti su 
infliacija Lenkijoje. Lenkijos 
ekonomija perorganizuojama į 
laisvą prekybos ekonomiją. 

— Graikijos buvusio premjero 
Andreas Papandreou teisme pa
aiškėjo, jog jis buvo įsakęs slap
tai užregistruoti savo draugų ir 
opozicijos vadų telefoninius 
pasikalbėjimus kas yra prieš 
Graikijos įstatymus. 

Maskva. — Prezidentas M. 
Gorbačiovas įspėjo dviejų 
pietinių respublikų vadovus, 
kad jie turi per dvi dienas 
susitarti baigti traukiniu su
sisiekimo blokadą, kuri supara-
lyžavo Armėniją. 

Gorbačiovas, pradėdamas So
vietų Sąjungos parlamento 
sesiją, pasakė, jog Maskva 
įs ikiš , jei Azerbaidžanas 
nenu t r auks blokados. Tą 
blokadą palaiko ir Azerbaidžano 
vyriausybė ir sulaiko taip pat ir 
medžiagų tiekimą, kad po per
nai įvykusio žemės drebėjimo 
armėnai negalėtų atsistatyti 
savo namų. Kai įvyko žemės 
drebėjimas tame regione pernai, 
tai Azerbaidžanas sulaikė am-
bulansus, pasiteisindamas, kad 
neturi jiems benzino. 

Gorbačiovas nepaskelbė ko
kios sankcijos bus naudojamos, 
tačiau Kremliuje kalbama, kad 
bus panaudoti kariuomenės da
liniai. Tai pirma tokio pobūdžio 
iškilusi problema sovietų visuo
menėje. 

Mažinamos karinės išlaidos 
Manoma, kad ši sesija gali 

užsitęsti visą mėnesį, nes pirmą 
kartą bus svarstomas biudžetas 
ir ekonominis planas 1990 
metams. Į tai įeina, kaip žinių 
agentūros skelbia, karinių lėšų 
mažinimas ir vyriausybės inves
tavimai, kad būtų sumažintas 
biudžeto deficitas, pagerintos 
kasdieninio vartojimo prekės. 

Finansų ministeris Valen
tinas Pavlovas šį biudžeto planą 
pavadino krizės meto biudžetu. 
Jis sako, jog vyriausybė planuo
ja gauti daugiau 83 bilijonus 
pajamų ir sumažinti savo 
išlaidas 10.3 bil. rublių. Krem
lius nori įvesti progresyvų 
pajamų mokestį tiems asme
nims, kurie uždirba per mėnesį 
700 ar daugiau rublių. Taip pat 
norima pirmą kartą įvesti 
vyriausybės akcijas 92 bilijonų 
sumai, iš kurių būtų finansuo
jamos statybos. 

Parlamentarinės komisijos 
ruošia įvairius įstatymus, pir
miausia ekonominėje srityje, 
į skai tant s treikus, žemės 
nuosavybės įstatymą, mokes
čius ir vietinių vyriausybių 
teises. Šioje sesijoje numatoma 
aptarti komunistinės ideologijos 
klausimus ir kitų politinių 
partijų legalizavimą. 

Armėnijos padėtis 
Normalų sesijos darbą sutruk

dė labai bloga padėtis Armė
nijoje. Azerbaidžanas pritariant 
ir jų Liaudies frontui, sulaikė 
prekių pervežirr: ?. Armėnijai jau 
daugiau kaip mėnesį dėl 
nesibaigiančių :inčų. Jie sake. 
Kad armėnai nusipelnė bloka
dos, kadangi norėjo susprogdinti 
traukinio bėgius, kurie veda j 
Armėniją. „Pravdos" teigimu, 
Azerbaidžanas aprūpina Armė
niją 85% gėrybių. Blokada — tai 
kerštas už pastangas prijungti 
Nagorno-Karabacho sritį prie 
Armėnijos. Praėjusią savaitę 
du kareiviai buvo nušauti, kai 
mėgino išsklaidyti demonstruo
jančius. 

Prez. Gorbačiovas įstatymų 
leidėjų sesijoje pasiūlė, kad tos 
dvi respublikos per dvi dienas 
susitartų, o jei ne, tai tada spe
cialiai bus iš naujo nutarta, ką 
toliau daryti. Nagorno- Kara-
bacho srities armėnai sustiprino 
savo reikalavimus, kad būtų 
prijungti prie Armėnijos. 

Šiandien Vaidotas Antanaitis, pro
fesorius ir Miškininkystės katedros 
vedėjas. Lietuvos Mokslų akademijos 
narys. Liet ivos Persi tvarkymo 
Sąjūdžio Seimo tarybos narys, liūdi 
ja JAV KongTese Helsinkio komitete 
Lietuvos žemes ūkio ir ekologijos 
klausimais. V Antanaitis taip pat 
yra Sovietų Sąjungos Aukščiausios 
tarybos delegatas, reprezentuojąs 
Kauno, Šakių. Kėdainių, Jurbarko. 
Jonavos ir V.lkaviikio rajonų rinkė 
jus, nepartii if ir Sąjūdžio gretose 
Kaune nuo T at pirmųjų jo dienu. 

— Vietnamo vyriausybė pa
skelbė, kad ių paskutiniai ka
riuomenės daliniai apleidžia 
Cambodiją Tačiau užsienio dip
lomatai sako, kad dar pasiliko 
maždaug 26.000 karių, kurie 
dirbs tecbmkų darbus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjunga ir Lietu
va 1926 m. rugsėjo 28 d. 
pasirašė nepuolimo paktą. 
Sovietai šią sutartį sulaužė, kai 
su nacių Vokietija 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. pasirašė slaptą 
sutart į , jog visas Baltijos 
regionas atiduodamas Sovie
tams ir 1940 m. įvedama 
okupacinė kariuomenė, priver
čiant priimti Sovietų Sąjungos 
ultimatumus. 

— Maskvos žinių agentūra 
„Tassas" praneša, jog Azerbai
džanas nutraukė mėnesio blo
kadą ir leido vėl transporto 
traukiniams riedėti į Armėniją. 
Azerbaidžano vyriausybė pa
klausė Gorbačiovo įspėjimo. 

— Vals tybės sekretorius 
James Bakeris III Jungtinėse 
Tautose kreipėsi į užsienio 
vadus, prašydamas padėti 
Nikaragvos opozicijai laimėti 
prezidento rinkimus. Tai patvir
tina Japonijos ir Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų 
ministeriai Taro Nakayama ir 
Genscher. Amerika pasisako už 
Violetos Chamorros kandida
tūrą. 

— Atėnuose buvo nušautas 
žinomas politikas Pavlos Bako-
janis, kandidatas į Graikijos 
ministerio pirmininko postą, 
kai jis ėjo į savo įstaigą par
lamente. Po to buvo paskleisti 
lapeliai, kad jį nušovė graikų 
kairieji partizanai. 

— Egipto prezidentas Hosni 
Mubarakas atvyksta į Ameriką. 
Jis deda visas pastangas kaip 
nors suvesti Izraelį ir 
palestiniečius pasi tar imui. 
Pirmadienį jis tarsis su prez. 
Bushu. 

— Prancūzijos spauda rašo, 
jog prancūzų DC-10 lėktuve 
buvo panaudota jo susprogdini
mui Čekoslovakijoje pagaminta 
medžiaga Semtex. kurio sprogi
me žuvo 170 žmonių skrendant 
virš Nigerios teritorijos. 

— Atstovų rūmų 58 kongres-
menai kreipėsi į Valstybės 
departamentą, kad nebūtų 
išduota įvažiavimo viza PLO 
vadui Arafatui į Ameriką, kur 
Jungtinėse Tautose jis nori 
pasakyti kalbą. 

— Sen. Jesse Helms, kuris 
dažnai nesutiko su pilietinių tei
sių judėjimu, pasamdė pilietinių 
teisių aktyvistą James Mere-
dith savo įstaigos patarėju. 

Tokyo. — Japonijoje posė
džiavo tris dienas konservaty
vieji politikai iš 27 valstybių, 
aptardami susidariusius pavo
jus tarptautinei prekybos sis
temai ryšium su Japonijos 
ekonominiu pasisekimu. 

Kalbėję valstybių atstovai 
gyrė demokratinius pasikeiti
mus Lenkijoje ir Vengrijoje, o 
taip pat ir Sovietų Sąjungoje, 
bet susilaikė nuo paramos siūly
mo komunistinio bloko kraš
tams. Šiame pasitarime daly
vavo JAV viceprezidentas Dan 
Quayle ir Britanijos ministerė 
pirmininkė Margaret Thatcher. 
Jų visų pasisakymai buvo, kad 
komunizmas ir socializmas yra 
gynimosi stadijoje. Ir dabar 
pasaulyje yra didesnės viltyr- de
mokratijai ir laisvei, negu kad 
buvo prieš metus laiko daugely
je pasaulio dalių, kalbėjo 
viceprez. Quayle, pasisakyda
mas, kad taikūs pasikeitimai 
vyksta Sovietų Sąjungoje, rytu 
Europoje, Azijoje ir dalinai 
Lotynų Amerikoje. 

Thatcher įspėjimas 
Viceprezidentas Quayle pasa

kė, jog prez. Bushas apribojo 
paramą Lenkijai ir tai esąs 
geras dalykas, nežiūrint, kad 
Kongreso nariai tą pasiūlymą 
kritikuoja ir nubals i ^ didi r. 
ti ekonominę paramą. 

Japonijos ministeris pirmi
ninkas Toshiki Kaifu pranešė. 

• jog Japonija neteiks didesnės 
paramos arba neinvestuos 
kapitalo Sovietų Sąjungoje kol 
Maskva nesugrąžins Kurilų 
salų Japonijai. 

Šią konferenciją organizavo 
Tarptautinė Demokratų sąjun
ga, kuri buvo įsteigta 1983 m. 
kaip tarptautinis forumas politi
kams ir partijoms, kurios 
palaiko bendrąją demokratų 
ideologiją. Tai jau buvo ket
virtoji tarptautinė konferencija 
ir pirmoji Azijoje. 

• Griežčiausia Japonijos kritika 
buvo iš Thatcher pusės, kuri 
pasakė, kad protekcionizmas eg
zistuoja Japonijoje. Amerikoje ir 
Europos Bendruomenėje. „Mes 
šioje srityje visi nusižengiame", 
kalbėjo ji. Bet ji paskutinę dieną 
dar pasakė, jog „Japonijos 
ekonominis stebuklas buvo 
galimas tik todėl, kad mes visi 
atidarėme duris japonų pre
kėms". Ji mananti, kad tokia 
vieša bei atvira prekyba duoda 
didesnę naudą japonams, negu 

Vokiečiams leista 
emigruoti 

Praha . — Rytų vokiečiai, 
kurie buvo subėgę į Vakarų 
Vokietijos diplomatinę misiją 
Čekoslovakijoje, galės laisvai 
emigruoti į Vakarus, praneša 
Deutsche Presse agentūra. 
Maždaug 1,100 vokiečių nesus
pėjo pasiekti Vengrijos ir jie at
vyko į Vak. Vokietijos misiją ir 
ant žemės susistatę palapines 
gyveno didžiulam kieme. Rytų 
Vokietijos vyriausybė sako, kad 
jie pirma turės sugrįžti i Rytų 
Vokietiją, bet jiems visiems bus 
išduoti leidimai išvykti. Iki šiol 
jau išvyko 21.424 vokiečiai 

— Maskvoje suareštuota 11 
ukrainiečių badavusių Arbat 
aikštėje, kurie reikalavo, kad 
būtų legalizuota Ukrainos 
Katalikų Bažnvčia 

visiems kitiems kraštams. Ji 
įspėjo japonus, kad šita jų 
prekybinė ekspansija gali 
sužlugdyti pasaulinę ekonomiją. 

Bendra konferencija 
Japonijos min. pirm. Kaifu į 

tai nieko neatsakė. Jis pritarė, 
kad komunizmas ir socializmas 
pralaimi visame pasaulyje. 
Quayle specialiai tarėsi su 
Japonijos prekybininkais 
atskirai. \ Japoniją jis atvažiavo 
iš Pietų Korėjos, kur ios 
vyriausybei jis pakartojo Busho 
nusistatymą dar neišvežti 
43,000 amerikiečių karių iš 
Korėjos. Tokyo jis dalyvavo kar
tu spaudos konferencijoje su 
Kaifu, Thatcher ir Austrijos, 
Australijos, Suomijos, Kanados, 
Jamaikos ir kitų kraštų vadais. 

Palaikyti opoziciją 
Žurnalistų klausiamas, ar 

Amerika atnaujins paramą ir 
ryšius su Kinija, viceprez. 
Ouayle atsakė, kad „sviedinys 
aiškiai yra Kinijos kieme" ir 
Washingtonae laukia, kad Kini
ja vėl Dradės daryti reformas, 
kuria= :iebuvo pradėję. Quayle 

.- alboje ragino visų tų 26 
krašių atstovus palaikyti Ni
karagvos opoziciją rinkimuose 
prieš oandinistus, kurie bus 
vasario irėnesi Tačiau, kaip 
žurnalistai praneša, keliaują su 
viceprezidentu, daugelis atstovų 
yra labiau susirūpinę Rytų 
Europos įvykiais, negu Lotynų 
Amerikos problemomis. 

Keliaujančių reporterių pra
nešimu, viceprez. Quayle visai 
gerai reprezentuoja Amerikos 
vyriausybę tarptaut inėse 
konferencijose ir atsako į 
klausimus taikliai, be liapsusų 
ar susimaišymų. 

Iranas švelnėja 
Jungtinės Tautos. — Gene

ralinis šios tarptautinės organi
zacijos sekretorius Javier Perez 
de Cueilar patvirtino žinią, jog 
Iranas prisideda prie diplomati
nių pastangų, kad būtų išlais
vinti visi pagrobtieji Vidurio 
Rytuose Irano diplomatai New 
Yorke pranašauja, jog, kai tik 
naujasis prezidentas Rafsanjani 
baigs sudaryti savo kabinetą, 
bus paskirtas naujas ambasado
rius Jungtinėse Tautose. Ka
dangi Iranas neturi diplomati
nių ryšių su Amerika, tai šis dip
lomatas bus vyriausias Irano 
pareigūnas JAV. Juo jau yra no
minuotas dr. Kamai Kharrazi, 
kuris studijavo Amerikoje ir čia 
įsigijo doktorato laispnį auklė
jimo srityje. Buvęs ambasado
rius slapta apleido savo postą, 
manoma, kad esąs kalėjime, 
nors oficialiai sakoma, kad jis 
serga 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 28 d.: Vaclovas, 
Saliamonas. Vientautė, Taut
vydas. Visgirde. 

Rugsėjo 29 d.: Mykolas, Ga
brielius, Rapolas. Arminas, Mi
chalina. Kęsgailas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:40. 
Temperatūra dieną 73 1., nak

tį 48 1. 

, > 
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BALFO RINKLIAVA 

Balfo 76-tas skyrius visą 
spalio mėnesį vykdys aukų 
rinkimo vajų. Šio vajaus talki
ninkai prie lietuviškųjų para
pijų prašys padėti pagalbos rei
kalingiems tautiečiams. 
Dirbantieji šalpos darbą žino. 
kad lengviau duoti negu pra
šyti. Detroito lietuviai kasmet 
nuoširdžiai atsiliepdavo į Balfo 
kvietimą padėti vargstantiems. 
Balfo 76-tas skyrius prašo 
palengvinti aukų rinkėjų darbą 
ir, nelaukiant jų apsilankymo, 
įteikti auką rinkėjams, kurie 
kiekvieną spalio mėnesio 
sekmadienį bus prie lietuviškų 
bažnyčių su aukų lapais. 

Aukas galima pasiųsti paštu. 
Čekį rašykite — ..United 
Lithuanian Relief Fund". 
Siųskite iždininkui Vladui 
Staškui, 10037 Hazelton Ave., 
Detroit. MI 48239 

S. Garliauskas 

„ŽIBURIO" MOKYKLA 
KVIEČIA TALKON 

Pradėjome naujus mokslo 
metus. Tikimės, kad mokiniai 
pajus, jog šie metai bus ypa
tingi. Nauja valdyba, perėmusi 
pareigas, atneša naujas mintis, 
naują dvasią, naujas viltis., Mes 
sieksią^ pagerinti dabartine 
mokjįkjlęs, būklę, baaadvsime 
dįcgttįjttokiniams stipresne 
lietuvišką dvasią. Spaudoje 
skaitome apie tėvų įtaką 
jaunimo gyvenime. Prašome 
tėvelius padėt mums žiebti lie
tuviškos, dvasios kibirkštėlę jau
nose širdyse. Norime įrodyti 
vaikams, kad lietuviška 
mokvk]a,.yra vertingą,..jkad 
reikia brangint i _ flHisų 
dvikalbjjkumą, ypatingai 
šiomis dienomis, kai matom 
tokią viltingą ateitį artimiau 
bendrauti su savosios tautos 
žmonėmis Lietuvoje. 

Kreipiausi į daugelį asmenų, 
kviesdama juos mokytojauti 
..Žiburio'' mokykloje šiais 
metais. Stebėtina, kaip sunku 
buvo rasti mokytojus, kurie pa
aukotų savo savaitgalius Det
roito jaunimui. Iki šiol dar 
neturime nuolatinės mokytojos 
ar mokytojo penktajam skyriui. 
Dar kartą kviečiu Detroito vi

suomenę rūpintis šiuo reikalu ir 
pasisiūlykit mokyklai padėti. 

Rugsėjo 30 d., 9 v.r. šau
kiamas susirinkimas susipažin
ti su mūsų mokyklos naujomis 
taisyklėmis, paruoštomis 
..Žiburio" mokyklos švietimo 
komiteto. Susirinkime bus 
tęsiamos diskusijos su dr. Algiu 
Norvilu iš Chicagos, gegužės 
mėnesį įdomiai kalbėjusiu apie 
dvikalbiškumą. Prelegentui 
smagiau kalbėti didesnei 
klausytojų grupei, todėl 
kviečiame visus atsilankyti. 

Vedėja 

DU ĮDOMŪS KONCERTAI 

Neseniai teko kalbėtis tele
fonu su vienu asmeniu Vilniu
je. „Pas mus tiek daug įvairių 
meno vienetų iš Amerikos. 
Nespėjame lankyti", — sako. 
„Jūsiškių pas mus irgi ne
trūksta", — atsakau. ,,Ar ne
smagu?'" ..Labai smagu". 
Baigiasi mūsų pokalbis ir pagal
voju, kad iš tikrųjų tenka 
džiaugtis, jog po tiek metų at-
skyros galime pagaliau ben
drauti, vieni kitus artimiau 
pažinti, stebėti ir palyginti 
meno išraiškos formas, kurio
mis vieni ir kiti bandėme 
išsaugoti savo tautos vertybes ir 
charakterį- Apie Toronto „Atža
lyną" J. Mušinskienė „Gimta
jame Krašte" rašo: „Žiūrint 
.Atžalyno' koncertą, taip ir 
dilgčioja širdį: kas kelintas iš 
mūsų vaiku moka pasiutpolkę, 
landytinį ar sadutę? Liaudies 
daina jau atgauna savo prestižą. 
Kada jį atgaus tautinis šokis? 
Išeivijoje jis populiarus". Šiais 
žodžiais lyg ir pripažįstama mū
sų tautinių šokių vadovų ilga
metės pastangos ir ištvermė. 

Ketvirtadienį, spalio 12-tą 
dieną. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros centre įvyks 
Vilniaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblio koncertas. Tai 
maždaug keturiasdešimties stu
dentų grupė, plačiai koncerta
vusi Europoje ir Sovietų Są
jungoje. Jų programą ansamblio 
vadovas Vidas Aleksandravi
čius taip apibūdina: „Tai pačių 
vertingiausių lietuvių liaudies 
šokių ir dainų gyvenimas sce
noje ir kartu — šiuolaikinis 
liaudies menas, tęsiantis 

„Žibur io" l i tuanist inė mokykla Detroi te naujuosius mokslo m e t u s pradėjo šv . Miš iomis . Moki
n i a m s šv. Komuniją da l ina svečias iš Lietuvos kun. Ričardas Repšys . 

geriausias liaudies kūrybos žiūrovui". Taigi mums ir bus 
tradicijas. Šokių elementai ir įdomiausia kaip tas liaudies 
dainos atėjusios iš žilos senovės, menas perkurtas ir pritaikytas. 
bet visa tai šiandien kompozi
torių ir choreografų perkurta, 
pr i ta ikyta šiuolaikiniam 
studentui — ir atlikėjui, ir 

Esu tikra, kad „dilgčios" ne 
vienam jautrią širdį. Koncerto 
pradžia 7 vai. vakaro. Gaila, an
samblis negalėjo į Detroitą at

vykti savaitgalio metu, tačiau 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės valdyba ryžosi vie
netą vis tiek kviesti ir tikisi 
detroitiečių pasiryžimo koncerte 
gausiai dalyvauti. O nuoširdus 
kvietimas visiems: Detroito, 
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Ambrozaitis. 

k.: Marytė 
dr. Kazys 

VYČIŲ VEIKLA 

VYČIAI PO SEIMO 

Ellie Kasputis, Mid America 
distrikto vadovė, su komisija 
rengusi Lietuvos Vyčių seimą 
Chicagoje ir ieškojusi su kitais 
nariais skelbimų Vyčių 
specialiam leidiniui, dabar visus 
prisimena ir visiems reiškia 
padėką. 

Ypač dėkinga yra Standard 
Federal Savings ir Loan bend
rovei už 250 dol. auką. Taip pat 

visas seimas dėkingas už aukas 
Gaidas Daimid laidotuvių įstai
gai, Petkaus Marąuette laidotu
vių jstaigai, Stanley Balzekui 
už pagalbą Mid-Amerikos dis-
triktui verbuoti naujus narius. 

Kuopos, laimėjusios narių ver
bavimą, yra: 16 kuopa Chica
goje, 112 kuopa Chicagoje, 5 ir 
24 kuopos Chicagoje ir 38 kuopa 
Kenoshoje, Wisc. Pavieniai 
laimėtojai yra Estelle Rogers, 
Robert Martin ir Ellie Kasputis. 

Taip pat labai laukiami 13 
kuopoje nariai, kurie organizuo
jami i jaunųjų suaugusių kuopą. 

Ką aš girdėjau iš Pravieniškių 
priverčiamųjų darbų stovyklos 
viršininko lūpų apie anas sadis
tiškas žudynes, šiandieną noriu 
pasidalinti su „Draugo" skaity
tojais. 

1943 m. vėlyvą rudenį užėjęs 
savo įstaigos reikalu į Ašmenos 
valsčiaus raš t inę radau 
apylinkės teisėją, nuovados 
viršininką ir dar porą vyrų, ve
dančių pokalbį dienos temomis. 
Tuo metu apskrity jau buvo pra
dėjusi aktyvesnę veiklą lenkų 
armija Krajowa, kuri buvo ypač 
žiauri mūsų policijai ir apskri
tai lietuviams. Ta proga vals
čiaus viršaitis Vladas Komaras, 
buvęs Pravieniškių stovyklos 
viršininkas, ėmė pasakoti apie 
savo išgyvenimą 1941 m. 
birželio bene 26 d. Pravie
niškėse. Esą kiek po 10 vai. ryto 
įdžeržgė pagrindinėn stovyklon 
nedidelis raudonarmiečių šar
vuočių dalinys. Viršininkas tuo 
metu buvęs prie ūkinių pastatų 
tuoj pat įsmukęs į malkinę, kuri 
buvus stačių lentų, ne sandari Į 
ir pro plyšį stebėjęs įsibrovėlius. 
Vos išlipus iš priekinės mašinos 
keliems vyrams, tuoj prie jų 
prisistatęs kalinys — gaila, pa
vardė neužsiliko atminty, — 
kauniškis padauža, augalotas, 
s tambaus sudėjimo, labai 
agresyvus ir sunkiai suval
domas, rankos mostais nuro
dinėjo kryptis. Viršininkas 
spėliojo, kad j is aiškinęs 
stovyklos pastatų paskirtį. Ne- i 
trukus buvo duota komanda 
kaliniams rikiuotis dvieilėn. 
Besirikiuojant kaliniams, šar
vuočiai išsidėstė patogesnėn 
pozicijon priešais išrikiuotus ir 
tuoj prapliupo kulkosvaidžių 
klegesys. Tuo metu viršininkas 
pagriebęs pliauską atmušė 
užpakalinės malkinės sienoje 
lentą ir davė į kojas. Bebėgant 
pagal seną, jau apleistą 
durpyną, užkliuvus už šakos 
įkrito duobėn kepurė, o dar gerą 
puskilometrį pabėgęs ir pats 
įšoko į duobę pilną vandens ir 
jo augmenijos. Paniręs iki 
smakro palindo po pasvirusių 
karklų šaknimis vandens iš
graužtoj įduboj. Netrukus gir
dėjęs virš galvos kelių prabė
gančių trepsenimus. Čia 
ištūnojęs porą su viršum, valan
dų. 
Išlipęs iš duobės pasileido 

Kauno link, prisidengdamas 
vienkiemiais nuo vieno iki kito. 
Nutolęs per gerus 3-4 km vieno
je sodyboje sustojo apsivalyti jau 
gerokai apdžiūvusios aprangos. 
Čia gavęs ir kepurę. Kaune jau 
besiformuojančios lietuvių 

administracijos buvęs suimtas 
ir patalpintas sunkiųjų darbų 
kalėjiman, kur prasėdėjęs net 4 
mėnesius, kol baigėsi tardymas. 
Neradus įkalčiui pagrindo 
buvęs paleistas. Kilus karui 
prašęs leidimo paleisti suimtuo
sius, bet leidimo negavęs, nes 
esą bus saugiau vietoj laikytis, 
negu tokiu metu painiotis po ko
jom, kai viena armija traukiasi, 
o kita įkandin spiriasi pirmyn. 

Jo žodžiais mūsų spaudoj ir 
vokietmečiu išleistame Archyve 
nurodyta žuvusiųjų skaičius 500 
yra labai perdėtas. Esą visoj sto
vykloj nebuvo 500 imtinių, o 
žudynių metu dalis jų buvusi ki
tuose barakuose už poros km, 
kurie išliko nepaliesti. Esą žuvo 
99. Šį skaičių aš gerai įsi
miniau, nes tuojau palyginau su 
tūkstančio ir vienos nakties 
pasakos skaičiumi, ten solidus 
skaičius besibaigiąs 00 plius 1, 
o čia minus 1. Be to, ir pačios iš-
rikiuotojų eilės ar ne vienuoli
ka asmenų išliko gyvi, spėję 
parkristi dar nepažeisti, o 
paskui pridengti žuvusių 
kūnais. Ko ligi šiol jokioj spau
doj neužtikau, t a i dviejų 
nepilnamečių mergaičių 
žuvimo. Stovyklai artimo kaimo 
ūkininkas buvo įkalintas už 
netesėjimą pyliavos. Tą 
nelaimingą dieną 14-15 m. 
gimnazistukė — dukra norėjus 
aplankyti tėvą, bet viena bijojo 
eiti, nes dalis kelio buvo per 

j krūmus, tai pavadinusi draugę. 
Ši spyrėsi iki ašarų, bet motina 
išvariusi, sakydama: ...draugė, 
draugė, o kai reikia padėti, tai 
ir nenori... Kiek čia to kelio, 
graži diena... Pasišnekėdamos 
nueisit ir pareisit... Užgriuvus 
stovyklą šarvuočiams mergaitės 
pasislėpė viralinėje ui kubilų, 
ten jas sadistai ir nugalabino. 

Pabaigai keli žodžiai apie 
Vladą Komarą. Ašmenoje jis 
pasirodė 1943 m. pradžioje 
apskrities savivaldybės nario 
pareigose, bet netrukus buvo 
paskirtas Ašmenos valsčiaus 
viršaičiu. Lieknas šatenas, 
aukščiau vidutinio, sausoko 
gymio, apie 35 m., vedęs, žmona 
ar ne su trim vaikučiais 
gyvenusi anuo metu Kėdainių 
apskr., Surviliškyje ar jo apy
linkėse, nes jos paskutinis 
laiškas Ašmeną pasiekė 
Surviliškio pašto štampu 
pažymėtas. Ašmenos įstaigos 
susisiekimas su Vilniumi buvo 
palaikomas tik keliais sunkve
žimiais gazo generatoriais — 
apskrities savivaldybės, Lie
tūkio, Pieno Centro ir Mielių 
fabriko. Jais naudojomės ir pri

puolamai keleiviai. 
Ir 1944 m. gegužės pradžioje 

vieną rytą išvyksta Vilniun 
apskr . savivaldybės na rys 
vilnietis Mamertas Gaidelis, jau 
mums pažįstamas valsčiaus 
viršaitis Vladas Komaras ir du 
jauni saugumo valdininkai — 
Saulėnas, kurio vardo niekada 
nežinojau, ir Petriukas, kurio 
pavardės taipogi nežinojau. Už 
8 km kryžkelėj į Ašmenėlę pa
tenka armijos Krąjovos naguos-
na. Lenkus, daugiausia moteris 
paleidžia pėsčias namo, Saulė-
ną čia pat peršauna į dešinį 
smilkinį, o sukritus dar prideda 
į dešinį kelį, kitus nusivežę 
birželio mėn. sušaudė kur tai 
apie Klevinę, Graužiškių vals
čiaus apylinkėse. Ūkininkas, 
atvažiavęs bulvių sodinti ir 
radęs dar gyvą Saulėną, užkėlęs 
ant maišų atvežė į apskrities 
ligoninę. Nors nebuvau pažįs
tamas ir niekada nė vienu žo
džiu nebuvom pasikeitę, bet 
kitą dieną po įvykio aplankiau 
kartu su inž. Vladu L. Vaizdas 
labai graudus: gul i aukš
tielninkas, muisto galvą lyg 
muses vaikydamas, brauko 
ranka šlaunį. Nei galva, nei ko
ja nesutvarstyta. Pats nekalba, 
kalbinamas nereaguoja. Pa
viršiui nei viena, nei kita žaizda 
nekraujuoja. Kulkos išėjimo 
angos nesimatė. Žmogus labai 
kentė. Ligoninės vedėjas, seny
vas žmogus, lėtų judesių, senas 
vietinis gydytojas. Ligonio 
tolimesnio likimo nežinau, nes 
pagal mūsų v isuomenin ių 
darbų pasiskirstymą aš finansa
vau, buvau apskrities savi
tarpinės pagalbos pirm. (Raud. 
Kryž.) pakaitalas, o inž. Vladas 
L. rūpinosi visais techniniais 
reikalais. 

S. Griežė 

apylinkių ir Kanados lietu
viams. 

Ansamblis atvyksta trečia
dienio vakare , maždaug 6 
vai. Kultūros centre jiems 
ruošiamas sutikimas. Tą vakarą 
ansambliečiai yra pasižadėję 
atlikti skirtingą programą, kuri 
bus lengvo, turbūt studentiško 
pobūdžio. Trečiadienį taip pat 
laukiama gausaus žiūrovų da
lyvavimo. 

Sekmadienį, spalio 22-rą d., 
Kultūros centre LB Detroito , 
apylinkės valdyba rengia Vil
niaus operos solisto Jono Jocio 
koncertą 12:15 vai., tuoj po šv. 
Mišių. Solistas šiuo metu vieši 
Chicagoje ir rugsėjo 24-tą dai

navo „Draugo" 80 m. sukaktu
viniame renginyje. 

Vilniaus ansamblio koncertui 
bilietus galima įsigyti sekma
dieniais pas J. Matekūną, o 
solisto J. Jocio koncertui bilie
tai bus platinami prie įėjimo. 

Šie du koncertai tikrai ne ei
liniai, suteikiantys mums retą 
progą pasigėrėti šiuolaikiniais 
Lietuvos talentais ir jų pasie
kimais. , _ 

L. Rugiemene 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikta 24 vai.) 

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

O f * . 735-4477; 
Rez. 246-9067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 5-0346; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. te l . 471-3300; raz. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3 9 0 0 W. 95 St. 
T e l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

NAUJA BIBLIOTEKA 

Chicagoje State ir Van Buren 
gatvių sankryžoje statoma nau
ja centrinė Chicagos biblioteka. 
J i kainuos 144 mil. dol. Joje 
susidarys 80 mylių lentynų 
knygoms. Ji bus pavadinta 
Harold VVashington, buvusio 
mero vardu. Numatoma užbaig
ti anksti 1991m. pavasari. Bus 
10 aukštų rūmai. J a u užbaigti 
pamatai ir du pirmieji aukštai 
pastatyti. 

PAŽANGI LIGONINĖ 

Loyolos universiteto Medi
cinos centras atidarė naują 
širdies ligų padalinį, kuris 
kainavo 3.8 mil. dol. Tas naujas 
skyrius yra Maywoodo universi
teto ligoninėje. Tai moderniš
kiausias širdies ligų centras 
visoje Illinois valstijoje. 

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

•' hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . an t r . ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Te l . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Te l . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundaa A v e . , Elgln, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So . 501h Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. , Sulte 324 Ir 

5835 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Tai. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kabineto tai. RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. — Tai. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Canter. 7152 W.127th St 

Palos Hgts.. III Ketv. vai 3-6 v.v. 
Tai. 448-1777 

Dr Tuinasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Straat 

Tel. 434-1818 — Raz. 8520889 
Vai : pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Or. Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2 4 5 4 W 71 st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2638 W. 71 at St., Chicago, IR. 

Tai.: 438-0100 
11800 Southwest Hkjharay 
Palos Hetgbts, M. 80483 

(312)361-0220 (312)381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 778-2880, rez. 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Milžiniškoji Indija 

ŽMONIJOS MĮSLĖ 
Azijos žemynas nusėtas di

džiulėmis valstybėmis ir mažo
mis tautomis. Be Kinijos, dar 
re ikia laikyti t ik ru milžinu 
Indiją, kuri šiandien padalinta, 
bet dar skaičiuoja apie aštuonis 
š imtus tūkstančių žmonių. Ji 
negali tokios daugybės valdyti, 
ekonomiškai paruošti ir aprū
pint i , vargšus išmaitinti ir juos 
globoti. Žinoma visam pasauliui 
motinos Teresės įsteigtoji vie
nuolija, kuri Kalkutoje rūpinasi 
t ik vargšais. Tai yra toks mažas 
dalykas, kad juo t ik galima ste
bėtis, bet negalima laikyti Indi
jos laimėjimu. Laimėjimas yra 
t i k K a l k u t o s m i e s t e , jo 
apylinkėse ir gal jau išsiplėtu
sioje vienuolijoje, globojančioje 
t ik vargšus. Yra ir daugiau vie
nuolijų, kurios savo tikslu laiko 
vargšų globojimą. Tik nuostabu, 
kad ta i kilo iš Indijos. 

Indija ilgai buvo Anglijos 
ko lon i j a . M a h a t m a Gandi 
ta ikiu būdu kovojo prieš okupa
cinę valdžią. Jį nušovė indusai, 
nes laikė Indijos išdaviku ir 
anglų agentu. Paskui valdėsi 
nepriklausomai. Indira Gandi, 
Nehru duktė, buvo ilgametė 
ministerė pirmininkė, kol ją 
nušovė sikas, karingos giminės 
kūnsargis . . 

Dabar jos sūnus valdo šį di
džiulį kraštą. Ramybės šis kraš
tas neturėjo nė prie vieno valdo
vo, net prie anglų būdama kolo
nija. Indijos neapsaugojo jokia 
religija, jokia partija i r jokia 
va ldž ia . Ir valdžioje, nors 
i l g a m e t ė y r a vad inamoj i 
Kongreso parti ja, nepajėgia 
valdyti didžiulės šalies, ypač 
turinčios šimtmetes, gal ir tūks
t an tmetes tradicijas, kuriose 
y ra išrinktieji ir nekenčiami 
žmonės — parijai. 

Indija ir jos valdovė Indira 
Gandi skelbė taiką, neutra
lumą, bet karu iš Portugalijos 
a tėmė Goja, kar ine pagalba 
atskyrė Bengaliją nuo Pakis
tano, nors pirmiau abi dalys 
priklausė Indijai. Kašmiras ir 
dabar yra ginčijama vietovė, o 
Pakis tanas tik pagal musul
monų tikėjimą yra atskir tas 
nuo Indijos, kur i savu bent 
dalinai laiko induizmą. 

Kastų pasiskirstymas buvo ir 
dar yra Indijos tradicija, lie
čianti žmonių santykius . Nors 
kastos oficialiai yra panaikin
tos, bet tikrovėje jos yra ir 
veikia valdžios srityje, ypač so
cialiniame gyvenime ir mokyk
lose. Kadangi Indija susideda iš 
daugelio skir t ingų t a u t ų ir 
kalbų, tai ir valstybė yra dirb
t inai sujungta, negalinti paten
kint i visų. Tokie sikai nuo 
amžių kovoja prieš indusus. Jie 
tur i savo tikėjimą, kur i s juos 
skat ina kar iaut i ir nesiduoti 
kitų valdomiems. Kai Indira 
Gandi, būdama ministerė pirmi
ninke, įsakė sikus nubausti ir 
sugriauti jų vadinamą ,,Aukso 
šventovę", tai ji nukentėjo nuo 
paties siko savo kūnsargio, ku
ris ją visos grupės vardu nušovė. 

Išsivysčiusi ir įsigalėjusi val
džios viršūnėse korupcija neiš
na ik inama jokios valdžios, net 
sąžiningiausių valdžios žmonių. 
Indira Gandi valdė Indiją gele
žine ranka, nors nudavė taikos 
apaštale. Bet ir ji nepajėgė 
korupcijos nugalėti ne t savo 
pačios sudarytame kabinete, net 
savo partijoje a r valdžios vie
tose, kaip gubernatūrose ir jos 
pačios skirtuose postuose. 

Dėl tos korupcijos kenčia 
žemoji ir net vidurinioji kasta. 
Mažai yra kraštų, gal iš viso 
nėra, kurie turėtų t iek vargšų, 
benamių, neturinčių ką valgyti 
ir mirštančių gatvėje. Indusai 
j a u taip įpratę, kad jie nesida-
lina savo turtu su varginges-
niais. J ie gali net peržengti 
gatvėje mirštantį vargšą, nesi
jaudindami ir su tyra širdimi. 

Katalikų ir bendrai krikščio
nių šiame didžiuliame krašte 
yra mažai, gal tik apie 10 milijo
nų. Tik jie rūpinasi vargšais, 
steigdami prieglaudas ir ligoni
nes, nors Vakarų žmogaus 
akimis labai primityvias. To
kiose prieglaudose ir ligoninėse 
gydomi net nepagydomi li
goniai, priglaudžiami seneliai, 
laukiantieji mirties, auginami 
va ika i , netekę tėvų. J a i s 
r ū p i n a s i ka t a l i ka i ir k i t i 
krikščionys. Jie atlieka tai, ką 
turėtų atlikti valdžia, jei ten ne
būtų korupcijos ir žmonių 
išnaudojimo. Kartais ir valdžia 
paremia krikščionių misijas, 
nes jie padeda visam kraštui ir 
visiems vargšams. 

Šiuo metu Indija išgyvena 
krizę ta prasme, kad pašonėje 
yra komunistinė Kinija, ku r i 
reiškia pretenzijų įpiršti savo 
komunistinį būdą. Netoli yra ir 
Sovietų Sąjunga, kur i vis da r 
kariauja Afganistane ir ne
kenčia Pakistano, Indijos priešo, 
bet dairosi į Indiją, kad per ją 
plačiau galėtų prieiti prie In
dijos vandenyno. Sovietų Sąjun
gos misijos jau kelis kartus buvo 
Indijoje. Sovietai siūlė mate
rialinės ir moralinės pagalbos, 
o tai reiškia komunistinių idėjų 
plėtimą ir vietos komunistų 
palaikymą ir stiprinimą. Nors 
anksčiau Indira Gandi, dabar 
jos sūnus R. Gandi tų idėjų 
ginasi, bet pamažu ekonominė 
pagalba slenka ka r tu su komu
nistinėmis idėjomis ir vietos 
partijos stiprinimu. 

Indija visuomet buvo mįslė 
Vakarams. Nors ją ilgus metus 
valdė anglai, bet jie teturėjo 
savo sargybas tik didžiuosiuose 
mies tuose . Indijos d id ika i 
mokėjo su anglais sugyventi ir 
neturtingųjų sąskaita įsiteikti 
okupantui, kad galėtų laisviau 
ir ge r i au gyvent i s a v a m e 
krašte. 

Ir dabar tiek liaudis, tiek juo 
labiau neturtingieji ir valdžios 
žmonės nori geriau mokėti 
anglų kalbą, negu bendrąją in
di, kuria kalba tik dalis Indijos. 
Anglų kalba jiems yra nau
dingesnė, nes juos įga l ina 
keliauti į svetimus kraštus, 
ypač į Ameriką, čia užsidirbti, 
paskui grįžti į savo gimtinę ir be 
jokio rūpesčio gyventi ir vaikus 
lavinti, kol jie galės užsidirbti 
savo keliu svetimuose kraš
tuose. 

Mįslė yra šis kraštas ir pačiai 
Indijos valdžiai. Ji nepajėgia net 
savo pačios idėjų praves t i 
visame krašte. Provincijos tu r i 
savo valdovus ir savo įstatymus, 
kurie dažnai nesiderina su 
centrinės valdžios įstatymais ir 
nuostatais. Pavyzdžiai gali būt i 
karingieji sikai, Pundžiabo pro
vincija, kur tik kariuomenė, ir 
tai stipri, gali valdžios vardu 
įkelti koją. Ta neišsprendžiama 
mįsle yra susirūpinusi ne tik In
dijos valdžia, ne tik Indijos 
krikščionys, bet ir visi, kurie su 
ja turi ryšių. Indijoje viena 
diena nepanaši į kitą dieną. 

P . S. 

PANEVĖŽYS VOKIETIJOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e p o n d e n t a s Europo je 

Lietuvių tremtinių kapinės taip dabar atrodo Igarkoje — Sibire. 

TREMTINIŲ KELIAIS 
Atskleidus laiko skraistę 

Pokario s ta l in i s tams atrodė 
normalu — „liaudies pr iešus" , 
„ b a n d i t u s " i š t r ė m ė , politi
k i e r i u s u ž d a r ė į l a g e r i u s , 
beprotnamius. Deja, t i e išstum
tieji net mirę liudija ką kitką. 
Nuo Laptevų jūros ledynų, 
Užpoliarės t u n d r o s , Sibi ro 
taigos bemaž 50 metų aidi 
nepriklausomybę praradusios 
Lie tuvos t r a g e d i j a . V i sam 
pasau l iu i pa rodo , kad t a i 
tarybinis mas in i s teroras. Kas 
tie, kur ie žuvo išniekinti, paže
minti, įs tumti į bado, šalčio ir 
ligų glėbį? Paga l i au viešai 
pripažinta, kad tai masinio 
genocido a u k o s . P a g a l i a u 
žinome istorinę tiesą, jog šitaip 
susidorota su nepriklausomos 
Lietuvos inteligentija ir ki tais 
niekuo nenusikal tusiais , t a r p 
kurių buvo d a u g vaikų ir sene
lių. Pagaliau paskelbta visuo
tinė represuotųjų reabilitacija. 
Lygiagrečiai prabi l ta ir apie 
tautos rezistenciją. Žuvusieji 
Lietuvos par t izanai iš įvairių 
pašalių perlaidojami į šventas 
kapines. Tai daro „Tremt in io" 
klubas ir k i t i pažangūs visuo
meniniai judėjimai bei bažny
čios. 

Kiekvienas ištremtasis mylėjo 
savo Tėvynę i r vylėsi nors bū t i 
palaidotas savame kraš te . Deja 
virš t ū k s t a n č i ų k a p ų j a u 
nutiesti geležinkeliai, pastatyt i 
miestai... O pr ie Laptevų jūros , 
Lenos upės žiotyse — lietuvių 
kapinaites daugelyje vietų klu
bo ekspedicija rado išardytas 
amžino įšalo. Pa la ikus lesa 
paukščiai, graužia žvėrys. Ir Ig-
arkos platybėse griūva mediniai 
kryž ia i , d a u g e l į k a p ų j a u 
užgrobė miška i . Velionių gi
minės veždavosi pa la ikus in

dividualiai, beveik nelegaliai. 
Šiemet vasario mėnesį Lietuvos 
„Tremtinio" klubas nutarė tai 
daryti organizuotai Apie perve
žimo ekspedicijas parengė pra
nešimą, į kurį atsiliepė šimtai 
norinčių dalyvauti. Finansais 
parėmė ne tik pavieniai asme
nys, bet ir įmonės bei visuo
meninės organizacijos. Liepos 9 
d. surengtos pirmosios kelionės 
į Tiksi ir į Igarką. Tai bemaž 12 
t ū k s t a n č i ų k i l ome t rų nuo 
Lietuvos. 

Mūsų šalyje dar nematyta, 
kad karo galiūnai nusilenktų 
savo a u k o m s . . Tūks tanč ia i 
žmonių iš visų Lietuvos kampe
l ių š i e m e t l iepos 28 d. 
Kėdainiuose tapo tokio akto liu
d i n i n k a i s . Ka r in ių pajėgų 
lėktuvas su Igarkcs tremtinių 
palaikais sėkmingai grįžo į Lie
tuvą. „Tremtinio." klubo ekspe
dicija, vadovaujama Vytauto 
P u t n o s ir Antano Petroko, 
parvežė 120 palaikų. Akivaizdu, 
kad kariškiai į mūsų tautos 
garbės gynimo reikalą atsiliepė 
žmogiškai. Ambicijoms nebuvo 
vietos ir aerodrome įvykusiose 
gedulo iškilmėse. Tokį dvasin
gą renginį stebėjome pirmą kar
tą. 

Gaudžiant gedulo muzikai 
v i e n a s po ki to iš l ėk tuvo 
išnešami cinkuotos skardos 
k a r s t a i ir u ž d e n g i a m i 
trispalvėmis vėliavomis. Ant jų 
dedamos gėlės ir ąžuolo lapų 
v a i n i k a i . S k a m b a maldos 
žodžiai, karstai pašventinami. 
Gedulo mitinga pradeda Kėdai
nių rajono „Tremtinio" klubo 
atstovas Povilas Aksomaitis, 
kalba ekspedicijos į Tiksi vado
vas Respublikinio „Tremtinio" 
klubo koordinatorius Audrius 

Butkevičius, Lietuvos Persi
t v a r k y m o Sąjūdžio t a r y b o s 
narys Mečys Laurinkus, LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininkas Vytau tas 
As t rauskas , kunigas, buvęs 
tremtinys Sigitas Tamkevičius, 
vienas iš ekspedicijos prie Lap
tevų jūros vadovų Alb inas 
Jankus, Jonavos rajono. „Trem
tinio" klubo atstovas Edmundas 
Simonavičius. Kėdainių vykdo
mojo komiteto pirmininkas Pet
ras Boguška. 

Parvežtųjų palaikus iš aero
uosto deda žmonės į gedulo sim
bolika papuoštus sunkvežimius 
ir veža — vienus į Kauną, 
kitus į Vilnių, trečius į dar 13 
ra jonų. Laidoja pr ie s a v o 
artimųjų, su bažnyčios ir visų 
geros valios žmonių pagalba. 

Pasiremdama skaudžia praei
timi, keliasi Lietuva. Ateina 
žmogus prie žmogaus, kad susi
grąžintų prarastas vertybes — 
nepriklausomą valstybę. To
kiam visuomeninio judėjimo 
kontekste ir gimė ekspedicijos 
„ T r e m t i n i ų k e l i a i s " . J ų 
numaty ta organizuoti dar ne 
vieną, ir ne dvi. Patyrusieji 
vieną likimą turėtų būti greta , 
tad sudaryta „Tremtinio" klubo 
iniciatyvinė grupė, kuri pagal 
žmonių pageidavimus parinko 
vietą bendram kapinių laukui 
— 1863 m. sukilimo paskutinio 
mūšio lauką — Saldutiškyje prie 
Cinkiškio. 

Vanda P o d e r y t ė 

Vaikas ir kryžius, tai perlas ir 
deimantaas kataliko mokytojo 
r a n k o s e , d idžiaus ias jo 
mokyklos t u r t a s , š e imos 
brangenybė. 

K. Paltarokas 

Hiutenfeldo (čia veikia lietu
vių gimnazija) vokiečių jaunių 
futbolo k o m a n d a viešėjo 
Lietuvoje, sužaisdama rungty
nes su Panevėžio internato mo
kyklos auklė t in ia i s . Abejos 
r u n g t y n ė s baigėsi l ietuvių 
pergalėm 6:2 ir 3:0. Kar tu su 
vokiečiais jauniais keliavo dalis 
tėvų, atsiveždami gražiausius 
įspūdžius, dar daugiau susipa
žindami su gražia mūsų tėvyne. 

Beveik po dviejų savaičių 
viešnagės Lietuvoje didelis 
autobusas liepos mėn. 28 d. 
įvažiavo į gimnazijos kiemą, 
atveždamas ne tik vokiečių, bet 
ir Panevėžio jaunius futbo
lininkus su gausia palyda. 

Sekančią dieną vietos piliečių 
namuose įvyko oficialus lie
tuvių sutikimas — pasveiki
nimas. Kadangi Hiutenfeldo 
kaimas priklauso Lamperthei-
mo miestui, tad pirmas lie
tuvius pasveikino to miesto 
viceburmistras W. Weinheimer, 
pasidžiaugdamas, kad pavyko 
užmegzti gražius sportinius san
tykius su „Wilna" (matyt jam 
t a s mies tas paž į s t amas iš 
spaudos, radijo, televizijos), 
linkėdamas gražių dienų Vo
kietijoje. Kaimelio seniūnas V. 
Šmidtas linkėjo gražios kovos 
aikštėje primindamas, kad Hiu-
tenfeldui ir jo apylinkei lietu
v ia i y r a ge r a i paž į s t ami . 
Bergstr. sporto s-gos pirm. H. 
Knop pakvietė lietuvius atei
nančiais metais vėl atvykti į 
rengiamas tarptautines jaunių 
futbolo žaidynes Bensheime. 

Už g ražų pr iėmimą ir 
sveikinimus padėkojo vadovas 
Alvydas Pelenis, pareikšdamas, 
kad dar neseniai Lietuvą ir 
Vokietiją skyrė stiprios sienos. 
Tačiau paskutiniu metu jose at
sirado spragų taip, kad net 
didelis autobusas gali prava
žiuoti. Kvietė vokiečius atei
nančiais metais atvykti į tarp
tautines futbolo žaidynes Pane
vėžyje. Sis miestas yra žinomas 
ne tik futbole, bet taip pat gera 
krepšinio komanda. Vadovas 
vokieč iams į teikė graž ias 
dovanas, kur ių tarpe buvo 
Panevėžio miesto raižinys. 

Sužaidus draugiškas rungty
nes (lietuviai vėl laimėjo 4:0) 
vokiečių sporto klubas surengė 
vaišes. Prie dešrelių, bulvių 
salotų (Kartofelsalat) jaunimas 
užmezgė dar platesnius ryšius, 
kadangi prie klubo patalpų 
susirinko ne tik futbolininkai, 
bet ir šios sporto šakos aistruo
liai. Atsirado graži proga pasi
kalbėti su lietuviais — svečiais 
ir vokiečiais. 

Vadovas Alvydas Pelenis 
(ignalinietis — Vilniaus krašto 

sūnus!) pasakė, kad jų t ikslas 
buvo parodyti vokiečiams Lietu
vą bei užmegzti art imesnius 
ry š iu s su vokieč ia i s spor
tininkais. Tad vienu šūviu buvo 
nušauti du zuikiai — sužaistos 
d r a u g i š k o s r u n g t y n ė s bei 
parodyta Lie tuva. Pagr inde 
stovėjo mūsų tėvynė. 

Komandos t rener i s Kunce 
Vidmantas kiek plačiau palietė 
sportinę pusę. \ Panevėžio spor
to mokyklą — internatą (jis yra 
jo treneriu) sutraukiami geriau
si Lietuvos futbolininkai 13-18 
m. Režimas l aba i gr iežtas , 
kadangi kėlimas yra 7 vai. 
ryte ir darbas užbaigiamas 8 
vai. 30 min. vakare. Be mokslo, 
du kar tus dieną rengiamos tre-
n i r u o t ė s . (Keli j a u n u o l i a i 
neblogai kalbėjo angliškai). Iš 
tikrųjų Panevėžys ruošia fut
bolo žaidėjus ne t ik Vilniaus 
Žalgiriui , bet i r visai Sov. 
Sąjungai, nes pvz. dabar Sov. 
Sąjungos j aun ių r ink t inė je 
žaidžia keturi l ietuviai , var
t ininkas Jurkus Maskvoje. Ar 
patiko vokiečių žaidimas? I 
Lietuvą j ie a tvyko nepi lnu 
sąstatu, tad jų komandą teko 
papildyti dviem lietuviais . Pir
mose rungtynėse abu įvarčius 
lietuviams įkirto trenerio sūnus 
Šarūnas. Hiutenfelde vokiečiai 
susilaukė turkų paramos. Nuo 
vokiečių jie skiriasi savo tech
nika . Hiutenfe ldo vokiečių 
klubo žaidimo lygį ga l ima 
p a l y g i n t i L i e t u v o s ra joni 
nės mokyklos lygiu. Ir šias 
rungtynes laimėjo lietuviai 4:0. 

Vokiečių vadovas A. Delp 
labai gražiai ats i l iepė apie 
mūsų kraštą ir jo puikią gamtą. 
Žmonės labai nuoširdūs. Tai 
jautė žaidėjai, praleidę keletą 
dienų l ie tuviškose šeimose. 
Jokių problemų jaunimo tarpe 
nebuvo, gražus sugyvenimas, 
bendradarbiavimas. Vokiečiai 
be Panevėžio lankėsi Vilniuje, 
Kaune , Šiaul iuose , Rygoje. 
Pastarojoje aiškiai pastebimas 
rusiškas elementas. 

PARAMA NETURTĖLIAMS 

JAV katalikų vyskupai pla
čiai organizuoja paramą netur
t ingiems, ypač s tengiant is pa
dėti patiems iš neturto išsikaps
tyti. Tai vadinamos „self-help" 
p a s t a n g o s . P e r n a i m e t a i s 
tokiems projektams Chicagoje ir 
apylinkėse iš kata l ikų aukų 
buvo paskirstyta 274,000 dol. 
Spalio 4 d. 10 v.r. arkivysku
pijos sielovados centre, 155 East 
Superior Ave„ Chicagoje, šau
kiamas tuo užmoju suinteresuo
tų pasitarimas. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 
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P i r m a s da lykas , kur į a š 
patarčiau, tai kad visi krikščio
nys pradėtų gyventi ta ip , kaip 
Jėzus. Antra, patarčiau savo 
religiją darbuose įgyvendinti. 

nevartojant prievartos ir jos 
nežeminant. Trečia — ska
tinčiau, kad būtų labiau pa-
bėžiama artimo meilė, nes ji yra 
krikščionybės esmė ir siela. 

M. Gandhi 

Žiūriu vyksta didelė s ta tyba ir užrašas: Ambasa-
dor hotel. Didelė statyba. Pr ie jos kieme sėdi keli jauni 
vyrai. Visi pusnuogiai , tai gali būti tie vargingi miesto 
šlaito gyventojai, darb in inkai , kur ie laukia atvyks
tančio statybos darbų vedėjo. Ša l tas rytas , o jie nuogi, 
mūvi tik t rumpomis kelnai tėmis. Einu toliau suktu 
keliu, vis ky lu p i rmyn ir p i rmyn. Dangus skaidrus, 
kaip marių vanduo. Saulutė šviečia ir savo auksiniais 
spinduliais aprietė visą Campos Do Jordao kurortinį 
miestelį, k u r i s s tūkso kalnų pakil imuose ir sėln tuose. 
Einu ir galvoju, kaip čia gražu būtų pagyventi ir kalnų 
tyru oru pakvėpuot i . Skubu a r tyn link namų. Grįžau 
apie 9 valandą ir e inu į vidų. Šeimininkai jau laukia 
manęs. Sėdame prie pusryčių stalo ir vėl kalbamės. 

Silius k lausia , a r gerai išmiegojau: 
Atsakiau — Gerai . 
Negi skųsiesi būdamas svečias. Po pusryčiu va

žiuojame į miestelį. Praleidome apie dvi valandas laiko. 
Grįžome n a m o ir s a k a u Sil iams: 

— Važiuojame k u r nors pietaut i į gerą ręsto? iną. 
Bus mano „fundas" . Juk š iame miestelyje turitt- nerų 
restoranų? 

Klera sako : 

— Žinoma, kad turime. Važiuojame. 
Privažiuojame parkų keliais gražius viešbučio 

rūmus, kur užrašyta: Hotel „Refugio alpino". Sargas 
įleidžia pro vartus, pasistatome automobilį. Bet resto
ranas dar buvo uždarytas. Todėl pavaikštinėįome po 
gražų, labai dideli pušyną, kuriame buvo išvedžioti ce
mentiniai takai. 

Klera sako: 
— Šiame baseine maudėsi dr. Šarūnas ir Sandra 

Karužai, kai buvo pas mus atvykę po vestuvių iš Sao 
Paulo, kuriuos ten sutuokė prel. Pijus Ragažinskas 
miesto katedroje. Jie šiame restorane ir pietavo ir 
gražiai laika praleido. Juk mudu su vyru Augustu juos 
supiršome... 

Po gero pusvalandžio atidarė restorano duris. 
Einame į vidų. Visur didelės salės. Einame į restorano 
patalpas. Pilna pristatyta stalų, paruoštų pietums. 
Pasirenkame vietą prie lango. Matyti žydinčių deko
racinių krūmų ir kitos gėlės. Valgykla — apytuštė, 
vienas antras žmogus sėdi prie staliukų. Prieina prie 
mūsų gražiai apsirengęs rusvu kost iumu kelneris ir 
sako: 

— Ši vieta skir ta viešbučio kurort ininkams. Todėl 
prašau eiti paskui mane. 

Veda ir veda pro stalus ir pasodina prie stalo, prie 
pat bufeto. Atneša pietų sąrašą. Pasi renku „steiką". 
Silius užsisako buliaus uodegą, o Klera žuvies keps
nį. Užsisakome gėrimų po gerą taurę. Netrukus atneša 
visus tris patiekalus ir skanių daržovių „rėtį". Steikas 
geras ir skanus. A. Siliui padeda su lėkšte buliaus uo

degos kelis gabalus, Klerai žuvies kepsnį. Ramiai ir 
skaniai sotinamės. 

A. Silius sako: 
— Labai skaniai pagaminta buliaus uodega. Gal 

paragautumėte? 
— Ačiū, Siliau. Nemėgstu buliaus uodegos keps

nio, kuris man galėtų tik apetitą sugadinti. 
— Bet pamėginkite paragauti . 

Nieko nelaukęs Silius man įdeda gerą gabalą bu
liaus uodegos į mano lėkštę ir sako: 

— Tik paragaukite ir matysite, ka ip jums patiks 
šis delikatesas. 

Pakliuvęs į tokią padėtį, paragauju. Slidus, kaip 
išlytas sliekas po didelės audringos dienos ir m a n ne 
prie širdies. Valgau, bet lyg šoka a tgal iš burnos. 
Sugadino man visą apetitą. Suvalgiau šiaip taip 
sumaišydamas su steiku ir daržovėmis, užgerdamas 
stipriosios. Vėliau pasijutau, kad galiu važiuoti į 
„Rygą". Vos susilaikiau prie stalo, šoka atgal iš 
gerklės. Išgėriau dar stipresnės ir kavos nuraminti pil
vo kirminą, bet jis vis verčia. Pabaigėme valgyti. Už 
trejus pietus sumokėjau daugiau kaip 40 dol. Pakilome 
nuo stalo ir skubiai nubildėjau į linksmą vietą: suspau
džiau savo nedidelį pilvuką ir buliaus uodegą su steiku 
palikau, net akys nušvito. Grįžtu atgal . Ton vieton 
nubildėjo ir Silius, net gavau pastabą, kodėl aš pirmas 
ten vykau, o jam neužleidau tos linksmos vietos... 
Grįžome namo. Namie su Siliumi diskutavome apie 
nepriklausomybės Lietuvos laikus ir kul tūr inį 
gyvenimą, kuris jau buvo gerai suklestėjęs... 

(Bus daugiau ̂  
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TRADICINIO 
KANKLIAVIMO 

KURSAI LIETUVOJE 
DANUTĖ LIAUBIENĖ 

Jau du mėnesiai praėjo, kai 
sėdėjau Kelmėj. Šiandien 
pasiėmiau savo kankles į 
rankas — gražios, malonu pa
liesti. Pagalvokit, kanklytės, 
kaip toli esi nuo savo kūrėjo, 
nuo savo gimtinės. Tavo pradžia 
buvo Plungėj, kur liaudies 
meistras A. Lučinskas, kupinas 
meilės, tave padarė. Kai tave 
nuvežė į Vilnių, tu dar neži
nojai, koks bus tavo likimas, 
kad savo rankose aš tave švel
niai parvešiu į Ameriką. Tau 
leidau pasilsėti truputį, pri
prasti prie Amerikos klimato. O 
dabar — prie darbo. Laikas tave 
suderinti ir praktikuotis, ką 
išmokau. 

Tradicinio kankliavimo kur
sai įvyko liepos 26-30 dienomis 
Raseinių apskrity Kelmėje. Jau 
antri metai, kai šiuos kursus or
ganizuoja Kelmės Jaunimo folk
loro centras, vadovaujant ener
gingam, kanklių propaguotojui 
Valdui Rutkūnui. Šią vasarą 
dalyvavo žymiai daugiau 
žmonių ir pirmą kartą buvo 
kursantų iš JAV-ių, Latvijos, 
Lenkijos ir Suomijos. Organi
zator ia i , susirūpinę, kad 
kankliavimo kursai visada 
išlaikytų tarptautinio masto 
pobūdį, sušaukė Kelmės folk
loro centro tarybos posėdį ir 
pakvietė Aldoną Bicekauskienę 
iš Lenkijos (Punskas) ir mane 
(Ohio) būti tarybos narėmis. Su 
užsienio atstovų pagalba taryba 
tikisi didesnio kankliavimo 
kursų propagavimo. 

Apie kankles ir kankliavimą 
kursantai galėjo daug išmokti 
teoretiškais ir praktiškais bū
dais. Rytais miesto Kultūros 
rūmų salėje vyko paskaitos apie 

Pabaltijo tautų kanklių kilmę, 
tipologiją, jų rekonstrukciją, 
gamybą ir apie tradicinį 
kankliavimą. Vienas rytas buvo 
skirtas svečiams iš užsienio. 
Lektorė iš Latvijos paaiškino 
latvių kankles ir kankliavimą, 
o suomė lektorė kalbėjo apie 
suomių liaudies šokius, pade
monstruojant su vyru vieną kitą 
suomių vestuvinį šokį. Po 
paskaitų kursantai puolė prie 
darbo. Profesinės-technikos mo
kykloj skambėjo net 7 atskiros 
kanklių klasės: po dvi klases že
maitiškas, suvalkietiškas ir 
aukštaitiškas kankliavimas ir 
viena vaikų grupė. Kitame pa
state — dirbtuvėje 25 kursantai 
gamino savo kankles. Visi 
„meistrai" savo rankų darbą 
eksponavo parodoj kursų 
uždaryme. 

Rimtas darbas pageidauja po
ilsio, pasilinksminimo. Vaka
rais kursantai nešė kanklių mu
ziką ir liaudies dainas bei šo
kius į kaimą, ten, kur senos 
tradicijos gimė. Pirmą vakarą 
liaudies muzika nuskambėjo 
pačiam Kelmės centre prie 
Kultūros rūmų. Tai kursantų 
dovana šeimininkams, Kelmės 
gyventojams. Kanklių muzika 
prasidėjo vakaronė, tyliai, jaus
mingai. Tada buvo rateliai, ir 
publika išsijudino. Armonikos, 
smuikas ir dūdelės triukš
mingai sukėlė visiems geras 
nuotaikas šokti. O šokių gau
sybė — žemaitukas, biržietiškas 
padisponas, šyvis ir daugybė ki
tų. Kiekvieną vakarą jaunimas 
bei vyresnio amžiaus kelmiečiai 
ir kaimiečiai šoko bent 2 valan
das be sustojimo. 

Kitos vakaronės vyko toliau 
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Liaudiškoj vakaronėj Kelmėje pradeda penktą dešimtmetį kankliuojančios lietuvės. 

nuo Kelmės miesto, pačioj 
Žemaitijos gamtoj. Visi kursan
tai, maždaug 250, sutilpę į 3 
autobusus kaip silkės bačkoj, 
važiavo visą kelią linksmai dai
nuodami. Antrą vakarą šoko ir 
dainavo Tytuvėnuose prie 
Bridvaišio ežero, trečią vakarą 
Žalpiuose, o paskutinį šilo 
klonyje Vaiguvoje. Kaimiečiai 
priėmė šiltai, vaišindami visus 
duona, sūriu, pyragaičiais ir 
kaimietišku pienu. 

Vakaronės parodė man, ką iki 
šiol galėjau tiktai svajoti. Kaip 
Amerikos lietuvė išmokau ir 
pajutau lietuvišką dvasią per 
tėvus, lituanistinę mokykla ir 
dalyvavimą lietuviškose sto
vyklose, choruose bei tau
tinių šokių grupes. Bet viskas 
vyko amerikietiško gyvenimo 
fone ir buvo kažkaip nerea
lu, dirbtina. Kaip muzikė, studi
javau lietuvių liaudies dainų 
charakteristiką, pasinaudojant 
moksline medžiaga, plokštelėm 
ir dainų rinkiniais. Šią vasarą 
Žemaitijoje mačiau, kaip lietu
viškas auklėjimas ir teorija pa
virsta realybe. Neįmanoma 
žodžiais apibūdinti melodijų 
aidėjimą per Lietuvos miškus 
arba jausmingai vyrų sudainuo
tas senas šienapjūtės dainas 

laukuose. Sus idar iau tokį 
vaizdą, kad lietuvių tauta pra
žūtų, jei prarastų gryną liaudies 
kultūrą. Dabartinė Lietuva at
gimė ne tik politišku ir tautiniu 
atžvilgiu, bet ir folkloriniu. Ką 
modernus gyvenimas ir Lietu
voje rusifikavimas palaidojo, 
dabartinis Lietuvos jaunimas 
prikėlė. 

Kaip bus dabar su Amerikos 
lietuvišku jaunimu? Lietuvoje 
žmonės, susirūpinę savo praei
ties tautinės kultūros atgimimu,; 
nuostabiai supranta mūsų 
padėtį. Išaiškinau jiems, kaip 
pas mus spontaniškas dainavi
mas beveik išnykęs, kad be 
dainorėli sunkiai išdainuojam 
visus dainų posmus. Kaimietiš
kų šokių iš viso niekad nešo-
kom, nors ir būtų labai lengva 
per vieną vakaronę išmokti 
tokius paprastus, gaivinančius 
šokius šokti. Lietuvoj šitą viską 
suprato, nes ten irgi buvo 
panaši situacija. Jie labai no
rėtų, kaH mes dalyvautume 
tautos atgimime. Todėl kviečia 
išeivijos lietuvius dalyvauti 

tradiciniuose kankliavimo kur
suose ateinančią vasarą. Po kur
sų yra Ramuvos stovykla toj 
pačioj vietoj. Stovykloj galima 
praktiškai gilintis į lietuvišką 
audimą, šokimą, dainavimą bei 
klausytis paskaitų apie Lie
tuvos mitologiją, tradicinę eko
logiją ir etninę kultūrą. Nors 
data dar nenustatyta, organiza
toriai planuoja kursus ir sto
vyklą liepos mėnesio gale ir rug
pjūčio pradžioj. Nors dauguma 
stovyklautojų buvo studentiško 
amžiaus, nėra amžiaus ribos. 
Kursuose dalyvavo šeimos su 
mokyklinio amžiaus vaikais ir 
vyresnis atostogaujantis jauni
mas. Galimybė bus užsienie
čiams, pasiryžusiems dalyvauti 
tradicinio kankliavimo kursuo
se, įsigyti tradicines (folklo
rines) kankles. Jos b ū t ų 
užsakytos iš anksto, kad kur
santai galėtų pasinaudoti kur
suose. Dėl smulkesnės infor
macijos galima kreipt is į 
mane: Danutė Liaubienė, 5324 
State Road, Wadsworth, OH 
44281, 216 - 239-2707. 

KAS BŪTŲ ĮVYKĘ JEIGU 
Sukakus 50 metų nuo antro

jo pasaulinio karo pradžios, 
plačiai skaitomas amerikiečių 
žurnalas „Time" savo keletos 
straipsnių serijoje kelia įdo
mius klausimus, darydamas 
prielaidas, kas būtų įvykę, 
jeigu... Tos prielaidos yra 
įdomios todėl, kad jeigu jos 
būtų įvykusios, tai šiandien visa 
Europa būtų visai kitoje 
būklėje. 

Dauguma iš mūsų dar ir šian
dien prisimename karo pradžią, 
jo eigą ir pabaigą. Jau nuo pat 
pirmųjų karo dienų buvo klau
simas, o jeigu... O jeigu vokie
čiams įžengus į Lenkiją būtų 
užėjusios didelės liūtys ir visi 
vokiečių tankai būtų įklimpę 
dumble ir tuo pat metu prancū
zų armija būtų pradėjusi stiprią 
ofenzyvą prieš Vokietiją. Kas 
būtų įvykę, jeigu Hitleris būtų 
sutikęs stiprų pasipriešinimą 
pačiomis pirmomis karo die
nomis? Tačiau Hitleris turėjo 
laimę, kad jis niekur nesutiko 
tvirto pasipriešinimo. Jau pa
čioje Vokietijoje, jeigu opozicija 
būtų buvusi vieninga, jis ir 
nebūtų pasidaręs tos tautos 
vadu. 

1938 metais, kada Hitleris 
pareikalavo iš Čekoslovakų 
atiduoti Sudetų kraštą, jeigu 
čekoslovakai būtų ginklu pasi
priešinę, tai tuometiniai 
vokiečių generolai būtų jį nu-
vertę. Bet tuo metu Prancūzija 
ir anglų Chamberlenas sutiko 
su visais Hitlerio reikalavimais, 
tada ir vokiečių generolai 
nutilo. 

Pirmas atentatas prieš Hitlerį 
buvo suruoštas 1939 m. lapkri
čio mėnesį. Hitleris nutraukė 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

savo kalbą 13 minučių prieš 
numatytą pabaigą. Bomba 
sprogo, kada Hitleris jau buvo 
išvykęs. 

Hitleris turėjo nepaprastą 
laimę ir pasisekimą pirmomis 
karo dienomis. Jo masiniai 
panaudoti tankai puolant 
Lenkiją buvo apginkluoti tik 
kulkosvaidžiais. Juo labiau, kad 
vokiečių karo mašina priklausė 
nuo užsienio importo: švedų 
plieno, rumunų alyvos ir Pietų 
Afrikos chromo. 

Tuo metu, kada Vokietija savo 
laivynu blokavo Angliją, ji pati 
turėjo medžiagų vesti karui 
neilgiau kaip 6 mėnesiams. 
Užuot pradėjus karą su Lenki
ja, ji ir vien grasinimais būtų 
gavusi Dancigo koridoriaus 
kontrolę. 

Jeigu Hitleris būtų nepradėjęs 
karo, jis būtų įėjęs į istoriją, 
kaip naujas vadas, kuris atstatė 
Vokietiją po pirmojo pasaulinio 
karo pralaimėjimo. Tačiau pra
dėtas karas su greitu Lenkijos, 
Norvegijos ir Prancūzijos užėmi
mu privertė Hitlerį padaryti 
sprendimą dėl Anglijos. Jau ži
noma, kad 1940 metų vasarą jis 
planavo invaziją į Angliją. 

Bet ar iš tikrųjų vokiečiai 
galėjo pilnai užimti Angliją? 
Aukų skaičius iš abiejų pusių 
būtų buvęs nepaprastai didelis. 
Churchilis tuo atveju jau buvo 
pasirengęs dujų karui. 

Tačiau karo istorikai daro 
prielaidą, kad Hitleris vis vien 
būtų laimėjęs. Bet vokiečių 
generolai pabūgo britų laivyno 
ir aviacijos. Jis tikėjosi su bloka
da Angliją paklupdyti ant kelių. 
Juo labiau, kad tuometinė 

Amerikos pagalba dar beveik 
neegzistavo. 

Kitas įdomus reiškinys, kad 
tuometinis Windsoro kunigaikš
tis, kuris gyveno kaip pabėgėlis 
Ispanijoje ir buvo didelis pacifis
tas, jau buvo užmezgęs ryšius su 
vokiečiais kaip tarpininkas 
baigti karą ir grįžti į karaliaus , 
sostą. Šią prielaidą br i tų 
vyriausybė buvo paneigusi. 

Visi karo istorikai sutinka, 
kad Hitleris padarė fatališką 
klaidą. Užuot užbaigęs karą su 
Anglija, jis puolė Rusiją. Bet 
nežiūrint to, jis vis vien buvo la
bai arti laimėjimo. 

Buvo dvi pagrindinės klaidos. 
Pirma, kad karą su Rusija pra
dėjo vieną mėnesį per vėlai. 
Antroji klaida tai, kad užuot 
koncentravęsis pirma užimti 
Maskvą, jis pasuko į Ukrainą, 
norėdamas pirma užimti anglių 
kasyklas ir sunkiąją pramonę. 

Tankų generolas Guderianas, 
kuris vadovavo tankų daliniui 
tiesiai Maskvos link, turėjo 
nusileisti Hitlerio reikalavimui 
ir pasukti kita kryptimi. Hit
lerio žodžiais, generolas nieko 
nenusimano apie karo eko
nominius aspektus. 

Kada vokiečių armija pri
artėjo tik 20 mylių nuo Mask
vos ir jau buvo užėmusi visą 
vakarinę sovietų teritoriją, 
Stalinas pasiūlė kompromisinę 
taiką. Vokiečiai tai atmetė ir 
tikėjosi paimti Maskvą. Bet 
užėjusi ankstyva ir labai šalta 
žiema, kuriai jie nebuvo pasi
rengę, sutrukdė visus jų planus. 

Tačiau 1943 Ribbentropas 
slaptai susitiko su Molotovu, 
norėdami pasiekti kompromisi
nio susitarimo. Tada vokiečiai 

Tradicinių kanklių gamyba Kelmėje. 

pastatė sąlygą, kad naujoji 
siena būtų Dniepro upė, kas 
būtų tolygu atidavimas 130,000 
kvadratinių mylių Sovietų teri
torijos. Sovietai, nors ir netekę 
300,000 žuvusių prie Stalingra
do, sutiko baigti karą su prieš
karinėmis sienomis. 

Paskut inė savižudiška 
Hitlerio klaida buvo paskel
bimas karo Amerikai po ja
ponų užpuolimo Peari Harbor. 
Hitleris neturėjo sutarties su 
japonais skelbti karą Amerikai. 
Galimas dalykas, kad Amerika 
ir pati vėliau būtų įsijungusi į 
karą, bet tokiu atveju tik karui 
prieš Japoniją. 

Kita prielaida, jeigu Hitleris 
būtu sudaręs dalinę taiką su 
Rusija ir Anglija, tada ir Pearl 
Harbor nebūtų įvykęs. 

Paskut inė klaida buvo 
vokiečių technologija. Hitleris 
visą laiką kalbėjo apie slaptus 
ginklus, kuriuos jis žadėjo 
panaudoti atėjus laikui. 

Jis delsė ir prarado paskutinę 
progą pradėti gaminti sprausmi 
nius lėktuvus, kuriuos vokiečių 
išradėjai jau išbandė 1939 
metais. 

Tuo metu amerikiečių moksli
ninkai jau su dideliu įkarščiu 
padarė didelę pažangą atominės 
bombos gamybos V-*-' ~n*v 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

^ MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

INCOIAE TAJC - INSURANCE 
6529 S KEDZiE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GRCIT 
PARDUODA 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Š IMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Chlcago, IL 80629 

Tel. 436-7878 

Oniuy, a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščcrbattel May ar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už -
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 
_ — - į 

No. 544 — 59 & Oak Perk — 3 mieg. mū-
i rinis namas 25 metų senumo; gražus, 
I įrengtas rūsys; 2 auto. garažas; daug įvai-
' rių priedų. Graži aplinka. Geras pirkinys už 
žemą kainą. Skambinkite dabar. 

No. 552 — 67 * Hamiln — 5V2 kamb. 3 
mieg. pirmam a.; 32 metų senumo, 3 kamb. 
ir 1 mieg antram aukšte. Virtuvė ir vonios 
kamb moderniški; Įrengtas rūsys su baru 
ir dar viena prausykla. Labai švarus, gerai 
išlaikytas; 37 pėdų sklypas su šoniniu 
įvažiavimu; 2Vz auto. garažas; daug prie
dų. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PAROUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo Įvertinimui ^mbinki te skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Te l . — 434-7100 & 436-6600 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chlcago 

Tel. 581-9180, ras. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

f e t 565-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

) 

pradėti gaminti amerikiečių 
sprausminiai lėktuvai buvo le
miamas faktorius paskutinėje 
oro kovų fazėje. Hitleris ig
noravo jam suteikiamas žinias 
apie amerikiečių technišką pra
našumą. Jis delsė laiką, kuris 
veikė jau ne jo naudai. 

Tuometinis vokiečių ginkla
vimosi ministeris Albert Speer 
kartu su fiziku Werner Heisen-
berg pareiškė, kad su visomis 
turimomis pajėgomis vokiečiai 
galėjo pagaminti a tominę 
bombą ne anksčiau kaip 1946 
metais. Tuo tarpu Hitleris buvo 
pasirengęs baigti karą ne vėliau 
1943 metų be atominės bombos 
pagalbos. 

Straipsnis baigiamas įdomia 
išvada: kodėl vokiečių moksli
ninkai nepainformavo ir neįtiki
no Hitlerio taip kaip Albert 
Einstein painformavo pre
zidentą Roosveltą jau 1939 
metais apie nepaprastą atomo 
naikinamąją jėgą. 

Su daug prielaidų ir galimu
mų, kas būtų įvykę, jeigu... 
Atomo bomba atnešė vakarų pa
sauliui galutinę pergalę. Pa
saulis įžengė į naują erą. Ato
mas atnešė taiką bent 50 metų 
laikui. 

Tačiau, kaip nieko pasaulyje 
nėra amžino, taip ir ši taika 
n»hu« amžina. 

EUROPOS STANDARTO 
ELEKTRONINĖS SISTEMOS 

Mes specializuojamės tik PAL Secam 220V 50HZ 
VCR, radijei. kasetės, rekorderiai, video 
kameros ir kompiuteriai 
Patarimai veltui. Mes siunčiame į: JAV, Kanadą ir 
Sovietų Sąjungą. 
Kreiptis: 

RAIŠA Fine Jewelry 
28800 Gratiot Ave . Sutte B-207 

Rosevllle, M l 48068 
Tel . 313-773-2180 

VAR PRODUCTIONS INTERNATIONAL, INC. 
PRISTATO LATVIJOS ROKO GRUPĘ NR.1! 

PERKONS 

Atlieka : .Patirk Glas 
Sekmadienį spalio 
7:30 v. 
Kaina: 

vakaro 
$8.00 

nes t ! " 
1 d.. 

THE PARK WEST 
322 W. Armrtage Ava 

(at Lincoln Park) 
Chlcago, IL 60614 



Dainava, Manchester, MI 

DARBO IR PINIGO AUKA 
DAINAVAI 

PASAULIO CHIRURGU 
KONGRESAS TORONTE 

\ * " • 

Daug vandens nutekėjo nuo 
š.m. liepos mėn. 23 d. įvykusios 
Jaunimo stovyklos Dainavos 
metinės šventės. Ne vienam, 
dalyvavusiam tą dieną Daina
vos rėmėjų suvažiavime ir pa
viljono - Svetainės „turguje" bus 
išblėsusi ta diena atmintyje, bet 
Dainavos darbais ir jos egzis
tencija besirūpinantiems visi tos 
šven tės da rbų t a l k i n i n k a i 
palikę ne t ik atmintyje bet 
visada tūno ir giliai širdyje. 

Tos dienos įvykiams paruošti 
ir pasiruošti reikia daug rankų, 
daug darbo valandų ir daug 
rūpesčio pakelti , o talkininkai 
beveik nuo Dainavos gimimo 
vis tie patys. Ir šiemet, kaip nuo 
„amžių", laimėjimais rūpinosi, 
ruošė, rašė ir laimikius dalino 
Birutė ir Viktoras Veselkai. 
Jiems talkino Ada ir Vacius 
Lėliai. Visuose kituose darbuose 
— pr ie bilietų, prie vartų, 
bažnyčioje ir pagaliau toje svar
biausioje vietoje — svetainės 
virtuvėje visur darbavosi senie
ji, gal ir paskutinieji „Daina
vos" „mohikanai" su labai ne
dideliu procentu naujai įsi
jungus ių t a lk in inkų . O tų 
senųjų talkininkų eilėse sukosi 
V. ir Ben. Neverauskai, D. Do-
veinienė, D. ir Ed. Mičiūnai, O. 
Sirgėdienė, E. ir J. Idzeliai, J . 
Duoba, Alg. Bražėnas, St. Sma-
linskas visi iš Detroito ir Jdv. ir 
Ad. Damušiai, dabar jau iš 
Chicagos. Taip pat sukosi stip
riai ir jau kelerių metų patirties 
talkininkai Birutė Bublienė, R. 
Petruševičienė, Iz. Korsakienė 
iš Detroito, Vida ir Vytenis 
D a m u š i a i iš Chicagos , R. 
Šilgalienė iš Clevelando ir du 
jaunuoliai — Gytis Udrys ir 
Karis Petruševičius iš Detroito, 
kurie jau keleri metai patys 
pasisiūlo bulves skusti ir atlieka 
tą darbą ir su ūpu ir gerai. Šie
met svetainės darbuose talkino 
dar dvi viešnios iš Chicagos, ta i 
A. Kukučionienė ir dr. M. 
Gaižutienė, šaltibarščius pilstė 
mokinukė Baltija Udrytė iš 
Jackson, MI, o šaltibarščiams 
agurkus iš savo daržo aukojo 
Dainavos kaimynas St. Gar-
liauskas. Prie maisto užsakymo 
stalo gražiai darbavosi Rūta ir 
Ar. Udriai iš Jackson, MI, o 
Aure l i j a Po l ika i t i enė iš 
Chicagos jau keleri metai iš 
eilės visada užbaigia sutvarkyti 
visą suverstą užkandinę, kad 
atrodo lyg ten nieko nebūtų 
buvę. Trumpam į virtuvės dar
bą įsijungė dvi jaunos ponios 
iš Detroito, tai Polteraitienė ir 
Janukaitienė, kurios, reikia ma
nyti , ki tais metais ateidamos 
atsives dar kelias savo amžiaus 
drauges. 

Visi šie talkininkai labai nuo
širdžiai prisimenami Dainavos 
direktorių tarybos narių ir jiems 
priklauso didelė padėka už jų 
darbu padarytą įnašą į Dai
navos iždą. Per metinę šventę i 
stovyklos iždą įkrito arti dvie
jų tūkstančių-,vasaros metu par 
davinėti ledai ir vaisvandeniai 
davė truputį daugiau kaip 1,000 

• dol., nes aukos dvasia konkre
tiems stovyklos darbams vis 
nyksta ir nyksta, o pataisymai, 
įsigijimai naujo ir reikalingo in
v e n t o r i a u s , mokesčiai ir 
daugybė bėgančių reikalų šian
dien pinigus ryte ryja. 

Kaip anais, senais „gerais 
laikais" jaunas gimnazistas ar 
s tudentas džiaugdavosi gavęs 
darbą vasarai Dainavoje t ik už 
išlaikymą ir gerą orą gamtoje 
(džiaugėsi ir tėvai, radę vietą, 
k u r jaunuolį padėti vasarą, tai 
dabar jaunulis samdosi už ati
t inkamą algą ir nori „mili
jonus" uždirbti iš Dainavos ir 
dar visą išlaikymą ir geroj vie-

' toj praleisti vasarą. Šiandien ne 
vienas toks vasaros darbininkas 
patį darbą atlieka ne už mili
jonus, bet tik už menkus centus, 

o Dainavos ūkio vedėjams tam
pa galvos sopuliu per visą va
sarą. Kaip anais laikais studen
tai veltui kas tuvais griovius 
kasė Dainavos namų pamatams 
(turiu galvoje visus tuos, kurie 
kasė „seselių" namui pamatus) 
tai šiandieną nė vienas jau
nuolis nepajėgia nė patalpų 
vidaus kampų su šluota gerai 
iššluoti. Vaje, vaje! Kur veda 
lengvai gaunami ir duodami 

Kartas nuo karto susirenka 
pasaulio chirurgai pasidalinti 
savo patirt imi. Šiais metais 
rugsėjo 10 d. iki 16 d. Toronte 
Metro Convention Centre įvyko 
toks kongresas. Jame buvo užsi
r e g i s t r a v ę 2500 pa sau l i o 
gydytojų — ch i ru rgų . Čia 

chirurginio skyriau- vedėjas, ir 
mikrochirurgas gydytojas Tar-
vilas Norkus, Kauno medicinos 
insti tuto docentas 

D a k t a r a s Sau l ius Cicėnas 
savo praneš ime pateikė savo 
patyrimą gydant piaučių vėžį. 
Dakta ras Tarvi las Norkus per-

dalyvavo ir du Lietuvos pasiun- skaitė savo pranešimą ir rodė 
tiniai: gydytojas — chirurgas skaidres apie plastines opera-
Sau l iu s C icėnas , V i l n i a u s 
onkologijos mokslinio tyrimo 
i n s t i t u t o k r ū t i n ė s l ą s tos 

cijas, padengian t plačiai ap
nuog in t a s gal ve ~ smegenis . 
Daktarai darydami pranešimus 

;•-> pinigai 
Gyvename krašte , ku r reika

laujamas pareigingumas darbe, 
darbo našumas, rezul tatas ir 
pagal tai duodamas atlygini
mas. Tik Sov. Sąjungoje darbi
n i n k a s a p m o k a m a s ir už 
neatl iekamą darbą, nes ir pa
stangos ir jų stokos darbas ver
t i namas lygiai . K a m persi
stengti? Bet čia ne sovietai ir 
mokestis turi būti mokamas tik 
už gerai a t l iekamą darbą, ne 
dovanai. Tuo klausimu, ypač 
pareigingumo, įpročio darbui ir 
atsakomybės jausmo reikalu šių 
dienų jaunime pasisakysiu kitą 
kartą. 

Baigdama Dainavos rūpesčių 
ir rėmėjų teikiamo jai dėmesio 
ir pagalbos", noriu da r kartą pa
brėžti jos didelę reikšmę lietuvy
bės išsilaikymo darbe Ameriko
je. Atvykusieji iš Lietuvos, o jų 
ypač daug lankėsi šią vasarą 
Dainavoje, stebisi šiuo vienu iš 
lietuviškų stebuklų svetimame 

Lietuvos gyventojai su Kanados lietuviu. Iš kairės: dr. Tarviias Norkus, 
Petras Regina ir dr. Saulius Cicėnas. 

Nuotr. 'i. Reginienės 

dotis š ia maža Lie tuva — 
Dainava. 

Dar prieš dešimtis metų Dai
navos iždui papildyti būdavo 
ruošiami puikūs baliai su geros 
kokybės menine p r o g r a m a 
1 ) ^ 0 ^ kartūnų baliai ir meno 

krašte . Dainava labai plačiai parodos Dainavoje, pavasario 
žinoma ir Lietuvoje. Jos garsą į§Vykos gegužės pa sku t in į 
ten nuneša joje augęs jaunimas. 
Ne veltui j is stovyklaudamas 
s k a n d u o d a v o l a u ž a v i e t ė s e 
stovykla — Dainava — Lietuva 
ir tą garsą įspaudė į širdis, į visą 
savo esybę ir ne vienas po šiuo 
lietuvišku dangumi augęs įsi
jungė į darbą Lietuvai. Čia gi 
a tvykstantys iš Lietuvos Dai
navoje randa lietuvišką pastogę, 
randa Lietuvą Amerikoje. Todėl 
ji re ikal inga visokeriopos para- j 
mos — ir b rangaus darbo aukos 
ir finansinės paramos, kad ji dar 
gyvuotų ilgai ir būtų lietuviško 
žodžio pastoge svetur. 

Metinės šventės ir rėmėjų-
-šimtininkų suvažiavimo metu, 
daugelis rėmėjų siųsdami savo 
įgaliojimus prisiunčia ir aukų. 

Dainavos direktorių taryba 
j i e m s v i s i e m s nuoš i rdž ia i 
dėkoja. Jų vardai įrašyti ne tik 
į aukų knygas, bet ir į širdis 
jaunimo, kuris jų dėka gali nau-

savaitgalį ir , jaučio" kepimas 
rudenėjančioje gamtoje, dideli 
laimėjimai, kur būdavo ver
tingos dovanos (net ir automo
bilis naujas, kuris tapo vieno 
detroitiškio laimikiu). Vidur
vasaryje būdavo rėmėjų — 
šimtininkų suvažiavimas ir me
tinė rėmėjų šventė. 

Laikui bėgant viskas kito. 
Daug tų įvykių ir pramogų 
išnyko. Gaila. O tos įeigos, 
papildydamos Dainavos iždą 
suteikdavo ir sveikų, ir malonių 
pramogų stovyklos rėmėjams, 
ypač detroitiškiams, kurie ir 
darbui lengviau prišaukiami. O 
įeigų Dainavai reikia ir reikia. 

J a d v y g a D a m u š i e n ė 

Jei visi žinotų, ką žmonės apie 
kits k i tą kalba, vargiai ar 
pasaulyje atsirastų ketver tas 
draugų. 

Bl. Pascal 

S U D E G Ė BAŽNYČIA 

Kalvarijos Kalno bapt i s tų 
bažnyčia esan t i 1259 W. 111 
ga tvė je Ch icago je s u d e g ė 
rugsėjo 11 d. 

T R Ū K S T A K R A U J O 

Ch icagos l i g o n i n ė s e ė m ė 
krit iškai t r ū k t i kraujo perlie-
jimams. Dėl to buvo atidedamos 
kepenų persodinimo ir kai ku
rios kitos operacijos. 

k iekviena proga vis akcentavo 
Lietuvą ir čia buvo jaučiama 
m a l o n i s i m p a t i j a . A b u d u 
l i e t u v i a i tu rė jo p r o g o s ir 
ap lanky t i General Hosp i t a l 
VVestern Hospital, Mount Sinai 
Hospital ir kitus. 

Lankydami ligonines džiau
gėsi sut ikę l ietuvius daktarus . 
Sakėsi labai dėkingi daktarui 
Gail iui Skrinskui už malonų 
ligoninės aprodymą ir dovanas 
medicininių ins t rumentų. Taip 
pat daktarei Uleckienei-Aršti-
kai tyte i ir dak ta ru i Sungailai. 
Abu daktarai džiaugėsi turėda
mi tokią puikią progą susipa
žinti su įvairiomis techniškomis 
operacijomis, ir kad galės ir 
k i t iems Lietuvos gydytojams 
perduoti ką jie ma tė ir girdėjo. 
1990 metų gegužės mėn. Kaune 
įvyks VII Lietuvos gydytojų 
suvažiavimas, į kurį yra ir 
Kanados lietuviai-ės gydyto-
jai-os pakviesti ir kviečiami 
da lyvau t i Lietuvos gydytojų 
suvažiavime. 

Daktarai atsirado Royal York 
v i e š b u t y j e rugsė jo 10 d. 
atvažiavo su Sovietų grupe, jų 
buvo 20 žmonių, buvo vienas 
moldavas ir t u rbū t vienas uk
ra inie t is . Nebuvo nei latvių ar 
estų. Visai grupei vadovavo 
prof. dr. Boris D. Sauchuk, 
Maskvos ligoninės chirurgijos 
virš ininkas . 

Lietuvius dak ta rus čia pasi
t iko Pet ras Regina su žmona. 
Atrodo, kad nebuvo per daug 
griežtos kontrolės. Mūsų dak
t a r a m s buvo leista laisvai va
žinėti ir susitikti suo kuo jie tik 
norė jo . Tad rugsėjo 16 d. 
atvažiavo aplankyti Nemuno 
galerijos muziejų į Gananoąue. 
Čia ir buvo j iems išleistuvės. 
Pirtyje pasikait inę, pasimaudę 
base ine , gerai išmiegojo ir 
s e k m a d i e n į po p ie tų buvo 
nuvežti į Montrealį ir vėl grįžo 
atgal į Lietuvą 

P.R. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. rugsėjo mėn . 28 d. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS STAŠKA 
Mūsų mylimas Brolis mirė š.m. rugpjūčio 20 d. ir bu

vo pašarvotas Petkus Marquette koplyčioje. Pasiliko 
liūdesyje duktė ir brolis Lietuvoje ir sesuo Californijoje. Šeima 
dėkoja išreiškusiems užuojautą asmeniškai, gėlėmis, laiškais 
ir šv. Mišių aukomis. Ypač gili padėka šauliams už budėjimą 
prie karsto ir atsisveikinimo pravedimą. Ačiū klubams, 
kuriems a.a. Juozelis priklausė, už prisiųstas gėles. 

Gili padėka p.p. Misiuliams, p. Zumarienei. p. Mangėlai. 
p.p. Latožams ir visiems brolio draugams, kurie mane globo
jo ir visokeriopai padėjo tvarkant jo paskutinę kelionę j 
Amžinybę 

Ypatinga padėka Adelei Cakavičienei už mano brolelio. 
kaip savo sūnaus, globojimą ir už nuoširdžią užuojautą bei 
skausmo supratimą mano liūdesio ir apsivylimo valandoje. 

Liūdinti sesuo Ieva Koopman. 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ADA AUSIEJIENĖ 

Mirė 1987 m. rugsėjo 12 d. 

Mamyte. Tu esi tik žemės sauja 
Toli, kur tvvro ūkana... 
Bet siela meile ir maldas Tau atnašauja. 
Širdy, hg saulė, spindi man tik Tu viena. 

J ~ S. Santvaras 

D u k t ė R i t a A u s i e j ū t ė - H e i d e m a n n 
S ū n u s L i n a s Ausie jus 

Romas Stakauskas (Rašytojas Rūgstapienis* Antro kaimo programoje „Istori
jos paraštėse", kurios premjera vienintelis pastatymas prieš vnžmniant ynstro 
lems į Lietuva įvyks Jaunimo centre rugsėjo 30 d. 

I fosų mielas pu-;se^ores ALDONĄ RAUCHIENĘ 
ir VIDĄ R I M I E N Ę su še imomis , ne t ekus i a s mielos 
M a m y t ė s 

A.tA. 
ALDONOS TAMOŠIŪNIENĖS 

giliai užj " į č iame ir k a r t u l iūdime 

Krikšto duktė Rita Ausiejūtė-Heidemann 
Linas Ausiejus 

A.tA. 
ANELĖ V. SAKALAUSKAS 

SUPRIKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 27 d., 5:40 vai. ryto, sulaukusi 76 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje iš

gyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Olesė Vilčinskas, 

Anelė Ruth, Aldona Statis, žentas Jonas, Janina Kleinaitis, 
žentas Jonas, Teresė Gelumbauskas, žentas Vladas, Ona Hig-
gins, žentas John, Mary Mulconnery. žentas Larry, marti 
Mary Lou Sakalauskas: dvidešimt trys anūkai, dešimt 
proanūkų ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Jono. motina a.a. Juozo, a.a. 
Albino ir a.a. Zitos. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 28 d. nuo 4 iki 
9 v.v. ir penktadienį, rugsėjo 29 d. nuo 1 iki 9 v.v. Petkus Mar
ąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 30 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros , anūkai, proanūkai i r kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 50th A v . , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave.. Cicero Illinois 

PATARNAUJACHKAGOJE BF.I PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 i 
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x Amer ikos Lietuvių kong
resas , rengiamas Amerikos Lie
tuvių Tarybos, šiemet bus Los 
Angeles spalio 21-22 dienomis. 
Jau dabar Los Angeles, Cal., yra 
sudary tas komite tas , kur is 
kongresą rengia ir rūpinasi, kad 
jis pasisektų. 

x V a n d a Zaborska i tė at
skrenda iš Lietuvos dalyvauti 
Ateities akademiniam savait
galyje, kuris įvyksta spalio 
27-29 Jaunimo centre ir Ateiti
n inkų namuose Lemonte. Za
borskaitė yra literatūrologė, 
kurios studija apie Maironį 
buvo kaltinama nacionalistinė
mis tendencijomis. Ji dėl to buvo 
atleista iš darbo. Zaborskaitė 
skaitys paskaitą „Vaižgantas ir 
Lietuvos atgimimas" Ateities 
akademiniam savaitgalyje. 

x Fu tbo lo rung tynės šį sek
madienį, spalio 1 d., vėl vyks 
Marąue t t e Parko aikštėje . 
„Lituanicos" vyrų komanda 
žais pirmenybių rungtynes prieš 
graikų komandą „Falcons". 
Pradžia 3 vai. p.p. Visi futbolo 
mėgėjai kviečiami. 

x Grožvydas Lazauskas , A 
merikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, rugsėjo 29 d. vyksta 
į Washingtoną ir t en dalyvaus 
Jungtinio Pabaltiečių komiteto 
pasitarime. Posėdyje dalyvaus 
latvių pirm. V. Pavlovskis ir 
estų A. Simonson. 

x Pa t iks l in imas . „Draugo" 
rugsėjo 26 d. laidoje buvo pa
skelbta, rašant apie „Draugo" 
jubiliejinę šventę, kad laimėjo 
pirmą premiją 50 dol. R. Stoč-
k u s Kanadoje, iš tikrųjų turi 
būt i Canada , Cal. Tai yra Cali-
fornijos miestas. 

x Liuda Bendorai t is , Boca 
Raton. Fla., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 20 dol. auką su 
tokiu laiškučiu: „Telaimina 
Dievas Jus ir suteikia daug stip
rybės nepavargstant šiame 
kilniame spaudos darbe. Dėl 
Dievo ir tėvynės Lietuvos. 
Sveikinu nepakeičiamą tikrą 
,Draugą' 80-ties metų gyve

nimo proga. Linkiu, kad .Drau
g a s ' l ankytų ir mūsų 
proanūkus". Labai dėkojame už 
auką ir gražų laiškutį. 

x An t ro ka imo palydėji
m a s į Lietuvą įvyks Jaunimo 
centre, šeštad., rugsėjo 30 d. su 
kokteiliais 6 v.v., vakariene 7 
v.v. ir programa, „Istorijos pa
raštėse", 8 v.v., kuri Čikagoje 
nebebus kartojama. Bilietai 
Vaznelių prekyboje , 2501 W. 
71 St., 471-1424. 

(sk) 

x Š.m. spalio 1 d., sekma
dienį, 3 v.p.p. Lietuvių Tauti
n iuose namuose , 6422 S. Ked-
zie Ave., ruošiami Tautos Fon
d o Tradiciniai p ie tūs . Progra-
mą praves Vladas Vijeikis. Ma
loniai kviečiame jus su artimai
siais šiuose pietuose dalyvauti. 
Savo dalyvavimu jūs paremsite 
VLIKo darbą. F o n d o Komite
t a s . 

<sk) 

x Seimas, kurį rengia seselių 
pranciškiečių Chicagos rėmėjai, 
bus spalio 1 d. Marijonų koply
čioje ir salėje. Koplyčioje 11 vai. 
bus šv. Mišios, kurias laikys 
kun. K. Ramanauskas, o po to 
apie 12 vai. salėje bus pietūs ir 
seimo posėdžiai. Rėmėjams 
vadovauja Sabina Henson ir 
kviečia narius ir svečius seime 
dalyvauti. 

x J u d i t a Raziūnienė jau 
keleri metai išrenka tinkamus 
drabužius Marijos Nekalto Pra
sidėjimo rėmėjų rengiamoms 
madų parodoms iš Peddor's par
duotuvės North Riverside, IL. 
Šiais metais 28 parodoje Ped
dor's rūbus modeliuos Sofija Ple-
nienė, Asta Hannan ir Andrėja 
Mackevičiūtė. Paroda bus spalio 
15 d. 3 v. po pietų Jaunimo cen
tre. Bilietai — Gifts Internatio
nal parduotuvėje ir pas 
platintojas. 

x Arvydas Juozait is , 33 
metų filosofas, vienas iš Lie
tuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
steigėjų, pirmojo persitvarkymo 
laikraščio „Sąjūdžio žinios" 
įsteigėjas, redaktorius i r 
leidėjas, atvyksta į Chicagą ir 
spalio 6 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje Chicagos l ietuviams 
papasakos apie Sąjūdžio stei
gimą bei laisvinimo darbą šian
dieninėje Lietuvoje. 

x Lemonto Balfo skyrius 
rengia cepelinų pietus spalio 1 
d., sekmadienį, 12 vai., tuoj po 
šv. Mišių Lietuvių centre. Kvie
čiami visi cepelinų paragauti ir 
parsinešti namo. 

x Katalikų tikybos pamo
kos Kristijono Donelaičio 
lituanistinėse mokyklose bus 
šeštadieniais nuo 8:30 iki 9 vai. 
ryto Francis McKay mokykloje, 
6901 So. Fairfield Ave. Jaunes
nius ir vyresnius mokinius ruoš 
pirmajai Komunijai ir Sutvir
t in imo sakramentui . Dar 
galima įsiregistruoti tikybos 
pamokoms. 

x Inž. Leonas ir sol. Laima 
Bildušai, Chicago, 111., Gražina 
Kenter , Danbury, • Conn., 
„Draugo" nuoširdūs rėmėjai, 
grąžindami laimėjimų šakneles 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Už a.a. Danutės Mušins-
kai tės — seselės Sofijos sielą 
vienerių metų mirties sukakties 
šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje šeštadienį, 
rugsėjo 30d., 9:30 v. ryto. 
Gimines, draugus ir pažįstamus 
prašome kartu pasimelsti. Bro
l is ir sesuo. 

(ski 

x Dr. Kazys Ambrozait is 
atsiuntė 100 dol. auką ..Pasau
lio lietuvio" specialaus Molo-
tov-Ribbentropo Pakto numerio 
išleidimui. Vasario 16-tos proga, 
jis taip pat aukojo JAV LB iždui 
400 dol. Specialus „Pasaulio lie
tuvio" numerio išleidimas JAV 
LB iždui kainavo 10,000 dol. Iki 
šiol aukų gauta tik 2,200 dol. 
Visi šio numerio gavėjai pra
šomi atsiųsti bent 5 dol., ar dau
giau, auką JAV LB Krašto val
dybai, 2713 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, nes ji apmokėjo spe
cialaus „Pasaulio lietuvio" 
numerio išleidimą. 

fsk) 

Meninę programą atlikę su savo artimaisiais ..Draugo" jubiliejiniam bankete rugsėjo 24 d. Iš 
kairės sėdi: sol. Algirdas Brazis, sol. Margarita Momkienė, sol. Jonas Jocys ir dr. Vitalija 
Vasaitienė; stovi: muz. Alvydas Vasaitis ir Vaclovas Momkus. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x R o m a s Pūkš tys , Trans-
p a k firmos savininkas pra 
neša, kad spalio mėn. išvyks
t a į Lietuvą. J i s vėl sąžinin
gai tarpininkaus savo tautie
čiams pinigų pervedimo ar pa
likimo sutvarkymo reikaluose. 
T r a n s p a k , 2655 W. 69th St., 
C h i c a g o , IL 60829. Tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Ieškoma lietuvė prižiūrėti 
vaikutį 5 dienas savaitėje ir kar-
t u gyvent i . Kre ip t i s : tel . 
871-7510 nuo r y t o iki 4 v. p.p. 
i r pal ikt i savo te l . numeri-

(sk) 

x Lietuvių Fondo vajaus 
proga asmenys, paaukoję 100 
dol., gaus vieną bilietą į 
banketą, kuris įvyks spalio 21 
d. Martiniąue salėje. įnašus 
siųsti ir bilietus įsigyti prašoma 
kreiptis į Lietuvių Fondo raš
tinę. 3001 W. 59 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 471-3900. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA 

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savingc, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk) 

GRANDIES-ATŽALYNO 
KONCERTAS 

Chicagos tautinių šokių an
samblis Grandis, vadovaujamas 
Irenos Smieliauskienės, 
pasikvietė Toronto tautinių 
šokių ansamblį Atžalyną ir 
rugsėjo 23 d. Jaunimo centre 

x Kotryna Graudienė, Miil 
town. N.J., atsiuntė 20 dol. 
auką, dėkoja už ,,Draugą'*, ku
ris ją lankė daugelį metų, bet 
dėl kitų priežasčių prašo 
daugiau nesiuntinėti. Dėkojame 
už auką. 

x Dr. George H. Volodka, 
Largo, Fla., Elena Sabalis, Los 
Angeles, Cal.. Genovaitė Ažu
balis, Fox River Grove, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Mihalina Gedraitis, Sott-
ville, Mich., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 20 dol. už jas 
ir už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Liuda Germanas, Lisle, 
111., grąžino laimėjimų šakneles, 
pridėjo 20 dol. auką su prierašu; 
„Sėkmės ir ištvermės lietuviško 
žodžio ir minties puoselėjime!" 
Nuoširdus ačiū už auką ir lin
kėjimus. 

x Išnuomojamas 5 kamb. 
butas Marąuette Parko apylin
kėje. Antrame aukšte, šviesus, 
apšildomas. Tel. 434-2655. 

(sk) 
x Esu 162 cm ūgio juod

bruvė r u d a a k ė lietuvaitė. 
Baigiau lituanistikos studijas 
pedagoge, bet dabar dirbu 
bibliotekoje. Norėčiau susi
rašinėti su branginančiu Lietu
vą Amerikos lietuvaičiu, besido-
minčiu l i teratūra, menu, 
muzika. Politika nesidomiu, pa
tinka žmogaus psichologijos pro
blemos, vertinu knygas. Šiek 
tiek moku angliškai. Mano 
adresas: Lithuania, Šiauliai — 
235400, Ežero 63-4, Jūra tė 
Sirtautaitė. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių Centro 
valdyba širdingai dėkoja Lietu
vių Fondui, atsiuntusiam 1,000 
dolerių auką Centrui steigti. 

(sk) 

x Keičiame pinigus aukštu 
santykiu. Giminėms Lietuvoje 
galite nupirkti automobilį daug 
pigiau, negu Vilniaus „doleri
nėje". Taip pat galite nupirkti 
namus Lietuvoje. Kreiptis i 
Tomą, tel. 312-570-3243. 

(sk) 

atliko labai turtingą tautinių 
šokių programą, scenoje pasi-
rodydami jungtinėmis jėgomis. 
Abidvi grupės rūpestingai pasi
ruošusios. Atžalynas tik prieš 
tris savaites grįžęs iš gastrolių 
Lietuvoje. Ten atliko septynias 
programas. Salės buvo užpildy
tos, o Kaune Dainų slėny daly
vavo apie 5.000 žmonių. 
Gastroliavo Vilniuje, Palangoje, 
Anykščiuose. Labai patenkinti 
išvyka į Lietuvą. Susitiko gi
mines, daugelis Lietuvą pama
tė pirmą kartą. Atžalynui vado
vauja Vida Vikūnaitė ir Aldona 
Zambilienė, kuri dėl ligos į 
Chicagą negalėjo atvykti. Iš viso 
atvyko 25 šokėjai iš Toronto ir 
apylinkių. Jų pranešėja Irena 
Poškutė davė poetiškus įvadus 
į kiekvieną šokį. Jie parodė 
daugelį šokių, kurie sėkmingai 
buvo atlikti Lietuvoje. Atža
lynas atsivežė ir savo orkestrą. 
Muzikantai — Kazys Deksnys, 
Dana Pargauskaitė, Martynas 
Tarvydas. Edis Lukošius, And
rius Vaičiūnas. Su palydovais iš 
Kanados atvyko 35. Apie pusę 
jų šokėjų studentai, o pusė 
aukšt. mokyklų moksleiviai. 
Atžalynas gyvuoja jau 18 metų. 

Grandies šokėjai beveik visi 
studentai. Grandies orkestrą 
sudarė Darius ir Audrius 
Polikaičiai. Programą pradėjo 
Grandietės Rima Polikaitytė, 
Vida Brazaitytė ir Danutė Pen-
čylaitė. Pasveikino Atžalyną. 

Programa buvo gausi. Tauti
niais drabužiais pasipuošę 
šokėjai atliko tautinius šokius: 
vakaruškos, zanavykų aplinki
nis, abrūsėlis, juodbėrėlis, 
sadutė, rezginėlė, pakeltkojis, 
malūnas landytinis, subatėlė, 
žiogelis, aštuonytis, siuntė 
mane motinėlė, čigonėlis, 
lenciūgėlis, ūsauninkas. Buvo ir 
vestuvių pavaizdavimas^iršlio 
šokis. 

Viskas buvo atlikta gyvai, 
sklandžiai parodant naujų fi
gūrų, keičiantis ansambliams 
ar kai ką atliekant drauge. Tai 
buvo patraukli šokių pynė su 
gerai suplanuotais išėjimais ir 
užbaigimais. Publika reiškė 
didelį pasitenkinimą. Gaila, kad 
dabar, kai tiek visus sutraukia 
menininkai iš Lietuvos, vietinių 
jėgų pasirodymai ne taip gau
siai lankomi. Programai pasi
baigus, nuoširdžiai padėkota 
svečiams iš Toronto, pagerbta ir 
apdovanota Irena Smieliaus-
kienė. Ji daug nusipelno ne vien 
šokių mokydama, bet ir atkvies-
dama kitas tautinių šokių 
grupes, tuo plėsdama jaunimo 
pažintį ir bendravimą. 

Buvo iškelti ir Grandį 
globojančių Irenos ir dr. Leono 
Kriaučeliūnų nuopelnai, pa
dėkota dabartiniam globos 
komitetui, kuriam vadovauja 
Birutė Jasaitienė. Iškviesta ir 
scenos šviesas tvarkanti Vida 
Momkutė. Su Grandimi dirba ir 
Dalia Bilaišytė. 

Po programos šokėjams buvo 
vaišės kavinėje. Svečiai iš To
ronto nakvynei nuvyko į Holi-
day Inn ir sekmadienį autobusu 
grįžo į Torontą, kur daugelio jų 
laukia pamokos ir darbas. Visa 
programa Chicagos lietuviams 
buvo labai maloni atgaiva. 

Juoz . Pr . 

IŠVYKA Į EAST CHICAGO 

Pavasario saulutei sušvitus ir 
žolytei pradėjus žaliuoti, atgy
ja gamta ir tuo pačiu prasi
deda didelis „darbymetis" 
gegužinės-piknikai, rengiami 
įvairių organizacijų bei klu-
belių. Prieš daugelį metų 
gegužinėms rengti buvo pakan
kamai aikščių, aikštelių net 
miško pievelėse. Šiais laikais la
bai sunku gauti aikštelę. Kar

tais pasitaiko tokia laimė, jeigu 
turi gerų pažįstamų, kaip antai, 
A. A. Grinių sodyboje Lemonte. 
Tokiu būdu viena kita organiza
cija prisiglaudžia jų gražioje so
dyboje. Kitu atveju gegužinės 
vyksta, kaip sakoma, po stogu. 
Todėl kas sekmadienį yra 
užimta Šaulių salė, kurioje prie
globstį randa daugelis organiza
cijų ir klubų. Mūsų lietuviškoji 
visuomenė labai mėgsta 
gegužines gražioje gamtoje, 
medžių pavėsyje. Taip ir tęsia
si gegužinių laikas nuo anks
tyvo pavasario iki vėlyvo 
rudens. 

Jau kelinti metai iš eilės pasi
darė lyg ir tradicija surengti 
vieną gražią gegužinę-išvyką į 
East Chicago, Indianą. Šiais 
metais tokią gegužinę-išvyką 
surengė R.L.B-nės East Chica-
gos-Indianos apylinkės valdyba, 
kuriai vadovauja žinomas 
visuomenininkas, daugelio or
ganizacijų narys ir dosnus auko
tojas Kazimieras Čiurinskas sa
vo gražioje sodyboje. Manau, 
kad nebuvo gegužinė, bet tikra 
ta žodžio prasme išvyka, nes 
vykome dviem autobusais: 
vienas iš Cicero ir Brighton 
Parko, o antras iš Marąuette 
Parko. Tuojau po šv. Mišių Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje pajudėjome 
Indianos link. 

Atvykusius malonus šeimi
ninkas nuoširdžiai visus sutiko. 
Kadangi buvo rugpjūčio 27 d., 
tai oras pasitaikė gana šiltokas. 
Paruošti ir baltai apdengti 
stalai, pastatyti medžių pavė
syje, tuojau buvo okupuoti iš
vykos dalyvių. Kam buvo per 
šilta lauke, tas galėjo sėdėti 
gražiai įrengtame rūsyje, 
kuriame veikė vėsinimas. Tose 
pačiose patalpose buvo dali
namas maistas, kuris buvo švie
žias ir gerai paruoštas. Maistas 
buvo tikrai geras. Taip pat 
veikė ir baras, kas norėjo atsi
gaivinti arba ir linksmesniu 
pasidaryti. Visą laiką grojo lie
tuviškų plokštelių muzika. 

x P a r d u o d a m e kompiu
terius su Lietuvoje tinkama 
konfigurcija. Reikalui esant, 
surandame pirkėją. Teirautis 
pas Arūną, tel. 312-579-3243. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Pennsylvaiujos valstijos 
l ė š o m i s i š l a ikomame An-
thracite Heritage muziejuje, 
Scrantone, PA, lapkričio 19 d. 
inž. Vytautas Šliūpas yra mu
ziejaus kv ies tas ska i ty t i 
paskaitą apie savo tėvą aušri
ninką dr. Joną Šliūpą, kuris il
gai dirbo ir gyveno tame mieste. 
Jo paskaita bus paįvairinta 
sienine parodėle, vaizduojančia 
dr. Jono Šliūpo gyvenimą — 
fotografijos, laiškai , raštai , 
r ankrašč ia i , dokumenta i , 
straipsniai, jo leistos ar rašytos 
knygos ir kt . Po paskaitos 
Scrantone PA, ta parodėlė bus 
pervežta į Chicagą ir bus išsta
tyta Lietuvių centre Lemonte, 
IL, per šeštąjį mokslo ir kūrybos 
simpoziumą lapkričio 22-26 die
nomis. 

— Pasaul io Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkui dr. Vy
tautui Bieliauskui iš Australijos 
Nata l ie Cooper, sekdama 
Australijos spaudą, susidomėjo 
Lietuvos Sąjūdžio veikla. Norė
dama apie Sąjūdį ir Lietuvos 
atgimimą daugiau sužinoti, j i 
kreipėsi į pirmininką Cin-
cinnati, OH. Gavusi iš ten atsa
kymą, pasisakė norinti padėti 
Lietuvai laisvinimosi darbe. J i 
pranešė, kad pradės rašyti laiš
kus Australijos parlamenta
rams, ragindama Jungtinėse 
Tautose kelti Pabaltijo kraštų 
neteisėtą okupaciją, rei
kalaujant, kad ji būtų panaikin
ta. N. Cooper atsiuntė 200 dol. 
auką, skirtą Sąjūdžiui. Jos auka 
buvo padėta įPLB iždą Sąjūdžio 
sąskaiton, kaip PLB valdyba 
yra pasiėmusi globoti Sąjūdžio 
aukas. Aukos atleidžiamos nuo 
taksų, jei siunčiamos PLB 
valdybai. PLB būstinė yra: 2968 
Compton Rd., Cincinnati, OH 
42511-2966. 

Sofija Plenienė, Laima Vaičiūnienė ir Danutė Pareigienė Balfo piknike skirs
to gausias „Laimes šulinio" dovanas. 

.Draugo" juhiliejini vakarą pravedusi Matilda Marcinkienė. 
Nuotr J. Tamulaičio 

Veikė ir turtingi laimėjimai, 
kurių bilietėlius platino iš ok. 
Lietuvos Irena, Onutė, Alma, L 
Pocienė ir kitos. Prieš pra
dedant, pirm. K. Čiurinskas pri
statė kai kuriuos asmenis: tary
bos prez. pirm. A. Juškevičių su 
žmona sekr. A. Repšienę, centro 
valdybos pirm. dr. V. Dargį, gar
bės narį kan. V. Zakarauską, 
apygardos pirm. inž. S. Du
bauską, Cicero apylinkės pirm. 
A. Skopą su žmona, buvusį 
Altos pirm. T. Blinstrubą su 
žmona, dr. B. Kasakaitienę, S. 
Virpšą, išvykos vadovą J. Bag-
džių ir kitus. Taip pat padėkojo 
visiems už gausų dalyvavimą. 
Dovanų paskirstyme buvo 
laimingų ir nelaimingų. Dr. V. 
Dargis laimėjo net tris gero 
gėrimo butelius. Taip pat neat
siliko ir A. Juškevičius, laimėjęs 
gražų E. Smilgio tapytą 
paveikslą. 

Nors vieną kitą žodelį noriu 
pasakyti apie R.L.B-nės pirm. ir 
šios sodybos šeimininką K. Čiu-
rinską. K. Čiurinskas jau 
daugelį metų gyvena Indianoje. 
Prieš kiek metų vertėsi namų 
statyba, todėl, galima sakyti, 
yra pasiturįs žmogus. Jis 
priklauso visoms organizaci

joms, esančioms Indianoje ne tik 
lietuviškom, bet ir amerikietiš-
koms. Taip pat dažnai matomas 
ir Chicagos renginiuose. Trum
pai sakant, jis yra geras patrio
tas, dosnus aukotojas, sąžinin
gas ir remias visus lietuviškus 
reikalus. Todėl pas jį į šią iš
vyką atsilankė apie 200 žmonių. 
Tai yra labai daug. 

Negaliu prabėgti nepami
nėjusi jo valdybos, kuri taip 
maloniai visus aptarnavo: A. 
Kašinskienė, E. Smilgys, B. 
Turkevičius, M. Vaičeliūnienė, 
A. Vinikas (kuris ir yra Altos 
pirmininku nuo 1953 m.), V. 
Kašinskas, V. Kleinienė, A. Ne-
vardauskas, A. Barauskas ir S. 
Smilgienė. Linksmai praleidę 
dieną ir vakarui atėjus, turė
jome apleisti šią gražiąją so
dybą. Tad iki kitų metų. 

Ant . Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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




