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Lietuva smerkia TSRS 
nuolaidas teroristams 

AT pirmininko ir minis ter io p i rmin inko p r e i š k i m a i 

Vilnius. 1991 rugpjūčio 8. 
(LIC) — Šiandien iš Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos Infor
macijos biuro gauti du pareiški
mai — V. Landsbergio ir G. Vag
noriaus žudynių Medininkuose 
klausimu. Čia šių pareiškimų 
tekstai. 

Lietuvos Respubl ikos 
ministro p i rmin inko 

pareiškimas 
Demonstratyvus, organizuo

tas Lietuvos Respublikos poli
cijos ir muitinės pareigūnų 
nužudymas Medininkų kontro
lės poste — tai ne tik netektis ir 
sielvartas Lietuvos tautai . Tai 
kartu ir bandymas subrandinti 
TSRS prieš žmoniškumą ir de
mokratiją nukreiptus procesus, 
galinčius sukelti t ragiškas 
pasekmes visame regione. 

Pastarieji įvykiai aiškiai 
primena kruvinąjį sausį, kai 
vadinamieji , .nacional inio 
gelbėjimo komitetai", pradžią 
gavę Pabaltijo respublikose, 
tuoj buvo įsteigti ir daugelyje 
TSRS vietų. J ie grasino jėga 
užgrobti valdžią. Tačiau anti
valstybinių akcijų organizato
riai liko nenubausti. Pasinau
dojusios tuo, TSRS konservaty
viosios jėgos į valstybės lygį 
iškėlė politinį terorą, kurį 
vykdo OMONas ir kitos represi
nės kariškių grupuotės. Ir jos 
nuolat aktyvėja. 

Rengiami ginkluoti 
užpuolimai 

Surengti demonstratyvūs, 
provokaciniai ginkluoti išpuo
liai Lietuvos Respublikoje TSRS 
prezidento pastarųjų apsilan
kymų Osle ir Londone išvaka-

Rusijos fabrikai 
naikina celes 

M a s k v a . Prancūzų žinių 
agentūra pranešė, jog rusų 
fabrikai pradėjo šią savaitę 
vykdyti Rusijos Respublikos 
prezidento Boriso Jelcino 
įsakymą atsisakyti politinių 
organizacijų veikimo savo 
fabrikuose. Tačiau kai kur 
susiduriama su rezistencija. 
Senieji komunis ta i liepia 
neklausyti to įsakymo ir sako, 
kad jis yra prieš Sovietų Kons
tituciją. Jie net sako, kad tai 
pažeidžia žmonių teises. 

Ne visur tai vykdoma, tačiau 
„mes vykdome įsakymą ir pro
cesas yra prasidėjęs'*, pasakė 
gen. Viktoras Ivanenko, nese
niai Rusijos naujai suorgani
zuotos nepriklausomos saugu
mo sistemos viršininkas. „Mes 
susirišome su visomis KGB 
įstaigomis visoje Rusijoje", 
pasakė jis. „Tassas" paskelbė, 
jog Leningrade 53 fabrikai 
nepripažįsta Jelcino įsakymo, 
bet to pat ies Leningrado 
Komunistų partijos vadas Boris 
Gidaspovas pasakė vieno 
fabriko darbininkams, kad 
„įsakymas turi būti vykdomas". 
Ivanenko pranešė, kad Jelcinas 
jam sakęs, kad komunistų celių 
panaikinimas turįs būti atliktas 
pamažu, šaltai, bet tvirtai. Gi 
Jelcino spaudos sekretorius 
Pavel Voščanovas sako, jog šis 
apsivalymas gali tęstis visus 
šiuos metus. 

AP žinių agentūra pranešė, 
kad didelė dalis Rusijos 
Komunistų part i jos narių 
paskelbė savo atsiskyrimą 
praėjusi šeštadienį. 

rėse, TSRS vadovams nuolai
džiaujant, nesusilaukę atkirčio. 
Išpuolius organizavusios jėgos 
pagal iau surengė įžūlią ir 
žiaurią susidorojimo su Lietuvos 
pareigūnais akciją Medinin
kuose JAV prezidento vizito 
TSRS metu. Ir vėl Lietuva 
pas i r ink ta kaip pr iedanga. 
Pagrindinis tikslas pasitikrinti 
jėgas, o kartu įbauginti ir savo, 
ir užsienio vasltybes. Jeigu ir 
toliau šių pavojingų akcijų orga
nizatoriams bus nuolaidžiau
jama, tragiški įvykiai Medinin
kuose gal i t a p t i p radž ia 
ginkluotų antivalstybinių pučų 
TSRS bei Pabaltijo respubli
kose, sukelti pavojų rimčiai 
kaimyninėse valstybėse. Todėl 
kviečiame demokratijos kelią 
pasirinkusius TSRS Sąjungos 
bei paski rų jos respublikų 
vadovus imtis visų įmanomų 
priemonių prievartai sustab
dyti , užki rs t i kelią š iame 
Europos regione besimezgan-
čiam konf l ik tu i . Aktyv ios 
paramos demokratinėms TSRS 
jėgoms, taip pat Pabaltijui, 
poziciją turėtų užimti ir kitos 
valstybės. 

Kodėl negrąž inami pas ta ta i? 
Mums sunku suprasti, kodėl 

TSRS prezidentui M. Gorba
čiovui, taip pat visam pasauliui 
pasmerkus kruvinus sausio 
įvykius Vilniuje , iki šiol 
negrąžinami TSRS kariškių 
užgrobti Lietuvos televizijos ir 
kiti pastatai, kodėl neišformuo
jamas arba neišvedamas iš 
Lietuvos organizuota teroristinė 
veikla užsi imantis OMONo 
būrys, kurį aktyviai remia 
antidemokratinės TSRS jėgos. 
Šios kuklios teisingumo atsta
tymo priemonės, žinoma, neiš
spręstų demokratijos įtvirti
nimo TSR Sąjungoje ar santy
kių su Lietuvos Respublika 
sureguliavimo problemų. Ta
čiau, tai liudytų TSRS vyriau
sybės pastangas užkirsti kelią 
rengiamoms valstybės masto 
organizuoto teroro akcijoms. 
Supratimo ir paramos tikimės ir 
iš TSRS prezidento bei JAV pre 
zidento. 

Sovietų pareiškimu negal ima 
pa t ikė t i 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis priėmė domėn 
SSRS VRM (Vidaus reikalų mi
nisterijos), KGB ir Gynybos 
ministerijos 1991 m. rugpjūčio 
7 d., pareiškimą, kad šių žinybų 
vadovybė neprisidėjo prie Medi
ninkų žudynių. Vis dėlto, 
kadangi tos žinybos nuslėpė 
1991 m. sausio mėnesio žudynių 
Vilniuje ka l t i n inkus , tyčia 
platino melą ir dezinformaciją, 
jų dabartinis pareiškimas dėl 
Medininkų negali būti pati-
mas. 

Čekoslovakijos — 
Lietuvos sutartis 

P r a h a , Rugpjūčio 3 d. — 
Čekoslovakijos žinių agentūra 
praneša, jog Čekoslovakija ir 
Lietuva pasirašė Vilniuje susi
tarimą tarp šių kraštų vyriau
sybių, jog pradedami ekonomi
niai ir moksliniai ryšiai. Eko
nominis bendradarbiavimas bū
siąs pagrįstas „kietąja valiuta" 
tarp suinteresuotų įmonių abie
juose kraštuose, bet tuo tarpu 
dar ne tarp abiejų vyriausybių. 
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Prekybos susitarime 
Pabaltijo respublikos 
prisegamos Sovietams 

Lietuvos vyriausybė pritaria 
Bradley įstatymo projektui 

Ketvirtųjų Pasaulio 
lietuvių žaidynių atida
rymo momentai liepos 
27 d. 

Viso pasaulio lietuvių 
sportininkai dalyvavo Ro
tušes aikštėje Kaune. Ba
zilikoje šv. Mišias aukojo 
kard. V. Sladkevičius. Po 
to Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje, prie 
Laisvės statulos, Tautinės 
olimpiados dalyvis boksi
ninkas Antanas Zaboras 
žaidinių žibintą perdavė 
olimpiniam čempionui Ša
rūnui Marčiulioniui. Eise
na vyko į Ažucl>ną. Sus
kambo varpai. Šeši raite
liai daudytėmis tris kartus 
sugrojo „Lietuviais esame 
mes gimę". 250 vaikų stadione vejoje sudrę olimpiniu:- žiedus. Mergaitės sudarė Lietuvos 
žemėlapio kontūrus, o vyrai — žodį „Lietuva". Grojo 240 jungtinis jaunimo pučiamųjų instrumentų 
orkestras. 

Žaidynių dalyviai prisiekė prie šventės vėliavos. 
Lietuvos prez.Vytautas Landsbergis pasveikino: „Džiaugiuosi šia diena kartu su jumis kaip 

laisvos Lietuvos pilietis. Žaidynės vėl prasideda Lietuvoje, ir niekas neuždraus jų rengti tada. 
kai panorėsime. Dangus mus laimina. Sėkmės visiems žaidynėse"! 

Skydas" sako: 
Prie žudynių prisidėjo KGB >> 

Maskva. Rugpjūčio 8 d. — AP 
žinių agentūra pranešė, jog 
Sovietų kariuomenėje susiorga
nizavusi reformistų grupė 
pareiškė šiandien, kad KGB 
padėjo egzekucinio sti l iaus 
žudynėse, kai buvo sušaudyti 
lietuviai pasienio sargybiniai 
praėjusią savaitę. 

„Nusikaltimas buvo iš anks
to suplanuotas ir gerai paruoš
t a s " , pa sakė Vital is 
Juražtsevas, kariškių „Skydo" 
sąjūdžio vadovas, kurie veikia, 
kad Sovietų kariuomenėje būtų 
daromos reformos. Juražtsevas 
sako, jog jo investigacijos sky
rius nusprendė, kad liepos 
31-osios žudynės buvo KGB 
suplanuoto veikimo įvykdytas 
nusikaltimas su Vidaus reikalų 
ministerijos dalinių Lietuvos ir 
Latvijos sostinėse pagalba. 

„Skydo" investigacijos ko
misija paskelbė, jog Sovietų 
reguliarios kariuomenės dali
niai „nedalyvavo toje egzekuci
joje". Bet Juražtsevas pasakė, 
kad „sričių komendatai buvo 
įspėti apie planuojamą 
žudymą". 

Kremlius yra paskelbęs, kad 

Šį susitarimą pasirašė Čekoslo
vakijos ambasadorius Sovietų 
Sąjungai Rudolf Slansky ir 
Lietuvos ministerio pirmininko 
pavaduotojas Vytautas Pakal
niškis. Dieną prieš tai Slansky 
pasirašė panašų susitarimą su 
Estija ir Latvija. Čekoslovakija 
yra pirmoji valstybė, kuri 
pasirašė sutartis su Pabaltijo 
valstybėmis, pranešė „Laisvės" 
radijas Europoje. 

mui t in ių būs t inės y ra 
neteisėtos. 

O KGB vadovybė šiandien 
išleido oficialų tuo reikalu 
pranešimą, pažymėdama, jog 
kaltinimai apie jų įsivėlimą 
Medininkuo-e „yra visiškai be 
pagrindo", ta:p pranešė „Tasso" 
žinių agentūra. 

Sovietų pilotai pradės 
streikuoti šeštadienį 

Maskva - Associated press 
praneša, kad Sovietų pilotai tre
čiadienį nusprendė streikuoti, 
bet neaišku, ar lėktuvų skry
džių kontrol ie t r ia i pri
sijungs prie jų. Orficialieji 
sako. kad 57.000 Sovietų pilotų 
sustabdys savo skraidymus 
trims savaitėms, pradedant 
šeštadieniu Jei 12,000 kontro
lierių prisijungs, da rbas 
nutrūks neribotą laiką. Pilotų 
profsąjunga nor i , kad jų 
atlyginimai būtų padidinti 
trigubai ir atsotogų laikas būtų 
pratęstas nuo 40 dienų iki 72. 
Jie taip pat nori, kad pilotų dar
bas būtų pr i sk i r tas prie 
labiausiai pavojingų profesijų. 
kad būtų leista išeiti į ankstyvą 
pensiją ir pensijos dydis būtų 
padidintas. 

- Maskvoje šią savai tę 
susidarė ilgo- eilės prie svai
ginamųjų gėrimų parduotuvių. 
Sovietų vyriausybė suvaržė 
vyno ir vodkoa pardavimą, nes 
trūksta prod^tų jų pagamini
mui. Dabar • džiama asmeniui 
pirkti tik dv • onkas vodkos per 
mėnesį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— B e i r u t e Reuterio pra
nešimu, šiitai musulmonai gro
bikai išleido 5 metus nelaisvėje 
išbuvusį britą John McCarthy, 
bet kita grupė pagrobė prancūzą 
ir paskelbė, jei bus dar daugiau 
vakariečių paleista, t a i jie 
mužudysią tą prancūzą. 

— Izrae l i s susilaukia tarp
tautinio spaudimo iš daugelio 
vyriausybių, kad paleistų savo 
kalėjimuose laikomus maždaug 
300 libaniečių ir palestiniečių, 
nes tik tada galima tikėtis 
vakariečių pagrobtųjų paleidi
mo. Tačiau Izraelis reikalauja, 
kad arabai paleistųjų septynis 
Izraelio kareivius, kurie buvo 
paimti 1982 ir 1986 metais 
karinių operacijų metu. 

— J u n g t i n i ų T a u t ų 
Generalinis sekretorius prez. de 
Cuellar sekmadienį skrenda į 
Londoną ir ten susitiks su 
išleistuoju McCarthy, kuris jam 
turi laišką iš jo kankintojų. 
Nelaisvėje tebelaikomi šeši 
amerikiečiai kartu su kitais še
šiais vakariečiais. 

— „Chicago T r i b ū n e " užsie
nio klausimais rašąs kolum-
n i s t a s B.J. Cu t l e r siūlo 
pagalvoti apie Michailo Gor
bačiovo kandidatūrą Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus 
pozicijai. Šios tarptautinės in
stitucijos galva bus renkama šį 
rudenį 159 valstybių narių, bet 
praktiškai kandidatas turi būti 
priimtinas visiems 5 Saugumo 
tarybos nariams — JAV, Brita
nijai, Kinijai, Prancūzijai ir 
Sovietų Sąjungai. 

— Jungt in ių Tautų Saugumo 
taryba vienbalsiai sutiko, kad 
abi Korėjos būtų šios institucijos 
narėmis. 

VVasbingtonas. — Sugrįžęs iš 
Maskvos, prezidentas Bushas 
prašo, kad JAV Kongresas 
patvirtintų prekybinę sutartį ir 
proklamaciją, kurioje Pabaltijo 
kraštai yra prisegami prie 
Sovietų Sąjungos. 

Prezidento Busho rugpjūčio 2 
d. proklamacija, liečianti pre
kybinę sutartį tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos, prasideda 
gana nežymiai. J is pareiškia, 
kad „derybose su Sovietų 
Sąjungos atstovais sudariau 
sutartį^ liečiančią prekybinius 
santykius tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos". Jis praneša, kad 
derybos buvo vykdomos pagal 
J A V prekybos į s t a tymus , 
įvestus 1974 metais ir. kad 
pagal tuos įstatymus, sutartis 
su Sovietų Sąjunga pradės 
galioti abiejų kraštų valdžioms 
ją raštiškai patvirtinus. „JAV ir 
Sovietų Sąjungos valdžioms 
patvirtinus šią sutartį, prekyba 
su Sovietų Sąjunga veiks ne
diskriminuojančio tarifo (Most 
Favored Nation) būdu..." Tuo 
pačiu, prezidentas sako, kad 
„nesužalojus ilgametės JAV 
politikos, kuri nepripažįsta Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos įjun
gimo Sovietų Sąjungon. 
nediskriminuojantis tarifas 
(MFN) bus taip pat pritaikoma? 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
produktams". 

Ryšiai t ik su Sovietais 
Padaręs šią proklamaciją, 

prezidentas rugpjūčio 2 d. laišku 
kreipėsi į JAV Atstovų rūmų 
bei Senato pirmininkus, pra
šydamas Kongreso patvirtinimo 
sudarytai sutarčiai: „Siunčiu 
nuorašą proklamacijos, kuri 
suteikia nediskriminuojantį 
tarifą (MFN) Sovietų Sąjungos 
produktams". Laiške preziden
tas tvirtina, kad „šios sutarties 
įvykdymas sustiprins politinius 
santykius tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos ir bus abiejų kraštų 
naudai. Sutartis taip pat įkvėps 
naujų jėgų diplomatiniams 
santykiams, kurie sustiprina 
politines bei ekonomines re
formas Sovietų Sąjungoje". Jis 
taip pat pareiškia, kad ši „sutar
t i s patvir t ina ir praplečia 
Amerikos firmų pagrindines 
teises komercinėje veikloje So
vietų Sąjungoje bei prekyboje su 
Sovietų piliečiais ir firmomis". 
Kaip matome, prezidento laiške 
kalbama vien tiktai apie santy
kius su Sovietų Sąjunga. 

Prezidentas Bushas baigia 
savo laišką prašymu: „Skatinu 
JAV Kongresą kuo greičiau pat
virtinti JAV ir Sovietų Sąjungos 
prekybinį ryšių sutar t į ir 
proklamaciją^ su te ik ianč ią 

— J u g o s l a v i j a pakvie tė 
tarptautinius stebėtojus sekti 
paskelbtas paliaubas su Kroati
jos Respublika. Tą komisiją 
sudarys Čekoslovakijos, Len
kijos, Švedijos ir Kanados 
atstovai. Šį planą Jugoslavijai 
pasiūlė Europos Saugumo ir 
Bendrarbiavimo konferencija, 
kurią sudaro 35 tautos. 

— Maniloje Filipinų vyriau
sybė atmetė Imeldos Marcos 
prašymą grįžti į Filipinus su 
savo vyro, buvusio prezidento, 
palaikais. 

ned i skr iminuojan t į ta r i fą 
(MFN) Sovietų Sąjungos, Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos pro
duktams...'* Nežiūrint to, kad 
pirmu žvilgsniu prezidento 
Busho proklamacija a t rodo 
palanki Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, giliau pažvelgus, pasiro
do, kad ji yra nuostolinga 
Pabaltijo kraštams. 

Su Pabal t i jo vada i s ne s i t a r ė 
Nors prezidentas teigia, kad 

JAV nepripažįsta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos įjungimo Sovietų 
Sąjungon, Pabaltijo kraštų pre
kybinis statusas buvo įtrauktas 
į jo diskusijas ir sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Pabrėžtina, 
kad tuo reikalu Bushas tarėsi 
su sovietais, o ne su lietuvių 
demokratiniai išrinkta valdžia. 
Matyt, jog Pabaltijo kraštai 
surišami su Sovietų Sąjunga, 
nes tiktai Gorbačiovas pasirašys 
sutartį su Bushu. Su Pabaltijo 
kraštų vadais nebuvo nei tar
tasi. 

Visi trys Pabaltijo kraš tų 
vadai iš anksto perspėjo, kad 
MFN su ta r t i s su Sovie tų 
Sąjunga, kuri priskaito Pa
baltijo kraštus Sovietų Są
jungon, sukompromituotų jų 
MFN sutarčių svarumą ir tuo 
pažeistu jų suverenumo teises. 
Jie yra prašę, kad jų kraštai 
būtų a tsk i r t i nuo Sovietų 
Sąjungos MFN statuso ir kad jų 
atskiros MFN sutartys būtų at
gaivintos. 

Lietuviai tik už sen. 
Bradley į s ta tymą 

Senatorius Bill Bradley (D-
NJ) labai aiškiai pamatė, kad 
Busho Administracijos pozicija 
yra pavojinga Pabaltijo kraš
tams. Todėl jis Senatui pristatė 
savo įstatymo naują projektą . 
(Senate Resoliution 1599 — the 
Bradley Bill). kuris aiškiai 
pasako, kad Pabaltijo kraštai 
negali būti prisegami prie 
Sovietų Sąjungos MFN statuso 
ir Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
atskiros MFN sutartys turi būti 
atgaivintos. 

Lietuvos valdžia yra pareiš
kusi pilną pritarimą Bradley 
įstatymui, ir todėl kiekvienas 
JAV gyvenantis lietuvis turėtų 
susisiekti su savo senatoriumi 
ir paprašyti, kad ji arba jis 
remtų Senate Resolution 1599 
— the Bardlev Bill on Baltic 
MFN. 

Gin ta T. P a l u b i n s k a i t ė . 
..Draugo" korespondentė. 

VVashington. D.C. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 10 d.: Laurynas. 
Astra. Laima. Nor imantas . 
Tautenis. 

Rugpjūčio 11 d.: Tiburcijus, 
Klara. Ligija. Visvilė. Zuzana. 

Rugpjūčio 12 d.: Laimonas. 
Hilarija. Kindiras, Tvirgilė. 

Rugpjūčio 13 d.: Ipolitas. 
Diana. Gilvilė. Naglis. Poncija-
nas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:52. leidžiasi 7:59. 
Temperatūra šeštadienį 80 1., 

sekmadienį 82 1., pirmadienį 83 
1., antradienį 84 1. 



u n r t u u r t o , sestauienis, i»yi m. rugpjūčio men. W d. 
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ROKO GRUPĖ „FOJE" 
STUDIJŲ SAVAITGALYJE 

Ką tik gautame laiške Biru 
tė Bublienė, jubiliejinio atei 
tininkų studijų savaitgalio ,.91 
organizatorė, rašo: ..Turiu geru 
.činių ,FOJK - lietuvių jaunimo 
roko grupė iš Lietuvos -- daly 
vaus studijų dienų vakarinėje 
programoje sekmadienį. Taig:. 
reikėtų labai garsinti, nes mūsų 
jaunimui labai patinka". Tas 
laiškelis - tai akstinas šiai ko-
i espondencijai 

Penktasis studijų savaitgalis 
prasidės rugpjūčio 30 dieną, 
penktadienį, o baigsis rugsėjo 2 
dieną, piunadienj. Visa pro 
gramą vyks Dainavoje, 15100 
Austin Road. Manchester, MI 
Tikimasi, kad šis jubiliejinis sa 
vaitgalis sumuš visus anks 
tyvesnius rekordus ir sutrauks 
daugiau negu 200 dalyviu 
Priežasčių tokiam optimizmu; 
yra. Studentai ateitininkai savo 
ugningą stovyklą, kuri prasidės 
ateit ininkų namuose Lemontt 
i ugpjūčio 23 d., tes rugpjūčio 
25-29 dienomis jau Dainavoje. 
Laukiama, kad jų dauguma liks 
ir dalyvaus stadijų savaitgalyje. 
Jau minėta roko j^rupė „Foje" 
iš Lietuvos bent muzikos vaka
rui turėtų sutraukti šimtus 
lietuviškojo roko entuziastų. 
Pagaliau pati studijų savait
galio programa —jos įvairumas, 
gilumas, aktualumas — beveik 
garantuoja pasisekimą. Studijų 
savaitgalis vadinamas jubi 
liejiniu, nes šįmet švenčiame 
.Ateities"" žurnalo aštuonias 

dešimtąjį gimtadienį. Žurnalas 
turi šimtus skaitytojų, kurių 
nors dali- norės kartu, savait
galio metu. tą gražų jubiliejų 
paminėt: Stengiamasi siste 
mingai ir :š anksto ateitininkus 
ir visuomene informuoti apie 
ruošiamas studijų dienas. 

Kokie atsiliepimai iš pernai 
studijų dienų9 Dalis jų buvo at
spausdint; šiame skyriuje spalio 
12 dienos laidoje. Porą citatų iš 
ten; dr. Marija Kaminskaitė iš 
Lietuvos: .,Aš netikėjau, kad at
vykus į to l ima kraštą -
Ameriką - patekčiau ateiti 
ninku šeimon. Pradžioje jautėsi 
tam t ikra baime. Jau tėme 
didelę reprezentaci jos at
sakomybe. Įspūdis iš Dainavos 

ypač džiugina ateitininku 
sendraugių susiorganizavimas". 
Regina Šilgalienė iš Clevelando: 

Studijų dienose jaučiasi gene 
racijų bendrivimas". Kun. dr. 
Valdemaras Cukuras iš Put 
nam: ..šeimos nuotaika kartu 
-=u lietuviais iš Lietuvos buvo 
neapsakoma Lietuvos svečiai 
mums prabilo viduje". 

Ko tikėtis šįmet? Detali stu
dijų dienų programa jau tilpo 
šiame skyriuje prieš keletą sa 
vaičių ir jos nekartosime. Du iki 

šiol svarbiausi papildymai yra 
roko grupės „Foje" koncertas ir 
poetės Liūnės Sutemos daly 
vavimas poezijos vakare. Pro
gramoje pramatome devynias 
paskaitas, vieną simpoziumą, 
poezijos ir muzikos vakarus, 
dvasine atgaivą ir neužmiršta 
mas vakaronės „Baltojo avino" 
svetainėje. Gaivinantis Spyglio 
ežerėlis ir pramintas gamtos 
takelis laukia visų - didelių, 
mažų... ir studentų 

Chronologine eile trumpai iš
vardinami jau sutikę paskai
tininkai ir jų pranešimų temos: 

Kristina Montvilas Kutkutė 
— „Lietuvos menas ir meni
ninkai". 

Dr. Vytautas Vygantas — 
„Žengiame į 21 mąjį šimtmetį". 

Danutė Bindokienė — „Šven
čiant ,Ateities' 80 tųjj gimta 
dienį". 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas — 
„Lietuvos ateitininkų dvasin
gumas". 

Stasys Lozoraitis — „Da
bartinė padėtis Lietuvoje". 

Rimas Černius — „Lietuvos 
konstitucijos rašymas pagal 
Amerikos modelį". 

Jonas Pabedinskas — „Ame
rikos lietuvių liberalizmas ir 
konservat izmas: ką siūlyt i 
Lietuvai?" 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas 
- Prof. Justino Pikūno knyges 

„Nuo asmens iki asmenybės" 
pristatymas. 

Studijų dienų pabaigai prama-
toma svarbi ir aktuali paskaita, 
bet su paskaitininku dar galu 
tinai nesusitarta. 

Simpoziume „Kaip susprog
dinti sustingimą ateitininki 
joje?" dalyvauti jau sutiko L 
Čiuplinskaitė. Linas Udrys ir 
Almis Kuolas. 

Poezijos vakare pasirodys 
Vitalija Bogutaitė, Kazys Bra-
dūnas. Julija Švabaitė-Gylienė 
ir Liūne Sutema. Vakarą praves 
dr Kęstutis Keblys. Muzikos 
vakare Ramūnas Underis su gi
t a ra ir populiarioji „Foje" roko 
'.Trupė t iesiai iš Lie tuvos! 
Kiekvieną vakarą atgaiva ir 
užkanda populiarioje „Baltojo 
avino" svetainėje. 

Prašome nedelsiant registruo
tis pas Birutę Bublienę, kartu 
prisiunčiant ir mokestį, 5190 
Longmeadovv. Bloomfield Hills, 
MI 48013 Informacijai, bet ne 
registracijai, galima skambinti 
313-646-8588. 

Skambinkite savo draugams 
ir kartu planuokite Dainavoje 
naujas draugystes užmegzti ar 
senas atnaujinti. Rugpjūčio 30 
diena jau l>eveik čia! Dainava 
t a l p i n a tik 210 a s m e n ų . 
Skubėkite! 

Romualdas Kr iauč iūnas 

LAIKRAŠTĖLIU 
KONKURSO DUOMENYS 

MAS CV praneša Moksleivių 
Ateitininkų sąjungos skelbto 
1990-1991 metų kuopų laikraš 
tėlių konkurso laimėtojus. Šiais 
metais keturios kuopos išleido 
laikraštėlius: Chicagos Kun. A. 
Lipniūno kuopos „Sūkurys", 
Chicagos Prez. A. Stulginskio 
kuopos „Draugai amžinai" , 
Detroi to Mindaugo kuopos 
„Jaunystės šauklys", ir Vasario 
16 gimnazijos Vysk. Valančiaus 
kuopos „Bokšto šešėlyje". 

Kuopų laikraštėlių vertinimo 
komisiją sudarė Auksė Bankai-
tytė, Dalia Lietuvininkienė ir 
Vladas Stankevičius. Komisija 
peržiūrėjo ir įvertino visus ketu
ris laikraštėlius ir pranešė savo 
sprendimą liepos 6 d. Dainavoje. 
Moksleivių Ateitininkų sąjun 
gos suvažiavimo metu Komisi 
jos sprendimas: pirma vieta -
Chicagos Kun. A. Lipniūno 
„Sūkurys" , o antra vieta -
Chicagos Prez. A. Stulginskio 
kuopos „Draugai amžinai". 

Sve ik iname visas kuopa 
dalyvavusias konkurse ir ska 
t iname visas ateinančiais me 
tais išleisti kuopos laikraštėlį. 

MAS C V 
J a u n a s s t ovyk l au to j a s l a u k i a U a i n a v o r ; 'v> stančių i h u u g ų . 

A t e i t i n i n k u . V ki. riį.,|< '. m g e g u ž ė s 1 9 d . K a l b a V i l n i a m s k a t e d r o s 
kl<'lw>na.- (•>-< k a z i m i t - r a s V a s i l i a u s k a s Iš k u s -J M a t u l a i t i s , p re l . K 
V . įau.ska vvsk A i V k s n v s v », «„ , : , ;« .„„<! 

Nuo t r . M. S m i u e n e s 

KEIČIAMA ATEITININKU 
NAMU GEGUŽINĖS DATA 

Jau anksčiau rašyta, kad 
lietuvių renginiams nebeuž 
tenka esamų savaitgalių, ypač 
šiemet, kada buvo tiek daug 
svarbių didelio masto renginių. 

Štai ir dabar, labai artimoj 
kaimynystėje kryžiuojantis 
Lietuvių centro ir Ateitininkų 
namų gegužinių datoms, namų 
taryba, atsižvelgdama į PLC 
gegužinės rengėjų prašymą ir 
platesnius l ietuviškos vi
suomenės interesus nutarė 
savo gegužinės datą perkelti iš 

rugpjūčio 25-tos į vėlesnę datą, 
kuri bus netrukus paskelbta. 

DAINAVOJ K 

Rugpjūčio 11 d. — 18 d. 
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 18 d. - 25 d. 
Tautinių šokių kuisai. 

Rugpjūčio 25-29 d. - Stu
dentu ateitininkų stovyklos 
„Ugnis" antroji dalis. (Pirmoji 
dalis vyks Ateitininkų namuo
se, Lemonte. rugpj. 23-25 d.). 

Rugpjūčio 30-rugsejo 2 d . -
Ateitininkų studijų dienos. 

STUDIJŲ DIENU 
KAINORAŠTIS 

Sendraugiams ir studijas bai
gusiems studentams: 

Kambarys visam laikui: 60 
dol. 

Maistas visam laikui: 65 dol. 
Maistas moksleiviui visam 

laikui: 47 dol. 
MaisUis jaunučiui visam lai

kai: 33 dol. (iki penkių metų v «-l-
tui' 

Dieninis kainoraš t is 
asmeniui: Nakvynė: 25 dol. 
Maistas 30 dol. 

Studentams nakvynė ir mais
tas 

visam savaitgaliui: 65 dol. 
Nakvynė dienai: 15 dol. 
Maistas dienai: 20 dol. 
Studijų savaitgalyje iš šeimos 

dalyvaujant daugiau negu trims 
asmenims, ketvirtam nariui su 
teikiama 10 dol nuolaida, o 
penktam 15 dol. nuolaida. 

Prašome kuo greičiau regisi 
ruotis pas Birutę Bubliene, kar
tu pasiunčiant ir mokestį: 5190 
Longmeadovv. Bloomfield Hills. 
MI 48013, USA. 

Registruojantis duokite daly 
vių vardą, pavarde, adresą, tel* 
foną, kiek šeimos narių daly 
vaus ir ju pasiskirstymą (kiek 
sendraugių, studentų, mokslei 
vių, jaunųjų ir priešmokyklinio 
amžiaus) 

Iki malonaus pasimatymo 
penktose jubiliejinėse atei
tininkų studijų dienose' 

KUN. A. LIPNIŪNO KUOPOS 
VEIKLOS METU PABAIGTUVĖS 

Kun. A. Lipniūno moksleivių 
ateitininku kuopa sėkmingus 
1990-1991 veiklos metus pa 
baigė penktadienį, birželio 7 d.. 
su kuopos švente. Lipniūno 
kuopos kapelionas, kun. An 
tanas Saulaitis. atnašavo šv. 
Mišias Jėzuitu koplyčioje. Po šv. 
Mišių, aštuoni kandidatai davė 
moksleiviu ateitininkų ižodį: 
Vilija Bogutaitė, Daina Ča-
rauskaitė. Rimas Gecevičius. 
Vilija Gražulytė, Irena Kvan-
taitė, Verta Norvilaitė. Julija 
Pulikaitė ir Rimas Putrius. 

Kuopos šventę tęsėme Jauni
mo centro mažojoje salėje. 
Įnešus vėliavas, pirmininkė 
Krista Silimaitytė pakvietė 
kitus vadybos narius prie pre
zidiumo stalo: vicepirmininkė ir 
laikraš-.'iio redaktorė Lidija 
Gražulytei, sekretorė Elenutė 
Tijūnelviė, iždininkas Aras Nor 
vilas ir korespondentas Dalius 
Gilvydis. Kuopos globėj is 
Marius Tijūnėlis perskaito 
moksleivių ateitininku egza
minų protokolą, o valdyba nau
jus Lipniūno kuopos narius 
pasveikino ir juos apdovanojo 
pavasarinėmis gėlėmis. Kandi
datų vardu kalbėjo Vilija Gra
žulytė. 

Moksleivių a t e i t i n i n k u 
sąjungos veiklos metų tema 
buvo ..!)• >sa ir ištvermė". MAS 
Centro valdybos paskelbta 
rašinių konkursą ta tema 
laimėjo trys Lipniūno kuopos 
nariai Venta Norvilaitė, lai
mėjusi pirmąją vietą, šventės 
dalyviams perskaitė savo rašinį. 
Kuopos korespondentas Daliu-
Gilvydis išsamiai apibūdinu 
kuopos veiklą. Atei t ininku 
federacijos vadas Juozas Poli-
kaitis pasveikino naujuosius 
moksleivius ateitininkus. -Jis 
papasakojo apie Lietuvos 
vyskupo Vincento Sladkevi
čiaus svarbiausiu diena 
gyvendinę — dieną, kurią jis 
davė a te i t in inko i/odį. J 
moksleivius prabilo ir Audrius 
Polikaitis, MAS Cent ro 
valdybo- pirmininkas. Kuopo-
glohėjai Rima Polikaitytė it 
Marius Tijūnėlis atsisveik ino su 
kuopa ir padėkojo už puikius 
metus. Valdyba jiems įteikė 
dovanėlę, dėkodama už ju rū 
pestj ir paaukotą laiką. Pirmi 
ninkė Krista Silimaitytė atsis
veikino su kuopa ir palinkėjo 
seknus Iyyi 1992 veiklos me 
tams. Visi pasveikino penki 
abiturientus: Lidiją Gražulyte. 
Aida Mikučauska i te . Ara 
Norvilą, Juliją Pulikaitė ii 
Kristą Silimaitytė. Buvo susipa 
žinta su ateinančių veiklos 
metų valdvba. Ją sudaro: Daina 

Ancevičiūtė. Dalius Gilvydis. 
Renata Kvantaitė ir Elenutė 
Tijūnėlytė. Pareigomis jie dar 
nepasiskirstė. 

Oficialią Lipniūno kuopos 
šventės dali užbaigėme ateiti 
ninku himu. Tada vaišinomės 
tėvelių suneštomis vaišėmis, pa 
sidžiaugėme 1990 1991 m. Lip 
niūno kuopos laikraštėliu ^Sū
kuriu'" ir žiūrėjome šių metų 
,,Ponėkų"" baliaus operetės 
„Zenobijos fobija" vaizdajuostę. 

Išsiskirstėme nekantriai lauk
dami moksleivių ateitininkų 
vasaros stovyklos Dainavoje. 
kurioje visi tikimės vėl susitikai 

Krista Sil imaitytė 

DR. J A N I N A JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
• 441 S. PulMkl Rd., Chlcago, IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
* a b (1-312) 592-0221 

Valandos susitarus 

DR. V I U J A R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 VVest Burlington, tel. (708) 512 0084 
We*tmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
SpeOalyDC — Kaulų " 'N..: • . 

ligos ir chirurgija 
Moly Cross. 2/01 W 68 S: . C I 

Tel (312) 471 5S73 
M- • c Ridc- vi-i C'iicigo R'dge :' 

Irt. (708) 423 0313 425 9353 
Valandos pacai sj^tarmą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGi IA 

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

217 E I27st Si 
Lemont IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E I.ITHUANIAN WORI.D WIDE DAII.Y 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays fol!owing Monday observance of Legal Holiday s as v.eV. a;. Oec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Cathohc Prr*-> Societj 1 "> 15 VV o3td 
Street, Chicago. IL 60629-5589 

Second clas-s post-age paid at Chicago. IL and additional maiiinp ofTires. 
Subscription Rates: 80.00. Foreign countries $-K).O0 
Postmaster: Send address changes to Drauga< - 4545 W. 63rd St.. 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas p renumera tas 
ntšiunčiami Ant DRAUGO prif kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i ankstu 

m e t a m s '-t m e t u 3 men . 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U S A. dol) $90 $50 $30 
U S A savaitinis išešt. laida) $45 $.30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laidai 
U S A dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadu:nai> 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 4.00. šeštadieniais nedirba 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields, III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V U A Y BAJAJ, M.D. , S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Cfclcago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips 
mų nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto sus i ta rus Redakcija už 
skelbimų turim, neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246 0067; aroa (708)246 6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422 0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirrrid 3 v po -7 v v antrd 12 30 3vpp 
Irečc! uždarytaa. ketvd 1-3 v.pp, penkta 

ir seštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle A ve.. Chlcago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel. ( 3 1 2 ) 7 3 5 - 5 5 5 6 

507 S. Gilbert, LaGrange. IL. 
Tel. (708) 3 5 2 - 4 4 8 7 

Cardiac Diagnos's. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS N E M I C K A S , M.D. 
S. PRASAD T U M M A L A , M . D . 

PETER STECY, M.D. 
CESAR J . HERRERA, M . D . 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chlcago. III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava.. Elgln, III. 60120 
Tel . (708) 7 4 2 - 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hills. IL 
1 myiia Į vakarus nuo Harlem Av-> 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Hoad 
Hlckory Hills 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
*l V S ;)AK'ARAS IP CHIR'JPGAS 

Femlry Mvdlcal CHntc 
217 E 127 St — Lemont. IL 80439 
P' KlajSO PalOS Convnynitv MOSI ' • 

S'ive* C'oss Hosp'ia! 
Valandos pagal susitaria 

Tel (706) 257 2265 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . HickO'y Hills. IL 
Tel (708) 593 8101 
Vai plepi su'.'.inmn 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 ;ki 4 vai popie' 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchloan Ave.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chlcago, IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Cptometnstas (Kalba hetuvišna:) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 S t . 
Oak Lawn , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T o l . 7 0 8 - 0 3 0 - 3 1 1 3 

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

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

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

D R . R O M U A L D A S P O V I L A I T I S 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1 312) 7 6 7 7575 
5780 Archer Ave. 

(6 Liokai Į vakarus nuo C>cero Ave | 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezijos Ir skausmo 

gydymo specialistai 
Shermiiii ligon.'ie Elgm. IL 

Tel. 708 888 8976 

DR. S. LAL 
SPbCIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 si Street 
(1 312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5S33 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St 
V-i! pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ave . 
Chlcago. III. 60652 

Pirm . antr . Ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p u ketv 2 5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 4 4 8 - 5 5 4 5 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

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

ARAS ŽLIOSA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

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

Napervllle IL 6 0 5 6 3 
Tel. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3 6 

š*»<r.m e'1 a s pagal suS'tanmą 

f 



Viena diena 

LIETUVOS KAIMO 
MUZIEJUJE 

Lankantis Lietuvoje, ypač jau
nesniems, patartina vieną dieną 
praleisti vadinamam Liaudies 
buities muziejuje — oro muzie
juje. Jis patogioj vietoj, netoli 
Vilnius — Kaunas autostrados, 
prie Rumšiškių miestelio, nuo 
Kauno mažiau negu 12 mylių. 
Nuo stataus Pravienos upelio 
skardžio a t s iver ia senosios 
Lietuvos kaimo panorama. Miš
kelių aplinkoje, tarp kalvelių, 
surinktos kelios senos aukštai
čių, žemaičių, sūduvių, dzūkų, 
Mažosios Lietuvos sodybos: 
pastatai, kilnojamas ūkinis in
ventorius ir kt. Muziejus su
spėtas kurti labai laiku, kai 
tradiciniai kaimai buvo bebai
gia išnykti ir pradėta statyba 
nebūdinga lietuvių buičiai, kai 
buvo griaunami ir naikinami 
ūkiniai pastatai , ūkininkus 
verčiant keltis i kolchozus, kai 
nauja trobesių statyba buvo 
pagal vieną modelį. 

Tokio muziejaus idėja kilo pir
miausia Švedijoj lygiai prieš 
šimtą metų. 1891 švedų žymus 
mokslininkas etnografas ir kal
bininkas Artur Hazelius Stock-
holmo pakrašty, Skansene, at
viram lauke, įkūrė ir perkėlė 
būdingesnius pastatus. Po to 
panašių muziejų atsirado veik 
visuose kraštuose. Lietuvoje 
Tėviškės muziejaus steigimu su
sirūpinta apie 1932. Idėją pir
miausia kėlė Ignas Končius ir 
Paulius Galaunė. Daug ginčų 
buvo kur jį steigti. Žemės ūkio 
rūmai, nelaukdami klausimo 
sprendimo, keletą būdingiausių 
pastatų laikinai buvo perkėlę į 
Kaune buvusią Parodu aikštę. 
Vietos, aišku, buvo labai mažai. 
Deja, pirmojo bolševikmečio me
tų kareiviai pastatus sunaikino, 
tarp jų ir iškiliausio liaudies 
meistro Vinco Svirskio kryžių 
rinkinį. Jeigu ne karas ir oku
pacijos, muziejus būtų įkur
tas kažkur netoli Aukštosios 
Panemunės. 

Dabartinis Liaudies buities 
muziejus pradėtas organizuoti 

965, statyba pradėta 1967, 
atidarytas lankytojams 1974. 
Apima 175 ha, iš kurių atviro 
miško yra 85 ha. Per metus 
aplanko jį apie 150,000 žmonių. 
Vieta t inkama, arti dviejų di
džiausių miestų, prie gerų kelių, 
netoli Kauno marių. Muziejaus 
darbuotojų parengtoje pro
gramoje buvo pasakyta: „Bui
ties muziejaus teritorijoje atku
riamos sodybos bei kaimų frag
mentai su atitinkamam laiko
tarpiui ir etnografinėms sritims 
būdingais pastatais, sodybų bei 
kaimų išplanavimais, želdi
niais, interjeru, buitiniais daik 
tais bei gamybos įrankiais". 
Muziejus dar numatė t i r t i , 
puoselėti liaudies tradicijas, 
papročius, propaguoti liaudies 
kultūros laimėjimus. 

Pagrindinis įėjimas nuo Rum
šiškių miestelio. I muziejaus 
teritoriją patenkama pro vartus, 
kur gaunama reikalinga infor
macija, literatūra. Asfaltuotu 
keliu aplinkui apeiti tenka apie 
5 kilometrus. Tarp atskirų pas 
tatų. sodybų ir kaimų fragmen
tų dirbami laukai, pievos, sode
liai, gėlynai, ganyklos su gyvu
liais, tvenkiniai, etnografiškai 
būdingos tvoros. Pastatų inter
jerai atidaryti lankytojams. Ten 
paprastai budi kas nors iš 
muziejaus personalo, dažniau
siai vyresnė moteris ir mielai 
teikia paaiškinimus Trobų vi
dus neperkraunamas namų apy 
vokos inventorium, sukaupta 
tik būdingi daiktai, indai, bal
dai. Nedaug ant sienos ir šven
tųjų paveikslų. Reik atsiminti, 
kad muziejaus steigimo metu 
nenorėta parodyti, kad kaimas 
buvo ir yra giliai religingas. 

Pastatai arba visos sodybos 
parinktos iš visų Lietuvos etno
grafinių sričių. Dzūkijai ypač 
budinga neturtingo ūkininko 
sodyba; tik dzūkams žinoma 

LIETUVA IR LENKIJA 
Šeši šimtmečiai draugybes - ir kas toliau? 

Rimties valandėlei 

VYNMEDIS IR ŠAKELĖS 
grybų džiovykla; kelių šeiminin-
kų pastatai aplink vieną kiemą, 
svirtinis šulinys. Aukštaičių 
sektoriuje erdvi Daujėnų sody
ba, apvalių rąstų trijų patalpų 
gryčia, jauja, pirtelė, daržinė, 
svirnelis, gražiai prižiūrimas 
gėlių darželis; nuo kitų sodybų 
atskirta tvora, linų apdirbimo, 
alaus dirbimo priemonės. Toliau 
kalvė su garinėmis ratlankiams 
lenkti priemonėmis, stiebinis 
vėjo malūnas. Sutelktas vieno 
nedidelio kaimo fragmentas, 
viso 17 pastatų. Kiti pastatai 
paminėti, iš Tauragnų, Biržų, 
Kirdeikių, Pagirių, vidurio 
Lietuvos apylinkių. 

Suvalkijos sektoriuje ran
dame erdvias stubas iš Šunskų, 
Užbalių, Griškabūdžio ir kitų 
vietų. Iš Šakių rajono stiebinis 
vėjo malūnas, aliejaus spau
dyk la su labai įdomiais įrengi
mais, rodančiais kaimo meistrų 
išradingumą. Parodomas visas 
aliejaus gamybos procesas. Že
maitijai pirmiausia atstovauja 
Gondingos sodybos fragmentas 
— senasis namas (numas). Na
mas neturi nei lubų, nei langų, 
nei krosnies. Pastatas buvo ap
šildomas iš atviros ugniavietės. 
Prie įėjimo staktoje iškirsta 
namo statymo data: 1856. Va
dinas 135 metų! Pabandyta at
kurti Žemaitijos kaimo frag
mentą — keturios sodybos. Dar 
perkelta nedidelė Žemaičių 
Kalvarijos karčiamėlė, kuri 
senais laikais atstodavo viešbu
tį, valgyklą. Pradėtas atkurti ir 
Lietuvos miestelis su didele 
aikšte, krautuvėmis, bažnyčia. 

Muziejus tur i liaudies muzi
kos teatro trupę. Vaidinimai, 
koncertai vyksta iš Kirdeikių 
perkeltame klojime. Lankytojų 
patogumui yra keli arklių trau
kiami vežimai ir galima aplink 
apvažiuoti. Visas muziejaus plo
tas nepaliktas kaip negyva foto
grafija, bet veikia kaip gyvas 
organizmas. Čia vyksta laukų 
darbai, sėja; gyvuliai ganyklose, 
antys taškosi prūduose. O bai
giant muziejų lankyti, labai ver
ta sustoti prie didelio ir būdingo 
pastato su frontinėmis kolono
mis — tai Josvainių karčiama 
su didžiule stadala — buvę už
važiuojami namai su erdvia 
arkliams ir vežimams pastoge. 
Dabar ten, kur stovėdavo ar
kliai, įrengta graži, jauki valgy
kla, skoningai padengti stalai, 
išpuoštos sienos, grakščios, 
malonios l ietuvaitės greitai 
patarnauja. Geras maistas, gal 
ne t geresnis už žinomus 
Vilniaus ar Ksuno restoranus. 
Populiariausias patiekalas — 
Kėdainių blynai. 

Panašių nedidelio masto oro 
muziejėlių Lietuvoje yra ir 
daugiau. Lietuviškoj enciklope
dijoj minimas 1959 Rokiškyje 
įkurtas kraštotyros muziejus, 
užimąs 20 ha ploto; Telšių irgi 
kraštotyros muziejus turi 25 
pastatus. Be to, kaimuose sau
gojamos kelios etnografinės 
sodybos. Prie Klaipėdos Jūrų 
muziejaus sustatyta 6 trobesių 
žvejo sodyba. Kultūros pamink
lų sąraše yra 40 saugojamų 
kaimų. 

Mažas pageidavimas: ne tik 
kaimų fragmentų, bet reikėtų 
suformuoti nors vieną pilną 
didelį kaimą, ten retkarčiais 
ruošti etnografinius renginius, 
vakaruškas, gegužines. Taip pat 
prie esamų sodybų nevengti to, 
kas buvo vengiama bolševik-
mečiu — kryžių, koplytėlių su 
šventais Jonais, Florijonais, 
Rokais ir kt. Kai netekome 
tradicinio lietuviško kaimo, tai 
verta pabūti nors šiam kampe
ly, prisiminti, kai anais laikais 
vasarą saulei tekant kaimo 
skerdžius trimitu keldavo šeimi
ninkes ir piemenukus. Verta, 
labai verta vieną dieną praleis
ti Lietuvos Liaudies buities 
muziejuje. 

Lenkų išeivijos žurna las 
Kultūra, leidžiamas Paryžiuje ir 
įsteigtas J. Gedroyc'io (turbūt 
buvęs Giedritis),pasižymi aukš
tu kultūriniu lygiu ir toleranci
ja. Be paties žurnalo organizaci
ja išleido daug knygų, įskaitant 
C. Miloszo Pavergtas protas, už 
kur ią a u t o r i u s gavo 1980 
Nobelio premiją. Redaktorius ir 
nemažai bendradarbių,ypač Mi-
losz (gimęs netoli Kėdainių) 
pasižymi dideliu palankumu 
Lietuvai, iškeldami jos reikalus 
beveik kiekviename numeryje. 
J. Gedroyc dar prieš Lenkijos 
prezidentinius rinkimus parašė 
straipsnį, kuriame nagrinėjo 
būsimos nepriklausomos Lenki
jos reikalus. 

Jau tame straipsnyje sausio 
1991 m. autorius reikalavo, kad 
naujasis prezidentas be atidė
liojimo pripažintų Lietuvos 
suverenitetą. Po sausio 13 
įvykių „Kultūra" kiekviename 
numeryje pr ik iša Walesos 
vyriausybei ir kaltina ją dėl 
delsimo ir bere ika l ingos 
baimės prieš Gorbačiovą. Ben
drai „Kultūros" bendradarbiai 
nesižavi Walesos prezidenta
vimu ir jo sugebėjimais orien
tuotis dabartinėje situacijoje, 
dažnai vadinadmi jį „mūsų 
elektrotechnikų" ir baiminasi, 
kad prezidentas rodo tendenci 
jas į „vadukų simptomą" ir nori 
sekti savo pirmtaką Pilsuds
kį. Wale80s biure kabo didelis 
Pilsudskio portretas, kurio fone 
prezidentas mėgsta fotografuo
t is . Ypat inga i Walesa y r a 
kritikuojamas už trumpare
gišką pol i t iką , liečiančią 
kaimynines rytines valstybes, 
ypač Lietuvą. Mat, turbūt jo 
štabe vis dar užtektinai sva
jotojų, neužmirštančių Vilniaus 
ir Lvovo. 

Tas pasirodė ir per lietuvių ir 
lenkų literatų bendrą simpoziu
mą, vykusį gegužės 1-5 dieno
mis Varšuvoje, kurio tema buvo 
„Lietuva-Lenkija: šeši šimtme
čiai draugystės ir kas toliau". 
Lietuviai atsiuntė kelis rašy
tojus, kurie skaitė šias paskai
tas: R. Ratauskas — Lenkija, 
langas į vakarus, A. Kalėda — 
Literatūriniai lietuvių-lenkų 
santykiai, A. Bacys — Lenkų 
mokyklos Lietuvoje tarpkari-
niame laikotarpyje, S. Jagele-
vičius — Krajovos armijos 
veikla Vilniaus krašte. 

Lenkų prelegentai paruošė se
kančias paskaitas: 1. Lietuvių-
lenkų nesutarimų priežastys ir 
jų sprendimas. 2. Vilniaus atei
tis. 3. Ar Lenkija gali padėti 
Lietuvai? 

E. RINGUS 

Pagal „Kultūr.,' . lietuviai 
buvo gerai pasiruoš.' kultūringi 
ir parodė rimtą padėties ir 
praeities įvertinir . '. uo tarpu 
lenkų atstovai šaudėsi emocijo
mis ir net šovinizmu Bendras 
rezultatas, paga ..Kultūra" 
nekoks , žiūrint \ dalyvių 
išsimokslinimą. Išėjo vienas 
teigiamas rezultatas, tai įstei
g imas stipendijos vertėjui, 
mokančiam ir verčiančiam lie
tuvių ir lenkų rašinius. Globo
ja: „Kul tūros" rt-daktorius, 
mėnraštis „Wiez 'ryšiai) ir 
Tarptautinių Stucijų centras. 

Bendrai žurnalas ..Kultūra", 
būdama už Lenkijos ribų ir ne
priklausoma, gali sekt; Lenki
jos valstybinį vystymąsi visiškai 
neutrpliai. Todėl ji nuogąstau
ja, kad valstybė, tiek nukentė
jusi nuo vokiečių ir sovietų, 
pamažu praranda savo prestižą 
tarptautinėje arenoje. Vakarų 
valstybės daugiau dėmesio 
kreipia į Sovietų Sąjungą. 
Čekoslovakiją, Vengriją. Vienas 
autorius net skundžiasi, kad 
lenkų niekas nemėgsta. Tačiau 
Lenkija dėl savo geografinės 
padėties ir istorijos galėtų 
aktyviau dalyvauti įvykiuose 
Lietuvoje ir Ukrainoje. Vienas 
rašytojas reiškia nuomonę, kad 
Lenkijoje vis dar sergama 
praeitimi, kad ..mocarstvos" 
simptomas dar varžo net vado
vaujančius sluoksnius. Vienin

telis būdas atitaisyti praras tą 
prestižą, ta i pastangos užimti 
aiškią liniją dėl Lietuvos ne
priklausomybės. 

, .Kul tūros" b e n d r a d a r b i s 
stebisi, kad abi va ls tybės , 
buvusios komunizmo vergijoje, 
anksčiau surištos su tokia pačia 
istorija, dabar nepadeda viena 
kitai. Nesvarbu, kad praktiškai 
didelių rezultatų atsiekti nepa
vyktų, bet istorija kartotų apie 
Lenkijos žingsnį, kai dabar kar
tojamas, bent tarp lenkų, Lietu
vos neutralumas 1939 metais. 

Žurnalas patar ia Walesos 
vyriausybei tuojau pripažinti 
Lietuvos suveren i t e t ą i r 
pasikeisti diplomatinėmis tar
nybomis. Tik tokiu būdu Lenki
ja atgautų prarastą pagarbą 
pasaulyje. Tolimesnis at idė
liojimas yra visai nepateisi
namas. ,,Juk Rusijos Respub
lika jau atėmė mums progą; 
jeigu Jelcinas nebijo, tai kodėl 
mes' , tęsia „Kultūra". 

LAIKAS - BRANGIAUSIAS 
TURTAS 

Aš nepažįstu nė vieno žmo
gaus, kuris, bent truputį vertin
damas savo gyvenimą, nežino
tų, kokią didelę reikšmę tu r i 
laikas. Laikas yra brangiausias 
mūsų turtas, nes jame glūdi 
mūsų laimė, mūsų pasisekimas, 
mūsų likimas. Tačiau yra daug 
žmonių, kurie stengiasi la iką 
, ,užmiršt i" . J i e l a b i a u s i a i 

Viešpats Jėzus, norėdamas pa
mokyti kaip tikintieji turi būti 
sujungti su juo. kad galėtų gy
vuoti ir nešti gausių vaisių, pa
ėmė palyginimą iš vynmedžio, 
kurio šakos gana toli nuo paties 
kamieno išsitiesusios, tik tada 
yra gyvos ir neša vaisių, kai yra 
sujungtos su pačiu vynmedžio 
kamienu. Nuo jo atskirtos, jos 
y ra nudžiūvusios ir t inka tik 
ugn ia i p a k u r t i . Pagr indinė 
Kr is taus mintis yra ši: pasili
ki te manyje, o aš jumyse, kad 
neštumėte daug vaisių. 

Pat i alegorija taip skamba: 
,,Aš esu t ikras vynmedis, o ma
no Tėvas — vynininkas. Kiek
vieną šakelę, neduodančią vai
siaus, jis išpjauna, o kiekvieną 
vaisingą šakelę apvalo, kad ji 
duotų dar daugiau vaisių. Jūs 
j au esate švarus dėl žodžio, kurį 
jums kalbėjau. Pasilikite many
je , ta i ir aš jumyse pasiliksiu. 
Kaip šakelė negali duoti vai
siaus pati iš savęs, nepasilikda 
ma vynmedyje, taip ir jūs bevai
siai, nepasilikdami manyje. Aš 

rūpinas i la iką ka ip galima 
greičiau praleisti . Jie nenu
vokia, kad be reikalo praleisti 
laiką yra daug pragaištingiau, 
kaip mėtyti į jūrą auksą ir kitus 
brangius metalus arba. kaip 
darydavo Kleopatra, nebever-
t ingus perlus vyne tirpdyti ir 
gerti . 

O. Swett Marden 

esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas 
pasilieka manyje ir aš jame, tas 
duoda daug vaisių; nuo manęs 
atsiskyrę, jūs negalite nieko 
nuveikti. Kas nepasiliks many
je, bus išmestas laukan ir su
džius kaip šakelė. Paskui su
rinks šakeles, įmes į ugnį ir jos 
sudegs. Jei pasiliksite manyje ir 
mano žodžiai pasiliks jumyse, — 
jūs prašysite, ko tik norėsite, ir 
bus jums suteikta. Tuo bus pa
šlovintas mano Tėvas, kad jūs 
duosite gausių vaisių ir būsite 
mano mokiniai. Kaip mane Tė
vas mylėjo, taip aš jus mylėjau. 
Pasilikite mano meilėje! Jei 
laikysitės mano įsakymų, pasi
liksite mano meilėje, kaip kad 
aš vykdau savo Tėvo įsakymus 
ir pasilieku jo meilėje. Aš jums 
tai kalbėjau, kad jumyse būtų 
mano džiaugsmas ir kad jūsų 
džiaugsmui nieko netrūktų" 
(Jn.15, 1-11). 

Kristus šią alegoriją paėmė iš 
visiems jo mokiniams žinomo 
dalyko, nes Palestinoje veik visi 
gyventojai verčiasi vynuogių 
auginimu. Kad būtų daugiau 
vynuogių, paprastai kasmet 
vynmedžio šakos yra genėja
mos, o likusios apvalytos duoda 
daugiau vaisių. Šį kasdieninį 
faktą ir vaizdą Jėzus ima per
keltine prasme save pavadin
damas vynmedžiu, o savo moki
nius vynmedžio šakelėmis. 

Šv. Rašto aiškintojai sako, 
kad vynmedis ir jo šakelės vaiz
duoja malonės gyvenimo paslap 
tį. Malonės atžvilgiu žmogus 
visiškai priklauso nuo Dievo, 
kaip šakelės nuo kamieno. Kaip 
šakelė yra maitinama kamieno 
syvais, taip ir žmogaus sielai 
gyvybę teikia antgamtinė gy
vybė — Dievo malonė. O malo
nė gaunama tik tikėjimu ir mei
le susijungus su Kristumi. 

Ilgoje alegorijoje apie vyn
medžio ir šakelių ryšį bei san
tykį galime pastebėti šiuos pa
grindinius Kristaus mokymo 
punktus. 

Tinkinčiųjų dalyvavimas ant
gamtiniame Dievo gyvenime. 
Tai išreiškiama šiais žodžiais: 
„Pasilikite manyje, ta i ir aš 
jumyse pasiliksiu... Kas pasilie
ka manyje ir aš jame, tas duoda 
daug vaisių". Tasai „pasiliki
mo" žodis alegorijoje pakarto
jamas net 10 kartų, reiškia 
intymią vienybę su Kristumi 
Dievu. 

J . V. 

Darbi..'.ų žemaitiški 3a. perkelta } Lietuvos liaudies buities muziejų. 
P. Vėlvvio nuotr. 

Kas kitam kelią šviečia, tas ir 
pats gerai mato. 

vartus. Vartų sargyba matydama, kad a te inu nešinas priedas prie uniformos, bet specifiškiems tikslams, 

č.g. 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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Ilgai įvairių laipsnių kariškių virtim -linko į 
raštinę. Jų tarpe ir aš. įėjęs vidun radau pri< -talo sė
dintį Stabgefreiten. Penki stalai buvo apkrauti aukš
tomis krūvomis,Soldbuchais. Kai aš priej;:u prie jo, 
pareikalavo Soldbuch. Aš jam paaiškina kad jo 
neturiu. Turiu kitą dokumentą, bet mar. R ė ž t a i 
uždraustąjį parodyti žemesnio laipsnio kari-K ui kaip 
leitenantas. Ar galiu aš jo palaukti9 Ji? galvos 
linktelėjimu davė suprasti — taip. Čia pat raštinėje var 
gaiš negalais įsitarpinau tarp kitų ir užsnūdau. 

Pirmadienis, balandžio 16 d, Apie 8:0' •-'•• nubu
dau. Grandinukas sėdėjo prie stalo. Tuo momentu įėjo 
kariuomenės kapitonas. Kaip priimta, trr inukas 
atraportavo praleistos paros įvykius ir atk- >dama» 
kapitono dėmesį į mane pridūrė, kad aš at-sakiau 
atiduoti jam Soldbuch. Aš atsistojęs pakari" tą patį 
ką buvau sakęs grandiniui. 

— Ponas kapitone, Soldbuch aš netu- Tunu 
asmens dokumentą, kurį man yra griežtai Irausta 
parodyti žemesnio laipsnio kariškiui kaip !*• nantas. 
— Dokumentą padaviau jam. J is skubia. ;>ermetė 
akimis ir grąžindamas man sako; 

— Sie sind frei. — Esi laisvas. 

Tuomet kapitono paklausiau, ar galiu g» i'-i raštiš
ką leidimą išeiti iš rajono. — Parašyk! — įsak' grandi
niui. Už poros minučių jau turėjau leidimą eiti per 

rankoje popierėlį, jo ir netikrino. Rankos mostu parodė 
kelią per vartus. 

Tuo karinė karjera buvo užbaigta. Likau kaip tas 
Judo grašis — niekam nepriimtinas. Išėjęs už vartų per
galvojau. Kokia drausmė ir kaip paklusniai buvo 
vykdoma aukštųjų viršininkų įsakymai! Juk jis galėjo 
mano asmens dokumentą sunaikint i , o mane pasiųsti 
į frontą. 

Svajų prislėgtas netikėtai ats iradau griuvėsių ra
jone, o jie tokie vienodi, tarytum būtų to paties archi
tekto kūryba. Prie vienų griuvėsių atpažinau adresą, 
kur gyveno A. Genys. Truputį pasibraižius apie du
ris ir joms prasivėrus, netikėtai susidūrė dvi seniai 
pažįstamos nosys. Taip ir puolėme viena an t ram į glė
bį. Greitai atsiradome Naujosios Europos kūrėjų nau
jos statybos ..palociuose". Supažindino su griuvėsių 
šeimininke, vokiete. Prašė priglausti ir mane pailsėti 
po siaubingų kelionių. 

Nurovęs barzdą ir nusiplovęs garvežių suodžius 
persirengiau civiliai. Mano laikinoji šeimininkė uni
formą pažadėjo paslėpti griuvėsiuose, kad niekas 
neatrastų. Nors ir neskoningai pasipuošęs, išėjau į mies
tą. Vakare sugrįžau nakvynėn. 

Tai tik toks ir buvo be jokių siurprizų ir tragedijų 
pirmos mano dienos pilietinio gyvenimo epizodas. 

Trečiadienis, balandžio 18 d. — Svečias po trijų 
dienų dvokia kaip žuvis, — teigė kaimiet iška išmintis. 
Idant taip neįvyktų po dviejų dienų poilsio nutar iau 
ieškoti kokios nors prieglaudos per oficialias įstaigas. 

Iš kariško turto nedaug ką te turėjau. Uniformą 
paslėpė draugo šeimininkė. Pal iko t ik 7.65 mm 
\Valther PPK, įmautė, diržas ir kompasas. Numesti 
ginklą į griuvėsius būtų ne tik negarbinga, bet ir ne
taktiška. Juk jis man buvo patikėtas ir išduotas ne kaip 

atl ikti . Uniforma, sekant asmens dokumentą, yra 
leidžiama dėvėti, bet neprivaloma. Atlikti specifinius 
uždavinius siunčia tik civilinėje aprangoje ir ginkluo
tus, o kuriam laimė nusišypso išlikti, ginkluotas ir 
grįžta. O kas gi žino, gal grįžtu iš užfrontės uždavinį 
atlikęs? Ne uniformoje glūdi suteikta teisė, bet 
dokumente, kuris buvo be priekaištų. Be to, dar ne
buvau atsiskyręs su mintimi, kad ir karui pasibaigus, 
kuris žaibiškais šuoliais ėjo prie galo, gali pasisekti, 
net ir su vakariečių pagalba, atlikti savo pasirinktą 
misiją. Todėl ginklas visuomet reikalingas ir savo 
pareigas atliks Nesvarbu kokiomis vežėčiomis ten 
pasieksi — europietiškomis ar vakarietiškomis. Taip 
sentimentų paskatintas susipakavau į lagaminėlį visus 
likučius ir nuvažiavau į Freital Policijos Nuovadą užsi
registruoti. 

Pakviestas policijos vachm.,idant nekiltų įtarimas, 
kad slepiu, lagaminėlį nekišau pastalėn, bet pasidėjau 
priešais save ant stalo. Atsidaręs išsiėmiau iš jo savo 
asmens dokumentą — Vytautas Klausutis su nuo
t rauka ir tapatybės žiniomis. Padėjau prieš jį ant stalo 
ir paaiškinau savo atvykimo tikslą — užsiregistruoti. 
Gauti maisto korteles, kambarį ir darbą. Tuojau 
paaiškėjo, kad tokią registraciją atlieka Policijos Vado 
įstaiga. Paprašiau, kad jis mane į ten pasiųstų. Tai 
atrodytų, kad einu komandos keliu — neaplenkdamas 
žemesnių įstaigų. J is tuoj pat parašė raštą, prisegė 
mano asmens dokumentą ir drožk vyruti 

Nuo Amošiaus atėjęs pas Kaipošių sužinojau, kad 
užregistruos tik tada, kai būsiu įsidarbinęs. Čia nei 
prašyti nereikėjo, ant to paties rašto pridėjo prierašą: 

— J Darbo įstaigą! 

(Bus daugiau) 

' 

file:///Valther
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HORIZONTAI 
TYRUOSE NUSKAMBĖJĘS 

BALSAS? 

Praėjusi pavasarį Lietuvos 
spauda plačiai paminėjo 1985 
m. Baltimorėje mirusio prof. 
Juozo Žilevičiaus gimimo 
šimtąsias metines. Pagrindinis 
minėjimas įvyko gegužės 11-12 
d Klaipėdoje, kur. kaip rašo 
„Lietuvos aidas", „šeštadieni 
Vasaros estrados alėjoje kompo
zitoriaus garbei atidengtas pa
minklinis akmuo ir pasodintas 
ąžuoliukas, o vakare Laikrodžio 
muziejaus kiemelyje skambėjo 
Juozo Žilevičiaus dainos. 
Sekmadieni Klaipėdos Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčioje 
buvo laikomos a tmin imo 
mišios..." 

Kodėl Klaipėda tiek dėmesio 
skyrė J. Žilevičiui? Už tai, kad 
jis buvo pirmasis Mažosios Lie
tuvos dainų švenčių organizato
rius. Klaipėdos konservatorijos 
direktorius, parašęs muziką 
Jurgio Sauerveino eilėraščiui 
„Lietuviais esame mes gimę", 
kurią Vilniaus radijas užsieniui 
pradeda kiekvieną programą. 

LDDP oficiozas „Tiesa" apie 
įvykį taip rašo: „Klaipėdoje. 
Ievos Simonaitytės viešosios 
bibliotekos muzikos skyriuje 
prasidėjo renginiai, skirti kom
pozitoriaus, muzikologo, akty
vaus nepriklausomos Lietuvos 
muzikinio sąjūdžio dalyvio, 
įžymaus išeivijos veikėjo Juozo 
Žilevičiaus gimimo 100-osioms 
metinėms. Atidaryta kompozi
toriaus kūrinių, dokumentų 
paroda. Vasaros es t rados 
aikštėje atidengtas paminklinis 
akmuo..." („Tiesa", 1991 m. nr. 
92). 

Rašantis šią skiltį balandžio 6 
d. Horizontuose iškėlė gal ir 
pavėluotą siūlymą, kad šio, 
„Tiesos" žodžiais, „įžymaus 
išeivijos veikėjo Juozo 
Žilevičiaus" gimimo šimtųjų 
met in ių proga bū tų jam 
dedikuota netrukus įvyksianti 
Lietuvių muzikos šventė ar 
bent Septintoji Dainų šventė, 
nes j is 1924 organizavo nepri
klausomos Lietuvos pirmąją 
Dainų šventę, ir, nuo 1929 gyven
damas JAV, visą savo likusį 
gyvenimą paskyrė išeivijos lie
tuvių muzikai puoselėti, 1939 
New Yorke pasaulinės parodos 
metu surengdamas didžiulę 
lietuvių Dainų šventę, o 1956 
Chicagoje įvykusios pirmosios 
naujos epochos JAV ir Kanados 
lietuvių Dainų šventėje buvo 
garbės dirigentas. 

Deja. šis pasiūlymas kažkodėl 
pasiliko tik balsas tyruose, nes 
šventė praėjo, jos me tu 
nepaminėjus ne tik J. Žile
vičiaus pavardės, bet, berods, 
repertuaran neįtraukus nei 
vieno sukaktuvininko kūrinio. 
Kai kas teigia, kad tai buvo 
rengėjų apsižiopsojimas. 

Vos keliolikai dienų belikus 
iki Lietuvių Muzikos šventės 
Chicagoje, k i ta is re ika la i s 
telefonu teko susisiekti su 
šventės rengėjų komiteto pirmi
ninku Stasiu Baru. Kaip visada 
labai šiltame ir draugiškame 
pokalbyje St. Baras prisiminė ir 
J. Žilevičiaus reikalą. Jo at
sakymo neturiu įrašęs į magne
tofono jusotą, tad tiksliai pa
cituoti jo žodžių negaliu. Pri
simenu tik tiek, jog pirmininkas 
sakęs, kad repertuaro komisiją 
ir šventės dirigentus sudaro 
jaunosios kartos žmonės, kuriems 
svarbu dabartis ir ateitis, o ne 
praeitis. 

St. Baro pasakytiems žo
džiams šventai tikiu. Tačiau 
labai liūdna, jei jaunesnės kar
tos dirigentai visiškai ignoruo
ja Lietuvos himno žodžius, kurį 
g iedant kiekvieną kar tą 
nuskamba ir šis testamentinis 
akcentas: „Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia..." Kai 
tuo tarpu Lietuvoje praeitis ir 
mirę iškilesni praeities žmonės 
atitinkamomis progomis prisi

menami, pagerbiami ir jų dar
bai įvertinami. Komp. J . Žile
vičiaus užmiršimas man liūdesį 
kelia ir dėl to, kad senatvėje 
netekusį regėjimo, jį su kai 
kuriais ba l t imor išk ia i s bei 
vašingtoniškiais stengdavomės 
aplankyti ir painformuoti ypač 
apie lietuviško gyvenimo įvy
kius. 

Lietuvių Muzikos šventės 
rengėjams reikėtų viešai pri
sipažinti, kad J. Žilevičiaus 100 
metų gimimo sukaktis buvo 
užmiršta. O kai apie ta i spau 
doje ir per „Margučio" radiją 
priminta, darbais apsikrovu
siems Muzikos šventės rengė
jams nebebuvo kada apie tai nei 
pagalvot i . O iš S t . Baro 
užuominos galima suprasti, kad 
jis Horizontų pasiūlymą skaitė 
ir jį galbūt aptarė su kai ku 
riais šventės dirigentais. Deja. 
nesėkmingai... Buvo padaryta ir 
daugiau neapdairių klaidų ypač 
su spaudos žmonėmis, kas ryšku 
iš J.Ž. „Drauge" paskelbto 
vedamojo ir iš privačių šventės 
informacijos vadovo laiškų. 

ŠV. KAZIMIERO PAR. 
SUKAKTIS 

MIRĖ TRYS P A N E V Ė Ž I O 
T E A T R O A K T O R I A I 

Gegužės mėn. vidury Wa-
shingtone sus i t ikus su čia 
besilankančiu Panevėžio vice
meru ir vienu iš Panevėžio 
teatro režisierių — Saulium 
Varnu, sužinojau, kad jam jau 
išvykus iš Lietuvos, Panevėžy 
staigiai mirė tenykščio teatro 
aktorius — veteranas Gedimi
nas Karka, šią vasarą rengęs 
1941 Panevėž io g imnaz i j ą 
baigusių abiturientų suvažia
vimą 50 m. sukakties proga. 

Į režisieriaus J . Mil t inio 
vadovaujamą Panevėžio dramos 
studiją 1941 įstojęs ir vėliau 
žymiu aktorium tapęs Gedimi
nas Karka, kaip rašo „Lietuvos 
aidas", „savo kul tūra , inte
lektualumu ir tolerancija darė 
itin pozityvią įtaką tea t ro gy
venimui.." 

Toks Gediminas K a r k a buvo 
anais sunkios bolševik inės 
okupacijos metais. Paskut inio 
meto G. Karka taip aprašomas: 
„Džiaugsmingai sut iko Lie
tuvos taut ini atgimimą, akty
viai dalyvavo Srjūdžio veikloje, 
įsijungė į Valstybės a ts ta tymo 
darbą. Su didžia atsakomybe jis 
ėjo savąsias miesto tarybos 
deputato pareigas..." 

Velionis Gediminas K a r k a 
buvo ilgamečio Panevėžio vyrų 
gimnazijos muzikos mokytojo ir 
katedros vargonininko Mykolo 
Karkos sūnus. 

Tuo t a rpu š i a n d i e n 
(1991.VIII.3) W a s h i n g t o n ą 

Šiemet suėjo 50 metų, kai 
buvo įsteigta Los Angeles Šv. 
Kaz imie ro pa rap i j a . Ši 
labiausiai į Amerikos vakarus 
nutolusi parapija yra kaip iš 
mažos sėklos išaugęs stiprus 
medis, išsiskleidęs plačiai, savo 
šakomis teikiąs paunksmę dau 
geliui lietuviškų organizacijų. 
Apie parapiją, kaip religinį ir 
l ietuvybės centrą, besitelk-
damos jos naudojasi patalpomis 
posėdžiams, susirinkimams, mi 
nėjimams, koncertams, šven 
tems. Žodžiu, parapija apjungia 
kone visą lietuvišką šio telkinio 
veiklą. Todėl Šv. Kazimiero 
parap. taryba kreipėsi į visas 
lietuvių organizacijas, kviesda
ma j a s pr is idėt i , rengiant 
parapijos auksinio jubiliejaus 
atžymėjimą. 

Tuo reikalu buvo sukviestas 
organizacijų susirinkimas, ku
riame buvo sudarytos parapijos 
50 metų sukakties paminėjimo 
komitetas. Pirmininke išrinkta 
D. Polikaitienė, sekretore — B. 
Varnienė, iždininku — A. Rauli 
naitis, informacijos reikalams — 
I Medžiukas. 

Sukaktis bus paminėta spalio 
19 d. parapijos salėje koncertu, 
kurio programoje bus solistai, 
parapijos ir „Spindulio" chorai 
su dirigentu V. Raliu. Spalio 27 
d. iškilmės prasidės bažnyčioje. 
Jose dalyvaus vysk. Paulius 
Baltakis. Po to bus banketas su 
prakalbomis ir menine dalimi. 
Jau gautas iš popiežiaus Jono 
Pauliaus II sveikinimas ir palai 
minimas. 

Ta proga y r a ruošiamas 
sukaktuvinis leidinys, kurį 
redaguoja I. Medžiukas, talki
nant V. Varnui ir kitiems. Čia 
bus klebono kun . dr. A. 
Olšausko žodis. Bus prisiminti 
parapijos steigėjas prel . J. 
Maciejauskas, jos kūrėjas buvęs 
klebonas prel. J . Kučingis ir visi 
kunigai, gyvi ir mirę, kurie 

kadaise dirbo ar tebedirba šioje 
parapijoje. Trump. bus sumi
nėt i parapijos svarbesnieji 
įvykiai ir datos. Aprašoma or-
ganizaijų veikla 
stogu ar kaimyny-
pa i l iu s t ruo jan t 
nuotraukų. 

> parapijos 
'je, visa tai 

daugybe 
Ig. M. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Gardner, MA 
LIETUVIŲ KLUBO 

SUKAKTIS 

Lietuvių klubas savo 65 metų 
gyvavimo sukantį švęs 
rugpjūčio 18 d., 1 vai. p.p. Bus 
p i e tūs ir šokiai K lubas 
numatęs tam pobūviui labai 
gražią vietą prie ežero, prie 
Route 2A. Renginio komitetas 
— Juozas ir Bronė Bekerai, 
Vanda Sheršnienė. Bill ir Bronė 
Višniauskai, Gloria O'Malley, 
Helen Dabasaitis, David Lukas 
ir Anne Morse, kviečia visus 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
sukakties minėjime. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Anna Barakevičiūtė Beaudet-
te neseniai mirė, sulaukusi 84 
metų amžiaus. Nuliūdime liko 
sūnus Howie. Anna dalyvavo 
lietuviškų organizacijų veikloje, 
todėl, atiduodant jai paskutinę 
pagarbą, susirinko nemažas 
būrys žmonių. 

Neseniai mirė ir Betty Bučytė 
Hallock, 80 metų amžiaus ir An 
n a Balsevičiūtė Brovvn, 
sulaukusi 84 metų. 

pasiekęs „Draugas" praneša, 
kad liepos 26 d. Amsterdame, 
New Yorko valstijoje, mirė 
tenykštės lietuvių parapijos 
klebonas kun. Robertas Kęstu
tis Balčys, puikus muzikas, kaip 
Amer ikos p i l i e t i s į savo 
gimtąją šalį atvykęs 1947 iš 
Stalino okupuotos Lietuvos. Jis 
kaip t ik buvo a.a. G. Karkos 
bendraamžis ir bendraklasis. 

Birželio 11 d., kaip praneša 
Lietuvos spauda, pakeliui iš 
Panevėžio į Vilnių įvykusioje 
auto avarijoje žuvo du to paties 
Panevėžio teatro jauni aktoriai 
— Aurimas Babkauskas ir Vid
mantas Martusevičius. 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupys te, pirkdami čia ių 
reikmenis. Pas^audOKite patogiu 
planu atidedant oasirmktus reik
menis ypatinga progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir treoad. susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

PAMATYKITE LIETUVĄ BE RŪPES
ČIŲ M BE VARGUI Išsinuomokite 
automobilį su šoferiu Kaina $40 į die
ną. „Van" 10 žmonių —$75 i dieną. II 
gesniam laikui — su nuolaida. Krttp-
tfa: (mdUnapotl.) 312-57*-3437. 

INTK R NATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

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

RUDENS IR ŽIEMOS KELIONĖS 1 UETUVĄ 

26 rugpjūčio — 11 rugsėjo / 14 naktų,Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

06 rugsėjo — 22 rugsėjo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

16 rugsėjo — 02 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

20 rugsėjo iki 06 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 

23 rugsėjo — 13 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

27 rugsėjo iki 27 spalio / 28 NAKTYS VILNIUS, 1 naktis Kopenhaga. 

04 spalio iki 29 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 

KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio 
Kainon įskaitant „Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio Kainon įskaitant 
„Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

VASARIO 16-TOJI. 14 vasario iki 01 kovo / 14 naktų Vilnius. 1 naktis 
Kopenhaga. 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS! 

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, 
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272. 
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Nr. 9908 D 
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i ~ L ; M A s CLASSIFIED^UIDE 
M O V I N G 

To4.376-1882 ar 376-5996 REAL ESTATE REAL ESTATE 

10%—20°o—30% p«g<au mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies K automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W«*t 95th Stret 
Tel. — (708) 4248654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
|V£(MMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chicngos rmeito teio.m^ OitOu •: 
užmiesty Dirbu greitai, yaraiiiuotai ir sąži
ningai 

312-77'i-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Sr^ 
• GREIT 

PARDUODA 

Atliekami namų vidaus remon
to darbai; kalamas ,sid>ng", 
dengiami stogai. Skambinti: 

Sigitui 312-585 8074 

I I 
DĖMESIO KEUAU J ANTYS Į LIE
TUVAI Ar norite apsistot. V,lmaus 
centre? Dviejų kamb butai $25 už 

dieną Kreiptis. (Inuianapolis) 
317-578-3437. 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)588-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant • 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Per name ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Pigiai atliekame visus namų vi
daus ir lauko remonto darbus. 
statome priestatus, garažus. Koky
bė + „references". 

Tel. 312-434-9678 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Jnsureci bondcd 

436-6937 
Elektros ir narnų aosiijymo 

Sistemų pataikymui 
Vytautas Taras 

PAHDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel. 7/6-1436 

VALOME 
KILIMUS BALDUS 
GRINDIS IR SIENAS 

J . BUBNYS 
737-5168 

Jei kalbate angliškai, mano 
agentūra gali jums padėti surast 
darbą prižiūrėti vaikus arba 
senelius. Kreipkite-:: Ropaite, tel. 
312-649-0822 

PERKRAUSTOME (Moving) 
Sąžiningai, prieinama karna! 

Kreiptis j Vytą, tel. 312-471-2239 

L 
T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto iki * v . v . 

Kalbėti hetuvisuji 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės. Karšto vanoens tankai, pom 
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 636 2960 

$100 NUOLAIDA 
Visų firmų aparatams! 

SOUTHSIDE 
HEARING AID 

CENTER 
3042 W. 63rd St 
(312)778-3189 

Tom Comerci — Mgr 

Išbandymo laikas — 30 dienų 
1. Klausos patikrinimai veltui 
2. Valandos susitarus 
3 Galime atvykt į namus ar 

darbovietę 
4. Nuolaida pensininkams 
5. Žemiausios kainos ir 

geriausias patarnavimas 
Chicagoje 

Taisome visų firmų aparatus 
SKOLINAME 

Antrd.-Treed. Penktd 9-3 
Seetd. 9-12 

Skirtingoms valandoms 
reikia susitarimo 

Ontui)^ 

E9 l 
IBELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6S29 S. Kėdele Ave., 

CMcego, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX —• INSURANCE 
Namų pirkimas ir pardavimas 

• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 

Nuolaida pensininkams 

REAtMART, INC. 
6b02 S. PuUski, 

Chkago, IL 60629 
312-767-0600 

m MLS 

„BUD" BUDRAITIS 
AsiienKkai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100 

re>. 312-778-3971 

PARDUODAMAS NAMAS 
»328 S. Major (2 M. [ vakarus nuo Cantraf) 
Gai.mj apžiūrėti sekmadieniais 12-4 v. p.p. 
ĮmoKej:mas $4,000, mėnesinis monestis 
$1.300 Pilnai atremontuotas, 3 mieg kamb . 
cer.tr! saldymas. Varta $131.000. Skam
bini .te. 312-247-2791. Kalbėkite angliškai, 
pai.Hite . message". 

Norinčius giminėms, draugams ar 
bažnyčiai dovanoti 2 mieg. butą 8000 
sq. tt. VILNIUJE kreipkitės: te l . (906) 
464-3403, įieave u message); Vilnius, tel. 
26-07-84. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų • 
ispanų kalboms 
• Nemol'af.'i^ namų 

iver;.;i;mas 
' He'karr.e •' 
Parduodame r.amus 

" Apartmentus ,r žeme j 
" ?ens;rvnkams 

nuoid-du 
* Greitas ir sąžiningas | 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 6 7 * Street, CNcago, H. 60629 

APLANKYKITE UETUVĄ! 
Skriskite iš Floridos pato
giausiu susisiekimu už 
žemiausią kainą. Nuo 
$1,197.00 ten ir atgal iš 
Tampa via Helsinki į Rigą/ 
Taliin. Primokant traukinio 
ar lėktuvo kainą ( Vilnių 

(maždaug 
$130.00-$138.00). 

SAFARIS, 4340 Dubinę 
Rd. Madelra Beach, Flo
rida (813) 398-7413 arba 
JUOZAS ARAS MIEŽE
LIS (813) 380-8052. 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Putaskl Rd. 

ftmm (312) 5«i-4i n 

19 VLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Stmattts, Reartor 
Irena BHnstrublana, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax, 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

DAYTONA BEACH, FL 
Sav. parduoda 3 mieg. 2 garažų 
modernišką namą 1 M. iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p. 

Tel. 312-847-2226 

Ontuifc 21 
KMItCH RfcALTORS 

7922 S. Puidai Rd. 
4365 S. Arther Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti dr pirkti na
m u i , kreipkitės Į Danutę .Mayer. ji 
p ro tes ional ia i . sa.žimnK<ii , ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui . 

Ontuijii a 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 West 96tn Street 
Oak Lav»n, Illinois 60453 

Bu*. 
Ra*. 

708-636-9400 
708-423-0443 

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

FOR RENT 

J 

Išnuomojama* 6 kamb. butas 
Brighton Parko apylinkėje; 2 dengtos 
verandos (porches) buto priekyje ir ga

le. Kreiptis: tel. 312-376-2397. 

IEŠKO BUTO 
i su vtarai valku nori Išnuomoti 

2-3 mieg. Kamb. Dutą/namą <>u valg 
kamb. pietų ar pietvakariu priemies
čiuose, Brighton Pk arba Marguette Pk. 
j vakarus nuo Calrforma Ave Prašoma 

312-737-1138. 

HELP WANTED 

S300/DAY PROCESSING PHONE OR-
DERS Peopie Caii You To Oder VViil 
Train. 1-800-735-81 »7, EXT 136*. 

FOR SALE 

Skubiai h nabranojat parduodami, la 
bai geros kokybes medžiaga viaam taut 
kostiumui, kabliuku megzti tinimai kos 
tiumėliai, staltieses ir kiti suvenvrai is 
Lietuvos. Kraaptts: tol. 216-447 1459. 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide 
lis pasirinkimas (vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ava. 

CNcago, H. 60638 
T*l. 581-8500 

NEVY GREEK CARD LOTTERY 
lf you nare born m Utknaata YOU CAN WIN A GRtfcN CARD t ARLY REGISI RA 
TION IS LSStNTIAL BECAUSE THE FIRST 40.000 QUAUFIED peopie wrvoregister 
A I! WIN th-ir ORI I N CARDS Spouses and children of a nnnner will atsO get G/eeri 
Cardb I IRSI COMfc f IRST SERVEO1 WE CAN MAKfr SUHt YOUR APH ICATiON 
Wl l ! Bf. AMONG IHfc VbRY FIRST1 Apphcants may tile witnm the Umteo Statei 
or Irom joroad CALL SIDNEY ELFMAN (212; 7665300 tor details. 

BROVVN HFMAN & TORRES. Attorneyb 
15 Park Row. New York, NY 10038 

VVe handie an IMMIGRATION MATTERS anyplace m tne United States 
Visa Ma'.ter Card Amencan Express Accepted 

f 

http://cer.tr


DIDI PADĖKA IR GILI 
PAGARBA 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Penkiasdešimt sovietinės oku
paci jos me tų ir p a r t i n ė s 
nomenklatūros varžtai ir rėmai 
sukūrė gigantiškas s t ruk tūras 
bei deformavo sampratas apie 
darbą. 

Šiandieninėje Lietuvoje sten
giamasi reorganizuoti valdymo 
st ruktūras , remiantis demokra
tijos bei laisvos rinkos prin
cipais, kurie jau daugelyje šalių 
įsitvirt inę ir išmėginti. Deja, 
t r ukumas žinių, kompetencijos 
ir specialistų sunkina kuriamąjį 
darbą. Jung t in ių Amerikos 
Valstijų — Baltic Foundation, 
Lino Kojelio didele iniciatyva ir 
rūpesčiu, Vilniuje suorganizuo
tas seminaras tema „Savivalda 
laisvos rinkos visuomenėje" 
naujus savivaldybių vadovus ir 
special istus supažindint i su 
municipalinio menedžemento 
principais ir prakt ika laisvoje 
visuomenėje. Visiems ir ypač 
Linui Kojeliui — didi padėka ir 
gili pagarba. Tik tenka apgai
lestauti, kad pats organizatorius 
negalėjo dalyvauti renginyje. 

Nors ir esame skirt ingame 
vystymosi lygmenyje, daug ką 
jau dabar galėsime diegti mūsų 
gyvenime ir darbe. Indianapolio 
mero VVilliam H. Hudnut išsa
kyta mintis, jog mokesčius nau
dinga mažinti tam, kad vysty
tųsi biznis, klestėtų verslai, dėl 
ko didėja darbo vietų, pildosi 
biudžetas — ypač pamokanti , 
nes pas mus yra iniciatorių, 
k u r i e no rė tų da r d id in t i 
mokesčius, nesuvokdami realy
bės ir nematydami perspek
tyvos. J au dabar mes turime 
ruošt is sutikti nedarbo prob
lemą ir spręsti jas reikia miesto 
vadovams kar tu su pramonin
kais ir verslininkais, pažymėjo 
pranešėjas. 

Labai priimtina mums būtų 
t u r ė t i s av iva ldybės e t ikos 
taisykles, kurios būtų „Garbės 
kodeksas", apie kur ias kalbėjo 
Rochester miesto tarybos pre
zidentas John G. Curran . 

Labai įdomių minčių pateikė 
prof. E.S. Savas apie privatizaci
jos principus ir pr ivataus bei 
valstybinio kapitalo santykius. 
Bū t ina labiau pasit ikėti priva
t in inka i s , kur ie , saugodami 
savo garbę ir vardą, kokybiškai 
ir la iku atl iktų užsakymus, 
konkuruotų tarpusavyje ir su 
valstybinėmis įmonėmis. 

Puik i paskaita Laimos Rašti
kis apie žmonių socialinių klau
simų ir problemų sprendimą. 
Norėčiau pabrėžti , jog visi 
pranešimai buvo tur t ingi ir 
išsamūs. Deja, ne viską iškart 
gal ima taikyti mūsų visuome
nėje, bet medžiagos apmąsty
m a m s liko daug. 

Malonu tai, kad, pasibaigus 
k u r s a m s , l e k t o r i a i buvojo 
Panevėžyje. Abipusiu pageida
v i m u , jie lankėsi įmonėse, 
įstaigose, susitiko su specia
listais ir galėjo patar t i , kon
sultuoti konkrečiais klausimais 

bei siūlyti problemų sprendimo 
variantus. Toks bendravimas 
buvo labai naudingas mūsų 
specialistams ir vadovams. 

Mes suprantame būtinumą 
rengti naują mūsų darbuotojų 
pamainą, kurią sudarytų geres
ni specialistai už mus. Tam 
pasitarnaus patyrimas ir žinios, 
kurias perimame iš kompetetin-
gų ir patyrusių specialistų. 

Pasaulyje yra daug fondų, 
kurie teikia pagalba įvairioms 
Salima ir įvairių sričių rėmimui 
ir vystymui. Neturėdami infor
macijos ir nemokėdami ben
drauti su fondais, mes daug ko 
netenkame. Būtų malonu, jei 
mūsų tėvynainiai, gyvenantys 
įvairiose šalyse, galėtų mus in
formuoti apie fondus, o galbūt 
ir tarpininkauti su jais. Graži 
pradžia j au yra. Tuo pačiu būtų 
svari pagalba Lietuvai ir didis 
mūsų dėkingumas. 

Gin taras Šileikis 
Panevėžio miesto Tarybos 

pirmininkas 

Šiuo metu p;atinama Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir 
mininko Vytauto Landsbergio 
parašyta knyga ..Atgavę viltį". 

LB St. Petersburg apylinkės Knygos pelnas skiriamas „Pa 

St. Petersburg, FL 
L B APYLINKĖS VEIKLA 

Kare t ik tai, kas paprasta, 
gali būti sėkminga. 

Paul von Hindenberg 

valdyba neatostogauja. Kaip 
kiekvienos organizacijos, taip ir 
LB apylinkės veikla labai 
priklauso nuo valdybos, nes ji 
yra tartum motoras mašinai. 
Kad ir sensta St. Petersburgo 
lietuvių kolonijos gyventojai, 
veikla vis atsinaujina naujai 
a t s ikė lus ia i s pens in inkais , 
kurių tarpe daugelis atsiliepia 
į valdybos paskatinimus ir 
remia LB veiklą. Apylinkei 
priklauso 280 narių. 

Su atsikuriančia Lietuva dau
gėja įvairūs reikalai, į kuriuos 
būtina vienu ar kitu būdu 
reaguoti. Buvo renkamos aukos 
„Pagalba Lietuvai", „Dovana 
Lietuvai". Dabar po Veiksnių 
a t s i šaukimo ir raginimo 
„Drauge" remti ir išlaikyti 
Lietuvos atstovybę VVashing-
tone apylinkės valdyba vėl 
renka aukas iš tų, kurie dar 
nepasiuntė savo aukos nurody
tu adresu. Asmeniškai finansi
niai remti Atstovybę yra kiek 
vieno lietuvio pareiga ir ypač 
mūsų veiksnių. 

galba Lietuvai". Pavasarį buvo 
suruošta gegužinė Veteranų 
parke. Liepos 28 d. apylinkės 
va ldyba pagamino p i e t u s 
180-čiai žmonių lietuvių klube 
sekmadienį po l ie tuviškų 
pamaldų. Kaip ir visada, J. 
Mikaila pranešė iš Vilniaus 
radijo girdėtas žinias. 

Rugpjūčio 16 d. rengiamasi 
paminėti Kazio Urbšaičio 80 
metų amžiau^ sukaktį. J is yra 

veiklus LB n a r y s , buvęs 
apylinkės pirmininkas ir JAV 
LB Floridos apygardos atstovas, 
o taip pat reiškiasi ir kitų or
ganizacijų veikloje. 

Rugsėjo 6 d. įvyks Tautos 
šventės minėjimas: paskaiti
ninku pakviestas veiklus bend-
ruomenininkas Vincas Šalčiū-
nas iš Palm Beach apylinkės. 
Meninę programą atliks muz. 
Aloyzas J u r g u t i s , Dali la 
Mackialienė ir kiti. 

Kaip ir kviekvienais metais, 
taip ir šiemet, sekmadieniais 
lietuvių klube rugsėjo mėnesy 
bus renkamos aukos lituanis
tinio švietimo reikalams. 

Ju l ia N. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 

Mielam kaimynui 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

mirus, reiškiame gilią, užuojautą jo myl imai žmonai 
p. LIALEI, sūnui MARIJUI, dukra i KRISTINAI su 
vyru, sesutei p. B. SKORUBSKIENEI su dukra RIMA 
ir jos šeima, broliams, jų šeimoms ir visiems giminėms 
ir artimiesiems. 

Marija Kuprienė 
Saulius ir Roma Kupriai 
Jonas ir Vida 

Trisdašimt aštuntojo SANTVAROS-ŠVIESOS suvažiavimo 
1991 m. rugsėjo 5-8 d.d. Pasaulio Lietuvių Centre, 

515 East 127th St., Lement, IL 60439 

PROGRAMA 

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d. 2 va!. Zenonas Rekašius. 
„Energetiniai mitai ir mitologinė politika". 

Marius Šaulauskas, „Naujoji politinė filosofija Rytų Europoje" 
8 vai. Pokalbis su Albertu Zalatorium. (Violeta Kelertienė). 

Penktadienis, rugsėjo 6 d. 9 vai. Rimvydas Šilbajoris. 
„Broniaus Radzevičiaus stilistika". 

Egidijus Aleksandravičius, „Nauji požiūriai į XIX amžiaus 
Lietuvos istoriją". 

2 vai. Aleksandras Štromas, „Atsikuriančios Lietuvos valsty 
bingumo problemos ir perspektyvos". 

Simpoziumas „Tautiniai sąjūdžiai ir vakarietiška demokratija ': 
Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Leonas Sabaliūnas, Julius Šmulkš
tys. (Moderuoja Vytautas Kavolis). 

Santaros-Šviesos, Algimanto Mackaus Knygų Fondo, Met
menų, AM & M Fundacijos ir Multidisciplinarinių Studijų Instituto 
posėdžiai. 

8 vai. Arvydas Šliogeris, „Lietuviškos sąmonės laisvėjimo 
raida: post-stalinizmas iki Atgimimo ir kas toliau?" 

ŽsitadlsnU, rugsėjo 7 d. 9 vai. Saulius Sužiedėlis, 
„Penkiasdešimčiai metų praėjus: lietuvių tautos sukilimo ir laikino
sios vyriausybes istorijos interpretacijų disonansai". 

Ričardas Gavelis, „Lietuvių literatūra tarp moralinio šauksmo 
ir privatizacijos". 

2 vai. Albertas Zalatorius, „Lietuvių kultūros dabartinė situaci
ja" . 

Vytautas Radžvilas „Liberalų galvosena postsovietinės 
Lietuvos kultūroje ir politikoje". 

8 vai. Literatūros vakaras: Ričardas Gavelis, Kostas Ost 
rauskas, Liūne Sutema. 

Naujų knygų sutiktuvės. 

Sekmadienis, rugsėjo 8 d. 10 vai. Alfredas Bumblauskas, 
„Lietuva vidurio Europos istorinėje radioje- . 

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi iki š.m. rugsėjo 1 d. 
registruotis pas Mariją Paškavlčlsnę, 306—55th Place. 
Oowners Grove, IL 60516. 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)25*4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

MP: & 

£\M midlcind Fcdercil 

P A D Ė K A 
A.tA. 

PRANAS RAMONAITIS 
Mirė 1991 m. gegužės 29 d. Palaidotas birželio 1 d. Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Dėkojame visiems, kurie buvote arti liūdinčios šeimos: 

kun. A. Pučenskiui už maldas koplyčioje, kun. F. Kireiliui už 
maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mišias bažnyčioje ir paly
dėjimą į kapines, visiems, atėjusiems į koplyčią, už šv. Mi 
šias, gėle«. aukas velionio atminimui ir mums išreikštą 
užuojauta asmeniškai, laiškais ir spaudoje. 

Dėkojame Venecuelos Lietuvių draugijai ir Brighton 
Parko namų savininkų draugijai už išreikštą užuojautą ir 
aukas, Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus tarnautojams ir 
bendradarbiams už užuojautą ir aukas. 

Ypatingai dėkojame Juozui Gurevičiui ir Šaulių sąjungos 
Vytauto Didžiojo rinktinei už žodį koplyčioje, už garbės 
sargybą prie karsto, karsto nešimą ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame Gaidas-Daimid laidotuvių direktoriams už 
rūpestinga ir sąžiningą patarnavimą. 

Ačiū visiems už palydėjimą į kapines ir pabuvimą su mu
mis ilgiau. 

Liūdinti šeima. 

A.tA. 
KONSTANCIJAI STASYTEI 

JUKNEVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, jos vyrui ANTANUI JUKNEVIČIUI 
ir dukroms DAINORAI ir RAMINTAI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą. 

Angelė ir Vytautas Gailiūnai 
Marija ir Maurilijus Mikutavičiai 
Elena ir Stasys Mineikai 
Valerija Norvaišienė 
Regina ir Alfonsas Petručiai 
Malė ir Jonas Švarcai 
Mira ir Petras Viščiniai 

A.tA. 
ANTANAS KALVAITIS 

savo paskirt į a t l ikęs žemėje, teilsisi Amžinoje Švie
soje Liūdinčią žmoną BRONE, mūsų draugijos mielą 
nare nuoširdžiai užjaučiame ir guodžiame visus 
velionio ar t imuosius . 

Lietuvos Dukterų draugija 

Mylimam Vyrui 

A.tA. 
Dr. ANTANUI KALVAIČIUI, 

buvusiam Lietuvos Gen. Konsului , mi rus , žmonai 
BRONEI, seseriai ALEIKALVAITYTEI-VELBASIE-
NEI ir jos šeimai, NIJOLEI ir L E O N U I KALVAI 
ČIAMS su šeima ir vi3iems velionio g iminėms bei 
artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą. 

Juzefą Paulauskienė, 
Nelia Paulauskaitė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

1991 METŲ KELIONĖSĮ 
LIETUVĄ 

305 Rugsajo 9-25 d. 
.etuvoje 14 naktų. Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7-24 d . 
letuvoje 14 naktų. Kopenhagoje 1 naktis 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

kelia-'ojai. Parūpiname iškvietimus. Nuo rugpjūčio 15 d . 
skridimo Į Rygą kainos papigintos. Vietų skaičius ribotas. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis: AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. VVastsrn Ava., 
Chicago, III. 60*43 . TaW. 312-238-9787. 

LEN0ER 

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

sdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - 9-.00 v. vakaro. 

Visos laidos i* WCEV stotie* 
1450 AM banga 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WU1ow Springs. IL. 60480 

T>l.: <7«0 8392511. Iel-FAX U* p»t« 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vlarquette Funeral Home 
2539 VVest 71st Street 
( rtkago. Illinois M>>2̂  

1-(3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 S a l t i Roberte Rasai 
Palos Hills. Illinois KHb? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois MVî l 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South =>0th Avenue 

C nero Illinois M*>̂ 0 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s ga l i te pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-234S 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI D A. PETKUS 

DONAI D M. PETKUS 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 

x Ankų šeima nuo seniai yra 
didelė lietuviškų renginių 
rėmėja. Du broliai — Algis ir 
Vytas Ankai vadovauja didelei 
kepyklai iBaltic Bakery), 4627 
S. Hermitage Ave., Chicago, IL. 
Ten pat yra ir gerai aptarnau
jama maisto krautuvė; kita 
maisto krautuvė yra Marąuette 
Parke - 2616 S. 69 St. Šiemet 
Ankienė ir jos sūnūs „Draugo" 
gegužinei aukojo duoną, 
pyragus, daržoves ir grietinę. 
Tai didelė parama, ruošiant 
tokią didelę gegužinę. „Draugo" 
vadovybė ir „Draugo" renginių 
komitetas labai nuoširdžiai 
dėkoja Ankams už didelę auką. 

x Fil. Sigitas Miknaitis, 
Lietuvių Skautų sąjungos tary
bos pirmininkas, neseniai grįžęs 
iš apsilankymo Lietuvoje, Aka
deminio Skautų sąjūdžio s! udijų 
dienose penktadienį, rugpjūčio 
23 d., kalbės tema „Skautai ii 
akademikai skautai Lietuvoje". 
Bus diskutuojama veiklos koor
dinacija tarp lietuvių skautų, 
jau arti 50 metų veikiančių už 
Lietuvos ribų, ir prieš porą metų 
Lietuvoje atsikūrusios skautų 
organizacijos. 

x Saka las N a t k e v i č i u s 
ieško žinių apie savo brolį Fer-
dinantą Natkevičių, Antano, 
gim. apie 1938-39 m. Ferdinan-
tas karo metais su motina pasi 
traukė į JAV ir gyveno Chicago-
je. Sakaias norėtų informuoti 
brolį ir jo šeimą, kad jų tėvo 
palaikai iš tolimos Siaurės 
perkelti į Lietuvą ir perlaidoti 
Vilniaus Karveliškių kapinėse. 
Galima susisiekti su Sakalu 
Natkevičium: Kareivių 2 1 , 
Vilnius. 232000, Lietuva. 

x Violeta Gedgaudas, New-
Hall, Cal., parėmė „Draugą" 50 
dol. auka ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Malonios i š v a i z d o s , 
aukštoka moteris, jau keletas 
metų atvykusi iš Lietuvos, nori 
susipažinti su rimtu, nuoširdžiu, 
nerūkančiu, kultūringu, vyres
nio amžiaus vyriškiu. Rašyti, 
pridedant fotografiją, adresu, P. 
R., P.O. Box 29128, Chicago, 
111. 60629. 

(sk) 

x Nuo $769 savaitė Puerto 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
but is („sui te") su p i lnu 
išlaikymu, įskaitant vietinius 
gėrimus. Informacijai kreiptis; 
AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU, 9727 S. Wes-
tern Ave., Tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar ki tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago. IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara 
tūra. už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE., CHICAGO, IL 
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos rengiamas Medininkuose 
nužudytųjų prisiminimas — pa
gerbimas bus rugpjūčio 11 d., 
sekmadienį, šia tvarka: 10 vai. 
ryto vėliavų pakėlimas Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos aikštėje. Vytauto Didžio
jo Šaulių rinktinės vadovybei 
vadovaujant. 10:15 vai. orga
nizacijų su vėliavomis ir 
visuomenes eisena į bažnyčią. 
10:30 vai. pamaldos, kurias 
a tnašaus klebonas kan. V. 
Z a k a r a u s k a s . Po pamaldų 
vainiko padėjimas prie kryžiaus 
lauke. Organizacijos su savo 
vėliavomis, moterys ir mer
gaitės prašomos vilkėti tau
tiniais drabužiais. Pagerbkime 
žiaur ia i nužudytus mūsų 
brolius atsikuriančioje Lietuvo
je. 

x Alg is Regis , Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
pi rmininkas , lankydamasis 
Lietuvoje, kalbėjo Lietuvos 
Parlamento priešatostoginėje 
sesijoje, atstovaudamas MLR 
sąjūdžiui. Kalbėjo ir per Vil
niaus radiją, turėjo interviu su 
spauda. Ruošdamasis kelionei 
po Maž. Lietuvą, sveikina 
Chicagos lietuvius, o ypač MLR 
sąjūdžio narius. 

x Jurgis Riškus, Pasaulio 
lietuvių centro tarybos ir valdy
bos narys, bus vyriausias šeimi
n inkas centro ruošiamoje 
gegužinėje, kuri įvyks rugpjūčio 
25 d. Pasaulio lietuvių centre. 
Lemonte 

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

(sk.) 

x Restoranas „Seklyčia" 
atviras kasdieną nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Skanus lietu
viškas maistas. Salę galima 
naudoti įvairiems renginiams. 
Ligoniams ir nepajėgiems vyres
niems maistas išvežiojamas į 
namus. 2711 West 71 St., 
Chicago. IL 60629. Tel. 312-
476-2655. 

(sk.) 
x Optical Studio, 2620 W. 

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

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523 9191. 

'sk.) 

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

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ki«la 

D a n g l a m * Ir t i l t o m * 
visų rūšių stogus 

T»l 312-434-9656 ^ - ; 
312 737-1717 

SOS VAIKŲ KAIMŲ 
DRAUGIJA LIETUVOJE 

Žodis užsienio lietuviams 

Solistė ir pianistas lankėsi „Drauge". Po labai ,-ekmingo „Margučio" surengto koncerto mūsų 
redakciją aplankė sol. Sigutė Stonytė, pianistą- Jurgis Karnavičius. Iš k.: prel. Juozas Pruns-
kis, „Margučio" vedėjas Petras Petrutis, JAV LB Kultūros tarybos pirmininėk Dalia Kučėnienė, 
Česlovas Gnncevičius, Stonytė, Karnavičius ir Vvtautas Radžius. , „ 

Jono Kuprio nuotr. 

IŠ A R T I IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Mečys Šilkaitis, Santa 
Monica, Calif., naujai išrinktai 
LB San ta Monikos-Vakarų Los 
Angeles valdybai skirstantis 
pareigomis, sutiko prisiimti 
valdybos pirmininko naštą. Iki 
šiol vai • - -.y uOS 

pirmininkas. J is suorganizavo 
ir liepos 28 d. pravedė Los Ange
les Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje popietę, kurioje iš Lietuvos 
grįžę Brazdžionis, Brinkienė, 
Arbas. Kojelis papasakojo apie 
gimnazijų lankymą, mokslo ir 
kūrybos simpoziumą, bei Lietu
vos politini gyvenimą. 

— Dr. Zigmas Brinkis rug
pjūčio 6 tiesiai iš Lietuvos at

vyks į Lietuvių fronto bičiulių 
studijų savaitę Dainavoje ir pa
informuos apie naujausius įvy
kius Lietuvoje. Iš Californijos į 
studijų savaitę ta.p pat vyksta 
Algis Raulinaitis, LFB Tarybos 
pirmininkas, su žmona Angele 
ir Juozas Kojelis, neseniai grįžęs 
iš Lietuvos. 

VOKIETIJA 

— Lietuvių literatūros bū
relis, „Anikė iš Taravos" drau
gija ir Vokietijos LB 1991 spalio 
4-6 ruošia Annaberge suvažia
vimą vokiečių kalba apie lietu
vių-vokiečių santykius istorijoje 
ir kultūroje. Lietuviai nori pri
minti vokiečiams ilgalaikę kai
mynystę, kuri praturtino abi 

x Dr. Irene Jasys, Colum-
bus, Ohio, Morris F. Wiener, 
(Mrs.) Fort Lauderdale, Fla., 
gražindamos laimėjimų šakne
les a ts iuntė po 30 dol. aukų. 
Labasi dėkojame už rėmimą 
savos spaudos. 

x Lietuva Parcel Serv ice 
praneša: nuo liepos 1 d. visi 
daiktai , siunčiami reguliariu 
paštu yra muituojami. Tik nau
doti drabužiai ir licenziniai 
siuntiniai, kuriuos galite siųsti 
tik per Lietuva Parcel Service, 
liko be muito. Dirbame 5 d. sa
vaitėje, bet būtina susitart dėl 
laiko. Skambinkite: J . Juod-
valkienei, tel. 312-254-2817 ar
ba 312-847-2614. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambinki te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586^5959 ar
ba (708)425-7161. 

(sk) 

x Dėmesio keliaujantys į 
Lietuvą per Rygą! Nuo rug
pjūčio 15 d. skridimo kaina že
mesnė. Vietų skaičius ribotas. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: American Travel Service 
B u r e a u , 9727 S. Western 
Ave. , Chicago, IL, tel. 312-
238-9787. 

(sk.) 

x Pristatome Lietuvoje tik 
naujus automobil ius pigiau 
n e g u V i l n i a u s doler inė je 
30-40^. Visoms 2 metų fabriko 
garantija. Pers iunčiame nau
dotus auto arba dolerius iš 
Amerikos į Lietuvą ir prista
tome pagal adresą Atsiskai
tome tik po patarnavimų. Fir
m o s sav. ĄŽUOLAS (312) 
434-8618. 

(sk) 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 aol. auka: A. 
Kremeris, Palo; Hts., 111., Vic-
toria Pikelis, Chicago, 111., Emi
lija Susmaras taip pat iš Chi
cago, Emilija Vindašius, Delhi, 
Ont., Kanada. Juozas Duoba, 
Scottsdale, Arz., Vincas Si-
maske, Albion. Mich. Visiems 
tariame ačiū. 

x KARGOI LIETUVA: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome j namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
port, 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 f v. miltų. 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžių. 29 oz 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų. 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus. 1 dėž. įvairių 
arbatų. 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
INC. parūpina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšj palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa 
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hil ls , IL 60457. Tel. 
708-430-7272. 

(sk) 

tautas . Programa: Atidarymas 
ir pokalbiai , prof. dr. D. 
Willoweit, Wuerzburg — Medi
ninkų vyskupija ir gamtos gar
binimo religija prūsų-lietuvių 
pasieny, prof. dr. A. Kelletat, 
Breese — Prūsijos lietuvių 
poetas Kristijonas Donelaitis, 
dr. V. Bagdanavičius, Vilnius — 
Kul tū r inė Vydūno veikla 
vokiečių ir lietuvių santykių 
kontekste, prof. G. Blažienė. 
Vilnius — Kaip lietuviai vaiz 
duojami vokiečių literatūroje. 
Ingridos ir Regimanto Žit 
kauskų, Haltern/Vilnius, kon
certas — Lietuviškos dainos, dr. 
H. Stossun, Ratzeburg — Lietu
vos vokiečių istorija, A. Her-
mann, Bummental — Rytprūsių 
vokiečių bėgimas nuo bado į 
Lietuvą 1945-1948, Suvažia
vimo uždarymas. Registruotis 
iki rugsėjo 21 pas Arthūr Her-
mann, C. M. v. Weber-Str. 14, 
6919 Bammental . Tel. 
06223/40594. 

— 1991 spalio 18-22 bus 
Lietuvių kultūros instituto 
suvažiavimas Romuvoje, Huet-
tenf, o lapkričio 22-24 Vokie
tijos LB darbuotojų suvažia
vimas Romuvoje, Huettenfelde. 

— Arvydas Burškaitis mirė 
1991.V.11. Palaidotas gegužės 
17 Wunsdorfe Luthes kapinėse. 
Laidojimo apeigas atliko kun. 
Fr . Skėrys. Buvo gimęs 
1938.111.21 Skaudvilėje. 1980 su 
šeima repatrijavo į Vokietiją. 
Duktė Lili yra baigusi Vasario 
16 gimnaziją. 

— Ansas Trakis mirė 
1991.VI.4 slaugos namuose Or-
tenberge/Hess. Pa la idotas 
birželio 7 Markoebel kapinėse 
Hammerbache. Laidojimo apei
gas atliko kun. Fr. Skėrys su 
vietos kunigu. Buvo gimęs 
1911.VIII.23 Klaipėdoje. 1932 
ba igė Klaipėdos mokyt, 
seminariją. Mokytojavo to 
krašto pradž. mokyklose. Buvo 
nacių persekiojamas. 

Beglobių vaikų — našlaičių, 
pamestinukų — problema Lietu
voje yra tikrai sunki. Visiems 
yra aišku, kad vaikų bei kū
dikių namų kolektyvinėse 
struktūrose, nors išviršiniai jos 
kartais atrodo labai pavyz
dingos, negali išaugti normalūs, 
pilnaverčiai žmonės. Ypač siau
binga padėtis yra vadinamuose 
psichoneurologiniuose interna
tuose, kur tarp psichinių bei 
nervinių ligonių yra patekę 
daug visai normalių vaikų. SOS 
Vaikų kaimų draugija Lietuvoje 
imasi iniciatyvos sudaryti tarp
tautinę komisiją, kuri patikrin
tų visus tokių psichoneurolo
ginių internatų gyventojus, 
atrinkdama tuos, kurie ten yra 
patekę per klaidą ar neapdai
rumą. Tokiems kaip tik ir būtų 
pirmiausia skiriami SOS Vaikų 
kaimai, kuriuos kurti ryžtasi 
neseniai įsisteigusi Draugija. 

Be užsienio lietuvių pagalbos 
šiuos užmojus realizuoti šiuo 
metu yra neįmanoma. Užtenka 
prisiminti, kad vidutinės dir
bančiųjų algos dabar Lietuvoje 
yra apie 15 USA dolerių per 
mėnesį. Su tokiomis pajamomis, 
net ir tikrai norėdami, jie negali 
būti labai dosnūs labdarai. Tad 
visų žvilgsniai ir šį kartą su 
viltimi krypsta į užsienio, ypač 
į Amerikos lietuvius. Atleiskite 
už akiplėšišką drąsą, bet argi 
būtų galima ramiai laukti, kol 
Lietuva ūkiškai sustiprės, ir da
bartinę našlaičių kartą palikti 
jų skaudžiam likimui? Tai juk 
būtų ne tik antihumaniška, bet 
ir didžiai nuostolinga atgims
tančiai Lietuvai. 

Šis pereinamas laikotarpis 
yra labai palankus tiems užsie
nio lietuviams, kurie norėtų 
savo santaupomis ką nors 
konkretaus sukurti gimtajame 
krašte, ką nors tikrai vertingo 

— Jonas Jurkait is mirė 
1990.VIII.7 VVeinheimo/Bergstr. 
ligoninėje. Palaidotas Affol-
terbacho/Odenw. kapinėse . 
Buvo gimęs 1907.VTI.13 Juod
krantės k. prie Rusnės. Pradžios 
mokslus išėjo Rusnėje. Tauragės 
mokyt, seminariją baigė 1929. 
Mokytojavo Kret ingos bei 
Vilkaviškio apskr. ir Klaipėdos 
krašto pradžios mokyklose. 
1939 vokiečiams užėmus Klai
pėdą, pasitraukė į Lietuvą. 1941 
repatrijavęs į Vokietiją, moky
tojavo repatr iantų pradž. 
mokyklose Mecklenburge. 
Karui baigiantis buvo paimtas 
į kariuomenę. Dėl to teko 10 
mėnesių išbūti belaisvių 
stovykloje. 1946-1948 moky
tojavo liet. gimnazijoje Lue-
becke, o vėliau — liet. gimna 
zijose Neustadt Hblst., Diep-
holze ir Huettenfelde. Pasitrau
kęs iš Vasario 16 gimnazijos 
nuo 1955 iki pensijos 1971 
gimnazijose, dalyvavo ir Vokie
tijos LB veikloj. 

Žemaitiškas „rūmas" be langų ir be 
vos Liaudies muziejuje 

krosnies, pastatytas 1856 metais. Lietu 
B. Baltrušaičio nuotr. 

padovanoti po sunkios priespau
dos prisikeliančiai Tėvynei. 
Užsienio valiuta čia dabar yra 
labai reikalinga ir nepaprastai 
vertinama. Tokia dovana, pa
vyzdžiui, galėtų būti našlaičių 
šeimai namelis SOS Vaikų 
kaime. 

Už 7000 ar 8000 dolerių Jūs 
galėtumėte Lietuvoje pastatyti 
gražų, patogų namą, kuriame 
apsigyventų dešimties našlaičių 
šeima. Namas būtų pavadintas 
Jūsų ar Jūsų artimųjų vardu, 
įamžinant Jūsų ar Jums bran
gių asmenų atminimą. Taip Jūs 
taptumėte Draugijos garbės 
nariu ir Vaikų kaimo kūrėju, jo 
garbės piliečiu. Apsilankęs 
Lietuvoje, būtumėte brangus 
Draugijos ir Vaikų kaimo 
svečias didžiosios lietuviškos ir 
t a rp t au t i nė s vaikų šeimos 
narys. 

Kiekviena, kad ir mažiausia. 
Jūsų auka šiam tikslui bus 
įamžinta Lietuvoje besiku
riančių SOS Vaikų kaimų isto
rijoje. Būtume labai dėkingi, jei 
a t s i r a s tų t au t i e č ių , kur ie 
ryžtųsi organizuoti SOS Vaikų 
kaimų rėmėjų būrelius. 

Draugija turi dolerinę sąskai
tą Vatikane. Čekius galima 
siųsti Draugijos atstovo Romo
je Mons. Antano Jonušo adresu, 
pažymint, kad auka yra ski 
riania SOS Vaikų kaimams Lie 
tuvoje: 

Rev. Mons. A. Jonušas 
SOS Vaikų kaimai Lietuvoje 
IOR 051 3 01645 
Via Casalmonferrato 20 
00182 ROMA - Italy 
Apie SOS Vaikų kaimų Lietu

voje ir jų rėmėjų veiklą nuolat 
informuosime spaudoje ir Drau
gijos biuleteniuose. 

Su nuoširdžiu dėkingumu ir 
Dievo palaimos linkėjimais. 

Po t r u m p o aps i l ankymo 
Romoje rugpjūčio pabaigoje vėl 
išvykstu į darbą Lietuvoje. 

Kun. V. Kazlauskas 
Namų adresas: 

Druskininkų 4-1 
233000 Kaunas 

Telef. 228.224 

— Aurelija Aldona Beatri
čė Urbanienė-Krivickaitė, šir
dies liga mirė 1991 m. bal. 15. 
Palaidota 1991.IV.23 Huetten-
feldo kapinaitėse šalia prieš 10 
mėnesių mirusio tėvo dail. 
Alfonso Krivicko. Šv. Mišias 
aukojo kun. J. Dėdinas, asis
tuojamas kun. E. Putrimo. Per 
pamokslą kun. Dėdinas kėlė ir 
aiškino mir t ies akivaizdoje 
iškylančius klausimus. Per pa
maldas čelo grojo Liudas Mote-
kaitis. vargonais palydimas 
Rūtos Salge. Sugiedota Marija... 
Kapinių koplyčioje prie vaini
kuos ir gėlėse skendinčio karsto 
stovėjo taut. drabužiais apsirėdę 
Vas. 16 gimnazijos mokiniai ės. 
Vargonėliais grojo muz A. 
Paltinas. Kun. Dėdinas lietuviš
kai ir vokiškai dėstė mintis apie 
perėjimą iš laikinio į amžiną 
gyvenimą. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
264<> VV. 63 St., Chicago. IL 60629 

Tel . H-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd. , Lockport. I I 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos p a g j l susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, I I 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo u iki 7 \ a ! \ . ik 

šet tad 9 \ r iki 1 \ a l d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th St/eet 
Chicago, IL 60629 

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




