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Rusai nori atšaukti 
kariuomenės 

išvedimą 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Elta) — 
Rugsėjo 22 dieną Lietuvos atsto
vas Maskvoje buvo informuotas, 
kad Rusijos parlamento užsienio 
reikalų komisija siūlys Rusijos 
prezidentui iš esmės nut raukt i 
rugsėjo 8 d. pasirašytas Rusijos 
ir Lietuvos sutartis dėl kariuo
menės išvedimo. „Tą daro impe
rinio mąstymo atstovai, kaip ir 
anksčiau, suinteresoti ne ta ika 
ir bendradarbiavimu, o t ik įtam
pos didinimu ir ekspansija. Ne
manau, kad jie pajėgtų taip su
kompromituoti naujos demokra
tinės Rusijos politiką, kaip tą 
padarytų prieš dvi savaites pa
sirašytos sutarties nutrauki
mas", savo pareiškime rašo 
Briuselyje viešintis Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. J i s pažy
mi: „Visi, kurie dabar svarsto 
pagalbos Rusijai programas, be 
abejo stebės įvykius, kad žinotų, 
kokiai šaliai rengiasi padėti". 

Atidaryta Lietuvos 
ambasada Briuselyje 

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas V. Landsber
gis trečiadienį vakare baigs ofi
cialų vizitą Briuselyje. Antra
dienį V. Landsbergis ir delega
cija lankėsi Belgijos senate ir 
susitiko su Senato viceprezi
dentu Willy Seeuws. Įvyko iškil
minga Lietuvos Respublikos 
Ambasados Briuselyje ir Misijos 
prie Europos Bendrijos atidary
mo ceremonija. Ambasados ir 
Misijos patalpas pašventino Pa
nevėžio vyskupijos kancleris 
prelatas Jonas Jodelis. Virš 
namo Maurice Lietart gatvėje 
48, skambant Lietuvos himnui, 
buvo pakelta Lietuvos vėliava. 
Namą už surinktus pinigus 
nupirko Kanados lietuvių bend
ruomenė Lietuvai remti. Daly
vavo EB, NATO, Belgijos vy
riausybės bei spaudos atstovai, 
daugelio valstybių ambasado
riai. 

Parlamento vadovas Antver
pene skaitė pranešimą, su fla-
manų pramonininkais bei fi
nansininkais aptarė ekonominį 
bendradarbiavimą ir investici
jas. Susitikimuose dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Belgijos 
Karalystėje Pranas Kūris. 

Amerikos pagalba Lietuvai 

„JAV vyriausybė labiausiai 
remia tas postkomunistines 
valstybes, kuriose sparčiausiai 
vyksta reformos", — antradienį 
įvykusioje spaudos konferenci
joje pasakė JAV tarptautinio 
vystymo agentūros (USAED) Eu
ropos ir Artimųjų Rytų biuro ad
ministratoriaus pavaduotoja 
Carol C. Adelman. Pirmadienį 
Vilniuje ji pasirašė sutartį dėl 
ekonominės ir techinės pagalbos 
Lietuvai. 

Abiejų šalių vyriausybių susi
tarimu labiausiai bus rūpina
masi finansais, privatizacija, 
sveikatos apsaugos sistemų to
bulinimu, demokratinės valsty
bės institucijų kūrimu. Spaudos 
konferencijoje buvo paminėti 
kai kurie konkretūs faktai: JAV 
kompanijos padovanojo Lietuvai 
vaistų, medicininės įrangos už 
maždaug 4 milijonus dolerių. 
Dešimtys milijonų dolerių skir
ta pašarams įsigyti. „Audėjuje" 

Prez. Bush nerems pašalpos 
Rusijai DeConcini-Pressler 

pataisos 

ir kitose Lietuvos įmonėse dir
bantys ekspertai padėjo pareng
ti jų privatizacijos programas. 
Beje, Carol Adelman nuomone, 
privatizacija Lietuvoje vyksta 
pakankamai sparčiai. 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs JAV nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lie
tuvai Darryl Johnson pasakė, 
kad jo šalies vyriausybė padės 
ir energetikos, žemės ūkio bei 
gamtos apsaugos srityse. 

Tikimasi 10,000 balsų 
iš užsienio 

Viena mažiausių iš 71 Res
publikoje sudarytų rinkiminių 
apygardų — Vilniaus Senamies
čio nr . l — gali gerokai padidėti. 
Prie 31,500 jos sąrašuose esan
čių rinkėjų, galimas dalykas, 
bus pridėta dar keli tūkstančiai 
užsienyje gyvenančių Lietuvos 
Respublikos piliečių. 

Seimo rinkimų įstatymas lei
džia jiems pasirinkti tą apy
gardą, kurios teritorijoje jie 
gyveno iki išvykimo iš Lietuvos. 
Tačiau Vyriausioji rinkimų ko
misija, gaunanti iš Lietuvos 
atstovybių sąrašus Lietuvos 
piliečių, norinčių dalyvauti 
Seimo rinkimuose, ne visada 
gali tiksliai nustatyti, kuriai 
apygardai priklauso prieš 50-60 
metų išvykusiųjų nurodyta vie
tovė, pagaliau, toli gražu ne visi 
jas ir nurodo. Todėl prašoma 
Aukščiausiosios Tarybos prita
rimo, kad šie piliečiai būtų 
įtraukti į Senamiesčio apygar
dos rinkėjų sąrašus. Simboliška 
tai, kad šios apygardos teritori
joje yra Lietuvos parlamentas, 
nemažai svarbiausių Lietuvos 
valstybės institucijų. 

Tkimasi, kad Seimo rinki
muose dalyvaus apie 10,000 
užsienyje gyvenančių Lietuvos 
Respublikos piliečių. Laukiama 
maždaug 4,000 rinkėjų sąrašo iš aktyvistų laikė per silpna, 
JAV. Iš Kanados gautame pra- reikalautų, kad prezidentas po 
nešime yra 948 žmonių pavar- 12 mėnesių pat ikr intų ir 
dės iš Australijos — 548. Rinkė- pažymėtų, kad yra daroma žymi 
jų sąrašai taip pat gauti iš 
Vokietijos, Prancūzijos, Didžio
sios Britanijos, Argentinos 
Brazilijos, Urugvajaus, Norvegi
jos. Didelės Lietuvos piliečių 
kolonijos gyvena Rusijoje, kitose 
NVS šalyse ir, suprantama, Bal
tijos valstybėse. Respbulikos 
rinkėjų sąrašas turi būti suda
rytas iki spalio 3 dienos. 

Vokietijos kancleris Helmut Kohl antradienį susitiko su Prancūzijos prezidentu Francois Mit-
terrand Paryžiuje pasitarti dėl Europos susijungimo ateities, po to, kai prancūzai taip silpnai 
teparėmė susijungimą- Kana Kohl prašė Mitterrand, kad jis nieko nedarytų, kas galėtų susilpninti 
Vokietijos markę. 

Washington, DC, rugsėjo 21 
d. — JAV Kongreso jungtinė 
Konferencijos komisija, kuriai 
pavesta išlyginti skirtumus tarp 
Atstovų rūmų ir Senato pra
vestų versijų įstatymo teikti 
pašalpą Rusijai (H.R. 5750 ir S. 
2532), dar nepradėjo savo svars-
tybų. Kongresas numato pada
ryti pertrauką rinkiminiam 
sezonui, kuris prasidės spalio 3 
d. ir pasibaigs tik po rinkimų. 
Tad jei norima šį įstatymą pra
vesti dar prieš rinkimus, teks 
svarstybas įvykdyti per atei
nančias dvi savaites. 

Prez. George Bush vyriausybė 
painformavo Konferencijos ko
misijos narius, kad ji priešinasi 
ir originaliai ir pataisytai 
DeConcini-Pressler pataisos 
versijai. Modifikuotoji šios 
pataisos versija, kurią daugelis 

tas pradėtų peržiūrą kariuome
nės išvedimo proceso tik 1993 
metų pabaigoje, pati pataisa 
taptų bereikšmė, nes iki to laiko 
visos lėšos jau būtu Rusijai už
rašytos. 

Prezidento Bush administra
cija nesipriešina Senato nuro
dymui (str. 147), leidžiančiam 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
pirkti, gauti paskolas ir tiesiog 
paramą nemirtiniems gynybos 
įrengimams. Administracija 
tačiau komisijos prašo, kad jei 
ji nutartų tą straipsnį palikti, jie 
turėtų ryškiau jį suformuluoti, 
kad jo prasmė būtų geriau iš
ryškinta. 

Kai kurių kongresmanų įstai
gos jau yra informavusios Kon

ferencijos komisiją, kad jos 
gavusios skambinimų iš savo 
rinkėjų, raginančių remt i 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
komiteto (JB ANO siūlomą pozi
ciją, būtent, kad 1) originalioji 
DeConcini-Pressler pata isa 
būtų priimta, 2) kad būtų palik
ta Atstovų rūmų versijos teks
tas, kuriame pažymima, kad ru
sų dalinių išvedimas iš Pabaltijo 
yra vienas Pašalpos Rusijai įsta
tymo tikslų, ir 3) kad Senato 
versijos (S.2532) 147 pastraipa 
būtų palikta, nurodanti, kad 
Baltijos kraštams bus leidžiama 
įsigyti nemirtinus karinius 
įrengimus. 

Šiuo atveju, rašoma JBANC 
pranešime, būtina specialiai 
skambinti šiai komisijai pri
klausantiems Atstovų rūmų 
nariams (išvardinti 1992.VITI. 
27 „Drauge"), nes šie punktai 
dar iš viso nebuvo specifiniai 
svarstomi Atstovų rūmuose. 

Rusija reikalauja apsaugos 
etninėms mažumoms 

pažanga rusų daliių išvedimo 
proceso, kad pašalpa Rusijai 
būtų tęsiama. Prez. Bush ad
ministracija davė suprasti, jog 
net ir jei komisija šią pataisą 
priimtų, administracija rei
kalautų, kad ji įsigaliotų jau 
1992-93 biudžetiniams metams. 
Kadangi DeConcini-Pressler pa
taisa reikalautų, kad preziden-

Pabaltijo vadai prašo ESBK 
prižiūrėti rusus 

Talinas, rugsėjo 16 d. — Bal
tijos valstybių taryba išleido 
atsišaukimą, prašant, kad Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencija ir toliau 
stebėtų Pabaltiečių derybas su 
Rusija ir Rusijos dalinių išve
dimo iš Pabaltijo kraštų proce
są. 

Atsišaukime rašoma, kad Bal
tijos valstybių taryba aukštai 
vertina Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Federacijos pasirašytus 
dokumentus, bet atkreipia dė
mesį į faktą, kad šie pasirašy
mai tėra tik pradžia ESBK Dek
laracijos, priimtos 1992 m. 
liepos 10 d., 15-to straipsnio 
nurodymų įgyvendinimo. BVT 

pastebi, jog Rusija nėra su
dariusi panašių sutarčių nei su 
Estijos, nei su Latvijos respub
likomis. 

BVT nariai — Estijos AT 
pirm. Arnold Ruutel, Latvijos 
AT pirm. Anatolijs Gorbunovs 
ir Lietuvos AT pirm. Vytautas 
Landsbergis — baigia atsišau
kimą šiais žodžiais: „Tuo pačiu, 
Baltijos Valstybių Taryba 
išreiškia savo susirūpinimą dėl 
apleidimo žmogaus teisių tauti
nėms mažumoms, gyvenan
čioms Rusijos Federacijoje, o 
taip pat ir tuose kraštuose, kur 
Rusijos Federacijos daliniai 
dalyvauja karinėse pratybose". 

New Yorkas, rugsėjo 22 d. — 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Andrei Kozyrev paprašė 
Jungtinių Tautų, kad jos ap
svarstytų įkūrimą tarptautinių 
komisijų prižiūrėti, kad buvu
siose sovietinėse neslavų res
publikose nebūtų diskriminuo
jama prieš mažumas. 

„Anksčiau totalitarinių 
režimų bei ideologijų aukos 
buvo reikalingos apgynimo", A. 
Kozyrev kalbėjo JT Generali
nėje Asamblėjoje. ..Šiandien vis 
dažniau tenka atsispirti agre
syviam nacionalizmui, pasiro
dančiam nauju globaliniu pavo
jumi", jis sakė. 

„Mes esame ypač susirūpinę 
vis daugėjančiais diskriminuo
jančiais veiksmais prieš rusus, 
ukrainiečius, baltarusius, žydus 
ir kitas nevietines tautybes nau
jose valstybėse, iškilusiose bu
vusios Sovietų Sąjungos teritori
jose, specifiškai Estijoje ir Lat
vijoje", kalbėjo A. Kozyrev. 

Praėjusi sekmadienį Estijoje 
vyko pirmieji laisvi rinkimai 
nuo 1940 m., bet 42% gyventojų 
negalėjo juose balsuoti, nes 
nesiskaitė piliečiais pagal nau
juosius Estijos balsavimų įsta
tymus. Tuos 42% sudaro 
daugiausiai rusai, ukrainiečiai 
ir baltarusiai, apsygyvene Esti

joje sovietų okupacijos metais ir 
norį krašte pasilikti. 

Pagal Estijos įstatymą pilie
tybės ir balsavimo teise turi 
tiktai tie, kurie buvo Estijos 
piliečiai 1940 metais arba kurie 
išlaukia minimumą dviejų me
tų ir išlaiko estų kalbos mokė
jimo egzaminą. (JAV pilietybei 
įgyti reikalaujama krašte gy
venti penkerius metus prieš 
gaunant pilietybę, o dėl kalbos 
reikalavimo, estai primena, jog 
mažoms valstybėms yra daug 
svarbiau, kad didelės kitataučių 
mažumos, gyvenančios krašte ir 
norinčios dalyvauti krašto 
valdžios rinkimuose, parodytų 
pagarbą ir solidarumą jas pri
imančiam kraštui ir tuo padėtų 
valstybei išlaikyti savo kul
tūrinį savitumą). 

Problema Estijoje yra ta, kad 
nors Estijos nepriklausomybę 
rėmė tarp 30 ir 40 procentų 
Estijoje gyvenančių pokario 
imigrantų, dauguma ten gyve
nančių rusų vis tik pasirinko 
Rusijos, ne Estijos pilietybę. 
Panašūs reiškiniai matomi ir 
Latvijoje. 

Kozyrevas toliau kalbėjo: „Si
tuacija, kai 41% Estijos gyven
tojų yra išjungti iš rinkimų, 
jokiu būdu nesiderina su tarp
tautinės teisės gairėmis. Mes 

Antikomunizmas 
nebetraukia etnikų 

balsuotojų 
VVasbington, DC, rugsėjo 16 

d. — Pasibaigus Šaltajam karui 
pradėjo gerokai keistis JAV et
ninių mažumų politinės pažiū
ros JAV rinkimuose, rašo 
Thomas L. Friedman New York 
Times laikraštyje. Per paskutinį 
dešimtmetį pasikeitė pažiūros 
konservatyvių, antikomunistiš-
kai nusiteikusių, fabrikuose 
dirbančiųjų (vad. blue collar) 
lenkų, lietuvių, ukrainiečių, ar
mėnų, serbų ir kroatų kilmės 
amerikiečių. Daugelis jų gy
vena JAV rinkimuose kritiš
kuose, Vidurio Vakarų vadina
mose „swing statės", kurios 
dažnai vienos partijos balsuoto
jai persimeta į kitą partiją 
prezidentiniuose rinkimuose. 
Pasirodo, kad tose valstijose šių 
etninių kilmių balsuotojai yra iš 
karščiausių vadinamųjų „Rea-
gano demokratų", kurie, nors 
būdami demokratais, balsavo už 
Ronald Reaganą prezidentiniuo
se rinkimuose, nes jis buvo anti-
komunistas. Dabar, praėjus ko
munizmo pavojui, nebeaišku, ar 
jie sugrįš prie demokratų parti
jos, ar ir vėl balsuos už respub
likonus. 

Anksčiau etnikus jungė 
antikomunizmas 

Sovietų Sąjungai sužlugus, 
rašo T. Friedman, Respubliko
nų partija neteko savo vieni
jančios galios, kuri pajėgė ap
jungti įvairias pažiūras turin
čius, įvairių „pavergtų tautų" 
pabėgėlių palikuonis ir suburti 
juos prie Respublikonų. Todėl 
dabar prezidento Bush kampa
nija pabrėžia konservatyvią so
cialinę politiką ir iškelia savo 
rolę komunizmo žlugimo eigoje. 
Tačiau komunizmo žlugimas 
dabar jau sudaro galimybę ir 
Demokratų partijai šiuos bal
suotojus patraukti. 

Tačiau abiems politinėms par
tijoms, norinčioms šiuos bal
suotojus patraukti, iškilo kita 
problema. Anksčiau vieningas 
etnikų balsuotojų blokas dabar 
jau suskilo net į priešiškas frak
cijas, tad juos patraukti pasi
darė labai sudėtinga. „Kai 
anksčiau galėjai vienu susto
jimu „etnikų superparduotuvė-
je" visus patraukti, dabar jau 
reikia vaikštinėti į daugybę 
atskirų etinikų krautuvėlių", 
pasakojo Respublikonų partijos 
konsultantas Kevin Phillips. 

Komplikuota patraukti 
etnikus 

Pavyzdžiui, kur anksčiau kro
atų ir serbų kilmės amerikiečiai 
mitinguose etnikų gyvenvietė
se, būdavo vienas prie kito, re
miant R. Reaganą, etnikų gy-

šiuos klausimus kėlėme ir 
kelsime Jungtinėse Tautose ir 
kituose forumuose. Mes turime 
teisę tai daryti ir dėl to, kad 
demokratų triumfas Rusijoje 
vaidino žymų vaidmenį, lei
džiant šioms šalims įgyti nepri
klausomybę". 

Kozyrevas baigė, siūlydamas, 
kad vertėtų pasvarstyti šiuolai
kinę interpretaciją tarptautinių 
patikėtinių sistemos, kaip ji yra 
apibūdinta JT Chartoje. „Ši 
sistema yra atvedusi daug tautų 
j nepriklausomybę", jis sake. 
„Šiandien tautinės mažumos 
yra desperatiškai reikalingos 
pasaulinės bendrijos globos", jis 
baigė. 

venvietėse Milwaukee, Cleve-
lande ir Pittsburge būdavo kar
tu vienas prie kito, remiant R. 
Reaganą, dabar jie jau tose pa
čiose kaimynystėse vieni su ki
tais pešasi. 

Niekas to taip stipriai neper
gyveno, kaip kongresmanas Jim 
Moody, kuris buvo Demokratų 
partijos kandidatas į vietą JAV 
Senate iš VVisconsino. J im 
Moody buvo savanoris šalpos 
darbuotojas Jugoslavijoje 1950 
dešimtmetyje ir ten būdamas iš
moko serb-kroatų kalbą ir už
mezgė daug draugysčių. Sugrį
žęs ten apsilankyti praėjus} 
gruodžio mėnesį, jis tarpe daug 
kitų žmonių susitiko ir su serbų 
partizanų vadu kroatų kontro
liuojamoje teritorijoje. Ten su 
juo padaryta nuo t rauka 
atspausdinmta JAV laikraštyje 
su parašu: „Moody peržiūri 
serbų dalinius Kroatijoje". Si 
nuotrauka užpykino VVisconsine 
esančius 8,000 kroatų kilmės 
balsuotojus, kurie pradėjo pi
ketuoti jo kampanijos mitingus. 

Išeivįja nebeatstovauja 
kraštui 

Kita problema, pasibaigus šal
tajam karui, tai, kad rinki
miniai kandidatai galėjo 
kalbėtis su etnikų išeivių vadais 
lyg su tautos vadais , jų 
k raš tams netur in t , te isėtų 
valdžių. Jie šiems blokams ga
lėjo padėti vaduoti savo kraštus, 
telkti lėšas rezistencijai ir savo 
įtaką naudodami JAV Kongrese 
tvarkant imigracijos reikalus. 
Dabar kalbos jau turi vykti su 
tikrosiomis tų kraštų vadovybė
mis. Tad dabar jau etnikų 
grupes daug labiau domina jų 
pensininkų narių rūpesčiai bei 
parama jų išeivijos kultūrinėms 
organizacijoms. 

Dabar susirūpinimas 
krypsta į save 

Kur anksčiau juos jungė ko
munizmo pavojus užsienyje, kas 
natūraliaijuos traukė į Respub
likonų partiją, dabar jiems 
pradeda labiau rūpėti JAV vi
daus socialiniai klausimai, nuo 
kurių priklauso jų gerovė 
sulaukus senatvės. Tai jau juos 
labiau traukia prie Demokratų 
partijos, pareiškė gub. Bill Clin-
ton kampanijos nacionalinės po
litikos direktorė Stephanie So-
lien. 

Kadangi šie balsuotojų blokai 
daugiausiai yra Ohio, Pennsyl-
vanijoje, New Jersey, Michigan 
ir Illinois valstijose, Clintono 
kampanija jau pradėjo juos 
agresyviai vilioti tose valstijose. 
Vienas Clintono kompanijos 
darbuotojas sako, kad Respub
likonų partijos suvažiavime 
smarkiai trimituotoji „Ameri-
ka-pirmiausia" politika atstūmė 
kai kuriuos etnikus balsuotojus 
tiek, kiek antikomunizmas juos 
anksčiau ton partijon patraukė. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 24 d.: Gerardas, 
Ema, Gedvinas, Sana. 

Rugsėjo 25 d.: Kleopas, 
Aurelija, Vaigirtas, Želvė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:39, leidžiasi 6:47. 
Temperatūra dieną 68 F (20 

C), naktį 48 F (9 C), giedra ir 
gražu. 



• 

DRAUGAS, ketvir tadienis , 1992 m. rugsėjo mėn. 24 d. 

B A L F O V A J U S 

Balfo 76-tas skyrius Detroite 
ir apylinkėse visą spalio mėnesį 
vykdys viešą rinkliavą. Praėju
siais metais dosnūs aukotojai 
sudėjo rekordinę sumą pinigų 
šalpos reikalams. Kiekviena 
auka y r a vilties žiburėlis į var
gą patekusiam tautiečiui. Balfo 
76-to skyr iaus aukų rinkėjai 
spalio mėnesio sekmadieniais 
prie lietuviškųjų parapijų lauks 
p a r a m o s ša lpos r e i k a l a m s , 
nes padaugė jo prašančiųjų. 
Visuomenė visuomet nuošir
džiai a ts i l iepdavo, a ts imin
dama, kad geriau duoti negu 
prašyti . Kam patogiau paramą 
a t s i ų s t i p a š t u , r a š y k i t e 
i žd in inku i Vladui S t a š k u i , 
10037 Hazelton, Redfod, MI 
48239, pažymėdami, kad auka 
sk i r i ama United Li thuanian 
Relief Fund. 

B A L F O D I R E K T O R I Ų 
S U V A Ž I A V I M A S 

D E T R O I T E 

Balfo direktorių uždavinys 
yra padėt i Centro Valdybai ir 
skyriams šalpos darbe. Kiekvie
n a m e s u v a ž i a v i m e pas i -
informuojama apie atl iktus dar
bus, apsvarstomi darbo planai ir 
s u t a r i a m a a t e i t i e s ve ik l a . 
Visuomenė nori žinoti, kaip tos 
aukos paskirstomos ir kas jas 
gauna. Tokia informacija bus 
pa te ik ta spaudoje ir suvažia
vimo vakar ienės metu. 

D i r e k t o r i ų s u v a ž i a v i m a s 
įvyks spalio mėn. 10 d. Detroi
to Šv. Antano parapijos patal
pose. Tą dieną 7 vai. vakare taip 
pat b u s iškilminga vakarienė, 
į kurią kviečiama visuomenė. 
Sekmadienį 10:30 vai. bus šv. 
Mišios Šv. Antano bažnyčioje. 
Po pamaldų parapijos salėje 
prie kavutės vyks pabendra
vimas su suvažiavimo dalyviais. 

S t a sys G a r l i a u s k a s 

DVI Į D O M I O S P A R O D O S 

Rugsėjo mėn. 18 d. Lavvrence 
Street galerijoje, Pontiac, Michi-
gan įvyko šešių menininkų susi
pažinimo vakaronė, jų tarpe 
buvo ir lietuvaitė menininkė 
Danguolė Jurgutienė, kuri daly
vauja su savo mišrios technikos 
kūriniais. Paroda tęsis iki spalio 
mėn. 8 dienos. Parodos valan
dos: a n t r a d i e n i a i s , t r e č i a 
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
11 vai . ryto iki 4 vai. p.p., o 
penktadieniais nuo 11 vai. r. iki 
9 vai. vak. 

Mildos Bl iudž iū tės -Owens 
dailės paveikslų parodos ati
d a r y m a s įvyks penktadienį , 
rugsėjo mėn. 25 d. nuo 6 iki 9 
vai. vakaro, Galeria Biegas, 35 
East Grand River, Detroite. 
Galerijoje bus išstatyta daugiau 
kaip 30 dailininkės kūrinių. Pa
rodos at idaryme negalės daly
vauti Mildos tėvelis, Albinas 
Bliudžius, kur i s po sunkios 
operacijos sveiksta Providence 
ligoninėje. 

I Š L E I S T U V Ė S 
P R A N C I Š K O N Ė M S 

S E S E L Ė M S 

Rugsėjo mėn. 20 dieną Šv. An
t a n o parap i jos p a t a l p o s e 
parapija, choras ir Lietuvos 
Vyčių 102 kuopa suruošė išleis
tuves pranciškonėms seselėms 
Michele Garas (Aušrai Gar 
liauskaitei) ir M. Dolorita But
kus, kurios spalio mėn. 6 dieną 
išvyksta į Uteną trejus metus 
darbuotis su CARITU Lietuvoj. 
Po šv. Mišių, kuriose bažnyčia 
buvo pripildyta, įvyko atsi
sveikinimas, vadovaujant Ste
fanijai Kaunelienei. Angliškai 

kalbėjo seselė Dolorita, o lietu
viškai — seselė Michele. Ypač 
seselei Michele buvo smagu 
dalyvauti draugų ir artimųjų 
tarpe. Čia ji praleido savo jau
nystės dienas. Savo kalboje 
seselė minėjo, kad turėjo progos 
vykti į Afriką, tačiau pakluso 
savo tėvelių patar imui laukti , 
iki Lietuva atgaus savo nepri
klausomybę, ir vykti tenai . 
Išsipildė tėvelių pa t a r imas . 
Išleistuvėse dalyvavo ir jos tė
veliai: Erna ir Stasys Gar-
liauskai, brolis su šeima ir sesu
tės . Seselė Michele gimusi 
Utenoj, lankė Šv. Antano pa
rapijos mokyklą, 1963 m. įstojo 
į p ranc iškonių v ienuolyną 
Pittsburge. Baigė Carlow Col-
lege. Mokytojavo Pit tsburge, 
New Kensington, Mahanoy Ci
ty, Whitehall , Detroite, Grand 
Rapids ir Kenoshoje. Praėjusią 
vasarą ka r tu su Michigano 
universiteto prof. Waring buvo 
nuvykusi į Lietuvą ir tenai 
užmezgė ryšius padėti Lietuvai. 

Į atsisveikinimą buvo atvykę 
svečių iš G r a n d Rap ids , 
Maryland, Toledo ir Dayton. Iš 
Dayton, Ohio buvo atvykusi 
Lietuvos Vyčių CV pirmininkė 
Francis Petkus, kuri vyčių var
du įteikė 2,000 dol. čekį, o Ro-
bert Boris iš naujai įsteigtos 
Lietuvos Vyčių šalpos fondaci-
jos įteikė 500 dol. čekį. Robertas 
Boris prašė dalyvius aukoti įvai
r ius drabužius ir ki tus daiktus, 
kurie bus reikalingi senelių ir 
vaikų prieglaudose Lietuvoje. 
Šie rūbai ir daiktai bus įpakuo
ti į kiekvieną, vyčių siunčiamą, 
konteinerį. D. Bunikienė visų 
dalyvių vardu įteikė 2,380 dole
rių auką jų pastoracijos darbų 
Lietuvoje išlaidoms padengti. 
Da lyv ia i buvo p a v a i š i n t i 
rengėjų suneštais užkandžiais. 
Vaišių metu grojo J. Stark ir J . 
Stanevich. 

VYČIŲ CV P I R M I N I N K Ė 
R A D I J O B A N G O M I S 

Lietuvos Vyčių CV pirminin
kės Francis Pe tkus pasikal
bėjimas per Lietuviškų melodijų 
rad i jo v a l a n d ė l ę bus per
duotas rugsėjo 25 d. laidoje, 4 
vai. p.p. per WPON-AM banga 
1460. l m 

L A I M Ė J O P R E M I J Ą 

Detroite „Žiburio" lituanis
t inės mokyklos 12-tos klasės 
mokinė Lisa Maier, Jūra tės 
Jokšaitės ir John Maier dukra, 
šią vasarą laimėjo 400 dolerių 
premiją, dalyvaudama ir kon
certuodama po įvairius Ame
rikos miestus su muzikiniu 
vienetu „Drum Corps Northern 
Aurora", kurio būstinė y ra 
Saginaw, Michigan. 

Į šią grupę Lisa aktyviai įsi
jungė jau 1991 metais. Pamė
gusi muziką, visa širdimi daly
vavo koncertų varžybose, gilino 
žinias muzikos mene ir džiau
giasi prasmingai praleidusi savo 
vasaros atostogas. 

K . J . 

Kun. Stasys Raila — jub i l ia tas 

KUNIGAS 
STASYS RAILA 

Dviejų sukaktuvių tarpe 
P. PALYS 

MŪSŲ ŽUVYS BALTIJOS 
JŪROJE 

Apie 30 tūkstančių tonų sil
kių, šprotų, menkių ir 50 tonų 
lašišos — tokį laimikį Baltijos 
jūroje per metus leista sugauti 
Lietuvos žvejams. Varšuvoje 
įvykusioje Baltijos jūros tarp
taut inės žuvininkystės komisi
jos sesijoje buvo nustatytos žuvų 
sugavimo kvotos. Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir Rusijai ..išda
lino" anksčiau SSRS skirtą kie
kį. Kvota priklausė nuo valsty
bės ekonominės zonos jūroje dy
džio, apskaičiuojamo pagal pa
krantės perimetrą. 

Greitas, žvalus, giedrios nuo
taikos, visuomet pasiruošęs 
reikalingam pagalbos ranką-iš-
tiesti ar dvasiniai sustiprinti. 
Toks yra kun. Stasys Raila, ku
ris jau net 85 m. savo gyvenimo 
metų kalendorių lapus yra nu
plėšęs. Be to, ateinančių metų 
balandžio 1 d. švęs 60 metų 
kunigystės sukaktį, o tokios 
sukakties sulaukia t ik labai 
retas kunigas. 

Kun. Stasį Railą pasveikinęs 
su ilgo amžiaus ir beartėjančios 
kunigystės sukaktimis, papra
šiau, kad j is at l iktų viešą 
„išpažintį"'. Sutiko! Jo nueitas 
ilgas gyvenimo kelias yra tur
t ingas religinėje ir visuomeni
nėje veikloje atliktais darbais, 
todėl ir „išpažintis" netrumpa. 

— Su kokiomis nuotaikomis 
tas sukaktis pasitinkate ir kaip 
jas žadate atšvęsti ir atžymėti? 

— Jeigu t a s sukaktis šven
čiu, tai tik todėl, kad turime 
atsidėkoti Dievui už visa tai, ką 
jis man yra suteikęs. Pirmiausia 
— už gyvybę ir padovanojimą il
go amžiaus. Tai brangiausia 
Aukščiausiojo malonė. Ilgiau 
gyvendamas, galiu t inkamiau 
pasiruošti amžinajam gyveni
mui. 85 metų amžiaus sukaktį 
atžymėsiu koncelebracinėmis 
padėkos Mišiomis rugsėjo 27 d. 
Viešpaties Atsimainymo parapi
jos bažnyčioje, Maspeth, NY., 
kar tu su tos parapijos klebonu 
kun. Kenneth VVicks. Joje man 
teko apie 12 metų darbuotis 
vikaro pareigose. 60 metų kuni
gystės jubiliejų sutiko globoti 
Apreiškimo parapijos (Brookly
ne, NY), klebonas kun. Vytau
tas Palubinskas. 

— Kada ir kur išvydote šį 
pasaulį ir metai mokyklos 
suoluose? 

— Pasaulį išvydau 1907 m. 
rugsėjo 14 d. Žemait i joje, 
Luokės miestelyje, Telšių ap
skrityje, netoli Šatrijos kalno. 
Augau trijų brolių ir penkių 
seserų šeimoje. Tėvas pirmojo 
pasaulinio karo metu mirė Vo
kietijoje belaisvių stovykloje. 
Šeimos rūpesčiai atiteko moti
nai, o jai gelbėjo vyresnieji 
broliai ir seserys. Skai ty t i 
pramokau namuose labai pap
r a s t u ka imo , , d a r a k t o r ė s " 
šnibždėjimo metodu. Luokėje 
baigęs pradžios mokyklą, įstojau 
į Telšių Mokytojų seminariją. 
Po 3 metų, pasirengęs lotynų 
kalbos. 1926 m. išlaikiau egza
minus į Kauno kunigų semi
nariją. 

— Kaip apsisprendėte ar gal 
kas paskatino pasirinkti nelen
gvą kunigystės naštą? 

— T i e s i o g i a i n i e k a s 
neįtaigavo tapt i kun igu . K a i 
a p m ą s t a u savo p a š a u k i m o 
š a l t i n į , t a i p r i s k i r i u t i k 
Kr is taus kviet imui: „ N e j ū s 
mane i š r inkote , bet a š j u s 
i š r i n k a u ir p a s k y r i a u " . I r 
šiandien, po 60 metų esan t 
kunigu, galiu tvir tai sakyti, kad 
tai buvo m a n š a u k i m a s iš 
a u k š č i a u n e dėl m a n o 
asmeniškų ypatybių. 

— Jei tai būtų galima, ar ir 
vėl ryžtumėtės pakartoti 60 m. 
kunigystės metų kelią? 

— Taip. Pakartočiau, nes Die
vo šauk imas b ū t ų svarbiaus ias 
motyvas. Tik kai ką, tu rėdamas 
patyrimą iš praeit ies, gal k i ta ip 
vykdyčiau. 

— Kada, kur ir kas jums 
suteikė kunigystės šventimus? 

— K u n i g y s t ė s š v e n t i m u s 
1933 m balandžio 1 d. ka r tu su 
kitais 49 dijakonais Kauno Šv. 
Petro ir Povilo bazilikoje sutei
kė arkivyskupas Juozapas Skvi
reckas. P i rmąs ias šv. Mišias 
primicijas aukojau savo gimti
nės Luokės parapijos Visų Šven
tų bažnyčioje. 

— / kurią parapiją buvote 
paskirtas ir kaip ten sekėsi 
darbuotis? 

— P i rmuosius kunigo žings
nius teko žengti Vilkijos parapi
joje. Tai didžiulė parapija, turin
ti 7000 parapiečių. Jų rel iginis 
a p t a r n a v i m a s b u v o s v a r 
biausias uždavinys ir dar dviem 
k u n i g a m s . Mies te ly je b u v o 
kelių komplektų pradinė ir 4 
k las ių v i d u r i n ė m o k y k l o s , 
kuriose mokiau t ikybos ir ėjau 
kapeliono pa re igas . Veik la i 
angelaičių i r p a v a s a r i n i n k ų 
organiza ijose reikėjo sk i r t i 
daug laiko ir darbo. Veikla 
sekėsi, ir mėgau katal ikiškąją 
akciją. Tačiau aš turėjau norą 
toliau studijuoti. Po 2 metų dar
bo parapijoje vėl i švykau į 
Kauną ir 1936 m. Vytau to 
Didžiojo universi tete Teologijos 
faku l te te t ę s i a u t e o l o g i n e s 
studijas Šal ia studijų b u v a u 
kapelionus ir dėsčiau religiją 
Kauno Aušros bern iukų gim
nazijoje, o po 2 metų buvau 
paskir tas kapel ionu Kauno IV 
gimnazijoje. Kapeliono pareigas 
ėjau ir Kauno Prekybos moky
kloje. Čia gyvendamas , b u v a u 
plačiai įsijungęs į a t e i t in inkų 
veikimą. Dėl tos veiklos teko ir 
nukentėt i . Sekmadienia i s , bū

damas be pareigų, skyriau an
gelaičių ir pavasar in inkų pro
gramai planuoti ir vykdyti. Man 
teko bū t i pavasar ininkių mer
gaičių sąjungos dvasios vadu. 
Rašiau pamokslus „Tiesos Kely
j e " . P a r a š i a u knygą „Žodis 
va ikams" . Ta i pritaikyti pa
m o k s l ė l i a i a n g e l a i č i a m s ir 
jaunimui . Matydamas trūkumą 
populiarios knygos liturgijai, 
pa raš iau „Monstrancijos spin
duliuose". Komunizmo metais 
t a knyga buvo pritaikyta ir L.K. 
Moterų sąjungos išleista „Prak
t iška k a t a l i k ė " vardu. Už tos 
knygos papli t imą komunistai 
mane buvo pasmerkę . 

— Kada atvykote į JAV? 
— Į JAV su „Verslo" ekskur

sija ir ki ta is 34 lietuviais at
vykau 1939 m. aplankyti pasau
linę parodą ir pasimatyti su 
savo j a u Amerikoje gyvenan
čiais broliu ir seserimi. Prasidė
ju s karu i , m a n o grįžimas į Lie
tuvą buvo su t rukdytas . 

— Su kokiais sunkumais teko 
galynėtis pasilikus Amerikoje? 

— Daug ir net ikėtų sunkumų 
teko išgyventi . Skaudžiausias 
smūgis nepermaldaujamai pa
veikė mano sielą, kad tapau be 
tėvynės ir namų . Buvau atvy
kęs ka ip tu r i s t a s ir Amerikoje 
pas i l ik t i negalė jau . Turėjau 
išvykti į Kubą. Tik su kardinolo 
D. Dougherty kvietimu atvykau 
į Phi ladelphią pastoviam ap
sigyvenimui. Gavau ten pasky
rimą į Šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją v ikaro pareigoms. 

— Kaip ten sekėsi? 
— Ten buvo labai mielas kle

bonas kun . Ignas Valančiūnas. 
Šalia tiesioginių kunigo pareigų 
parapijoje, t a l k i n a u ir dalyva
vau lietuvių ka ta l ikų ir bendrai 
lietuviškoje veikloje. Tuojau 
įsijungiau į j a u stipriai veikian
čią Lietuvių Kunigų vienybės 
sąjungą ir į Lietuvos Vyčius. 
Pora metų t a r n a v a u Lietuvos 
Vyčių centro valdyboje, eidamas 
dvasios vado pareigas. Keliolika 
metų buvau L. Vyčių 3 kuopos 
Philadelphijoje ir pagal iau 12 
metų LV Maspeth , New Yorke, 
110 kuopos dvasios vadu. Jie 
pirmieji a t s iminė mane ir 85 
mano gyvenimo metų sukaktį 
minint , rugsėjo 27 d. rengia 
man iškilmes. Gyvendamas Phi
ladelphijoje, parapinėse lietuvių 
mokyklose a i šk inau tikėjimo 
tiesas. Dalyvavau organizuojant 
šeštadieninę mokyklą, kur i dar 
ir dabar tebeveikia. O kiek buvo 
darbo ir rūpesčių, kada prasidė
jo organizavimas LB? Nelengva 
būtų viską išsakyti . 

— Dabar, kada žvelgiate į 
praeitį, kokia jūsų veikla ir 
nuveiktieji darbai jus labiausiai 
džiugina? 
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turėjo laikytis iš Amerikos 
vyskupų mažos aukos, suteikti 
skurstančiai Lietuvos Bažny
čiai , nukentėjusiems dvasiš
k iams ir vienuoliams reikiamą 
pagalbą. Fondo telkimas buvo 
pagr ind in i s rūpest is ir už
davinys. 

— Nuo tiesioginių kunigo pa
reigų pasitraukus jums į užtar
nautą poilsį, tikiu, kad turite 
nemažai laisvo laiko. Kaip jį 
sunaudojote? 

— Dabartinis kasdieninis gy
venimas yra skirtingas nuo 
praėjusio. Gyvenu vyskupijos 
kunigų namuose. Čia esantieji 

kunigai turi tobulai tvarkomą 
i š la ikymą: naujai į r e n g t a s 
butas , visokeriopas aptarnavi
mas, maloni kunigų draugystė. 
Čia yra susitelkęs ka ta l ikų 

(Nukelta į 5 psl.) 
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Veikla bes i rūpinant pabėgė
liais Vokietijoje, darbas Balfe ir 
Lietuvių K a t a l i k ų religinės 
šalpos įstaigose. 

— Gal galite plačiau apie tai 
pasisakyti? 

1950 m. n u v y k a u į Vokietiją 
ir ten asmeniškai susipažinau ir 
patyriau, į kokį vargą jie t en yra 
patekę. Grįžus atgal, su klebono 
kun. I. Valančiūno pri tarimu ir 
pa r ama išdavėme garantijas ir 
į JAV iškvietėme apie 300 as
menų. Buvo nemažai rūpesčio 
juos apgyvendinant ir padedant 
surasti kad ir paprastus darbus. 
Susiorganizavus Balfui, man te
ko r inkt i , rūšiuot i ir nugabenti 
sur ink tus drabužius į Balfo 
centrą Brooklyne, NY. Lietuvos 
ka ta l ikų Bažnyčia, bedieviško 
komunizmo buvo skriaudžiama, 
n i o k i o j a m a , pe r sek io j ama . 
Iškilo re ikalas , kiek galima, 
gelbėti. Vysk. V. Brizgys su 
k a n . J . K o n č i u m , p re l . J. 
Balkūnu ir dar kitais kunigais 
jau buvo užmezgę religinės 
šalpos Lietuvos Bažnyčiai orga
nizuotą pagalbą. Buvo sukurt i 
įs tatai ir par ink tas , Lietuvių 
Katalikų religinė šalpa, vardas. 
Netoli nuo Karal ienės Angelų 
bažnyčios Brooklyne, NY buvo 
išnuomota patalpos. Vysk. V. 
Brizgio pakv ies tas 1960 m. 
spalio 1 d. į čia ir persikėliau. 
Šalpa buvo naujakurė, kuri 
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Kur ieškotų pagalbos 

NĖŠČIA MOTERIS 
Nors Bažnyčios mokymas apie 

abortus yra aiškus, konkretūs 
veiksmai geriau parodo, ką 
žmonės tiki, negu kalbos. Tad 
teologijos profesorė St. John's 
universitete, Jamaica, NY, ses. 
Julia Upton nutarė šimtui savo 
studentų užduoti aktualų 
projektą, kuris sudarytų jiems 
progą tikrai pamąstyti apie 
abortus, apie Dievo įstatymus, 
apie žmones ir apie Bažnyčios 
vaidmenį visame tame. Šį 
projektą vykdė apie šimtas 
studentų tarp 18 ir 27 metų am
žiaus, 73% jų katalikai, daugelis 
baigę ir katalikiškas pradžios 
mokyklas ir gimnazijas. 

Kai ji klasėje iškėlė diskusijas 
apie galimas išeitis, norint iš
vengti aborto, iš studentų 
pasisakymų pasidarė aišku, kad 
visuomenė Bažnyčią laiko 
mažiausiai pagalbos suteikti ga
linčia institucija. Daugelis stu
dentų buvo nuomonės, kad „nie
kas parapijose nenorėtų rimtai 
padėti šioje krizėje atsidūrusiai 
moteriai". 

Tad ji uždavė studentams 
projektą patikrinti šią savo 
hipoteze. Jie lankysią parapijas 
— tiek katalikų, tiek ir neka-
talikų — su tokia problema: jie 
sakys, kad jų pažįstama yra 
nėščia ir svarsto apie abortą. 
Aiškindamas problemą, studen
tas ar studentė pabrėžia savo 
griežtą priešinimąsi abortų 
darymui ir sako, kad ieško savo 
pažįstamai nurodyti įvairių kitų 
išeičių, kurias galėtų nurodyti. 

Sesers Upton kursų studentai 
aplankė 89 parapijas ir kalbė
josi su jų kunigais — daugiau
sia katalikais. Iš tų parapijų tik 
39 pajėgė nurodyti konkrečią 
pagalbą — 24-iose buvo nuro
dyta „Birthright" organizacija 
(nekonfesinė organizacija, kuri 
kaip tik padeda moterims rasti 
išeitis, nedarant abortų, ir kuri 
nėra reguliariai remiama per 
katalikų vyskupijas. Likusios 
50 parapijų tik pasakė, kad nėš
čioji moteris turėtų pati ateiti 
parapijon pasikalbėti, nieko 
konkretaus negalėdamos 
nurodyti. 

Iš 39 parapijų, nurodžiusių 
konkrečias įstaigas ar organiza
cijas, galinčias padėti, katalikų 
nurodyta pagalba buvo daug 
menkesnė, negu kai kurių ne-
katalikų parapijų. Klasėje su
rinkus į sąrašą visus nurodytus 
pagalbos šaltinius, susidarė net 
41. Bet studentams paskui pa
skambinus į kiekvieną susi
pažinti, kokia pagalba ten būtų 
teikiama, tik 14 iš jų pasirodė 
tikrai galinčios teikti konkrečią 
pagalbą. Vienu atveju parapija 
net nurodė abortus darančią 
kliniką — tikėkimės — nesąmo
ningai. Kita parapija buvo da
vus adresą senelių globos namų, 
turbūt tikint, kad įstaiga pasi
vadinusi „Madonna Residence" 
teikia pagalbą nėščioms bena
mėms moterims. 

Buvo te igiamų patirčių. 
Vienas kunigas Brooklyne esan
čioje parapijoje pasisiūlė jį 
klausinėjančią studentę supa
žindinti su trimis moterimis, pa-
dariusiom skirtingus pasirin
kimus, susilaukus krizę su
keliančio nėštumo: viena buvo 
padariusi abortą, kita atidavė 
savo kūdikį įsūnyti, trečia nu
tarė pati viena savo vaiką užau
ginti. Tas kunigas taip pat 
pasiūlė jai atvesti savo nėščią 
pažįstamą į savitarpės pagalbos 
grupę abortus padariusioms mo
terims, kad ji susipažintų su psi
chologinėmis bei fizinėmis pro
blemomis, ištinkančiomis abor
tus padariusias moteris — 
vadinamą poabortinę traumą. 

Pagaliau jis pasakė, jog nežiū
rint, kaip toji jos pažįstamoji 
apsispręs, jos visuomet lauks ir 
Dievas ir Bažnyčia ir kad jam 

DOSNI PRIVATI RANKA 

pačiam galima skambinti bet 
kuriuo metu dieną ar naktį tuo 
klausimu. Deja, t a i buvo 
išimtinė patirtis, pasakė ses. 
Upton Our Sunday Visitor 
reporterei Tricia Hempel, apra
šiusiai šį projektą (1992.VII.20). 

„Deja, tie, kuriems pasakojau 
apie šio projekto rezultatus — 
daugiausia kunigams — nesiste
bėjo", pasakė ses. Upton. „Jie 
patys turėjo panašią patirtį, 
bandydami surasti pagalbos 
panašioje padėtyje atsidūru
sioms moterims ar joms padėti 
norintiems asmenims. 

Aprašiusi šį projektą katalikų 
inteligentų pasauliečių žurnale 
Commoniveal, ji susilaukė dau
gybės labai pozityvių, ją sveiki
nančių laiškų, kad pagaliau ji 
prakalbėjo šiuo ligšiol nutylėtu 
klausimu. Ji to projekto rezul
tatais pasidalino ir su Brook-
lyno vyskupu Thomas Daily, 
kuris yra pagarsėjęs už savo 
veiklą prieš abortus. „Jis jau 
yra pradėjęs kelias iniciatyvas 
duoti konkretesnę pagalbą kri
tiškoje padėtyje atsidūrusioms 
moterims", ji sako. „Bet labiau
siai aš norėjau, kad jis žinotų, 
kad moterys daugumoje abortus 
daro ne dėl to, kad jos turi 
pasirinkimą. Jos daro abortus, 
nes joms atrodo, kad jos nebe
turi jokio kito pasirinkimo", ji 
sako. 

Kai ses. Upton prašė su vys
kupu pasimatyti, ji iškėlė kitas 
problemas, kurios glaudžiai 
rišasi su abortais — pagalba 
gauti darbą, baigti mokslą, 
turėti butą, turėti kaip išlaikyti 
kūdikį ir panašiai. Korespon
dentės paklaustas, vysk. Daily 
pasakė: „Mes susitikome ir ji iš
dėstė man savo studijos rezulta
tus. Aš ją paskatinau tuos rezul
tatus paskelbti (ir ji tai padarė 
Commoniveal žurnale), nes aš 
buvau įsitikinęs jų svarba". 

Dar prieš šios studijos paskel
bimą, pasakoja vysk. Daily, 
vyskupija buvo ką t ik įkūrus 
„Gyvybės šventumo komitetą". 
Po susitikimo su ses. Upton 
vyskupas, veikdamas per tą 
komitetą, apjungė visų keturių 
vyskupijoje veikiančių ka
talikiškų ligoninių patarna
vimus šiais atvejais ir dabar jau 
turi 24 valandas veikiančią 
pagalbos nėštumo krizėje tele
fono liniją. Vyskupija taip pat 
išleido lankstinuką, nurodantį 
įvairią pagalbą teikiančias įstai
gas nėštumo krizėje atsidūru
sioms moterims. Lankstinukas 
platinamas per įvairias katali
kiškas įstaigas ir parapijas 
Brooklyno vyskupijoje. 

Vyskupas jaudinasi: „Aš esu 
nusivylęs, kad nebuvo daugiau 
dėmesio kreipiama į pagalbos 
reikalingąsias moteris... Mes 
esame apsipratę su įvairiais 
mirtį ir gyvybę liečiančiais daly
kais, jų tarpe ir abortais". J is 
nurodo, kad jo vyskupijoje vei
kia apie 40 abortus darančių 
klinikų ir iš padaryto pelno 
plečiasi, stato naujas patalpas. 
Tai dar stipresnis argumentas, 
kad reikia būti daug geriau in
formuotiems apie esamą pagal
bą ir daug energingiau skleisti 
žinias apie ją. 

Iš šių rezultatų ses. Upton turi 
ir kelis patarimus: „Išjunkime 
teisimą ir įjunkime atjautimą, 
kurį ypač svarbu jaunimui 
pajusti. Neleiskime religinės 
konfesijos klausimui trukdyti, 
saugojant žmogaus gyvybę. 
Skirkime tiek pat energijos su
rasti išeitis iš abortų, kiek ski
riame protestams ir demonstra
cijoms. Kurkime pagalbos bū
relius parapijose. Nenutrau
kime kalbos su nei vienu asme
niu dėl nuomonių išsiskyrimo, 
nes šnekėjimasis gali atidaryti 
kelią į atsivertimą". 

a.j.z. 

Išeivių spaudoje, o dar gau
siau privačiuose pokalbiuose 
daroma priekaištų Lietuvos 
žmonėms ir vyriausybei, kad 
neįvertina išeivijos daugelio 
metų darbų ir aukų Lietuvos 
laisvės labui. Tarsi tie, kurie 
nepasitraukė į Vakarus, būtų 
nė darbų padarę, nė aukų sudėję 
ir neturi niekuo pasididžiuoti. 

Iš t i k r o teroro pusšimtį 
iškentusi lietuvių tauta Lietu
voje yra perėmusi baisų bolševi
kinį palikimą, bet išeivijoje tai 
turėtų kelti ne pasipiktinimą, o 
rūpestį kaip padėti. Yra išeivių, 
kurie rūpestį perveda į akciją ir 
Lietuvoje darbuojasi metus — 
kitus. Iš jų burnojimų negirdėti. 
Tegu išeivija sumobilizuoja 
Lietuvon dviem, trim metams 
nuvykti kokį šimtą tokio tipo 
idealistų profesionalų kaip dr. 
Arvydas Žygas, Vytautas ir 
Eglė Dudėnai ir dar vienas an
t r a s , poslinkiai į normalų 
demokratinį gyvenimą būtų 
greiti ir ryškūs. Jeigu šiandien 
išeiviai su geriausiais pasaulio 
ekspertais paruoštų galimai 
tobulesnę Lietuvos konstituciją, 
teisyną, švietimo programas ir 
t.t., progresas šuoliais nepaju
dėtų. J a u prieš 2000 metų 
Romos imperatorius Cezaris tei
singai pastebėjo, kad „laimingos 
tautos, kurios turi gerus įstaty
mus, bet laimingesnės tos, ku
riose geri papročiai daugiau 
reiškia už gerus įstatymus". 
Valstybei gerų įstatymų reikia, 
bet Lietuva šiuo metu alkte 
alksta geros praktikos. 

Prie geros praktikos įgūdžių 
Lietuvoje įgyvendinimo prisi
deda t ie išeivijos lietuviai, 
kur ie , ne t nenuvykdami į 
Lietuvą, tiesioginiais asme
niškais kontaktais ir teikiama 
parama neša tautai viltį ir 
paguodą. Jaučiu pareigą kai ku
riuos man betarpiškai žinomus 
atvejus viešai paminėti. 

Už tautos laisvę, žmogaus ir 
tikėjimo teises prieš ateistinio 
komunizmo prievartą okupuo
toje Lietuvoje pusę šimtmečio 
kovojo ka ta l ikų Bažnyčia. 
Bažnyčia patyrė sunkių nuo
stolių žmonėmis ir prarastomis 
dvasinėmis teritorijomis. Prie tų 
nuostolių padidinimo šiek tiek 
prisidėjo ir ideologizuoti išei
vijos liberalai, kurie dar tuo 
metu, kai katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje buvo kalama prie 
kryžiaus, kaltino „Kroniką" 
netolerancija netikinčiųjų at
žvilgiu, o „tolerantiškuose" 
„Akiračiuose" vienas jų reda-
torius išeivijos vyskupą Vin
centą Brizgi begėdiškai 
apmelavo kaip pronacį ir 
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antisemitą. 
Kai jau visi pavojai praėjo, ko

munizmo ateizmui užkariautas 
dvasines teritorijas Lietuvoje 
pasisavinti plūsta įvairios krikš
čioniškos ir nekrikščioniškos re
ligijos, sektos ir kultai, kaip 
menonitai, Krišnos sąmonė, 
Dievo avinėlis, Tikėjimo žodis ir 
t.t. Bet kokios krizės atveju 
tauta vėl remtųsi į katalikų 
Bažnyčią, o ne į konjunktū
rinius tikėjimus. Bažnyčios stip
rinimas turėtų ^ūti ne tik ti
kinčiųjų, bet ir visų lietuvių 
pareiga. Organizuota parama 
Bažnyčiai lietuvių ir nelietuvių 
iš Vakarų Lietuvon nueina. 
Tačiau didžiai vertinga ir ta 
parama, kuri nueina iš pri
vačios iniciatyvos. Vienas iš 
tokių šviesių pavyzdžių yra Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas-emeritas prel . 
Jonas Kučingis. Didelis jo 
asmeniškas įnašas, kad kata
likų Bažnyčia Lietuvoje, ypač 
Žemaičiuose, atsitiesia. Be jo 
paramos vargu būtų kunigų 
seminarija Telšiuose taip greit 
susiorganizavusi ir įvesta į 
normalią darbo vagą. Šiais 
metais jis finansavo atspaus
dinimą 50,000 Šv. Rašto eg
zempliorių, kurie per vyskupi
jas nemokamai paskleisti 
Lietuvos žmonėms. Apie prel. 
Jono Kučingio privačią inicia
tyvą gerai informuotas Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius savo 
padėkos laiške taip rašo: „Ačiū 
Jums ne tik už tai (t.y. Šv. 
Raštą), bet ir už viską, ką Jūs 
gimtajai Žemaitijai darote". 

Lietuvių Bendruomenės San
ta Monica apylinkėje pradžią 
gavusią idėją su anglų kalba 
Lietuvos gimnazijų jaunimą 
pagreitintai išvesti į Vakarų 
kultūrą realizavo advokatė Ži
butė Brinkienė. Ji suorganiza
vo Lietuvos gimnazijoms remti 
komitetą, per kurį 1992 
Lietuvos gimnazijoms buvo in
vestuota 6000 dolerių. Laimėję 
konkursą, 177 mokiniai gavo 
anglų kalbos premijas ir 5 
lietuvių kalbos ir literatūros. 

Rašantysis dalyvavo premijų 
įteikimo šventėse Vilniuje (ang
lų k.) ir Kražiuose (lietuvių) ir 
savo akimis matė ir širdimi iš
gyveno išeivijos mecenatų 
susitikimą su Lietuvos jaunimu, 
jų tėvais, mokytojais ir miestais. 
Tai buvo momentas, kai tauta 
Lietuvoje apkabino jai ištikimą 
išeiviją. Susitikimas nebuvo 
fiziškas, bet iš dalyvių akių ir 
širdžių galėjai jausti susitikimo 
betarpiškumą. Vėliau prasidėjo 

pasikeit imas la iškais tarp 
mecenatų ir premijų laimėtojų 
bei mokytojų. Ž. Brinkienė, 
akcijos vadovė ir keliolikos 
premijų mecenatė, laiškais tie
siog užpilta. 

Štai keletas laiškų ištraukų: 
„Jūsų apsilankymas mokykloje 
praėjusių metų pavasarį.. . 
paliko visiems neišdildomą 
įspūdį. Dėkojame už kilnią 
misiją ir rūpestį Lietuvos vaikų 
ateitimi" (Irena Spranaitienė, 
direktoriaus pav., Kudirkos 
Naumiestis). „Šis konkursas ir 
apdovanojimai buvo tikra šventė 
mums, Lietuvos moksleiviams. 
Mes pasijutome dar kažkam 
reikalingi šiame bedvasiame 
pasaulyje. Pajutome, kad kaž
kas dar rūpinasi mumis" (Edita 
Meškaitė, moksleivė, Šeštokai). 
„Laimėjau pirmą premiją. Tai 
suteikė man jėgų ruoštis aukš
tajai mokyklai. Išlaikiau egza
minus. Studijuosiu anglų kalbą, 
Štai koks posūkis mano 
gyvenime Jūsų dėka" (Žilvinas 
Balandis, moksleivis, Alsėdžiai). 
„Kaip malonu, kad nepagai
lėjote dvasinės energijos ir lėšų 
anglų kalbos konkursui. Susi
tikimas su Jumis paskatino 
mane gilinti anglų kalbos 
žinias. Jūs tapote mūsų 
mokyklos rėmėja ir mecenate, 
rūpinatės Vilniaus krašto moki
niais" (Justinas Vancevičius, 
moksleivis, Nemenčinė). 

Los Angeles inžinierius 
Julius Jodelė yra įsitikinęs, kad 
dori, darbštūs ir pareigingi 
žmonės yra taip pat vertingi, 

kaip ir gabūs. Gabių žmonių 
Lietuva šiuo met turi, bet 
didelis trūkumas do. ų, darbščių 
ir pareigingų. Dėl to trūkumo 
Jodelė nedejuoja ir Lietuvai 
nepriekaištauja, bet imasi akci
jos tas dorybes ugdyti Lietuvos 
jaunime. Abu su žmona Ingrida 
savo iniciatyva, savo pinigais ir 
savo taisyklėmis remia ir premi
juoja užtiktus jaunuolius, ku
riais pasitiki, kad sieks, pagal 
Maironį, „darbais atgaivinti 
Gedimino tėvynę". Jodelės įsi
tikinimu, našus žemės ūkis ga
rantuos Lietuvai gerovę, todėl 
kreipia dėmesį į gerų žemės 
ūkio specialistų išugdymą. Iš ar
ti 10,000 tam tikslui išleistų 
savo pinigų, 1,000 dolerių 
Jodelės paskyrė Panevėžio 
Katalikiškajai Mergaičių žemės 
ūkio mokyklai. Su 500 prisidėjo 
ir prie anglų kalbos konkurso. 

Trys premijomis apdovanotos 
žemės ūkio mergaitės mecena
tams Jodeliams rašo: „Mes 
džiaugiamės, kad mokomės ka
ta l ikiškoje mokykloje ir 
patekome į jaukią aplinką. 
Stengsimės pateisinti Jūsų pasi
tikėjimą, mylėsime Lietuvą, bū
sime darbščios, s t iprios 
tikėjime, gerai mokysimės" 
(Erika Margytė, Jūratė Mi-
neikytė ir J ū r a t ė Leka-
rauskaitė). „Jūs, būdamas toli 
nuo Tėvynės, ne tik nepamiršo
te jos, bet ir prisidedate prie 
mūsų jaunimo geriausių doro
vinių savybių ugdymo" (Jane 
Juzėnienė, direktoriaus pav., 
Ukmergė). „Mane ir kitas suža
vėjo Jūsų bruožas — begalinė 
meilė Lietuvai ir rūpestis dėl 
jos" (Vilma Virbalaitė, mokinė, 

Ukmergė). „Jums dėkingi ne tik 
gavusieji premijas. Jums 
dėkinga visa Lietuva, nes Jūs 
prisidėjote prie jos gerovės 
kūrimo" (Dalia Penkūnaitė, 
Ju rga Skirevičiūtė, Tomas 
Tendzegolskis, mokiniai, 
Varėna). 

Rašantysis pažįsta dvi Los 
Angeles lietuvių šeimas, kurios 
tyliai savo lėšomis Lietuvos 
gimnazijoms ir parinktoms bib
liotekoms pasiuntė 700 svarų 
knygų, lietuvių ir anglų 
kalbomis. Su tomis vietomis 
užsimezgęs intymus bendradar
biavimas. Taigi šūkis „Darbais 
atgaivinsime Gedimino tėvynę" 
tinka ne tik Lietuvai, bet ir 
išeivijai. 

LIETUVOJE KURIASI 
ČIGONŲ BENDRIJA 

Lietuvoje pagal 1989 metų 
gyventojų surašymą yra per du 
tūkstančius čigonų. Vilniuje gy
vena daugiau kaip 200 įsiregi
stravusių čigonų. Du taborai 
įsikūrę sostinėje Naujininkų 
seniūnijos valdose. Jų reikalais 
ir problemomis ėmėsi rūpintis 
besikuriančios bendrijos inicia
torius Stepas Visockis. 

Besikuriančios bendrijos, či
gonų socialinės, sveikatos ir 
švietimo problemos dabar buvo 
aptartos sostinės Kirtimų kultū
ros namuose, dalyvavo Tauty
bių depratamento direktorė 
Halina Kobeckaitė, miesto 
meras Arūnas Štaras. Tai pir
masis susitikimas, kur taip pla
čiai buvo kalbama apie čigonų 
buitį, švietimą ir kultūros reika
lus. 

Dangės kanalas Klaipėdoje. 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS 
NOVELĖ 
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— Prašau, malonėkite jūs jį atidaryti, skaitykite 

garsiai, nes jums, kaip jaunam, tas geriau seksis, — 
viltingai nusiteikęs paragino. 

Atidaręs voką, skaičiau: „Vieną 1918-tų metų 
sausio 24 dienos popietę buvau pakviestas į miestelį 
pas mirtiną ligonį suteikti jam paskutinį Patepimo sak
ramentą. Ligonis buvo man pažįstamas, Sebastijonas 
Grudzinski, jaunystėje dirbęs dvare, kaip baronų Šro-
ederių šeimos tarnas. Dabar sergantis nepagydoma 
plaučių džiova. Sebastijonas pareiškė norįs atlikti viso 
gyvenimo išpažintį, nes jaučiąs artėjančią mirtį. Eilėje 
savo nuodėmių penitentas prisipažino nužudęs-nu-
nuodijęs barono Alberto Sroederio žmoną 
Adrijaną-Mariją...". 

— Tai išgirdęs, baronas staigiai ištraukė laišką iš 
mano rankų ir skubiai jį skaitė. Mačiau, kaip nuo vyno 
išraudęs jo veidas staigiai pabalo, rankos virpėjo. 
Išmetęs laišką ant stalo, jis sukniubo kėdėje, ašaromis 
pasruvo veidas. Mano padėtis buvo nejauki ir nepa
vydėtina. Jaučiau tarsi „skruzdės bėgiojo mano odos 
paviršiumi". Kodėl tokią skausmingą misiją paskyrė 
man Aukščiausias pradiniame mano pastoracijos kely
je?.. — pynėsi neramios naktys. Vis dėlto, sutramdęs 
jausmus, pakėliau laišką ir tyliai baigiau jį skaityti: 

— Pareikalavau savo penitentą, — rašė toliau 
Vaičekowskis, — kad jis plačiau atpasakotų nužudymo 
aplinkybes, nes tik tada galėsiu suteikti dalinę 
Absoliuciją. Sebastijonas prisipažino nužudęs Adrijaną 

Šroederienę, prikalbintas Joanos Čaplinskaitės, kurią 
jis visą gyvenimą beprotiškai mylėjęs... „Įsimylėjau 
Joaną jaunystėje, tarnaudamas Čaplinskų dvare, 
tačiau kaip jos tarnas apie vedybas su bajoraite bijo
jau ir pasvajoti. Joana mano meilę žinojo. Stengdamasis 
sutramdyti ir pamiršti savo jausmą, nelaimingos 
meilės kančią, palikau Čaplinskų dvarą ir persikėliau 
į kaimyninius Butrimonis, gaudamas tarnybą baronų 
Šroederių dvare. Tačiau meilė Joanai ir toliau mane 
vargino. Pulkininkui Šroederiui vedus daržininko 
dukterį Adrijaną-Mariją, Čaplinskaitė jautėsi mirtinai 
įžeista ir ryžosi savo varžovei atkeršyti. Keršto įrankiu 
pasirinko mane: apakusį nuo meilės aistros ir vergiško 
tarno paklusnumo savo ponui. 

Pulkininkui Šroederiui išvykus į Petersburgą, 
Adrijaną pasiliko tiesioginėje mano priežiūroje. Tuo 
pasinaudodama, Joana Čaplinskaitė pradėjo mane slap
tai lankyti iš Benekionių dvaro, žadėdama kūnišką 
meilę ir globą senatvėje, jei nunuodysiu 
Adrijaną-Mariją jos (Čaplinskaitės) paruoštu vynu. 
Apsvaigęs nuo meilės aistros, sutikau... Po barono iš
vykimo Adrijaną mėgdavo vėlai vakarieniauti savo 
buduare. Gerdavo pamėgtą „Lorelei" vyną ir skambin
davo pianinu. Vieną naktį po pasimatymo su 
Čaplinskaitė «su vakariene nunešiau Adrijanai ir 
Joanos vyno butelį. Po nekurio laiko atradau baronienę 
Adrijaną negyvą prie pianino. Nužudytos kūną, kaip 
buvome sutarę, nunešiau į parke esantį Šroederių 
šeimos mauzoliejų, paguldžiau į iš anksto mano 
parengtą barono senelio ąžuolinį karstą, aklinai jį 
uždarydamas. Sugrįžusiam baronui meluodamas papa
sakojau, kad baronienė Adrijaną, išėjus kaip papras
tai į parką pasivaikščioti, į dvarą nesugrįžo. Niekas 
apie mano pragarišką darbą, tėve dvasiškas, ir šiandien 
nieko nežino" — ašarodamas baigė savo išpažintį Se
bastijonas Grudzinski. 

* * * 

Penitentas Sebastijonas mirė rytojaus dieną. Aš, 
kaip kunigas — nuodėmklausis, surištas sakramentine 
išpažinties slaptumo priesaika, privalėjau apie baisų 
nusikaltimą tylėti. Tačiau, žinodamas barono Sroederio 
didįjį skausmą ir meilę dingusiai žmonai, nutariau 
prieš savo gyvenimo pabaigą Sebastijono išpažintį 
užrašyti, palikti testamentinį dokumentą, kad po mano 
mirties būtų atskleista Adrijanos-Marijos dingimo 
paslaptis ir žinomas jos kapas. 

Tą tvirtinu parašu: kun. B. Vaičekowski. 
Kupinas širdgėlos, perskaitęs laišką, pažvelgiau į 

senelį baroną. Jis, baisaus smūgio priblokštas, sulinkęs 
sėdėjo tyliai kėdėje, žvelgdamas kažkur į tolumas. Po 
valandėlės drebančiom lūpom ištarė: 

— Kunige, eisime aplankyti mano brangios žmonos 
kapą. Noriu paskutinį kartąją pamatyti. Pakvieskite 
užvaizdą atidaryti mauzoliejų... 

Visi trys nuėjome į parką. Prievaizdas Gorskis ati
darė dangtį nuo barono senelio grabo. Atsivėręs vaiz
das buvo siaubingai graudus. Jis ir šiandien man sto
vi akyse: karste rausvo šilko naktiniais marškiniais 
ilsėjosi baronienės Adrijanos-Marijos kūnas. Nors sku
bančio laiko rūdys buvojau sunaikinę jos gražų veidą, 
tačiau vešlių, kaštoninių plaukų garbanos išsidraikę 
užpildė visą ne jai skirto karsto vidų... 

— Štai mano gyvenimo patirties skaudus įvykis, 
mieli bičiuliai! įspėjau, kad jis bus nelinksmas su tra
giška atomazga, — pakilęs iš vietos peržvelgė tylinčius 
svečius kunigas Justinas. 

(Pabaiga) 
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Būrelis Pelesos parapijos Gudijoje lietuviukų, atvežtų j Vilniaus Vaikų namus mokytis lietuviškai, 
kol jų parapijos mokykla bus pastatyta. Apačioje iš kairės I: mokyklos direktorė Petronėlė Bra
zauskienė, už jos II eilėje — parapijos klebonas kun. Petras Kastytis Krikščiukaitis. 

Nuotr. Viktor Kučo 

BIRŠTONE 
SUSITIKO IŠEIVIJA 

IR LIETUVA 
A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

l Pabaiga) 
Prof. Vy tau t a s K u b i l i u s 

k;ilbėjo apie apgailėtiną knygų 
padėti Lietuvoje. Prof. Sližys 
nutarė ..pasigirti", kad Lietuvos 
Mokslo Taryba esanti vienintelė 
Lietuvos mokslo institucija, 
turint i savo mokslo akademiją 
ir mokslininkų draugiją. Dvejų 
metų laikotarpyje įvyko daug 
ųerų pasikeitimų mokslų srity
je, bet dar esanti didelė eksper
tizės ir kalbos problema, todėl 
s tengiamasi pas i te lk t i visų 
ša l ių eksper tų . L i e t u v i a i 
mokslininkai išsibarstę po visą 
pasaulį ir jaučiamas didelis in
formacijos t r ū k u m a s . J i s 
kviečia užsienio tautiečius į 
talką. Lietuva yra pajėgi mokyti 
aukštose mokyklose, o užsienio 
mokslininkai stebisi mūsų dar
bais, bet jie yra mažai žinomi — 
stinga reklaminio aspekto. 

Poetas Marcelijus Martinaitis 
dž iaug ias i esąs pa sau l i o 
lietuvių, trijų brolių tarpe- išei
vijos, tremties ir Lietuvos. Jis 
nori su visais sus ipaž in t i , 
suž ino t i , kas e s a m e , ką 
veikiame, nori panaikint i ribas 
t *.rp mūsų ir sujungti išblaškytą 
lietuvių kultūrą. Jis tvirtina, 
kad poezijos vieta yra gyvenime, 
<> nelaimėje poetai kūrė laisvės 
viziją. 

Švietimo ir kultūros minis-
• rijos atstovė prof. Vanda Za-
b o r s k a i t ė p a r e i š k ė , kad 
Lietuvos mokykla buvo senosios 
sistemos tvirtovė. Dabar jos 
vaidmuo tapęs dvireikšmiu ir 
dviverčiu, nes senasis režimas 
uždėjo savo antspaudą. Dar yra 
daug apatijos, pasyvumo, dva
sios nuovargio ir mokytojuose, 
ir jaunime, nes jie buvo labiau
siai prievartos ir įsakymų išvar
ginti. Reikia reformos, bet to ne
galima daryti staigiai. Tai ilgas 
procesas, reikalaujantis gilaus 
ššmastymo, nes mokykla yra 
tautos gyvybės laidas. Jau 

išleisti nauji vadovėliai, naujos 
programos, skelbiama nauja 
mokyklų filosofija, ka lbama 
apie paramą gabiems vaikams, 
apie tarptautines olimpiadas, 
muzikos konkursus, galimybes 
jaunimui išvažiuoti, nusipirkti 
dažų dailės darbams. Tam 
reikalinga materialinė parama. 
Didėja kontaktai, puikus buvo 
APPLE, bet vaikų stovyklos 
nepavyko, nes priminė pionierių 
stovyklas. Šitoje srityje skautai 
turėtų imtis iniciatyvos. 

Mokytoja Marija Kaupienė iš 
Baltarusijos nušvietė graudžią 
Baltarusijos lietuvių mokinių 
padėtį — vienas vadovėlis pen
kiems mokiniams ir visiška 
mokslo priemonių stoka. 

Įdomiai kalbėjo V ik to r a s 
Petkus apie pilietybės reiškmę, 
iškeldamas jos svarbą pasauly
je pasisklaidžiusiems lietuviams 
išeiviams ir jų vaikams. 

Mokytoja Marija Smilgienė, iš 
Alytaus išvykusi mokytojauti į 
Pelesos rajoną, kalbėjo kaip 
ideal is tė-pedagogė. Jos 
pagrindinė mintis buvo ta, kad 
mokykloje nebūtų žalojamas 
vaikas — reikia dėkoti jam už 
dėmesį, pastebėti kiekvieną 
gerą ypatybę, pagirti, paska
tinti. 

Kultūros diena buvo užbaigta 
literatūros vakaru, kur iame 
savo kūrybą skaitė Marcelijus 
Martinaitis, Australijos poetė 
Lidija Š imku tė , Eugen i jus 
Ališanka, Aurelija Balašaitienė 
ir Ju s t i na s Marcinkevičius. 
Gausioje publikoje buvo ir 
svečių iš toliau, jų tarpe dr. prof. 
Petras Stirbys ir jo žmona dr. 
Angelė Stirbienė iš Kauno. 

Deja, penktadienio sesijoje ne
galėjusi da lyvau t i , n ieko 
negaliu apie ją papasakoti, t ik 
žinau, kad diena buvo skirta iš
vadoms ir nutarimams, daly
vaujant Lietuvos vyriausybės 
a t s t ovams ir min. p i rm. 

Abišalai. Tačiau sąžiningai kon
ferenciją sekusi keturias dienas, 
galėjau susidaryt i gan tikslų 
įspūdį ir padaryt i išvadą, kad 
tokia konferencija buvo reika
linga, naudinga ir puikiai or
ganizuota. Krit ikos žodis tektų 
kai kuriems kalbėtojams už per 
ilgas kalbas. Prezidiumo ne
drąsios pastangos kaip nors pri
versti kalbą t rumpin t buvo be 
rezultatų. Vienas kalbėtojas 
ilgokai aiškino, kad jis kalbėsiąs 
t rumpai , o po ilgos kalbos dar 
apie dešimtį minučių kartojo 
„baigdamas". . Taip pat kai 
kurie kalbėtojai iš publikos 
nepajėgė suformuoti klausimo, 
kartodami girdėtos paskaitos 
turinį. Reikia pripažinti , kad 
būta daug gerų idėjų, konkrečių 
projektų ir siūlymų. 

V a k a r ų išeivijos a t s tova i 
vengė pamokslavimų, džiaugėsi 
n e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s 
pastangomis prisikelti iš vergi
jos griuvėsių, t a r ė ir atvirą 
kritikos žodį. Rytų kraštų išei
viai supažindino konferenciją su 
savo gyvenamų kraštų spe 

Lietuviai, neturėdami — arba 
labai mažai teturėdami — svar
biųjų žemės turtų, didžiuojasi 
bent gintaru. Iš tikrųjų, ypač gy
venant iems svetimuose kraš
tuose, gintaras yra beveik lie
tuviškumo simbolis, mėgsta
miausias papuošalas ir dažnai 
vartojamas epitetas. Amerikie
čiai geltoną spalvą mėgsta api
būdinti auksine, o l ie tuviams 
čia pasitarnauja įvairūs gintaro 
atspalviai, jo skaidrumas ir visi, 
su Baltijos pajūriu susieti , sen
t imenta i . 

Tačiau gintaras nuo senų 
senovės buvo vertinamas ne t ik 
lietuvių. J is randamas daugely
je pasaulio vietų. Istorikai tvir
t ina , kad senovės gra ikai buvo 
labai susižavėję gintaro ypaty
bėmis ir jo ieškoti leisdavosi į 
tolimus, nežinomus kraštus , pa
našiai , kaip Kristupas Kolum
bas, išplaukęs atrast i kelių į 
prieskonių augintojų šalis. Be
ieškant naujų gintaro išteklių, 
buvo pasiektos ir bal tų gentys, 
gyvenusios Baltijos pajūrio vie
tovėse. 

„Odisėjoje" Homeras mini 
gintarą (maždaug 1000-700 m. 
pr. Kr.), o graikai j i vadina 
„eletron". Vėliau iš šio žodžio 
kilo ir elektra. Homeras gintarą 
vert ina lygiagrečiai su auksu ir 
sidabru. 

Iš tikrųjų gintaras pa t raukė 
senovės žmones ne vien dėl 
puošnumo. Jam buvo priskiria
mos įvairios mediciniškos galios 
ir apsauga nuo piktų kenkėjų 
įtakos. Buvo net t ik ima, kad 
gintaro kilmė — dieviška. Jo 
atsiradimą legendomis apipynė 
ne t ik lietuviai, bet ir graikai , 
ir kai kurios kitos senosios gen
tys. 

Žinoma, beveik kiekvienas 
l ietuvis prisimena mokykloje 
gi rdėtus faRfus, kad gintaras 
y r a s u k i e t ė j ę - s u a k m e n ė j ę 
sakai pušų, prieš 12-14 mil. 
metų augusių tuolaikinės Bal
tijos jūros krantuose. Nors gin
ta ro klodai randami ne tik prie 
Baltijos, bet i r kitose pasaulio 
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konkrečius pas iū lymus pro
blemoms spręsti. Stipriai buvo 
pabrėžiami reikalavimai prie 
Lietuvos prijungti kai kurias, 
lietuvių agyvendintas ir ka
daise pr iklausiusias Lietuvai, 
teritorijas: Baltarusijos ir Kali
ningrado sričių dalis. Pastebėta 
daug idealizmo kaip tik ten, kur 
gyvenimo sąlygos sunkiausios. 
Vietiniai pranešėjai išdėstė savo 
problemas, pasidžiaugė laimėji-

Respublikoje, Burmoje, Sicilijo
je i r kitur), Pabaltijo gintaras 
labiausiai vert inamas. 

Antras savo kokybe yra Domi
ninkonų Respublikos gintaras, 
tač iau jo neįmanoma lygiai 
nugludinti , nėra toks skaidrus 
ir net inka sudėtingiems papuo
šalams. Žinovų nuomone, Domi
ninkonų Respublikos gintarą 
lyginti su Baltijos kraštuose 
r andamu yra tolygu Australi-
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ryšių sustiprinimo bei informa
cijos suaktyvinimo būtinumą. 
J ie pabrėžė tai , k a s jungia viso 
pasaulio lietuvius, vengė ieškoti 
skirtumų. Žodžiu, konferencija 
buvo tur t inga savo mintimis ir 
turiniu, puikia, bičiuliška nuo
taika, t ik gaila, kad nei pro
gramoje , nei n i e k u r k i t u r 
nebuvo rengėjų pavardžių ar or
ganizacijų vardo, todėl nežinia, 
kam ta r t i padėkos žodį. Aišku, 
matėme Birštono merijos ir 
Kultūros centro administracijos 
pastangas konferencijos daly
vius ap rūp in t i visais pato
gumais — maistu, transportu, 
bet turėjo dar kas nors pačią 
konferenci ją o rgan i zuo t i , 
s u d a r y t i p l aną , s u k v i e s t i 
pranešėjus. 0 vis tik tariu tiems 
nematomiems rengėjams nuo
širdų ačiū! Grįžau iš kon
ferencijos praturtėjusi idėjomis 
ir naujomis, nepaprastai bran
giomis pažintimis. Esu įsitiki
nusi, kad šita konferencija nepa
prastai daug prisidėjo prie viso 
pasaulio l ietuvių išeivių ir 
buvusių tremtinių suartėjimo ir 
tarpusavy, ir su tėvyne Lietuva. 

prastesnės kokybės meksikie-
tiškaisiais. Nėra abejonės, kad 

geriausias ir b rang iaus ias gin
ta ras randamas Baltijos pajūry
je . 

Afrikoje yra vadinamojo nau
jojo ir senojo gintaro. Naujasis 
dar nėra visiškai suakmenėjęs , 
neperšviečiamas, medaus spal
vos ir gana minkš tas . Ryt inėse 
Afrikos pakrantėse, ypač Ethio-
pijoje, r a n d a m a gintaro , ku r i s 
yra tiek pat senas, kaip Baltijos 
g in taras . Jo kokybė labai gera , 
nors ji dažnai įvairuoja ir re ikia 
daryti didelę a t ranką . Afrikoje 
š iuo l a iku g i n t a r a s y r a i r 
pagaminamas iš st iklo bei t ir
pyto t ikro gintaro mišinio. Dau
giausia dirbtini gintarą gamina 
Morokas, Egiptas ir S iaurės 
Afrika. J į labai sunku a t sk i r t i 
nuo tikrojo, tač iau n a t ū r a l a u s 
gintaro karoliai papras ta i n ė r a 
v i enodos s p a l v o s , v i e n o d o 
skaidrumo. Jeigu jie labai lygūs 
ir vienodi, pirkėjas tu rė tų į tar t i 
dirbtinumą. Apgavikai dažnai 
pagamina vėr inius iš t ik ro gin
taro ir dirbtinių karolėlių, todėl 
čia re ikal ingas didelis a tsargu
mas . Tikro ir pa t ik imo metodo 
gintaro au ten t i škumui nusta
tyti , gal ima sakyt i , nė ra . Chi-
cagos Field muziejus vartoja sū
rų vandenį : j e igu g i n t a r a s 
plūduriuoja, j is t ik ras ; je igu 
skęsta — ne. Tačiau ir š is 
metodas nėra 100% tikslus. Tik
ras g in ta ras ta ip pa t dega, 
sk le i sdamas malonų , a š t rų , 
kiek pr imenant į pušis , kvapą. 

Daugiausia gintaro suvartoja
m a papuošalams ir įvai r iems 
meniškiems di rbiniams. K a i 
ku r g in ta ras tebevar to jamas 
k a i p v a i s t a i : gydo a s t m ą , 
kvėpavimo t akų su t r ik imus , 
mažina įvairius r a u m e n ų ir 
kaulų skausmus . Cent r inė je 
Azijoje g in ta ras s u m a l a m a s , 
sumaišomas su alkoholiu ir 
g e r i a m a s k a i p v a i s t a i n u o 
depresijos ir nerv ingumo. Gin
t a ras t a ip pat uždegamas, o jo 
dūmai įkvepiami: t a i padeda 
sinusų bei plaučių negalavimų 
atveju. (Vokiečiai g in tarą vadi
na „berns te in" — degančiu ak
meniu). Gintaro vėrinėliai (gal 
net vienas gabalėlis), t u r imi 
kišenėje, apsaugo nuo „piktojo" 
įtakos. 

Lietuviai gali didžiuotis Balti
jos gintaro kokybe ir džiaugt is 
jo papuošalais, tačiau g in ta ro 
populiarumu t e n k a dal in t i s be
veik su visu pasaul iu . J u o la
biau, kad svarbieji pasau l in ių 
moterų madų kūrėjai prieš porą 
metų „a t rado" gintarą ir ginta
r inius papuošalus ėmė nuola t 
derinti prie naujausių žalsvų, 
gelsvų, rudų spalvų rūbų. 

D. B i n d o k i e n ė 

Naujos kainos. 
58 CENTAI UŽ 

SVARĄ 
SIUNTINIAMS VIRŠ 100 SVARŲ 

69 CENTAI UŽ SVARĄ 
LENGVESNIEMS SIUNTINIAMS* 

# atlanta 

f REAL ESTATE 

'. joje esančios Pelesos lietuvių parapijos mokyklos f iš kairės) personalas: 
Dikaite, direktore Petronėlė Brazauskienė ir Asta Kazlionkaitė. 

Nuotr Viktoro Kučo 

Pamatęs kelią, keiksi takelį. 
Ne vienu kirčiu medį nukerta. 
Bepigu iš svetimos kišenės 

nemokėti. 

Žemaičių patarlės 

IMPORT EXPORT 

atlanta visuomet stengiasi siųsti kuo pigiau, teikdama kuo gersenį 
patarnavimą atlanta didžiuojasi, kad 1991 metais atlanta 
pradėjus savo biznį,, kainos nukrito trigubai, ir siuntinių, taip 
reikalingų Jūsų giminėms Lietuvoje, siuntimas tapo labai 
prieinamas atlanta ir toliau stengsis, kad svaro persiuntimo kaina 
nekainuotu tris-keturis dolerius, kaip senais laikais. 

SIUNTINIAI PRISTATOMI [ NAMUS 
KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS RUGSĖJO 29 D. 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71st ST. 

CHICAGO, IL 60629 

IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 
1-800-775-SEND 

IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121 
•Minimumas 20 dol 

2 ciLr.ta -MPORT EXPO»TT. - M S J 

M£ 

GREIT 
PARDUODA 

. HE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. * 
• Pensininkams Nuolaida. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Pk. apyi. 

Tel. 312-737-7200 arba 
312-737-7202 

Išnuomojamas 3V* kamb. modernus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. apyl. 
Su šiluma, oro vėsinimu; moderni virykla, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinomis. Suau
gusiems. 

Tol. 708-361-5594 

MISCELLANEOUS 

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

Į Į 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208Vt W«st 95th Strat 
Ta i . — (708) 424.8854 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ; 

Turiu Crticngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir taisau 
pečius ir kranus 

A. Banys 
Tai . 708447-8806 

l 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 83rd Si. 

CMcago, IL 60629 

RE AL. ESTATE 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzta Ava., 

CMcago, H. 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 HatuvItMii 
• Nuolaida pensininkams 

-a. v i J . 
Q*%. 

REAIMART, INC 
&602 S. PuUsiti, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

Ontuifc KMIECIK REALTO«r. 
'*yt 7922 S. Pulaski M . 
Z \ 4365 S. Archer A\ e. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
<ismeni$kai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

[ UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Raanan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1962) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Ištekto University Press of 
America, Inc., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St.. 
Chicago, IL 60629 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
G e n r i k a s S o n g i n a s 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60529 



Sol. Birutė Vizgirdienė koncertuos St. Petersburge. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

A P Y L I N K Ė S V E I K L O J E 

Solistė Birutė Vizgirdienė, 
sopranas, iš Houston, TX, spalio 
27 d. at l iks meninę programą 
rengiamame bankete, kurį or
ganizuoja LB apygarda St. Pe
tersburge, FL, lietuvių klube. 
Solistė B. Vizgirdienė dainavo* 
beveik visose didesnėse lietu
vių kolonijose, tačiau St. Pe
t e r sbu rge bus jos p i rmas i s 
koncertas. Solistė Vizgirdienė, 
kar tu su solistu Vaclovu Dau
noru 1990 m. sėkmingai koncer
tavo Lietuvoje, kur ji susi laukė 
gerų įvertinimų. Be to , solistei 
Vizgirdienei dažnai tenka daly
vauti vietos amerikiečių muzi
kiniuose renginiuose i r at l ikt i 
svarbias roles. LB apygardai St. 
Petersburge vadovauja J an ina 
Gerdvilienė ir pas ją reikia 
rezervuoti vietas tam renginiui. 

M O T E R Ų S-GOS Š V E N T Ė 

St. P e t e r s b u r g , F l o r i d a , 
rudens vėsesni vėjeliai pasiekė 
ir mus . Su krintančiais lapais 
vaizduotė primena mums mūsų 
šeimų narius i r draugus, kur ie 
jau ilsisi Viešpaties karalijoje. 

Kaip praeityje, taip ir šiemet 
pirmą penktadienio rytą, spalio 
2 d., 8:30 vai., šv. Mišias Pran
ciškonų koplyčioje atlaikys pa t s 
Šv. Kazimiero misijos kleoonas 
kun. V. Krikščiūnas, O.F.M., už 
sielą a.a. kun. Tado Degučio, 
pirmojo mūsų misijos klebono, 

ir taipgi už sielas mirusių narių 
A.L. Kat. Moterų sąjungos 76 
kp. 

Po pamaldų bus Moterų sąjun 
gos nr.rių suneštiniai įvairių 
patiekalų pusryčiai klebonijoje 
pasivaišinimui. 

K o r e s p . 

Daytona Beach, FL 
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS 

KUN. ST. RAILA 

(Atkelta iš 2 psl.) 
veiklos centras. Turime ne
mažai organizuotų švenčių su 
vyskupu. įspūdingas mūsų Im-
maculate Conception Center pa
t rauk ia parapijų ir organizaci
jų šeimų šventes rengti. Čia ir 
Lietuvos Vyčiai ateinančiais 
metais šv. Kazimiero šventės 
proga turės Vidurio Atlanto ap
skrit ies seimelį. Lankau savo 
draugus ir buvusius parapie-
čius. Reikalui esant, patalkinin 
kauju lietuviškose parapijose. 
Aš vis dar esu įsipareigojęs 
ta lkint i religinėse valandėlėse 
„Laisvės Žiburio" radijo pro
gramose. Žodžiu, nuobodžiauti 
netenka. 

Kun. Stasiui Railai, padėkojęs 
už šią išsamią „išpažintį", atsis
veikindamas linkėjau dar ilgus 
metus pasilikti mūsų tarpe. 

P . M. P a l y s 

Po vasaros atostogų pirmąjį 
renginį — Tautos šventės minė
j imą — suruošė ALT S-gos Day
tona Beach skyrius. Minėjimas 
įvyko rugsėjo 13 d. Prince of 
Peace parapijos bažnyčioje ir po 
pamaldų salėje. 

Minėjimas pradėtas lietuviš
komis pamaldomis bažnyčioje, 
kun. Ričardo Grasso aukojamo
mis šv. Mišiomis už kovojančią, 
kenčiančią ir nepriklausomybę 
pasiekusią Lietuvą. Kazimieras 
Barėnas atliko šv. Mišių skai
tymus ir tikinčiųjų savo kūry
bos maldą. Aukas nešė skyriaus 
n a r i a i Veronika ir J u r g i s 
Janušaičiai. Pamaldas pratur
t ino muz. Antano Skridulio 
vadovaujamas choras Sietynas 
ir solo Juoze Daugėlienė. 

Tuojau po pamaldų salėje 
buvo tęsiamas minėjimas. Jį 
pradėjo skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis, pasveikinęs 
gausiai susirinkusius šventės 
dalyvius, trumpai prisiminė 
Tautos šventės reikšmę ir kad 
šventę jau kelinti metai ruošia 
ALT S-gos Daytona Beach sky
r iaus valdyba ir nariai. 

Šventėje nebuvo pagrindinio 
kalbėtojo, o simpoziumas, kuria
me kalbėjo šioje nausėdijoje 
veikiančių organizacijų pir
mininkai : Vasario 16-tosios 
gimnazijos būrelio vardu dr. 
Serefina Sukarevičienė, Balfo 
pirm. Vaclovas Dzenkauskas, 
LB apylinkės pirm. Juozas Pa
l iu l i s , ALT S-gos Daytona 
Beach skyriaus pirm. Vytautas 
Abraitis ir Lietuvių Fondo įga
liotinis Jurgis Janušaitis. Visos 
organizacijos dirba Lietuvos 
gerovei, tad ir šia proga tiko jų 
veiklos apžvalgos ir darbai, 
susiję su Lietuva bei išeivija. 

Vasario 16-tosios gimnazijos 
bū re l i s , vadovaujamas dr. 
Serefinos Sukarevičienės, kiek
vieną rudenį vykdo vajų, turi 
rėmėjų, kurie visada jautriai 
savo aukomis atsiliepia vajaus 
metu, nes ši gimnazija, kurioje 
kasmet mokosi iš įvairių kraštų 
ir Lietuvos apie 100 mokinių, 
yra ir bus dar ilgai reikalinga. 

Balfo veikla, atgavus Lietuvai 
nepriklausomybe, ypač pagyvė

jo, remia Lietuvoje naš la ič ius , 
t remt in ius , va rge e sanč i a s šei
mas ar Amer ikon a t v y k u s i u s 
pagalbos re ikal inguosius . Balfo 
rėmėjų aukos po rudenį įvykdy
to vajaus tuojau pers iunčiamos 
į Balfo centrą. 

Pirm. V. Dzenkauskas savo iš
samiame p raneš ime suminė jo 
Balfo centro gana plačią veiklą, 
kur i dabar ypač r e ika l inga Lie
tuvai . 

Juozas Pa l iu l i s s u g l a u s t a i 
palietė šio telkinio LB apyl inkės 
veiklą, suminėjo Vasa r io 16-to
s ios p roga s u r i n k t ų a u k ų 
s u m a s , p a d ė k o j o v i s i e m s 
aukotojams. Ap ta rė L B veiklą, 
išlaikant lietuvybę, l i tuan is t in į 
švietimą, kul tūrą , meną , spau
dą išeivijoje, o t a ip p a t nepa
mirštant pagalbos Lie tuvai , ku
rią planuoja PLB ir K V bend
ruomenės. 

Vytautas Abra i t i s , viešėjęs 
Lietuvoje, konkreč ia i pas iū lė 
planų, ka ip bū tų g a l i m a padė t i 
Lietuvai. Tai d a u g i a u asmeni 
nės savo giminėms pagalbos, pa
dedant įsigyti ū k i n i n k a v i m o 
priemones, gyvul ius , s t a t a n t 
trobesius. Ir t a i b ū t ų k o n k r e t i , 
tiesioginė p a r a m a L ie tuva i . 

Lietuvių Fondo įga l io t in i s 
Jurgis Janušai t i s , š ias pare igas 
pradėjęs eiti Vidurinėje Florido
je prieš trejetą metų , suminėjo 
įdomius skaičius. D a b a r šioje 
nausėdijoje ir apy l inkėse gyve
nančių lietuvių L ie tuv ių Fonde 
nar ia is y ra 58, iš viso į L F šie 
nar ia i yra įnešę per 40,000 dol. 
Paryškino LF veiklos me todus , 
pelno skirstymą, k u r i o išdali
nama apie ketvirtį milijono dole
r ių kasmet ir iš praė jus ių m e t ų 
pelno paremta ne t 7 3 projekta i , 
jų tarpe stipendijos s t u d e n t a m s 
iš Lietuvos. LF r e m i a l i tuan i s 
t inį švietimą, moks lus , meną, 
kultūrą, spaudą ir v isoker iopą 
veiklą išeivijoje, o 1 mil i jonu 
dol. parėmė Lie tuvos K u l t ū r o s 
ir Švietimo minis ter i jos projek
tus . Padėkojo visiems be t kok iu 
įnašu parėmusiems L F d a r b u s . 

Simpoziumui vadovavo Gedi
minas Lapenas irgi t a r ę s žodį 
klubo vardu, pa ryšk indamas is
torinę Tautos šven tės p r a s m ę . 

Skyriaus n a r ė s pa ruošė ša l tą 
vakar ienę. Po to vyko g a u s u s 
dovanų pask i r s t ymas iš l a imės 
šulinio. Vadovavo K o s t a s Žoly
nas , talkino Veru tė J a n u š a i t i e -
nė , Algima D a u t a r t i e n ė i r F . 
Dippel. Pabaigoje V y t a u t a s 
Abrait is padėkojo s impoziumo 
dalyviams, Sietyno chorui i r 
vadovui muz. A. Skr idul iui , fan
tų aukotojams, š e i m i n i n k ė m s , 
ypač Bronei ir Juozu i T a o r a m s 
iš St. Petersburgo, a tvežus i ems 
ir paruošusiems Lie tuvos nepri
klausomybės, okupacijos, par t i 
zanų kovų, Sibiro t r e m t i n i ų , 
išeivijos organizacijų — LB i r 
ALT S-gos veiklos l a i k o t a r p i u s 
liudijančią parodą. Ta ip p a t 
keletą albumų, kur iuose sutelk
ti Lietuvos pinigai , p a š t o ženk
lai ir ki ta ver t inga i s tor inė me
džiaga. Pažymėtina, k a d paroda 
y ra vieno žmogaus, Juozo Taoro 
didžios kant rybės ir s u m a n u m o 
bei ryžto nuopelnas. J a m ta lk i 
no žmona Bronė. 

Pabaigoje sol. Juoze i Daugė
lienei vadovaujant , muz. A. 
Skriduliui akompanuo jan t , mi
nėjimo dalyviai sugiedojo J A V 
ir Lietuvo h imnus , i r t u o baig
t a s Tautos šventės minė j imas . 

Minėjimo me tu J u r g i s J a n u 
š a i t i s , C h i c a g o j e s u d a r y t o 
komiteto Sąjūdžiui už demokra
t inę Lietuvą pa r emt i įga l io tas , 
kvietė savo a u k o m i s p a r e m t i 
Lietuvoje vykstančius r i n k i m u s 
į parlamentą. Į p rašymą nuošir
džiai atsiliepė 20 še imų ir suau

kojo 400 dol. O muz. A. Skri-
dul is p a r ė m ė vajų 100 dol. 

Šio minėjimo pelno dal is ski
r i a m a Lietuvos ambasadoms 
Wasbingtone ir Jungtinėse Tau
tose paremt i . Minėjime atskirai 

šiam t ikslui ta ip pat buvo ren
kamos ir aukos. Minėjimas pra
ėjo nuotaikingai , vyko gražus 
pabendravimas suskridus pirmą 
kartą po vasaros atostogų. 

J u r g i s R imtau t a s 
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„Kilimas išaustas auksinėmis 
spalvomis nuklojo žemą nuosta
biu vaizdu. Ruduo vėl čia, 
Mamyt... O kas tenai?" 

SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANINA 
ERCIŪTĖ 

KAUŠIENĖ 

A.tA. 
NIDAI MISIULYTEI 

per anksti Amžinybėn išėjus, t ėvus — ADĄ ir DOMĄ 
MISIULIUS ir brolį VYTĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 
k a r t u liūdime. 

Regių šeima — 
Algis, Irena, Audrius, Linas ir 
Algis, Jr. 

A.tA. 
NIDAI MISIULYTEI 

t ragiškai žuvus, tėveliams, ADAI ir DOMUI MISIU-
LIAMS, broliui VYTAUTUI su šeima ir v is iems 
ar t imies iems reiškiame gilią užuojautą. 

Aleksas ir Bronė Grybauskai 
Povilas ir Loreta Gvazdinskai 

Šventos Mišios bus atlaikytos rugsėjo 27 d., sekmadienį, 
12:15 vai. Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti Ją 
savo mintyse ir maldoje. 

Nuliūdę: vyras Pe t ras , dukterys, žentai ir anūkai: 
Mark , Kristina ir Lisa. 

A.tA. 
VYTAUTUI RAULINAIČIUI 

mirus , nuoširdžiausią užuojautą re iškiu žmonai 
ALDONAI, krikšto dukrai AUDRONEI ir jos vyru i 
bei brolio GINTAUTO šeimai. 

Aldona Abraitienė 

A.tA. 
HENRIKUI MARCHERTUI 

m i r u s , sūnus V Y T A U T Ą ir ALGIRDĄ su šeimomis 
b e i v i sus a r t i m u o s i u s nuoši rdžia i užjaučiame. 

Jūra, Darius ir Andrius Gvidai 
Elena Zimavičiūtė-Carter 

A.tA. 
HENRIKUI MARCHERTUI 

m i r u s , jo ž m o n ą OTILIJĄ, dukrą IRENĄ, sūnus VY
TAUTĄ, GEDIMINĄ, ALGIRDĄ su šeimomis ir visus 
g imines nuoš i rdž i a i užjaučiame. 

Aleksas ir Bronė Grybauskai 
Povilas ir Loreta Gvazdinskai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

L iūd ime m ū s ų mie los n a r ė s 

A.tA. 
EMILIJOS MARKŪNAS 

T e b ū n a j a i šv iesu Viešpat ies soduose! Užjaučiame 
l ikus ius - s ū n ų RAYMONDĄ, duk te r i s - IRENĄ 
S E S T E R H E N N , LTLLIAN H O P P E su vyru RO
M U ALD, v i s u s a n ū k u s i r p roanūkus , seserį JASE-
N I E N E Lie tuvoje be i visus g imines i r draugus. 

Lietuvos Dukterų draugija 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
MATUI KAIRIUI 

užba igus ž e m i š k ą kel ionę, nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną A L D O N Ą , i lgamete LB veikėją, dukrą 
D A N U T Ę , s ū n ų ANDRIŲ ir JUOZĄ su šeimomis bei 
g imines . 

Providence LB apylinkė 

— 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZMI>*S' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAftOO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

6525 South 79th Ag enue 
Hlckocy H M , IIHflOts 0O457 
Telefonas (70S) 430-7272 

221 Ketveri* oetve 
Vllnlue. Lietuva 
Telefone* 3SO-115 Ir 778-392 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-(3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

C icero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
Visus laidotuvių n a m u s gal i te pas iek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

» 
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x „Draugo" renginių komi
teto rengiamas Martiniąue 
pokylių salėje banketas su 
menine programa bus šį sekma
dienį, rugsėjo 27 d., 4 vai. 
Meninę programą a t l iks , 
akompanuojant muz. Ričardui 
Šokui, solistai D. Stankaitytė, 
M. Momkienė, A. Brazis ir V. 
Momkus. Bilietus galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje dar
bo valandomis ir pas 
platintojus. 

x J a u n i m o taut in io an 
samblio „Grand ies" vaka
ronėje eilė grandiečių pasidalins 
su lietuviška visuomene savo 
įspūdžiais Lietuvoje. Vakaronė 
bus šį penktadienį, rugsėjo 25 
d., 7:30 vai. vak. Tautiniuose 
namuose. Vakaronę praves B. 
Juodelis. Prašome atvykti ir su 
grandiečiais kartu pasidžiaugti. 

x Lietuvių Fondas š ia is 
metais mini 30-ties metų 
veiklos sukaktį ir ta proga 
skelbia rudens vajų. Vajaus 
užbaigtuvės įvyks Chicagoje 
lapkričio 21 d. Martiniąue 
pokylių salėje. įnašus siųsti 
galima jau dabar L. Fondui 
3001 W. 59th St., Chicago, 111. 
60629. 

x Rober tas Mockus daly
vaus Jaunųjų talentų programo
je spalio 25 d., 3 vai. p.p. Jau
nimo centre paremti „Draugą". 
Bilietai Raunami Gifts Interna
tional ir Lietuvių centre, Le-
monte po 11 vai. Mišių. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus kviečia į orga
nizacijų ir spaudos atstovų posė
dį šeštadienį, rugsėjo 26 d., 2:30 
vai. p.p. Posėdžio tikslas — ap
tarti Dariaus-Girėno skrydžio ir 
mirties 60-mečio paminėjimą 
1993 m. liepos mėnesį. Taip pat 
būsite supažindinti su ką tik at
rastu Stepono Dariaus asmeni
niu archyvu. Archyvas apima 
1918-1933 metus ir turi daugiau 
kaip 2000 daiktų, dokumentų, 
korespondencijos ir t.t., kurie 
nebuvo tyrinėti ar skelbti nuo 
1935 m. Šis atradimas gali su
teikti naujų žinių apie lakūnus 
ir jų skrydį bei paaiškinti iki 
šiol nežinomas aplinkybes. 

x Jadvyga ir dr . Domas 
Giedraičiai, rašo, jog, įvertin
dami „Draugo" dienraščio 
didelę reikšmę mūsų gyvenime 
išeivijoje, siunčia savo šimtinę 
aikraščio išlaikymui padėti. 

x Atitaisymas. Rugsėjo 22 d. 
Drauge atspausdintoje užuo
jautoje Nidai Misiulytei mirus, 
telšiškių draugų tarpe praleis
ta B. ir J. Klečkauskų, K. ir Z. 
Petreikių ir B. ir S. Stravinskių 
pavardės. Telšiškiai atsiprašo. 

(sk) 

x ALIAS Chicagos sky
riaus rudens golfo varžybos 
įvyks š.m. rugsėjo 27 d. 
sekmadienį, 8:52 v.r. Palos 
Country Club golfo laukuose, 
131 St. ir LaGrange Rd. Regist
ruotis pas Joną Barį* tel . 
708-790-1399. 

(sk) 

x „Draugo" atkarpoje šian
d ien baigiame spausdinti J. 
Vizbaro-Sūduvo novelę „Išpa
žinties paslaptis". Rytojaus 
atkarpoje pradėsime spausdinti 
Jauniaus Kundroto apsakymus 
„Vienas pats". 

x J a u n i m o centro Moterų 
k l u b a s ruošia įdomią vakaronę 
spalio mėn. 2 d. Ateikit pasi
klausyti skirtingų įspūdžių iš 
skirtingų kraštų. 

x Šį sekmadienį, rugsėjo 27 
d., 3 vai. po pietų, F.K. „Li-
tuanica" vyrų komanda žais 
pirmenybių rungtynes prieš 
pirmaujančią lenkų komandą 
„Eagles" Lemonte, Lietuvių 
centro aikštėje. Žiūrovai lau
kiami. 

x Sesuo Margar i ta Barei
kai tė , sugrįžusi iš Lietuvos, kur 
ji dirbo keliose jaunimo stovyk
lose, jau įsijungė į „Maironio" 
vardo šeštadieninę mokyklą 
Lemonte ir koordinuoja religijos 
pamokas. Be to, ji dėsto Lietu
vos istoriją aukštesnėms kla
sėms. 

x Albinas Kurkulis , nuola
tinis „Draugo" rėmėjas ir akcijų 
žinovas, yra pakviestas Uppen-
heimer & Co. finansinės įstaigos 
vyresniuoju viceprezidentu, 
kuris jau pradėjo eiti savo parei
gas. Jis užsisakė sau ir savo sve
čiams visą stalą „Draugo" va
jaus pokyliui, kuris bus jau šio 
sekmadienio popietę Martini
ąue salėje. 

x Lietuvių Moterų klubo 
federacijos Chicagos skyriaus 

" valdyba, posėdžiavusi rugsėjo 
22 d., nutarė pagerbti metų 
iškiliausią moterį (Woman of 
the Year). Ja išrinkta Salomėja 
Endri jonienė. 

x LDK Birutės draugijos už 
gyvas ir mirusias nares šv. Mi
šios bus atnašaujamos Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje sek
madienį, rugsėjo 27 d. 8 vai. 
ry to . Prašome nares ir ramo-
vėnus dalyvauti. Po Mišių 
kviečiame pusryčiams į parapi
jos salę. LDK Birutės drau
gija. 

(sk) 

x „Keramika 1992" — gru
pinė septynių dailininkų kera
mikos darbų paroda. Atidary
mas rugsėjo 25 d., penkta
dienį, 7:30 v.v. Čiurlionio gale
rijoje. Jaunimo centre. Kalbės 
dail. K. Musteikis, kuris šiuo 
metu stažuojasi Lakeside 
Gallery. Taip pat bus rodomos 
skaidrės iš dail. R. Vizgirdos 
darbų šią vasarą Lietuvoje. Pa
roda tęsis iki spalio 4 d. Visi 
kviečiami atidaryme dalyvauti. 

(sk) 

x 59 CENTAI už SVARĄ 
virš šimto svarų, minimumas 
$20.00. Tai TRANSPAK fir
mos nauja kaina. Jūsų siun
tiniai yra registruojami mūsų 
kompiuteriuose ir sekami iki 
pristatymo jūsų giminėms Lie
tuvoje. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Ccrmak Road — 
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

Prieš Šiluvos atlaidų procesiją Marąuette Parko aetuvių parapijoje. Pirmasis iš kairės — parapi
jos klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 

PARAPIJOS POPIETĖ 

Sekmadienį, rugsėjo 20 d., 
žmonių minios rinkosi l Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salę 

x Prof. P r a n a s Zunde, 
Chamblee, Ga., Stanley Budė
jus, Palos Hts., 111., A. Ž. Masai-
tis, Delran, N.J., VValentukie-
wicz, So. Boston, Mass., George 
Dumbrys, Fairvievv Park, Ohio, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Dėkojame. 

x Atsiuntė p o 15 dol. aukų 
ir grąžino laimėjimų šakneles:' 
L. Kulnys, W. D. Balchas, 
Nathalie Paramskas, Marius 
Kasniūnas, T. Sakalauskas, J. 
Lapšienė, kun. L. Dieninis. Po 
12 dol. atsiuntė — Jonas Kalai-
nis, V. Solomonas, M. Jure
vičienė, Marcelė Bendoraitis, 
Vladas Kulbokas, Pr. Karosas, 
I. D. Banaitis , P. Mitkus. 
Dėkojame. 

x Gediminas Kazėnas, Da-
rien, 111., Alfonsas Tušas, Mon-
treal , Kanada , Salomėja 
Smaižys, Hot Springs, Ark., An
tanas Garkūnas, Dundas, Kana
da, Aldona Jesmantas, Ri-
verside, 111., A. Žilėnas, Toronto, 
Kanada, A. Bentnorius, To
ronto, Kanada, grąžino laimė
jimų šakneles ir kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. Labai 
dėkojame. 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, rug
sėjo 27 d. Baltia Express pri
iminės siuntinius Lietuvių cen
tre Lemonte nuo 9 vai. ryto. Lai
vo konteineris — rugsėjo 29 d. 
Informacija nemokamu tele
fonu: 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

(sk) 

dalyvauti popietėje, skirtoje 
„Draugą" paremti. Popietė sėk
mingai praėjo. Visi Dilietai buvo 
išparduoti iš anksto. Salės vaiz
dą puošė „peach" spalvos 
staltiesės ir gyvos mėlynos gėlės 
su mėlynais kaspinais ant 
kiekvieno stalo. Dalyviai turėjo 
progą pabendrauti ir skaniai pa
valgyti, besiklausant malonios 
muzikos, kurią grojo Ričardas 
Šokas. I popietę atsilankė ne tik 
parapiečiai ir draugai, bet ir visi 

K a d „ D r a u g a s " išliktų d i e n r a š č i u , rė
mė ja i , b e n d r a d a r b i a i ir s k a i t y t o j a i p r a š o 
mi p a g a l b o s . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
p a l i k i m u s , n e p a m i r š k i t e „ D r a u g o " i r j o 
leidėjų. V i e n a m e p u n k t e m a l o n i a i p r a š o m e 
į r a š y t i : „I g i v e a n d b e q u e a t h t h e s u m of... 
t o „ D r a u g a s " ( a r b a to t h e L i t h . M a r i a n 
F a t h e r s ) , 4545 W. 63th St . , C h i c a g o , IL 
60629" . A u k o s „ D r a u g u i " i r M a r i j o n ų vie
nuol i ja i n u r a š o m o s nuo va l s tyb in ių m o k e s 
čių. 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Pai Juodame lėktuvo bilietus į 
Lietuvą. Kreiptis: Teresė Les-
niauskienė, tel . 708-526-0773. 

(sk) 

x Pranė Lukenskaitė-Tei-
berienė ieško tėvo Lukensko 
brolių: Lukensko Juljono ir Lu
kensko Vilhelmo, gyvenusių 
Lietuvoje, Kaišiadorių rajone, 
Palomenės apylinkėje, Geguži
nės kaime, vaikų: Lukensko 
Vaclovo, Lukenskaitės Pavlinos 
ir Lukensko Jono. Rašyti: Tebe-
rienei Pranei, Kaunas Parti
zanų gatvė 170-53, Lithuania. 

(sk) 
x Akcijų broker ia i , Albi

nas Kurkulis ir jo sūnūs And
r ius ir Paul ius praneša savo 
klientams ir draugams, kad 
priėmė tas pačias pozicijas su 
Oppenheimer & Co., Inc. 1 S. 
Wacker Dr„ Chicago, IL 
60606, tel. 312-621-6800, arba, 
iŠ kitur skambinant, veltui tel. 
1-800-621-2103. 

(sk) 

x Dr. J o n a s Balys, Silver 
Spring, Md., Gražina Denk, Lu-
verne, Mn., grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas paaukojo 
po 22 dol. Dėkojame. 

x Dalia ir žurn. Vladas Bū
tėnai , Oak Lawn, 111., G. Kauf-
manas, Springfield, Va., Vladas 
Balčiūnas, Samia, Kanada, P. 
Jadviršis, Chicago, 111., Jonas 
Vaškevičius, Minesing, Ont., 
Kanada, Juozas Strokas, 
Bridgeview, 111., Anna Antanai
tis, Hot Springs, Ark., S. 
Vaškys, St. Petersburg Beach, 
Fla., grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Dr. Ju s t a s Dėdinas, Oak 
Brook Terr., 111., dr. Julius 
Simaitis, Forest Hills Garden, 
N.Y., Sofija Bražionienė, Oak 
Lawn, 111., Bernice Buika, Three 
Oaks, Mich., Zenonas Lukaus-
kas, Kenosha, Wisc, Vacis Dzi-
gas, Omaha, Nebraska, Jonas 
Riauba, Toronto, Kanada, Jo-
seph Jankus, Waterbury, Conn., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Dėkojame. 

x Vydas DargisišMadison, 
Wisc., grąžino laimėjimų šak
neles, užsisakė leidinių su pa
staba: „Nuostabiai skaitau 
„Draugą" ir esu dėkingas už 
lietuvišką spauda Pridedu ir 20 
dol. auką". Ačiū už gražius žo
džius ir parama. 

parapijos kunigai ir seselės. 
Tarp parapijos daugybės drau
gų dalyvavo svečiai kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC, kun. Petras 
Cibulskis, MIC. 

Gražių vertingų dovanų lai
mėjimus pravedė Sofija Pieme
nė ir Vida Sakevičiūtė. Dova-
nas-fantus surinko Mickey Pet
rošienė. 

Šio renginio šeimininkės buvo 
Mickey Petrošienė ir Ona Nor
vilienė, kurioms skiriama ypa
tinga padėka, apsiėmus didelį 
darbą. Joms talkino pagalbinin
kės Mary Banky, Adelė Lietuv-
ninkienė, Sophie Balchunas, 
Emily Perkins, Irene Jonušys, 
Juzė Ivašauskienė, Adelė 
Plenienė, Stefanija Galesienė, 
Sofija Kikilienė ir Irena Polikai-
tienė. Už baro dirbo Ed Balchu
nas ir Vincas Petrošius. 

Popietei sėkmingai praėjus, 
tenka padėkoti dalyviams, tal
kininkams ir visiems, prisi
dėjusiems prie šio renginio pasi
sekimo. Ypatinga padėka 
priklauso klebonui kun. Jonui 
Kuzinskui, kuris gerai supran
ta lietuviškos spaudos svar
bumą ir vadovavo šios popietės 
ruošime. 

Koresp. 

MEILĖ STEBUKLUS DARO 

Chicagos Caritas būrelis yra 
viena iš tų stebuklingų orga
nizacijų, kurios nelaiko iždų, 
neturi pirmininkių nei valdy
bos, o veikėjai yra visi, kurie 
atneša į Seklyčią drabužėlius, 
apavą ir aukas. Viskas greitai 
R. Pukščio supakuojama ir iš
siunčiama, dar pridedant 
dovaną, pamestinukus vaikus 
aprengti ar senelius sušildyti. 

Šį sekmadienį, rugpjūčio 20 
dieną, susirinko gražus būrys 
pasiklausyti Julijos Šaulienės 
įspūdžių, kurių tiek daug prisi
rinko, aplankius tas ypatingos 
globos reikalingas vietas. Tai 
vietos, į kurias retai užsuka tu
ristai, o meilės darbas žmogui 

ten vyksta. Juhja Šaulienė gera 
kalbėtoja. Moka įjungti ir 
sveiko humoro, kad pasakojimai 
visai neprailgo. J i niekam 
nepranešė iš anksto, niekas 
nelaukė su gėlėmis ar juosto
mis. Pamatė paprastą, kasdieni
nį gyvenimą, kur is vyksta 
dienos eigoje. Mūsų nusiųstos 
gėrybės ne tik juos sušildo ir 
apdengia, bet kelia ir vidinį 
jausmą, kad ten toli Chicagoje 
yra apie mus galvojančių tau
tiečių. Utenos, Rumbonių, 
Telšių ir dabar Kal t inėnų 
globos reikalingos vietos yra gal 
tik maža dalis Lietuvos, bet ten 
gyvenantys kunigai, vienuolės 
ir dabar auklėjami vaikai yra 
žmonės, kurie kelia savo kraštą 
naujam gyvenimui. Yra čia 
viena puiki mokytoja Elina 
Šulskienė, kuri kiekvienam 
Kaltinėnų vaikui numezgė pati 
po megztuką ir kepurę. Ši žiema 
jiems nebus ša l ta . Sofija 
Jelionienė, Jonė Valaitienė ir 
Jolanta Mikūnienė nupirko 
apavą, apatinius ir viršutinius 
baltinius. Tai asmenys, kurie 
tiesia pagalbos ranką, nelauk
dami jokių įvertinimų ar pager
bimų. Mes minime šių žmonių 
pavardes, kad jaučiame pareigą 
ir atsakomybe už kiekvieną 
duodamą auką. 

Julija Šaulienė matė apdegusį 
namelį, kuriame gyveno kun. J. 
Gumausko globojamos senelės. 
Kolchoze dirbantys žmonės 
sunešė po plytą, kad pastatytų 
naujus namelius. Ir tie namai 
jau šiandien pastatyti. Rum
bonių apylinkė gali priimti ir 
apžiūrėti savo senelius. 

Lietuvoje „Caritas" organiza
cijos veikimas leidžia gilias 
šaknis į žmonių sąžinę. Vysk. 
Sigitas Tamkevič ius , dar 
aplankęs Jaunimo centrą, vi
siems kalbėjo, kad mums svar
biausia yra, kad Lietuvoje 
žmonės padėtų vienas kitam. Ir 
ši mūsų organizacija yra tik 
mažas spindulys sustiprinti jų 
darbą. 

Gailutė Valiulienė 

LIETUVA 
JONO ŽEBRAUSKO 
VAIZDAJUOSTĖSE 

Rugsėjo 16 d. trečiadienio po
pietę Seklyčioje suorganizavo 
programų vadovė Elena Siru
tienė. Šį kartą vyresnieji, gau
siai susirinkę, galėjo pasidžiaug
ti tėvynės Lietuvos vaizdais ir 
jos žmonėmis, perduotais Jono 
Žebrausko, nufilmuotais beke
liaujant po Lietuvą birželio 
mėnesį. O tų vaizdų meniškos ir 
ryškios spalvos parodė daugelį 
jo aplankytų vietų. 

Pirmiausiai parodė Žemaitijos 
kalvotą žemėvaizdį, lankant 
naujai pastatytą Kaltinėnų 
bažnyčią ir puikų kryžių ant 
kalno, kuris matomas už kelias
dešimt kilometrų. Toliau parodė 
aplankytus garsiuosius Kra
žius. Juk visi prisimena Kražių 
skerdynes, kurių 100 metų 
sukaktį švęsime kitais metais. 
Žemaičiai pirmieji išėjo ginti 
savo kūnais Dievo bažnyčios ir 

keliolika jų žuvo, daugelis buvo 
plakami , pasku i te is iami . 
Simpatingas parapijos klebonas 
aprodė puošnų bažnyčios vidų 
su unikaliomis stacijų scenomis, 
atvaizduotomis skulptūros 
pagalba. Sakoma, kad tokios 
stacijos yra vienintelės visoje 
Lietuvoje. Toliau pamatėme la
bai apleistą mūrinį pastatą, kur 
per daugelį metų veikė garsioji 
Kražių kolegija, vadovaujama 
jėzuitų. Čia mokslinosi garsieji 
žemaičiai, nusipelnę mūsų tau
tai: rašyt. Dionyzas Poška, Liud
vikas Jucevičius, grafas Plio-
teris ir kiti. Taipgi parodė 
Kražantės upę, Medžiokalnį, 
Sarbievijaus apdainuotą 
lotyniškomis eilėmis. 

Iš ten nusikėlėme į Kurtu
vėnus , ku r parodė gražią 
bažnyčią ir koplyčią su ste
buklinga Kris taus statula. 
Žmonės lipa la ip ta is į tą 
koplyčią keliais , norėdami 
išprašyti sau Dievo malonių. 

Po to buvo garsioji Šiluva. 
Pirmiausia pamatėme koplyčią, 
pastatytą Švenčiausios Mer
gelės Marijos apsireiškimo vie
toje ir tą garsų akmenį, ant ku
rio j i stovėjo. Didelį įspūdį 
padarė Šiluvos bažnyčia, jos 
puošnūs altoriai, stebuklingasis 
Svč. Mergelės Marijos pa
veikslas ir ta medinė dėžė, 
kurioje buvo suslėpti bažny
tiniai indai, rūbai ir pats ste
buklingasis paveikslas. 

Kas nežino garsiojo Kryžių 
kalno? Juk jis yra vienintelis 
toks visame pasaulyje. Kas jo 
nematė, tam sunku įsivaizduoti 
tą daugybę tūkstančių kryžių ir 
mažų kryželių, apkabinėtų 
šimtais rožančių. Kiti buvo tie
siog suversti krūvomis be skai
č iaus . Šis ka lnas buvo 
vadinamas Jurgaičių pilia
kalniu, kur senovėje vykę mū
šiai su kryžiuočiais, o apsikrikš
tijus jis pasidarė stebuklinga 
kryžių vietovė. Su laiku tai bus 
viena iš patraukliausių turis
tams lankytinų vietovių. 

Toliau Dubysos slėnis ir žydų 
šaudymo vieta su keistais pa
minklais. Iš ten persikėlėme į 
Klaipėdą, pamatėme pagarsėju
sią Taikos Karalienės bažnyčią, 
dėl kurios taip ilgai buvo kovo
ta. Automobiliu nusikėlę į 
Kurš ių Neriją, pamatėme 
supustytas kopas ir ūžiančią 
Baltijos jūrą. Prieš akis atsistojo 
Liudo Gedimino Rėzos kapo 
paminklas ir kiti labai origi
nalūs paminkėliai, vadinami 
krikštais. Tolumoje baltavo Ni
dos švyturys ir maža ekumeninė 
bažnytėlė, kuria naudojosi visos 
religijos. 

Grįžom į Rytų Lietuvą, parodė 
Medininkus, kur buvo nužudyti 
keletas lietuvių, dabar ten pa
statytas kryžius. Iš ten pasiekta 
Červenė, esanti Gudijoje, kur 
buvo sušaudyta 1941 m. tūks
tančiai kalinių, jų tarpe keli 
šimtai lietuvių. Ne daug iš jų 
stebuklingu būdu išliko gyvų 
liudininkų. Grioviuose pilna 
žmonių kaulų, kurių niekas ne
drįsta judinti. 

Vėl scenos prie Televizijos 
bokšto, kur pamatėme Vliko 
seimo dalyvius, atėjusius 
pagerbti žuvusiųjų gynėjų. Dar 
parodė šv. Mišias Vilniaus 
katedroje, Šv. Kazimiero ir 
kitas koplyčias. Pabaigai iš
vydome atstatytus tris kryžius 
ir politinių kalinių suvažiavimą 
su prakalbomis ir himnu. 

Po programos E. Sirutienė 
dėkojo Žebrauskams už įdomią 
vaizdajuostę ir t ikrai labai 
visiems patrauklią programą. 
Kvietė visus pasilikti pietų ir 
jaukiai pabendrauti. Taipgi 
pakvietė atvykti ir kitą trečia
dienį, kur vėl bus įdomi 
programa. 

APB 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

Švč. Merj^iėa Marijos Gimimo lietuvių parapijoj vykusios Šiluvos atlaidų procesijos vaizdelis. 


