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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Į JAV išvyko naujasis 
Lietuvos ambasadorius 

Alfonsas Eidintas 
Vilnius, lapkričio 15 d. (Elta) 

— „Vykstu dirbti į Lietuvai 
ypač svarbią valstybę", išvyk
damas į naujas pareigas pasakė 
naujasis Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms Alfonsas Eidintas. „Mano 
pagrindinis tikslas — darbą 
organizuoti taip, kad dar inten
syviau plėtotųsi geri JAV ir 
Lietuvos santykiai". 

„Pirmiausia", toliau kalbėjo 
ambasadorius, „noriu padėkoti 
visiems Amerikos lietuviams už 
suteiktą paramą Lietuvos ats
tovybei ir Lietuvos laisvės bylai 
tais laikais, kai mūsų šalis buvo 
okupuota. Būtina prisiminti ir 
asmenybes, kurios tuomet pasi
aukojamai atstovavo Lietuvos 
interesus Washingtone: Povilas 
Žadeikis nuo 1935 iki 1957, 
Juozas Rajeckas 1957-1976, dr. 
Stasys Bačkis 1976-1987 ir iki 
šių dienų Stasys Lozoraitis. 
Dabar jau Vilniuje gyvenantis 
Stasys Bačkis supažindino ma
ne su savo laikotarpio amba
sados veikla. Maloniai pažadėjo 
ateityje patarimais bei konsul
tacijomis padėti ir Stasys Lo
zoraitis". 

,,Washingtone stengsiuosi 
pratęsti visas geras ambasados 
tradicijas. Ji bus atvira visiems 
JAV gyvenantiems lietuviams, 
nepaisant jų politinių įsiti
kinimų. Ambasada ieškos drau
gų ir tarp kitų amerikiečių: 
k iekvienas žmogus, kur i s 
domisi Lietuva, jos istorija, 
kultūra, yra mūsų nedidelės 
šalies pagalbininkas". 

Baigdamas pokalbį Alfonsas 
Eidintas pasakė turįs taip pat ir 
konkrečių idėjų dėl JAV 
lietuvių kultūros paveldo 
išsaugojimo. Tačiau visos tos 
idėjos pirmiausia turės būti 
gerai aptartos su Amerikos 
lietuvių organizacijomis, jų 
vadovais. Tik po to galės virsti 
realybe. 

Dėl prasto susisiekimo vaikai 
nelanko mokyklų 

Minis t ras p i rmin inkas 
Adolfas Šleževičius lapkričio 12 
d. lankėsi Žemaitijos sostinėje 
Telšiuose. Kartu su juo į Telšius 
buvo nuvykę socialinės apsau
gos ministras M. Stankevičius, 
kultūros ir švietimo ministras 
D. Trinkūnas, žemės ūkio mi
nistro pavaduotojas V. Put
vinskis, telšiečių rinktas Seimo 
narys V. Liutikas. 

Rainiuose prie Kančios koply
čios vyriausybės delegacija 
padėjo vainiką. Telšių Alkos 
muziejuje įvyko susitikimas su 
rajono kultūros, šviet imo, 
sveikatos apsaugos darbuo
tojais. Be kitų dalykų premjerui 
buvo pranešta, kad dėl lėšų 
trūkumo ir prasto susisiekimo 
su atokesnėmis gyvenvietėmis 
gana daug vaikų visiškai ne
lanko mokyklos. Prašyta vy
riausybės paramos steigiant 
globos ir rūpybos, nakvynės 
namus, organizuojant maitini
mą socialiai remtiniems rajono 
gyventojams. 

Premjerą priėmęs Telšių vys
kupas Antanas Vaičius pasakė, 
kad šiuo metu vyskupijoje 
statoma 17 bažnyčių. Per susi
tikimą su Telšių kunigų semi
narijos auklėtiniais Adolfas 
Šleževičius klierikui Leonui 

Gabaliui įteikė Sausio 13-osios 
atminimo medalį. 

Po pietų vyriausybės delegaci
ja susitiko su gamybos, komer
cijos, verslo atstovais, vakare — 
su visuomene. 

Eu ropos T a r y b a sva r s tys 
naujų nar ių pr iėmimo 

klausimą 
Lapkričio 12 d. Seimo pir

mininko pavaduotojas Aloyzas 
Sakalas išvyko į Paryžių daly
vauti Europos Tarybos parla
mentinės asmablėjos teisės rei
kalų ir žmogaus teisių komiteto 
posėdyje. Jis yra šio komiteto 
narys. 

Bene svarbiausias posėdyje 
svars tomas k l aus imas bus 
naujų narių į Europos Tarybą 
rekomendacijos. Šiuo metu į 
Europos Tarybą pretenduoja 
Albanija, Baltarusija, Kroatija, 
Latvija, Moldova, Rusija ir Uk
raina. Aloyzas Sakalas abejoja 
Rusijos ir Kroatijos galimy
bėmis gauti reikalingas reko
mendacijos. Jo nuomone, Euro
pos parlamentarai lauks rinki
mų į Rusijos parlamentą — Dū
mą rezultatų bei atidžiai stebės 
politinę padėtį po jų. Kroatijo
je, kaip ir kai kuriose kitose bu
vusiose Jugoslavijos respubli
kose, labai daug grubių žmo
gaus teisių ir laisvių pažeidimų. 
O Latvija, tikriausiai, gaus gei
džiamas rekomendacij as. 

Iš Paryžiaus Aloyzas Sakalas 
vyks į Frankfurtą dalyvauti 
Vokietijos Socialdemokratų par
tijos konferencijoje. 

Užtektų tik vieno re ak to r aus 
Ignalinoje 

Vilniuje surengtoje tarptau
tinėje energetikos konferen
cijoje pranešimą padarė ir 
Europos Rekonstrukcijos ir 
Plėtros Bankos atstovas Fran-
cois Demarųue. Išanalizavęs 
šios elektrinės ekonominį pa
grindimą jis padarė tokią 
išvadą: „Lietuva, 1997 m. sus
tabdžius i vieną Igna l inos 
atominės elektrinės reaktorių, 
nieko neprarastų". 

Pasak Demarąue, šalies porei
kiai būtų visiškai patenkinti ir 
veikiant vienam reaktoriui. 
Tokiu atveju elektros energijos 
būtų eksportuojama kur kas 
mažiau, tačiau bendras ekono
minis balansas nuo to nenuken
tėtų. Kiekvieno reaktoriaus 
saugumui laiduoti reikia šim
tamilijoninių investicijų, o 
ekspor tas šių i š la idų 
nepadengia. Taigi, Lietuvai 
būtų pigiausia palikti veikti 
vieną reaktorių. J i s t iektų 
maždaug 90^ šaliai reikalingos 
elektros energijos, o kitą dalį 
padengtų esamos šiluminė ir 
hidroelektrinės. 

Ignalinos atominės elektrinės 
generalinis direktorius Viktor 
Ševaldin siūlo kitą išeitį — arti
miausiam dešimtmečiui palikti 
veikti abu reaktorius: visu pajė
gumu jie dirbtų žiemą, o vasa
ros sezono metu pakaitom būtų 
remontuojami ir tobulinami. 
Pagrindinės priežastys yra 
kelios: a tominė e l e k t r i n ė 
gamina ne tik elektros energiją, 
bet ir tiekia šilumą Visagino gy
venvietei, be to per parą čia pa
gaminama ir apie 40,000 tonų 
garo, kuriuo perdirbamos skys-

Pabaltiečiai perspėja 
JAV dėl Rusijos 

politikos 

Su oficialiu vizitu j JAV atvyko Izraelio ministras pirmininkas Yitzhak Rabin. Kaip tik tuo metu, 
kai jis atvyko į Washingtoną prašyti JAV paramos, tęsiant Palestinos ir Izraelio išsiskyrimo 
procesą, jis gavo žinią, kad žydų kolonistus nužudė palestiniečiai priklausė palestiniečių vado 
Yasir Arafat organizacijai, kurios vardu j is buvo pažadėjęs, kad tokie dalykai neįvyks. 

Kitąmet prasidės 
administracinė 

Lietuvos reforma 
Vi ln iu s , spalio 29 d. — 

Lietuvoje krašto administra
cinio suskirs tymo reforma 
turėtų prasidėti kitais metais, o 
baigsis maždaug 2000-aisiais, 
rašoma „Lietuvos ryte". Taip 
pranešė vyriausybinė Admini
stracinės teri torinės refor
mos darbo grupė, vadovaujama 
Klaipėdos universiteto pro
fesoriaus Stasio Vaitekūno. Prie 
šio darbo prisidėjo Vokietijos 
Konrado Adenauerio fondas, re
miantis demokratinių institu
cijų atkūrimą Rytų Europos 
šalyse ir jau surengęs du semi-

tos radioaktyvios atliekos. 
I klausimą, koks dingusios 

branduolinio kuro kasetės li
kimas, Viktor Ševaldin atsakė: 
„kasetės buvimo vieta dar 
nenustatyta. Galimi du varian
tai: arba ji nuskandinta van
deniu užpildytame baseine, ku
rio ištirti dabar nėra galimybių, 
arba pagrobta. Antrojo varian
to tikimybės beveik nėra". 
Viktor Ševaldin užtikrino, kad 
šios kasetės tebeieškoma. Bran
duolinio kuro kasetės buvo 
pasigesta 1993 m. vasario 
mėnesj metinio inventorizavimo 
metu. 

Padaugėjo nepilną laiką 
dirbančiųjų 

Lietuvos darbo biržos duo
menimis, Lietuvoje lapkričio 
mėnesio pradžioje 122 įmonėse 
priverstinėse atostogose buvo 
15,600 darbuotojų, o 112 įmonių 
nepilną laiką dirbo 39,200 
žmonių. Palyginti su rugsėjo 
mėnesiu, priverstinai atosto
gaujančių darbuotojų sumažėjo 
pusantro karto, tačiau, nepilną 
laiką dirbančių darbininkų 
skaičius padidėjo 1.3 karto. 

Dirbti nepilną laiką ar pri
verstinai atostogauti įmonių 
darbuotojams dažniausiai tenka 
dėl žaliavų ir kuro stokos (31.2$-
visų darbuotojų), nesant užsa
kymų ir realizacijos (16%) bei 
dėl įmonių nemokumo ir atsis
kaitymų sutrikimų (10.9%). 

Ypač skaudžiai ši problema 
pal ietė rajonų gyventojus, 
kuriems kito darbo jo gyve
namoje vietoje, mažuose mies
teliuose praktiškai nėra. 

narus savivaldos klausimais 
Lietuvoje. 

Profesorius Bronius Kuz
mickas, pradėd&mas konfe
renciją, pažymėjo, kad savivalda 
— tai valdžios decentraliza
vimas ir teisinės valstybės 
pamatas, leidžianti eiliniams pi
liečiams dalyvauti priimant 
įvairius sprendimus, taip pat 
geriau suprasti atskirų struk
tūrų funkcijas bei pareigas. 

Profesorius Stasys Vaitekū
nas, pratęsdamas šią mintį, 
pareiškė, kad „nesutarimai tarp 
įvairių valstybinių struktūrų 
užprogramuoti senuose admini
stracinio reguliavimo įstaty
muose". Vaitekūnas informavo, 
kad Administracinės-teritorinės 
reformos darbo grupė, sukurta 
šį pavasarį, dabar rengia 
keturis įstatymų projektus. Du 
iš jų — savivaldos bei krašto 
valdymo — jau parengti, kiti — 
teritorinio suskirstymo ir įgy
vendinimo — jau baigiami. Tuo
met jie bus pateikti Seimui. 

Stasys Vaitekūnas informavo, 
kad rengiant šiuos įstatymų 
projektus, vadovautasi dviem 
pagrindiniais principais: sa
vivalda turi būti demokratiška 
ir visiems prieinama bei efek
tyvi ir konstruktyvi, kur savi
valdybės funkcijos būtų aiškiai 
atskirtos nuo kitu institucijų. 

Bus suskirstyta į valsčius 
Visą Lietuvos teritoriją 

numatoma suskirstyti į vals
čius, nors ar tikrai šios teri
torijos taip vadinsis, dar neaiš
ku, nes didieji miestai, kurie 
taip pat taps valsčių centrais, 
nesutinka taip vadintis. Siūlo
mas ir kitas pavadinimas — sa
vivaldybė. Jų Lietuvoje turėtų 
būti 92-95. 

Administracine reforma šalyje 
turėtų prasidėti kitais metais 
įvyksiančiais r inkimais į 
savivaldybes. Tačiau per šiuos 
rinkimus bus sukurtos tik 
keturios naujos savivaldybės — 
Palangos, Neringos, Druski
ninkų ir Birštono. Anksčiau šie 
miestai turėjo respublikinio 
pavaldumo miesto statusą. Ki
tos savivaldybės bus kuriamos 
dabartinių rajonų pagrindu. 

Likusios savivaldybės kursis 
palaipsniui maždaug per ketve
rius metus. 

Pagal naujųjų įstatymų pro
jektus numatoma sulieti miesto 
ir rajono valdžią, vietoj miesto 
mero ir tarybos pirmininko liks 
tik vienas savivaldybės 
vadovas. Numatyta sumažinti ir 
savivaldybės deputatų skaičių. 
Pavyzdžiui, Vilniuje jų turėtų 
likti tik 15-30. 

Savivaldybėms ketinama per
duoti tas pareigas, kurias, anot 
Stasio Vaitekūno, jos gali 
atlikti. Tai apima gyventojų 
užimtumo, sveikatos apsaugos, 
gamtos apsaugos klausimus. 
Kai kurių funkcijų atlikimui 
lėšas skirs valstybės biudžetas, 
tačiau jos bus savivaldybių re
guliavimo sferoje. Stasys Vaite
kūnas mano, kad finansinis 
savarankiškumas — viena svar
biausių savivaldybės gyvavimo 
prielaidų, nes tik tuomet galima 
teigti, kad yra savivalda. 

Apskritys perims valstybinių 
ministerijų darbus 

Naujuosiuose administracinio 
suskirstymo įstatymų projek
tuose siūloma Lietuvoje steigti 
10 apskričių. Jos turi būti sufor
muotos jau per artimiausius rin
kimus į savivaldybes. Jose 
turėtų būti rengiami generali
niai apskrities vystymo planai, 
rengiami specialistai, kuriami 
aukštųjų mokyklų filialai ir 
kitos profesinio ugdymo, medi
cinos įstaigos. Apskritys Lietu
voje turėtų perimti ministerijų, 
departamentų ir kitų valstybi
nių įstaigų, esančių sostinėje, 
funkcijas. Tai turėtų supapras
tinti įvairių gyventojų klausimų 
sprendimą, nes nebereikės vykti 
į Vilnių. Tai gali turėti įtakos 
kai kurių anksčiau minėtų 
įstaigų darbuotojų skaičiaus su
mažėjimui. 

Profesorius Vaitekūnas sako, 
kad reformos pradžioje valdi
ninkų skaičius šalyje turėtų 
sumažėti, o vėliau jis keisis 
priklausomai nuo poreikių. Jis 
mano. kad projekte numatytas 
apskričių ir savivaldybių 

Washington, DC, lapkričio 8 
d. — Jungtinis Amerikos Pabal-
tiečių komitetas JBANC pa
siuntė laišką JAV prezidentui 
Bill Clinton, kuriame išdėstė 
Amerikos pabaltiečių susirū
pinimą Rusijos „artimojo užsie
nio" politika ir naująja karine 
doktrina. Visų trijų pabaltiečių 
organizacijų — Amerikos Estų 
Tautinės Tarybos, Amerikos 
Latvių Sąjungos ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos — pirmininkų 
pasirašytame laiške sakoma, jog 
šiomis priemonėmis Rusija sie
kia išlaikyti buvusios Sovietų 
Sąjungos galią šiuose kraštuose, 
tai pridengdama „taikos palai
kymu" ir mažumų teisių gyni
mu. Pabaltiečiai tai laiko tie
siogine grėsme jų šalims, viso 
regiono stabilumui bei demo
kratijai ir laisvos rinkos prin
cipams ir dėl to reikalu į kurį 
JAV Administracija turi nedels
dama reaguoti. 

Laiške jie primena, jog kalbė
damas Jungtinių Tautų Gene
ralinei Asamblėjai Rusijos už
sienio ministras Andrėj Kozyrev 
Rusijai priskyrė dominuojantį 
vaidmenį šiame regione, pava
dindamas jį „artimuoju užsie
niu" ir pareikšdamas, jog jokia 
tarptaut inė organizacija ar 
valstybių grupė negali atstoti 
Rusijos taikos palaikymo darbe 
„šioje posovietinėje erdvėje". Ta 
pozicija buvo ir formaliai iš
reikšta naujojoje Rusijos kari
nėje doktrinoje. „Deja", rašo pa
baltiečiai, Rusijos veiksmai ir 
pareiškimai rodo, jog jos užsie
nio politikos tikslas yra išlaikyti 
sovietinę įtaką, naudojant karo 
grėsmę ir jėgą, demonstratyviai 
priešinantis Jungtinėms Tau
toms ir Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferen
cijai. 

Rusijos pajėgų veikla 
neat i t inka „taikos 

palaikytojų" 
4aiške nurodoma, kad Latvijo

je ir Estijoje tebelaikomi Rusi
jos daliniai tiek aktyviai, tiek ir 
netiesiogiai rūpinasi Rusijos in
teresais tose šalyse. Rusijos ka-

Baltarusijos 
parlamentas svarsto, 

ar reikia naujų 
rinkimų 

Minskas, Baltarusija, lapkri
čio 9 d. (RFE/RL) - Baltarusi
jos parlamentas, susirinkęs 
13-ajai sesijai svarstė naujos 
Konstitucijos projektą ir gali
mybes šaukti parlamento rinki
mus ateinančiais metais. Sesi
jos metu prie parlamento susi
rinkę apie 500 žmonių reikala
vo vyriausybės atsistatydinimo. 

Lapkričio 8 d. Baltarusijos 
darbininkų unijos buvo surin
kusios 738,000 parašų, reika
laujančių naujo parlamento 
rinkimų. Pagal įstatymą valsty
biniam referendumui sušaukti 
reikia 350,000 parašų. Valdžia 
buvo įspėjusi, kad nebūtų jokių 
demonstracijų ir kad imsis visų 
priemonių išblaškyti bet kokį 
mitingą. Demonstratoriai buvo 
apsupti policijos, pasiruošusios 

skaičius finansiniu požiūriu yra panaudoti galingus gaisrinius 
optimalus tiek gyventojams, vandens švirkštuvus. Bet jokios 
tiek valstybei. Dabartinė tvarka 
brangesnė abiem pusėms. Per 
artimiausius penkerius metus 
administracinio suskirstymo 
reforma kainuos 100-110 
milijonų litų (į šį skaičių 

konfrontacijos nebuvo. 

neįeina naujų ryšio priemonių 
tiesimas), o tai nedaug daugiau, 
negu dabar išleidžiama savi
valdybių reikalams. 

riuomenės vaidmuo Gruzijoje, 
Moldovoje ir Tadžikistane yra 
kiti pavyzdžiai Rusijos veiklos 
„artimame užsienyje". JBANC 
rašo: „Rusijos dalinių veikla 
tuose kraštuose nėra nei taikos 
palaikymo, nei tarpininkavimo 
pobūdžio. Pasak Rusijos gyny
bos ministro Pavel Gračev nese
niai padarytu pareiškimu, Rusi
ja panašią politiką veda ir Lat
vijoje bei Estijoje. 

„Pasivadindami taikos palai
kytojais tame regione, Rusijos 
politikos vadovai bando vilką 
aprengti avies kailiu". Tuomet 
jie cituoja straipsnį iš Rusijos 
užsienio ministerijos leidinio, 
kurio autorius rašo: „Galiu 
pasakyti, jog neviską galima 
išspręsti jėga. Bet toje padėtyje, 
į kurią šiandien esame traukia
mi, jėga gali daug ką išspręsti 
... O kaip jėgą panaudoti? ... 
Šiuo metu turime tam paruošti 
viešąją opiniją ir tarptautines 
organizacijas, kad jos pripažintų 
būtinumą ribotai panaudoti jė
gą Rusijos ir kitų Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos narių 
rėmuose". 

Rusai Pabaltijy gali padėt i 
Rusijos interesams 

Kalbėdamas apie naująją 
karinę doktriną Pavel Gračev 
išreiškė savo norą jungti Rusi
jos kariuomenės išvedimą iš 
Baltijos respublikų su ten gyve
nančių rusų mažumų apsauga. 
Tai ne tik paneigia principą, 
kad Rusijos daliniai gali būti 
dislokuoti užsienyje tik su tų 
šalių leidimu, bet taip pat 
parodo Rusijos kariuomenės 
aukščiausių sluoksnių pasi
ruošimą naudoti karines pajė
gas politiniam bauginimui. 
Jeigu, anot jo, „absoliutiškai 
nėra problemos" su Rusijos dali
nių išvedimu iš Pabaltijo, tai 
kodėl jie pasilieka? 

Tame pačiame Rusijos užsie
nio ministerijos leidinio 
straipsnyje taip pat rašoma, kad 
Rusijos interesus galima apgin
ti , juos vadinant žmogaus 
teisėmis, kad Baltijos šalyse gy
venantys rusai tuo atžvilgiu yra 
didelis pliusas Rusijos politikai: 
„mums jų reikia, nes jie padės 
Rusijai išlaikyti savo įtaką atei
tyje". 

Toks žmogaus teisių panau
dojimas yra akibrokštas Vaka
rams, kai ir JT ir ESBK ten 
nerado jokių žmogaus teisių pa
žeidimų. Ironiška, rašoma laiš
ke, kad Rusija, kuri iš Maskvos 
deportavo tūkstančius neslavų, 
tebevadina save žmogaus teisių 
gynėja. 

Baigdami laišką, trijų JAV 
pabaltiečių organizacijų pirmi
ninkai estų Juhan Simonson, 
latvių Ints Rupners ir lietuvių 
Grožvydas Lazauskas ragina 
JAV atmesti Rusijos „artimojo 
užsienio" politiką ir nepriimti 
jokio pasiūlymo, kuriame Rusi
jai būtu duodamos ypatingos ga
lios kitų suverenių šalių teri
torijoje. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 16 d.: Švč. M. 
Marija Aušros Vartuose, šv. 
Margarita Škote, šv. Gertrūda; 
Edmundas, Aiškutis, Tyda. 

Lapkričio 17 d.: Šv. Elzbieta 
Vengrė; Dionyzas, Grigalius, 
Getautas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

ŠEIMA - SĄJUNGA AR 
ORGANIZACIJA? 

D O M I C Ė L Ė P E T R U T Y T Ė 

Žmogus yra reikalingas idea
linės pilnumos, kurios pats 

vienas negali rasti. 
Kun. Stasys Yla 

Šiandien įprast inė šeimos 
paskirtis atrodo, lyg atgyvenusi 
savo amžių. Tartum grįžtama į 
pagoniškos kul tūros la ikus, 
kada t ik lytiniai san tykia i 
tebuvo vert inami, o vaikus 
šeimoje la ikė našta. 

Užuot pradėję pokalbį apie 
vaiką ir jo auklėjimą, t rumpai 
žvilgterėkime į šeimą, kurioje 
gimsta ir auga vaikai. 

Šeima, t a i sąjunga dviejų, 
sveikų ir s k i r t i n g ų lyč ių 
žmonių, fiziškai ir dvasiškai 
subrendusių. Visuomeninėje 
santvarkoje tai pati mažiausia 
bendruomenė — glaudus dviejų 
asmenų susivienijimas. Šeima, 
nors ir pa ts mažiausias jungi
nys, yra laikoma labai svarbiu 
ir reikšmingu veiksniu. Katalikų 
Bažnyčioje moterystės luomas 
— tai septintasis sakramentas . 

Šeima — sąjunga, bet ne orga 
nizacija, kadangi ji yra skirtin
ga nuo visų kitų, mums žinomų, 
junginių, draugijų a r sambūrių, 
susitvarkiusių į griežtą sistemą. 
J ie visuomet buvo ir yra kieno 
nors organizuojami kokiam nors 
tikslui, atsižvelgiant į t a m 
tikrus gyvenamojo laiko visuo
meninius, kul tūr inius ar pra
moninius žmonių poreikius. 

Šeima negali būti laikoma or
ganizacija dėkto, kad niekada ir 
niekas nėra jos organizavęs. Ji 
yra natūrali prigimtinė sąjun
ga, kylanti iš pačios žmogaus 
prigimties. Tad ir kyla klausi
mas: kaip be pašalinės įtakos ar 
kieno nors pastangų susidaro 
arba susikuria ši mažytė sąjun-
gėlė, kurią vadiname ŠEIMA? 

Šeima susikuria natūralaus 
potraukio dėka, kur is atsiranda 
tarp dviejų asmenų — moters ir 
vyro. Tačiau lytinis potraukis 
neužtikrina šeimos pastovumo. 
Tatai suprantama, nes lytinis 
instinktas arba potraukis egzis
tuoja visoje gyvūnijoje, o vis 
dėlto gyvūnija nesudaro šeimų, 
kaip mes jas suprantame. 

Norint užtikrinti šeimos 
pastovumą, žmonės neturėtų 
tuoktis t ik lytinio potraukio 
vedami, bet labiau juos turė tų 
jungti noras patenkinti vienas 

kito žmogiškuosius dvasinius 
poreikius — dvasinės žmogaus 
prigimties troškimus. Tai natū
ralu, ne? dvasia yra gyvybė, 
k u r i o s pore ikia i v i s u o m e t 
turė tų būti pirmoj vietoj. Žmo
gus, kaip socialinė būtybė, yra 
reikalingas idealios pilnatvės, 
kad galėtų būti laimingas. Šio 
poreikio skatinamas, jis ir ieško 
antrojo asmens, kad save papil
dytų ir svarbiausia — įprasmin
tų, įprasminimas reiškiasi kū
ryba. Tas dvasinis poreikis, 
(šalia biologinio), s iekiąs i r 
dvas in io pas i tenkin imo bei 
pasigerėjimo, yra MEILĖ. Ji te-
pažįstama tik žmonėms. Tai 
aukščiausios rūšies dvasinė ver
tybė, kuri šiandien yra tapusi 
žodžiu, dažnai beprasmiu žo
džiu. Be abejo, tai atsiliepia į 
šeimų etiškumą ir pastovumą. 
Šeimų irimas atneša ir žmogaus 
menkinimą. 

Ka i vyras ir moteris susituok
d a m i viešai sujungia savo 
r ankas , nuo to momento vieno 
ir an t ro vienatvė tampa bendru 
gyvenimu ir fiziškai, ir dvasiš
kai. Dabar įvyksta jų troškimas 
būti ir gyventi kartu, dalijantis 
bendro gyvenimo džiaugsmais 
bei vargais. 

Bendras sutuoktinių gyveni
mas , nors būtų ir labai idealus, 
re ik ia žinoti, nebus visą laiką 
tik rožių žiedais nuklotas. Diena 
iš dienos gyvenant po vienu sto
gu, atsiras ir nesklandumų, 
nuomonių išsiskyrimų. Tai nor
malu . Pirmosios meilės įkarš
č iu i a t s lūgus , ims ry škė t i 
s u t u o k t i n i ų būdo savybės , 
netobulumai , ydos. Tai turėtų 
būt i numatyta , prieš sudarant 
šią sąjungą, (kad ji neiširtų), jog 
nepakaks vien lytinio pasiten
kinimo ir net meilės. Dar labiau 
re ikės p a g a r b o s ir p a k a n t o s . 
Vienam ar antram stokojant šių 
pagrindinių dorybių, bendras 
gyvenimas — kol mirt is išskirs 
— bus neįmanomas ir tu rės 
baigt is skyrybomis. Tai šių 
d i enų civilizuoto gyvenimo 
nelaimė, su kuria j au prade
d a m a apsiprasti. Manoma, jog 
šeima, kaip institucija, yra ne
re ikal inga . Netiesa! Padėt is 
r imta . Blogis, tartum lava, plin
ta . Todėl rimtai susirūpinkime 
šeimos stiprinimu, jos garbinga 
vieta visuomenėje. 

V i l k a v i š k i o vyskupijos ligoninių medikai džiaugiasi labdaros siunta. 

OBUOLYS IR ARBATA -
SVEIKATA? 

DR. R. AUGIŪNAITĖ -VVEBBER 

Amer iko je yra posakis, kad 
žmogus , kasdien suvalgydamas 
b e n t v i eną obuolį, neturės 
r e i k a l ų su gydytojais — tai yra, 
j is b u s sveikas . Pasirodo (kaip 
j a u d a u g k a r t ų įsitikinta), kad 
l i aud ies medicina - iš čia juk ki
lęs šis posakis - turi daug tiesos. 

Olandijos Bilthoven Valstybi
n i a m e sveikatos institute moks
l in inkai , vadovaujami epidemio-

kio padidėjimas ir dar rūkymas. 
Pagal dr. Hertog, vyrai, kurie 

vartojo f lavonoidus, n e t ik 
rečiau mirė širdies liga, bet ir 
rečiau gaudavo pirmąjį, silpnes
nį širdies smūgį. P a k a n k a su
valgyti kasdien vieną didelį 
obuolį arba išgerti ke tu r i s puo
dukus arbatos, ir r izika gauti 
širdies smūgį sumažėja. 

Tačiau britų moksl ininkai 
logo gyd . Michael Hertog, yra gana skeptiški, kadangi 
p e n k e r i u s metus tyrinėjo 805 Anglijoje geriama labai daug ar-
v y r u s , e sanč ius ta rp 65-84 batos, o širdies infarktu skaičius 
m e t ų amž iaus (visi jie buvo yra vienas didžiausių pasauly-
olandai ) . Tyrimai parodė, kad je. Maždaug vienas iš trijų vyrų 
vy ra i , k u r i e vartojo maistą, ir viena iš keturių moterų serga 
t u r i n t į didelį kiekį chemikalo, kokia nors širdies liga. Tarp-
v a d i n a m o flavonoidu, buvo per- tautinis arbatos vartojimo komi-
p u s m a ž i a u širdies smūgio iš- tetas teigia, kad kiekvienas 
t i k t i , k a i p t ie , kurie vartojo 
m a ž i a u s i u s kiekius tokio mais
to . 

Šio chemikalo esama obuo
l iuose, svogūnuose, arbatoje. 
A n k s t e s n i u o s e tyrimuose tebu
vo paminė ta , kad flavonoidu yra 
r a u d o n a m e vyne ir todėl toks 
v y n a s gal imai padeda apsisau
g o t i n u o i n f a r k t o (širdies 
smūgio) . K a i p flavonoidai vei-

anglas suvartoja apie 5.6 svarus 
arbatos per me tus . Prileidžia
ma, kad gaJimąg arbatos teigia
mybes panaikina labai r iebus, 
daug cholesterolio t u r i n t i s , 
maistas, m r į bri tai mėgsta kar
tu su savo a rba t a . 

Įdomu, kad olandų tyr imai , 
atlikti suflavonoidais, iš dalies 
patvirtino pe rna i paskelbtus 
norvegu y r imų te iginius , kad 

k ia , t iksl ia i nenustatyta. Mano- žmonės, kur ie geria arbatą, 
ma , k a d jie sutrukdo cholestero
lio plokštel ių (plaąues) susifor
m a v i m ą kraujo induose, suma
ž ina cholesterolio kiekį ir krau
jospūdį . Ta ip jie apsaugo širdį 
n u o infarkto . 

Šių t y r i m ų rezultatai nepasi 
k e i t ė ne t tada, kai pas tiria 
m u o s i u s atsirasdavo kiti, šir-

apskritai y r a sveikesni ir tuo 
pačiu rečiau mi r š t a širdies li
gomis. 

Šiaip ar t a ip , kol moksli
n i n k a i savo l a b o r a t o r i j o s e 
tebesiginčija šiuo k laus imu, 
mes galime ramia i valgyti obuo
lius ir gerti a rba tą . J e igu tai 
širdies ir neapsaugos nuo in
farkto, tokie , ,va is ta i" t ikra i d ž i a i pavoj ing i , reiškiniai 

a u k š t a s kraujospūdis, per dide- organizmui n e p a k e n k s 
l is n u t u k i m a s , cholesterolio kie-

P L I K I A I IR ŠIRDIES 
S M Ū G I S 

„Journa l of American Medical 
Associa t ion" neseniai rašė, kad 
š i a m klaus imui spręsti buvo 
d a r y t a studija. Vienoje ligoni
nėje buvo stebimi visi vyrai, 
t u r i n t y s d a u g i a u kaip 55 
m e t u s amžiaus , kai jie tik buvo 
p r i imt i į ligoninę. Per tyrimų 
l a iką 665 vyrai buvo priimti 
p i r m ą k a r t ą su širdies atakos 
diagnoze; 772 vyrai buvo priim
ti dėl ki tokių ligų. Šie buvo 
pa l ik t i palyginimui. 

V y r a i , kur ie buvo šiek tiek 
p rap l ikę , turėjo vienu trečdaliu 
d a u g i a u širdies atakų, negu 
p a l y g i n i m u i paliktieji. O tie, 
k u r i ų viršugalvis buvo labai nu-
p l i k ę s , t u r ė j o t r i s kar tus 
d a u g i a u širdies atakų, negu 
p a l y g i n i m u i paliktieji. Nupli
k i m a s iš priešakio (virš kaktos) 
ne tu rė jo į takos į širdies ligas. 
P a t a r i a m a , kad nuplikę vyrai, 
n o r ė d a m i sumažint i širdies 
s m ū g i o pavojų, turi ypač kreip
t i d ė m e s į į cholesterolio 
maž in imą . Sumažinus choles
terol į v ienu procentu, širdies 

Jonas Ališauskas fkaireje* ir Antanas Jonušas padeda Lithuanian Mercy Lift a t a k o s r i z i k a s u m a ž ė j a dviem 
organizacijai pervežti Šv. Kryžiaus l igoninės Čikagoje dovanas Lietuvai, p r o c e n t a i s . 
Ligoninė paaukojo 13 lovų ir čiužiniu. D r . D . D e g ė s y s 

MINERALAI 
DR. A N T A N A S 
A D O M A V I Č I U S 

C i n k a s (Zinc) 

Cinko it a k a organizmui paste
bėta jau 1869 meta i s , kai biolo-

Nuotr. R. R u s t e i k o s 

gai įsitikino, kad augalai nusto
j a augt i , kai negauna cinko. Sis 
minera las būtinas normaliam 
ne t ik augalų, bet gyvulių ir 
žmogaus augimui. Kaip cinkas 
veikia žmogaus organizmą, dar 
nėra visiškai ištirta, bet žinoma, 
kad j is dalyvauja enziminiuose 
procesuose. 

Organizamui reikia 15-20 mg 
cinko į dieną. Cinko t rūkumas 
nėščioms moterims veda prie 
vaisiaus augimo sutrikimų. Dia
bet ikai paprastai tur i žemą 
cinko lygį kraujuje, nes cinkas 
dalyvauja insulino gamyboje. 

C inkas svarbus vaiko bren
dimo metu, nes įeina į hormonų 
sudėtį. Be to, cinkas tirpina 
a r t e o s k l e r o t i n e s p lokš te les 
kraujagyslėse. 

Daug cinko yra žuvyje, pupe
lėse, morkose. 

M a g n i s (Magnesium) 

Visos žmogaus organizmo ląs
telės t u r i savo sudėtyje magnio. 
Jo organizme yra apie 25 d. 
Magnis, kar tu su kalciu ir kaliu 
(potassium), dalyvauja ląstelės 
apykaitoje. 

Pastebėta , kad žmonės, mirę 
širdies smūgio ištikti (gavę in
farktą), turi sumažintą kiekį 
m a g n i o , todėl t i k ima , kad 
magnis iš dalies apsaugo žmogų 
nuo širdies smūgio. 

Simptomai, kurie rodo magnio 
t r ū k u m ą , y ra šie: apatija, 
r aumenų silpnumas, depresija, 
galvos svaigimas, raumenų 
spazmai. 

Magnio tur i visos daržovės. 
Pastoviai naudojant daržoves, 
su kasdieniniu maistu gaunama 
apie 7 0 # magnio. Reikia atsi
mint i , kad. daržoves verdant, 
m a g n i s pe re ina į skyst į , 
ku r i ame daržovės verdamos. 
Dėl to nepatartina per :lgai 
daržoves virti , o skystį iš'ieti. 
Reikia rasti būdų ir tą skystį pa
vartoti maistui. Jeigu manome, 
kad iš ma i s to g a u n a m e 
nepakankamą kiekį mineralų, 
re ik ia imti multivitaminų su 
mineralais . 
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SVARBUS TYRIMAI 

Pharmaceutica Baltica Ltd., 
New York, NY, praneša, kad š. 
m. liepos mėn. Kauno Medicinos 
akademijos klinikoje, Kardiolo
gijos instituto II skyriuje, vado
vaujamame dr. Antano Laza-
revičiaus, pradėtas tirti selekty
vaus kalcio antagonisto, Felo-
dipino, poveikis regioninei 
miokardo funkcijai ligoniams, 
sergantiems chroniška krūtinės 
angina. 

Šis vaistas yra plačiai nau
dojamas visame pasaulyje, nors 
vaisto veikimo efektai nėra dar 
visiškai ištirti . Rezultatų tiki-

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tai. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

masi ateinančių metų pradžioje. 
Je i jie bus teigiami, galės daug 
padėti Lietuvos žmonėms, gy
dant minėtą susirgimą. 

Studiją at l ieka dr. M. Mar
cinkevičienė, dr. G. Šakalytė , 
dr. E. Kaduševičius. Studiją fi
nansuoja ir konsultuoja Phar
maceutica Baltica Ltd . 

• Aukos „ D r a u g o " fondui — 
i n v e s t a v i m a s į l i e t u v y b ė s 
išlikimą išeivijoje. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superler, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1 -312)337-1285 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171st 

Tinlay Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

- . *•* 

Palangoje Lie tuvos Invalidų draugijos rūpesčiu žmonėms su važ. kėdėmis 
įrengtas pirmasis lentinis takas per smėlį iki pat Baltijos jūros. Taką išbandė 
Dan Wilkins, š iaurės vakaru Ohio ..Nation.i -pinai Injury Association' 
direktorius, ALDR pasikeitimo programos 1991 m. ir 1993 m. delegacijos 
narys. Nuotr. W. Waring 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - Š IRD IES L IGOS 

7 7 2 2 S . K e d z l e A v e . . 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 13 v p p . 

penkt ir žeštd 9 v r - 1 2 v p p 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųustte Medical Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arta (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St.. Chicago. IL 
Tai. (312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

J055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls. U 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurtt, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312) 585-0348. 
Raz. (312) 7795533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 9 antr 1?6. penkt 10 12 1 6 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, III. 
Tai. (312 )925-2670 

1185 Dundaa Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

Vai : antr 2-4 v.p p. ir ketv 2-5 v. p.p. 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . S . C . 
Specialybe — Vidaus ligg gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austml 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Centar-

Naparvllla C a m p u i 
1020 E. Ogden Ava.. Sulte 310. 

Naparvllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St.. Chicago, IL 60638 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Ar paliksime ateičiai 

TIK SUKLASTOTA 
ISTORIJĄ? 

ARMIJA KRAJOVA - LIETUVIŲ 
TAUTOS GENOCIDO VYKDYTOJA 

Savo reikalais ir aplinka besi
rūpindami, dažnai net nepaste
bime, kas aplinkui vyksta. 
Dažnai tai, kas mums atrodo 
smulkmenos, pavirsta gana 
rimtu reikalu. Vėl reikia pa
žvelgti į tolimesnę praeitį, kad 
pamatytumėme, į kur tokios pa
viršutiniškai nesvarbios 
smulkmenos nuveda. Net Krė
vos sutartyje nebuvo atkreipta 
tinkamo dėmesio į „perpetuo 
applicare". Atrodė, koks čia 
skirtums — kas prie ko jun
giama, kadangi vis tiek bus tas 
pat valdovas (Gediminaitis). 
Tad neapgalvojus, maža smulk
mena virto tokia našta, nuo 
kurios nebuvo galima atsipalai 
duoti iki valstybių padalinimo. 
Taip pat nebuvo kreipiama 
dėmesio, kokia kalba buvo var
tojama valstybiniuose raštuose. 
Atrodė — koks čia skirtumas! O 
dabar gudai ne tik savinasi 
Lietuvos istoriją, bet net reiškia 
pretenzijas į Vilnių. 

Matydami, ką tokios tariamos 
smulkmenos reiškia, turime 
žiūrėti, kad dabar jos nebūtų 
kartojamos. O tokios „smulkme
nos", greičiausiai sąmoningai, 
yra bandomos mums primesti. 
Į tokį „Klaidų sakralizavimą" 
negalime tik ranka numoti. Čia 
buvo sąmoningas ir galbūt 
suplanuotas šmeižtas, kadangi 
T. Venclovai tuojau atsirado 
talkininkas (buvęs KGB agen
tas). Jau per daug dažnai ma
tome norą visą rezistenciją su
teršti. O tų, kurie lietuvius 
kankino ir žudė, atrodo, kad iš 
viso net nebuvo, kadangi nė 
vienam komunistui plaukas 
nuo galvos dar nenukrito. 
Galbūt greitai pradėsime skai
tyti, kad tos visos tremtinių 
kančios ir jų aprašymai — tėra 
tik pasenusių žmonių haliucina
cijos. Prie to jau planingai 
einama. 

Prie KGB archyvų ilgai nie
kas nebuvo prileidžiamas, o per 
tą laiką visą inkriminuojančią 
medžiagą sunaikino ar išvežė. 
Kuomet visuomenei duris ati
darė, tai jau nebebuvo galima 
archyvų atpažinti. Atrodė, kad 
tai ne buvęs teroristų lizdas, o 
lyg koks bendrabutis. Yra taip 
rašoma: „Vilniaus KGB rūsiai 
atrodo kaip bendrabutis. Gedulo 
ir Vilties dieną vėl pabuvau Vil
niaus KGB rūsiuose. Pirmąkart 
ten buvau įmestas 1946 metais, 
tik neilgai — iš Lukiškių tardyti 
buvo nuvedę. Šiandien jie 
gražiai išdažyti, kamerose 
spintelės daiktams susidėti, 
pakabos drabužiams kabinti, po 
dvi metalines lovas. Skyriuje 
yra pilna knygų biblioteka — 
tariamai knygos kaliniams 
skaityti. Žmogus, anksčiau ten 
nepatekęs, gali patikėti, kad 
visą laiką taip buvo. Kameros 
tvarkingos kaip bendrabutis, 
gyvenk ir norėk. 

Nežinau, kas suinteresuotas 
rodyti tą melą ten nebuvusiems 
žmonėms, ypač jaunimui mul
kinti. Bet aš mačiau kitokius 
rūsius. Tuomet kameroje ne
buvo nei metalinių lovų, nei ka
byklų, nei spintelių, tik vie
nintelis daiktas — „parašą", ir 
t a specialiai be dangčio, kad 
kaliniams daugiau dvoktų. 
Kalinius į kamerą uždarydavo 

ne po du, kaip rodo lovos, o po 
penkiolika — dvidešimt. Mes sė
dėjom 18 žmonių. Nakčiai atsi
gulti galėjo tik trečdalis kalinių, 
nes trūko vietos, kiti turėjo sto
vėti visą nakt į („Lietuvos 
aidas" 1993.VII.1)". Kaip tokį 
melą pavadinti — jeigu ne 
„Teroro ir melo sakralizavimu". 
Ko kito iš dabartinės valdžios 
galime tikėtis, kuomet buvęs 
stribas Vyt. Petkevičius jau net 
vadovauja Valstybinio saugumo 
komitetui. Ko iš tokio komiteto 
galime tikėtis? 

Aš savo akimis mačiau Kaune 
Saugumo D-te buvusias NKVD 
kankinimų ir egzekucijų kame
ras. Dar 1941 m. rugsėjo mėnesį 
aiškiai buvo matyti kraujais 
aptaškytos sienos. Ir nebuvo 
jokių spintelių ar kabyklų. 
Tiesa, buvo kabliai sienoje, kur 
kankinamuosius kabindavo. 
KGB p a t a l p a s a t s t a ty t i į 
buvusią padėtį būtų komplikuo
tas da rbas . Kol tai bus 
padaryta, buvę kaliniai, trem
tiniai ir susipratę lietuviai turi 
reikalauti, kad tos „išparfu-
mintos" KGB kameros būtų 
tučtuojau uždarytos. Tai yra is
torijos klastojimas, kuris turi 
būti tuojau sustabdytas. 

Tautinės sąmonės nuodijimas 
yra vykdomas subtil iai ir 
planingai. Tas apraiškas galime 
rasti literatūroj, spaudoj ir te
atre. Kaip vieną tokių apraiškų 
būtų galima paminėti Vilniaus 
Akademinio teatro A. Škėmos — 
„Pabudimo" pastatymą, kuris 
buvo parodytas 1990 m. vasario 
24-25 d. Čikagos scenoje. Ka
dangi asmeniškai A. Škėmą 
gerai pažinojau, tad labai nuste
bau, matydamas jo sudarkytą 
veikalą. Režisierius J. Vaitkus 
vaizduojamo periodo asmeniš
kai neprisimena ir visai nesi
stengė su juo susipažinti . 
Veikalas vaizduoja 1940 m. 
lapkričio ar gruodžio mėn., ir 
veiksmas vyksta kalėjimo ir tar
dytojo kamerose. Programos 
lankstinuke rašoma: A. Škėma, 
atsiliepdamas į klausimą, „kas 
paskatino parašyti Pabudimą ir 
kokios veikale sprendžiamos 
problemos, tarp kita ko atsakė: 
— du motyvai: mūsų košmariš
ka epocha, pasireiškianti per 
galutinį žmogaus nuvertinimą, 
ir šios epochos būdingiausioji 
apraiška — rusiškasis komu
nizmas, siaučiąs Lietuvoje. 
Šitaip motyvus bederinant, 
veikalas atitrūko nuo realis
tinės ir buitinės traktuotės. Ka
dangi vengta „kabučių", tad 
nežinia, ar čia yra A. Škėmos 
mintys, ar kito asmens. Many
čiau, kad ne autorius, o režisie
rius tikrai nuklydo į lankas. 
Visiškai nesusigaudė vadina
mame „realizme". Sovietinio 
saugumo kalinys, net su kakla
raiščiu (mano pabraukta J.Ž.). 
Aiškiai matyti, kad režisierius 
visai nesusigaudė, o gal sąmo
ningai meluoja. NKVD-distas 
ne su nusmukusiomis kelnėmis 
ir „ rubaška" , bet greičiau 
panašus į vokiečių karininką. 
Be to, jo rolė net į programą 
neįrašyta. Tad ar čia nėra sąmo
ninga apgaulė ir noras viską 
kitomis spalvomis parodyti? 
Taip sakant, istoriją perrašyti! 

Juozas Žygas 

BENDRA LIETUVOS-
RUSIJOS ĮMONĖ 

Panevėžyje steigiama bendra 
Lietuvos-Rusijos įmonė „Rytų 
miško servisas". įmonė kirs 
mišką, ruoš medieną, perdirbs 
jos atliekas ir produkciją par
duos Lietuvoje bei užsienyje. 
Firma užsiims ir medžiokle, kai
lių pardavimu, komercinių sto 
vyklaviečių įrengimu. Taip pat 
ir miškų sodinimu. 

Armija Krajova — lenkų ka
rinė teroristinė organizacija, 
veikusi vokiečių okupacijos 
metais Pietryčių Lietuvoje. Ji 
buvo vadovaujama Tautinės 
konfederacijos (Konfederacia 
narodova) iš Varšuvos. Armijos 
Krajovos tikslai nelabai aiškūs. 
J i kovojo atkurti Lenkijos vals
tybę su Vilniumi ir jo kraštu, 
nepaisant, kad čia yra lietuvių 
etninės žemės. Lietuviai tokiam 
A. K. siekiui negalėjo pritarti, 
juo labiau, kad buvo tero
rizuojami ir žudomi ramūs, 
daugiausia lietuvių kilmės, 
gyventojai. Vokiečiams š j e 
partizanai aiškino, kad kovoja 
su tarybiniais partizanus h 
lietuvių poliųįa; lietuviams 
aiškino - kovoja su vok; čiai 
ir tarybiniais partizanais: tarj 
biniams partizanams, kad kovo 
ja su vokiečiais ir lietuviais. 

Šiandien Armija Krajova 
Lietuvoje nori legalizuoti savo 
veiklą ir statyti paminklus jos 
žygių prisiminimui. Tačiau dar 
yra daug gyvųjų liudininkų, 
kurie prisimena jų žiaurumus. 
Taip pat daug medžiagos yra 
Centra l iniam valstybiniam 
spalio revoliucijos archyve 
Maskvoje ir LKP archyve 
Vilniuje. Čia patiekiama dalis 
medžiagos, paimtos iš tų 
archyvų. 

1943 m. lapkričio mėn. balta-
lenkių partizanų gauja susidū
rė su žydų komunistų būriu 

P R E K Ė S PAŠTU 

Valstybinė įmonė „Lietuvos 
paštas" ruošiasi pasiūlyti naują 
Lietuvoje paslaugą — „Prekės 
paštu". „Lietuvos paštui" pa
taria Švedijos ir Suomijos pašto 
tarnybų konsultantai. Lietuvos 
paštininkai rengiasi išleisti 
siūlomų prekių katalogus. 
Manoma, kad iš pradžių tai bus 
daugiausia Skandinavijos šalių 
prekės. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

(dauj, žydų buvo pabėgusių iš 
geto). 1943 m. lapkričio 2 d. 
lenkų partizanai sušaudė ir su-
degin 20 žydų. 

194.; m. gruodžio 16 d. lenkų 
partizanai užpuolė Kapčiamies
čio valsč., Perteko kaimo ūki
ninką Juozą Danilevičių ir 
reikalavo gink'm, jų negavę, jį 
nušovė. 

1943 m. gr< >džio 22 d. 12 
ginkluotų lenkų partizanų 
užpuolė Kapčiamiesčio valsč. 
Macevičių palivarką, gyven
tojus apiplėšė ir pagrobė trijų 
ūkininkų vežikus. 

1944 m. sau? 3 d. į Graužiš-
kiųvalač. Berėių kaimą atvyko 
• ?00 lenkų partiza'! ;> išsivedė 
Stasį Kuzmą, Balį Zaupą ir 
Foną Kaseikį. Jų likimas 
nežinomas. 

1944 m. sausio 18 d. lenkų 
partizanai užpuolė Vydžių mies
telį, sudegino progimnaziją, 
kooperatyvą ir valsč. savi
valdybę. Nušovė policininką 
Juozą Vaitkų. Antaną Mac-
kaitį, ugniagesį Kosta Patapa-
vičių ir gydytoją Andrių 
Kušnevą. 

1944 m. gegužės mėn. (prieš 
Sekmines) lenkų partizanai 
Rimšės valsč. Tripuckų kaime 
žiauriai mušė ir plėšė kaimo 
gyventojus. Kankindami Liud
viką Alichmeną, išlupo jam 
akis, nupjovė ausis ir po to 
nušovė. 

1944 m. birželio 1 d. Valki
ninkų valsč., Pasalčių kaime, 
lenkų partizanai nušovė Mariją 
Karpavičienę ir du vaikus. 

Užėmę Dieveniškių miestelį, 
lenkų partizanai nušovė 
ūkininką Joną Kakarieką už 
tai, kad jo sūnus inteligentas 
gyvena Vilniuje. Buvo nužudyta 
ir viena lietuvaitė, baigusi 
Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnaziją. 

1944 m. birželio 10 d. lenkų 
partizanai (kitaip vadinami 
akovcais) nužudė Gervėčių giri
ninką Kostą Kubilių ir paskirs
tymo punkto vedėją Aloyzą 
Ulozą. 

1944 m. birže'io 23 d. Molėtų 
rajone. Ikūnų kaime, lenkų 
partizanai nužudė Rapolą 
Plieskj ir jo sūnų Leoną, namų 
darbininke Salomėją Zaš-
čižinskienę, Lietuvos savanorio 
Petro Biržio šeimą (žmoną 
Nastaziją ir vaikus — Genę. 
Birutę ir Vytautą bei senelę 
Biržienę). Taip pat nužudė kito 
savanorio šeima (Tadą Riboką 
su žmona, vaikus — Joną, 
Antaną ir Stefaniją), Rameikių 
šeimą (Kazimierą ir Mikaliną, 
marčią Marijoną ir dukrą 
Janiną) bei Kazį Žvarėlą. 
(Arūnas Bubnys. Armija Krajo
va Pietryčių Lietuvoje, „Švy
turys", 1990 m. kovo mėn., Nr. 
6). 

Neseniai (X.8) Vilniaus moky
tojų namuose buvo susirinkę 

liudininkai, p a t y ę Armija 
Krajova nusikalstamus veiks
mus. Čia buvo surengtas 
visuomeninis teismas, kurio ini
ciatoriai buvo Armijos Krajovos 
aukų klubo nariai. Vertintojų 
komisijoje dalyvavo įvairių 
visuomeninių ir politinių or
ganizacijų atstovai. Erdvioje 
salėje vienas po kito kalbėjo 
A.K. nus ika l s t amų darbų 
liudininkai. 

Ignas Venclovas pasakojo: 
,,1944 m. kovo mėn. į mūsų na
mus Molėtų valsč., Vymančių 
kaime atėjo lenkų kareiviai. 
Reikalavo ginklų. Mes jų netu
rėjome. Žiaur ia i sumušė, 
nusikabino dešrų, išsinešė čeba-
tus, seserų šilkines kojines. Po 
to mes su broliu pasislėpėme 
miške. O tėva i ir seserys 
pasiliko. Sakė, ko bėgti, nieko 
blogo nesame padarę. Grįžę 
radome nužudytus abu tėvus ir 
penkias seseris. Tie kareiviai 
turėjo lenkiškus ženklus — 
erelius". 

Vincą Molį, tarnavusį lenkų 
kariuomenėje, 1944 m. birželio 
10 d. A.K. partizanai išsivedė iš 
namų ir nužudė. 

Liudininkas V. Černius sakė, 
kad A.K. partizanai jį ir kitus 
penkis žmones Varėnos rajone, 
Krūminių kaime mušė, tardė. 
Paskui keturis nužudė. Perlai
dodami juos, žmonės pamatė 
žiaurių kankinimų žymes kūne: 
durtines žaizdas, sulaužytas 
rankas. Vertinimo komisija 
klausinėjo liudytojų, kodėl 
žmonės buvo kankinami ir žu
domi. Daugelis paliudijo: vien 
už tai, kad buvo lietuviai. 

Nužudytųjų nuotraukos buvo 
iškabintos salėje: septynių 
Venclovų ir V. Molio. Taip pat 
iškabintas sąrašas 158 nužu
dytų žmonių. 

A.K. klubas iš liudininkų pa
rodymų, liudijimų raštu padarė 
išvadą apie žiaurius A.K. parti
zanų siautėjimus Dubingių, 
Giniūnų, Turgelių, Butrimonių, 
Dieveniškių, Armoniškių, 
Ašmenos, Pelesos ir kitose apy
linkėse. 

Lenkijos ambasadoriaus at
siųstame rašte pripažįstama tik 
vienos Dubingių žudynės, kaip 
vienintelis A.K. nusikaltimas, 
suteršęs gerą A.K. vardą. 

Armija Krajova, neteisėtai 
veikdama svetimos valstybės 
teritorijoje, įvykdė daug sunkių 
kriminalinių nusikaltimų, 
pagal visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją traktuojamų kaip 
etnocidas: etninės teritorijos 
valymas nuo lietuvių tautybės 
gyventojų. („Lietuvos aidas", 
Nr. 197). 

Visuomeninis teismas siūlo 
Seimui priimti draudžiantį 
Armijos Krajovos, kaip lietuvių 
tautos genocido vykdytojos, 
propagavimą, paminklų A.K. 
statymą. Siūloma neregistruoti 
atsikuriančios A.K. organiza
cijos. Genocido tyrimų centrui 
pavedama kruopščiai ištirti 
visuomenės pateiktą kalti
namąją medžiagą, o Generalinei 
prokuratūrai imtis* atitinkamos 
teisinės procedūros. 

Represijų tyrimo Lietuvoje 
centras ir Vilnijos draugija 
rengia knygą „Armija Krajova 
Lietuvoje". 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJA VISUOTINIU 

BALSAVIMU IŠRINKO LKMA 
MOKSLO TARYBĄ 

Lietuvių fondo pokylyje lapkričio 6 d. (iš kaire-): dr. Antanas Razma, kun. Viktoras Rimšelis, 
Juozas Žygas, Antanas Juodvalkis, Marija Renienė ir dr Leonas Kriaučeliūnas 

Nuotr J . Tamulaičio 

Architektūra: Napalys Kit
kauskas, Alfredas Kulpa-Kul-
pavičius. 

Biologija, gamtos m.: Jonas 
Genys, Vygantas Vanagas. 

Chemija, biochemija: Ri
mantas Sližys. Sofija Kanopkai-
tė. 

Ekonomika , sociologija: 
mons. Vytautas Kazlauskas. 
Valerija Uždavinienė. 

Filologija: Antanas Balašai-
tis, Aldona Šlepetytė-Janačienė. 

Filosofija: Kęstutis Girnius, 
Albinas Plėšnys. 

Fizika, matematika: Danutė 
Raškinienė. Arūnas Liulevičius. 

Geografija, geologija: Irena 
Ignatavičienė. Ramunė Vaito-
nienė. 

Istorija, etnologija, menoty
ra : Vacys Milius. Angelė Vyš

niauskaitė. 
Medicina: Gintautas Česnys, 

Dalia Tamulevičiūtė. 
P e d a g o g i k a : Magdalena 

Karčiauskienė, Vytautas Kar
velis. 

Psichologija: Danutė Gailie
nė, Giedrė Butkienė. 

i 
Technika, informatika: Bro

nius Tamulynas, Albertas Ja
siulionis. 

Teisė, politologija:Vytautas 
Dambrava, Eduardas Monkevi
čius. 

Teologija: kun. Viktoras 
Rimšelis, kun. Vytautas 
Vaičiūnas. 

LKMA prezidentas yra prof. 
dr. Giedrius Uždavinys, o moks
linė sekretorė — Antanė Ku
činskaitė. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

PRANAS ZUNDE 
40 
Prieš tai sunku reaguoti, nes kol jis savo darbais 

nepasirodė, tai akcijos prieš jo asmenį nepadarysi. O 
kai jo darbai paaiškės, tai, žinoma, jau bus pervėlu. 

Mėginsiu daryti kas galima bus daryti. Tik viena 
bėda, kad man tenka vadovautis vien tik Amerikos 
laikraščių iškarpomis, nes informacijos iš Lietuvos 
gaunu labai mažai. 

Rabinavičius šiandieną stengsis gauti pasimatymą 
su kongresmanu Sabbath — žydu. Gal pasiseks ir jį 
panaudoti. 

3. Laikraščių žiniomis Davis buvo Klaipėdoje ir 
Varšuvoje. Ar jis buvo Kaune? Prašau įsakyti prisiųs
ti kuogreičiausia smulkesnį pranešimą apie tai, ką 
Davis veikė Klaipėdoje. 

4. Sunku man spręsti dalykų padėtis. Tačiau, turint 
omeny Daviso simpatijas ir galimą jo nusistatymą, man 
ateina galvon mintis ar lenkų privilegijas Klaipėdoj 
negalima būtų kontrbalansuoti Lietuvos pasiūlymais 
duoti panašių teisių rusams, o gal ir vokiečiams. Tai 
sudarytų naują konfliktų užuomazgą ateityje, tačiau, 
gal mūsų tarptautinė padėtis tuo sustiprėtų. 

Pasistengsiu kiek galima greičiau apie viską 
informuoti". 

1924 m. vasario 10 d. Tautų Sąjungos komisija at
vyko į Klaipėdą, rinkdama informacijas savo raportui. 
Vasario 14 d. komisija lankėsi Kaune, o po to Varšu
voje. Grįžusi į Ženevą, komisija tuojau pat pradėjo dery
bas su Lietuvos delegacija ir kovo 6 d. buvo pasiektas 
susitarimas visais ginčytinais klausimais. Derybų 

pagrindu komisija panaudojo ankstyvesnį projektą, 
tačiau kitaip sutvarkė jo formą. Derybos šį kartą buvo 
lengvesnės, kadangi komisija iš jų eliminavo politinius 
klausimus, kurie labiausiai trukdė susitarti, pareikš
dama nelaikanti save kompetetinga tuos klausimus 
spręsti. Svarbiausias Lietuvos laimėjimas buvo tas, 
kad dabar Lenkija buvo visiškai eliminuota iš Klaipė
dos reikalų ir kad Lietuva daugiau nebebuvo spau
džiama atstatyti santykių su Lenkija. 

Tautų Sąjungos taryba pradėjo svarstyti Klaipėdos 
konvencijos klausimą 1924 m. kovo 12 d. N. H. Davis 
gynė komisijos pasiūlytą konvencijos projektą ir, po 
papildomo aiškinimosi Tarybos kovo 14 d. posėdyje, 
komisijos projektas buvo tarybos vienbalsiai priimtas, 
o 1924 m. gegužės 8 d. Paryžiuje konvencija buvo galu
tinai pasirašyta. Už nuopelnus Lietuvos vyriausybė 
apdovanojo N. H. Davis pirmojo laipsnio Gedimino 
ordinu. 

Klaipėdos klausimas tarptautine plotme ir sykiu 
su tuo grėsmė Lietuvos teritorijos integralumui vėl 
iškilo 1925 metais ryšium su vokiečių iškeltu saugumo 
garantijų paktu. Drauge su tuo vokiečiai kėlė rytų 
Vokietijos sienų revizijos klausimą. Vienas variantas 
buvo gražinti Vokietijai, po Pirmojo pasaulinio karo 
Lenkijai priskirtr.. Dancigo koridorių su uostu, o Lenki
jai, kaip kompensaciją, priskirti Klaipėdą. Ryšium su 
visais tais projektais K. Bizauskas rašė: 

„Tamistos aplinkraštį apie periodinių pranešimų 
teikimą dėl vokiečių iškelto garantijų pakto esu gavęs. 
Iki šiol nieko nepranešiau šiuo klausimu, nes 
Washingtone dabar dull season, nes kongreso nariai 
išvažinėjo. 

A. BENDRAI DĖL VOKIEČIŲ PROPOZICIJOS 

1. Viename iš savo pasimatymų su p. Young'u esu 

iškėlęs klausimą, kaip žiūri Amerikos vyriausybė į 
siūlomą paktą. Į tai Young man atsakė, kaip ir buvau 
prisirengęs, kad Amerika tiesioginiai tuo klausimu 
nesidomi, ji tik obzervuoja dalykus, nesikišdama į 
Europos reikalus. 

Tačiau, mano įspūdis yra, kad Amerikos vyriausy
bei rūpi padėtis Europoje. Neabejotinai Amerikos 
vyriausybė nori, kad tinkamai veiktų Dawes'o planas, 
nes ir Amerika gauna savo dalį; antra — nemaža 
Amerikos kapitalų įvesdinta į Europos kontinentą, kas 
irgi duoda noro, kad būtų stabilizuota taika Europoje; 
trečia — Amerika įvertina savo draugingus santykius 
su Anglija, tai anglų pasiūlymas gali būti Amerikai 
priimtinesnis; ketvirta — santykiai Amerikos su Vokie
tija geri, matyti iš to, kad vis sklandžiai eina likvida
vimas visokių karinių 'claims' ir, be to, gana geras 
priėmimas naujo vokiečio ambasadoriaus v. Maltzan; 
penkta — Amerikos santykiai su Francija ne blogi, bet 
visgi yra kartumo dėl skolos nesutvarkymo; pagaliaus 
mano nuomone anglų-vokiečių saugumo pakto pro
jektas gali išrodyti Amerikos vyriausybei lankstesnė 
forma, nei Tautų Sąjungos garantijos paktas; Amerika, 
nebūdama Tautų Sąjungos nariu, negalės turėti tokios 
įtakos, kaip į atskirų valstybių garantijų sutartis. 

2. Amerikos kongreso sferos gal turi tokių pat 
pažiūrų. Yra ten ir vokiečių šalininkų, yra ir francū-
zų. Sąryšy su šiuo, reikia pasakyti, kad Senato užsie
nių reikalų Komisijos pirmininkas senatorius Barah 
tur i pro vokiškų palinkimų; jis buvo iškėlęs klausimą, 
kad vokiečiams grąžinti visus Amerikoje paimtus karo 
metu vokiečių turtus; jis griežtai nusistatęs prieš 
francūzus už jų delsimą skolą Amerikai pripažinti ir 
reguliuoti; be to netiesioginiu išrodymu gali būti ir tai, 
kad ponia Borah dažnai figūruoja vokiečių 
priėmimuose. 

(Bus daugiau) 

• 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 16 d. 

POSĖDIS „DRAUGO 
FONDO REIKALAIS 

>> 

„Draugo" laikrašt is ir „Drau
go" leidykla y ra mums, už Lie
tuvos ribų gyvenantiems, uni
k a l u m a s . K a r t a i s mes t a i 
užmirštame. Laikraštis išeina 5 
dienas į savai tę . J a m e spausdi
n a m o s ž i n i o s p a s i e k i a 
p r e n u m e r a t o r i u s , i šs iskla i 
dž ius ius p o visą pasau l į . 
Žinoma, vis bus krit ikų. Vieni 
s k u n d ž i a s i dė l „ D r a u g o " 
pavėlavimo, bet t a i įvairių 
kraš tų ir viet inių pašto įstaigų 
problemos JAV, Kanadoje a r 
kitur. Kiti mano , kad „Drauge" 
dirba per d a u g personalo (dau
giau kaip d u tuzinai asmenų), 
bet a r jie supran ta , kad ne visi 
dirba visas dienas, visą laiką? 
Be to , kažin, ar kas tikrai su
pran ta kito asmens darbą, kol 
jo n ė r a dirbės. „Draugo" redak
cinio kolektyvo darbo valandos 
neužsibaigia 5 vai. p.p. Redak-
toriai-redaktorės parsineša dar
bų namo, j ie lankosi įvairiuose 
renginiuose, kalbasi su skaity
tojais, kurie vis turi pasiūlymų, 
klausimų, kr i t ikos ir pan. Tai 
bet kurio laikraščio ar žurnalo 
kasdieninis gyvenimas, ar t a i 
būtų lietuviškoji ar kita spauda. 

„Draugo" fondas buvo įsteig
tas užtikrinti „Draugo" egzista
vimą ir jo ateit į (apie Fondo 
įkūrimą jau ne kartą buvo rašy
ta „Drauge") . Kol dar yra lietu
viškai ska i tan t i visuomenė ir 
kol „Draugas" tur i prenumera
torių bei redakcinį/atministra-
vimo kolektyvą — reikia neleisti 
„Draugo" egzistavimui patirti 
uždarymo pavojų dėl finansinių 
ar k i tų techninių bėdų. 

Šiomis dienomis „Draugas" 
klesti ir plėtojasi. Įsteigta naujų 
skyrių, į t r auk ta naujų kores
pondentų ir fotografų. „Drau
gas" neužmerkia akių išsiunti
nėjimo problemom. Skaitėm. 
kad „Draugo" numeriai , kurie 
siuntinėjami į vieną pašto zoną, 
Čikagos Brighton Parką, netoli 
leidyklos, nuvežami tiesiog ta i 
pašto stočiai greitesniam prista
tymui skaitytojams. Girdime. 
kad administracija ieško būdų 
k u o e f e k t i n g i a u p r i s t a t y t i 
„Draugo" numer iu s prenume
ratoriams Lietuvoje (jų skaičius 
vis kyla). Š iuo metu vienos sa
vaitės numeria i sukomplektuo
jami ir nuvežami kas savaitę į 
O'Hare aerodromą, pakrovimui 
į l ė k t u v ą , o Lietuvoje j i e 
paimami ir išsiuntinėjami paš
tu. 

Kitaip sakant. „Draugas" gy
vuoja ir keičias su aplinkybėm. 
Naudojama nauja technologija 
— FAX, kompiuteriai ir pan. 
Atėjo laikas tokiam „Draugo" 
fondui, kuris ieškotų rėmėjų ir 
nar ių iš skaitytojų tai po. Numa
tyta, kad „Draugo*" fondas turė
tų savo statutą, valdybą ir tary
bą. 

Lapkričio 11 d. p i rmut inė 
„Draugo" fondo valdyba rinkosi 
su teisiniu patarėju Rimu Do-
manskiu, kuris gerai supran ta 
inkorporavimo ir kitus teisinius 
klausimus. Fondo valdybą suda
ro Jurgis Riškus — pirmininkas; 
Bronius Juodelis — iždininkas 
ir Ramunė Kubiliūtė — sekre
torė/korespondentė. Tikimasi 
ne t rukus praplėsti valdybos 
narių skaičių ir įsipareigojimus. 

Steigiant „Draugo" fondą ir 
sus ta tan t jo s t ruktūrą , bus 
žiūrima į kitus modelius — 
Lietuvių fondo, Pasaulio lie
tuvių centro ir kitų. Numatoma, 
kad Fondo tarybai sušaukus su
sirinkimą, nariai turėtų balsą, 
jei iškiltų kokie sprendimai. 
Nar ia i išrinktų Tarybą. Galvo
j ama , kad Taryba susidarytų iš 
9 asmenų, įskaitant 2 iš Lie
tuvių Katalikų spaudos draugi
jos. Kokie reikalai galėtų iškil
ti? Valdybos nariai diskutavo 
tokias galimybes. Pvz.. jeigu 2 3 
Tarybos nar ių balsuotų, kad 
„Draugui" greičiausiu laiku rei
kia finansinės pagalbos apmo
kėti kurią sąskaitą, kuri yra di
desnė (dėl infliacijos ar pan.). ne
gu biudžete numatyta suma, to
kiu atveju „Draugo" fondui rei
kėtų skubiai ateiti „Draugui" į 
pagalbą, net jei reikia imti iš pa
grindinio kapitalo. 

„Draugo" fondo valdyba pasi
t iki redakcijos ir admiristraci-
jos sprendimais kasdieniniam 
„Draugo" tvarkymui. Daug kas 
supranta, kad dienrašt is nega
li išsilaikyti vien iš prenume
ratų. Šiek tiek padeda, kad ten 
pat veikia leidykla, nes ..Drau
go" leidyklos darbai atneša 
truputį finansinio pelno. ..Drau
go" kultūriniai renginiai Čika
goje taip pat sukelia dienraščio 
išlaikymui šiek tiek lėšų. Dabar 
atėjo laikas visiems „Draugo" 
skaitytojams, nesvarbu kur jie 
gyventų, jaust i pareigą ateiti 
„Draugui" į pagalbą, stojant 
„Draugo" fondo nar ia is . 

R a m u n ė Kubi l iū tė 

CLASSIFIED GUIDE t i 

alėdos artėja! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 
Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu, 

Jūsų siuntiniai pasieks gimines prieš šventesj 
jei išsiusite AIR CARGO 

GREITAI PRISTATOME PINIGUS 
IR MAISTO KOMPLEKTUS 

SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MLTTŲ 

atlantaiE,inc. 
2719 West 71st Street, Chicago, 1L, 60629 

teL (312) 434-2121; 1-800-775-SEISD 
SKYRIAI: 

636 East 185th Str.,Euclid, OH, 44119 
tel.(216)481-0011 

447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706 
tel.(813)363-7700 

85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 11418 
tel.(718)441-4414 

i i ^ 3 i f l l ą , F 

I 

„Draugo" bankete rugsėjo 26 d. Martiniąue salėje. Iš kairės: M. Vaitkienė, M. Laučienė, dr. A. 
Laucis, M. Remienė, J. Klimaitis. K. Klimaitienė, Gražina Smith ir dr. D. Smith. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS 
1993 m. rugpjūčio 22 d. Linda 

Balčiūnaitė ir Kur t Jandacek 
Most Holy Redeemer bažnyčio
je . Evergreen Parke, IL, j auno
jo dėdės kun. Mark Dennehy 
buvo sutuokti , da lyvaujan t 
dideliam pulkui pamergių ir 
pabroliu bei daug svečių iš 

i 
i 

Čikagos ir kitų miestų. Šv. 
Mišių m e t u įspūdingai giedojo 
solistai Margar i ta Momkienė ir 
j aunos ios krikšto tėvas Vac
lovas Momkus. Vargonų palyda 
— muz. Alvydo Vasaičio. 

Iškilmingos vaišės vyko Silver 
L a k ę s Count ry Club puošnioje 

Linda (Balčiūnaitė) ir Kurt Jandacek. 

salėje Orland Park, IL. Jaunuo
sius pasitiko jų tėvai Roma ir 
Algis Balčiūnai, Margaret ir 
Earl Jandacek, pagal lietuvišką 
paprotį su duona, vynu ir drus
ka, l inkėdami vaikams laimės 
ir gražaus sugyvenimo. 

Jaunosios tėvas Algis Balčiū
nas pasveikino gausiai susi
r i n k u s i u s svečius , pakvies
damas kun. Mark Dennehy pra
dėti vaišes malda ir palai
m i n i m u . Pokyl io programą 
nuotaikaingai vedė, iš Kali
fornijos a t v y k ę s , sva in is 
Gediminas Leškys, kuris su 
humoru apibūdino jaunuosius ir 
palydą, paaiškino lietuviškus 
papročius. J aunas i s y ra čekų ir 
air ių ki lmės, tad vestuvėse 
dalyvavo nemažai ir amerikie
čių. Buvo pakeltos taurės už 
jaunųjų laimę, sugiedota „Il
giausių me tų" ir daug kartų 
suskambėjo „kar t i , kar t i" . Po 
gausių vaišių aidėjo muzikos 
garsai , šokiai ir sveikinimai. 
Povestuvinei kelionei jaunieji 
lankė Hawajų salas. 

Linkime Lindai ir Kur t daug 
laimės ir gražaus sugyvenimo. 

I r a 

• 1924 m. rugsė jo 28 d. du 
kariniai JAV lėktuvai atliko 
pirmąją kelionę aplink Žemę ir 
nusileido Seat t le aerodrome po 
175 dienų kelionės. 

CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ! 

SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 

SIŪLOME: 

I 
1 

Septynių (7). dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Piataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai - Cadillac Seville. Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars. Toyota. Dodge ir Mercedes - Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums Įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite k eiptis VILNIUJE. KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas galt būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrinta patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, I L L I N O I S 
60457 

TELEFONAI: (708) 430 -7272 
TELEFAX: (708) 430 -5783 

MemtK-

ASTA 
American Scciety 
of Travel Aqents 

' CrtyCenier GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. .17 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

MISCELLANEOUf* REAL ESTATF 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Vi Wtlt 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

Vtfįjį. ^ GREIT 
J f c ^ ^ PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
' Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
' Nuosavybių įkainavimas vaitui 
1 Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

SŪDYTOS SILKES 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

-asai; CĮ*§j 
REALMART, INC. 
6602 S. Puiaiii, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 ii 

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

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank), vvhich begins in 1941 when 
a group of Uthuanians were load-
ed in cattle cars and dispatched to 
the wastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a woman — a 
people-a nation, ravaged by a 
vicious occupying force, but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00. Shipping and handl-
ing in USA $2.00. Canada — $3.00. 
Illinois residentsadd $1.14for sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, II 
60629-5589. 

HELP WANTED 

HELP WANTED 
Kontraktorius I i Hoff man Estatee 
laiko sekretorės — ..receptionist", 
kuri turi šiek tiek patyrimo sąskaityboje 
ir moka rašyti mašinėle lietuviškai bei 
angliškai. Geras atlyginimas ir „bene-
fits". Kreiptis: Tony 

tai.: 708-884-8697 

Reikalinga padavėja 
mokanti angių kalbą. 

KAZ'S RESTAURANT 
1154 S. Michigan Ave., 

Chicago, IL 60605 
Tel. 312-663-9318 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

E . - į j i , lSW»«i><j<i«.l 
. aBtftii'iniiuME* 

A public service of this nevvspaper 

Reikalingi patyrę staliai 
cabinet makers' 

Pilno laiko darbas. 
Reikia turėti savo transportaciją 

HERNER GEISSL-R 
Skambinti tarp 7 v.r.—3:30 v.p.p. 
Darbo dienomis, tel. 312 226 3400 

IEŠKO DARBO 

Moteris iš Lietuvos 
ieško bet kokio darbo. 
Tel. 312-776-3104 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI 

LITHUANIAN CUSTOM AND TRADITIONS. 
Lietuvių-anglų kalbomis. D. Bindokienė. 364 
psl $15.00 

A PRIEST IN STUTTHOF, atsiminimai. Stasys 
YLA. 294 psl $15.00 

POPULAR LITHUANIAN RECIES. J. Daužvardis. 
124 psl $7.00 

LITHUANIAN COOKERY. Iz. Sinkevičiūtė. 326 
psl $15.00 

AVVAKENING UTHUANIA. Jack J. Stukas. 191 
psl $8.00 

BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE. 
Vai Ramonis. 79 psl $5.00 

EASY VVAY TO LITHUANIAN. Vadovėlis ir 6 kase
tės mokytis lietuvių kalbą $50.00 

THE SAMOGITIAN CRUSADE, Will. Urban. 304 
psl $20.00 

HELL ON ICE, dienoraštis iš tremties Sibiran. 
Onutė Garbštienė. 255 psl $13.00 

ENCYCLOPEDIA LITUANICA. VI tomai. J. 
Kapočius $150.00 

FIGHTERS FOR FREDDOM, atsiminimai iš par
tizanų kovų Lietuvoje. J. Daumantas. 279 
psl $10.00 

THE NEW AMERICAN BIBLE. 1247 psl $49.95 
THE LITHUANIAN HERITAGE: THE MANY 

VIEVVS 0F YOUTH. 212 psl $24.95 
LITHUANIAN CELEBRATIONS-LIETUVIŲ 

ŠVENTĖS. Alg. Kezys. 260 psl $15.00 
SVETUR OR AWAY FROM HOME A Lithuanian 

odyssey, novelė. L. Fike. 419 psl $17.95 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

< • 



MIRĖ DAILININKAS 
ČESLOVAS JANUSAS 

Spalio 30 d., sulaukęs 86 metų, 
Č. J anusas mirė Šv. Jono ligo
ninėje, New Yorke. Paskutiniai
siais metais velionio sveikata 
buvo pastebimai susilpnėjusi. 
Pergyveno keletą širdies prie
puolių ir keletą kar tų buvo 
operuotas. Širdies veikimas bu
vo s u s t i p r i n t a s e lek t r in ia i s 
aparatais. Nekreipdamas dėme
sio į sveikatos t rūkumus , jis li
gi paskut inių dienų stengėsi 
būti aktyvus ir lietuviškosios 
ve ik los d a l y v i s . Sielojosi 
visuomeninės veiklos žemu ly
giu ir kai kur ių dabartinių 
veikėjų nesiorientavimu ben
druose veiklos reikaluose. Lie
tuvio dail ininko l ikimas ir jo 
įnašas į kul tūr inį gyvenimą 
buvo jo veiklos dirva. J i s buvo 
vienas aktyviausių lietuvių dai
lininkų parodų rengimo puose
lėtojų. Kad paskat in tų jaunes
nius dai l in inkus daugiau skir
ti dėmesio dailės menui, jis pro
pagavo naudoti premijų skyri
mo priemonę. 

Kaip dai l ininkas buvo eili
niam asmeniui suprantamas , 
todėl jo paveikslai turėjo pasi
sekimą ir buvo noriai perkami. 
Juos yra įsigiję: Lietuvos Mi
nistrų kabine to kancelari ja , 
Vytauto Didžiojo Kultūros mu
ziejus, Vilniaus Mokslų Akade
mija, Kūno Kultūros rūmai ir 
nemažai k i tų įstaigų. 

1938 m. Kaune surengė savo 

darbų apžvalginę parodą. Val
stybės teat rui Kaune padarė 
įspūdingas dekoracijas St. San-
tvaro dramai „Kaimynai" ir St. 
Šimkaus operai „Pagirėnai" , 
kurioms gamint i jis laimėjo 
pasakelbtą kunkursą. Savo pa
tyrimą labai teigiamai išnaudo
jo abiejų okupacijų metu, kada 
buvo labai sunku gauti reikalin
gų medžiagų naujoms dekoraci 
joms gaminti . Grėsė pavojus, 
kad dėl blogo dekoracijų stovio 
gali tekti iš reper tuaro išimti 
kai kuriuos veikalus. J i s kar tu 
su Gregorausku ėmėsi restau
ruoti nemažai operos, dramos ir 
baleto dekoracijų, gamintų kitų 
dailininkų, su taupant tea t ru i 
daug išlaidų, o teatro lankyto
jams pateikdamas gražių de
koracijų. 

Tapybos menui buvo gerai pa
sirengęs: turėjo puikią techniką 
ir lakią vaizduotę, žinojo, kur , 
kaip ir kada visa tai panaudoti , 
kad išgautų norimus rezultatus. 
Iš šalies stebint jį piešiant ar ta
pant paveikslą, atrodydavo, kad 
jis žaidžia pieštuku ar teptuku. 
Jo tematika buvo lietuviško kai
mo peizažas, pajūrio vaizdai, jū
roje atsispindinti, besileidžianti 
saulė ar naktį mėnulis, šėlstan
čios bangos, ant kranto žvejo 
lūšnelė su prie jos prir išta val
t imi arba viensėdžio ūkininko 
sodyba rugiapjūtės motu. 

Česlovas gimė 1907 m. liepos 

18 d. Kryme, Rusijoje. Grįžęs į 
Lietuvą, 1926 m. baigė Vytauto 
Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, o 
1931 m. Meno mokyklą Kaune . 
Baigęs pora metų mokytojavo 
Pasvalyje, iš ten buvo perkel tas 
į Šiaulių berniukų gimnaziją. 
1936 m. mokytojavo Kauno VI 
gimnazijoj ir ka r tu dailiųjų 
ama tų mokykloje. 1940 m. pa
sk i r t a s tos mokyklos direk
tor ium. 

Pas i t r aukęs į tremtį, I.R.O. 
organizacijai leidus ir remiant , 
Wuerzburgo stovykloje įsteigė 
dailiųjų amatų studiją, veikusią 
4 me tus . Čia mokiniai turėjo 
progos įsigyti kiekvienam ama
t in inku i reikalingas, pagrin
dines žinias ir prakt iškai studi
joje a r dirbtuvėją jas panaudoti . 
Aktyviai dalyvavo tarptaut inė
se, D.P. stovyklose rengtose, 
paradose. Pagamino dekoracijas 
„Dainavos" ansambliui, Wuerz-
burgo lietuvių teatro grupei ir 
vaikų tea t ru i . Buvo paslaugus, 
todėl rengiant susi r inkimus ar 
rengin ius , visų buvo prašomas 
prisidėti ir tuo pačiu papuošti 
salę. 

Atvykęs į New Yorką, jis pir
m i a u s i a išdekoravo lig tol 
buvusią aktyviausią New Yorko 
apygardoje esančią l ietuvių 
sus i r inkimų ir pobūvių Apreiš
k imo parapijos mokyklos salę, 
papuošdamas ir praturt indamas 
ją visų Nepriklausomos Lietu
vos prezidentų, aliejumi pieš
ta is , paveikslais (kurie paslap
t i n g u būdu vėliau iš salės 
prapuolė*. 

Ve l ion i s buvo p a š a r v o t a s 

Shalins koplyčioje. Atsisveiki
nimas įvyko antradienio vaka
re, lapkričio 2 dieną. Jam vado
vavo ir teatro darbuotojų vardu 
kalbėjo aktorius Vitalis Žukaus
kas. Dailininkų sąjungos, Lietu
vių Bendruomenės ir kolegiškai 
savo vardu kalbėjo Paulius Jur
kus, apibūdindamas velionį, 
kaip dailininką ir visuomeni
ninką, primindamas sūnui Sau
liui, kad, prieš atsiskiriant su 
esančiais velionio darbais, pa
geidautina paskutinį kartą su
rengti apžvalginę parodą. Sūnus 

Uždekime žvakelę mirusiems atminti... Vėlinių proga žvakeles uždega Čikagos lituanistinės mo
kyklos 5 sk. mokiniai (iš kairės*: Tomas Mikužis. Rasa Dovilaitė ir Aušra Brooks. 

Nuotr Danos Mikužienės 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY 
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ? 

KĄ DARYTI, JEI...? 
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO PALOS HILLS 
PETKUS & SON 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

Saulius su tokiu pasiūlymu su
tiko. Šaulių organizacijos vardu 
kalbėjo Aloyzas Balsys, o ALTO, 
Liet. Liaudininkų ir Santaros 
vardu — Vacys Steponis. Jo 
mėgstamą muzikos melodiją 
smuiku pagrojo, iš New Jersey 
atvykęs, Jul ius Vėblaitis. 

Trečiadienį, 9:30 vai. ryto, 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
įvyko gedulingos pamaldos, 
kurias aukojo kun. Stasys Raila, 
koncelebruojant kunigams Vy
tau tu i Palubinskui ir Jonui 
Pakalniškiui. Vargonais grojo ir 
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CICERO LEMONT 

A.tA. 
ONA N. KRISCHUNAS 

Gyveno Westmont, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1993 m. lapkričio 14 d., 10:05 vai. vakaro, sulaukusi 
90 metų. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Vinslaviškių kaime. 
Nuliūdę liko: sūnus Alfonsas Kriščiūnas, marti Helen, 

duktė Helen. žentas James Urbonas; penki anūkai ir trys 
proanūkai; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė buvo žmona a.a. Nikodemo Krischuno. 
Velionė pašarvota trečiadienį, lapkričio 17 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Hills Funeral Home laidojimo namuose, 10201 S. Roberts 
Rd., Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 18 d. Iš laidojimo 
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

L 
Nuliūdę sūnus, marti, duktė, žentas, anūkai ir 

proanūkai . 

Laidotuvių direkt. Frank Bukauskas. Tel. 708-598-5880. 

A.tA. 
dipl. ekonomistas 

MEČYS BANKAUSKAS 
Po trumpos, bet sunkios ligos mirė š.m. lapkričio 2 d. St. 

Petersburg Beach, Floridoje. Gimė Lietuvoje, Amerikoje 
išgyveno 44 metus. 

Liko giliame nuliūdime: žmona Valerija, duktė Danguolė, 
žentas Petr.as Griganavičiai; anūkas Šarūnas, jo žmona Col-
leen; pcoanūkai: Brittany Anne, Molly Margaret, Peter Kauys, 
Lucas Mečys; brolis Česys, jo žmona Stasė, jų sūnus Erdvilas, 
žmona Linda; mirusio brolio Antano šeima; sesuo Irena 
Lapšienė. vyras Jonas, seserėnas Julius Beniulis ir jo šeima 
Australijoje; svainė Leokadija, jos vyras Juozas Žvyniai, jų 
dukros Rima Schoot, Vida, jos vyras Daniel Marks ir jų 
šeimos. 

Laidojamas privačiai Šv. Kazmiero lietuvių kapinėse, 
Chicago. IL. 

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos Tėvų Pran
ciškonų koplyčioje St. Petersburg Beach, FL, Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont. IL ir Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Gary, In 

Laidotuvių tvarkytojas — Donald A. Petkus / Donald M. 
Petkus. Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

S u liūdesiu palydime 

A.tA. 
bičiulį VYTAUTĄ VARDĮ 

su kuriuo, jam gyvam esant , daug bendravome ir su 
jo idėjomis toliau bendrausime. Užjaučiame žmoną 
NIJOLE, mamytę , va ikus ir a r t imuos ius . 

Los Angeles frontininkai 

A.tA. 
STASEI MICKIENEI 
PRANCKEVIČIŪTEI 

mirus , brolį BRONIŲ PRANCKEVIČIŲ, seserį 
ANTANINĄ DAGIENE su šeimomis bei art imuosius 
nuoširdžiai užjaučiame i r drauge l iūdime. 

Joniškiečiai 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus , jo žmoną VALE, dukrą DANGUOLE ir jos 
vyrą PETRĄ GRIGANAVIČIUS, anūką ŠARŪNĄ su 
še ima. LEOKADIJĄ ir JUOZĄ ŽVYNIUS bei ki tus 
a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučiame. 

Ina ir Vytautas Užgiriai 

giedojo parapijos vargonininkė 
Gintarė Bukauskienė. Iš bažny
čios vielionio pala ikai buvo 
nuvežti į Fresh Pond kremato
riumą, kun. Stasys Raila pasku
tinį kar tą skaitė maldas ir kar
tu su visais, sus i r inkusia is 
paskutinį kartą atsisveikinti , 
garsiai sukalbėjo „Tėve Mūsų". 
Marytei Šalinskientei vadovau

jant, visi sugiedojo „Marija, 
Marija" ir „Lietuva brangi". 

Polaidotuviniai pietūs buvo 
parengti Kultūros Židinio mažo
joje salėje. 

Liūdesyje pasiliko sūnus Sau
lius, marti Gražina ir keturi 
anūkai , pasigėrėtinai kalbą 
lietuviškai. 

J o n a s P . Lenkta i t i s 

A.tA. 
JURGIS VALIUKAS 

Mirė Kalifornijoje š.m. lapkričio 3 d., 
sulaukęs 74 metų. 

Paliko tris sūnus, keturius anūkus ir brolį 
Lietuvoje. 

A.tA. 
Dipl. ekonomistė 

STASĖ MICKIENĖ 
PRANCKEVIČIŪTĖ 

Gyveno Medina, IL. 
Mirė 1993 m. lapkričio 13 d., 7 vai. vakaro, sulaukusi 80 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Joniškio valsč. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sesuo Antanina Dagienė su vyru Jaunučiu 

ir jų sūnus Linas su žmona Rita, gyv. Beverly Shores, IN; 
brolis Bronius Pranckevičius su žmona Antanina, gyv. Ever 
green Park, IL, ir jų dukterys Irena ir Danutė su šeimomis 
Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. Mato Mickaus. 
Priklausė Korp! Neo-Lithuania. 
Laidotuvės privačios. 
Nuliūdę sesuo, brolis su šeimomis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. I 

A. t A. 
OTONAS KAPTEINIS 

Gyveno Chicago Ridge, IL, anksčiau Chicagoje, Roseland 
apylinkėje. 

Mirė 1993 m. lapkričio 14 d., 5.15 vai. ryto, sulaukęs 88 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje iš
gyveno 43 m. 

Nuliūdę liko: duktė Nijolė Urba, žentas Alfredas, anūkė 
Vida Urba ir kiti giminės JAV-bėse, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo pašarvotas lapkričio 15 d., pirmadienį nuo 
4 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 
71 St. 

Laidotuvės įvyks lapkričio 16 d., antradienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1 -800-994-7600. 

A.tA. 
SOFIJA BERNATAVIČIENĖ 

Stepulaitytė 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1993 m. lapkričio 14 d., 11 vai. vakaro, sulaukusi 

77 metu 
Gimė Lietuvoje, Kybartų valsč., Gudkaimio km. Ameriko

je išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: vyras Stasys, duktė Nijolė Simokaitienė, 

žentas Raimundas, anūkai: Edvardas ir Tomas: sūnėnas 
Česlovas Stepulaitis su šeima Lietuvoje. 

Priklausė BALF'ui. Jūrų šaulių kuopai. Cicero. IL. 
Velionė pašarvota trečiadienį, lapkričio 17 d nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus-Butkus laidojimo namuose. 1446 S. 50 A ve.. Ci
cero, IL 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, lapkričio 18 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčia, 
kurioje bus aukojamos 9:30 vai ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą Po Šv. Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuviu kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, duktė, žentas, anūkai, sūnėnas ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 708-652 1003 arba 1-800-994-7600. 

• 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Brighton Parko Balfo 6-to 
skyriaus rinkėjai aplankė visus 
lietuvius, gyvenančius Brighton 
Parko apylinkėje, surinko jų 
aukas rūpestingai ir su šypsena 
atsiskaitė. Rinkėjai buvo: Nijolė 
Dumbrytė, Simas Jokūbaitis, 
Vytautas Juodišius, Kazys Lau
cius, Antanas Sereika, Kastutė 
Venckutė, Alina Vadeišienė, 
Jadvyga Tamasevičienė ir 
Grasilia Meiluvienė. 

Darbas atliktas greitai ir sąži
ningai, aukotojai buvo dosnūs, 
kaip ir visuomet. Pagarba auko
tojams ir rinkėjams. 

Gruodžio 12 d., tarp 3 ir 6 
vai. p.p., Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte Lithuanian Mercy 
Lift ruošia „atvirų durų" pobūvį 
(Open House). Visuomenė kvie
čiama. 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, ruošia 
susitikimą su Pasaulio čempio
nu, Bulis komandos krepši
ninku Will Perdue, pirmadienį, 
gruodžio 13 d., nuo 3:30 iki 5 
vai. p.p. Samuel T's restorane, 
100 North McHenry Road, Buf-
falo Grove, Illinois, t.y. Buffalo 
Grove Town Center (Lake Cook 
Rd & 83), skersai gatvės nuo 
Jewel maisto parduotuvės. Įėji
mas 10 dol. auka. Rezervacijos 
pageidaujamos, bet nebūtinos. 
Rezervaciją galima padaryti, 
parašant čekį 10 dol. asmeniui 
ir siunčiant „Saulutė", arba 
„Sunlight Committee", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Puiki proga pasikviesti 
nelietuvius draugus užkąsti, 
pabendrauti su žymiu krep
šininku, gavusiu net 3 čempio
no komandos žiedus, nusifoto
grafuoti bei gauti jo parašą (au
tografą). 

x Įvairių įvykių proga žmo
nės prisimena Lietuvos našlai
čius. Mirus dr. Lee F. Beamer 
Hot Springs, jo atminimui 
įamžinti sekantys asmenys 
paaukojo Našlaičių Globos 
komitetui — Lietuvos našlai
čiui: Judita de Santi ir O. J. Gy
lys po $30, Aldona Rimienė ir D. 
Nancy Chen po $20, A. A. 
Mikucauskai, Salome Smaižys, 
Sylvia J. Šatraitis ir dr. Nijole 
Beamer po $10. Lietuvos 
našlaičių vardu „Našlaičių Glo
bos" komitetas jiems dėkingas. 

(sk) 

x VIII Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume su paskaitomis 
dalyvaus ir keliolika 
svečių-mokslininkų iš Lietuvos, 
kuriems dar neturima vietos 
apsistoti simpoziumo metu 
Čikagoje ar artimuose prie
miesčiuose. Kreipiamės į mūsų 
visuomenę, prašydami šiuos 
svečius priimti ir pagloboti, tuo 
sumažinant rūpestį simpoziumo 
organizatoriams. Sutinką priim
t i , prašomi pranešti Birutei 
Zalatorienei telefonu (708) 
524-2244. 

(sk) 

x Vilniaus dailininko Al
girdo Griškevičiaus tapybos 
parodos atidarymas įvyks penk
tadienį, lapkričio 19 d., 7:30 v.v. 
Čiurlioniko Galerijoje, Jaunimo 
centre . Paroda veiks iki 
lapkričio 28 d. Lankymo valan
dos: šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 10 v.r. iki 2 v. pp., 
antradienį , trečiadienį ir 
penktadienį nuo 5 v.v. iki 8 v.v. 
Informacija: 312-777-6341. 
Maloniai kviečiame visus. 

(sk) 

, ,Dainavos" ansambliui 
koncertą rengiant, buvo sunku 
savo akimis patikėti. Dar 
valandą prieš koncerto pradžią 
automobilių jau buvo tiek, 
beveik kaip per Kaziuko mugę. 
Tai įrodo, kad Jaunimo centras 
yra dar reikalingas, naudingas 
ir lankomas. Tad visi nariai, 
draugai ir susipratę tautiečiai 
prašomi neužmiršti, kad gruo
džio 5 d., sekmadienį, yra ren
giama metinė vakarienė. 

Naujai išleistos detektyvinės 
apysakos paaugliams. „Mįslin
gos kaladėlės" sutiktuvės vyks 
Pasaulio lietuvių cent re 
lapkričio 21 d., po šv. Mišių. Pri
statyme dalyvaus knygos lei
dėja — JAV LB Švietimo tary
ba — ir knygos autorė — Audra 
Kubiliūtė. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus šiandien, ant
radienį, lapkričio 16 d.. 7:30 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Kalbės svečias 
Leon Fields, kuris yra vyriau
sias naujos „Orange Line" tran-
sportacijos įstaigos vedėjas. Jo 
tema — naujoji transportacijos 
linija, einanti iš Midway aero
dromo į Čikagos vidurmiestį. 
taip pat graffiti problema, su 
kuria susiduria miesto susi
siekimo priemonės. Valdyba 
kviečia visus narius susi
rinkime dalvvauti. 

RANKDARBIŲ PARODA LEMONTE 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokines prie Laisvės Kovų paminklo Jaunimo centro sodelyje 
Vėlinių apeigų metu. Iš kairės: Rima Griauzdytė, Stefutė Utz, Indrė Žukauskai tė . Su jomis — 
mokyklos kapelionas kun. Juozas Vaišnys. 

Amerikios Lietuvių Taryba 
praneša, kad lapkričio 21 d.. 
2:30 p.p. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. Pu-
laski Rd.) įvyks politinis simpo
ziumas tema ,,Lietuva, Latvija, 
Estija ir rusų kariuomenė Pa
baltijyje". Simpoziumą rengia 
Amerikos Lietuvių Taryba. Da
lyvaus: ambasadorius Paul Gob-
le, estų atstovė Gildą Karuu, 
latvių atstovas E. Krumins ir 
lietuvių atstovas prof. Julius 
Šmulkštys. Simpoziumo mode
ratorius — dr. Jonas Valaitis, 
buvęs ALTO pirmininkas. Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. 

Socialinės Tarybos labda
ros vakaras yra rengiamas 
gruodžio 11 d., šeštadienį, 
„Seklyčioje". Kurie praėjusiais 
metais dalyvavo, tai žino, kad 
tokiose vakarienėse daug progų 
yra įdomius draugus susitikti, 
pabendrauti. Tad nereikia pro
gos praleisti ir iš anksto rezer
vacijas pasidaryti. 

„Žiemos pasaka" — taip 
pavadinta geriausių šiuolaiki
nių vaikų knygų mugė, ruo
šiama Čikagos botanikos sodo 
patalpose (Glencoe, IL) gruodžio 
11 ir 12 d., nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. p.p. Bus galima įsigyti 
naujausių ir populiariausių 

Nuotr. D a n o s Mikužienės 

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 
VAIZDAJUOSTĖJE 

Lietuvos Vyčių choro dirigen
to muz. Fausto Strolios ir Vyčių 
tautinių šokių grupės vado
vo Prano Zapolio pastangomis 
buvo suorganizuota ir bus greit 
pagaminta lietuviškų vestuvi
nių apeigų vaizdajuostė. 

1993 m. spalio 30 d., patį 
šaltąjį šeštadienį, choras ir 
šokėjai vyko į M. ir A. Rudžių 
ūkį už Čikagos, kur, šeimininkų 
globojamas, apie 6 vai. (dau
giausia lauke) jaunimas šoko ir 
dainavo, o filmuotojai filmavo iš 
visų pusių mūsų gražiąsias ves
tuvines apeigas. Ypatingai 
tenka pažymėti M. ir A. Rudžių 

knygų vaikams, o taip pat nuopelnus to užmojaus įvykdy-

Pasaulio lietuvių centro kultūrinių renginių komiteto pirm. 'dešinėje) B. Nai
nienė ir „Rankdarbiai'93" parodos organizatorė I. Kriaučeliūnienė parodos 
atidaryme š.m. lapkričio 12 d. 

Moksleivių ateitininkų Pa
dėkos dienos kursai (Kalakur-
sai) Dainavoje vyks lapkričio 
24-28 d. Visi 8-9-10 skyrių 
moksleiviai — ateitininkai ir jų 
draugai kviečiami smagiai ir 
prasmingai praleisti savaitgali 
malonioje gamtos aplinkoje, 
draugų tarpe. Informacijai ir re
gistracijai tel. 708-386-7374. Ne
delskite. 

x PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 49c už persiuntimą + 
pristatymas. Siunčiant virš 
$2,100 - 39c + pristatymas 
Rašyti ar skambinti: KAIRYS 
BALT1C EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: 
416) 643-8980. 

(sk) 

Auka steigiamam ,,Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

v 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos vra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

j 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

x „Saulutė" Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja 
Danutei Stasaitienei ir Danai 
Barienei už rūbelius, o Elsie 
Yurkus ir Eleanor Jaskunas bei 
Lilei Gražulienei už žaisliukus 
Lietuvos vaikučiams. Ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 

(sk) 
x Maloniai kviečiame ap

lankyti VIII Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo meno paro
das: Odisėja II (Freiburgo Ecole 
des Arts et Metiers) — Eiva, Lu-
kaitė, VisGirda, Zumbakienė; 
Ex Libris — Vepštienė, Virkau; 
Jaunųjų fotomenininkų, plokš
telių vokų, š.m. lapkričio 20 -
gruodžio 19 d. Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemonte. Parodų 
atidarymas lapkričio 20 d., 
šeštd., 7 v.v. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms } Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TrpvelCentre, 
Ltd., tel. 708526-0773. 

(sk) 

x LEMONTE, Pasaulio Lie
tuvių centre, siuntiniai 
priimami kiekvieną savaitę: 
penktd. 3 v. p.p.-7 v.v., šeštd. 10 
v.r.-3 v. p.p., sekmd. 8:30 v.r.-2 
v. p.p. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

apžiūrėti įdomią parodą, kurio
je eksponuojamos tų vaikišku 
knygų iliustracijos. 

Reikia pastebėti, kad turime 
daug lietuviškų knygų vaikams 
(nors jos ir nebus fojė mugėje) 
bei paaugliams. Knygos laukia 
pirkėjų ir skaitytojų. Juk knyga 
yra negyvas, nejudantis 
daiktas, kuris stebuklingu būdu 
atgyja tik mylinčių rankų ir 
akių paliestas. Tuomet knyga 
veda skaitytoją į nuostabų vaiz
duotės pasaulį, į kurį jokia tele
vizijos programa, joks kitas 
užsiėmimas negali nuvesti. Pra
turtinkime savo vaikų ir vai
kaičių gyvenimą, pratinkime 
juos skaityti! 

Sofija Vebrienė, iš Oak 
Lawn, IL, „nors ir maža auka", 
kaip ji rašo savo laiške, prisidėjo 
prie „Draugo" išlaikymo su 150 
dol. čekiu, „kad jis lankytųsi 
kiekvieno lietuvio namuose dar 
ilgus metus". Nuoširdžiai dėko
jame už auką „Draugo" fondui. 

x TALPINTUVAI per 
TRANSPAK siunčiame kas sa
vaitę. Pinigai pervedami dole
riais. Skubiems siuntiniams — 
AIR CARGO. Muito nėra. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
436-7772. 

(sk.) 

mui. Jų pastangomis ir lėšomis 
buvo pasamdyta karieta su 
dviem žirgais .jaunavedžius į 
bažnyčią vežti". Jie taipgi 
apkrovė stalą gausiais ir įvai
riais valgiais, kur visi, pabaigę 
darbą, vaišinosi. 

Ne tik tautinių šokių grupės 
vadovas, bet ypač šokių mokyto
ja Lidija Ringienė, parodė didelį 
pasišventimą, nes ji taipgi 
paruošė visą tekstą anglų kal
ba, o pranešėja buvo Auksė 
Kane. Dalyvavo 40 šokėjų, 
apsirengusių puikiais tautiniais 
drabužiais, grakščiai šoko įvai
rius tautinius šokius. 

Choro dirigentas muz. F. Stro-
lia ir Vyčių choras su 25 choris
tais turėjo daug repeticijų, be-
ruošdami dainų melodijas. Solis
tai Algirdas Brazis, Dalia Eidu-
kaitė Fanelli ir Anna Marie 
Kassel puikiai savo roles atliko. 
Pabaigus darbą ir visiems su
ėjus į vidų, Pr. Zapolis išreiškė 
padėką F. Stroliai. chorui, šokė
jams, o ypač Marijai ir Antanui 

Š iaurės Amerikos Lietuvių 
muzikos sąjungos seimas įvyks 
kartu su Mokslo ir kūrybos 
simpoziumu, lapkričio 26 d.. 
Pasau l io l ietuvių cent re , 
Lemonte (121 kambaryje). Kam 
rūpi sava muzikinė gyvybė, 
kviečiame dalvvauti. 

Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte kultūrinių renginių 
komitetas, vadovaujamas Bro
nės Nainienės, pernai ir š.m. 
lapkričio 12-14 d. Bočių menėje 
suruošė rankdarbių parodą. Ją 
pernai ir šįmet organizavo 
visuomenininke Irena Kriau
čeliūnienė su komisija — darbi
ninkais: Dalia Šleniene, Laima 
ir Algiu Trinkūnais, Ramune 
Juodeliene ir kitais. 

Parodos dalyviai daugiausia 
buvo pensininkai su meniškais 
gabumais, laisvalaikiu sukūrę 
labai daug darbo pareikala
vusių eksponatų, kuriuos visuo
menei parodė Bočių menėje. 

Parodoje Lietuvos simbolikai 
atstovavo Juliaus Pakalkos iš 
metalo ir gintaro Nežinomo 
kareivio kapas Karo muziejaus 
sodelyje, kryžiai, koplytėlė, 
Vyčio kryžius žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Meniški buvo 
Irenos Gelažienės aliejinis, ak
varelės ir mezginių-siuvinėjimų 
paveikslai. Gražinos Štitilis la
bai kruopščiai iš kukurūzų lapų 
padaryti angeliukai ir Šventoji 
šeima Prakartėlėje traukė žiū
rovų dėmesį. Meniški buvo Van
dos Mažeikienės siuvinėti pa
veikslai bei mezginiai ir puoš
nios Vytauto Marcherto Tiffani 
lempos. Mūsų žinomas dievdir-
bys Antanas Poskočimas rodė 
gražius koplytstulpius, Vytį, 
Marijos koplytėlę. Vilius Varia-
kojis dalyvavo su savo tėviškės 
modeliu, Radvilų rūmais, jų sta
tytos Naujamiesčio bažnyčios, 
D. Poškos Baublių, vėjo malūno 
modeliais, stilizuotais medžiais 
su gandralizdžiu. Nijolė Nausė
dienė demonstravo megztą 
moterų aprangą, Janina Miku-

Rudžiams, ir pakvietė Mariją 
Rudienę tarti žodį. Savo kalbo
je ji įvertino jaunimo pastangas 
ir paaukotą laiką, taip pat ir 
chorą, kad visų pastangomis šis 
sumanymas būtų įvykdytas, nes 
lietuviškų vestuvių papročiai 
yra originalūs ir verti visų 
dėmesio. Inž. Antanas Rudis 
džiaugėsi, kad jaunimas galėjo 
paaukoti daug valandų pasiruo
šimui ir kartu priminė, kad jo 
žmona Marija nešė daugiausia 
rūpesčių ant savo pečių. 

F. Strolia savo trumpame žo
dyje dėkojo visiems: chorui, so
listams, šokėjams, jų vadovams 
ir šeimininkams, kurie tėviškai 
rėmė ir globojo, negailėdami 
savo laiko, nei išlaidų, kad tokia 
liet. vestuvinių apeigų kasetė 
būtų pagaminta. 

Tenka dar priminti, kad pirš
lio rolę puikiai suvaidino Povi
las Strolia, o aiškintojas ir in
struktorius buvo Jonas Strolia, 
kuris pasirūpino ir filmuotojais. 
Herkulis Strolia vis grojo savo 
verkiančiu smuiku. 

Atsikvėpę ir prisivaišinę, visi 
pasijuto atlikę tikrai naudingą 
darbą, pateikdami lietuviškų 
vestuvių inscenizacija angliškai 
kalbančiai visuomenei. Greitu 
laiku visi galės įsigyti šią 
vaizdajuostę. 

Apol. P . Bagdonas 

taitienė — megztas staltieses. 
Siuvinėjimo meną staltiesėse, 
pagalvėlėse, paveiksluose rodė 
Juzė Laukaitienė. Irena Kriau
čeliūnienė dalyvavo su me
niškai siuvinėtais paveikslais ir 
mezginiais. P ranės Mar
cinkienės šiaudinukais išpuoš
ta eglutė skelbė artėjančias 
šventes, o jų linksmybes de
monstravo lėlės — tautinių 
šokėjų ra te l is , jo porelės 
meniškai padarytos Baniutės 
Kronienės. J. Penčylienė parodą 
praturtino margučiais, darželio 
gėlių kortelėmis, Birutė Vinda-
šienė — lėlėmis ir mezginiais, o 
K. Avižienis moterų akis 
patraukė juvelyr inia is pa
puošalais. Medžio drožinius de
monstravo Alė Namikienė ir 
Dalia Šleniene. 

Penktadienio vakare parodą 
atidarė Bronė Nainienė, visus 
pasveikindama ir įteikdama 
gėlę rankdarbių parodos orga
nizatorei Irenai Kriaučeliū-
nienei. Parodos reikšmę ir tau
tinio meno rankdarbiuose išlai
kymo svarbą bei jo perdavimą 
jaunajai kartai parodos ati
daryme aptarė Sofija Jelionienė. 
Gaila, kad šios reikšmės ne
vertino Maironio lituanistinės 
mokyklos vadovybė bei tėveliai 
ir šeštadienį po pamokų tik po
ra mokinių aplankė parodą. 

Lietingą penktadienio vakarą 
parodos lankytojų buvo mažoka. 
Jų gausiai nebuvo ir kitomis 
dienomis, o pažiūrėti, pasigro
žėti ir pasimokyti buvo iš ko. 
Parodos rengėjams, jos daly
viams yra malonu kai jų pastan
gos yra įvertinamos, nors tas 
pareikalauja daug darbo ir 
talento rankdarbių atlikimui ir 
parodos surengimui. Neturint 
visuomenės dėmesio bei litua
nistinės mokyklos pastangų 
jaunimui parodyti tautinio 
meno rankdarbius, kyla klau
simas ar verta tokias parodas 
ruošti. 

Br. J. 

TAUTYBIŲ FESTIVALIS 
MILV/AUKEE MIESTE 

Milvvaukee, Wisconsin tarp
tautinis festivalis (Holiday Folk 
Fair) įvyks lapkričio 19-21 d. 
Tai yra Amerikos didžiausias 
etninis festivalis, ruošiamas po 
vienu stogu. Festivalyje daly
vaus 57 tautybių grupės ir pri
trauks daugiau kaip 60,000 
žiūrovų. 

Festivalis šiais metais švenčia 
savo 50 metų sukaktį. Šiai šven
tei parinkta tema: „Faces of 
America: A Celebration of Cul-
tural Diversity". 

Lietuviai iš šiaurės Illinois ir 
pietų Wisconsino. taip kaip jau 
daugelį metų, ir šiais metais yra 
pasiruošę gražiai ir gausiai pasi
rodyti. Kul tūr inę parodėlę 
koordinuoja Vytas ir Palmira 
Janušoniai. Tarptautinio tur
gaus ir kavinės reikalus tvarko 
Teresa Balčiūnienė. Įvairiose 
programose dalyvaus kelios 
lietuvių tautinių šokių grupės. 

„Klumpė" pasirodys pagrindi
nės programos spektakliuose 
penktadienį, lapkričio 19, 7:30 
v.v., ir šeštadienį, lapkričio 20, 
8:00v.v. 

„Old Pabst" vidaus parke 
šoka dvi grupės: „Grandis" šoks 
penktadienį, lapkričio 19,10:30 
v.v., o „Spindulys" šoks šešta
dienį, lapkričio 20, 8:20 v.v. ir 
sekmadienį, lapkričio 21, 3:35 v. 
p.p. 

Verta paminėti, kad šių metų 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas yra lietuvis, Stasys Mila
šius, ilgametis „Klumpės" 
vadovas iš Lake Geneva, Wis-
consin. 

Visi kviečiami dalyvauti. 

Julius Pakalka >u savo tautinės simbolikos kūriniais „Rankdarbiai '93" parodoje lemonte. 
Nuotr. Vytauto -lasinevioiaus 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virs 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 




