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LPS Seimas kreipiasi į 
Lietuvos žmones 

Vilnius, 1989 rugsėjo 8. (LIC) 
— Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Seimas susirinkąs Vilniu
je rugsėjo 5 d. vienbalsiai priė
mė kreipimąsi į Lietuvos žmo
nes, kuriame atmetė TSKP Cent
ro Komiteto grasinimus Pabal
tijo tautoms ir pareiškė savo ryž
tą toliau žengti nepriklausomy
bės keliu. 

Pareiškimo turinys 
Lietuvos kelyje į nepriklauso

mybę pastaruoju met u buvo du 
svarbūs, bet priešingo pobūdžio 
įvykiai. Tai — 1989 ra. rugpjūčio 
23-osios renginiai ir TSKP CK 
pareiškimas dėl politinės pa
dėties Pabaltijyje. Abu jie dar 
sykį paskatino žmo aes ir tautas 
apsispręsti pagrindiniais gyve
nimo klausimais. 

Seimas konstatuoja kad rug
pjūčio 23 dienos „Baltijos ke
lias", sutraukęs vien Lietuvoje 
per milijoną žmonių ir pusant
ro milijono Lietuvos gyventojų 
parašų už Molotovo-Ribbenvropo 
pakto pasekmių likvidavimą, 
parodė Lietuvos ryžtą taikiems 
demokratinėmis priemonėnūs 
siekti savo galutinio tikslo. Mt-
lotovo-Ribbentropo paktą ir jo 
pasekmes teisingai įvertino ir 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos komisija. Seimas 
įsitikinęs, kad visa tai ir paska
tino Maskvą žengi teisės nor
mas paminantį žingsnį — pa
rengti TSKP CK pareiškimą. 

Beveik ultimatumas 
Šis pareiškimas panašus į ul

timatumą, po kurio gali būti 
panaudota prievarta. Pareiški
mas kupinas dezinformacijos, 

šmeižto, jame nesidrovima pa
neigti visuotinai pripažintą 
tautų apsisprendimo teisę, kuri 
deklaruojama ir TSRS Konsti
tucijoje. Visa tai ypač stebina, 
žinant, kad politiniai procesai 
Lietuvoje turi taikingą ir demo
kratišką pobūdį (tai yra pripa
žinusi ir TSRS vadovybė). Todėl 
TSKP Pareiškimą laikome atsi
traukimu nuo pertvarkos poli
tikos ir teisinės valstybės kūri
mo. 

Į laisvų žmonių visuomenę ir 
demokratinę valstybę Lietuva 
eina savo nelengvu keliu. Pro
cesai, prasidėję Lietuvoje perei
tų metų birželio mėnesį dabar 
gali būti sustabdyti tik fizine 
jėga ir tik laikinai. 

LPS Seimas primena, kad mū
sų nepriklausomybės siekiams 
gali būti daromos įvairaus 
pobūdžio kliūtys. Turime būti 
pasiruošę įveikti visus sunku
mus. Mūsų žmonių nesutrikdė 
TSKP CK Pareiškimas, o tai 
rodo, kad deramai sutinkame iš
bandymus. 

Sūjūdis — Lietuva 
Sąjūdžio poziciją palaiko Lie

tuva, patvirtinusi ją ir parašais, 
ir rinkimuose, ir „Baltijos kely
je" . Pasaulio viešoji nuomonė 
taip pat mums palanki. Tiki
mės kad TSKP CK Pareiški
mas neatstovauja ir rusų tautos 
nuomonei. LPS Seimas pareiš
kia: „Baltijos kelias" tapo mūsų 
susitelkimo ir nepriklausomy
bės simboliu, todėl ir toliau sie
kime savo didžiojo tikslo. 

VII LPS Seirr.o pirmininkai 
B. Genzelis ir A. Žalys 

Vilnius, 
1989 m. rugsėjo 5 d. 

JAV Helsinkio komisijos 
nuolaidos sovietams 

VVashingtonas. — Am
basadorius Richard Shifter 
kovo 29 d. pareiškė, kad JAV 
Helsinkio komisija šįmet 
„siaurina savo koncentraciją"' 
nuo septynių šalių iki keturių, 
išleisdama Sovietų Sąjungą 
(įskaitant Lietuvą), Vengriją ir 
Lenkiją, nes ten padaryta „pa
žangos žmogaus teisių ir 
demokratijos srityse". Tai dar 
vienas perspėjimo signalas, kad 
mėginama keisti JAV Valsty
bės Departamento požiūrį į 
Baltijos valstybes. Shifter 
kalbėjo JAV Valstybės Depar
tamento suruoštame susitikime 
su nevaldinių organizacijų 
atstovais, praneša Elta. 

Paklaustas kaip tą pasikei
timą galima suderinti su pra
nešimais apie cenzūrą ir kitus 
žmogaus teisių pažeidimus Lie
tuvoje ir Ukrainoje, Shifter 
atsakė, kad „siaurinama tiktai 
pirminė koncentracija". 

Eltos nuomone, atrodo, kad 
Shifter nepasitarė su Kongreso 
atstovais, kurie priklauso JAV 
Helsinkio komisijai. Dauguma 
jų pasirašė komisijos pirminin
ko kongresmeno Steny Hoyerio 
laišką Shifteriui kuriame rei
kalaujama nuodugniau paaiš
kinti šį buvusios politikos pa
keitimą šiuo metu Washingtone. 

Balandžio įvykiai rodo, kad 
JAV Helsinkio komisija per 

— Motina Teresė, kuri yra 
laimėjusi Nobelio Taikos premi
ją, paguldyta Calcuttos ligoni
nėje ypatingame skyriuje. 79 
metų vienuolė susirgo širdies 
negalavimais. 

anksti nutarė pašalinti Sovietų 
Sąjungą iš savo objektyvo. Prieš 
gruzinų demonstrantus panau
dotas smurtas ir nauji, uždrau-
džiantys sovietinės valstybės ir 
santvarkos kritiką įstatymai, 
grubiai pažeidžia Helsinkio 
susitarimus. 

„Suokalbis' 

Vilnius. — Gėdingojo 1939 m. 
Molotovo-Ribbentropo pakto ir 
slaptųjų protokolų pasirašymo 
50 metų sukakties proga, pa
vergtoje Lietuvoje veikianti „Li-
tuanus" akcinė spaudos bendro
vė išleido visų tų dokumentų 
rinkinį pirmą kartą viename 
kompaktiškame leidinyje. Do
kumentus surinko ir juos spau
dai paruošė žurnalistas Vilius 
Kavaliauskas. Knygos virše
lyje yra garsusis žemėlapis su 
Stalino ir Ribbentropo parašais 
ir jos pavadinimas „Suokalbis". 
Dokumentai pateikiami lietu
vių, rusų ir vokiečių kalbomis. 

Laukimas žmonių grandinėje Lietuvoje, kai bus susijungta rankomis su lat
viais ir estais taikingai laisvės kovai rugpjūčio 23 dienos septintą valandą 
vakare dvidešimčiai minučių. Tautinė Lietuvos vėliava perrišta juodu gedulo 
kaspinu ant kurio nacių svastika ir komunistų žvaigždė. 

Lietuvos atstovai ekumeniniame 
suvažiavime 

Kaunas, rugsėjo 8,1989 (LIO) 
— Ekumeniniame suvažiavime 
Baselyje, Šveicarijoje, gegužės 
15-21 d. dalyvavo pirmą kartą 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
paskirta delegacija. Jos sudėtyje 
buvo vysk. V. Michelevičius, 
„Katalikų pasaulio" vyr. re
daktorius kun. V. Aliulis, Pane
vėžio katedros rektorius kun. J. 
Antanavičius, iš Caritas orga
nizacijos Ona Kazlienė ir Jadvy
ga Stanelytė, „Katalikų pasau
lio" skyriaus redaktorius Petras 
Kimbrys ir katalikų spaudos 
darbuotojas Vytautas Ališaus
kas. Šioje pirmoje kardi
nolo Sladkevičiaus parinktoje 
delegacijoje dalyvavo pasaulie
čiai, bei anksčiau niekur neva
žiavę asmenys. 

Baselyje lietuviai atsisakė 
kortelių, kuriose j ie buvo 
pažymėti kaip atstovai iš Sovie
tų Sąjungos ir išsireikalavo kor
teles ir pašto dėžutes su užrašu 
„Lietuva". 

Škotai ir airiai padeda 
lietuviams 

Plenumo metu apie Lietuvą 
nebuvo nieko užsiminta. Tik 
Rytų kraštų forume vienoje baž
nyčioje kun. Antanavičiaus pa
reiškimas, kad dalyvauja Lietu
vos vyskupų konferencijos skir
ti delegatai, išjudino, kad škotai 
ir airiai pasigėrėję lietuvių lai
kysena, sukvietė mažųjų tautų 
forumą. Ten kun. Antanavičius 
vokiečių kalba perskaitė disku
sinį žodį, kurio nebuvo galėjęs 

Protestas Maskvai 
Vilnius. Neseniai atsiųstas 

„Komjaunimo Tiesos" numeris 
139 savo liepos 21d. laidoje pir
mojo puslapio du trečdalius pa
skyrė viešam protestui. Laikraš
tis sakosi turįs jau 560 tūkstan
čių egzempliorių tiražą. Laik
raščio pelnas — daugiau kaip 
pusantro milijono rublių per 
metus, bet 93 .8^ to pelno turi 
būti atiduodama Sovietų Sąjun
gai. Beveik tuščiame puslapyje 
Lietuvos Komunistų Jaunimo 
sąjungos Centro komiteto poli
tinis biuras ir „Komjaunimo 
Tiesos" redkolegija, reiškdama 
protestą, baigia tai su šia pasta
ba: „Šis laikraščio pirmasis pus
lapis — pirmasis mūsų protes
tas!" 

perskaityti plenariniuose posė
džiuose. 

Savo trumpame žodyje tarp
tautinei auditorijai kun. Anta-
navičius> suminėjęs lietuvių 
trėmimus, žudynes, tikėjimo 
persekiojimą, p* 3kė: „Pas mus 
nėra tikėjimo krizės, nes tikėji
mą teko žūtbūtinai gh:ti... Indi
ferentiško jaunimo ir pas mus 
yra, kaip anų sunkių laikų 
išdava, tačiau šiandien ir jų dė
mesys stipriai susikoncentra 7ęs 
į mūsų tarpe atsikuriančias or
ganizacijas bei į katalikų 
Bažnyčią, kuri sudaro stipriau
sią dvasiškumo šaltini. Mes 
džiaugiamės šių dienų atvirumo 
bei persitvarkymo politika ir 
tautos atgimimu, tačiau ir tu
rime prieš akis dar ilgą ir sun
kų kelio gabalą mūsų kovoje už 
taiką, už teisingumą bei už 
gamtos apsaugą. Mes dar nesa
me savo krašto šeimininkai", 
kalbėjo kun. Antanavičius. 

Uždarymo iškilmių dieną iš
platino kun. Antanavičiaus 
kalbos kelis šimtus kopijų. Buvo 
pagaminta ir tą dieną išdalinta 
1,500 lietuvių vizitinių kortelių. 

Taip pat, buvo nuvežta lietu
viškos žemės į Baselį pasodinti 
„draugystes medžiui". Uždary
mo apeigose kardinolas Marti ir 
suvažiavimo pirmininkas bei 
abu sekretoriai buvo apjuosti 
lietuviškom 'uostom. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kreml iaus kampanija 
prieš Baltijos respublikų tau
tinius pasireiškimus kasdien 
reiškiama Maskvos spaudoje ir 
televizijoje, praneša Reuterio ži
nių agentūra. 

— Lietuvoje susidariusio ko
miteto Sovietų vyriausybei ginti 
pirmininko Aleksandro Timo-
feičevo pranešimu Reuterio 
agentūrai, sakoma: „Valstybės 
mašinerija dabar dirba Sąjū
džiui. Spauda dirba Sąjūdžiui. 
Viskas yra tik vienoje pusėje". 

— Sovietų Naujojo kongreso 
delegatas Kazimieras Antanavi
čius pasakė užsienio žurnalis
tams Vilniuje: „Mes nebijome 
ekonominės blokados. Lietuvos 
žmonės kentėjo ir prieš tai. Jie 
buvo vežami į Sibirą ir išliko". 

— Reuterio korespondentui 
Kazys Alminas kalbėjo: „Jei bus 
paskelbtas karo meto stovis, aš 
siūlau, kad badautų visa Lietu
va. Ar Maskva nori milijonų 
žmonių mirties?" 

— Pietų Afrikos rinkimuose 
valdančioji Tautinė partija, kuri 
buvo valdžioje jau 41 metus, 
pralaimėjo daug vietų libera
lams ir konservatoriams ir vos 
ne vos išsilaikė paviršiuje. Bal
savimuose nebuvo leista 
balsuoti juodiesiems gyvento
jams. Prezidento pareigas einąs 
F. W. de Klerk pažadėjo daryti 
reformas aparteido sistemoje. 

— Beirute Amerika uždarė 
savo ambasada, kai Libano 
krikščionių kariuomenės vadas 
pagrasino pagrobti amerikie
čius. Ten buvo ambasadorius 
John McCarthy ir 30 ambasados 
tarnautojų. 

— Kolumbijoje policija 
suareštavo daugiau kaip 11.000 
žmonių, kai paėjusį savaitgalį 
prez. Virgilic Vargas įsakė pra
dėti narkotik 1 likvidavimo ak
ciją, kada i'uvo nužudytas 
prezidentine Kandidatas, kurį. 
manoma, n ižudė. kaip tik 
narkotikų pikliai . 

Nerimas Baltijos kraštuose 
Politinė Įvykių analizė amerikiečio žvilgsniu 

Nelaime Baltijos 
jūroje 

Stockholmas. — Suomijos 
naftos laivas -usidūrė su Sovie
tų Sąjungos ž <yų laivu Baltijos 
jūroje trečiaci.enį ir 14 sovietų 
žvejų iš 15 asmenų nebegalima 
surasti. Tas pats vienas likęs gy
vas — radijo stotelės tvarkyto
jas yra sunkiai sužeistas. Švedų 
Tingstade radijo pareigūnas Ri
chard Warff pranešė, jog jūroje 
buvo rasti k.turi gyvybės ap
saugos plaus: ii. tai reiškia, kad 
žmonės gali būti nuskendę. 

Lietuvos prokuratūros pranešimu. 
Romas Kalanta pripažintas pilno pro
to ir jis gerai žinojo, ką jis daro, su
sidegindamas Kaune ir protestuoda
mas prieš Lietuvos okupantą. Paste
bima, kad iš tos bylos yra pražuvę 
daug dokumentų. 

— Rytų Vokietijos tūkstan
čiai vokiečių laukią Vengrijos 
pabėgėlių stovykose gavo links
mą žinią palaukti dar keletą 
dienų ir jie bus pervežti į 
Vakarų Vokietiją. Slaptų pasi
tarimų metu buvo susitarta, 
kad Vakarų Vokietija juos su
tinka priimti nuolatiniam apsi
gyvenimui. 

— Moldavijoje rusai tebe-
streikuoja prieš pasiūlytą naują 
kalbos įstatymą, kad Moldavijo
je būtų įvesta moldavų kalba j 
šios respublikos viešąjį gyveni
mą. 

— Varšuvoje naujasis minis-
teris pirmininkas T. Mazovviec-
ki kreipėsi į Ameriką, kad grei
čiau suteiktų ekonominę para 
mą Lenkijai. 

— Santiago miesto centre 
buvo nušautas Čilės kairiųjų 
vadas Jacar Negme. 

Vilnius, — Vakarų žurnalis
tai, kurie šią savaitę lankėsi 
Lietuvos sostinėje, rašo apie lie
tuvių nervinimąsi ir kalbas 
gatvėse, kad nebūtų sustiprin
tos rusų kariuomenės pajėgos 
didžiuose miestuose. Dažnas 
žmogus klausia: „Ką darys 
Maskva?", rašo įvykių analizę 
aptardamas „New York Times" 
biuro vedėjas B. Keller. Mask
vos spaudoje, radijuje ir televi
zijoje užsukta propagandos ma
šina pasisako prieš Baltijos res
publikas; ypač tautinių sąjūdžių 
veikla kritikuojama. 

Vienų gyventojų nuomone, 
kad tankai pradės riedėti Vil
niaus gatvėmis. Bet kitų nuo
mone, Maskva gali laukti ir 
leisti suskilti imperijai, tačiau 
niekas nemato aiškaus kurso 
tarp tų dviejų polių. Paskutinių 
savaičių metu taikingos demok
ratijos kelias pasidarė rimtu 
grasinimu federacijos pastovu
mui. Sovietų vadą labiausiai 
jaudina pareiškimai apie nepri
klausomybę, kuris dabar yra pa
grindiniu tikslu Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai. 

Tik Baltijos reikalas 
Nepriklausomybę esą čia ga

lima įvairiai suprasti. Daugeliui 
ji reiškia atsiskyrimą nuo Sovie
tų Sąjungos, bet kitiems yra — 
tai didžiausias ekonominis ir po
litinis suverenumas laisvoje So
vietų konfederacijoje. Tačiau 
visi sutinka, kad tų ryšių spren
dimas yra tik Baltijos reikalas, 
bet ne Maskvos. Tų dalykų ne-
ricri suprasti Komunistų parti
jos vadai pačioje viršūnėje. 

Žurnalistas rašo, jog niekur 
kitur taip aiškiai nėra Komu
nistų partija nustumta nuo 
reikalų kontrolės, kaip Baltijos 
respublikose, kur sąjūdžiai, at
skiros partijos bei organizacijos 
tapo tikrais valdžios partne
riais. 

„Laikas parodys" 

Kremlius vis primena, kad 
Baltijos respublikose priimtieji 
įstatymai yra tautinių grupių 
inspiruoti ir todėl nepriimtini 
centrui. Bet tie įstatymai yra 
priimti prieš 5 metus išrinkto
sios tarybos pagal senas tai
sykles. O po naujų rinkimų šį 
rudenį arba kitų metų pradžio
je, Baltijos valstybės gali atsi
durti panašioje situacijoje kaip 
Lenkijoje, nebepriklausydamos 
nuo partijos disciplinos, sampro
tauja korespondentas. 

Ir kada Lietuvos Komunistų 
partijos vadas Algirdas Bra
zauskas buvo paklaustas, ar jis 
gali įsivaizduoti būti kitais 
metais mažumos vadu savo res
publikoje, atsakė patraukęs 
pečiais juokdamasis: „Laikas 
parodys". 

Vėliau šiais metais Lietuvos 
komunistų partija mananti per
siorganizuoti ir nebepriklausy
ti Gorbačiovo paritijai. Apklau
sinėjimai rodo, kad 70% Lietu
vos komunistų tam pritaria, lai
kydami tai vieninteliu išlikimo 
keliu, bet Politbiurui Maskvoje 
tai yra apgailėtinas vaizdas. 

Kitas dalykas, kuriuo Maskva 
rūpinasi, yra rusų atmetimas, 
kurie Baltijos kraštuose yra ma
žumoje, tačiau visame krašte 
sudaro daugumą. Jie vadinami 
okupantais ir jų gyvenimas pri 
klauso nuo to, ar jie išmoks res
publikos kalbą. Jie pradėjo 
reikšti protestą, lyg būtų nuo 
amžių gyvenę tame krašte Tad 
Gorbačiovui problemą sudaro 

patys rusai, kurie daugiausia 
yra konservatyvūs partijos apa-
račikai. 

Politinės priemonės 
Tad ką Maskva turi daryti? — 

klausia žurnalistas. Pblitbiuro 
tradicionalistai, kaip Jegoras 
Ligačiovas ir Viktoras Čebriko-
vas, atrodo tiki, kad atsakymas 
glūdi priverstinėje partijos dis
ciplinoje, panaudojant jėgą. 
„Nacionalistai ir separatistai 
veikia aktyviai, kad būtų iš
sklaidyta ir susilpninta vadovy
bė", pasakė Ligačiovas televizi
jos pasikalbėjime šeštadienį. 
„Mes privalome imtis priemo
nių. Bet ne represyvių priemo
nių, ne diktatoriškų priemonių, 
bet politinių priemonių". 

Partija nebėra tokia stipri, 
kaip kad buvo. Baltijos kraštuo
se komunistai nebėra lojalūs 
centrui, daugelis net išstoja iš 
partijos. Gorbačiovas Sovietų 
parlamente tebeturi kontrolę ir 
gali pritaikinti spaudimą Balti
jos kraštams, bet jis nėra už
tikrintas kaip bus atsakyta. Lie
tuva ir Estija jau priėmė įsta
tymus, kurie gali atmesti Cent
ro įstatymus. Šiuo metu tad 
vyksta bauginimo etapas. 

Susidomėjo K.G.B. 
Minėtas žurnalistas tvirtina, 

jog Sąjūdžio vadai šią savaitę 
jam minėjo, kad K.G.B. pradė
jo labai domėtis Sąjūdžio na
riais, klausinėdami apie finansi
nę būklę ir rinkdami medžia
gą apie būsimuosius kandi
datus vietiniuose rinkimuose. 
„Asmeniškai aš esu pasiruošęs 
deportacijai", pasakė Algiman
tas Čekuolis, „Gimtojo krašto" 
redaktorius, 31 m. esąs partijos 
nariu. „Mes visi esame". Taip 
rašo „New York Times" Mask
vos biuro vedėjas B. Keller. 

Bet už pasiuntimą kariuome
nės sutriuškinti tvarkingai vei
kiančius demokratinius sąjū
džius, Kremlių viešoji pasaulio 
opinija pasmerktų, įvyktų riau
šės ir viduje. Gruzijos įvykiai 
visame krašte prieš kariuomenę 
sukėlė pasipriešinimą. Kores
pondento nuomone, Gorbačio
vas sukandęs dantis leis politi
nį kompromisą ir Baltijos sąjū
džiams nedraus veikimo. Kai 
Kremlius pasiuntė įspėjimą. 
Baltijos kraštų sąjūdžiai susi
tiko su savo komunistinėmis va
dovybėmis ir sutarė susilaikyti 
nuo politinių reikalavimų kol 

padėtis atšals. Tai tik susilai
kymas, bet ne nutarimas. ..Mes 
neatsitraukiame iš savo pozici
jos nė vieno inčo". pasakė Arvy
das Juozaitis, vienas Sąjūdžio 
vadų. „Tai tik laikas politiniam 
manevravimui". 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 9 d.: Sergijus. Sera

piną, Ozana. Ramutė. Argintas. 
Valdas. Vylius. 

Rugsėjo 10 d.: Mikalojus, 
Salvijus, Konstancija. Karilė, 
Tautgirdas. 

Rugsėjo 11 d.: Protas, 
Hiacintas. Gintautas. Helga. 
Augantas. 

Rugsėjo 12 d.: Švč. Marijos 
vardas. Gvidas, Valerijonas, 
Diemedis, Tolvaldas. Vaidman-
tė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:23. leidžiasi 7:13. 
Temperatūra šeštadienį 84 1., 

sekmadieni 80 1.. pirmadienį 78 
L, antradienį 82 1. 
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KRYŽIUS ĖJO PER LIETUVĄ 
SAULIUS GALADAUSKAS 

„Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. 
Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, 
laikydamasis tikėjimo, kas dovaną tarnauti — tetarnauja, 
kas mokyti — tegul moko, kas skatinti — tegul skatina; 
kas dovaną šelpti — tegul šelpia dosniai, kas vadovauti 
— tegul vadovauja rūpestingai, kas dovaną gailestingumo 
darbams — tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu". 

Rom. 12, 6-8. 

Iški lmių dalyviai plojimu sveikina kardinolą Vincenta Sladkevičių. 

(Pabaiga) 

Laimingi buvo maldininkai 
gavę pernakvoti sename 
Tytuvėnų vienuolyne. Rodos, 
kad ir sienos čia alsuoja gyvąja 
dvasia, nors vienuolynas seniai 
neveikia. Lietuva laukia atsiku
riančių vienuolynų. Mūsų 
Bažnyčios hierarchija vis ne
skuba, sakydama, kad dar nėra 
jokių garantijų, jog į viešumą 
išėję vienuoliai ir vienuolės, 
greitu laiku netaps dar snau
džiančio, bet pro miegus karts 
nuo karto piktai suurzgiančio 
žvėries aukomis. Tikėkimės, 
kad vienuolynų atsikūrimas yra 
tik laiko klausimas, nes atrodo, 
kad pašaukimais vienuoliniam 
gyvenimui, kunigystei ir ateiti-
ninkijai Marija savąją tautą 
aprūpino. 

Tytuvėnų bažnyčia, kartu su 
vienuolynu, yra nuostabus 
architektūros paminklas. Čia 
gausu meno vertybių ir 
relikvijų. Šalia kitų garsenybių, 
Tytuvėni garsėja savo „Piloto 
laiptais". Tai t iksli kopija 
laiptų, kuriais Kristus buvo 
atvestas pas Pilotą. Su malda 
keliais užkopus šiais laiptais į 
koplyčią, galima gauti atlaidus. 
Mes tai išbandėme. Smagu buvo 
čia, kaip ir Šiluvoje, matyti di
džiulį vaikų būrį, kurie susirin
ko į bažnyčią ruoštis pirmajai 
komunijai . Vaikai sudarė 
didesniąją palydos dalį, kai, 
atsisveikinę šventoriuje, pa
traukėme į Kelmę. Pakeliui 
sustojome prie naujai pastatyto 
koplytstulpio ir dar kartą 
karštai kreipėmės į Tytuvėnų 
Kristaus išpažinėjus, o ypač į 
tuos vaikučius, ragindami juos 
papildyti Lietuvos ateitininkų 
gretas. Tytuvėniškiai buvo pir
mieji pasistatę ne kryžių, bet 
koplytstulpį. Daug dar Lie
tuvoje dvasingumo salų ir kiek
vienoje jų vyrauja skirtinga 
nuotaika — vienokia Paberžėje, 
kitokia Šiluvoje, dar kitokia 
Tytuvėnuose. 

Sunki buvo kelionė iš 
Tytuvėnų į Kelmę. Diena buvo 
tokia karšta, kad ištirpęs asfal
tas kibo prie kojų ir turėjome 
eiti žvyruotu pakraščiu. Nuobo
du nebuvo. Pakeliui sustojome 
pailsėti labai vaizdingoje, senoje 

sodyboje, kur gyvenąs vienuolis 
— didelis bičių mylėtojas. Nors 
jo neradome, bet svetinga šios 
sodybos šeimininkė pavaišino 
mus medumi su pienu ir braš
kėmis. Dar vėliau pakeliui pa-
garbinom koplytėlę, pastatytą 
prie šaltinio, laikomo stebuklin
gu. Buvom jau gerokai nuo kait
ros ir nuo spartaus ėjimo iš
vargę, kai tolumoje išvydome 
Kelmės bažnyčios bokštus. 

Kelmė — nemažas miestukas. 
Prieš įžengdami į kiekvieną 
miestelį ar kaimelį mes 
dažniausiai trumpam stabtelė-
davom, susitelkdavom ir giedo
dami „Lietuva brangi", „Mari
ja, Marija", ar kitą kurią giesmę 
(kurių, tenka prisipažint, mo
kėjom ne per daugiausiai), pa
traukdavome sveikindami pra
eivius ir dalindami šventintus 
paveikslėlius ar katalikišką bei 
Sąjūdžio spaudą. Atsakingais 
momentais kryžių nešti pasiūly-
davom Viliui Orvydui, kuris net 
karščiausią dieną susijuosdavo 
savo ilgą, juodą lietpaltį, tuo, jo 
manymu, pagerbdamas kryžių 
ir suteikdamas procesijai jai 
deramą rimtumą bei iškilmin
gumą. Apie šį, šventumo sie
kiantį, skulptorių, kaip ir apie 
jo garsią sodybą, reikia atskiro 
aprašymo. Grįžęs iš Amerikos, 
žadu aplankyti Vilių Orvydą ir, 
jeigu pasiseks, pasistengsiu jus, 
brangieji šio skyrelio skaity
tojai, supažindinti su dar viena 
Lietuvos dvasingumo sala. 

Mūsų kelionėje, reik pasakyti, 
neįdomių žmonių nebuvo. 

Averkaitę mes vadinome lietu
vaitėmis, nes jos visą kelią 
nuėjo su tautiniais drabužiais. 
Niekada nepavargstančios šešių 
vaikų motinos Liudos Senkie-
nės pasiaukojantis pavyzdys dar 
kartą primena, kad krikščionį 
nuo netikinčiojo skiria ne 
mokslas, o meilė. Pagyvenusi 
moteris Rožė Krasniauskienė 
pirmosios dienos vakarą Kerna
vėje nuo nuovargio net apalpu
si, iš žygio nepasitraukė ir iš
tvėrė su visais iki pat galo. 
Vilniuje vykusiame jaunimo mi
tinge apie būsimą maldininkų 
kelionę išgirdo du jauni vyrukai 
iš Panevėžio. Vytautas Ščer-
binskas nuėjo iki pat Žemaičių 
Kalvarijų, o Gediminas (?) prieš 
pabaigą turėjo pasitraukti į 
darbą. 

Šėtoje prie mūsų prisijungė 
šauni vietinė mergina Zita Bu
kauskaitė; Panoteriuose — dvi 
vilnietės, viena iš jų puiki giedo
toja. Gaila, bet neturiu jų pavar
džių, kaip ir vilniečių motinos 
ir dukros su nedidele pertrauka 
nuėjusių visą kelią, bei trijų 
jaunuolių ir vieno senuko pasi
vijusių mus ties Pociūnėliais. 

Įdomi asmenybė buvo daili
ninkas Gintas (?) iš Vilniaus. Šis 
principingas vegetaras visą 
kelionės laiką ištylėjo, tuo kar
ta i s labai nustebindamas 
žmones, kurie jį palaikydavo ne
byliu. 

Apie mūsų žygio vadą, kaip ir 

bažnyčios šventorių, kur mūsų garbinti pakelės kryžius ir 
laukė labai iškilmingas sutiki- koplytėles. Ranka ir lūpomis 
mas. Iš bažnyčios, padedami vie- liečiant seną pakelės kryžių į 
tos giedorių, nuėjome į kapines, 
kur pasimeldėm prie naujai pa
statyto koplytstulpio stalinizmo 
aukoms. 

Kaip paprastai kreipėmės į 
žmones, ragindami nebijoti, 
statyti kryžius ne tik švento
riuose ir kapinėse, organizuoti 
ateitininkus. 

Mudu su Juziu nakvojome pas 
Antaną Račą. Mane nustebino 
šio žmogaus pasiaukojimas ir 
nuoširdumas. Ir jeigu Vilniuje 
bei Kaune jau ryškėja įvairių 
partijų kontūrai, tai mažes
niuose miestuose ir kaimuose 
žmonės vienijasi po Sąjūdžio 
vėliava ir Sąjūdžio čia kol kas 
vienintelė opozicija vietinei 
valdžiai. 

Pajutę, ką reiškia keliauti 
karštyje, iš Kelmės išėjome 
gana ankstų rytą. Ėjom į Kra
žius ne greitkelu, bet žvyruotais 
kaimo keliais. Kokia graži ta 
mūsų Lietuva! 

Išsimaudėme ežerėlyje ir, 
dienai įpusėjus, pasiekėm 
Kražius. Įspūdingas senasis 
Kražių miestelis su savo tur
tinga istorija. Įspūdinga Kražių 
bažnyčia. Įspūdingas ir josios 
klebonas, „Kražių aidų" redak
torius, kun. Anužis. Istorijos 
nepasakosiu, nes apie Kražių 
skerdynes yra parašyta knyga, 

iniciatyva, i , — ^ - Kunigo Anužio 
apie Vilių Orvydą, reikėtų Kražių bažnyčią greitu laiku 
rašy t i atskirai . Trumpai papuoš nauji vartai su skulptū-
paminėsiu tik, kad keturių 
vaikų tėvas, vienas pajėgiausių 

JAUNIŲ, JAUNUČIŲ IR 
MOKSLEIVIŲ 

REGISTRACIJA 

Daumanto-Diel ininkaičio 
kuopos registracija bus 
vykdoma rugsėjo 17 dieną Atei
tininkų namuose, Lemonte, po 
11 vai. ryto šv. Mišių Lietuvių 
misijoje. 1:30 vai. p.p. — susi
rinkimas ir gegužinė. Tėvų 
komitetas parūpins karštų 
dešrelių. Negalintieji dalyvauti 
asmeniškai, prašomi registruo
tis pas Audronę Norušienę, 11 
Baerchdale Dr., Lockport, IL 
60441, arba telefonu — 
301-7177. 

Dnių neouvo. _ . , , , 
Vilius Orvydas į žygį pasikvie- Lietuvos jaunosios kartos daih-
tė savo keturiolkmetį mokinį n i n k ų ~ V a i d o t a s Z u k a s n e 

Juzį Dapšauską iš Salantų. Ste
bėdamas su kokiu įkvėpimu 
buvęs didžiausias kaimo pa
dauža kalba rožančių ar gieda 
(giesmių jis mokėjo daugiau už 
mus visus kartu paėmus), pra
dedi suprasti, kodėl Jėzus apaš
talus rinkosi iš paprastų žmonių 
tarpo. Visuotinis gudragalvia
vimas mus privedė prie to, kad 
tūlam ganytojui lengviau yra 
traktatą apie artimo meilę para
šyti, nei už tą artimą pasimels
ti, ar jam padėti. Užtat ir ski
riamės nuo pirmųjų krikščionių 
tuo, kad anie turėjo daug Šv. 
Dvasios, o mes — daug knygų 
apie šv. Dvasią. Mūsų ateiti-

, ninkus, siekiančius mokslo vir
šūnių, tarsi įspėja šv. Tomas 
Kempietis: „Nors ir pažinčiau 
visą pasaulio mokslą, bet netu
rėčiau meilės, ką tas mokslas 
man padėtų akivaizdoj Dievo, 
kuris mane teis pagal mano dar
bus?" 

Mokslas, malda ir meilė 
gražiai derinasi Vilniaus 
universiteto studentės Rėdos 
Uksaitės patrauklioje asmeny
bėje. 

Maldininkams nuotaiką kėlė 
nuolat optimizmu spindinti Alė 
Žybūdaitė iŠ Kauno, jauna pa
nelė, atmintinai mokėjusi lita
nijas ir dažniausiai tvirtu skam
biu balsu vesdavusi maldas. 
Ramunę Gedmontienę ir Bronę 

vieną iš sutiktų dvasininkų nu
stebino Bažnyčios istorijos 
žinojimu, o mus teologijos išma
nymu. Vaidotas sakosi esąs Jus
t ino Mikučio mokinys. 

Justino Mikučio — Lietuvos 
Sokrato asmenybė taip pat dar 
laukia tinkamo įvertinimo. 
Savo kelionėje sutikdavom 
nemaža dvasiniai turtingų 
žmonių. Vienas jų — Kelmės 
Sąjūdžio tarybos pirmininkas 
mokytojas Antanas Račas. Jau 
minėjau, kad kartu su Bažnyčia 
mus kartais pasitikdavo ir 
vietos Sąjūdis. Kelmėje sąjūdi
ninkai buvo ypatingai aktyvūs. 
Skambant varpams, su giesme 
perėję miesto centrinėmis gat
vėmis, mes atėjome į didžiulės 

romis. Kelis vartų maketus mes 
jau matėme klebonijoje, kuri 
yra ir Sąjūdžio būstinė ir „Kra
žių aidų" redakcija. 

Siekdami didesnio efekto, 
kražiškiai be mūsų kryžiaus 
nestatė, bet laukė jį pasidarę ir 
duobę iš anksto iškasę. Tad mes 
pirmąkart turėjome progą daly
vauti pačiame kryžiaus pasta
tyme. Aplankę Kražių patriotų 
įkurtą istorijos muziejų, pa
traukėme į Pašilę, kur mūsų 
laukė dar vienas naujas kryžius 
ir nakvynė. 

Mūsų žemaičiai, vis tikinę 
mus, kad Žemaitijoje pakelėse ir 
sodybose atrasime žymiai dau
giau kryžių nei Vilniaus krašte 
ar Aukštaitijoje, neliko apvilti. 
Nuėję ne taip jau ilgą (arti 20 
km), bet labai vaizdingą kelio 
gabalą nuo Kražių iki Pašilės, 
gal dešimt kartų sustojme pa

mušų sielas tekėjo garbinga 
tautos praeitis ir pastarųjų 
dešimtmečių josios kančia. 

Išklausęs pačias vėlyviausias 
Mišias mūsų kelionėje (Pašilės 
bažnytėlėje jau minėtas kun. 
Anužis Mišias baigė laikyti jau 
prieš pat vidurnaktį) ir su visais 
atsisveikinęs aš su dideliu 
nenoru palikau savo bičiulius 
maldininkus ir išvažiavau į 
Vilnių, nes už dienos turėjau 
vykti į Vokietiją, kur PLJS 
buvau pakviestas dalyvauti Va
sario 16-osios gimnazijoje vyku
siame sąskrydyje. Po to atskri-
dau tiesiai į JAV ir mano ryšys 
su maldininkais nutrūko. Žinau 
tik, kad jie sėkmingai ir laiku 
pasiekė Žemaičių Kalvarijas, 
kur juos pasitiko iš visos 
Lietuvos į atlaidus gausiai 
suplaukę žmonės. Girdėjau, kad 
maldininkus pasitiko ir Mišias 
laikė jo ekscelencija kardinolas 
Vincentas Sladkevičius. 

Nueita arti 400 km. Pastatyta 
per trisdešimt kryžių. Bet taip 
ir nesužinojau, ar nuvežė ten, 
kaip žadėjęs, naują kryžių, skir
tą maldininkų kelionei pa
gerbti, kryžių meistras komu
nistas Donatas Gediminskas. O 
gal jis nebe komunistas, o gal 
netrukus Lietuva pasiskelbs 
nepriklausoma valstybe... — 
tada galėsim tvirtinti, kad ir 
mes su savo kelione šiek tiek 
prisidėjome prie Lietuvos išsiva
davimo, nes: „Jeigu Viešpats 
namo nestato, dykai statytojai 
vargsta". 
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Vai pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

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

DR.FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. - Tat. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St 

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

Vokietijos a te i t in inkų šventėje žaidimo „koks prots" metu. Iš kai rės : Zita 
Dubauska i tė , Vilija Bijūnai te , dr. J o n a s Norkaitis , dr. Saul ius Gi rn ius ir 
D a r i u s Udrys. . 

Nuotr. M. S m i t i e s * 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

5 8 3 5 8 . Pulaski Rd., Chicago. IL 
Ta*. 565-2880 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71st St., 

Tel.: 4364100 
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DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel. RE 7-1166; 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

(312) 361-0226 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5! 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., t.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Eisena 

ŠILUVOS GARBEI 
Žemaičių žemėje jau seniai 

garbinama Šiluvos Marijos 
Gimimo paslaptis. Prisime
namas ir tas stebuklas, kai Ma
rija apsireiškė piemenėliams 
Šiluvoje. Čia vėliau buvo pa
statyta didžiulė bažnyčia, Ma
rijos koplyčia, o dabar Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II paaukš
tinta bazilikos titulu. Nors 
atlaidai aštuonias dienas buvo 
švenčiami nuo senovės, bet 
dabar šventė keliama į sekma
dienį. Bet kiekvieną mėnesį 
vieną dieną yra šventė, lyg ir 
Marijos atlaidai. Juos aplinki
niai katalikai labai uoliai lanko. 
Iš visos Lietuvos ir net kaimynų 
žmonės lankosi didžiuosiuose 
Šiluvos atlaiduose, kurie neiš
nyko net prie didžiausių per
sekiojimų ir trėmimų į Sibirą. 

Šiluvos atlaidai su eisena — 
procesija švenčiami ir Chica-
goje. Tai vietinis paprotys, įves
tas tuometinio klebono prel. J. 
Paškausko ir Katalikų federa
cijos pirmininko A. Rudžio. Bet 
šventė pasidarė kasmetinė, 
visuotinė bent Chicagos ir apy
linkių lietuviams. 

Nauja bažnyčia gavo titulą 
Švč. Marijos Gimimo, tai lyg 
Šiluvos atnešimas į Chicagą ir 
į Chicagos lietuvių tarpą. Kai ši 
parapijos bažnyčia buvo sta
toma, Marąuette Parkas buvo 
tikra lietuviška gyvenvietė. Čia 
kiekvienoje gatvėje galėjai rasti 
lietuvišką parduotuvę, kiek
vienoje gatvėje taip pat buvo 
lietuvių gyventojų. Ir tai nusi
tęsė net toli nuo vietovės, kurią 
apėmė parapija. 

Atlaidų atnaujinimas buvo 
lyg pačios Šiluvos, stebuklingos 
vietos, ir visų lietuvių nuolat 
minimos vietovės perkėlimas į 
išeivių tarpą, kad ir jie gyventų 
savo tautos šventėmis, savo tau
tos istorija ir nuotaikomis. Šilu
vos praeitis nėra taip aiški, kaip 
mes šiandien norėtume. Bet ji 
yra aiški tikinčiam žemaičiui, 
tikinčiam lietuviui, nežiūrint 
kur jis begyventų. Ta eisena ir 
primena tėviškę net tiems, 
kurie tėviškės nėra matę ir jai 
neturi sentimentų. 

Nereikia gilintis į praeities 
kovas ir neaiškumus. Tai isto
rijos ir specialių tyrimų reika
las. Bet reikia jausti, reikia 
prisiminti tą netolimą praeitį, 
kurią dar matė, prisiminė ir iš
gyveno vyresnieji ateiviai, kurią 
dabar jaučia pavergto ir lais-
vėjančio krašto broliai ir sesės. 

Šiluva yra viena iš tų švento
vių, kurios teikė Lietuvai ir lie
tuviams varge, nelaimėje, oku
pacijos persekiojimuose, pasi
ryžimo kovoti už savo tautą ir 
kalbą. Ji buvo paguoda, surami
nimas, priebėga, kurioje Marijos 
buvo galima prašyti pagalbos ir 
ištvermės. Juk reikėjo kentėti 
ne tik mūsų broliams ar tėvams, 
bet kelioms ar keliolikai kartų 
prieš mus. Gal dar reikės kentė
ti ir po mūsų. Tačiau Šiluvos 
šventė bus kaip ir buvo stipry
bės šaltinis, kuriame buvo 
galima semtis kantrybės kentė
jimuose ir persekiojimuose. 

Nepamirštame ir kitų Marijos 
šventovių Lietuvoje. Juk ir to
kios vietos, kaip Žemaičių Kal
varija, Pivašiūnai, Aušros Var
tai, Pažaislis — tai vis vietos, 
kur žmonėms buvo priebėga, 
ramybė, paskatas gyventi ir 
kentėti. Tas vietas reikia ir 

dabar prisiminti, jaunesniajai 
kartai priminti. Juk ir sve
timuose kraštuose ne visuomet 
keliai tik rožėmis kloti. Jei ir 
rožėmis, tai jos turi dar daug 
spyglių, kurie bado mūsų kūną. 

Nutautimas, gatvės įtaka, 
blogi draugai ir bendradarbiai 
veda ir mūsų žmones klyst
keliais, kurie nepadeda nei tė
vams, nors jie stengiasi nuo blo
gio savo vaikus sulaikyti, nei 
vaikams, kurie eina tais keliais. 
Tuo turime susirūpinti žmogiš
kai ir pasitikėti aukštesne 
pagalba. 

Nugalėti sunkumus, kliūtis, 
pavojus ir blogas aplinkybes pa
deda tų šventovių prisiminimas. 
Jos nėra tik šventovės, bet 
namai, kuriuose gyvena Mari
ja, Lietuvos žemės ir visų 
žmonių užtarėja, globėja, mo
tina ir nuolatinė pagalba. Kaip 
seniau, taip ir dabar į ją reikia 
žiūrėti ne tik kaip į Dievo Mo
tiną, bet ir kaip į Bažnyčios 
Motiną, gyvenančią mūsų tau
tos bažnyčiose ir mus globojan
čią. 

Marąuette Parko bažnyčios 
procesija daroma ne dėl pasi
rodymo, kad mes esame gyvi, 
kad mes rūpinamės savo tikė
jimo, parapijos, tautos likimu. 
Procesija daroma dėl visokių 
sunkumų, pasitaikančių pavojų 
ir miesto įtakos nugalėjimo. 
Eisena yra ne dėl to, kad mes 
tik eitume, lyg atlikdami tau
tinę pareigą, bet einame dėl to, 
kad norime Marijos pagalbos 
savo tautai, savo šeimoms ir 
kaimynams. Atlaidai nėra vi
suotiniai, kurie apimtų visus 
šiame krašte gyvenančius lietu
vius, bet pirmoj vietoj Chicagoje 
gyvenančius ir norinčius, kad 
dideli l ietuvių skaičiai 
nemažėtų nei savo tikėjimu, nei 
savo tikėjimo praktikavimu, nei 
parapijų palaikymu ir tautiniu 
žvilgsniu. 

Šią prasmę teikdami parapi
jos daromai procesijai duosime 
ir tikrąją reikšmę visiems atlai
dams, kurie tęsis aštuonias 
dienas, o sekmadienį bus di
džiulis pasirodymas. Teiksime 
reikšmę ir patys sau, nes jung-
simės su tais, kurie tą ir kitomis 
dienomis dar uoliau aukosis 
pačioje Šiluvoje, keliais pradė
dami eiti jau iš tolo. Šia eisena 
perkelsime pačią Šiluvą ir ten 
esančius Marijos Gimimo atlai
dus jai reiškiama pagarba. Per
kelsime Šiluvoj esančią bažny
čią į mūsų širdis, į mūsų gyve
nimus, į šeimas, kurios jau 
atitolo nuo savo tikėjimo ir lie
tuviško kelio. 

Sekmadienio procesija — 
eisena nėra tik šios Švč. M. Ma
rijos Gimimo — Šiluvos parapi
jos reikalas. Parapija turi tik 
rūpintis atlaidų pravedimu ir 
pačios procesijos organizavimu. 
Bet visi Chicagos lietuviai turi 
iš religinio ir tautinio įsitiki
nimo joje dalyvauti, parodydami 
solidarumą su atlaidais Šiluvoje 
švenčiančiais, su atgimstančia 
tauta, parodydami ir savo tau
tinę gyvybę išeivijoje. Juo di
desni skaičiai bus eisenoje, juo 
labiau pasireikš tauta kitų tau
tų tarpe, nes atlaidai yra visos 
Bažnyčios ir ypač lietuvių tau
tos, kuri visuomet Marija pasi
tikėjo. 

Pr. Gr. 

AR AMERIKAI REIKALINGAS 
B-2 BOMBONEŠIS 

Prieš dešimtmetį pradėjo gaminti 
moderniško lėktuvo kelionę 

Rimties valandėlei 

UŽ GAUTAS DIEVO 
DOVANAS REIKĖS 

ATSAKYTI 

Dar ir šiandien mano atmin
tyje yra pasilikę, prieš dešimt
metį paskelbti buvusio prezi
dento Jimmy Carter ir jo gyny
bos ministerio sensacijomis 
dvelkiantys teiginiai, kad „JAV 
yra pradėjusios gaminti „radaro 
akims nematomą lėktuvą". 
Šis pareiškimas 1979 m. rugpjū
ty neišsprūdo iš Carterio lūpų 
netyčiomis, bet buvo lyg rimtas 
atsakymas iš tuomet jį puolusio 
rinkiminėje kovoje respubli
konų kandidato R. Reagano. 
Kaip žinoma, pastarasis kaltino 
J. Carterį už JAV ginkluotų 
pajėgų nualinimą. 

Ne paslaptis, kad J. Carterio 
prezidentavimas atnešė Ameri
kai daug ūkinių, politinių ir 
kitokių bėdų, kurių skaičius 
kaupėsi, siekdamas dangaus 
aukštybes ir kurių dar ir 
šiandien pasekmės guli ant vy
riausybės pečių. Taigi J. Carte-
ris sugalvojo apstulbinti JAV vi
suomenę: „įsakiau pradėti 
nematomo lėktuvo gamybą!" 
Bet nei šis jo geras sumanu mas 
neišgelbėjo silpnabūdžio nuo 
išsikraustymo iš Baltųjų rūmų. 

Apie B-2 bombonešio reika
lingumą straipsnis rašytas John 
G. Terino yra liepos-rugpjūčio 
„National Defense" mėnraštyje. 
Jame autorius teigia, kad 
„aukštoji gynybos reikalams 
naudojama technika tarnauja 
taikos išlaikymui pasaulyje". 
Straipsnyje nurodoma, kad šio 
krašto gynybos istorinėje eigoje, 
buvę teigiama, kad, pagaminus 
B-17 ir vėliau B-52, Amerikai 
daugiau nereikėsią kitų tos 
paskir t ies lėktuvų. Kaip 
žinoma, abudu prototipai atliko 
jiems pavestus uždavinius II 
pasaulinio ir Korėjos bei Viet
namo karo dienomis. 

Kaip anksčiau, taip ir dabar 
B-2 taip pat pateko į kritikų 
apšaudomą lauką. Robert B. 

BR. AUŠROTAS 

Costello yra kritikas, nusitaikęs 
į B-2 bombonešį. Ir jis čia naudo
jasi „The Washington Post" 
strėlėmis, mėgindamas dar ne 
visiškai nuo žemės pakilusį B-2 
mirtinai sužeisti. Tik nuostabu, 
kad R. B. Costello yra buvęs R. 
Reagano vyriausybės narys ir 
Gynybos d-te buvo aprūpinimo 
reikalų pasekre tor ius . Jo 
pagrindinis taikinys: per aukš
ta naujo lėktuvo kaina, nors 
lėktuvas buvo pirmą kartą gerai 
išbandytas keturias su puse 
valandų trukusiame skrydyje. 
Jis laimingai pakilo ir nusilei
do Edwards karo aviacijos lėk
tuvų bandymo aerodrome. 
Aišku, kad kritikai siekia vieno: 
neleisti B-2 tinkamai išvystyti 
ir sutrukdyti jo tolimesnę gamy
bą. Kritikai siekia, kad JAV ne
turėtų pranašesnių ginklų už 
komunistinę pabaisą. 

Kita nuomonė 
Aviacijos gen. Bernard P. 

Randolph, vadovaująs Karo 
aviacijos aprūpinimo tarnybai, 
neseniai turėjo progą pareikšti 
savo nuomonę apie B-2 bombo
nešį. Biržely, Scottsdale, AZ, 
įvyko metinis oreivybės ir 
erdvių užkanavimo žurnalistų 
suvažiavimas. Pag r ind in i s 
kalbėtojas čia buvo pakviestas 
gen. Randolph. Jo tema.B-2 ga
myba ir su ja susijusios labai 
rimtos problemos. Deja, JAV 
žinių tarnybos į karo aviacijos 
žinovo pažiūras beveik neat
kreipė jokio dėmesio. 

Atrodytų, kad gen. Randolpho 
pastabos gal buvusios skirtos ne 
tiek atremti B. Costello kritiką, 
kiek pristabdyti JAV kongresą, 
kad jis per daug nenukirptų 
lėšas B-2 gamybai, o dar blo
giau, kad tos programos visai 

nenužudytų. 
Gen. Randolpho nuomone. 

„B-2 bombonešio gamyba yra 
skiriama XXI šimtmečiui. Da
bartiniai inžinieriai ieško nau-

Bet palyginimo esmė yra ne 
žmogiškojo fakto atpasakojimas, 
bet turi tikslą pavaizduoti kitą, 
gilesnę prasmę. Viešpats viso 
pasaulio šeimininkas, žmonėms 
duoda dvasinių turtų: gabumų, 

jos technologijos ir, suprantama, proto pajėgumo, malonių. Tas 
daug kuo rizikuoja. Ir kai yra savo dovanas padalina ne vi-
rizikuojama ir bandoma, tada 
sulaukiama nupelnytos ar ne
reikalingos kritikos", aiškino 
žinovas. 

Šiais laikais nepaslaptis ir 
kam reikia tie tai žino, kokia 
yra brangi erdvių užkariavimo 
programa, taigi ir B-2 yra taip 
pat tos kategorijos technikos 
grupėje. Tai labai brangiai kai
nuoja. Gaminant B-2 negalima 
sumažinti nei radaro (radio de-
tection and ranging), nei infra-
red matavimų, nei garso ir ma
tomumo ir kitų ženklų atpaži
nimo būdingų ypatybių. Neuž
mirš t ina , kad B-2 sveria 
350,000 sv. (apie 175 tonas) ir 
jo sparnų ilgis siekia 173 pė
das (57 metrus). 

Iš kitos pusės žiūrint, mūsų 
kritikai (B-2) dažnai užmiršta, 
o gal net ir nepagalvoja, kiek 
modernios technikos teks 
panaudoti mūsų galimiems 
priešams, kad jie galėtų įveikti 
B-2 pajėgumą, greitį ir naiki
namą potencialą. 

Ir atsitiko taip, lyg pamo
jus burtininko lazdele, kai B-2 
išvydo dienos šviesą. Sovietų 
priešlėktuvinei gamybai išleis
t i 200 bilijonų, galima sakyti, 
„pateko šuniui ant uodegos". 

Dabar kyla klausimas: ar 
mūsų varžovas dar ir toliau 
stengsis su mumis rungtyniau
ti, mėgindamas apsiginti nuo 
B-2 galimų įsiveržimų į jų kont
roliuojamą oro erdvę? 

Kada yra svarstoma, kaip 
brangiai kainuoja B-2 bombone
šis, geležinkeliais pervežamos 
raketos ir galbūt SDI (Strategic 
Defense Initiative) programos — 
ginklų sistemos, šio krašto 
gynybai, tada tektų pagalvoti ir 
apie dabar vykstančias ginklų 
arsenalo sumažinimo derybas. 
Kažin, ar tik ne išvardintos 
ginklų sistemos nebus šiek tiek 
paveikusios Gorbačiovą sėstis 
prie derybų stalo ir pradėti rim-

siems lygiai: vieni, apdovanoti 
tomis dovanomis, yra genijai, 
šventieji, mokslininkai, meni
ninkai, kiti su mažesnėmis 
dovanomis yra daugiau eiliniai 
veikėjai. Tačiau tiek vieni, tiek 
antri gautąsias dovanas panau
doja naudingai žmonijos pažan
gai, praturtindami ir savo 
asmenybę. Daugiau ar mažiau 
dovanų gavę, jas neužkasa į 
žemę, bet padaugina, patobuli
na ir už tai gauna vienodą atly
ginimą. Abiem tarnam, tiek ga
vusiam penkis talentus, tiek tik 
du, bet juos tinkamai sunau
dojus, šeimininko sprendimas 
yra vienodas: „Kadangi buvai 
ištikimas mažuose dalykuose, 
aš tau pavesiu didelius. Eikš į 
savo šeimininko džiaugsmą!" 

Palyginime sakoma, kad šei
mininkas savo turtus padalino 
nelygiai: davė kiekvienam 
pagal jo gabumus. Dievo kara-

mėgintų su JAV varžytis. (Past. 
o ypatingai dabar, kai du maisto 
tiekėjai alkanoms Sov. S-gos 
respublikoms — Lenkija ir 
Vengrija — atsisako toliau 
pasilikti toje pat rolėje — aut.). 

Jeigu B-2 eskadrų įsigijimas 
sudarys palankias sąlygas, kad 
bus galima sumažinti karines 
jėgas ir jų šeimų skaičių Eu
ropoje, tada B-2 bus tikrai pigi 
prekė. Ir strategiškai B-2 yra la
bai svarbus ginklas; jis nebebus 
JAV tridalio (TRIAD) strate
gijos šaka. B-2, kaip nepapras
tas ginklas, bus Amerikos svar
bus puolamasis ginklas. 

Ligi dabar tokio galingo lėktu
vo dar neturėjo nė viena valsty
bė. Šiam lėktuvui ant šios 
planetos tereikia tik keturių 
aerodromų — dviejų Amerikoje 
ir dviejų užjūriuose, iš kurių su 
vienu kuro papildymu ore jis 
galėtų pasiekti bet kurį tašką 
ant žemės. Taip pat nedera 
užmiršti, kad šis lėktuvas gali 

tus ginklavimosi sumažinimo vežtis 20 tonų po 500 svarų 
pasitarimus. oombų. Tai gana įspūdingas 

Amerika yra ganėtinai tur- krūvis, 
tinga technologiškai ir finansiš- Atrodytų, kad argumentai už 

B-2 įsigijimą yra gana svarūs, o 

Lietuvių centro darbuotojai Lemonte. Inž. 
Domanskis. 

Liudas Šlenys ir pirm. 

kai, kad ūkiškai bankrutuojanti 
Sov. s-ga, kurioje verda ir 
kunkuliuoja tautinių mažumų 
nepasitenkinimo katilas net 

ypatingai dėl to, kad jie galės at
grasinti galimą užpuoliką nuo 
rizikingo užmojo. 

lystėje arba Bažnyčioje, nėra ly
gus dovanų-malonių padali
nimas. Tą tiesą plačiai aiškino 
šv. Paulius savo I laiške korin-
tiečims: „Antai, vienam Dvasia 
(suprantama Šventoji Dvasia 
Dievas) suteikia išminties žodį, 
kitam ta pati Dvasia pažinimą, 
kitam tikėjimą toje pačioje Dva
sioje, kitam gydymo dovaną toje 
vienoje Dvasioje, kitam ste
buklingus darbus, kitam prana
šavimą, kitam — dvasių atpaži
nimą, kitam — įvairių kalbų 
dovaną, kitam — kalbų aiški
nimą. Ir visa veikia ta pati Dva
sia, kuri dalija kiekvienam 
atskirai, kaip jai patinka" (I 
Kor. 12, 8-11). Tas pats apaš
talas Paulius apie save sako: 
„Dievo malone aš esu, kas esu, 
ir jo man suteiktoji malonė 
neliko bergždžia" (I Kor. 15,10). 
Dėl to apaštalas yra tikras, kad 
už jo veiklą, iš Dievo gautųjų 
dovanų panaudojimą Bažnyčios 
statybai, Viešpats jam gausiai 
atlygins. Savo gyvenimo gale jis 
rašo savo mokiniui Timotiejui: 
„Kovojau gerą kovą, baigiau 
bėgimą, išsaugojau tikėjimą. 
Todėl manęs laukia teisumo 
vainikas, kurį aną dieną man 
atiduos Viešpats, teisingasis 
„Teisėjas" (II Tim. 4, 7-8). Atly
ginimą už gerus ypač gailes
t ingumo darbus Viešpats 
pažada pasaulio pabaigos teis
me: „Ateikite, mano Tėvo palai
mintieji, paveldėkite nuo pa
saulio sukūrimo jums pažadėtą 
karalystę!" (Mat. 25, 34). Nesi
tikėjusiems tokio atlyginimo 
Viešpats išskaičiuoja gerus dar
bus, kuriuos tartum jam yra pa
darę nelaimingiesiems, netur
tingiesiems. 

Tačiau palyginime yra ir tra
giškas momentas: nubaudimas 
tinginio tarno, kuris, tiesa, šei
mininko nenuskriaudė, jam 
duotąjį talentą grąžino, tačiau 
jo nepanaudojo laimėti kitą 
talentą. Dėl to šeimininko labai 
griežta bausmė: ne tik atima
mas jam duotas talentas (jis ati
duodamas tam, kuris turi 10 
talentų), bet dargi išmetamas, 
atskiriamas nuo šeimininko 
akių ir atiduodamas bausmei, 
kur bus tik verksmo ir dantų 
griežimo. Šiuo posakiu Kristus 
dažnai yra pavaizdavęs amžinos 
bausmės — pragaro kančias. Iš
vada iš Dievo gautąsias dovanas 
reikia gerai sunaudoti ir už tai 
bus atlyginta. Kas jas niekais 
nuleidžia — to laukia bausmė. 

J . V. 

KOMPLIKUOTAS 
REIKALAS 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ 

ŠIMAITIENĖ 

— Baigusi mokslą, netrukus ištekėjau. Dėjau 
maksimalias pastangas kūdikį, tą magišką šeimynnės 
meilės simbolį, turėti. Lankiau pačius geriausius 
specialistus. Sąžiningai pildžiau jų nurodymus. Deja, 
visos mano pastangos likdavo be rezultatu. Liūdesys 

priemones, kad jis gyventų ir būtų sveikas — siaubo 
apimta, ji kalbėjo. 

— Ponia, prašau nesirūpinti. Daktaras G. yra la
bai geras vaikų ligų specialistas. Paveskit visus savo 
rūpesčius jam — raminau ją ir širdy troškau, kad tik 
viskas laimingai pasibaigtų. Tačiau labai bijojau, kad 
gimdyvės viltys turėti normalų kūdikį neištirptų kaip 
pavasario sniegas, kai visas reikalas atsidūrė kitoj švie
soj. Galimas daiktas, kad ir mums su kūdikiu atsiųsta 
diagnozė aukštyn kojom apvirto. Kūdikio geltligė 
galėjo išsivystyti dėl atsiradusių per pirmą nėštumą 
motinos kraujuje antikūnių. Juk tai labai rimtas 
reikalas. Kad tik viskas nebūtų po laiko. Kad tik 
kūdikio smegenys motinos gimdoj arba pirmomis jo 
gyvenimo valandomis nebūtų sužeisti. Tas „kad" 
sunkėsi visais mano kaulais, ir aš, tramdydama savo 

Kiekvienas mokslininkas ži
no, kad mokslas turi savo ribas, 
kurios žmogaus pažinimui yra 
neperžengiamos. Tik tikėjimas 
į aukštesnę Esybę, kurios mes 
turime klausyti, duoda drąsos 
gilintis j gyvenimo paslaptis. 

G. Marconi 

Pasaulyje yra trijų rūšių 
žmonių: vieni mokosi iš savo 
pačių patyrimų, ir tie yra iš
mintingi; kiti mokosi iš kitų pa
tyrimo, ir tie yra laimingi; tre
ti nepasimoko nei iš savo, nei iš 
kitų patyrimo, ir tie yra kvaili. 

Chesterfield 

giliai įsisunkė į mano sielą, nes gyvenimas be kūdikio nerimą, laukiau laboratorinių tyrimų rezultatų. 
nustojo man vertės, ir aš kritau į desperaciją. Dažnai Belaukdama atsargiai priminiau gimdyvei, kad ji 
savo miegamajam kambary užsidarydavau ir ašarų tą taip reikšmingą faktą, kurį man tik ką paminėjo. 
upeliais laistydavau savo nedalią. Vyras ramindavo praneštų ir daktarui G. 
mane ir siūlė kūdikį adoptuoti. Adoptuoti juk ne tas — Ponia, jums iš tikrųjų nėra ko bijoti — drąsinau 
pats, ką turėti savo — atsakydavau jam. Ir giliau į be- ją. — Daktaras G. tylės, kaip sfinksas. 
viltiškumą skendau, nes pasąmonėj galvojau, kad man Gimdyvė, žiūrėdama man į akis, suraukusi kaktą, 
jau niekados nebus lemta turėti savo rausvu veideliu, atidžiai klausėsi. 
nuolat šypsantį vaikelį ir išgirsti iš jo krykštaujančiu Pabaigus man kalbėti, ji ūmai nusisuko į langą ir, 
balseliu tariant taip brangų žodį „mama**. įsmeigusi į jį akis, kažką mąstė. Turbūt norėjo sukris 

Tačiau po šešerių vedybinių metų, pasijutau tokia 
laiminga, kaip paukštelis pavasarį, nes įvyko reikšmin
giausias mano gyvenime įvykis. Pastojau ir sulaukiau 
sūnelio. Daktare, šis kūdikis nėra vien tik mano nemi-

talizuoti savo mintis galutinam sprendimui. 
Po trumpos pertraukos ji atsisuko į mane ir tyliu 

balsu lyg sau kalbėjo: 
• Koks žiaurus likimas mane plaka! Ir kokia kebli 

Kos naktų pralietų ašarų, širdies skausmų dalis, bet yra mano padėtis! Siaubas mane ima kad aš ir vel 
fr didžiausias man ir vis mūsų šeimos žemiškas tur- turėsiu atidengti savo gyvenimo sopulingą medalio 
tas. Todėl maldauju jus, naudokit visas mediciniškas puse. Tačiau turėsiu tai padurti, nes aiškiai matau, kad 

kitos išeities nebėra. Viešpatie, jaučiu, kad tu baudi 
mane už mano sunkų nusikaltimą. Meldžiu tave, ne
bausk mano tau niekuo nenusikaltusio sūnelio! 

Ieškojau tai nelaimingai motinai paguodos žodžių, 
bet lyg užspringau. Niekaip negalėjau tinkamu žodžių 
surasti ir tik tiek tepasakiau: 

— Ponia, tikėkimės, kad viskas laimingai 
pasibaigs. 

— Daktare, ar galėčiau jus kai ko paklausti? — ner
vingai lankstydama savo plonyčius pirštukus ji 
prašneko. 

— Labai prašau. 
— Norėčau žinoti, kiek bilirubino yra mano sūnelio 

kraujuje? 
— Ligoninėj, kurioj jis gimė, turėjo 14.5 milligra-

mų per 100 millilitrų kraujo. Iš mūsų laboratorijos 
rezultatų dar neturiu. 

— Tai 14.5 gal ne taip blogai? — gniaužydama 
rankas, ji paklausė. 

— Tuo tarpu ne — atsakiau jai. — Svarbu kokį bili
rubino kiekį mūsų laborantas suras. 

Tolimesnis mudviejų pašnekesys buvo nutrauktas 
gailestingos sesutės atėjimo. 

— Daktare, — pranešė ji, — laborantas nori su 
jumis telefonu kalbėti. 

— Gimdyvė giliai atsiduso ir, man išeinant iš pala
tos, aimanuodama kalbėjo: 

— Neapsakomas skausmas varsto mano krūtinę, 
nes esu tamsių baimės debesų apsupta. Mano galvoj 
ūžia lyg šimtai bičių. Aš visa tirpstu baimėj. Su nekan
trumu lauksiu jūsų su laboratoriniais rezultatais 
sugrįžtant. „ 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
VĖL VEIKIA 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETAS 

Rugsėjo 1 d. naujus mokslo 
metus pradėjo Lietuvos mokyk
los. Kaip jau pranešta, tą dieną 
buvusiam Kauno valstybiniam 
teatre įvyko Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto atidarymo iš
kilmės. Jose dalyvavo buvę ir 
dabartiniai to universiteto stu
dentai, kurių giedamas „Gaude-
amus" nuskambėjo per Vilniaus 
radiją ir pasiekė klausytojų 
ausis. Kauno universitetas 
įkurtas 1922 m. vasario 16 d. 
Pasak Vilniaus radiją, 1949 m. 
universiteto slenkstį „peržengė 
paskutiniai pirmakursiai. Atro
dė, kad universitetas sunaikin
tas amžiams. Tačiau, kai praėju
siais metais tėvynėje bei svetur 
gyvenanti lietuvių tautos švie
suomenė nutarė siekti jo atkū
rimo, niekas nesitikėjo, kad tai 
įvyks taip greitai...", kalbėjo 
Vilniaus radijo direktorius Aud
rius Matonis. 

Šiandien Kauno Vytauto Di
džiojo universitetas jau turi 178 
studentus, kurie kol kas moky
sis trijuose fakultetuose: huma
nitarinių mokslų, verslo ir tiks
liųjų mokslų. Tegalėjo įstoti tik 
vienas iš keturių norinčių. Per 
konkursą priimti keli lietuviai 
iš Punsko ir vienas iš Sibiro. Kol 
kas universitetas glaudžiasi 
nuomojamose patalpose, bet at
rodo, kad gaus nuolatines patal
pas, o gal ir senuosius savo 
rūmus, kur šiuo metu įsikūręs 
Kauno Politechnikos institutas. 

Vytauto Didžiojo universitetą 
dalinai išlaiko valstybė: moka 
stipendijas studentams ir atlygi
nimus dėstytojams. Likusias 
lėšas reiks sutelkti kitokiais 
keliais. Vilniaus radijo žodžiais, 
„žinant, kad užsienyje aukštoji 
mokykla laikoma nepriklauso
ma, jei valstybės dotacija sudaro 
nedaugiau, kaip 49 nuošimčius, 
tai Kauno VD universitetas 
įgauna nepriklausomą statusą". 

Rektoriaus ir senato rinkimai 
numatyti gruodžio mėnesį, o 
rektoriaus pareigas dabar eina 
akademikas Jurgis Viliamas. 
Šiais metais VD universitete 
dėstys 11 lietuvių profesorių, 
gyvenančių išeivijoje. Su vienu 
iš jų — Australijoje gy ven inčiu 
filosofijos profesorium Vytautu 
Doniela — radijas perdavė 
trumpą interviu, kuriame prof. 
Doniela pareiškė: „Kiek tai lie
čia politinį statusą, svarbu, kad 
ta tauta, kuri nori būti laisva, 
nepriklausoma, tai turi turėti ir 
tam tikrą dvasinį pagrindą... 
Tiek, kiek universitetas akty
viai įsijungia ir palenkia tautos 
gyvenimą, tiek jis tuo pačiu pa
deda kurti ir stiprinti tautinę 
dvasią bei kultūrą..." 

Lietuvos vicepremjere prof. 
Kazimiera Prunskienė pastebė
jo, kad Vytauto Didžiojo univer
siteto atkūrimas tai dar vienas 
įvykis, ženklinantis Lietuvos at
gimimą ir valstybingumo atkū
rimą. Tai ne šiaip dar vienos 
aukštosios mokyklos atkūrimas. 

Pasak Vilniaus radijo, „įspū
dingas buvo vieno kalbėtojo lin
kėjimas: kad universiteto gar
sas pasklistų po pasaulį, kaip 
skambėjo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto vardas". 

Iškilmingam posėdžiui pasi
baigus, jo dalyviai aplankė Lais
vės paminklą muziejaus sodely
je ir Vytauto Didžiojo bažnyčią, 
kur buvo atlaikytos universite
to atkūrimo proga iškilmingos 
Mišios. 

Grįžtant į teroro 
laikus Lietuvoje 

„Dirvos" š.m. VIII.24 d. nr. 1 
puslapyje, šalia šiemetinio „Dir
vos" novelės premijos laimėto
jo Antano Dundzilos iš 
VVashingtono nuotraukos ir 
oficialaus vertintojų komisijos 
pranešimo, kad jam paskirta S. 

Kašelionio premija, per tris 
savaitraščio skiltis įdėta kita 
nuotrauka su parašu: „Stalino 
teroro aukoms atminti buvo 
pastatytas paminklas Plaus-
kinių ka ime, Žemaitijoje. 
Šioje vietoje 1943 m. liepos 24 
d. buvo ž iaur ia i nužudyti 
Plauskinių kaimo aštuoni vals
tiečiai". 

Atkreipiau dėmesį į datą, ge
rai prisimindamas, kad 1943 m. 
Lietuvoje siautė ne Stalino, bet 
Hitlerio teroras. Greit supratau, 
kad ir šiame komputerių techni
kos (kuriai, kiek žinau, nemažai 
dėmesio skiria ir dabartinis 
„Dirvos" laureatas A. Dundzila) 
čia gali būti korektūros klaida. 
O jos nesibaigia nuo Gutenber-
go laikų. Užsidėjęs akinius, pa
tikrinau įrašą ant Plauskinių 
kaimo laukuose esančio pa
minklo, įrašas patvirtino, kad 
aštuoni valstiečiai — J. Reka
šius, S. Varpjotas, S. Pamedin-
tis, L. Pliuškys, S. Jurkus, K. 
Kalnikas, M. Navardauskas ir 
P. Paulikas — buvo nužudyti 
1945 m. liepos 24 d., taigi Sta
lino terorui siaučiant. Tai bene 
ir paskatino šioje ir ateities skil
tyse pažvelgti, kaip dabarties 
žymiai laisvesnėje tarybinėje 
oficialioje ir pusiau oficialioje 
spaudoje žiūrima į dabartį bei 
skaudžią praeitį. 

Viename iš įdomiausių Lietu
vos savaitraščių „Literatūra ir 
menas" š.m. nr. 31 paskelbtame 
straipsnyje „Lietuvos žemėje iš
saugoti" rašoma: „Štai Ispani
jos kandiljas Franciskas Fran
kas (mirė 1975 metais) amžina
jam poilsiui vietą pasirinko 
bendrose falangistų ir respubli
konų kapinėse. Jo kapas tarp 
šių dviejų į nebūtį nuėjusių jėgų 
simbolizuoja ispanų susitaiky
mą bendros ateities vardan..." 

Atsikleidęs šį Ispanijos susi
taikymo epizodą, straipsnio 
autorius atvirai žvelgia į dabar
ties Lietuvą: „...Lietuvoje po se
novei genocido vykdytojai vis 
dar slapta valgydinami, gydomi 
specialiose ligoninėse, karšina
mi specialiuose pensionatuose, 
o kai ateina laikas išvykti ko
jomis į priekį, vėlgi graužiasi į 
smiltis toli nuo ,mylimos liau
dies' — Antakalnio karių kapi
nėse. O Lietuvos partizanai, dar 
taip neseniai keikti, vadinti 
banditais, iki šiol neturi civi
lizuoto žmogaus vertos amžino 
poilsio vietos tėvynėje, už kurią 
padėjo galvas..." 

Ta 1 straipsnio autorius Jonas 
Vainauskas teisingai klausia: 
„Ar tai civilizuotos šalies, tau
tos tikrovė? Civilizacija, huma
nizmas dar tik žengia į mūsų 
žemę..." 

Mums lieka pasidžiaugti, kad 
civilizacija, humanizmas, kol 
Maskva nesustabdys, jau žengia 
į Lietuvos žemę. Tai liudija ir 
kai kuriose Lietuvos vietose 
partizanų palaikų perkėlimas iš 
beženklių kapų miškuose, luš-
nuose ir raistuose į parapijų 

Solistai Janina Čekanauskienė ir Antanas Pavasaris, akompanuojant muz. 
Aloyzui Jurgučiui, dainuoja Los Angeles Lietuvių Radijo valandėlės pobūvyje. 

Nuotr. VI. Gilio 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

kapines. Vienoje kitoje Lietuvos 
vietose jų prisiminimui atideng
ti paminklai. 

NUOTAIKINGA POPIETE 
SU LIETUVIŲ RADIJO 

RĖMĖJAIS 

Los Angeles Radijo valandėlės 
metinis pobūvis rugpjūčio 20 
dieną Šv. Kazimiero parapijos 
salėje buvo įdomus ir 
sėkmingas. 

Daugiau negu 200 dalyvių, 
gera nuotaika, malonus pa
bendravimas; ši su radijo 
klausytojais ir rėmėjais gražiai 
praleista vasaros sekmadienio 
popietė paliks neužmirštamus 
įspūdžius. 

Trumpą ir nuotaikingą 
meninę programą atliko solistai 
Janina Čekanauskienė ir Anta
nas Pavasaris, akompanuojant 
muzikui kompozitoriui Aloyzui 
Jurgučiui, kurio dėka įvyko ši 
muzikinė programa. 

Solistė Janina Čekanauskienė 
gyvai, su įsijautimu padainavo: 
„Oi kas sodai", — aranžuotą 
komp. Broniaus Budriūno, 
„Pamylėjau vakar" — Stasio 
Šimkaus ir romantišką italų 
dainą „Sugrįžk į Sorento". 

Solistas Antanas Pavasaris iš 
didelio savo dainų repertuaro 
atliko ,.Godelės", — Antano 
Vanagaičio, „Bernužėli, nesvo-
liok" — Miko Petrausko ir „Sta
sys" — Antano Vanagaičio, o 
bisui visiems patiko „Grenada". 

Pabaigai abudu solistai sutar
tinai atliko tris duetus: „Jau 
vakaras buvo", — Miko Petraus
ko, „Aidais gražių dainelių", — 
Mendelson-Bertoldi ir „Oi. ber
neli , vienturį" , — Juozo 
Tallat-Kelpšos. Bisui — 
melancholiškas „Plaukia sau 
laivelis", — muz. Stasio 
Šimkaus. 

Solistai apdovanoti gėlėmis ir 
gausiu plojimu. 

Po meninės programos ir gerų 
vaišių, turtingas su gerais 
laimikiais dovanų paskirstymas 
paįvairino pobūvį. 

Malonu buvo pobūvyje matyti 
gausų būrį svečių iš Lietuvos — 
net 17. 

ROBERTAS KAMM 
NAUJAS 

PROFESIONALAS 

Svečiai neskubėjo skirstytis 
namo, nes radijo darbuotojai 
visus nuoširdžiai priėmė ir 
sudarė gerą nuotaiką. 

Pabaigoje muzikas Aloyzas 
Jurgutis pakvietė visus daly
vius sudainuoti Radijo valan
dėlei „Ilgiausių metų". 

Visiems, prie šio metinio 
renginio prisidėjusiems darbu ir 
aukomis, priklauso nuoširdi 
padėka. Gaila, bet jų visų pa
vardžių išvardinti neįmanoma, 
nes Radijo valandėlė turi ilgą ir 
nenutrūkstamą talkininkų 
grandinę. 

Pobūvis davė gražių pajamų, 
kurios Radijo valandėlės 
vadovybei duoda daug vilčių ir 
padrąsinimą šį darbą tęsti dar 
ilgus metus. 

Vytautas Šeštokas 

GEGUŽINĖ SU SĄJŪDŽIO 
NARIAIS 

»i 

Los Angeles Pensininkų klu
bo neeilinėje metinėje 
gegužinėje, sekmadienį, rugsėjo 
24 d., 12 vai . dieną, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje daly
vaus Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo tarybos narys 
filosofas Arvydas Juozaitis ir jo 
žmona Laima, o tž-ip pat ir 
tarybos narys Alvydas Meda-
linskas. 2 vai. tuoj po pietų 
gegužinėje, A. Juozaitis kalbės 
apie Sąjūdžio planus ir filosofiją. 
Po to A. Medalinskas praneš 
apie jaunimo ir kitas organiza
cijas Lietuvoje. Visi kviečiami 
atvykti . Pietums s ta lus 
užsakyti pas Petronėlę Valiu
lienę (213) 654-3690 ar Juozą 
Kaributą (213) 665-2619. Pensi
ninkų klubui talkina Lietuvių 
Bendruomenė ir Los Angeles 
Jaunimo sąjunga. 

ROKO MARŠAS 
LIETUVOJE 

Šių metų roko marše per Lie
tuvą dalyvavo iš išeivijos trys 
vienetai: „Naujas kraujas" iš 

Pavasarį ir vasarą išsivysto 
visas gamtos grožis, taip pat 
išeina iš mokyklų studentai, 
vieni į atostogas, kiti jau į savo 
pasiskirtas profesijas. 

Robertas Kamm, gimęs Los 
Angeles rajone Englewood, 
augęs Fort Myers, Florida, 
baigęs Florida State universi
tetą su Bachelor of Political 
Science pažymiu, buvęs 
universiteto Dean sąraše dvejus 
metus, gavęs gerus pažymius, 
gavo paskyrimą stoti į Federal 
Aviation Academy, Oklahoma 
valstijoje, su pilna stipendija ir 
išlaikymu. 

Po metų mokymosi akademi
joje septynias dienas į savaitę be 
jokių pertraukų šventėms, bai
gė mokslą aukštais pažymiais. 
Kadangi pasižymėjo moksle, 
galėjo pasirinkti aerodromą, 
kuriame nori dirbti. Jis pasi 
rinko, kur oras vėsesnis, 
Floridos šiaurėje Jacksonville 

Robertas Kamm 

Airport, gražiajame mieste prie 
Atlanto vandenyno. 

Į Federal Aviation Academy 
— oro trafiko kontroliavimo 

Los Angeles, Californijos, 
Dariaus Polikaičio grupė iš 
Chicagos ir Edis Punkris iš To
ronto, Kanados. Edžio Punkrio 
kelionę f inansiškai rėmė 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba. Didelio 
dėmesio bei pasisekimo susilau
kė išeivijos jaunimo atstovai. 
Tūkstančiai jaunuolių juos gir
dėjo dviejų savaičių ilgumo 
kelionėje aplink Lietuvą. Ste
bino jaunus muzikantus faktas, 
kad jie rado Lietuvos jaunimo 
tarpe tiek daug žinančių apie 
juos ir girdėjusius jų dainas. Mė
giamiausia Edžio Punkrio 
sukurta „Kaime, kaime Žemai
tijoj", o Dariaus Polikaičio — 
„Aš čia gyva". Anot Edžio 
Punkrio: „Tikrai nesitikėjau, 
kad turiu tokią paklausą savo 

muzikai Lietuvoje... Jie žinojo 
mano dainų žodžius (iš Lietuvą 
jau pasiekusios jo paruoštos 
dainų plokštelės „Aš ir Tu", 
kurią platina PLJS valdyba) ir 
kar tu dainuodavo... Buvau 
galvojęs mesti dainų ir muzikos 
kūrybą, bet dabar turiu tiek 
daug naujų minčių, tiek daug 
entuziazmo ir pajutau, kad 
vertina mane Lietuvoje... Kur
siu ir toliau!" Džiugu girdėti, 
kad išeivijoje gimusiosios kartos 
atstovai gali parodyti Lietuvoje 
esančiam jaunimui, kad Bernar
do Brazdžionio žodžiais ir 
Dariaus Polikaičio muzika 
sukurtos dainos „Aš Čia gyva" 
(užvardinimas Dariaus Poli
kaičio plokštelės) išeivijos jau
nimo atstovai tikrai parodė, kad 
mes ir čia gyvi. 

akademiją nelengva įstoti ir 
tęsti mokslą, nes jaunuolis turi 
būti baigęs universitetą, būti 
blaivus, rimtas, sveiko kūno, 
gerų nervų ir orientacijos. Ta 
profesija reikalauja didžios 
atsakomybės. 

Robertas, jauniausias Joanos 
ir David Kamm sūnus. Jo tėvas 
yra prezidentas Florida Stock 
Index ir viceprezidentas Dean 
Witter-Sears finansinių kompa
nijų, yra brokeris ir kolumnis-
tas. Jo straipsniai dedami kas 
savaitę didesniuose laikraš
čiuose Floridoj apie ekonomiją. 
Motina y ra mokytoja. Šį 
semestrą jų parapijos — 
Resurrection of our Lord — 
klebonas pakvietė ją vyriausia 
— principai religinio skyriaus 
mokykloje. 

Roberto jaunesni broliai Eric 
ir Rex abu lanko Floridos State 
universitetą. Eric geras sporte. 
Sį semestrą yra punter-kicker 
futbolo komandoje. Turėdamas 
gražų balsą dainuoja universi
teto vyrų chore. Rex pasi
žymi moksle ir yra geras golfi-
ninkas. Taip pat yra talentingas 
muzikas, groja trambonu uni
versiteto Marching Band. 

Visi trys broliai nuo pat 
mažens priklauso Amerikos 
skautų organizacijai ir, kaip ir 
jų tėvas, yra pasižymėję veikime 
ir tapę Eagle Scouts — ereliais, 
gavę aukščiausią laipsnį skau-
tybėje. 

Visi trys yra trečios kartos čia 
gimę lietuviai, mažai supranta 
lietuviškai, bet lietuvių dvasioje 
didvyriai. Visur sakosi esą lie
tuviai, ypač dabar, kai skamba 
Lietuvos vardas plačiame pa
saulyje kovoje už laisvę. Dides
nėse šventėse jų gražiajame 
kieme plevėsuoja Lietuvos 
vėliava. 

Roberto visa šeima, giminės, 
kolegos, draugai su juo džiau
giasi, jam pasiekus savo ilgų 
metų svajonę ir tapus Air Traf-
fic kontrolieriumi. 

n.n. 
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I N D U S T R I E S W 
International Industries 

9525 So. 79th Ave. 
Hickory Hills, IL 60457 

Tel. 312-430-8090 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje. 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti: 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtirų patarnavimą. 

f\vl midlcind Federal 
• • • • ^ ^ Ravinnc and I oan Accnriatmn 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE j3aiiraS*" 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 

Kreipkitės — atsakysime j visus jūsų klausimus 

ŽAIBAS 
9525 So. 79th Ave. 

Hickory Hills, IL 50457 
Tel. 312-430-0074 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
598-9400 

BRIGHTON PARK 

INTERNATIONAL 

4040 ARCHER AVENUE 
254-4470 

Pranešame, kad visos 1989 m. ekskursijos jau užpildytos. Dėkojame visiems sa
vo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, ir ruošiamės tikrai (domiam 
ir Įvairiam 1990 m. sezonui. 

Primename, kad 6. T. INTERNATIONAL apskritu* metus teikia įvairias paslau
gas. Visi Jūsų biznio ar turistinės kelionės reikalai bus sutvarkyti profesionaliai 
ir sumaniai. 

EDC 
IfNOER 

J2*Krelpk 

Norintiems viešėti Lietuvoje 5 dienas ar 5 savaites, sudarome individualius 
maršrutus, sutvarkome dokumentus bei visus kelionės ar viešbučio reikalus, ir 
Jūsų paslaugoms parūpiname patyrusi asmenį Jus pasitikti. 

Kreipkitės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė! 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 80457 TEL: (312) 430-7272 A 



KEDAGUOJA ST. SEMĖNIENE CH1CAGO, ILL. 60629. (312; 925-5988 

ŠEIMOS DRAUGĖS 
jos neturėtų būti pamirštos 

Yra tam t i k r a s moters tipas, 
kurį retai pastebime, dar rečiau 
apie jį kalbame ir literatūroje 
užtinkame. Ta i kuklios, var
gingos moterys, vienišos, daž-

laimė, kad atskubėjo Živilė... O 
toji Živi lė , t a r n a i t ė , buvo 
vargšė, netekusi vyro ir vienin
telio sūnelio. Pragyvenimui rau
davo linus ki t iems, nuimdavo 

t ikrai įžymia moterimi. 
Mano tėvai nesielgė su ja kaip 

tarnai te , kuriai duodami įsaky
mai. Į ją buvo žiūrima, kaip į 
šeimos narę, su kur ia buvo ta
r iamasi visais namų ruošos, 
atsargų paruošimo žiemai ir me
niu planavimo klausimais. Ypač 
mano motinos meilė Kaziūnei 
buvo neslepiama. Bet Kazė nie-

niausiai vaikų auklės, tarnai- daržus, eidavo bulvių kasti ir kad netapo per familiari, į tėvus 
tės, darbininkės, kurios gyveni
me tų . su kur ia i s bendravo, pa
lieka kartais neišdildomą atmi
nimą. Tokia anglų Nannie yra 
išgarsinta, užimanti šeimoje 
svarbų vaidmenį, vaikų myli
ma, prie kurios galima prisi
glausti ir karčiomis ašaromis 
išsiverkti. Rusų poetas Aleksan
dras Puškinas yra įamžinęs 
savo nianią atskiram eilėrašty 

tikėjosi rasti sau kampą pas 
ūkininkus Stanaičius. Kuomet 
Stanaitienė pagimdė vaikelį, 
laimingųjų džiaugsmas sudilgi
no ja i širdį. Už l indus i už 
krosnies Živilė tyliai pravirko. 
Tačiau ji jautėsi saugi pas gerus 
žmones. 

Tokios moterys, doros, parei-

visada kreipdavosi žodžiais 
„Ponia" ir „Ponas", ir laikė, 
savo savigarbos jausmo padik
tuotą distanciją. Socialiai ji 
buvo labai sąmoninga savo-dar-
bininkės-klasės ir vidiniai jai 
užeidavo maištingos nuotaikos 
dėl egzistuojančių socialinių 
neteisybių. Kaziūnė buvo akty
vi kan . Dogelio įsteigtos tarnai
čių Šv. Zitos draugijos narė, lan-

būt i jo šeimininke. Tai buvo 
Kazės gyvenime tikrai geros 
d i e n o s . J i tapo v is iškai 
s a v a r a n k i š k a šeimininkė ir 
gyveno apsupta jos mylimų 
žmonių. Savo sunkoko būdo 
„ P o n u i " j i nes ivaržydavo 
p a s a k y t i t i e sų žodį. Dėdė 
Viktoras buvo šeimos žmogus ir 
labai mylėjo savo sesers ir 
brolių vaikus. Mes nuolatos 
„maišėmės" tarp abiejų butų, 
visada mieli svečiai pas dėdę 
Viktorą ir Kaziūnę, kurią mes 
labai mylėjome ir gerbėme, tar
t u m antrąją Motiną. Ypač prie 
Kaziūnės buvo prisirišusi mano 
j a u n i a u s i o j i sesuo Giedra , 
kur ia i gimus, Kaziūnė perėmė 
auklės darbą 4 metams, tėvams 
pasamdžius kitą šeimininkę. 
Giedra visą gyvenimą liko Ka
z iūnės favor i te . Nuo seno 
kalbėjusiai rusiškai, vokiečių 
okupacijos metu Kaziūnei pano
rus pramokti kalbėti vokiškai, 
Giedra, kaip išmanydama, ją 
mokė. 

Mums užaugus, Kaziūnė labai 
džiaugėsi mūsų muzikine bei 
scenine veikla ir kiekvieną 
mūsų „laimėjimą" atžymėdavo 
savo paruoštu skanumynu ar 
dovanėle. Dar ir šiandien labai 
branginu per visas gyvenimo 
sumaištis išsaugotus 6 šaukšte
lius, Kaziūnės man padovano
tus debiuto Kauno operoj proga. 

Kaziūnė turėjo brolį, gyvenusį 
Rokiškyje, su kuriuo ji mažai 
bendravo, ir psichiškai nesveiką 
seserį, kur i pirmojo pasaulinio 
karo metu kažin kaip buvo 
atsidūrusi Vilniuje ir ten po 

laiškų pluoštą, su visomis gra
matinėmis klaidomis, iš kur ių 
šviečia jos mylinti širdis. Pasku
tiniame laiške, ligoninėje padik
tuotame dėdienei Banait ienei , ji 
man rašė, kad nors ir liko nete
kėjusi, ji t ikrai turėjo savo 
šeimą — mus visus; apie geresnę 
nė svajoti nebūtų galėjus.. . 

Atsiminimuose Kaz iūnė stovi 
šalia mano tėvų. J i yra dalis 
mano laimingos va ikys tės ir 
j a u n y s t ė s p r i s i m i n i m ų , ka i 
mes, trys seserys, augome pil
nuose meilės t ėvų namuose , 
k u r i ų geroji d v a s i a , š a l i a 
Motinos, buvo m ū s ų Kaziūnė. 

S a l o m ė j a 
N a s v y t y t ė - V a l i u k i e n ė 

Ona Pašilaitė 

DRAUGAS, šeštadienis, 19*9 m rugsėjo mėn. 9 d. 

O n a Pašilai tė. 
.balandžio men. 

mirus; 

gingos ir jautrios, tarnavusios 
savuiumuą tiisMioiu e u c ^ o u - pas humaniškus , geraširdžius w ^ 
je, poemoje „Eugenijus Onegi- šeimininkus, prisirišdavo prie kydavo jų susirinkimus ir rengi-
nas" . Mūsų grožinėje literatūro- jų, dėkingos už globą pasida- n ius , svajodavo praleisti senatvę 

rydavo lyg jų šeimos narėmis. j ų pasistatytuose poilsio namuo- lenkų okupacijos pasiliko gy-
Prisiminti kelias tokias mote- s e Kretkampyje. Kaziūnė buvo venti. Kaziūnė labai sielojosi tos 

ris paskatino pranešimas apie giliai religinga, išt ikima Prisi- sesers Elzės likimu ir rūpinosi 
profesoriaus Paul iaus Galaunės kėlimo parapijos narė , didžiai jos perkeldinimu į Kauną. Vii 

je teko užeiti tokią merginą pas 
Antaną Vaičiulaitį ir kt., o kiek 
plačiau trumpoje K. Maruko no
velėje „ P a p r a s t a i s t o r i j a " 
(Vilnius, „Vaga", 1981, 230 p.) 

Štai , Stainienė, jauna , graži, čiųjų-dukters, sūnaus ir žmonos, 
ūkininkė, prieš metus ištekėju- paminėta ir šeimos draugė 
si, guli lovoje - tur i gimti jos Lėvutė. („Draugas" , 1988.X.-
pirmasis kūdikėlis. J a i baugu ir 19). Be to, ryšium su tuo čia yra 
neramu, ji norėtų, kad šalia bū- atskleidžiami Nepriklausomos 
tų ar t imas žmogus, kuris už- Lietuvos laikotarpio kai kurie 
jaustų, paguostų... Tačiau jos mūsų šeimų aspektai , kurie 
vyras dirba už namų, tėvai mažai žinomi ne t ik okupuoto-
seniai mirę, o vienintelė sesuo, je Lietuvoje, bet ir išeivijoje, taip 
ketveriais metais anksčiau už ją p 3 t paminimi sunkių karų laikų 
ištekėjusi, gyvena toli. J a u n ą nepamirštini epizodai, 
moterį ima smaugti ašaros... J i 
tokia vieniša, apleista... Viena V. Daug i rda i t ė -S ruog i enė 

Kaziūnė 

Kazimiera Vaičiūnaitė, Nas-
vyčių ir Banaičių šeimos drau
gė Kaziūnė. 

mirtį. Ten, greta velionio liūdin- gerbianti jos kleboną Kan. Fe 
liksą Kapočių. 

Kaziūnė buvo patraukli būty
bė, kurią a ts imenu visada šva
riai ir gražiai apsirengusią. 
Ypač gražiai ji atrodydavo ei
dama į susir inkimus ir bažny
čion. Todėl pasiūlymų vedyboms 
jai netrūko, nors ji pati kavalie
rių visai neieškodavo. Prisime
nu jos paskutinį a ts tumtą ger
bėją. Tėvams kažkur išvažiavus, 
mes 3 dukros, Kaziūnės priežiū
roje buvome išleistos vasaroti į 
dėdės Stepono Nasvyčio dvarą, 

3 vaikai. Anksti mirus motinai, kur gyvenome atskiroje klėtelė-
o ne t rukus ir tėvui, našlaičiais je. Net rukus Kaziūnę pradėjo 
likę vaikai dar maži turėjo eiti lankyti garžuolis dvaro dar-
dirbti pas žmones. Kaziūnei ne- b i n i n k a s , ma ty t i sužavė ta s 
teko išmokti nei skaityti, nei apsišvietusios miestietės. Deja, 
rašyti. I mano tėvų namus ji jo pasipiršimas buvo a tmestas ; 
atėjo labai suvargusi, kentėda- Kaziūnė buvo už jį daug prana- tą organizuotai, tiksliai dirbti ir 
ma nuo acne vulgaris odos ligos, šesnė. Jos svajonių kara la i t i s švariai užlaikyti namus. Kaziū-
Mūsų motina pasakodavo, kad buvo romantiškas kino aktorius nei gyvenant tame pačiame na-
jos veidas tada buvęs lyg atvira Ramon Novarro, į kurio filmus me, Elzė jautėsi tikrai saugiai. 
žaizda, iš kurio švietė gražios, mudvi drauge eidavome ir juo Deja, atėjus laikui pasi traukti 
gyvos akys. Tėvams patiko mer- labai žavėdavomės. Kaziūnės 
ginos įgimta inteligencija ir at- kukl iame kambarėlyje a n t sta-
virumas. Nežiūrint jos nuotykių lėlio stovėjo to kino žvaigždės, 
Rusijoje, tėvai ją priėmė tarnai- Kaziūnės vadinamo „Romiva-
tės pareigoms. Tėvas, būdamas ro" , nuotrauka. Jokie vargšai 
gydytojas, greitai sutvarkė jos berneliai prieš tokį svajonių 
veido odą, ir Kazimiera tapo karalai t į negalėjo atsilaikyti . . 
t ikrai patraukl i , smulkaus su- ' " " ' 'n"~ w—""—" 

nių atgavus, tai jai pavyko pa
daryti. Kaziūnė pasiėmė visišką 
atsakomybę už savo kvailiukę 
seserį. Tikrai jaudinantis buvo 
Elzės prisirišimas prie Kaziū
nės. „Mam siostra" ji nuolat gir
davosi su vaikiškų išdidumu. 
Taip pat išdidžiai ji pasakodavo 
apie savo darbą Vilniuje, kur ji 
vienoje skalbykloje buvo glais-
tytoja* Bolševikmečio metu , 
mūsų šeimai pakliuvus į viso
kius vargut-. o taip pat ir saugu
mo sumetimais, buvo nu t a r t a 
nelaikyti nuolatinių t a rnų na
muose. Tada Elzė pas idarė 
mūsų Motinos pagalbininkė — 
valytoja ir skalbėja. Fiziniai ji 
buvo tartum Kaziūnės miniatiū
rinė versija, kuri. nežiūrint savo 
menkaprotiškumo, turėjo talen 

Teko sutikt i savot i ška i įdo
mią moterį mūsų žinomo visuo
menininko ir advokato Liudo 
Šmulkščio namuose. Tai buvo 
Ona Pašilaitė, padėdavus i po
niai Julijai namų ruošoje ir pri 
žiūrėdavusi va ikus . Tipinga 
žemaitė, j au nebejauna, apkūni, 
santūri su dideliu humoro pa 
j a u t i m u . Iš j o s gerų ak ių 
spindėjo žvilgsnis, viską stebin
t is ir pastebint is . Pa tekus i į 
namus, kur iuose viešpatavo 
tvarka, t e i s ingumas ir meilė, 
jautėsi sava. P r i e š tai ji kurį 
laiką dirbusi še imin inke Jono 
Lapėno ūkyje p r ie Kauno. Pas 
Šmulkščius ji atėjo 1938 m., 
kada j aunesnys i s jos sūnus 
Liudas vos buvo gimęs, o vyres
nysis, Jul ius , buvo vos 7 metų. 
Net rukus Onutė , ka ip ji buvo 
vadinama, prisirišo pr ie vaikų, 
kurie ją mylėjo ir jos k lausė: tai 
nebuvo žmogus, apie kurį kalba
ma kad jis toks geras — nors 
prie žaizdos dėk... Pr iešingai , ji 
kartais mokėjo būti ir š iurkšt i , 
griežta, turėjo savo nuomonę ir 
ją drąsiai gynė, mokėjo daryti 

Ona Butkaitė 

Onutė dar labai j auna būda
ma , nuėjo tarnaut i ir laimingai 
pa teko į aukštos kul tūros na 
mus . pas daktarą Antaną Bir
žišką Viekšniuose. Tai buvo 
gydytojo idealas. J i s griežtai 
laikėsi savo profesijos etikos ir 
dirbo viena mintimi — padėti 
žmonėms. Beveik pusę šimtme
čio jis rūpinosi plačios apylinkės 
ligoniais. Ar žvarbus šaltis, ar 
l i e t u s lijo, d a k t a r ą dažna i 
veždavo menkais rateliais vienu 
suvargusiu arkliuku. Kartais iš 
vargšų visai atlyginimo neim
davo, net palikdavo savo vais
t u s . Kar tu su žmona, Elzbieta 
R a d z e v i č i ū t e B i r ž i š k i e n e , 
gyveno kukliai , bet jų namai 
buvo žinomi kaip šviesuomenės 
s u s i b ū r i m o c e n t r a s . Turėjo 
didelę biblioteką, kur ia naudo
josi s tudentai ir apylinkių inte 
Hgentija. Spaudos draudimo 
m e t u jų namuose buvo slapsto
m a ir plat inama persekiojamo 
ji l i tera tūra , ka ip „Aušra", 
„Varpas*' ir kt. Čia Ona turėjo 
geriausią moralės, mandagumo, 
mokyklą, prasilavino ir, sąži
ningai t a rnaudama , pati šiltai 
globojama, išgyveno iki mirties, 
ka ip savo darbdavių šeimos 
narys . 

Dr. A. Biržiškos sūnus, prof. 
Mykolas — žinomas lituanistas, 
Vasario 16 Akto s ignataras , — 
ją p r i s imena savo knygoje 
„Anuo metu Viekšniuose ir 
Šiauliuose"" (Kaunas, 1938 m.). 

Mūsų mylima auklė Anu
sė, Ona Butkaitė. atvyko į mūsų 
namus ka i man tebebuvo šeši 

iš Lietuvos, Kaziūnė negalėjo su 
mumis važiuoti, nors mes to 
laba i norėjome. Vokietijoje 
naciai psichinius ligonius sunai
kindavo; vežti Elzę į Vokietiją 
reiškė ją pasmerkti mirčiai. 
Labai skaudu buvo mums vi-

Kazimier •iūnaitė 

Kaziūnės pasakojimu, jai atė
j u s ieškoti darbo pas mano 
tėvus, mano motina glėbyje 
laikė 9 mėnesių mergytę — 
mane. Tai reiškia, kad ji atėjo 
į mūsų šeimą 1920 m. gruodžio 
mėnesį, prieš Kalėdas, kaip 
gražiausia likimo dovana. 

Kazimiera tada buvo savo pa
čioje jaunystėje, ankstyvuose 20 
metų: jos tikslios gimimo datos 
nežinau. Ji buvo tik ką grįžusi 
iš Rusijos, kur buvo savanore 
įstojusi į bolševikų armiją. Jų, 
moterų pulkas, žygiavęs Rygos 
pusėn, pasiruošęs kautynėms. 
Laimei, frontui pairus, kaut is 
jai neteko; pulkas buvo išfor
muotas, ir Kaziūnė grįžo Lietu
von. Kaip ji atsidūrė Rusijoje ir 
ten pateko į kariuomenę, aš 
nežinau; apie tai ji nemėgo 
kalbėti. Gimusi ji buvo Rokišky
je, siuvėjo šeimoje, kurioje buvo 

dėjimo, gražios figūros mergina 
Netrukus tėvai suteikėjai progą 
išmokti skaityti ir rašyti, lan
kant vakarinius kursus. Mano 
motina išmokė ją virti ir šeimi
ninkauti . Kaziūnė greitai tapo 
vyriausioji mano Motinos pagal
bininkė. Be jos dirbusios, nuo
latinė vaikų auklė ir pagelbi-
ninkės — skalbėja Morta ir siu
vėja panelė Pet ru tė — niekada 
nepasiekė Kaziūnės namuose 
turimo statuso. Ji buvo greita, 
metodiška darbininkė, kurios 
prižiūrimi namai blizgėjo, o į 
stalą nešami valgiai buvo labai 
skanūs. Nežiūrint nesibaigian
čių darbų, ji taip susitvarkyda
vo, kad popiečiais ir po vakarie
nės rasdavo laiko paskaityti. 
Skaityti ji mėgo be galo. ir ne 
vien romanus, bet ir mūsų 
mokslo vadovėlius, ypač istoriją. 
Atsimenu, kaip ji atsidėjus per
skaitė berods prof. Stankevi
čiaus „Pasaul inės istorijos di
namiką", kun. Aleknos „Lietu
vos istoriją" ir gimnazijos 3 
klasėje naudojamą „Bažnyčios 
istoriją". Tėvas sakydavo, kad 
jei Kaziūnė būtų gavus išsi
mokslinimą, ji būtų tapusi 

1934 ar 1935 metais Kaziūnei šiems skirtis su mylima Kaziūnė. 
gyvenimas mano tėvų labai so- Pasiliko ji Kaune lyg ir gerai 
cialiuose, judriuose namuose materialiniai aprūpinta: dviejų 
ėmė rodytis per sunkus. Reikėjo visko pilnų butų savininkė 
tvarkyt i nemažą butą ir prie jo Vienybės aikštėje. Deja, likimas 
esantį gydytojo kabinetą. Šeima taip lėmė, kad vieninteliai su-
— kiltis buvo didelė: mūsų buvo- bombarduoti pastatai Kaune 
me penki, o iš provincijos dažnai buvo Jono Vailokaičio šešiaaukš-
Kaunan atvažiuojantieji gimi- tis ir šalia jo stovėjęs dviaukštis 
nės nuolat pas mus nakvodavo, kuriame mes gyvenome. Kaziū-
Namas buvo svetingas; mums, nei tepasisekė išgelbėti tik kai 
t r ims mergaitėms, paūgėjus, kurias smulkmenas iš dėdės 
pas mus nuolat užeidavo drau- Viktoro pirmojo aukšto buto. 
gės. Mums buvo smagu taip gy- Antrojo bolševikmečio metais 
venti, bet darbo tokiame name Kaziūnei išsipildė jos svajonė 
tikrai turėjo būti per daug. Tikė- turėti savo butą ir dirbti aprėž-
damasi lengvesnio, ramesnio tas valandas fabrike. Tačiau jos 
gyvenimo, Kaziūnė perėjo dirbti glaudūs ryšiai su mūsų šeima ir 
pas tuometinį, rodos bevaikį, tada nenutrūko. Per Kaziūnę 
susisiekimo ministrą, kur ji vyko visas susirašinėjimas ir 
buvo labai ver t inama. Deja, siuntiniai vieninteliam Lietuvo-
tenai ji jautėsi ta rna i te , ne je likusiam motinos broliui 
šeimos nare, ir labai skundėsi Vytautui Banaičiui, kol jis ir 
vienatve. Po to j i perėjo dirbti į žmona Jadvyga tebedirbo. J is 
vieno mano dėdės jaunavedžio pats pradėjo mums rašyti tik 
namus, kur jai nepatiko medaus jam ir dėdienei išėjus pensijon, 
mėnesio nuotaikomis persunkta Kai ir Kaziūnė išėjo pensijon, ji 
atmosfera. Viengungiui dėdei apsiėmė slaugyti mano dėdienės 

sijon. ji dirbo Joslyn plieno 
įmonėje. Susitaupiusi pinigų, 
Bridgeporto apylinkėje nusipir
ko namuką, džiaugėsi galėdama 
dirbti savo darželyje, augin 
d a m a daržoves ir gėles. Buvo 
pamaldi , aktyviai dalyvavo or
ganizacijose — priklausė Tėvų 
Marijonų. Šv. Kazimiero Seserų 
Pi t tsburge rėmėjoms. Gyveno 
ramiai , gerbė mokslą ir visiems 
gero linkėjo, ne vienam, reika
lui esant, padėjo. 

Onutė gailiomis ašaromis ap
raudojo ponios Julijos Šmulkš-

ją mq=ia l & j " - , .,- . t ienės mirtį, rūpestingai jos 
pastabų net savo šeimininkui , kapą prižiūrėjo ir tvarkė. įdomu 
kurį artimieji žinojo buvus labai pastebėti, kad nors ji buvo labai 
nepriklausomo būdo. Tačiau dėl prisirišusi prie velionės, ponui 
savo t iesumo, sąžiningumo bei 
darbštumo, Onutė pelnė sau pa
garbą. J i tapo a r t ima poniai 
Jul i ja i , švies ia i ir švelniai 
mote r ia i , v i s a i s a tžv i lg ia i s 
pat ikima šeimos draugė. Tokia 
ją laikė visi ar t imiej i . 

Sunkiais okupacijų metais ji 
dar labiau suartėjo su savo darb
daviais. 1944 m. ji pasiryžo, kar
tu su Šmulkščių šeima, trauktis 
į Vakarus. Kar tu vargo Vokieti
joje, prancūzų zonoje, Pl'ul-
ingene. Kai Šmulkščiai 1949 m. 
emigravo į Jung t ines Amerikos 
valstybes. Onu tė a tvyko pas 
juos į Chicagą. vėliau, ir ap
sigyveno atskirai , bet ar t imus 
ryšius su šeima palaikė iki mir
ties. Ilgus metus iki išėjimo pen-

Šmulkščiui vedus daktarę Lai
mą Griniūtę, Onutė nesvyruo
dama savo meilę perkėlė antra
j a i žmonai, pajutusi jos didele 
širdį ir gerumą. Onutės ini
ciatyva buvo susidariusi tradi
cija, kad visa šeima kasmet — 
j a u suaugę sūnūs su savo žmo
nomis ir vaikais susiburdavo 
Kūčių vakarienei pas visų myli
mą Onutę. 

Ona Pašilaitė, gimusi 1909-
IX. 17 Grumblių kaime, Alsė
džių vis., Telšių apskr.. mirė 
Chicagoje 1980.VII.29. Palaido
t a Šv. Kazimiero kapinėse. To
kios ištikimos draugės atmini
mą su pietizmu mini visi. ją 
arčiau pažinojusieji. 

K. D. 

mėnesiai, o jai bene trylika 
metų, taigi, dar 1883 m. vasario 
mėn. Prie jos gimė abudu mano 
broliai, ir nuo to laiko beveik 
be pertraukos 'kelerius metus 
prieš karą ji buvo pasitraukusi 
iš savęs gyventi, bet karo metu 
drauge su mano tėvais išvažia
vusi į Rusiją, drauge su jais ten 
gyveno ir drauge grįžo; radusi 
Viekšniuose savo namelius su
degusius, liko pas mano tėvus) 
dirbo pas mus arti 55 metų. 
Dailidės duktė , labai mylėjo 
savo motiną... atsimenu mūsų, 
vaikų, susirūpinimą ir didį 
nuliūdimą matant Anusę gailiai 
verkiančią... ji taip suaugo su 
mūsų šeima, jog buvo čia ne tik 
vaiku auklė, tėvo padėjėja prie 
ligonių, operacijų ir t.t., motinos 
senatvėje saugotoja — globėja, 
bet tiesiog tapo mūsų šeimos 
narė, nelyginant gerąja teta. 
Mes nuo jos neturėjom paslap
čių nei vaikiškų, nei gimnazis
tiškų... nei studentiškų (pvz. 
politinių): priešingai, ji nekartą 
padėjo mums išsipainioti iš bė
dos, atsišaukimus mūsų pas
kleisti ir t.t... Mūsų pažįstamieji 
gerai žinojo jos vaidmenį mūsų 
šeimoje (ji net lenkiškai pramo
ko gerai, pas mus bendraudama 
su lenkų kultūros žmonėmis..." 

Profesoriaus Mykolo Biržiškos 
duktė, Marija Žymantienė, dar 
savo laiškais papildo tėvo žo
džius ..Man Anusė buvo arti
mesnė, negu teta ir kažkaip 
niekad negalvojau kaip apie 
svetimą žmogų... Jinai vienu 
la iku ruošės i iš tekėti , bet 
V ik to r a s ( jaunesnysis pro
fesoriaus brolis), dar būdamas 
vaiku, pradėjo verkti, kad jis 
negalės be jos gyventi. Taip ir 
pasibaigė vedybos. Anusė buvo 
ne tik tėvo auklė, bet ir Anulės 
(Marijos sesers* krikšto mama... 
Anusė sunkiai išgyveno abi 
L ie tuvos okupacijas. Prof. 
Vaclovas Biržiška buvo palikęs 
ja i saugoti savo rankraščius. 
Dėl jų Anusė daug nak tų 
nemiegojo, sielojosi, bijojo kam 
kitam patikėti . 1944 m. spalio 
pradžioje, frontui priartėjus prie 
Viekšnių, ji ryžosi juos atiduoti 
patikimiems žmonėms i kaimą. 
J ie buvo paslėpti darbininkų 
namo rūsyje. Namukas sudegė, 
bet raštai liko sveiki ir grą
žinti Anusei. Tačiau vėliau, 
tebesiaučiant terorui, ji vis 
baiminosi dėl tų rankraščių. Po 
prof. Vaclovo mirties jis jai 
prisisapnavo ir sapne liepęs 
rankraš t i sudeginti, ką ji ir 
padariusi. Greičiausiai tai buvo 
Vaclovo autobiografija, kurią jis 
buvo parašęs Meškauskui ir 
kuris tą biografiją buvo atidavęs 
mano tėvui su pastaba, kad jos 
niekam negalima rodyti"...rašė 
Marija Žymantienė. '1988.IX.23 
ir 1989.1.11V 

Užauginusi tris profesorius, 
kurie išvyko į Vakarus. Ona 
Butkaitė neliko viena: ją globojo 
ir palaidojo sesers duktė Stasė 
Perminaitė-Virkutienė. Kas pa
žinojo Oną Butkaitę Anusę, tą 
pareigos ir širdies žmogų, prisi
mena ją su didele pagarba. 

V. D. S. 

Mykofc Biržiška. 

Viktorui, komp. Kaziui Vikto
rui Banaičiui , nusisamdžius 
naujai perstatytą butą mūsų 
gyvenamo namo pi rmajame 

paliegusią vyriausiąją seserį. 
Vėliau, Kaziūnei paliegus, ją 
globojo dėdė ir dėdiene Banai
čiai. Liga pasirodė r imta — 

aukšte, Kaziūnė tapo pakviesta stemplės vėžys. Turiu Kaziūnės 

Velvkos 193.? m Viekšniuose dr. Antano Biržiškos namuose. Iš kairės s.-rlr pro 
jo žmona Bromslava Šėmy t ė Biržiškienė, motina Flzbieta Rndzevičiūte Biržiškienė, prof Viktoras 
Biržiška n Biržiškų aukle Anuse Statkutė: stovi: Vladas Skirmantas. < hia Mašiotaitėi vėliau -laku 
tienėi. Anui ' Biržiškait e 'vėliau Barauskienė \ Aleksas Lukšas, nasilikes Lietuvoje. Jonas Jasin 
skas, Stasys Žakevičius, prie krosnies Marija Marilė Biržiškaitė 'vėliau Žakevičienė). Ant sienos 
Biržišku s portretas. Visi jau mirė. išskyrus Biržiškaitė? >' Kai Aleksa Lukšą Lietuvoje 

.l»il«-v (ir igaitytės Bulotienės 
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50,000 DOL. AUKA 
LIETUVIŲ FONDUI 

Jei visi kartu suaukos dvigubą sumą 
ANTANAS JUODVALKIS 

Lietuvių fondo vadovybė 
skelbia aukų rinkimo vajų ir 
tu r i vieną asmenį, kuris 
pažadėjo paaukoti 50,000 dol. su 
sąlyga, jei visi kiti iki šių metų 
galo (1989.XII.31) suaukos 
100,000 dol. Šio geradario pa
vardė bus paskelbta, kai bus 
gauta pažadėta 50,000 dol. 
auka, įvykdžius jo sąlygą, 
pranešė LF tarybos pirm. Stasys 
Baras š.m. rugpjūčio 31 d. 
įvykusiame Lietuvių fondo tary
bos posėdyje. Ši stambi auka yra 
mūsų rankose, tik reikia įvyk
dyti nustatytą geradario są
lygą — surinkti iki metų galo 
100,000 dol. Suprantama, tai 
nėra lengva sąlyga, bet nemaža 
paskata visiems lietuviams, 
kurie rūpinasi išeivijos lietuvių 
tarpe lietuvybės išlaikymu ir 
remia Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. 

Ok. Lietuvoje prasidėjęs 
atgimimas ir lietuvių tautos 
rodomas ryžtas atsipalaiduoti 
nuo sunkios komunistinės rusų 
okupacinės priespaudos ir 
išeiviją įpareigoja veiksmingiau 
įsijungti į jų vedamą sunkią 
kovą ir paremti jų pastangas. 
Išeivija niekad nebuvo abejinga 
tautos pastangoms atsikratyti 
komunistinės rusų okupacijos ir 
atstatyti Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Išeivijoje yra 
pasiruošta ilgesnėms distanci
joms ir jaunimas auklėjamas 
lietuviškoje dvasioje. Tebe
veikia šeštadieninių lietuviškų 
mokyklų tinklas, Pedagoginis 
lituanistikos institutas, visų 
aukomis įsteigta Lituanistikos 
katedra prie Illinois universi
teto Chicagoje. Lietuvių fondas 
šias lietuvių pastangas dosniai 
rėmė iš gaunamų metinių pa
jamų. Išeivijos lietuvių kul
tūrinė ir visuomeninė veikla 
taip išsiplėtė, kad jai remti me
tams reikalinga milijoninė 
suma. Lietuvių fondas kiekvie-
neriais metais yra pajėgus skirti 
tik ketvirtadalį milijono dolerių, 
o reikėtų bent trijų ketvirta
dalių milijono dol., kad 
patenkintų būtiniausius reika
lus. 

Paskelbtoji gera žinia sudaro 
progą padidinti LF kapitalą, bet 
jai įgyvendinti reikalinga visų 
lietuvių talka ir piniginė 
parama. Prieš penketą metų, iki 
šiol nesiskelbiantis donatorius, 
LF paaukojo 100,000 dol. su 
sąlyga, jei kiti suaukos atitinka
mą sumą. Atsiliepimas buvo la
bai geras bei dosnus ir suaukojo 
dvigubai didesnę sumą, kaip 
donatorius norėjo. Tais metais 
'1984) buvo gauta didžiausios 
metinės įplaukos ir perkopta 
per tris milijonus dol. pagr. 
kapitalo. 

Mieli Lietuvių fondo bičiuliai 
ir aukotojai, parodykime savo 
dosnumą ir padėkime Lietuvių 
fondo vadovybei įrašyti šį gera
darį į Lietuvių fondo narius. To
kios stambios aukos šiandieną 
yra retenybė, todėl visų pastan
gomis ir aukomis sudarykime 
galimybę šią 50,000 dol. auką 
įnešti į Lietuvių fondą. Auko
kime visi, pagal turimus iš
teklius ir pajėgumą, kad metų 
pabaigoje galėtume pasidžiaug
ti šio vajaus pasisekimu. 

Lietuvių fondo vadovybė žino 
ir supranta dabartinę išeivijos 
lietuvių padėtį, nes visuome
ninių ir kultūrinių organizacijų 
nuolatinis laiškų antplūdis, pra
šant aukų savajai veiklai rem
ti, pasiekė tokią padėtį, kad 
laikas pagalvoti apie didesnę 
koordinaciją. Pralaisvėję ir pra-
platėję ryšiai su pavergtais tau
tiečiais bei jų organizuotais 
vienetais taip pat reikalingi 
nuolatinės paramos. O kur gi
minių antplūdis, reikalaujantis 

didelių asmeniškų išteklių, nors 
ir yra asmeninis reikalas. 

Džiaugiamės atvykstančiais 
artimesniais ar tolimesniais 
giminaičiais, įnešančiais šeimos 
susitikimo džiaugsmą po pus
šimčio nesimatymo metų, bet 
reikia budėti, kad svečiai dažnai 
parodo savanaudiškumą, o 
mūsų geraširdiškumą išnaudoja 
savo egoistiniams tikslams. 
Besilankantieji ansamblia i , 
sporto vienetai, mokslininkai ar 
v isuomenininkai dž iugina 
dažną išeivį ar k u l t ū r i n į 
vienetą, bet kartais nuliūdina jų 
egoistiniai tikslai ir žemiški 
troškimai. Bendravimas tarp 
išeivijos ir lietuvių tautos yra 
reikalingas, t ik jis neturėtų iš
virsti į pasipelnymo tikslą. Išei
vijos finansinis pajėgumas yra 
ribotas, todėl neužmirštini ir 
savieji tikslai bei veikiančios in
stitucijos, gaunančios LF 
paramą. 

Lietuvių fondo tarybos po
sėdyje iškilo ir paramos Lietu
vai klausimas. Veikiantieji LF 
įstatai nevaržo tokios paramos 
teikimą, bet taip pat negalima 
pamiršti aukotojų intencijos ir 
Lietuvių fondo i lgametės 
praktikos, rėmusios tik išeivijos 
lietuvių veiklą. Daugumas savo 
auką skyrė, norėdami prisidėti 
prie lit. švietimo ir kultūros ug
dymo išeivijoje. Nutraukti iki 
šiol teiktą paramą išeivijos in
stitucijoms būtų jų veiklos 
visiškas ar dalinis sužlugdymas. 
Steigiant Lietvių fondą nė į 
galvą neatėjo, kad po ketvirčio 
šimtmečio raudonoji uždanga 
prasiskleis ir prasidės laisvenis 
judėjimas. Visi džiaugiamės pa
didėjusiu kultūriniu judėjimu, 
bet neturime pamiršti fakto, 
kad Lietuva tebėra okupuota ir 
visi sprendimai tebėra Krem
liaus rankose. Tą patyrėme 
rugpjūčio 25 d. kom. partijos 
centro komiteto įspėjimu. Rau
donoji meška laukė ir stebėjo, o 
plačiau pajudėjus parodė savo 
dantis. Šiuo kartu pasitenkino 
tik raštais ir telefonais, o jei 
tauta nepaklus, galima sulaukti 
ir tankų, kaip pasielgė kiniečiai 
su savo studentais, o pabal-
tiečiai Kremliui ne giminės. 

Posėdžio metu buvo iškeltas 
pageidavimas, kad pelno skirs
tymo komisija neišdalintų visų 
pinigų, o paliktų nepaskirstytą 
tam tikrą rezervą apie 10,000 
dol. kuriuos galėtų naudoti 
per metus a ts i randant iems 
nenumatytiems reikalams. Jau 
ir dabar yra gau t a r imtų 
prašymų, kurie turi laukti kitų 
metų sprendimo, nes nėra 
pinigų. Iš Lietuvos ateina 
prašymų, siekiančių šimto mili
jonų dolerių sumą! Mat, koks 
ten supratimas apie išeivių 
lietuvių ir jų sukurtų fondų fi
nansinį pajėgumą. 

Lietuvių dailiojo meno in
stituto pirm. dr. G. Balukas, 
kaip svečias, lankėsi Lietuvoje 
ir nuvežė 4 dail. Pr. Domšaičio 
paveikslus, kuriuos įteikė Lie
tuvos dailės muziejui. Su muzie
jaus vadovybe užmegzti ryšiai ir 
bus pasiinformuojama apie atei
ties veiklą. Amerikiečių keturių 
galerijų atstovai lankėsi So
vietų Sąjungoje ir atrinko or
ganizuojamai parodai 40 dailės 
darbų. Paroda, pavadinta New 
Art Forms, Exposition 1989, 
vyks rugsėjo 21-24 d. Navy Pier 
Chicagoje. Džiugu, kad 
atrinktųjų dailės darbų skai
čiumi vyrauja Vilnius su 23 dar
bais, Ryga — 12, Maskva — 4 ir 
Leningradas — 1. Paroda yra 
kilnojama ir apkeliaus visą 
Ameriką. Prie šios parodos api
pavidalinimo dirba trys lietu
viai menininkai. 

Valdybos p i rm. Marija 
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JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos trečio politinio seminaro dalyviai Valstybės departamento pri
statyme klausosi Paul Gobelio (Special Assistant on Soviet Nationalities) pristatymo apie dabarti
nius įvykius Lietuvoje. Seminaro pavadinimas buvo „Lietuva — šiandien ir rytoj". 

Nuotr. Pauliaus Mickaus 

JAV LJS POLITINĖ 
PRAKTIKOS 
PROGRAMA 

Šių metų balandžio mėnesį vėl 
sėkmingai buvo pravestas tre
čiasis JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos politinis seminaras 
Washingtone. Seminaro tikslas 
buvo ir bus supažindinti Ame
rikos lietuvių jaunimą su krašto 
politine veikla, jos veikėjais ir 
pristatyti galimybes jaunimui 
arčiau pažinti JAV politinį pul
są mūsų sostinėje. Į seminarus 
kasmet atvyksta apie šimtas 
jaunimo iš daugelio lietuvių gy
venviečių. Matome, jog semina
ro programos ir temos aktualios 
ir Lietuvos atgimimo laikotar
pyje labai naudingos. 

JAV LJS krašto valdyba, no
rėdama ir toliau skatinti politi
nį sąmoningumą jaunų lietuvių 

Remienė pakvietė visus tarybos 
ir valdybos narius organizuoti 
stalus į Lietuvių fondo rudens 
vajaus pokylį, kuris įvyks spalio 
21 d. Martiniąue puošnioje 
salėje. Paaukoję 100 dol. gauna 
vieną bilietą nemokamai, o už 
tūkstantinę — visą 10 vietų 
stalą. Dalyvaukime ir pa
remkime Lietuvių fondo va
dovybės pastangas. Ypač 
laukiami tie, kurie gauna Lie
tuvių fondo paramą. 

Baigdamas tarybos posėdį, 
pirm. St. Baras kvietė visus 
dalyvius rodyti pavyzdį ir pir
miesiems įsijungti į šį vajų, kad 
geradario pažadėta 50,000 dol. 
auka įkristų į Lietuvių fondo 
kasą. 

tarpe politinių seminarų dvasia, 
skelbia pirmąją, lietuvių jauni
mui skirtą, politinę praktikos 
programą, kurią tikimės praves
ti šių metų vėlyvą rudenį ar 
žiemą. Lietuvių fondo finansi
nės paramos dėka šiuo metu 
pajėgsime paremti vieno prak-
tikanto pragyenimo išlaidas ir 
suteikti įdarbinimo galimybes. 

Ieškome jaunimo atstovo, bū
tent baigusio mokslus ar dar 
studijuojančio (graduate ar un-
dergraduate), kuris-kuri norėtų 
atvykti į Washingtoną ribotam 
laikui dirbti politinėje aplinko
je. Praktikantų ieško įvairios 
įstaigos: kongresmanų, senato
rių, valdžios departamentai, 
Baltieji rūmai ir kt. 

Šios politinės praktikos pro
gramos tikslas turi tris pagrin
dus. Pirma, čia yra labai gera 
proga studentui susipažinti su 
savo kongresmano būstinės 
veikla, be to pamatyti, kaip įsta
tymų biurokratija fu kcionuoja. 
Antra, čia būtų gera proga JAV 
Jaunimo sąjungai bei lietuvių 
visuomenei įrodyti kongresma-
nui ar senatoriui, kad jauni išsi
mokslinę Amerikos lietuviai 
gali būti naudingi jų įstaigoms. 
Trečia, ši programa padėtų Lie
tuvos dabart inės padėties 
atskleidimui. 

Pageidaujama iš kandidatų, 
kad jie turėtų Amerikos politi
nės sistemos supratimą, būtų 
universiteto amžiaus studen-
tas,-tė ir galėtų paskirti ma
žiausiai dešimt savaičių politi

nei praktikai. JAV LJS mokėtų 
normalų praktikantų atlygini
mą (2,000 dol.) ir apgyvendintų 
lietuvių šeimoje Washingtone. 
Normaliai, Washingtone dir
bantys internai nėra apmokami. 

Kandidatai turėtų paruošti 
„resume", trumpą savo bio
grafiją bei trumpai apibūdinti 
savo ateities planus ir būtinai 
pažymėti, kas atstovauja kandi
datui Kongrese (pvz. kas yra 
jūsų kongresmanas, senatorius, 
kuris yra jūsų „congressional 
district" bei asmenišką politinę 
pažiūrą — Republican, Demo-
crat, ar Independent). Kuo 
aiškesnė informacija apie 
praktikantą, norintį dirbti Wa-
shingtone, tuo lengviau bus 
sukoordinuoti ir rasti tinkamą 
vietą praktikantui. 

Šią informaciją prašome pa
siųsti JAV LJS krašto valdybai 
Washingtone šiuo adresu: 
Algiui Šilui, 3049 S. Buchanan 
St., Apt. A l , Arlington, VA 
22206, nevėliau kaip 1989 m. 
spalio 1 d. 

Gavusi prašymus, JAV LJS 
patarėjų komisija šiam projek
tui, susidedanti iš Washingtono 
lietuvių politinių žinovų (Vikto
ras Nakas, Asta Banionytė-Con-
nors ir Linas Kojelis) išrinks 
tinkamiausį kandidatą. Geriau
sias praktikų darbovietes taip 
pat paskirs pagal kandidato 
duomenis 

Lietuvai politiniai talkininkai 
būtini. Tikimės jai talkinin
kauti, supažindindami išeivijos 
lietuvių jaunimą su JAV krašto 
politine veikla. 

JAV Lietuvių Jaun imo 
sąjungos valdyba 

m AUS. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61•• 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba-norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamsl. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimait is , Reg Broker is 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
59S3 S. Kedzl* Ava . 

Chleago, IL 60629 
Tel. 436-7878 

GnfcJfc a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščertoaltel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

laikau pirkti 2 butų namo arti 
Midvvay aerodromo. 
Skambinti po 8 v.v. 434-8235 

MISCELLANEOUS 

ARA REALTORS, INC. 
PERKANT PARDUODANT NAMĄ 
ar bet kokią nekilnojamą nuosavy
bę, sąžiningai ir mielai jums patar
naus 

VALDA PAŠKUS 
* kalba lietuviškai 

namų įvertinimas — veltui. 
596-6222 857-7187 

A V I L I M A S 
M 0 V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
i 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4 - 8 6 5 4 

Dėl Ilgės pigiai paduodamas pensi-
jonas, Hot Springs, Arkansas. miesto cen
tre, prie vonių, 14 kambarių. Kiekviename 
kamb. yra šaldytuvas, virimo krosnis ir kiti 
reikalingi baldai. Teirautis pas sav Aleksą 
kiekvieną dieną, nuo 12 iki 9 v.v.. ta i . 
1-501-624-5024. 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralptl* Į Hermis Dackys 

Tel. 565-6624. Nuo 6 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

MIELAI 
PATARNAUSIU 
PERKANT AR 
PARDUODANT 
NUOSAVYBĘ 

NUOSAVYBĖS {VERTINIMAS VELTUI 

KREIPTIS: RITA SLAPŠIENĖ 
tel. namų: 430-2793 

DA66S 4 ASSOOATES 
^ 6 0 0 * I 1 H M I 
Crc&moA tftnon«i044' 
• W w « * •?!? '••' SO'C 

FOR RENT 

VYAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

Sav. parduoda liuksusinį 2 
mleg. „condominium" prie 79 ir 
Harlem. Rami apyi, arti krautuvių 
ir susisiekimo. Kaina $59,900. 

Skamb. 496-8406. 
» — 

HELP VVANTED 

DIETARY AIDĖS 
Full tim«. A l i SHIFTS. Benefits availabte, freo 
meal. Mušt be availabte weefcends Mušt read. 
write 4 speak Fluent English Call Marge 
Schnetder. 10 AM to 2 PM for appotntment. 

354-7300 
FAIRVIEW HEALTH CARE CENTER 

LaGrang* Parfc 

Išnuomojamas 4Va kamb. mo
dernus butas, pirmame a. su šiluma ir 
oro vėsinimu Marquette Parko apyl. 
Suaugusiems. 

Tel. 598-6193 arba 476-2242 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Brighton Pk. apyl., 42 & Talman. 
Modernus, su šiluma; virimo kros
nis, šaldytuvas. Suaugusiems. 

Tel. 523-8436 

Išnuomojamas mažas butukas 
Marquette Parko apyl. 

Tel. 925-2391 

Išnuomojamas 31/2 kamb. bu
tas antrame aukšte, Marquette 
Parko apyl.; su šiluma. Suaugu
siems be gyvuliukų. Galima užimti 
nuo spalio 1 d. 

Tel. 434-7174 

LAPKRITIS 
LIETUVA IR SUOMIJA - 14 dienų: 10 d. Lietuvoje 11 naktų Vilniuje. 1 Helsinkyje 
Kelione Nr. 102 lapkričio 2-15 $1.699 iš Bostono ir Niujorko 

$1 ,«82 iš Čikagos 

GRUODIS 
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų; 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje 
Kelione Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1.599 iš Bostono ir Niujorko 

$1,782 iš Čikagos 

Ekskursijos | Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei! 

Baltfc Toura oatarnauia sudarant |ūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje. Kaune 
ir Klaipėdoje 

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirustems giminaičiams 
Lietuvoie 

Platesne' ^formacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTIC TOURS 

SuKe4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02144 
Tel. 817-MS-8OS0 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodellng 

• Porch9S i Decks • FkXK & Wa!l Tile 
• Aluminum SkJing & Trim • Kitchen & Battis 
• Masonry . Rec Rooms 
• Additions • Insurance Repairs 

Peter (312) 448-0113 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 636-2960 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
| Vytautas Taras 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6 5 3 9 W. OGDEN 
BERVVYN, IL 60402 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsi lankykite 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitarti. Skambinkite 
šiandien! 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, p'rkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK-
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 



Chicagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami rinktis Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos 
kiemo i [ sekmadieni, 
rugsėjo 10 d., 1:30 v. p.p 

ŠILUVOS MARIJOS APSIREIŠKIMO ATLAIDAI 

VIENYKIMĖS 
SU LIETUVA MALDOJE! 

Rikiuojamasi procesijai į 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią. 

Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis 

A.A. EDIS SABAS 
1963.XI.21-1989.Vin.21 

Pasklido giesmė po tą šalį toli, 
Kur Nemuno vandenys bėga, 
Pažino tave ir pamilo visi: 
Ir rūmai ir sodžių sermėga. 

Maironis 

Artėjant prie 26 gimtadienio, 
netikėtai ir nelauktai nutrūko 
gyvybės siūlas daug žadančiam 
jaunuoliui Edžiui (Edvardui) 
Sabui. 

A-a. Edis gimė 1963 m. lapkri
čio 21 d. Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje ir čia praleido 
vaikystę, besiruošdamas šiam 
komplikuotam gyvenimui. Pra
džios mokslą pradėjo ir baigė 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos mokykloje, kurioje veikė ir 
lituanistikos klasė. Aukštesnįjį 
mokslą baigė katalikiškoje St. 
Laurence mokykloje Chicagoje. 

Baigęs gimnaziją, įstojo į Illi
nois technologijos institutą (Illi
nois Institute of Technology) ir 
studijavo civilinę inžineriją, 
gaudamas pilną aviacijos sti
pendiją. Gerais pažymiais baigė 
institutą ir gavo B.S. iš civilinės 
inžinerijos. Stažavosi įvairiose 
aviacijos bazėse, buvo pakeltas 
į leitenanto laispnį ir paskirtas 
į Pentagoną. Čia sėkmingai bu
vo pradėjęs dirbti Defense Intel-
ligence Agency (Krašto apsau
gos agentūroje), satelitų siunčia
mų nuotraukų aiškinimo sky
riaus direktorium ir sprendė 
kompiuterių ryšių problemas. 

Jaunas karininkas, išaugęs 
idealistinėje aplinkoje, visą savo 
jaunatvišką energiją skyrė nau
jam, įdomiam ir atsakingam 
darbui. Edis pajuto ir pergyve
no, koks mums nematomas pa-

A. a. Edis Sabas 

saulis yra savanaudiškas ir, ne
siskaitydamas nei su priemonė
mis, nei su moralės principais, 
siekia pavergti ir sunaikinti ki
tus. Jautri ir idealistinė Edžio 
siela nepajėgė pakelti pasauly
je vykstančio veidmainiavimo ir 
visiško nesiskaitymo su kitais 
žmonėmis ar valstybėmis. Visur 
vadovaujamasi posakiu: tikslas 
pateisina priemones. 

Besimokydamas a.a. Edis įsi
jungė į skautų eiles ir priklau
sė akademikams skautams, o 
pastaruoju metu ir JAV lietuvių 
jaunimo s-gos Chicagos skyriui. 
Baigęs karinę stažuotę, prieš 
pradėdamas dirbti Pentagone, 
vieną vasarą talkino Jungti
niam Pabaltiečių komitetui, 
Washingtone, kaip ALTos sti
pendininkas. Ypatingai akty
viai reiškėsi organizuojant JAV 
LJS-gos II politinį seminarą, ku
ris įvyko balandžio 14-16 d. Wa-
shingtone. 

Staigus Edžio gyvybės siūlo 
nutrūkimas sujaudino tėvus, gi

mines, lietuvių visuomenę ir jo 
gausius draugus Chicagoje, Wa-
shingtone ir kitose vietovėse. 

A.a. Edis Sabas buvo pašarvo
tas Petkaus Marąuette koply
čioje, skendėjusioje žieduose 
ir gausiose maldose. Ypatingai 
gražų atsisveikinimą suruošė 
akademikai skautai savo jau
nam kolegai, per anksti išėju
siam į amžinybę. 

A.a. Edis Sabas rugpjūčio 26 
d. iš laidotuvių koplyčios nuly
dėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią Marąuette 
Parke, kur įvyko gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Sv. Mi
šias atnašavo, pamokslą pasakė 
ir paskutinį patarnavimą sutei
kė kun. Vito Mikolaitis. Mišių 
metu giedojo operos solistė Da
nutė Stankaitytė, vargonais pa
lydint muzikui Kaziui Skaisgi-
riui. Po pamaldų ilga automo
bilių vilkstinė a.a. Edžio palai
kus palydėjo į Lietuvių Tautines 
kapines Chicagoje. Karstą 
nešė jaunieji Edžio kolegos aka
demikai skautai. 

Užbėrus Lietuvos žemės, su
giedojus Lietuvos himną ir Ma
rijos giesmę, Edžio palaikai liko 
ilsėtis draugiškoje Amerikos že
mėje, kuriai tarnauti ir nuo 
priešų ginti buvo pasiruošęs. 

Skausmo prislėgti liko motina 
Jurgita, tėvas Juozas ir sesutė 
Audra, seneliai Halina ir Zig
mas Moliejai ir senelė Albina 
Šabrinskienė, tetos, dėdės ir kiti 
giminės bei draugai. Tėvai gavo 
labai daug šiltų užuojautos 
laiškų iš Edžio draugų, gyve
nančių Washingtone ir kituose 
miestuose. 

Ilsėkis ramybėje, šaunus lie
tuvi Edi, po trumpos, bet švie
sios kelionės šioje žemėje. 

A. Juodvalkis 

Laiškas 
10 SAVAIČIŲ LIETUVOJE 

BE VIZOS 
Paplitus kelionėms į Lietuvą, 

vis daugiau jaunimo kas vasarą 
susiduria su sovietiniu popie
rizmu, brangiais lėktuvo skry
džiais ir grubiais muitininkais. 
Reikia prisiminti tačiau, kad 
ne t rūks t a ki tų galimybių. 
Lietuvą galima rasti ir keliuose 
JAV Rytinio pakraščio kampe
liuose, į kur iuos nuvykti 
užtenka keliasdešimt litrų ben
zino ir šiek tiek kavos. Turiu 
minty Lietuvių informacijos 
centrą, kuris kas vasarą kviečia 
studentus į talką savo įstai
gose Wa8hingtone ir New 
Yorke. 

Vieną birželio rytą skambino 
LIC Washingtono skyriaus ve
dėjas Viktoras Nakas pranešti, 
kad vasaros interno darbą pra
dėsiu pas jį. Nelukterėjus iš
dūmiau iš Chicagos greitkeliu į 
sostinę. Darbas įpusėjo be 
valandėlės atsipeikėjimui — 
teko ruoštis buvusio sąžinės 
kalinio kun. Alfonso Svarinsko 
pagerbtuvėms. LIC talkino 
rengėjams — katalikų Puebla 
institutui — sudarydamas kvie
timų sąrašus, informuodamas 
spaudą, sudarydamas galimy
bes kun. Svarinskui su žurnalis
tais sueiti. Svečių nestigo — vos 
kun. Svarinskui išvykus atskri
do prof. Vytautas Landsbergis, 
Sąjūdžio seimo tarybos pirmi
ninkas. 

Kiekviena diena siūlė ką nors 
naujo — pasitarimai su Senato 
komitetų darbuotojais, lanky
mas Helsinkio komiteto apklau
sinėjimų, priėmimai Lietuvos 
respublikos pasiuntinybėje... Ir 

kiekvieną dienos minutę ne
galėjau užmiršti, kad visa tai, 
ką darau turi gyvą ryšį su 
tėvyne. Net smulkiausi dar
beliai įgavo prasmę: juk ne kas
dien žmogus turi progą Sąjūdžio 
pirmininkui kavos išvirti. 

Praėjus penkiom savaitėm, 
apsikeičiau vietom su kita in-
terne Rasa Raišyte, persikėliau 
į New Yorką tęsti darbą LIC 
centrinėje. Čia patyriau plačią 

Religinės šalpos veiklą — kar
tu su kitais darbuotojais 
siunčiau knygas į Lietuvą, 
rūšiavau neoficialią spaudą iš 
Lietuvos, rašiau straipsnius, 
ruošiau vertimus. 

Tiesiai prieš man išvykstant, 
daugiau kaip du milijonai pa
baltiečių rankomis sujungė savo 
sostines. Jaučiausi, lyg ir aš ten 
buvau. Be paso, be vizos. 

Gytis Liulevičius 

A.tA. 
Tėvui JONUI BOREVIČIUI, S.J. 

mirus, lietuviams Jėzuitams ir Velionio giminėms bei 
artimiesiems širdingą užuojautą reiškiame. 

Šv. Kryžiaus Lietuvių 
Parapijiečių Komitetas 

Mylimai Mamai 

A.tA. 
MARCELEI BALČIUVIENEI 

mirus, dukras MARCELE JONUŠIENE, MARYTE 
KONČIENE ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 

Jaunimo Centro Moterų Klubas 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — MO v. vakaro. 

Viaoa laido* ii WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adresą* Sll 80. Natom A ve. 
WUlow Springs, IL. 00400. 

Tek (SI2) 830*3511 

A.tA. 
LIUDA BARTAŠIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 8 d., 10 vai. ryto, sulaukus 60 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Bronius; dvi dukros: 

Nijolė Bauža, vyras Gene ir Giedra Pyzik; sūnus Raimundas, 
žmona Vida; 8 anūkai: Marijus, Jessica, Andrea ir Nicholas 
Baužai, Tina ir Laura Pyzik ir Lisa Bartašaitė; motina Ona 
Aleksiūnienė: du broliai: Ksaveras, žmona Jolanda ir Juozas 
su žmona Rasa Aleksiūnai su šeimomis bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 9 d. nuo 3 iki 
9 v.v. ir sekmadieni, rugsėjo 10 d. nuo 1 iki 9 v.v. Petkus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 11 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, dukros, sunūs ir motina. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
ALDONOS TAMOŠIŪNIENĖS 

mielos mūsų narės mirtis skaudžiai palietė draugiją. 
Guodžiame velionės dukras VIDĄ ir ALDONĄ ir jų 
šeimas, seserį, mūsų narę, ANGELĘ VENCLO
VIENĘ ir visus velionės gimines ir artimuosius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

VIDAI RIMIENEI ir ALDONAI RAUCHIENEI su 
šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą jų mylimai 
Motinai 

A.tA. 
ALDONAI TAMOŠIŪNIENEI 

mirus. 
Audėjos 

A.tA. 
ALDONAI TAMOŠIŪNIENEI 

netikėtai išsiskyrus iš mūsų tarpo, dukroms 
ALDUTEI, žentui ANTANUI ir anūkėlei LINUTEI 
RAUCHAMS, VIDUTEI, žentui ŠARŪNUI RI 
MAMS, seserims ANGELEI VENCLOVIENEI, VI
TAI LIAUDINSKIENEI ir kitiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Stasys ir Justina Šmaižiai 
Bernardas ir Karen Šmaižiai 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių. 
IRS Cert. No. 51 0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS P. ARVYDAS 
Mūsų mylimas Tėvas ir Senelis mirė š.m. rugpjūčio 19 d. 

ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Pasilikę giliame liūdesyje dėkojame visiems išreiškusiems 

mums užuojautą asmeniškai, gėlėmis, laiškais, šv. Mišių 
aukomis, spaudoje ir visiems dalyvavusiems koplyčioje ir 
laidotuvėse. 

Gili padėka klebonui Kuzinskui už atnašavimą šv. Mišių, 
jautrų pamokslą ir kan. V. Zakarauskui už velionio 
palydėjimą į kapines. 

Esame dėkingi karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
p. Petkui už malonų patarnavimą. 

Liūdinti šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

-

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

"S 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o . I l l i no i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICACO-IE B B PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 652-5245 

-JJ 

i • 
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 9 d. 

x Kun. Jonas Kuzinskas, 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas, paėmė visą 
stalą j „Draugo*' banketą, kuris 
bus rugsėjo 24 d., sekmadienį. 
4 vai. p.p. Martiniąue pokylių 
salėje. Kun. J. Kuzinskas kalbės 
taip pat invokaciją prieš prasi
dedant banketui. 

x Ju l ius ir Paulina Mačiu
liai, „Draugui" švenčiant 80 
metų jubiliejų, nuoširdžiai vi
siems linki sveikatos, sėkmės ir 
ilgiausių metų. „Draugas" muz. 
Juliui ir sol. Paulinai Mačiu
liams nuoširdžiai dėkoja. 

x Muz. Roberto Mockaus 
pianino koncertas įvyks rugsėjo 
17 d., sekmadienį, 3 v. p.p. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. R. Mockus skambins 
Mozarto, Rachmaninovo, Dva
riono ir Vainiūno kūrinius. 

x J a u n i m o tau t in i s an
samblis „Grandis" maloniai 
kviečia į jų rengiamą tautinių 
šokių koncertą rugsėjo 23 d. 
6:30 vai. vak. Jaunimo centre. 
Kviečiami ne tik tėvai, kurių 
vaikai priklauso ansambliui, 
bet ir visa plati lietuvių vi
suomenė, kuri turi jaust i 
pareigą paremti šį lietuviškos 
išeivijos jaunimo didelį būrį ma
terialiai ir moraliai. 

x Tautos Šventės minėji
mas rugsėjo 17 d. J a u n i m o 
centre Čikagoje. 11 v. ryto 
žuvusių pagerbimas, prie pa
minklo, sodelyje. Kalbės gen. 
kon. Vaclovas Kleiza. 
Iškilmingos šv. Mišios didž. 
salėje. Celebruoja kun. Antanas 
Saulaitis, S.J. Pamokslas — 
kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P. 
Gieda Dainavos ansamblis. 
Paskaita — Vida Jonušienė. 
Solistė A. Gaižiūnienė, fortepi
jonas — A. Vasaitis, smuikas — 
Valdas Vasaitis. Praveda dr. V. 
Kerelytė. Kviečiame gausiai 
dalyvauti. Įėjimas laisvas. A.L. 
Tautinė sąjunga. 

(sk) 

x BALTIC BLOSSOMS gė 
lių parduotuvė bus uždaryta 
pirmadienį, antradienį ir trečia
dienį, t.y. rugsėjo 11, 12 ir 13 d. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau praneša, kad dabar 
galima nupirkti automobilį gi
minėms Lietuvoje. Kaina: „La-
da" nuo 5,245 dol., o ,,Samara" 
nuo 6,245 dol. Automobiliai pri
statomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volga" ir „Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per 
dolerinę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Western Ave., Chica-
go, 1L 60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x JUOZAS RACKVIČIUS. 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis: į Aldoną Kamins
kienę, Optical studio. 2620 VVest 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa 
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x Greit parduodu vienus ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių kong
resas rengiamas Los Angeles 
mieste spalio 21-22 dienomis. 
Kongreso surengimu rūpinasi 
Los Angeles lietuviai: Antanas 
Mažeika, Vytautas Šeštokas, 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, Vla
das Bakūnas, Vladas Šimoliū-
nas, Simas Kvečas, Jonas Petro
nis, Juozas Pažėra ir Irena 
Bužėnienė. Kongresas bus 
Sheraton-Town House ir Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Pamaldos sekmadienį bus Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje. 

x Vilniaus u n i v e r s i t e t o 
dainų ir šokių ansamblis 
rugpjūčio 31-rugsėjo 8 dienomis 
koncertuoja Vakarų Vokietijoje. 
Ateinantį mėnesį ansamblis 
lankysis Šiaurės Amerikoje. 
„Margučio" rengiami koncertai 
bus spalio 7, 8, 9 dienomis Jau
nimo centre. 

x Madų pa roda Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seserų lei
džiamam vaikų žurnaliukui 
„Eglutei" ir kitiems jų darbams 
paremti rengiama Chicagos 
rėmėjų spalio 15 d. Jaunimo 
centre. Pakvietimus galima įsi
gyti pas platintojas ir Va2nelių 
Gifts International parduo
tuvėje. 

x Dainų šventės, 1990 m. 
liepos 1 d. vyksiančios Chica
goje, sąsiuviniai suaugusiųjų 
chorams jau a tspausdint i . 
Chorai prašomi registruotis pas 
muz. Faustą Strolią, 15325 Se-
quoia St., Oak Forest, IL 60452. 
Tel. (312) 687-1430. 

x Vyr. Lietuvių c e n t r a s 
ruošia išvyką į Rockville, IN. 
rugsėjo 14 d. Aplankysime 38 
senovinius dengtus tiltus. Re
gistruotis Vyr. Liet. centre ar
ba skambinti 476-2655. „Sek
lyčioje" trečiadienį, rugsėjo 13 
d. 2 v. p.p. bus rodomas video iš 
Lietuvos. 

(sk) 

x PATRIA p a r d u o t u v ė s 
pastato priekis buvo sugriautas 
automobilio nelaimėje, tačiau 
prekyba vyksta kasdieną. Čia 
rasite didelį pasir inkimą 
dovaninių prekių ir įvairių Lie
tuvoje vartoti t inkančių 
elektroninių ir kt. aparatų. 
Siunčiame prekes kargo į Lietu
vą taip pat ir į kitus Amerikos 
miestus. PATRIA, 2638 W. 71 
St., Ch icago , IL , t e l . 
312-778-2100. 

fsk) 

x Darome nuo t raukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VVest Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x „Draugo" renginių komi
te tas rengia banketą paminėti 
dienraščio 80 metų sukaktį rug
sėjo 24 d., sekmadienį, Marti
niąue pokylių salėje. Prasidės 4 
vai . p.p. Bus ir meninė 
programa. 

x Šv. Onos bažnyčioje Be-
verly Shores , Ind., šv. Mišios 
lietuviams bus rugsėjo 17 d., 
sekmadienį, 12 vai. dienos. Šv. 
Mišioms yra pakviestas kun. 
Viktoras Rimšelis, MIC. 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo tarybos ir ren
gimo komiteto posėdis kviečia
mas rugsėjo 11 d., pirmadienį, 
7:30 v.v. L ie tuv ių Bend
ruomenės raštinėje. 

x Rūta Vasi l iauskienė, 28 
metų, turinti mergaitę ketverių 
metų, norėtų susirašinėti su 
Amerikoje gyvenančiais lie
tuviais. Jos adresas: Rūta Va
siliauskienė, P.O. Box 1922, 
Vilnius 232012, Lithuania. 

x Žemaičių Kul tūros klu
b a s , Chicago, 111., 50 metų klu
bo sukakties proga per pirmi
ninką Juozą Skeivį įteikė 
„Draugui" 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x V. D e r e n č i u s , Sunny 
Hills, Fla., Jonas Kalainis, St. 
Catharines, Kanada, Ludmila 
Stulpin , Eas tpor t , ME, J . 
Mačiulaitis, Redford, Mich., M. 
Karaska, Fredericksburg, VA, 
V. Jakovickas, Chicago, JX, A. 
Gaurys, Prevos, Q u c , Kanada, 
Antanas Sprainaitis, Mississau-
ga, Kanada, grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas paaukojo 
po 12 dol. Labai dėkojame. 

x P a s k u t i n ė a s m e n i š k a 
Dalios Kolbaitės dailės darbų 
paroda vyks š.m. rugsėjo 22 d. 
iki spalio 8 d. Čiurlionio gale
rijoje, 5620 S. Claremont Ave., 
savaitgaliais. 

(sk) 
x Smagi Der l iaus šventė, 

ruošiama rugsėjo 23 d. Pas. Lie
tuvių centre, Lemonte, artėja. 
Ten bus lietuviškos vaišės, gros 
„ G i n t a r o " o rkes t ras , vyks 
laimingųjų bilietų traukimas. 
Linksmins kitos staigmenos ir 
vaikų atliekama programa. Tė
veliai ir seneliai kviečiami. 
Bilietai — Gifts International 
parduotuvėj, Pas. Lietuvių cen
t r e ir pas R. Kroną, t e l . 
968-0184. 

(sk) 

x Akademinio Skautų Są
jūdžio 65 metų sukakties šven
tė įvyks rūgs. 15-17 dienomis. 
Numatyta dienotvarkė: penk., 
rūgs. 15 d. 8:00 v.v. A.S.S. 
iškilminga sueiga ir pakėlimai 
Pasaulio Lietuvių centre, 511 E. 
127th, Lemont, IL, šešt, rūgs. 16 
d. iškilminga vakarienė 6:30 
v.v. Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski, sekm., rūgs. 17 d. šv. 
Mišios 12:00 v. p.p. Jėzuitų 
koplyčioje, Jaunimo centre. Re
zervuoti pas fil. Aldoną Rau-
chienę 312-598-7438. Baigiame 
išparduoti vakarienės bilietus! 

(sk) 

JAV LB krašto valdyba po posėdžio su svečiais. Iš kairės sėdi. Ofelija Barškėtytė, Rita Dapkutė, 
dr. N. Remeikienė, Dalia Kučėnienė, Regina Kučienė, Asta Banionytė, Danutė Korzonienė ir 
Birutė Vindašienė; stovi: Arvydas Barzdukas, dr. A. Razma, Rimas Dirvonis, Birutė Jasaitienė, 
dr. Tomas Remeikis, Juozas Žygas, Praus Joga, Bronius Juodelis, Ramunė Kubiliūtė, N.N. ir 
Linas Norusis. 

LAZERIAI, PLANETOS, 
SPORTAS (6) 

JUOZAS MASILIONIS 

medžiagoms ir metalui pjaus
tyti, maisto pramonėje, dau
giausia kariniams reikalams. 
Medicinoje vartojamas įvai
rioms operacijoms, nes juo 
galima lengviau prieiti ten, kur 

CHICAGOJE 
IR APYLINKfiSE 

NAUDINGOS ATOSTOGOS 

Studentė Diana Šimaitytė, 
Živilės ir Stasio Šimaičių dukra„ 
šią vasarą atostogas praleido 
Pietų Korėjoje. Ten ją pakvietė 
Janina Tallat-Kelpšaitė-Pra-
puolenienė, kuri su vyru Jurgiu 
dirba amerikiečių tarnybose. 
Ten beviešint Jungtinių Tautų 
agentūrai „Unesco" pritrūko 
mokytojų. Diana kreipėsi ir 
buvo paskirta dėstyti anglų 
kalbą korėjiečiams mokytojams. 
Ta proga susipažino su tos senos 
tautos kultūra ir papročiais, 
kurie labai skirtingi nuo mūsų. 
Teko aplankyti ne tik sostinės 
Seoul įžymybes, bet išvykti į 
krašto gilumą, susitikti su pa
prastais žmonėmis ir net su bu
distų kunigais ir vienuoliais. 
Vienas maloniausių įspūdžių 
buvo pirmą kartą gyvenime iš
girsti gegutės kukavimą. 

Diana nuoširdžiai dėkinga 
Janinai ir Jurgiui Prapuo
leniams, davusiems jai progą 
pra tur t in t i savo gyvenimą 
įdomia patirtimi. 

V . Š. 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVasbingtono j Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kroiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Dėmesio v ideo apara tų 
savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „iš
versti" — pritaikyti. Už labai 
prieinamą kainą I H F Produc-
t ions pritaikys jūsų vaizda
juosčių kasetes greit ir tiks
liai, naudodami „state-of-the-art 
digital" aparatus. Kainoraš
tį galite gauti atsilankydami 
arba parašydami žemiau nuro
dytu adresu, arba skambin
dami 312436-0038. Taip pat čia 
galima pirkti arba išnuomoti 
lietuviškų dokumentinių filmų. 
IHF P roduc t ions patenkins 
visus jūsų video pareikala
vimus. Sav. Petras Bernotas. 
IHF PRODUCTIONS, 3015 
W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

Ilgai svarsčiau, ar šią dieną 
aprašyti. Gal praleisti? Skaity
tojai nepasiges, kad viena diena 
neaprašyta. Sakys: „Kur dingo 
penktadienio, rugpjūčio 11 d. 
aprašymas?" Ir ims ieškoti pra
ėjusių numerių, nervuotis, 
pykti. Žinoma, tai optimistinis 
požiūris, pesimistinis — niekas 
ir nepastebės, kad viena diena 
neaprašyta. 

O nenorėčiau aprašyti, nes tai 
tikrių tikriausiai skaitys dėdės 
ir tetos, kurie ir kurios sakys: 
„O kam jums, senukai pensi
ninkai, tie lazeriai, kam jums 
planetos, tuo labiau sportas. 
Geriau gilinkitės į naujausius 
metodus... Mes už tą jūsų tie
saus kelio nesilaikymą atminsi
me tam tikrą dieną..." 

x H e n r i k a s Bajelis, Los 
Angeles, CaL, žurnalis tas , 
„Draugo" ar t imas bendra
darb i s , rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą su 120 dol. auka 
dienraščio stiprinimui ir 10 dol. 
už gautus laimėjimus. H. Ba-
jeliui, mūsų garbės prenumera
toriui, už realią ir dosnią auką 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Ieškomas Aleksas Aluba-
vičius gim. 1914 m. išvykęs į 
Ameriką 1935 m. iš Stakliškių 
km. Ieško pusseserė Marija 
Gabrilevičienė-AlubaviČiūtė, 
Li thuania, Kaunas , Savano
rių prospektas 304-26. Ži
nantieji apie Aleksą, prašomi jai 
parašyti. 

(sk) 
x Lietuva Parce l Service 

praneša, kad nuo rugsėjo 7 d. 
dirbs naujose patalpose. Darbo 
valandos kol kas pagal susi
tarimą. Sekmadienį nedirbame. 
Kreiptis; 4108 S. Archer Ave., 
C h i c a g o , IL 60632, t e l . 
254-2817, namų 847-2614. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s GINTA
R O klubas, 2548 W. 69 St., 
Chicago, lietuviams! Pasiūly
mas tik 3 mėnesiams. Galima 
derėtis dėl biznio ir pastato 
kainos/sąlygų. Skambinti: Con-
t r ac t Services, tel. 890-0333. 
Svetimtaučiams „Gintaro" klu
bas bus pasiūfytas š.m. lapkričio 
1 d. 

(sk) 

x Pensininkui, kuris norėtų 
gyventi Floridoje prie vedusiųjų 
poros, kambarys ir visas išlaiky-
mas veltui. Tei raut is tel. 
312-376-2696. 

(sk) 
x Dviems v y r e s n i o am

žiaus asmenims reikalingas 
dviejų miegamųjų butas 71 ir 
California apyl. Skambint i 
436-2588. 

(sk) 

Rizikuoju. Dienos pirmininke 
buvo pakviesta Angelė Bailey, 
Washingtono, sostinės, lituanis
tinės mokykjos vedėja. Pirmąją 
šios dienos paskaitą „Lazerio 
vaidmuo technikoje ir medici
noje" skaitė čikagietis Viktoras 
Jautokas. Jis pateisino šios ne
mokyklinės paskaitos reikalin
gumą: vaikai žiūri į mokytoją 
kaip į viską žinantį, tai reikia 
šį tą žinoti ir apie lazerius, ne 
tik apie grožinį skaitymą, litera
tūrą. Vardas kilęs iš pirmųjų 
pilno pavadinimo raidžių: Light 
Amplification by Stimulated 
Emmision of Radiation (Laser). 
Prelegentas papasakojo apie 
šviesos tyrinėtojus nuo Nevvtono 
ligi šių laikų. Vieni tyrė teore
tiškai, kiti pritaikė praktikai. 
Pradžioje buvo vadinami mir
ties spinduliais. Dabar lazeris 
plačiai naudojamas pramonėje 
ir medicinoje. Pramonėje: me
talui, deimantui gręžti skyles, 

x Kelionę laivu š.m. gruo
džio 4 d. (vienai savaitei) rengia 
„Laiškai Lietuviams". Įdomus 
maršrutas: San Juan, St. Tho-
mas, Martiniąue, Grenada, Isla 
de Margarita, Caracas (Vene-
zuela). Informacijai kreiptis: 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, I L 60643, tel . 
312-238-9787. 

(sk) 
x Pasaulio Lietuvių cent

ras dėkoja naujiems aukoto-
jams-nariams už paramą centro 
išlaikymui: po 1,000 dol. V. V. 
Tumasoniai, Orland Park, IL, 
B. Kova, Chicago, IL; 400 dol. S. 
V. Kuprys, Riverside, BU 200 
dol. Lemonto Lietuvių Bend
ruomenė, Lemont, IL.; 127 dol. 
P. Bernotavičius, Evergreen 
Park, H.; po 100 dol.: V. M. 
Virkau, Downers Grove, TL, 
Liet. Respublikonų Lyga, 
Downers Grove, IL, K. R. 
Sušinskai, Lockport, TL, dr. E. 
Domanskis, Newport Beach, 
CA, V. M. Umbrozai, Lemont, 
IL, dr. E. Ringus, Chicago, TL, 
F. Laurence, San Jose, CA; po 
10 dol.: A. E. Barčai, Sun City 
West, AZ, V. Paliulis, Ganse-
voort, N.Y., V. A. Kiukiai, 
Sommerville, N.J., A. Tamulis, 
Mount Olive, TL, A. Cejaus-
kienė, TL; 5 dol. P. Stančius, 
East Alton, IL 

(sk) 

X „Conservatory of Dance" 
baleto mokykla pradeda 
pamokas pirmadienį, rugsėjo 11 
d. Klasinis baletas, išraiškos 
Sokis. Mokiniai priimami nuo 5 
metų amžiaus, taip pat klasės 
suaugusiems. Kreiptis: 10339 S. 
Pulaski, Chicago, IL, tel. 
239-2042. 

(sk) 

Stud. Diana Šimaitytė su korėjiečiais P. Korėjoje. 

su peiliu sunku. Be to, darant 
lazeriu, mažiau kraujuoja, nes 
jis uždaro gysleles. Daromi ty
rimai naujiems gydymams. 

Henrikas Bankaitis, moksli
ninkas iš Clevelando, paėmė 
klausytojus kelionei į erdves. 
Pirmiausia supažindino su Gri
go ratais, kuriuos sudaro 8 
žvaigždės (viena dviguba), 
rytine ir vakarine žvaigžde — 
Venera, teleskopais erdvėms 
pažinti ir jų ypatybėms. Dau
giausia ir geriausiais skrydžiais 
į Jupiterį ir Venerą. Erdvėlai
viai atsiunčia labai daug žinių, 
ir mūsų supratimas apie erdves 
plečiasi. Negalima negalvoti, 
kad kitur nėra gyvybės. Gali ir 
kitur būti tos pačios sąlygos 
gyvybei išsivystyti. 

Po paskaitos prelegentui buvo 
duota keletas klausimų, kurie 
rodė, kad studijų savaitės daly
viai labai domėjosi šiuo 
klausimu, ypatingai skrydžiais 
į erdves. 

Popiet Bronius Keturakis, 
sporto veteranas iš Milwaukės, 
skaitė paskaitą, ar, geriau 
pasakius, turėjo pokalbį 
„Dabartinės Lietuvos kelias į 
olimpinį ir tarptautinį bendra
vimą". 1988 m. gruodžio mėn. 
Lietuvoje buvo atkurtas Lie
tuvos olimpinis komitetas. Tiks
las, kad būtume savarankiški 
ir galėtume dalyvauti lietuvių 
vardu olimpiniuose žaidimuose. 
Yra 23 sporto šakos. Kraštas 
turi priklausyti ne mažiau kaip 
5 tarptautinėms sporto organi
zacijoms, iš jų 2 olimpinėms. 
Šiuo metu Lietuva nėra nė 
vienos tarpt. org. narė. Kiek
vienas kraštas turi teisę turėti 
tik vieną olimpinį komitetą. 
Mums reikia atitrūkti iš Sov. 
Sąjungos. Kas laiduoja įsi
jungimą? — Geras varžybinis ly
gis. Turim gerų ėjikų, metikų. 
Kuo daugiau bus iškilių žaidi k ų 
ir komandų, tuo bus lengvesnis 
kelias į olimpinius žaidimus. 

Vakare buvo ežero pakrantėje 
laužas. 

GAZOLINAS PINGA, 
MOKESČIAI AUGA 

Illinois valstijoje rugpjūčio 
mėnesį gazolino kainos jau 
ketvirtą kartą kiek nukrito, 
t ač iau valstija padidino 
mokesčius 3 centais už galioną. 

50,000 NEISKIEPYTU 

Nežiūrint didelių raginimų ir 
gausių susirgimų, Chicagos 
miesto mokyklas pradėjo lanky
ti ir 50,000 nesiskiepijusių vai
kų. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L ie tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9-6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos nagai susitarimą 

ADVOKATAS 
Jonas Nakas 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 

Tel. 616-983-4130 
Aptarnauja Union PieT, Nevv Buffalo 
ir kt. pietvakariu Vfkrhigano lietuvius 




