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Komunizmo genocidas 
prieš Lietuvą 

„Aš norėčiau, kad visas Lietuvos 
Parlamentas čia ateitų" 

P e n k t a d i e n i o ž i n i o s i š L i e t u v o s 

Vilnius. Gegužės 29 d. (Elta) 
— „Aš norėčiau, kad visas Lie
tuvos Parlamentas čia ateitų ir 
pagalvotų apie garbę bei kitus 
dvasinius dalykus, be kurių — 
nėra žmogaus, nėra tautos. Te
gul ši paroda padeda Lietuvai 
eiti į tikrą laisvę". Tai — 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko Vytauto Lands
bergio žodžiai, pasakyti Vilniu
je, Valstybės muziejuje, atida
rant parodą „Komunizmo geno
cidas prieš Lietuvą". Ši eks
pozicija buvo sudaryta Ameriko
je 1970 metais ir vežiota po di
džiuosius šalies miestus, lietu
viškas kolonijas. Lietuvos pa
vyzdžiu — dokumentais ir foto
nuotraukomis — parodos rengė
jai siekė parodyti pasauliui 
komunizmo genezę bei jo agre
syvų plitimą į kitas šalis. Pa
roda vadinosi „Pažink savo 
priešą komunizmą". VLIKo 
vicepirmininkas Pilypas 
Narutis plačiai papasakojo 
apie parodos rengimą, akty
viausius ryšininkus tarp Lie
tuvos ir Vakarų. Sudarėme 
parodą, — pasakė jis, — paro
dėme, ir pasaulis žino, kiek 
Lietuva kentėjo, kaip kovoja... 

Pilypas Narutis perskaitė 
aktą, kuriuo ši VLIKo paroda 
dovanojama Lietuvos valstybės 
muziejui. 

Už sunkų ir didelį darbą 
išeivijos lietuviams padėkojo 
Vilniaus politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos pirminin
kas Stasys Žukas. Jis pasakė, 
kad kova už Lietuvos laisvę dar 
nesibaigė ir pakvietė būti bud
riais. 

Vytautas Landsbergis ir Kazi
mieras Bobelis perkirpo 
juostelę, Vilniaus politinių 
kalinių ir tremtinių choras, visi 
parodos atidarymo iškilmių 
dalyviai sugiedojo Lietuvos 

/

himną. 
Šią, iš Chicagos atvežtą 

parodą, Lietuvos valstybės 
muziejus atnaujino išplėtė, 
papildė autentiškais dokumen
tais apie trėmimus į Sibirą, 
kitas siaubingas komunistinio 
genocido akcijas, pateikė iš 
KGB archyvų gautos medžia
gos. 

Pasitarimai u i demokrat inę 
Lietuvą 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Sąjūdžio 
deputatų koalicija „Už demo
kratinę Lietuvą" ir Liberalų, 
Tautos pažangos, Centro frak
cijų atstovai bei frakcijoms ne
priklausantys Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai 1992 m. 
gegužės 28 d. tęsė konsultacijas 
dėl Lietuvos seimo rinkimų 
datos, rinkimų įstatymo, Lietu
vos respublikos Konstitucijos 
projekto rengimo ir kitais klau
simais. 

Sutarta 1992 m. birželio 2 d. 
sudaryti Sąjūdžio deputatų ko
alicijos ir minėtų Aukščiausio
sios Tarybos frakcijų deputatų 
darbo grupę rinkimų įstatymo 
projektui rengti. Pasikeista nuo
monėmis ir kitais klausimais. 
Konsultacijos bus tęsiamos. 

Ekonominės sutar tys 
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausioji Taryba pavedė 
Lietuvos respublikos vyriau
sybei parengti ir pasirašyti tarp
tautines ekonomines sutartis su 

Austrija, Belgija, Didžiąja 
Britanija, Italija, Japonija, 
Kanada, Kinija, Korėja, Kuvei
tu, Maroku, Norvegija, Olandi
ja, Suomija, Šveicarija, o dėl 
kapitalo investicijų skatinimo ir 
jų abipusės apsaugos su Austra
lija, Austrija, Danija, Italija, 
Rumunija, Suomija; dėl preky
binio ir ekonominio bendra
darbiavimo su Norvegija ir dėl 
laisvos prekybos bei dėl preky
bos žemės ūkio produktais. 

K. Bobelis: „Turtą 
atiduosime tik teisėtai 

vyr iausybei" 
Taip pasakė VLIKo pirminin

kas „Lietuvos aido" kores
pondento paklaustas, ką komi
tetas darys su savo turtu, jeigu 
Lietuvoje pasikeis vyriausybė. 
„Aš visiškai pritariu ministro 
pirmininko G. Vagnoriaus po
zicijai", — pabrėžė K. Bobelis, 
„kad reikia nedelsiant orga
nizuoti r inkimus į seimą. 
Manau, jog referendumas dėl 
prezidento institucijos atkūrimo 
nebūtų taip pasibaigęs, jeigu 
jam būtų rimčiau pasirengta". 

V L I K a s k v i e č i a 
s u s i l a i k y t i n u o 
k o n f r o n t a c i j o s 

ELTA išplatino Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
valdybos kreipimąsi į Lietuvos 
visuomenę ir politines partijas, 
kuriame kviečiama susilaikyti 
nuo bet kokios konfrontacijos, 
politinės įtampos didinimo, 
stengtis kuo greičiau įveikti 
krizę, nes kiekvieno klausimo 
sprendimo vilkinimas gali tu
rėti dar skaudesnių pasekmių. 
Krizės reiškiniai Parlamente ir 
vyriausybėje VLIKo valdybai 
gerai suprantami. Tai didžiulės 
istorinės atsakomybės, įtemp
tos, sunkios kovos, žmonių per
vargimo rezultatas. 

Rimvydo Valatkos 
nustebimas 

Deputatas Rimvydas Valatka 
pareiškė, jog labai nustebo iš
girdęs apie projektą paskirti jį 
„Lietuvos aido" vyr. redaktoriu
mi. Tai visiškai su juo nebuvo 
derinta. Be to, deputatas manąs, 
kad visa spauda turi būti nepri
klausoma, todėl tokie „paskyri
mai" neįmanomi iš principo. Jo 
nuomone, „Lietuvos aidas" ir 
toliau turįs likti dešiniųjų 
rankose. Tokių pažiūrų laikosi 
dalis žmonių, todėl jiems, kaip 
ir kitiems piliečiams, niekas 
negali atimti teisės į laisvą žodį. 

Kaune, k u r gyveno 
Vladas J a k u b ė n a s 

Kaune, prie 45 numeriu pažy
mėto A. Mickevičiaus gatvės na
mo, kuriame 1939-1944 metais 
gyveno žymus lietuvių išeivijos 
kompozitorius ir muzikologas 
Vladas Jakubėnas (1904-1976). 
atidengta memorialinė lenta. Ją 
sukūrė skulptorius A. Žirgulis. 
Lenta atidengta kompozitoriaus 
gimimo 88-jų metinių proga. Jo 
atminimui Liuteronų bažnyčioje 
buvo laikomos pamaldos, skam 
bėjo religinė muzika. Meninin
kų namuose įvyko prisiminimų 
vakaras. 

Apie kompozitorių kalbėjo jo 
mokiniai, artimieji , buvo 
parodyta iš JAV atvežta video
juosta — kūrybinis Vlado Jaku-

Lisabonos susitarimai dėl 

Demonstrantai Zagrebe, Kroatijos sostinėje, reiškia protestą prieš serbų puolimus, kai trečiadieni 
nukovė 16 žmonių Sarajeve, o ketvirtadienį vėl buvo nužudyta 10 naujų asmenų, kovojančių už 
Kroatijos nepriklausomumą. 

Padėkime Lietuvai ir 
dabar 

Skambinkime dar kartą senatoriams 
ir kongresmenams 

Washingtonas. — Čia tebe
vyksta diskusijos dėl paramos 
Rusijai. Du senatoriai — DeCon-
cini ir Pressler įteikė prie 
Senato įstatymo Nr. 2532 papil
dymą, kad teikiama parama 
Rusijai būtų surišta su Baltijos 
valstybėmis. Jei Rusija neat
šauks buvusios sovietinės ka
riuomenės iš Baltijos kraštų, tai 
jai ta parama sulaikoma. Minė
tų senatorių papildymą remia 
senatoriai — Riegle iš Michi-
gano valstijos, D'Amato iš New 
Yorko, Helms iš North Caro-
linos, Specter ir Pennsylvanijos, 
ir senatorius Mikulskį iš Mary-
lando valstijos. 

Jei tik šie senatoriai tepa
laikys mūsų reikalą, tai mes 
esame jau dabar pralaimėję. 
Tačiau dar galime laimėti, jei 
paskambinsime savo senato
riams ir paprašysime, kad jie 
balsuotų už papildytą įstatymo 
projektą S. 2532, kad Amerikos 
parama tegali būti teikiama 
Rusijai tik tada, kai bus išvesta 
sovietinė kariuomenė iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. 
Senatoriai rinkiminiais metais 
klauso savo rinkėjų balso, tad 
nepraleiskime dar vienos progos 
padėti savo tėvų žemei. Kitą sa
vaitę tuo klausimu vyks deba
tai ir bus balsavimas — tad 
nedelskime. Bet kurio senato
riaus įstaigą galima pasiekti 
šiuo telefonu: 1-202-224-3121. 

Atstovų rūmuose 
O kongresmeno Richard J. 

Durbin įstaiga iš Washingtono 
pranešė, jog "- Atstovų rūmuo
se jis pateikė specialų įstatymo 
projektą HR 5282 šį 
ketvirtadienį, kad ekonominė 

bėno dialogas su dirigentu 
Vytautu Marijošiumi. Šio pa
gerbimo iniciatoriai — Kauno 
kompozitoriai ir kiti dalyviai 
pareiškė viltį, kad Vlado 
Jakubėno muzika vėl skambės 
Lietuvos koncertų salėse, bažny
čiose. Apie kompozitorių ir jo 
kūrybos puoselėjimą išeivijoje 
papasakojo svečias iš Chicagos 
— Vlado Jakubėno draugijos 
pirmininkas Edvardas Šulaitis. 
Buvo pranešta, kad draugija fi
nansavo ir šį Vlado Jakubėno 
pagerbimą Kaune. 

pagalba Rusijai butu sulaikyta 
tol, kol nebus padaryta žymi 
pažanga išvežti rusų dalinius iš 
Baltijos valstybių. 

Kongr. R. Durbin pascebi, jog 
„Daugiau kaip prieš metus So
vietų kariuomenė puolė taikius 
lietuvius, nužudydama 14 žmo
nių. Šiandien gi daugiau kaip 
115,000 rusų kareivių tęsia savo 
buvimą nepriklausomose Balti
jos valstybėse. Jų buvimas 
gresia tų demokratinių šalių 
suverenumui ir politiniam 
pastovumui visame regione. 
Šaltojo karo politika ir karinė 
okupacija privalo būti baigta 
Baltijos šalyse, sako kongr. 
Durbin. 

Sąlygos Rusijai 
Tad jo įstatyminis projektas 

Atstovų rūmuose reikalauja: 
kad būtų padaryta žymi pažan
ga išvežti karinėms pajėgoms iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos; kad 
nebūtų įvežama papildomų dali
nių be Baltijos kraštų vyriausy
bių sutikimo; kad kariniai prati
mai ir rusų kariuomenės ma
nevrai nebūtų daromi tų valsty
bių teritorijose be tų vyriau
sybių leidimo; kad Rusijos ka
riuomenės įrengimus galėtų 
laisvai inspektuoti Baltijos 
kraštų vyriausybės; kad Rusijos 
aviacijos ir laivyno pajėgos 
nesikištų į tų valstybių terito
rinę erdvę ore ir jūroje ir kad 
Rusijos vyriausybė informuotų 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybes, koks skaičius ir 
kuriose vietose svetima kariuo
menė laikoma tų kraštų terito
rijose. 

Kongr. R. Durbin spaudai pa 
reiškė, jog šis įstatymas yra 
aiškus pranešimas Rusijai, kad 
JAV Kongresas nepadės tai 
tautai, kuri aiškiai pažeidžia 
suverenius kaimyninius 
kraštus. 

Jei šis įstatymas bus priimtas. 
Senate ir Atstovų rūmuose, tai 
bus didelis lietuvių laimėjimas. 
Padėkime Lietuvai ir dabar, 
paskambindami savo senato
riams ir kongresmenams. Ji to 
verta! ^mmm______ 

- Lietuvos parlamentarų 
taipe vėl norima sustiprinti prie 
Parlamento rūmų karinės sar
gybos dalinį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prancūzijos prezidento 
Francois Mitterrand kvietimu 
dr. Stasys A. Bačkis, buvęs 
Lietuvos atstovas Paryžiuje ir 
Washingtone kartu su preziden
to ir ponios Mitterrand delega
cija lankėsi Vilniuje, gegužės 13 
ir 14 dienomis. Jis dalyvavo 
visose iškilmėse Vilniuje pagal 
nustatytą Prancūzijos preziden
to vizitui programą. Dėl rusų 
kariuomenės buvimo Lietuvoje, 
Prancūzijos prezidentas to vizito 
metu pasakė, jog tokia padėtis 
Lietuvoje „negali būti ilgam 
priimtina". 

— Berlyne Amerikos ka
reiviai iš 6-jo batalijono ir 40-jo 
ginklų regimento praėjusį tre
čiadienį atliko paskutinį kartą 
paradą Liepos 4-osios aikštėje su 
savo tankais, nes kitą mėnesį 
išvyksta į namus. 

— Sarajevo mieste įvyko 
nuožmus kraujo praliejimas, kai 
sprogo atskridę šoviniai būryje 
žmonių belaukiančių eilėje nusi
pirkti duonos. Buvo užmušta 
mažiausiai 16 žmonių ir su
žeista daugiau kaip šimtas. 

— Lietuvos paštas pranešė, 
jog į užsienį siuntinėlius siun
čia tik oro paštu, kadangi Rusi
jos pareigūnai pradėjo už patar
navimą imti valiutiniai dideles 
sumas pinigų. 

— Londone išeinąs „Finan
cial Times" dienraštis rašo savo 
viename apžvalginiame straips
nyje, jog JAV Gynybos departa
mente esama nuomonių, kad 
Rusijos karinių pajėgų iš Lenki
jos puolimo atveju reikėtų 
padėti apsiginti Lietuvai ir 
kitoms Pabaltijo šalims. 

— Jungtinių Tautų aukštoji 
komisionierė pabėgėlių reika
lams Sadako Ogata įteikė 
motyvuotą raštą JAV Valstybės 
pasekretoriui Lawrence Eagle-
burger, kuriame kritikuoja 
Busho politiką pabėgėlių rei
kalu ryšium su įsakymu grąžin
ti Haiti politinius pabėgėlius, 
pabėgusius nuo karinio teroro 
toje valstybėje. 

— Maskvoje spauda rašo, jog 
prez. Boris Jelcinas vėl lankosi 
savo gimtajame Sibiro regione, 
ramindamas gyventojus dėl pra
dėtų ekonominių reformų, kad 
vėliau bus visiems geriau. 

— Izraelio Statybos ministras 
Ariel Sharon apka l t i n t a s 
nesugebėjimu vadovauti namų 
statybai žydų imigrantams. 

1991 m. nusiginklavimo 
pakto 

Jų ratifikavimas 5 parlamentuose 
Lisabona. Gegužės 23 d. — 

JAV ir keturios buvusios 
Sovietų respublikos, kurios turi 
branduolinius ginklus, pasirašė 
čia susitarimą, kuris atidaro 
kelią, ratifikavimui tos sutar
ties, kurią 1991 metais pasirašė 
Sovietų Sąjunga prieš jai žlun
gant, kad drastiškai sumažina
mas tolimųjų distancijų arsena
las, susikrovęs šaltojo karo me
tu. 

Trys naujosios nepriklau
somos valstybės — Gudija, 
Ukraina ir Kazachstanas taip 
pat sutiko sunaikinti arba per
duoti visas strategines raketas 
ketvirtajai respublikai, Rusijai. 
Šie susitarimai leidžia manyti, 
kad šio amžiaus gale turėsime 
tik vieną branduolinę galybę, 
bet ne keturias. Pastebima, jog 
ir pačios respublikose kurios 
pasirašė šiuos susitarimus, dar 
turi daug neišspręstų klausimų, 
nes tik dabar pradeda laisvą, 
joms neįprastą gyvenimą, rašo 
Reuterio žurnalistas, buvęs 
Lisabonoje pasitarimų metu. 

Tarptaut in is dokumentas 
Minėtoji strateginių ginklų 

mažinimo sutartis buvo pasi
rašyta abiejų prezidentų — 
Sovietų Gorbačiovo ir JAV 
Busho praėjusį liepos mėnesį po 
devynių metų sunkių amerikie
čių - sovietų delegacijų 
derybų. Po 5 mėnesių Sovietų 
Sąjunga nustojo oficialiai egzis
tavusi. Šis susitarimas, kuris 
paverčia aną Sovietų-JAV 
sutartį į tarptautinį dokumentą, 
pasirašytą Lisabonoje, kaip tik 
tuo metu, kai čia buvo atidaryta 
ir 62 tautų konferencija padėti 
buvusioms sovietinėms respub
likoms. 

Čia dalyvavęs JAV Valstybės 
sekretorius Jame Bakeris savo 
viešame pareiškime pasakė: 
„Mes padėjome pagrindu»toliau 
stabil izuoti puolamiesiems 
ginklams ir išplėtėme abipusį 
branduolinių ginklų suvaržy
mą. Tas susitarimas žymiai su
mažina branduolinio karo pavo
jų". Start sutartis dabar turi 
būti ratifikuota penkių parla
mentų. Valstybės sekretorius 
Bakeris pasakė, kad JAV vy
r iausybė prašys Kongresą 
pradėti tos sutarties ratifika
vimo procedūrą nedelsiant. Ad
ministracijos oficialūs pareigū
nai mano, kad iki rinkimų ši 
sutartis bus patvirtinta. 

Reikalauja komisijos 
Tačiau Rusijos Užsienio rei

kalų ministras Andrei Kozyrev 
tuoj po pasirašymo pareiškė, 
kad Start sutartis nebus pateik
ta ratifikuoti jo parlamenta
rams tol, kol Gudija, Kazach
stanas ir Ukraina nepristatys 
branduolinių raketų arba jų 
nesunaikins savo teritorijose. 
Taip pat Lisabonoje buvo pa
skelbta, jog Gudija ir Ukraina 
į teikė laišką prezidentui 

— Kongr. Dan te Fascell iš 
Floridos, kuris šiuo metu yra 
Atstovų rūmų Užsieno komiteto 
pirmininkas, pranešė trečiadie
nį, kad jis daugiau nebesieks 
dvidešimtojo perrinkimo į JAV 
Kongresą. Jam jau 75 metai. Jis 
yra dažnai daug padėjęs Lietu
vos laisvinimo darbuose. Tai jau 
65-sis kongresmenas, pasitrau 
kiąs šiais metais iš JAV Kong
reso narių. 

Bushui, kad būtų sudaryta tarp
tautinė komisija nusiginklavi
mo procesui. Amerikos pareigū
nas čia pasakė, jog 4 respublikos 
po pasirašymo tariasi dėl naujų 
ryšių, tačiau tai nėra lengva 
susitarti. Ukraina šiuo metu 
laikoma trečia galingiausia 
branduoline valstybe pasaulyje, 
o Kazachstanas ketvirtąja. 

Septynerių metų periodas 
Šios sutarties dokumentą pa

sirašė JAV Valstybės sekreto
rius James A. Baker III, Rusi
jos Užsienio reikalų ministras 
Andrei Kozyrev. Ukrainos Už
sienio reikalų ministras Anato-
ly Zlenko, Gudijos Užsienio 
reikalų ministras Petr Krav-
čenko ir Kazachstano valstybės 
sekretorius Tulegen Zukejev. Po 
sutart ies ratifikavimo bus 
mažinamos tolimųjų distancijų 

branduolinės raketos, o kiti 
branduoliniai šios rūšies ginklai 
jau grąžinti į Rusiją, nes ji pasi
žadėjo juos sunaikinti. Amerika 
šios rūšies branduolinių ginklų 
turėjo maždaug 11,600, o 
pasirašyta sutartis turėjo juos 
sumažinti iki maždaug 8,600 iki 
šio šimtmečio galo. 

Praėjusį savaitgalį prasidėjo 
konferencija pažadėtai pagalbai 
Rusijai ir kitoms respublikoms, 
kurios vertė būtų 24 bilijonai 
dolerių. 

Sąjūdžio koalicijos 
deklaracija 

Vilnius. Gegužės 29 d. — 
Vakar Lietuvos Sąjūdžio koali
cijos parlamentarai už demo
kratinę Lietuvą, kaip pranešė 
Miunchene RFE/RL radijo 
žinios, išleido visuomenės žiniai 
tris pareiškimus. 

Pirmuoju pareiškimu reika
laujama rinkimų rugsėjo 20 d. 
į naują Parlamentą, kuris ga
lėtų suformuluoti naują Kons
tituciją. 

Antruoju pareiškimu pasmer
kiama Parlamentą neįpareigo
jan t i gegužės 26 dienos 
rezoliucija, reikalaujanti Sau
liaus Stomos rezignacijos iš 
„Lietuvos aido" vyriausiojo re
daktoriaus pareigų, kaip netei
sėta. 

Trečiuoju pareiškimu apgai
lestaujama kairiojo deputatų 
sparno pastangos užsmaugti 
par lamentar inės komisijos 
veiklą, kuri investiguoja KGB 
darbus Lietuvoje, ir kad norima 
tos komisijos aktyviuosius 
narius — Zitą Sličytę ir Algirdą 
Endriukaitį pašalinti nuo jiems 
skirtų pareigu. 

KALENDORIUS 

Gegužės 30 d.: Ferdinandas, 
Joana Arkietė, Jomilė, Jaz
miną, Vyliaudas. 

Gegužės 31 d.: Angelė. Pet
ronėlė, Gintautas. Rimvilė. 

Birželio 1 d.: Justinas, Jogai
la, Galinde, Konradas, Juvenci
jus. 

Birželio 2 d.: Eugenijus, 
Erazmas, Auksė, Ąžuolas, 
Rima. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:20. leidžiasi 8:16. 
Temperatūra šeštadienį 711., 

sekmadienį 72 1., pirmadienį 78 
1., antradienį 66 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 30 d. 
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SKAITYKIME ŠV. RAŠTĄ 
Šių metų vasario 8 d. „Drau

go" Ateitininkų skyriuje 29. 
Medžiukas rašė, kad atei
tininkams reikalinga „įsijausti 
į evangelišką religijos dvasią". 

Prieš 42 metus, 1949 m. „Atei
ties" Nr. 1 prof. A. Maceina 
straipsnyje „Kas yra atei
tininkas?" rašo: „Kas tad yra 
ateitininkai? Savo kilme ir savo 
esme ateitininkai yra kovotojai 
už Dievą. Tai žmonės, kuriems 
nevistiek, ar pasaulyje bus 
įsteigta Kristaus, ar antikristo 
karalystė. Tai žmonės, kurie 
aiškiai ir ryžtingai stovi Kris
taus pusėje ir eina į visas gyve
nimo sritis, į jas nešdami Jo 
dvasią. Todėl jų šūkis ir yra — 
Visa atnaujinti Kristuje. Atei
tininkai nestovi nuošaliai ir ne
stebi pasyviai, kaip antikristo 
dvasia gyvenime rungiasi su 
Kristaus dvasia. Ateitininkai 
patys stoja į šias rungtynes; jie 
pasilieka Dievui ištikimi; jie 
pažymi savo kaktas bei rankas 
kryžiaus ženku ir jo vardu eina 
perkeisti pasaulio". 

Jeigu esame pasiryžę (jeigu 
esame?) Visa Atnaujinti Kris
tuje, tai privalome pažinti 
Kristų, žinoti, ką Jis mokė, kaip 
ir ką Jis skelbė. To galime 
pasiekti tik skaitydami šv. 
Rastąjį studijuodami, į jį gilin
damiesi. 

Čia noriu pasidalnti keliomis 
mintimis apie Šv. Rašto svarbą, 
jo reikšmę kiekvieno krikščio
nio, o ypač ate i t ininko, 
gyvenime. Kas yra Šv. Raštas? 
Tai Dievo Žodis, Jo laiškas 
mums. Kristų galime pažinti tik 
skaitydami Naująjį Tes
tamentą. Tai Jėzaus atvaizdas. 
Mūsų, kaip ateitininkų veikla, 
daugiau pasireiškia tautinėje ir 
kultūrinėje plotmėje, o „Visa 
atnaujinti Kristuje" lyg ir 
padedame ant lentynos, teisin
damiesi, kad esame katalikai, 
atliekame savo religines parei
gas, tai to ir užtenka. Pagal St. 
Šalkauskį, P. Dovydaitį, A. 
Maceiną to neužtenka. 

Šių metų kovo 6 d. „Drauge" 
straipsnyje „Kaip atsispirti nei
giamai laiko dvasiai" (a.j.z.) 
rašo apie Šv. Rašto skaitymo 
svarbą. Tą straipsnį reikėtų 
perskaityt i visiems ateiti
ninkams. Ten gražiai pasakyta: 
„Šventajame Rašte rasime ne 
tik galvoseną ir gyvenimo būdą, 
kuris diametraliai priešinasi 
šiandieninės populiariosios 
kultūros neigiamiems, neviltį ir 
baimę skleidžiantiems reiški
niams, bet jame nurodoma ir 
kaip savo dabart iniame 
gyvenime atpažinti gyvą, vei
kiantį Kristų, kuris nori padėti 
mums atsispirti mirtį nešančio 
gyvenimo kėslams. Šv. Rašte 
randame ne filosofiją, o gyvą 
asmenį, įvairiais būdais kalbi
nantį mus ir laukiantį, kad mes 
atsilieptumem". 

Šv. Paulius rašo: „Visas 
Raštas yra Dievo įkvėptas ir 
naudingas mokyti, kast i , 
taisyti, auklėti teisume, kad 
Dievo žmogus taptų tobulas, 
pasiruošęs kiekvienam geram 
darbui" (2 Tim. 3:16). 

Kiek toliau apaštalas Paulius, 
ragindamas stebėti Dievo žodį 
rašo: „Ateis toks laikas, kai 
žmonės nebepakęs sveiko 
mokslo, bet, pasidavę savo 
įgeidžiams, susivadins sau 
mokytojų krūvą, kad tie dūz
gentų ausyse; jie nukreips ausis 
nuo tiesos, o atvers pasakoms" 

(2 Tim 4:3-4). Ar nėra atėję jau 
tie laikai? Tai dažnai pasitaiko 
ir ateitininkų tarpe. 

Apie Šv. Raštą, jo svarbą ir 
reikšmę krikščionių gyvenime 
galima kalbėti ir kalbėt i ; 
apie tai yra prirašyti tomai 
įvairių veikalų. Keliomis min
timis norėjau tik atkreipti atei
tininkų dėmesį, kad mums 
reikia labiau pažinti Kristų, 
kuriame norime visa atnaujin
ti. Neskaitydami Šv. Rašto to 
nepasieksime. 

Siūlau keletą praktiškų pa
tarimų. Reikėtų kiekvieną susi
rinkimą pradėti trumpu Šv. 
Rašto skyrelio skaitymu ir jo 
paaiškinimu. Paimti tik pora 
eilučių ir apie tai pakalbėti, kad 
neužtruktų per ilgai, gal kokias 
5-10 minučių. Tas duos daug 
daugiau naudos, negu „Tėve 
mūsų" sukalbėjimas. 

Skaitant privačiai, jeigu kas 
nėra susipažinęs su Šv. Raštu, 
patartina pradėti nuo šv. Jono 
Evangelijos. Reikia skaityti iš 
lėto, apmąstant ir prašyti Šv. 
Dvasios pagalbos, kad apšvies
tų mūsų protą ir suprastume, 
ką skaitome. Kadangi Šv. 
Raštas kalba mums asmeniškai, 
tai perskaičius kelias eilutes iš 
lėto vėl skaityti ir mąstyti: 

1. Ar paskaitytame skyriuje 
randu kokį pavyzdį, kuriuo 
turėčiau sekti? 

2. Ar skaitant pastebiu savy
je kokią nuodėmę, kurios 
turėčiau vengti? 

3. Ar atrandu kokį įsakymą, 
kuriam turėčiau paklusti? 

4. Ar yra koks pažadas, kurį 
galėčiau sau prisitaikyti? 

5. Ką tas perskaitytas skyrelis 
moko mane apie Dievą Tėvą ir 
Jėzų Kristų? 

6. Ar yra kas nors per
skaitytame skyrelyje dėl ko aš 
šiandien privalėčiau melstis? 

7. Ar turiu sunkumų suprasti 
reikšmę to, ką perskaičiau? 

Jeigu vienoje vietovėje atsi
rastų bent keletas, kurie norėtų 
gilintis į Šv. Raštą, galima 
sudaryti Šv. Rašto mokymosi 
būrelį, ku r i ame susi r inkę 
galėtų kartu skaityti ir dalintis 
savo įžvalgomis. Užtenka, jeigu 
atsirastų bent 2 ar 3 vienoje 
grupelėje. 

Kadangi da uguma s atei
tininkų naudoja anglų kalbą, 
norėčiau pasiūlyti ypatingai 
naudingą žurnaliuką, kuris 
išeina kas mėnuo, tai „The 
Word Among Us" (Box 6003, 
Gaithersburg, MD 20897-8403). 
Ten yra paduotas vienas iš tos 
dienos Mišių skaitinys ir trum
pas paaiškinimas — meditacija. 
Tie paaiškinimai yra labai 
prakt iški , parodo, ką tas 

Studentų ateitininkų sąjungos centro valdyba Urbanoje. Iš k. — Gytis Liulevičius, Vytas Pa
bedinskas, Viktorija Žvinakytė, Lina Modestaitė, Julija Krumplytė, Audra Baleišytė ir Audra 
Venclovaitė. Nuotr. R ū t o s L e s n i a u s k a i t ė s 

PAVASARIS DETROITO 
ATEITININKŲ ŠEIMOJE 

1992 metų gegužės 17 dienos pasveikina šiuos 8 moksleivius: 
saulėtas ir žiedais pasipuošęs Mildą Bublytę, Rasą Janukai-
rytas lydi Detroito ateitininkus tytę, Paulių Iešmantą, Petrą 
į Dievo Apvaizdos parapijos Iešmantą, Liną Polteraitį, Rimą 
bažnyčią, organizuotai dalyvau- Polteraitį, Saulių Polteraitį, Al-
ti šv. Mišių aukoje. Šv. Mišias mį Udrį ir 5 studentus: Darių 
laiko parapijos klebonas kun. Udrį, Lijaną Janušytę, Danutę 
Viktoras Kriščiūnevičius, kuris Rugieniūtę, Mėtą Landytę, Dai-
savo gražiame pamoksle skati ną Merkytę. Sukalbėjus Cre

do, įžodžio iškilmė baigta Atei
tininkų himriu. 

Kitas šventės programos dalis 
tęsiama parapijos kavinėje. Bi
rutė Bublienė kviečia kalbėtoją 
Indrę Čuplinskaitę, viešnią iš 
Toronto, studijuojančią istoriją 
ir krikščionybę. Jos kalbos 
tema: „Vieni ar visi kartu". 

Kalbėtoja teigė šiuolaikinį 
aštrų individualizmą — būti 
savimi. Šios būsenos žmogui 
būdingas praeities atmetimas. 
Akcentuojamas priėjimas protu 
(racionalizmai)/ Nereikia kitų 
priimtų nurodymų. Bet iš kur 
kyla žmogaus santykis su 
kitais? Tai paveldėta pažiūra į 
visuomenę. Esame dalis kitų: 
kalba, papročiai. Bendruome
ninis nusiteikimas sako, kad 
mums daug ko trūksta. Esame 
reikalingi vieni kitų pagalbos. 

na ateitininkus žvelgti ne tik į 
save, bet matyti ir kitų atkreip
tą žvilsnį į juos. Mišių metu 
pasimelsta už ateitininkę Kris
tiną Mičiūnaitę, mirusią prieš 
10 metų. 

Po pamaldų bažnyčioje vyksta 
moksleivių ir studentų įžodis. 
Įžanginį žodį taria Birutė Bub
lienė, pakviesdama kun. Vik
torą Kriščiūnevičių vadovauti 
įžodžiui, kuriam kandidatus pa
ruošė Valentina Rauckienė ir 
Janina Udrienė. Garbės prezi-
diuman kviečiami prof. dr. 
Justinas Pikūnas ir studentų 
patarėja Marija Jankauskienė. 

Kryžiaus ir ateitininkų vėlia
vos akivaizdoje pasižadėjusius 
sekti Kristų, dirbti ir aukotis 
Dievui ir Tėvynei, dr. Justinas 
Pikūnas ir Marija Jankauskie
nė apjuosia juostelėmis ir 

bedamas apie sendraugių 
veiklą, paminėjęs suorganizuotą 
dr. Justino Pikūno knygos,,Nuo 
asmens ligi asmenybės" apibū
dinimą, iškėlė sendraugių nuo
latinį globėjų ir pinigų telkimo 
rūpestį, kartu nuoširdžiai padė
kodamas dabartinėms kuopų 
globėjoms už jų darbą. 

Prieš prasidedant vaišėms, 
moksleiviai ir jaunučiai gražiai 
suvaidino „Pupos pasaką" 
pagal Bronės Buivydaitės eilė
raštį. 

Jonas Mikulionis 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds, I I I . 
Tel. (708) 749-0033 

Valandos pagal susitarimą 

reikia paž in t i Kristų, o 
neužtenka žinoti apie Jį, tada 
mandagiai atsakome: „Apie tai 
mes paklausysime kitą sykį". 

Vincas Kolyčius 

Kun. Gediminas Kijauskas. vedęs rekolekcijas Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Čia matome jį kalbantį Kovo 11 šios sukakties minėjime, 
Clevelande. 

Nuotr. V. Bacev ič iaus 

Kas riša žmoniją? Vienijanti 
skyrelis man reiškia, kaip aš padėtis — skausmas. Bendruo-
galiu tą Šv. Rašto vietą prisitai- meniškumas būdingas katali-
kyti savo gyvenime. Patartina kams — kur du ar trys — ten 
užsiprenumeruoti. Kristus. 

Nebūkime tad, kaip tie Birutė Bublienė, padėkojusi 
graikai, kuriems apaštalas kalbėtojai už jos pasidalinimą 
Paulius kalbėjo areopage. Jie, reikšmingomis mintimis, kvietė 
išgirdę Paulių kalbant apie Karaliaus Miridaugo mokslei-
Kristų, gyvą prisikėlusį Kristų, vių kuopos pirmininkę Rimą 
pasakė: „Apie tai mes paklausy- Jamikaitytę apžvelgti organi-
sime kitą sykį" (Apd. 17, 32). Jie zacinę veiklą. Rima pasidžiau-
nesidomėjo. Šitas Pauliaus nuo- gė, kad iš kuopos 14 narių 
tykis Atėnų aeropage yra sim- šiandien 8 yra įžodininkai. Jos 
bolis mūsų laikams. Šių laikų sesutė Indrė paideklamavo eilė-
žmogus (ir mes ateitininkai) raštį. Kuopos globėja Dalia Na-
mielai klausys, kai kas nors vasaitienė pagyrė savo globoti-
kalbės, kad krikščionybė nius — moksleivius, jų valdybą 
palaiko tautų tvarką ir ramybę; ir ypač jos pirmininkę Rimą 
kad ji skatina darbštumą, Janukaitytę, kuri daug darbo ir 
tvarko socialinius žmonių san- rūpesčio parodė redaguodama 
tykius, yra naudinga mokslui ir „Moksleivių balsą" — kuopos 
menui. Bet kai išgirstame kai- laikraštėlį. Dėkingumas pri-
bant, kad Kristus yra Dievas, klauso ir tėv*j komiteto po-
kad Šv. Raštas yra Jo žodis, nioms: Ritai Polteraitienei, 
mums parodas visą tiesą, kad Ramunei Mikailienei ir Rūtai 

Ricci. 
Jaunučių — jaunių pirminin

kė Nida Lapšytė paminėjo savo 
veikloj įdomumą kėlusį vely
kinių margučių marginimą. 
Laukiama daugiau naujų narių. 
Ačiū globėjoms: Nijolei Lap-
šienei ir Danutei Sirgėdienei. 

Studentų patarėja Marija 
Jankauskienė aiškino, kad stu
dentams, kaip organizaciniam 
vienetui, gyviau reikštis yra 
sunku, nes studentai pasklidę 
įvairiose vietose, užsiėmę studi
jomis. Tačiau visus susirinku
sius maloniai nustebino studen
tas Darius Udrys, paskaityda-
mas savo labai įdomų „Įžodžio 
prasmė" rasinį, kuriame jis 
nepateisina neveiklumo. Mus 
visus vienijąs Kristaus mokslo 
palikimas. Todėl reikia kovoti 
ne tik prieš ateizmą, bet ir 
aktyviai siekti krikščioniškos 
santvarkos. 

Benediktas Neverauskas kal-

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd.. Chlcado, IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1 -312)562-0221 

• • • 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Orland Parfc, IL 

Tai. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cats Ava., Ste. B, tai. (708) 512-0084 
Westmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
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LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71st 8t. 
312-436-8666 

4146 W . 63rd 8t. 
312-736-7708 
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DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN 8ELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Ponsinlnkama nuolaida 

4007 W. 59 St. 
To l . (312) 735-5556 

507 8 . Gllbert, LaGrange, IL. 
Tol. (708) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog , Medicare 
(priklauso Hoty Croas ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Stroot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-6648 (veikia 24 vai.) 

antr., kotv., ponkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 736-4477; 
(706)2460067; arba (708)2464581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CftAWFORD MIDICAL MJILDING 

6448 8 0 . Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Holy Cross. 2701 W. 68 St.. Chtcago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S RKtgeland. Chicago Ridge. IL 

Tel. (70«) 4234313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol. 312-735-7709 
. 217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Tol. 818-723-0383 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robofts Road 
Mlckory HIIIS 

Tol. (706) 588-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

P SfllHy M#OICt) l Olt"oC 
217 E. 127 St. — Lement. IL 40439 
Priklauso Palos Community Hospital cr 

Siiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (704) 257-2245 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7875 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai ( vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
IT: 

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

3900 W. 95 St. Tel. (704) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4266 W. 63rd 24. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
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V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS) 

7 7 2 2 S. K a d ž i o A v a . , 
Chicago, IH. 60652 

6132 S. Kadžio Ave., Chicago 
|(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marguette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D! 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 8. Kedzie. Chicago, IH. 
To l . (1-312) 825-2670 

1185 Dundoe A v a . , Elgln, M. 60120 
Tol. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
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išeivijos spauda 

JOS REIKIA AR 
NEREIKIA 

Laikas pasikeitė, pasikeitė ir 
susisiekimas su savo kraštu. Jis 
gal tėra tik tėvų ar senolių kraš
tas. Įgyti papročiai, paveldėtos 
tradicijos, giminės ir tėvų 
draugai traukia daugelį pažinti 
tą kraštą ne tik turistiškai, bet 
ir kaip savą. Jaunimas domisi 
praeitimi, kuri daugeliui nėra 
aiški. Vyresnieji domisi savo pa
čių prabėgusiomis dienomis, 
savo vaikyste ir jaunyste, lyg ją 
ten galima rasti. Daugelis 
užmiršta, kad ne tik laikas, bet 
ir sąlygos bei aplinka jau kitos 
išvaizdos ir nebeturi to pa
trauklumo, kurį turėjo jaunys
tėje. Jaunimas vyksta pagelbėti 
saviesiems — tai idealistai. 
Vyksta tik pažiūrėti — norį dau
giau pažinti. 

Lietuvių spauda tėvynėje yra 
kitokia, kartais net nesupran
tama ilgai gyvenusiam sveti
mose žemėse. Tikrai ji saviems 
žmonėms suprantama, gal tik 
perplačiai išsiplėtusi ir pasi
duoda netolimų okupacinių 
laikų įtakai. Kartais keista, 
kartais lyg svetima ir prirašyta 
svetimų kalbų sugadintais žo
džiais. 

Lengva daryti priekaištus ten 
negyvenant. Nepažįstama ta ap
linka, kurioje kuriasi nauja 
valstybė, kurioje ieškomi nauji 
darbininkai idealistai, mylį 
savo kraštą ir norį jam pa
gelbėti . Skir t ingai ne t ik 
galima, bet ir reikia žiūrėti į 
naują kraštą, nes po daugelio 
metų pasikeitė laikas, pasikei
tė gyvenimo sąlygos, pasikeitė 
žmonės, gyveniman atėjo naujos 
kartos. 

Išeivija šiuo atžvilgiu turi 
skirtingą kelią ir turi juo eiti. 
Savo kelio nemesdama, ji gali 
būt i naudinga ekonominiu, 
moraliniu, religiniu ir tautiniu 
žvilgsniu savam kraštui, kuris 
dar ieško kelio, ieško valdžios 
nuostatų, naujos ekonomijos ir 
jos vystymo. Reikia ir išeivijai 
turėti savo žodį spaudos pa
vidalu, kad pasakytų tėvynės ir 
išeivijos santykių klausimais ir 
žiūrėtų savų reikalų. Tik tada 
galės pagelbėti ir laisvę bei 
nepriklausomybe atgavusiam 
kraštui — Lietuvai ir visam 
Pabaltijui. 

MOKOSI DIRBTI IR PREKIAUTI Rimties valandėlei 

Lietuviška išeivijos spauda 
yra skurdi ir ribota. Bet ne tokia 
skurdi, kad ją būtų galima stab
dyti peranksti ir pergreitai. Ji 
turi atstovauti abiems tautos 
dalims, ypač tiems kraštams, 
kur lietuvybė jau baigiasi ir 
metai už metų visai išnyks, 
išmirus paskutiniam „mohi
kanui", norinčiam savo papro
čius palaikyti. 

Kad toks pavojus išeivijai yra, 
tai reikia tikroviškai žvelgti į 
kitų tautų išeivius. Jie laiko 
save airiais, italais, vokiečiais, 
bet jau nemoka savo tėvų ar 
senolių kalbos, savus kraštus 
laiko tik svetimomis turistinė
mis žemėmis. Jų spauda yra 
išsibaigusi seniau, negu lie
tuvių, lenkų, rusų ar žydų. Šie 
pastarieji skiriasi savo tikėjimu 
ir praeitimi, o kiti, kaip ateiviai, 
yra dar per nauji. 

Lietuvių spauda dar laikosi 
kiek geriau Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir Kanadoje. Bet 
ar ilgai? Juk jau ne vienas laik
raštis, net buvę dienraščiai, 

užsidarė, ne vienas žurnalas 
perkeltas į išlaisvintą kraštą. 
Ten tuo tarpu turi pirmoj eilėj 
prisitaikyti prie dabartinės 
tikrovės ir tapti kurios nors 
grupės balsu. 

Tris kartus savaitėje ėję laik
raščiai virto tik savaitiniais, ir 
tai ne visuomet aktualūs ir 
rūpinasi dienos klausimais. Vie
nintelis dienraštis jau eina tik 
penkis kartus savaitėje, prisi
taikydamas prie pašto potvar
kių, pasunkėjusių darbo ir iš
siuntimo sąlygų. Ir tas ar ilgai 
galės laikytis be pagalbos iš 
šalies, nes žmonės ir popierius 
jo ir lietuvių išeivijoj nesigaili... 

Šiaip ar taip kalbėsime, spau
da išeivijoje, ypač lietuvių, šiuo 
metu reikalinga pačiai išeivijai 
ir išsilaisvinusiai tėvynei. Ji yra 
dar jungtis pačios išeivijos, išsi
sklaidžiusios didžiuosiuose 
Amerikos ar Kanados plotuose. 
Reikia jos ir kaip jungties su 
tėvyne, su savo giminėmis, ten 
likusių ir gyvenančių reikme
nimis. Be spaudos gyvenimas 
išeivijoje daug greičiau baigtųsi 
— lietuvybė liktų tik istoriniu 
padavimu. 

* * * 

Šių laikų modernios priemo
nės yra palaima, bet kartu ir 
prakeikimas — ne visuomet pri
sitaiko prie išeivijos reikalavi-. 
mų. Nors tai ne redakcijos, o ad
ministracijos reikalas — kom
piuteris, bet, anot a.a. St. Barz-
duko, reikia kalbėti ir „pro do-> 
mo sua" (savais reikalais), kai 
modernios priemonės daro dau
giau klaidų, negu paprastosios. 

Reikia manyti, kad ta i išsily
gins, skaitytojai moderniomis 
priemonėmis bus patenkinti, 
kai bus mažiau klaidų, nors jos 
ne visos nuo jų priklauso. Tai 
parodo dar labiau, kad tautinė 
spauda išeivijoje labai reika
linga, kad yra jungtis, kad yra 
paskatas gyventi, dirbti ir pa
gelbėti kitiems. 

Nors „išeivija" yra platus žo
dis ir ne visuomet su jo prasme 
galima sutikti. Juk didžioji dalis 
jau svetur yra gimę ir svetimose 
mokyklose ar universitetuose 
išsimokę. Bet jie yra lietuviškos 
ateivijos šiame krašte dalis. 

Dalis jau nubyrėjo, dalis jau 
nebežino savo kilmės, dalis yra 
iš mišrių šeimų ir net kelintos 
kartos išeivių vaikai. Bet jie yra 
tik dalis šio krašto, šios tautos, 
valstybės ir valdžios partijų ob
jektas. Jie jau nėra išeiviai. Jie 
yra šio krašto gyventojai. 
Tačiau, jei jie nori palaikyti ryšį 
su savo kraštu, su giminėmis, 
su savo tautos kamienu, esan
čiu svetur, jie turi dar skaityti 
išeivišką spaudą ir t ik per ją 
sudaryti ryšį su savo tauta. 

Klausimas, ar reikia ar ne
reikia lietuviškos spaudos išei
vijoje turi būti atsvertas kitu 
klausimu: kaip ilgai dar bus 
reikalinga tautinė spauda, 
svetima gyvenamam kraštui 
kalba. Ji būtina, kad išlaikytų 
buvusios tautos dalį gyvą, kūry
bingą, pastovią ir savu būdu 
įsimaišiusią į tautų margu
myną. Išeivijoje spauda pri
klauso nuo žmonių, kurie myli 
savo tautą, senolių ir tėvų 
kraštą. Kol bus lietuvių šiame 
krašte, tol reikės ir savos spau
dos, pasisakančios tautiniais ir 
valstybiniais reikalais. 

Pr.Gr. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

reforma ne visiems yra baisi, 
bent jau kai kuriems žmonėms. 
Niekas tikrai nežino, kiek pini
gų turi vidutinis rusas. Atlygi
nimai staiga pakilo. 

Kai vieni Rusijos gyventojai 
kukliai pragyvena gaudami 200 
rublių per mėnesį, kiti turi tūks
tančius. Jelisejevskio maisto 
parduotuvė buvusioje Gorkio 
gatvėje, kuri dabar pavadinta 
Tverės gatve, kur anksčiau 
buvo Maskvos gastronomijos 
parduotuvė, dabar veikia kaip 
privati prekyba. Joje gausu 
šviežio ir reto maisto, pradedant 
viščiukais ir kiaušiniais, bai
giant aukštos kokybės šokoladu 
ir dešra, „salami", kurios kilo
gramas kainuoja 180 rublių. 
Nepaisant aukštos kainos, 
daugelis žmonių stoja į eilę, kad 
galėtų tos dešros nusipirkti. 

Nežiūrint kainų reformos, 
parduotuvėse likusi ta pati biu
rokratiška neefektyvi rusiška 
tvarka: vienoje linijoje pirkėjai 
išsirikiuoja sumokėti kasi
ninkei, kitoje linijoje, gavę iš 
kasininkės kvitus įteikia parda
vėjui ir gauna prekes. 

Skersai Tverės gatvės, už 
poros blokų į vakarus yra milži
niška McDonald užkandinė, tik
ras švyturys senos sistemos žlu
gimo ir kartu viltis naujos 
tvarkos. Prieš kainų kontrolės 
panaikinimą, kas norėjo tenai 
pavalgyti, turėjo stovėti il
giausioje eilėje. Dabar jau eilių 
beveik nėra, bet prekyba eina 
gerai. 

McDonald pastatas yra turbūt 
didžiausias pasaulyje, primenąs 
Amerikos supermarketus. Ten 
yra daug energingų jaunų pa
tarnautojų. Pirmą kartą ap
silankius, atrodo, kad čia dvi ar 
trys pamainos tarnautojų suėję 
dirbti iš karto. Tie jaunuoliai 
stengiasi vienas kitą perrėkti, 
stengdamiesi gauti klientų 
užsakymus. Jie išmoko būti 
mandagūs, švarūs, tvarkingi ir 
darbštūs. Tokios ypatybės 
niekad nebuvo paisomos seno
sios Sovietų Sąjungos resto
ranuose ir valgyklose. Čia yra 
daugiau patarnaujama negu bet 
kurioje McDonald užkandinėje 
Amerikoje, įskaitant patarnau
tojas, kurios pasistengia atlie
kas tuojau nuo stalo pašalinti. 

Tie jaunuoliai mokosi spe
cialybių, kurios padės jiems įei
ti į naują laisvos rinkos sistemos 
ateitį. Jie čia išmoksta, kaip 
reikia dirbti, kaip elgtis su 
klientais ir švariai užlaikyti 
įmonę. 
Niekas neperka kombainų 

Priešingybė yra didžiuliai fab
rikai Rostove, kurie gamina ja-

Kaip žinome, gėlės nėra būti- vų derliaus nuėmimo kom-
nai reikalinga prekė, bet jų pa- bainus. Norėdama geriau atly-
reikalavimas rodo, kad kainų gįn tį įr s u teikti kitas privile-

Pirmieji mėnesiai Laisvos de
mokratinės Rusijos istorijoje 
praėjo sklandžiai. Nebuvo bado, 
nebuvo riaušių, kaip buvo 
spėliojama. Atvirkščiai, 
Maskvos parduotuvės jau 
daugelį metų nebuvo tiek 
užpildytos prekėmis kaip šiemet 
pavasarį. Taip pat ir kainos 
niekad nebuvo tokios aukštos 
Rusijos istorijoje, todėl ir par
duotuvėse buvo gausu prekių. 

Niekas šiandien Rusijoje ne
gali įspėti, kokia bus ateitis. 
Apie tai paklausti maskviečiai 
atsako: „Kaip amerikiečiai pasi
justų ir reaguotų, jei JAV 
prekių kainos per paskutinius 
keletą mėnesių pakiltų dešim
teriopai ar daugiau?" 

„Niekas nėra anksčiau susi
dūręs su tokia padėtimi, nes 
komunistinių imperijų nėra 
buvę prieš 20-tąjį šimtmetį, ir 
niekas anksčiau nėra pakeitęs 
totalitarinio režimo į pilnutinę 
demokratiją" — taip kalbėjo pre
zidento B. Jelcino patarėjas, 
buvęs ministro pirmininko pa
vaduotojas, Genadi Burbulis, sė
dėdamas erdviame kabinete ka
daise buvusio partijos ideologo. 
„Mūsų uždavinys — išsilaikyti 
šiose nepaprastose sąlygose de
formuotoje ekonominėje sis
temoje su jos ypat ingais 
bruožais, kurią mes esame pa
veldėję" — tęsė toliau pokalbį G. 
Burbulis. 

Išmokti savarankiškai 
galvoti ir dirbti 

Ekspertų nuomone, pakei
timai Rusijoje, kuriems yra 
užsimota, pavyks, jei milijonai 
žmonių atsipalaiduos nuo senų 
kelių, pereidami į visiškai skir
tingą savarankišką galvojimą. 
Darbininkai turi išmokti dirb
ti, įmonių vadovai — tvarkyti. 
Viena moteris, dirbanti svetimų 
kalbų mokymo Puškino ins
titute Maskvoje, skundėsi: „Da
bar mes turėsime visą laiką 
daugiau dirbti. Pasakysiu jums 
teisybę, aš nemėgstu tiek daug 
dirbti, nes tai yra nuobodu". Tai 
tipiškas pavyzdys, kokių ran
dame daug kur. 

Bet ar Rusijos žmonės gali ge
riau dirbti negu ligi šiol dirbo? 
Žinoma, gali, bet tai nereiškia, 
kad jie panorės. 

Tulpės ir raudonieji gvazdikai 
pardavinėjami požeminių 
traukinių stotyse ir daug kur 
kitur — trys žiedai už 25 
rublius. Neseniai 25 rubliai 
buvo dideli pinigai. Tik ne 
dabar. Šiuo metu yra daug 
pensininkų, kūne gyvena gau
dami 200-300 rublių mėnesiui, 
bet yra ir turinčių daug pingų. 
Gėlių pardavėjai neblogai 
uždirba. 

gijas šiuose fabrikuose dirban
tiesiems, vadovybė pakėlė 1500 
procentų šių kombainų kainas. 
Pasekmė — dabar niekas jų ne
perka. Fabrikai artėja prie 
bankroto ir prašo valstybės pa
ramos. Jegoras Gaidaras , 
ministro pirmininko pavaduo
tojas ekonominių reformų reika
lams, sako, kad fabrikai turi 
kuriam laikui nustoti gaminę 
kombainus ir apsiriboti jų dalių 
gaminimu. 

Daugeliu atvejų valdžiai yra 
sunku sukontroliuoti fabrikų 
monopolistines tendencijas, be
sireiškiančias įvairiose gamybos 
srityse. 

J. Gaidaras numato, kad 
nepajėgiančių konkuruoti ga
mybos įmonių likvidavimas pri
vers daugelį pramonės darbi
ninkų grįžti iš miestų į provinci
ją, įsijungiant į žemės ūkio 
gamybą, kurioje atrodo iškils 
viliojančios perspektyvos neblo
gai uždirbti. Talentingi ir ambi
cingi žmonės turėtų grįžti į far-
mas. Reikia sudaryti sąlygas, 
kad žmonės būtų suinteresuoti 
ir neleistų javams ir bulvėms 
supūti laukuose, kaip būdavo 
iki šiol. Labai svarbu, kad Ru
sijos gyventojai išsilaisvintų 
iš totalitarinės psichologijos. 
Daugelis augo tikėdamiesi, kad 
valdžia yra visagalė ir viskuo 
pasirūpins. Dabar Jelcinas ir jo 
šalininkai nuolat įtaigoja, kad 
žmonės patys stengtųsi pasi
rūpinti savimi. 

Gatvės prekyba 
Daugelis rusų įsijungė į 

prekybą. Kai kuriose Maskvos 
gatvėse tiesiog negalima praei
ti nuo pirkėjų ir pardavėjų spūs
ties. Gatvių kioskuose galima 
gauti visko: kvepalų, elektros 
reikmenų, vaisių ir konjako, 
knygų apie prekybą ir seksą. 
Esant tokioms sąlygoms, kad 
nėra aiškių prekybą regu
liuojančių įstatymų, gaujos, 
vadinamos „mafia" kontroliuo
ja gatvių prekybą. Korupcija, 
kyšininkavimas laikomas nor
maliu dalyku. Tokie reiškiniai 
labai neigiamai veikia daugelį 
rusų. Kaip sužinosime iš gau
namų laiškų, panašūs dalykai 
vyksta ir Lietuvoje. 

„Charakteringa, — sako Ge
nadi Burbulis, — rusai lengvai 
atsikratė komunizmo ideolo
gijos, nes komunizmas buvo 
nenatūralus, veidmainingas ir 
prievartaujantis veiksnys". 

„Mes gyvename įdomiu lai
ku", — sako Aleksandras Jakov
levas, — bendraautorius Gor
bačiovo nepavykusios reformos, 
nuvedusios į komunizmo ir 
Sovietų Sąjungos žlugimą. Bet 
jis kritiškai atsiliepė ir apie 
Jelcino valdžios programą. 
Tačiau amerikiečiams, besilan
kantiems Rusijoje, jis pasakė: 

KAD VISI BŪTŲ VIENA 
Prieš savo kančią ir mirtį 

Jėzus meldėsi viešai, kad apaš
talai girdėtų, kaip jis kreipiasi 
į Tėvą užtardamas juos visus ir 
tuos, kurie vėliau įtikės ir 
atiduos savo gyvybes. „Meldžiu 
ne tik už juos, bet ir už tuos, 
kurie per jų žodį tikės į mane, 
kad visi būtų viena, kaip tu, 
Tėve, esi manyje ir aš tavyje, 
kad ir jie būtų mumyse viena, 
kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi 
mane siuntęs" (Jn. 17, 20-21). 

Čia Viešpats Jėzus savo 
maldoje prisimena ir tai, ko 
apaštalai tada dar nesuprato. 
Jis Tėvui primena ir daugelį 
vyrų, moterų ir mergaičių, 
atidavusių savo gyvenimus, 
savo patogumus, ne t savo 
gyvybes už Jėzaus vardą, už 
tikėjimo paslaptis, už tai, kad jie 
tikėjo į Jėzaus žodžius, kuriuos 
perdavė apaštalai, vėliau jų įpė
diniai vyskupai ir kunigai. 
Kristaus trejų metų skelbta 
Evangeliją iš meilės jam vien
ingai, tais pačiais žodžiais ir tuo 
pačiu tikėjimo mokslu Jėzaus iš
tikimieji mokiniai. Ir už juos Jė
zus meldėsi, juos pavesdamas 
Tėvui ir prašydamas jo, kad jie 
būtų tobuloje vienybėje, kaip 
pats Kristus yra vienybėje su 
Tėvu. 

Jėzus primena, kad Tėvas 
mylėjo ne tik savo Sūnų Jėzų 
Kristų, kurį jis buvo pasiuntęs 
žmonijos gelbėti, bet mylėjo ir 
apaštalus bei visus krikščionis, 
kurie mylėjo ir myli Kristų. „Aš 
juose ir tu manyje, kad jie būtų 
tobuloje vienybėje, kad pasaulis 
pažintų, jogei tu esi mane 
siuntęs ir mylėjai juos taip, kaip 
ir mane mylėjai" (Jn. 17,23). 
Jėzus savo maldoje į Tėvą kalba 
apie didžiausią krikščionio 

„Mes judame teisinga kryptimi. 
Tikiuosi, kad tai mums pavyks, 
bet visad bijausi kvailysčių. Mė
ginu būti optimistas, bet nuolat 
prisimenu, ką žymus rusų 
rašytojas N. Gogolis y r a 
pasakęs, kad Rusija yra tur
t inga kvai l ia is ir blogais 
keliais". 

Atrodo, kad blogiausiai nusi
teikę dėl Rusijos ateities yra 
daugiausiai išsimokslinę rusų 
inteligentai, kurie dažniausia 
padėjo išlaikyti gyvas laisvės 
idėjas per komunistyį valdymo 
dešimtmečius. Akademikai ir 
rašytojai, supažindinę užsienie
čius su padėtimi jų krašte, da
bar jaučiasi užmiršti ir todėl jie 
baiminasi dėl netikros ateities. 
Ironiška, kad senoji sistema juos 
globojo ir sudarė palankias sąly
gas jų darbui, bet dabartinė 
rinkos sistema dar nesurado 
būdų jiems teisingai atlyginti. 

žymę — meilę, be kurios niekas 
negali būti t i k ra s Dievo 
vaikas, niekas negali būti 
išganytas. Dėl to Kristus ir 
prideda: „Aš padariau jiems 
tavo vardą žinomą ir duosiu jį 
pažinti, kad meilė, kuria tu 
mane mylėjai, būtų juose ir aš 
juose" (Jn.17,26). Tikrai Jėzaus 
meilė apaštalams ir savo moki
niams yra Dievo meilė, kaip jis 
pats yra Dievas, nes „Visa per 
jį padaryta, kas padaryta, ir be 
jo nepadaryta nieko" (Jn,l,3). 

Jėzaus malda buvo ir už pir
mąjį kankinį Steponą, kuris 
matė atvirą dangų ir jame Die
vo Sūnų. „Štai, aš matau atvirą 
dangų ir žmogaus Sūnų, stovin
tį Dievo dešinėje" (Apd.7,56). 
Diakonas Steponas mirė nuo 
žydų rankų, bet prašė Dievo, 
kad ta nuodėmė nebūtų užskai
tyta. Jis degė ne tik tikėjimo 
karščiu į Jėzų, Dievo Pasiunti
nio žmonėms, bet parodė tikrą 
krikščionio meilę, kurios iš 
apaštalų ir savo mokinių reika
lavo Kristus. Tai buvo tikras 
tikėjimo ir tikėjimu gyvenimo 
įrodymas. O tą įrodymą šv. 
Jonas savo Apreiškime pabrė
žia, kaip Jėzaus atėjimą, kaip jo 
reikalavimą gyventi Dievo Sū
naus ir apaštalų bei jų įpėdinių 
gyvenimu. Gali jie suklysti, mes 
žinome, kad ne vienas klydo net 
skelbdamas Evangeliją, bet 
šal ia jo buvo Jėzus savo 
meile, savo noru skelbti vienybę 
tarp Tėvo ir Sūnaus, tarp Dievo 
ir jo sekėjų. Jis atėjo saugoti 
klystantį žmogų ir atsiuntė 
Ramintoją — Dvasią, kad ji pa
sakytų ką kalbėti. 

Apaštalas šv. Jonas Apreiški
me mato Jėzų ir jo vardu kalba: 
„Štai aš veikiai ateinu, ir su 
manim yra mano užmokestis at
silyginti kiekvienam pagal jo 
darbus. Aš esu Alfa ir Omega, 
pirmasis ir paskučiausias, pra
džia ir galas. Palaiminti, kurie 
plauna savo rūbus Avinėlio 
kraujuje, kad gautų valdžios ant 
gyvybės medžio ir įeitų pro var
tus į meistą" (Apr.22,12-14). 

Nors tai simbolinis vaizdas, 
bet kaip tik jis ir parodo, kad 
Jėzus yra pradžia ir pabaiga vi
sokio sutvėrimo, kurį tik mes 
žinome, nes jis yra Dievo Sūnus. 
pats Dievas. Dievas ne tik 
sutvėrė pasaulį, bet ir leido 
Sūnaus pavidalu pasauliui pa
žinti Dievą ir išplauti savo 
dvasinius drabužius jo krauju
je, kad laimėtų amžiną gyveni
mą su juo pačiu. 

Kankinys Steponas matė Jėzų 
sėdintį Dievo dešinėje. Mes 
turime matyti Jėzų ne tik Die
vo dešinėje, tai yra Švč. Tre
jybėje, bet ir šalia savęs, savyje 
ir gyventi jo gyvenimu. — P.A. 

— Sveika gyva, Domeikiene, 
— tariau priėjusi arčiau. 

— Sveiki, paneli ir ponačia, — 
atsakė ji ir, metusi grėblį, pa
griebė į glėbį Niką. 

Berniukas pasijuto be galo 
įžeistas. 

— Leisk mane! — šaukė 
stengdamasis išsiveržti. — Aš 
jau nebe toks mažas, kad mane 
ant rankų nešiotų! Leisk! 

— Pabučiuok munį, tai leisu, 
— juokės Domeikienė. 

— Aš nemėgstu bobų bučiuo
ti! — tarė Niką ir išsprukęs pa
bėgėjo kelius žingsnius toliau. 

Visi ėmė juoktis, o jis pasakė: 
— Kad ir boba, bet dėlto labai 

graži. 
Šatrijos Ragana 

(iš „Sename dvare") 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKŪNAS 
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Šv. Jono bažnyčioje buvo įrengtos 6-šios koplyčios: 

Oginskių, Švč. M. Marijos angeliškosios, Šv. Stanislovo 
Koskos, Šv. Barboros, Šv. Onos ir Gerosios Vilties. Iš 
jų visų gražiausiai įrengta Oginskio koplyčia. Oginskio 
ir Barboros koplyčios turi net zakristijas, o Gerosios 
Vilties net du altorius. Kai kurios iš tų koplyčių 
pasižymi ne tik savo puošnumu, bet ir savo išvaizda, 
forma. 

Oginskių koplyčia įrengta 16 šimt., kai jėzuitai 
perėmė bažnyčią. Tad viena iš gražiausių koplyčių. 
1768 m. Trakų vaivada Tadas Oginskis po koplyčia 
įrengė savo šeimos mauzoliejų. Jos altoriuje 1780 m. 
buvo padėtas sidabrinis karstas su Šv. Teofilio kankinio 
relikvijomis, gautomis iš popiežiaus Pijaus VI, tarpi
ninkaujant kardinolui Albani. Koplyčią dar puošia 
gražūs vitražai padaryti Paryžiuje (1963 m., kai da
bartiniai rusai okupantai atėmė bažnyčią iš katalikų, 
vitražus užkalė lentomis). Sienas puošia Oginskių 
portretai, išpiešti varinėse skardose, o lubas — fres
kos. Duryse yra išpjaustyti Oginskių herbai. Ant 
altoriaus pastatyta medinė Kristaus statula, kurią 
1573 m. iš Nuernbergo atvežė Petras Skarga, buvęs 
Vilniaus universiteto rektorius. Tikintieji ją laikė ste
buklinga. Ant jos buvo prikabinta ir votų. 

Švč. M. Marijos Angeliškosios koplyčia įrengta 17 
šimt. pradžioje. 1709 metais atiteko kirpėjų-chirurgų 
cechui. Jos pietinėje sienoje įmūryta Piaselkin 
paminklinė lenta, kurie įrengė šią koplyčią. 

Šv. Stanislovo Kostkos koplyčią įrengė Virbickų 
šeima 17 šimt. pradžioje. Altorius vienas iš gražiausių 
visų koplyčių. Padarytas iš dirbtinio marmuro su 
šešiomis kolonomis, o virš jo — kupolas su žibintu. 

Šv. Barboros koplyčia, kuri dar vadinama Šv. 
Kryžiaus Atradimo vardu. Po 1730 m. gaisro buvo per
statyta. Ją išlaikė auksakalių cechas. Meniniu 
atžvilgiu nepasižymi. 

Šv. Onos koplyčia anksčiau priklausė Vilniaus 
universitetui. Ji dar vadinama Nekalto Prasidėjimo, 
Šv. Mykolo ir Angelų Sargų vardais. Altoriuje buvo 
karstas su šv. Viktorijos relikvijomis, o virš altoriaus 
medinis reljefas su šventųjų relikvijomis. Jis pagamin
tas 18 šimt. Koplyčią dar puošia paveikslas, kuriame 
atvaizduota Šv. Ona su Marija ir Jėzumi. Šis paveikslas 
atneštas iš pranciškonų bažnyčios, kai ją rusų valdžia 
1864 m. uždarė. 

Gerosios Vilties koplyčia turėjo net du altorius. Ji 
dar vadinama Dievo Motinos Gerojo Patarimo ir Šv. An
tano vardais. Ją puošia šv. Antano paveikslas, atneštas 
iš pranciškonų. Koplyčią ilgus metus išlaikė siuvėjų 
cechas. 

Po šių išvardytų koplyčių dar buvo studentų 
koplyčia, bet ji išnyko. 

Kunigaikštijos laikais Šv. Jono bažnyčioje vykdavo 
įvairios iškilmės, kuriose dalyvaudavo Zigmantas ir 
Vladislovas Vaza, Jonas Kazimieras ir kiti. Pamokslus 
yra sakę žymūs jėzuitų akademikai, kaip pirmasis aka

demijos rektorius Varšaveskis, Vijūkas Kojalavičius, 
K. Sirvydas ir kiti. Vėliau, kai uždarė jėzuitų ordiną, 
bažnyčia vėl buvo paversta parapine. 1939 m. parapi
ja turėjo 4679 parapiečius. 

Šv. Jono bažnyčioje lietuvių kalba pamaldų iki 1903 
m. nebuvo. Pirmosios lietuvių pamaldos Vilniaus 
vyskpijos buvo leista tik 1903 m., kai buvo remon
tuojama av. Mikalojaus bažnyčia. Jas atlaikydavo kun. 
Juozapas Ambraziejus. Po Šv. Mikalojaus bažnyčios 
remonto pamaldos lietuvių kalba buvo nutrauktos, nors 
šioje apylinkėje gyveno nemažai lietuvių. Buvo 
keliamas visą laiką lietuvių pamaldų klausimas šioje 
apylinkėje, bet buvo nesėkmingas. Tik po ilgų pastangų 
1913 m. buvo gautas iš vyskupijos leidimas 5 vai. 
ryto, bet lenkai buvo nepatenkinti ir per lietuvių 
pamaldas kėlė triukšmą. Buvęs „Vilties" redaktorius, 
0 nepriklausomybės metais pirmasis ir paskutinysis 
Lietuvos prezidentas Antanas Smetona savo straips
nyje atspausdintam „Viltyje" 1913 m., Nr. 51 plačiai 
aprašė, kaip lenkai trukdydavo lietuviams melstis. 
Dėl lenkų daromo triukšmo per lietuvių pamaldas 
pasipiktino net ir padorūs lenkai. Jų laikraštyje „Kur-
jer Krajovvy" buvo smerkiamas toks lenkų žygis. Tuo 
metu, kai Šv. Jono bažnyčioje per lietuvių pamaldas 
lenkai triukšmaudavo, kun. dr. Jonas Steponavčius, 
buvęs seimo narys ir ilgametis Zarasų gimnazijos 
direktorius, buvo tos parapijos vikaru, jam tekę 
atlaikyti tas pamaldas. Ne tik lenkai, bet ir zakris 
tijonas jo neapkentęs. Lenkai jį ne tik apsvaidė supu
vusiais kiaušiniais, bet vieną kartą net gavęs smūgį 
1 koją su plytgaliu. 

(Bus daugiau, 

• 



DRAUGAS; šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 30 d. 

H O R I Z O N T A I 
AMBASADA IR TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

IX lietuvių Tautinių šokių 
šventėje liepos 5 d. Chicagoje 
2,000 šokėjų tarpe šoks Lietuvos 
ambasados štabo narys preky
bos reikalams Gailius Drau
gelis, ambasados pareigūnės 
Meilės Mickienės sūnus 
Paulius, kurs yra Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos 
pirmininkas (tie abu jauni vyrai 
šoka Baltimorės „Malūno" 
grupėje, nors gyvena Wa-
shingtono apylinkėse ir jiems 
keliaujant į repeticijas tenka 
suvažinėti 119 mylių). Taip pat 
dalyvaus ir ambasados sekre
torės Angelės Bailey vadovauja
mos Washingtono lit. mokykos 
mokinių grupelė. Šalia jų į. 
šventę, kaip garbės svečias at
vyks ir Lietuvos ambasadorius 
JAV St. Lozoraitis su žmona. 
Neseniai vėl apsilankęs Lietu
vos ambasadoje, jo paklausiau: 

— Ambasadoriau, ar važiuo
site į Tautinių šokių šventę 
Chicagoje ir ar tai bus pirmas 
toks masiškas lietuvių įvykis 
Amerikoje, kuriame Tamstai 
teks dalyvauti? 

— Aš tikrai labai tikiuosi, 
kad galėsiu atvažiuoti, ir man 
būtų tikrai malonu ir įdomu vėl 
susitikti su lietuviais, pažiūrėti 
vėl, kaip vyksta tie dalykai. Aš 
esu buvęs kelis kartus dideliuo
se renginiuose, žinau, kokį 
didelį įspūdį palieka šitie rengi
niai ne tik tiems, kurie tie
siogiai dalyvauja, šoka, dai
nuoja arba organizuoja, bet ir 
tiems, kurie atvažiuoja pasižiū
rėti, kaip man, ir, aišku, jauni
mui. Tai didelis ir svarbus įvy
kis. Aš nemanau, kad to užtek
tų, kad palaikius lietuvybę, jei
gu tarp tokių švenčių, festivalių 
nieko nebūtų absoliutiškai. Bet 
man atrodo, kad tai yra tam 
tikra prasme benzino stotis, 
kuri pripildo mūsų automo
bilius ir tokiu būdu leidžia dar 
kelis metus važiuoti, veikti, 
kurti, organizuoti. Duoda idėjų, 
duoda entuziazmo, leidžia susi
pažinti žmonėms. Iš viso leidžia 
lietuviams pasižiūrėti į save, į 
savo visuomenės veidą tam 
tikra prasme. Kai pamatai 11 ar 
7 tūkstančius lietuvių vienoj 
vietoj gražiai organizuotų, tai 
tuoj pasidaro nepaprastai 
malonu ir pasidaro aišku, kad 
mes esame jėga. 

— Ką galėtumėt pasakyti de
vintosios Tautinių šokių šven
tės, sukaktuvinės praėjus 35 
metams nuo pirmosios tokios 
šventės, įvykusios 1957 m. 
Chicagoje, šokėjams, kurių iš 
viso pasaulio sulėks apie 2,000? 

— Pasakyti būtų galima daug 
ką. Ypatingai, kad mes dabar 
gyvenam labai sunkius, labai 
painius, labai sudėtingus mūsų 
krašto, mūsų valstybinio gyve
nimo momentus. Ir todėl 
kultūros pasireiškimai, taip pat 
ir socialiniai pasireiškimai yra 
labai svarbūs. Jie pirma žmones 
pralinksmina, lyg ir duoda 
jiems progos užmiršti rūpesčius. 
Bet svarbiausia, man atrodo, 
kad jie priverčia ypatingai 
mūsų visuomenę užsienyje pra
dėti galvot apie ateities darbus, 
apie ateities darbų sistemą, 
kryptį, kuria mes turėsime ei
ti, ir iš viso duoda suprasti, kad 
laikai yra pasikeitę. Ne visiems, 
man atrodo, tai yra dar aišku. 
Laikai yra pasikeitę naujomis 
aplinkybėmis, mes turėsime 
rasti naujus kelius. Sakau mes 
— Lietuva ir išeivija — rasti 
naujus kelius, kad toji išeivija 
būtų nuolat palaikoma, stip
rinama, o kad Lietuva galėtų vi
sokiais būdais pasinaudoti savo 
išeivija, kuri yra nepaprastai 
dinamiška ir kuri tikrai yra la
bai dcsni. 

— Tikime, kad kartu vyks ir 
Lozoraitienė. Ar ji kada nors yra 
mačiusi tokį didelį būrį lietuvių 

šokėjų? 
•— Ji yra mačiusi, bet tiktai 

nuotraukose. Esu nepaprastai 
patenkintas, kad ji šį kartą 
galės pamatyti tokį nepaprastą 
įvykį. Jeigu nebus kokių netikė
tumų nemalonių, tai tikrai mes 
abu pasirodysim. 

SVEČIAVOSI ILGAI 
PERSEKIOTAS KUNIGAS 

Už poros dienų iš Chicagos į 
Kauną, po pirmojo apsilankymo 
šioje šalyje, grįžta kun. Juozas 
Čepėnas, Chicagos apylinkėse 
gyvenančių Algio ir Vytauto 
Čepėnų brolis. Jo biografija tik
rai įdomi ir skaudi. Nors gimęs 
Daugailių parapijoje, rytinėje 
Lietuvoje, bet karo ir okupacijų 
išdavoje tėvus išvežus į Sibirą ir 
dviems broliams pasitraukus į 
Vakarus, su paskutiniu savo 
broliu likę vieniši, likimo buvo 
atblokšti į Kauną. Juozas 1949 
m. Kaune baigė gimnaziją ir 
išlaikė stojamuosius egzaminus 
į Kauno kunigų seminariją. 
Tačiau čia studijuoti semina
rijos vadovybė nenorėjo leisti, 
nes tėvai ištremti į Sibirą. Rek
torius įspėjo, kad atkreipsiąs į 
save saugumo policijos dėmesį 
ir galįs būti areštuotas. 

1956 m. tėvams grįžus1 iš 
tremties, J. Čepėnas vėl išlaikė 
stojamuosius egzaminus ir 
studijavo keturis metus. Tačiau 
1960-61 mokslo metais, bū
damas IV kurse ir paskirtas 
seminarijos vicedekanu, įgalio
tinio religijos reikalams Ru-
gieniaus įsakymu drauge su 
t r imis kurso draugais iš 
seminarijos buvo pašalintas. 
Tada dirbo Kauno Įgulos bažny
čioje zakristijonu ir tose parei
gose dirbo iki valdžios įsakymu 
Įgulos bažnyčia buvo uždaryta. 
Tada perėjo zakristijonu dirbti 
į Aleksoto bažnyčią. Šalia tų 
pareigų dirbo ir sanatorijoje 
sandėlininku, nes valdžia 
bažnytinio darbo neužskaity-
davo. Jos tarnautojus laikė 
veltėdžiais. 

Pagaliau 1969 m. buvo pri
imtas į seminarijos paskutinį 
kursą, kurį 1970 m. pavasarį 
baigė ir tų pačių metų gegužės 
23 d. vyskupas J. Labukas 
Juozui Čepėnui suteikė kuni
gystės šventimus. 

Per pastaruosius 12 metų 
kun. J. Čepėnas įvairiose Lietu
vos parapijose ėjo vikaro ir kle
bono pareigas. Ypač skaudžiai 
jam teko nukentėti būnant 
Gruzdžių klebonu 1987 m., Lie
tuvai jau žengiant į prisikėlimą, 
kai piktadariai įsiveržė į 
kleboniją, kun. J. Čepėnui 
užkišo gerklę, kad jis negalėtų 
pagalbos šauktis, jį žiauriai 
sumušę, pavogė jo automobilį ir 
kitus daiktus, kurie daugiausia 
buvo brolių atsiųsti iš Ameri
kos. Toji žinia apie kunigo 
užpuolimą tuoj pat pasiekė 
Vakarus, per Amerikos Balso 
radiją aplėkė pasaulį, sujudino 
okup. Lietuvos miliciją, tačiau 
piktadariai jau buvo pabėgę už 
Lietuvos ribų. 

Pasak kun. J. Čepėno pareiš
kimo vienam Lietuvos laikraš
čiui, „toks mano sunkus kelias 
į kunigystę, kuriuo man teko ei
ti..." 

Investitūros iškilmės Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje gegužės 10 d. Iš kairės: prel. J. Kučin
gis, kardinolas R. Mahony, už jo kun. P. Cibulskis, MIC, kun. Kornelijus Bučmys, OFM, toliau 
prel. A. Olšauskas ir prel. V. Bartuška. 

KUN. DR. ALGIRDAS 
F. OLŠAUSKAS -

PRELATAS-
Los Angeles lietuviai labai 

apsidžiaugė, sužinoję, kad jų 
mielas Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. dr. Algirdas F. 
Olšauskas, neseniai atšveatęs 
65 metų gimimo ir 40 metų 
kunigystės sukaktį, pakeltas 
prelatu. Apie tai pranešdamas 
prel. J. Kučingis bažnyčioje nuo

ta ik inga i pasakė : ,,Dabar 
turėsime tris prelatus, bet nė 
vieno kunigo". 

Kun. Algirdas'F. Olšauskas, 
gimęs 1926 m. gVuodžio 29 d. 
Žemaitijos šiaurėą vakarų daly
je — Kretingos agskr., Salantų 
valsčiuje, Žeimių ^aime gausio
je šeimoje, kurioje jis buvo 

dešimtas vaikas. Būdamas 17 
metų jaunuolis pasitraukė iš 
gimtinės į Vakarus. Baigęs 
1946 m. anglų zonoje veikusią 
Oldenburgo lietuvių gimnaziją, 
įstojo į Eichstaeto kunigų 
seminariją, kurioje išėjęs filo
sofijos mokslus, tolimesnėms 
studijoms išvyko į Romą. 
Studijavo Laterano universi
tete, kuriame 1952 m. licencia
to laipsniu baigė teologiją ir 

buvo įšventintas kunigu. Tuo 
nepasitenkindamas, tame 
pačiame universitete dar dvejus 
metus gilino studijas, kol 1954 
m. gavo teologijos daktaro laips
nį. 

1955 m. atvyko į Californiją, 
kur Los Angeles arkivyskupo 
buvo paskirtas vikaru — iš pra
džių Hawthorne, vėliau kitose 
amerikiečių parapijose. 1967 m. 
spalio 12 d. buvo perkeltas vika
ru į Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero parapiją. Pasitrau
kus į pensiją šios parapijos 
kūrėjui klebonui prel. J. Kučin-
giui, 1984 m. birželio 15 d. 
paskirtas klebonu. Popiežius Jo
nas Paulius II, įvertindamas 
kun. dr. A. Olšausko nuopelnus, 
pakėlė jį prelatu. 

Gegužės 10 d. Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje buvo didelės 
iškilmės, tą sekmadienį buvo 
Motinos diena, apsilankė kar
dinolas Roger Mahony ir 
klebono kun. A. Olšausko 
investitūros į monsignorus 
diena. Kardinolas buvo sutiktas 
prel. Jono Kučingio, kitų 
dvasininkų, l i tuanist inės 
mokyklos mokinių ir palydėtas 
prie altoriaus. Šv. Mišias kon-
celebravo naujasis prelatas A. 
Olšauskas, prel. V. Bartuška, 
kun. Kornelijus Bučmys, 
O.F.M., ir kun. P. Cibulskis, 
M.I.C. Pamokslą pasakė arki-
vysk. kardinolas R. Mahony, 
primindamas tikinčiųjų per
sekiojimą Lietuvoje ir lietuvių 

tautos sunkų kelią į laisvę. Jis 
atliko investitūros į prelatus 
ceremonijas, perskaitęs Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II rastą, ku
riuo klebonas kun. A. Olšaus
kas skiriamas prelatu Right Re-
verend Monsignor titulu. Per 
Mišias gražiai giedojo Šv. 
Kazimiero parap. choras, diri
guojant V. Raliui, vargonuojant 
P. Vitui ir giedant solistei V. 
Vilkienei. Naująjį prelatą A. 
Olšauską sveikino parap. tary
bos pirmininkas J. Pupius ir 
gen. garbės konsulas V. Čeka
nauskas. Po to J. Pupius ir D. 
Polikaitienė, parapijos tarybos 
vicepirmininkė, įteikė kar
dinolui dovanėlę — padirbtą iš 
gintaro ir bronzos Kryžių kalno 
prie Šiaulių miniatiūrą. 

Po pamaldų kardinolas, 
lydimas dvasininkų, apsilankė 
parapijos salėje. Čia kleboną 
prel. A. Olšauską sveikino visi, 
linkėdami ilgai vesti parapiją 
lietuvišku keliu, darbuojantis 
Dievo garbei ir tautos gerovei. 
Sis retas įvykis buvo baigtas 
vaišėmis. 

Ig . Medžiukas 

Religija yra atsakymas į tą 
proto šauksmą, kurio niekas ne
gali nuti ldyti , į tą sielos 
troškimą, kurio nepatenkina 
jokie sutverti dalykai, į tą šir
dies ilgesį, kurio nuraminti ne
gali visas pasaulis. 

J. T. Hecker 
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VIENINTELĖ LIETUVIŠKA SENIAUSIA 
KOMPANIJA * " 

patikimiausiai pristatanti jūsų siuntinius? 
įsitikinote, kad jų apsauga ir turinys garantuotas; ir visi siun
tiniai sėkmingai pasiekia Lietuvą. Tai siuntinių bendrovė 

L I T A S 
Tik 4 9 ct. už sv. virš 100 sv. ir 59 et . už sv. 
* Apdraudžiame, pakuojame, paimame iš nam^ 
* Patarnaujame perkant ir parduodant .•**-
* Atliekami komerciniai Siuntimai * 

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA 
BIRŽELIO 9, 13, 21 , 28 d.d. 

EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KAS KETVIRTADIENĮ 

Klientams, siunčiamiems dideles siuntas ir "turintiems 
daugiau, kaip 150 dėžių (^ali būti skirtingi adresai) siuntas 
paimame iš namų bet kurioje JAV vietovėje. 

LITAS ••* 
2458 W. 69 st., Chicago, IL 60623 

Tel . 312-434-5687 l 

f\£j midkind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

.,. 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

ESEE 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

1=1 
LENDER 

JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASES KOMPJUTERI-
ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS l * 

i . 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 5. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

SKANDINAVŲ — per Kopenhagą LUFTANSA — per Frankfurtą 

m- atlanta 

PATOBULINS TAKSIUS 

Chicagos Yellow Cab ir 
Checker taksių bendrovės, tu
rinčios 700 taksių, paskelbė, 
kad dviejuose šimtuose savo au
tomobilių įrengs specialias 
saugias vietas sėdėti vaikams. 
Jei reikės, tai ir į daugiau savo 
automobilių įjungs tokius 
įrengimus vaikams vežti. 

IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERNįEUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ, SU 
PRISTATYMU Į NAMUS BE JOKIO c MUITO, 
APDRAUDŽIAME. PAKUOJAME PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
BIRŽELIO 8 D. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ 
GERIAUSIŲ PRODUKTŲ - TIK S 85.00 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS J 
2719 W. 71st ST. , 

CHICAGO, IL 60629 
TEL. (312) 434-2121 

Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

Birželio 14 iki birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — per Vl«ną 

Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki l iepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

n-
c atlanta •/•ORT EXPO«T. 196? 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ IR 1 PO BALTUOS RESPUBLIKAS 

5 0 1 . BIRŽEUO 7 - 22 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys, Kaunas 2. Klaipėda 2, Šiauliai 1. Vilnius 2, Viena 3 (Austrų oro linija) 

502 . BIRŽEUO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTUOS RESPUBUKAS 
Vilnius 3 naktys. Ryga 3. Talinas 3. St. Peterburgas 3. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

503. LIEPOS 2 • 19 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys, Kaunas 3. Palanga 5, Vilnius 1, Viena 2 (Austrų oro linija) 

504. RUGPJŪČIO S - 20 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naktys, Kaunas 3, Palanga 3. Vilnius 1, Viena 3 (Austrų oro linija) 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys, Kaunas 3. Šiauliai 1, Klaipėda 3, Vilnius 1, Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui. Kiekvienas galėsite pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip 
pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkarašti pagal jūsų pageidavimus. AMERICAN TRAVEL 
SERVICE, kaip visuomet, sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas. 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
I * . > 

Chicago—Vilnius—Chicago (ten ir atgal) 1893.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $885.00 

(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus ^Varšuvą) 

Dievo ir jo angelų akyse savęs 
pergalėjimas yra didesnė per
galė už visas kitas. 

A. P. Stanley 
-

GOLO WINGS TRAVEL 
5348 N. MHwaukaa 
Chicago. IL 80830 
Tai. 312-775-5700 

y 

j 

T T 

II 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS %&&&$*' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu i namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
221 Karrarf* s«tv* 
N M ą l M M i 
Tatsfsnss 380-11S Ir 778 392 

M28 South 79th Avanue 
^ W 8 o r y " • » • • I^WS»^P^W W 4 J ' 
Telafonae (7M) 430-7272 

i 



VIENO KAIMO 
ISTORIJA - KARAS 

E. RINGUS 

1939 m. vasarą buvo šilta ir 
sausa. Javai nupjauti ir suvežti 
į daržines. Po poros savaičių tu
rėjo prasidėti bulviakasys. Žo 
džiu, žiemai pasiruošta gerais 
Kregždės jau išskrido, gandrų 
palikuonys užtektinai stiprus il
gai kelionei į Egiptą, gervių pul
kai pradės rinktis mūsų plačio
se pelkėse. Kai jau jos pakils, 
žiema bus už durų. 

Plikių gyventojai, kaip ir 
kiekvieną sekmadienį, rinkosi 
mažoje kaimo aikštelėje. Toje 
aikštelėje kadaise stovėjo 
cementinis kryžius. Dabar jis 
gulėjo nugriautas, bet užrašas 
galima buvo išskaityti: „Jėzau 
pasigailėk mūsų". Tiek išlaidų 
ir pastangų buvo įdėta, o vis tik 
lenkų policininkai vieną dieną 
atvažiavo ir kryžių nugriovė tik 
todėl, kad užrašas, nors nepoli
tinis, buvo lietuviškas. Atrodo, 
kad Plikių gyventojai nujautė 
artėjančius neramumus jau 
anksčiau. Todėl kryžių pastatė 
palikti savo pėdsakus ateičiai. 
Mat kaimas buvo paskutinis 
pakeliui iš Vilniaus į Lydą, kur, 
taip sakant, valstybinė kalba 
dar buvo lietuvių. Nelietuvės 
ištekėjusios į Plikius, turėjo iš
mokti lietuviškai. 

Į pietus nuo Plikių lietuviško 
žodžio jau neišgirsi. Šis kaimas 
skyrėsi nuo kitų savo vyresniąja 
karta, nes net šeši vyrai išvyko 
Amerikon dar prieš pirmą karą. 
Du grįžo ir jau juos vadindavo 
kitaip, vieną Šerapu. ki tą 
Maikiu. Lenkai lietuviškos 
mokyklos neleido. Todėl įsteig
ta skaitykla. Joje kas vakarą 
rinkosi paskaityti lietuviškų 
laikraščių ir klausyti radijo, net 
iš Lietuvos. Gyvavo Šv. Kazi
miero draugija, kur per susi
rinkimus buvo proga nagrinėti 
įvairius reikalus. Prieidavo 
prie karštų diskusijų. Pavyz
džiui, jeigu oponentui pritrūk
davo argumentų, jis užbaigdavo 
šitaip: „Tu, Jonai, savo liežuvį 
žinai kur..." 

Gandai ėjo apie karą. Greit 
atėjo šaukimai, tarnavusių 
lenkų kariuomenėje registruo
tis. Du jaunuoliai išvyko ir jau 

ką jau bekalbėti apie piliečių 
gerovę. 

Po poros mėnesių į valsčiaus 
miestelį atvyko mėlynai uni
formuoti pare igūna i . Kitą 
sekmadienį buvo sušauktas mi
tingas, į kurį susirinko ne tik 
miestelėnai, bet ir daug ūki
ninkų, nes pasitaikė kermo
šiaus diena. Vienas pareigūnas, 
užlipęs ant didelio akmens, per 
ruporą išdrožė kalbą. Kalbėjo 
rusiškai, todėl ne viską klau
sytojai suprato. Puolė buvusią 
lenkišką ponų vergiją ir žadėjo 
gražią ateitį. Kas gyventojus 
nustebino, tai įkyrus Stalino 
garbinimas, nes po Stalino var
do kalbėtojas ir jo nauji bendra
darbiai šaukė hurra. 

Plikių gyventojus nustebino 
klausytojų reakcija, nes mieste
lėnai, daugiausia žydai, ypa
tingai rėkė hurra. Jie ne tik pa
tys šaukė, bet dar dairėsi, ką 
daro kiti, ar dalyvauja naujame 
„džiaugsme". Po kelių mėnesių 
naujos tvarkos nejučiomis susi
kūrė keistas tarpusavio san-
tykis,tarp tų pačių žmonių nepa
sitikėjimas vienas kitu. Visi 
žinojo, kad kažkur dingo buvęs 
mokytojas su visa šeima. 
Neseniai suimtas girininkas už 
tai, kad jį kažkas įskundė. Ne 
tik suėmė, bet be teismo paso
dino kalėjiman. Žodžiu, kiekvie
nas pilietis pajuto naują galią. 
Ūkininkai ir senais laikais kar
tais įskųsdavo savo kaimyną. 
Bet tada vien skundo neužteko, 
nes paskui reikėdavo liudyti 
teisme, turėti įrodymus ir, žiū
rėk, dar pats gali įkliūti bėdon. 
Dabar nieko nereikia, užtenka 
pasirašyti, ir tavo auka baigta. 
Tokia galia duota žmogui, iki 
šiol neturėta žmonijos istorijoje, 
išgąsdino visus. 

Propagandistams išvažiavus 
atvyko nauji pareigūnai. Len
kams išbėgiojus reikėjo kurti 
aparatą. Vietiniai gyventojai 
pagal atvykėlių instrukcijas 
sielsovieto pirmininku išrinko 
batsiuvį Matonį. Jis jau lenkų 
laikais buvo įtariamas kairia-
vimu. Faktinai Matonis buvo 
ramus, nepolitikuojantis žmo-

Turintis ūkį prie Lake Geneva, Wisc 
kaip veikia amerikietiškas ūkis. 

Bendikas rodo Genovaitei iš Lietuvos, 
Nuotr. I. T. 

„North Shore Life" televizijos programoje apie Lietuva Dalia Katiliūtė 
Boydstun ir Nida Tijūnėlytė. 

nebegrįžo. Vienas žuvo nuo 
vokiškos kulkos, antras pateko 
į sovietų nelaisvę. Lenkų pasi
priešinimas sužlugo po poros 
savaičių ir rugsėjo 20 d. pasi
rodė „išvaduotojai" iš rytų. Jų 
stovykla buvo netol imame 
miške, todėl susidomėję apy
linkės gyventojai kai kurie 
tarnavusieji caro armijoje, ypa
tingai norėjo susipažinti su 
atvykėliais ir palyginti su caris-
tiniais kareiviais. Visi kaip 
vienas priėjo prie vienodos iš
vados, kad naujieji kitokie. 
Vienas pastebėjo, kad arkliai 
liesi, kitas, kad uniformos iš 
menkos medžiagos, o batsiuvys, 
kad batai neodiniai. Tokių daly 
kų caro armijoje nebuvo ir po 
tokių stebėjimų grįžo namo pilni 
rūpesčių. Buvęs caro viršila 
išaiškino kaimynams, kad, jeigu 
valstybė negali t inkamai 
aprūpinti savo kariuomenės, tai 

Nuotr. I. T. 

gus , kur is nusiskųsdavo 
socialine neteisybe ir kartais 
pakritikuodavo vietinį kleboną. 
Sielsovieto sekretoriumi išrinko 
Joną Ramošką. Jonas buvo tik 
20 metų, bet pasižymėjo orga
nizaciniais gabumais dar prieš 
karą. Pats klebonas buvo pasky
ręs jį vadovauti , , Jaunų 
katalikų organizacijai". 

Po pirmo pokalbio su sovietų 
pareigūnais Jonas pajuto, kad 
nauja pozicija duos jam daugiau 
progos ir galios pasireikšti. Jono 
tėvas, i naujas sūnaus pareigas 
žiūrėjo skeptiškai ir net nuėjo 
pas kleboną pasitarti. Jaunuo
lis jau po poros savaičių įtikino 
naujus šeimininkus, kad jie turi 
savo žmogų. Jie dar intensyviau 
švietė jaunuolį apie naują san
tvarką ir jo rolę jos vykdyme. 
Propagandistas prie kiekvienos 
progos pabrėždavo apie ko
munistinio režimo priešus dva

rininkus, buožes ir apie būtiny
bę juos sunaikinti. Reikalavo iš 
Matonio ir Ramoškos rinkti 
duomenis apie valsčiaus gy
ventojus ir jų nuotaikas. Kas 
savaitę abu turėjo paruošti bent 
mažą sąrašą nepatikimų 
asmenų. 

Per vieną tokį pokalbį įgudu
siam NKVD krito į akis Gylio 
pavardė. Gylys nebuvo vietinis. 
Jo gimtinė buvo netoli Minsko, 
už Lenkijos ribų, kur tėvas buvo 
pasiturys ūkininkas. 1930 m. 
kolchozavimo metu jo visą 
šeimą išvežė į Kazachstaną. 
Pats Vincas Gylys trėmimo iš
vengė, nes tą vakarą buvo vaka-
ruškoje kitame kaime. Kadangi 
kitos išeities nebuvo, Vincas 
nutarė pereiti sieną ir tik po 
trečio bandymo atsirado Len
kijoje, Rodūnės miestelyje. Vedė 
našlę ir augino jos du vaikus. 

Verbų sekmadienį visa Gylio 
šeima ruošėsi bažnyčion. Jau 
buvo beišeiną, kai pro atviras 
duris įėjo Ramoška. Jo veido 
išraiška buvo natūrali. J is lyg 
varžėsi sakyti, ko net pats neno
rėjo, nes prie naujų pareigų dar 
nebuvo pripratęs. Tik po per
traukos prabilo nepakeldamas 
akių: „Žinai ką, Vincai, lei
tenantas kviečia tave į nuovadą, 
nori tavęs kažko paklausti, ilgai 
neužtruks". 

Gylio žmona išbalo ir pridengė 
akis, kad paslėptų jau rie
dančias ašaras. Pats Gylys iš 
patirties sovietuose žinojo, ką 
toks kvietimas reiškia. Padėtis 
dar nebuvo beviltiška, nes. jei
gu dar neveža, reiškia yra 
kitoks reikalas. Tas nežinomas 
reikalas baugino Gylį, ir jis 
sekdamas Ramošką peržvelgė 
lyg prieš išpažintį savo praeitį. 
Jo ūkis mažas, vos keli ha, 
nepriklausė jokiai organizacijai, 
jo santykiai su Wulfke. kuris 
dabar jau policininkas, buvo ko
rektiški. Apie savo pabėgimą iš 
Minsko jis nebuvo niekam pasą 
kojęs. 

Leitenantas sėdėjo už žalio 
stalo, ant kurio gulėjo pluoštas 
popierių. Gyliui ir Ramoškai 
įėjus, jis netgi nepakėlė galvos. 
Atrodė, kad jis rimtai skaito 
kažkokį dokumentą. Gylys liko 
stovėti prie durų kairėje laiky
damas kepurę. Taip jis stovėjo 
pora minučių, nors jam atrodė, 
kad jis jau stovi pusę valandos. 
Prakaitas išpylė veidą ir rankos 
ėmė drebėti. Todėl jis dar stip
riau suspaudė kepurę, kad 
neiškristų. 

Pagaliau leitenantas pakėlė 
galvą. „Vincas Gylys?" — pa
klausė abejingai. „Taip" atsakė 
Gylys, norėdamas praryti seilę 
išdžiūvusioj burnoj. „Tai ot 
matai, viskas aišku. Tai tu tas, 
kuris slepia ginklus miške. Gali 

aiškintis kaip* nori, bet viskas 
čia yra" ir parodė į rašomąją 
mašiną, kur buvo tas popierius, 
kurį leitenantas prieš tai studi
javo. „Matai pabėgai iš Minsko 
ir vis dar tebetęsi prieš mus 
savo darbą". . . 

Jo paslapties netikėtas ati
dengimas Gylį pribloškė. Tam 
jis nebuvo pasiruošęs ir kelių 
drebėjimo vargšas sustabdyti 
negalėjo. Be leidimo sudribo kė
dėn ir tolimesnių kaltinimų jau 
nebegirdėjo. J6'mintys nukrypo 
į gryčią, paliktą be atsisveiki
nimo žmoną ir vaikčius, kurių 
gal daugiau nematys. Pažadino 
jį leitenantas: į,Tai ką, Vincai, 
prisipažįsti, pasirašyk čia. Savo 
klaidas dar gali atitaisyti. 
Supratai". 

Vincas, norš^r mokėjo rusiš
kai skaityti, per ašaras negalėjo, 
pastebėjo tik NKVD raides. 
Pakištą popierių pasirašė. Dar 
norėjo kažką pasakyti, bet lei
tenantas rankos mostu parodė 
į duris, ir Vindas atbulomis iš
ėjo. Iš kito kambario išslinko 
Matonis ir Ramoška. Leite
nantas parodė abiem naują tik 
ką gautą iš Maskvos aplink
raštį, kuriame įsakyta sudaryti 
sąrašus „nepatikimo elemento". 
Instrukcijos buvo aiškios. I są
rašą turi būti įtraukti visi, kurie 
priklausė bet kokioms valsty
binėms ar religinėms organiza
cijoms, buvę kariai, mokytojai, 
girininkai ir t.į. Nei Matonis, 
nei Ramoška asmenų, kurie 
tiktų į tą sąrašą, neturėjo, bet 
ką nors turėjo • įrašyti, kitaip 
patys bus apkaHinti. Pagaliau 
Ramoškai atėjo mintis panau
doti kaimyno rvuklio nelaimę, 
kurio sūnus "buvo milicijos 
ieškomas. •, 

Pranas Kuklys buvo laikomas 
mažu buože, nes turėjo 30 ha 
ūkį. Agitatoriams paskelbus 
apie kolchozų įvedimą valsčiuje, 
ne visi ūkininkai į tai rimtai 
žiūrėjo, išskyrus Kuklį. Jis buvo 
pavyzdzingiaušias ūkininkas, 
neseniai nusipirkęs ūkio 
mašinas, kas toje apylinkėje bu
vo retenybė. Jis planavo prisi
pirkti daugiau ir palikti savo 
vieninteliam sūnui puikų ūkį. 
Norėdamas įtikti naujiems 
valdovams užrašė savo sūnų 
darbams į Leningradą. Bet po 
poros mėnesių, vieną naktį 
sūnus grįžo. Pabėgo be leidimo. 
Be jo negalėjo užsiregistruoti 
valsčiuje, kitaip sakant, nele
galiai gyveno savo tėvo namuo
se. Nežiūrint tėvo spaudimo 
grįžti į fabriką atsisakė. Savo 
tėvui pasakojo, kad darbas 
sunkus, maistas darbininkų 
bendrabutyje menkas, o už 
mažiausią drausmės nesilaiky
mą grese sunkios bausmės, net 

kalėjimas. 
Kuklys jau po trijų dienų 

žinojo, kad valsčiuje yra tele
grama, ieškanti sūnaus. Bet kur 
jis galėjo savo vienturtį pa
slėpti? Dar jeigu vasara, miškas 
čia pat. Koks prakeiktas gyve
nimas, skundėsi savo žmonai. 
Jokio nusikaltime nepadaryta, 
o gyvenimas sugriautas. Kuklys 
po sūnaus sugrįžimo iš rūpesčių 
per ištisas naktis nemiegojo, 
prarado apetitą ir visą savaitę 
neišėjo iš namų. Sūnų mili
cininkai vieną dieną sugavo ir 
išvežė. Kitą dieną kaimynai 
rado jį daržinėje kabantį ant 
balkio. 

Netoli Plikių kaimo jau Lietu
vos respublikoje buvo didelis 
Pileckio dvaras. Pats savi
ninkas ir jo svečiai kartais 
atvažiuodavo į Plikių pelkes 
medžioti ančių. Tokios medžiok
lės kaimui buvo beveik šventės. 
Atvažiuodavo juodas „Fordas". 
Todėl visas kaimas mesdavo 
darbus ir stebėdavo atvykėlius 
blizgančiuose automobiliuose ir 
atsivežtus medžioklinius šunis. 
Vienas kaimo gyventojas vardu 
Kasparas irgi turėjo medžiok
linį šautuvą ir visados 
dalyvaudavo. Jį mėgo, nes 
Kasparas žinojo ančių vietoves 
ir pelkių geografiją. Be to, jis 
nudobdavo daugiausiai ančių. 
Kasparą aplinkiniai kaimai irgi 
kviesdavo kai apylinkėje pasi
rodydavo pasiutęs šuo ar vilkų 
gauja. 

1940 m. balandžio mėnesį pas 
Pileckį atbėgo jo draugas 
Kochanskis iš Baltarusijos, prie 
Gardino kuriam grėsė pavojus 
patekti į Sibirą. 1939 metais, 
sovietams atėjus, Kochanskis 
užkasė savo sode dėžę su auksu 
ir doleriais. Grįžti ir atkasti jis 
nedrįso, nes vietinė milicija 
gayo įsakymą pačiupti jį prie 
pirmos progos. Pileckis pakvietė 
Plikių medžiotoją Kasparą pasi
svečiuoti. Nugėrus dar užsiliku
sios lietuviškos „karčiosios", pa
liko abu svečius vienus. Po 
trumpos įžangos Kochanskis pa
siūlė Kasparui projektą: jeigu 
jis'"-atveš užkastą dėžę, pasi
dalins pusiau. Kasparui atrodė, 
kad neturėtų būti sunkumų 
atlikti šį uždavinį. 

Grįžęs namo, susitarė su savo 
draugu ir, apsirūpinęs keliais 
litrais naminės, išvažiavo. Jos 
labai reikėjo, nes keliauti per 
nežinomas vietoves už gyve
namų ribų buvo pavojinga ir 
išsipirkti iš milicininkų galima 
buvo tik degtine. Kelionė užtru
ko porą dienų. Todėl užteko 
laiko persvarstyti visokias gali
mybes, o svarbiausia, kaip 
atkasti dėžę nepastebėtiems. Jie 
žinojo, kad dvaras paverstas į 
valstybinį ūkį, todėl šnipukų 
tikrai yra. Nutarė pradėti nuo 
buvusio daržininko, kuris dabar 
veikė kaip ūkio vedėjas. Bet 
kaip? Nutarė pameluoti, kad 
Pileckis užkasė ginklus, tikė
damasis panaudoti juos ateity
je. Tikėjosi, kad, nenorėdamas 
įsivelti, daržininkas paliks juos 
ramybėje, kadangi jis pats buvo 
lenkų kariuomenės viršila. 

Dvarą pasiekė vakarop. Tai 
buvo tikrai prašmatni nuo
savybė. Namas mūrinis, apsup
tas aukštais lieknais beržais. Už 
namo kelių hektarų sodas. Gan
dai ėjo, kad savininkas buvo 
kietas pinigams. Pataikė vaka
rienės metu. Virtuvė buvo pilna 
darbininkų. Abu prisistatė kaip 
nauji darbininkai, atsiųsti iš 
Gardino. Vienas kaip trak 
toristas, antras kaip mecha
nikas. Prie stalo tarp vietinių ir 
atvykėlių kalba nesirišo. Bet vėl 
ištrauktas buteliukas atėjo j 
pagalbą. Po kelių gurkšnių dar 
bininkai pradėjo skųstis, kad jų 
gyvenimas nepagerėjo. Visi 
tikėjosi, kad dvaras bus išpar
celiuotas ir žemė išdalinta buvu
siems darbininkams ir mažaže
miams. Bet kur tau, anksčiau 
reikėjo dirbti ponui, o dabar val
džiai. Tiesa, dabar dirbo leng 
viau, bet ir uždirbdavo mažiau, 
o už uždarbį ne ką galėjo nu
pirkti. 
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Daržininkui įėjus, kalbos 
nutilo. Po trumpo pokalbio jis 
pakvietė svečius pas save. Jo I 
kambaryje ant mažo staliuko 
gulėjo laikraštis, kuriame buvo 
antraštė didelėmis raidėmis, 
skelbianti vokiečių antpuolį 
1939 m. „Geras reiškinys" 
pagalvojo Kasparas, „turime 
reikalo su lenkišku patriotu". 
Kasparo draugas mokėjo gerai 
lenkiškai, todėl liko pas 
daržininką tolimesniam pokal
biui. Pats grįžo virtuvėn, nes 
ten jau buvo susidraugavęs su 
virėja, pas kurią jis ir per
nakvojo. Tuo tarpu draugas 
tarėsi su daržininku, kaip 
atkasti dėžę sode. Atrodė, kad 
daržininkas nerodė didelio entu
ziazmo, bet ir nesipriešino. Iš
vengti bet kokio įtarimo nutarė 
vaizduoti, kad statys antenos 
stulpą. Todėl duobės kasimas 
atrodys visai natūralus. Pileckis 
buvo aiškiai nurodęs kur kasti. 

Kitą rytą Kasparo draugas 
nustebo, kad jo šeimininko jau 
nebuvo. Ilgai nelaukdamas, 
nuėjo pas Kasparą, kuris pagal 
jų planą turėjo paruošti vežimą 
ir laukti už daržinės. Kadangi 
dėžė turėjo būti paslėpta ne
giliai, tai tuojau ėmėsi darbo 
vienas. Staiga iš tarp medžių 
Kasparas pamatė atbėgančią 
virėją. Vos atgaudama kvapą, ji 
tyliai iškošė pro dantis: „Bėkit 
skubiai, nes daržininkas 
pranešė apie jus milicijai. Gai
la, kad aš neįspėjau jūsų vakar. 
Apie jį jau seniai sklido gandai, 
kad jis iškasė pono skrynią su 
turtais. 

Tą pačią akimirką Kasparas 
pastebėjo tris apginkluotus mili
cininkus ir daržininką artėjantį 
prie draugo. Vargšas, paste
bėjęs pavojų, metęs kastuvą 
šovė link daržinės. Tačiau kelią 
pastojo dar du milicininkai ir 
vienas parbloškė jį pakišęs koją. 
Antras trenkė šautuvo buože ir 
jį perbloškė ir jau liko gulėti. 
Viskas užtruko tik kelias 
sekundes. Kasparas dar spėjo 
mesti žvilgsnį į nelaimingą 
draugą, kuris jau nebejudėjo. 
Virėja parodė, kuria kryptimi 
jis turėjo bėgti, ir pažadėjo, kad 
ji bandys suklaidinti mili
cininkus. Vežimą pažadėjo 
atvežti vėliau. Kasparas mišką 
pasiekė nesužeistas. Kažkodėl 
milicininkai miške jo neieškojo. 
Virėjo ir vežimo nesulaukė. 
Palaukęs iki sutemos išėjo į 
kelią. 

1941 m. pavasaris atėjo kaž
kur iš tolimų pietų. Šiltas vėjas 
nuo Viduržemio ir Juodosios 
jūros per Balkanus, per buvu
sias Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos žemes, Vengriją, 
Karpatų kalnus, pagaliau 
pasiekė Baltijos jūrą. Tas pats 
gandras grįžo į Plikių kaimą ir 
kasdien kaleno iš savo lizdo. 
Kregždės irgi greit pasirodė, o 
vyturėlis lyg kabodamas 
mėlyname danguje kiekvieną 
rytą čirškėdavo virš kaimo. Jie 
buvo vieninteliai laisvi Dievo 
padariniai, kurių Maskva ne
galėjo varžyti. Todėl kiekvieną 
rudenį Plikių kaimo gyventojai 
su pavydu sekė jų skridimus į 
laisvę. Nuo seno skambėjo dzū
kiška daina: „Kad paukštela 
būtau nieko nebijotau". 

Žemė apdžiūvo ir kaimo gy
ventojams prasidėjo nauja 
baudžiava. Šį kartą reikėjo dirb
ti naujiems ponams — Sov. 
Sąjungai. Visiems buvo įsakyta 
dalyvauti statyboje didelio 
kariško aerodromo netoli Nočios 
miestelio. Šia proga vietiniams 
gyventojams atidengta naujos 
sistemos paslaptis, vergų išnau
dojimas negirdėtas žmonijos is
torijoje. Atvežta tūkstančiai 
kalinių, kurie pastatė spygliuo
tas tvoras su bokš ta is ir 
barakais sargybiniams, patys 
kaliniai gyveno po a tv i ru 
dangumi. Pradžioje neturėjo net 
palapinių. Vietiniams maišytis 
su kaliniais buvo uždrausta. Už 
gabalą duonos ar drabužį grėsė 
sunkios bausmės. O vis tiek 
žmonių meilės artimui visiškai 
sustabdyti nebuvo įmanoma. 
Todėl vietiniai užkasdavo duo
nos kepalus į smėlį savo dar
bovietėse, taip, kad jiems iš
važiavus, ka l in ia i ga lė tų 
surasti. Vienas kitas išspruk
davo iš lagerio. Tačiau neilgam, 
nes įbauginti gyventojai, kad ir 
gailėdamiesi, pranešdavo mili
cijai. 

Žemė apie Nočią, kaip ir visoje 
Dzūkijoje, buvo smėlėta, todėl 
smėlio debesys išnykdavo tik po 
didelio lietaus. Aerodromas taip 
ir liko neužbaigtas. Vokiečiams 
užpuolus tūkstančiai kalinių 
slinko į rytus, atgal į savo 
„rodiną". Daugumas jų pakliu
vo vėl į lagerius, bet jau 
vokiškus. 

Kasparas po nepavykusios ke- -
lionės ilgai neatsigavo. Sąžinė 
graužė dėl draugo nelaimės, 
gyveno kasdieninėje baimėje. 
Ramoška pora kartų buvo užsu
kęs ir klausinėjo apie jį. Bendrai 
Kasparas pastebėjo nervingumą 
ir padidėjusį aktyvumą. Vėliau 
jis sužinojo, kad 1941 m. gegu
žės mėnesį į sielsovieto raštinę 
atėjo aplinkraštis iš Maskvos 
paruošti skubiai naujus sąrašus 
labiausiai nepatikimų. 

Ramoškai p r ik l ausė 10 
kaimų, todėl darbo buvo daug. 
Be to, jis pats nebuvo tikras dėl 
savo pozicijos. Naujas vir
šininkas nebuvo patenkintas jo 
veikla. J i s netgi p r iminė 
Ramoškai, kad jis buvo matytas 
bažnyčioje. O buvo taip. Prieš 
porą mėnesių mirė jo motina. 
Tai kaip jis galėjo išvengti 
bažnytinių apeigų. Tokia virši
ninko pastaba sunerv ino 
Ramošką. Be to, j i s gavo 
„velnių" už Kuklio savižudybę. 
Aišku, pats Ramoška į šio 
įvykio raidą neturėjo įtakos, bet 
toks demonstravimas Gylio 
prieš naują santvarką naujai 
vyriausybei nepatiko. Be to, jis 
pastebėjo, kad netgi patys 
sovietų pareigūnai sekė viens 
kitą. Taigi, nežiūrint, kad leite
nantas prieš savaitę davė jam 
pistoletą, savo padėtimi jis ne
buvo tikras. Ginklą duodamas, 
lei tenantas gr iežta i į sakė 
laikyti pistoletą namie, o nešioti 
jis galės tik tada, kai gaus 
įsakymą. (Bus daugiau) 

Pasirink pakankamai dideles 
kovas, kad jos būtų prasmingos, 
bet atitinkamai mažas, kad 
galėtum jas laimėti. 

Jonathan Kozol 

..Amencans for Lithuanian Preedom" narys Jurgis Augius su sen. Paul Simon 
ir viena lietuvaite. Nuotr. I. T. 

' 
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Raimundas Kudukis kalba Clevelande vykusiose demonstracijose dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

SAVANORIŠKA 
TARNYBA TAUTAI 

Raimundą Kudukį amžinybėn 
išlydėjus 
v. ROCIŪNAS 

Ant Šventų Kalėdų stalo ne 
v ienas prancūzas dėjo žąsų 
kepenėles. Gal ne kiekvienas ir 
žinojo, kad tasai produktas 
atkel iavo iš Žemaitijos kaimo, 
kur ne taip seniai ėmėsi bendro 
verslo Šešuvies kolūkio žmonės 
ir sumanus biznierius iš Iz
raelio. Šios šalies verslininkai 
pagal žąsų kepenėlių eksportą 
užima antrą vietą pasaulyje, 
pu ik ia i pažįsta r inką, t u r i 
pat ikimus partnerius Prancūzi
joje. 

Taigi, bendra Lietuvos ir Iz
raelio įmonė LIGE jau pardavė 
s m a g u r i a m s Prancūzi jo je 
daugiau nei tris tonas žąsų 
kepenėlių, kurias suvalgę pran
cūzai t a rė ačiū lietuviams. Na, 
o lietuviai, geros pradžios pa
akinti , plėtoja veiklą toliau. Vis 
daugiau atsiranda norinčių au
ginti žąsiukus. Tuo labiau, kad 
par tner ia i iš Izraelio atveža 
viską, ko reikia 12 tūkstančių 
žąsiukų per mėnesį užauginti ir 
atpenėti . Žąsų auginimo biznis 
tampa patrauklus ne vien todėl, 
k a d g r i ū v a n t k o l ū k i a m s , 
žmogus yra garantuotas, jog 
turės darbą. Svarbu, jog už tą 
darbą, tegu ir kiek neįprastą 
(juk žąsiukus reikia šerti, ne 
lesinti, penkis kartus per dieną 
nuo pusės šešių ryto iki pusės 
dvyliktos vakare), žmogus gaus 
ne šiaip pinigus, bet valiutą. 

LIGE kol kas vienintelė ben
dra su užsieniu Lietuvos įmonė 
kaime. bet. matyt, pasekėjų ji 
ne t rukus sulauks. 

Gavėnia baigėsi, 
o pasninkas? 

1990 metais Lietuvoje vienam 
gyventojui buvo susukta 20 
kilogramų sviesto, tuo tarpu 

A t i d u o d a m a p a s k u t i n ė 
p a g a r b a 

Avarija, atėmusi Raimundo 
gyvybe, pakeis visos Kudukių 
šeimos gyvenimą. Tą tragišką 
žinia didžioji Clevelando spau
da, radijas ir televizija skel
bė nuo mirties dienos (bal. 11) 
iki palaidojimo valandos Cleve
lando Visų sielų Taikos Karalie
nės mauzoliejuje. Nė vienas iš 
Clevelando lietuvių per paskuti
nius 40 metų nebuvo taip pagar
biai prisimintas, jam iškeliavus 
j Anapus. Karstas Dievo Moti
nos šventovėje prie šalutinio 
altoriaus skendo gėlėse. Švento
vė perpildyta liūdinčių lietuvių 
ir kitataučių. Maldas sukalbėjo 
ir velionį trumpai prisiminė 
kelbonas kun. G. Kijauskas,S.J. 
Giedojimui vadovavo Vladas 
Plečkaitis, solo giedojo Irena 
Grigaliūnaitė. Moderavo Romas 
Zorska. 

40 tautybių atstovai prie at
viro karsto sukalbėjo ..Tėve 
mūsų" savo kalbomis. Jaunu tė 
Kristina Mataitė (Raimundas 
buvo jos krikšto tėvas) jautr iu 
žodeliu palydėjo savo mylimą 
drauda. Duktė Aleksandra su 
savo klasės draugėmis, prita
riant gitaros muzikai, sugiedojo 
jų sukurtą giesmę. 

Prez George Bush ir Barbara 
laiške, reikšdami užuojautą. 
teigė kad Gražinai ateinančios 
dienos nebus lengvos, tad: ,,gal 
truputį Tau padės, žinant, kad 
apie Tave galvoja Tavo draugai 
George ir Barbara'". Vytauto ir 
(ir;ižinos Landsbergių telegra
moje reiškiama nuoširdžiausia 
užuojauta dėl jų ..šeimą ištiku 
^io- bp.isios nelaimės. Visada 
Į.- įsiminsime malonų ir draugiš
ka Raimundą". 

Šeimos vardu atsisveikino 
Gražinos brolis Knis tau tas . 
jaunystės draugu vardu adv. V. 
Matas Savo žodyje buvęs 
Clevelando meras R. Perk 
prisiminė Raimundą, kaip pa
vergtų tautu aktyvistą. Lietu
vos laisvės kovos pirmūną PLB 
pirm. dr. V. Bieliauskas išreiškė 
užuojautą visų lietuvių vardu, 
iškeldamas velionio ypatingą 

bruožą, — nuolatinį optimizmą, 
k r i t i škuose momentuose ir 
Bendruomenės posėdžiuose mo
kėdavo sumažinti įtampą. Kon-
gresmanė M. Oaka r Raimundą 
laikė t ikru Lietuvos ambasado
riumi. Sen. Metzenbaum ir kon-
gresmanas Štoke atsiuntė savo 
atstovus atsisveikinti žodžiu. 
Ohio gubernator iaus G. V. Voi-
novich vardu kalbėjo August 
Pust, pabrėždamas, kad Kudu
kių šeima sujungė tautinių gru
pių žmones ir jų generacijas. 
Kalbėjo Clevelando mokyklų ta
rybos narė M. Madison. VI. Pleč
kaitis atsisveikino Clevelando ir 
Detroito lietuvių respublikonų 
vardu, Algis Rukšėnas — Tauty
bių tarnybos centro, Dalia Puš-
korienė — Lietuvių fondo, 
Jurgis Malskis — LB apylinkės, 
Romas Bridžius — ateitininkų, 
Albina Bakūnienė — skautų, 
Zenonas Dučmanas — Lietuvių 
namų, Violeta Žilionytė-Leger 
„Giedros" korp., buv. Clevelan
do meras D. Kucinich, Euclido 
miesto tarybos narys A. Gudė-
nas. 

Balandžio 15 d. rytą pilna 
žmonių Dievo Motinos šventovė, 
ku r i ą j i s k a s s ekmad ien į 
lankydavo, meldėsi už tragiškai 
žuvusį mūsų brolį. Prisikėlimo 
Mišias atnašavo kun. G. Kijaus-
kas ir prel. A. Goldikovskis. 
Pamaldose dalyvavo Clevelan
do ordinaras vysk. A. Pilla, 
vysk. J. Quinn ir benediktinų 
abatas R. Gries, Clevelando 
meras M. White. kongresmanas 
J. Stokes, buv. miesto tarybos 
pirm. G. Forbes, buvę Clevelan
do merai R. Perk ir D. Kucinich. 
Vysk. Pilla,išlydint karstą iš 
bažnyčios tarė žodį. Giedojo visi 
dalyviai, vadovaujant Vladui 
Plečkaičiui. Mišių skai t inius 
skaitė Violeta Leger ir Romas 
Zorska. 

Daugiau negu šimtas mašinų, 
kaip radijo skelbė, palydėjo 
velionį į Chardon kapines, kur 
j au š i m t a i ilsisi ir mūsų 
tautiečiu. Sugiedojus ,.Lietuva 
Tėvyne" ir lietuvišką trispalvę, 
kuri dengė Raimundo karsta 
atidavus Gražinai, visi dalyviai 
buvo pakviesti pusryčiams į 

Lietuvių namus. 
Su Raimundo mirt imi Cleve

lando lietuviškasis gyvenimas 
įžengia į naują tarpsnį. Reikės 
nemažų pastangų, susiklausy
mo ir meilės savo tauta i , kad 
lietuviškas darbas būtų tęsia
mas toliau. Ilsėkis ramybėje, 
Raimundai! 

(Pabaiga) 

Danijoje — t ik po 13 kilogramų. 
Lietuva pagal šį rodiklį buvo an
troje vietoje tarp Europos šalių. 
O daugiau nei prieš penkias
dešimt metų, sako, Lietuvos 
sviestą noriai valgė Maroko 
karalius ir Egipto faraonų pa
likuonys. Bet laikai keičiasi . 
Šiandien medikai vis dar nedrą
siai ir negarsiai, bet vis dažniau 
ir dažniau pr imena ma i s to 
skirstytojams, jog dešimt gramų 
sviesto žmogui per dieną yra per 
mažai. Ypač turint galvoje, kad 
sviesto neturime kuo pakeist i . 
Parduotuvėse nėra nei aliejaus, 
nei margarino, nei kitokių rie
balų. O juk Lietuva yra tokioje 
klimato juostoje, kad be r iebalų 
neapsieisi. Tad kas atsit iko, a r 
mūsų karvės visiškai užtrūko, 
ar pienas į vandenį pavirto, kad 
žmogui per mėnesį sk i r i ama 
kortelė 300 gramų sviesto, t i ek 
pat sūrio? Mėsa ir de š ros 
perkama už rublius ir t iek pa t 
vagnorkų, kurios nuo balandžio 
mėnesio apyvartoje nevarto
jamos. Vadinasi , kainos už 
maisto produktus pas tebimai 
padidėjo. Todėl5 jau š iandien 
Vyriausybė pranešė, kad ir 
gegužės ir birželio mėnesį žmo
nėms ma i s t a s bus normuo-
jamas. Tik nepaaiškinta, a r 
pagal korteles -perkami pro
duktai bus pigesni nei be kor
telių, neaišku, ar po Gavėnios 
jau pasibaigė pasninkas a r ne. 

Salomėja Čič i šk ina 

UŽSIDARO OSCAR MAYER 
į. 

Chicagoje net 104 m e t u s 
veikusi Oscar Mąyer maisto pa
ruoš imo įmonė u ž s i d a r y s . 
Gruodžio mėnesį toje įmonėje 
bus atleisti 675 tarnautojai . Ta 
įmonė, esant i B l l N. Sedge-
wick Chicagoje bus uždaryta 
gruodžio 4 d. ar kiek vėliau. Cia 
daugiausia buvo paruoš iami 
mėsos gaminiai . 

Dengiami stogai, kalamas 
..siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W . 6 9 S t . 
T e l . 7 7 6 - 1 4 8 6 

N E W C O N S T R U C T I O N 
lnterior-exterior remodeling, 
carpentry, brick work, painting, 
siding, tiling & plumbing. Ali 
Jobe 2 5 % dlscount! 

Call Andrew: 
tel . 312-434-9678. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded , Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabineta i . Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai , pom
p o s . I š v a l o m e užs i k imšus ius 
vamzdž ius . 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš" lauko; 
pop»eriuoįa kamKĮrių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chlcago 

Tai . 312-927-9107 

VISIEMS VAŽIUOJANTIEMS 
Į LIETUVĄ, 

PASKUTINĖ GALIMYBĖ UŽSAKYTI VIEŠBUTĮ 
VILNIAUS MIESTO CENTRE • 

PABUSITE KAS RYTĄ. NEPRIKLAUSOMI NUO GIMINAI
ČIŲ. VILNIAUS MIESTO VIDURYJE. ANT NERIES KRANTO 

TEREIKIA KREIPTIS Į GERAI PAŽĮSTAMĄ 
BALTIA EXPRESS IR GALĖSITE UŽSAKYTI 

KAMBARĮ NEDELSIANT 
TEIRAUKITĖS NEMOKAMU TELEFONU 

1-800-SPARNAI (1-800-772-7624) 
SKUBĖKITE! KAMBARIŲ SKAIČIUS RIBOTAS 

O VAŽIUOJANČIŲ DAUG 

S I S T K R S O F T H E 
IJ'ITLK COMPANY ()F MAKY 

\ |{ l S K M M ' I I I N C I OK 

\VOMKN ( Al . l - T O I I K A I . . 

in homes, hospices, hospitals, parishes and sočiai service 
agencies in Califomia and the Midwest States; 

( AI.I.KI) TOCRONV 

in a faith response to God; 

( Al.LKI) TO I.IVK. IN VOWKl) I.IFK. 

in a family sized community and to be a SISTER and COM-
PANION to all with whom they live and minister. 

- As A SISTER - As A N ASSOCIATE 

CONTACT: 
Si«ter J«»an Stickney, LCM 

Si*tera of the Ltttle Company of Mary 
9350 South Californi* Avenue, Ev«>rjp-een Park. Illinois 60642 

(708) 422-3200, e x t . 5490 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
R E I K M E N Y S F O T O G R A F A M S 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysi te, pirkdami čia jų 

re ikmenis . Pas inaudok i te patogiu 

p lanu at idedant pasir inktus reik

men is ypa t i nga i p roga i . Pilnai 

užbaigtų foto nuo t raukų aptarna

v imas A t i da ry ta p i rmad ien i ir 

ketv i r tadieni vakara is iki 8 valan

dos An t rad . i r t r eč i ad . susikalbėsit 

l ie tuviškai . 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

7 3 7 - 5 1 6 8 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

At icaryta 7 d ienas savaitėje. Dide
lis pasi r ink imas įvairiausių kepinių 
ir namuose gamin to maisto — 

Cater ing 
6 2 1 6 S . A r c h e r Ave. 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
Te l . 5 8 1 - 8 5 0 0 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Ta i so • Priedaį 

ir R e i k m e n y s 
Virš 7 5 m e t ų 

p a t i k i m a s patarnav imas 
T Y P E V V R I T E R S • COPIERS 

F A X • C A L C U L A T O R S 
5 6 1 0 S . P u l a s k i Rd. 

P h o n e ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

V . T. E L E C T R I C CO. 
Licensed. Insured — BonrJe-;: 

4 3 6 6 9 3 7 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
. Vy tau tas T a r a s 

T A I S O M E 
SKALB IMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
K r e i p t u { H e r m i s Decky* 

T«i. S8S-M24. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Atl iekame n a m ų , b u t ų remonto 
darbus. Dirbame greitai, gerai ir p i 
giai Esame dirbę Amerikoje. Tur i 
me prakt ikos Kreipt is: Artūras, 
t e l . 3 1 2 - 4 7 1 - 6 0 6 4 . 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensin inkams Nuolaida. 

ŠIMAITIS REALTY 
Vik toras Šimait is 

I r e n a Bl instrubienė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzla Ave. 
Tel. 436-7878 

Ozrituiy, KMIECIK REALTORS 

OI 7922 S PuUskl M-
4A 4365 S. Archer A\e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

F O R R E N T 

Išnuomojamas šviesus, gražus, 
5 kam b. butas. 

Kreiptis: tel . 312-776-2072 

M a r q u e t t e P k . išnuomojamas 3 
k a m b . butas ant rame aukšte vyr. 
amžiaus asmeniui arba porai , kurie ga
lėtų padėt i pr ižiūrėt i namą. 

Tai . 3 1 2 - 7 3 5 - 2 0 4 7 

1 
Dėmesio Turistams vykstantiems [ 
Lietuvą! Vi ln iuje. Centre, pigiai 
išnuomojami privatūs butai, su visais 
patogumais. Kreiptis: Floridoje 
904-245-8017, Vilniuje 62-04-00, ar
ba 22-58-59, arba 63-82-49. 

REAL ESTATE 

LL3 
**-

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6526 S. Kedzie Ave., 
C h l c a g o , IL 6 0 6 2 6 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuola :da pensininkams 

Gntuifc 21 
a. MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res 312-778-3971 

FIRST RATE REAL ESTATE 
A U Š R A K R I Š Č I Ū N A I T Ė 

P A D A U N O 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauta lietuvių, angių ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

(vertinimas 
' Perkame ir 
parduodame namus I 

* Apartmentus ir žemę 
" Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 
(312) 767-2400 

454S W. 67th Street. Chicago. IL 60629 

LB MIS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res 706-423-0443 

A S T A T . M I K L I N Ą S 
Profes ional ia i ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių p i rk ime 
ir pa rdav ime, mieste ir p r iemies
č iuose. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Brighton Parke, ant Artesian Ave. 
Antrame aukšte, vienam arba 2 
suaugusiems asmenims be 
gyvuliukų. Tel . 312-247-3838 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte. Francisco ir 72 
St. apyl. Nuomininkas tur i 
užsimokėt už šilumą. Skambinti: 
312-925-1529. 

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
apšildomame rūsyje su virtuve ir 
dušu vienam asmeniui. 71 St. ir 
Francisco Ave. apyl. 

Skambinti 312-778-0220 

MISCELLANEOUS 

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

T*. 376-1882 ar 3765996 
10<Vb—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V 1 W « S t 9 5 t h St rs t 

T s l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 8 5 4 

P A R D U O D A M A S 
Naujesn is mūr in is 2 bt. n a m a s su 
kamb . rūsyje, 70 St. ir Fair f ie ld Ave . , 
apy l . ; 3 mieg. kamb. bute; e rdvūs 
sa lona i ; atskiros š i ldymo s i s temos ; 
Gera i išlaikytas. $ 1 4 5 , 0 0 0 . Kre ipt is : 
d i e n o m i s t e l . 3 1 2 - 7 8 1 - 8 3 5 9 , v a k a 
ra is 3 1 2 - 4 7 1 - 3 7 1 2 

Didelis namų pasirinkimas prie Pasaulio 
Lietuvių centro Lemonte! Galima namus 
pastatyti pagal užsakymą Skambint: 
708-430-7200 

2 namai apžiūrėjimui sekmad , gegužės 
31 d. nuo 12-4 v. p.p.: 7154 S Troy — 
6 kamb. ..bungalovv" ir 7149 S Troy — 
5 kamb ..bungalovv" Apžiūrėkite! Geri 
namukai. Kaina sušnekama. Kreiptis: 
Frank. 708-430-7200, TRI-STAR 
R. E. 

U.S. SAVINOS BONDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

HELP VVANTED 

N e e d e d teacher or instructor of 
L l t h u a n i a n l a n g u a g e f o r 2 
s tudents l iving in Hunt ley, IL and 
Hampsh i re , IL (N.W subu rbs of 
Ch icago) 

Call I rene: 7 0 8 - 4 2 8 - 0 3 1 5 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ) 

Tunu Ch'cigos miesto leidimą Dirbu « 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai >r sąii-
nmgai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. 

LORETTA'S—LTD 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
• Nannles • Babysittlng 

• Companlon • Elderly Care 
• Home Health Care* 

• House Keepers • 
Licensed & Bonded 

(312)523-3575 
(312) 523-3767 

ATTENTION STUDENTS OF CIVIL 
ENGINEERING! 

Seeking a Baltic descent student with 
BS m Civil Eng to pursue masters 
degree Some support will be provided 
Research pro) involves developing 
an interntl agri-business. construc-
tion data base for stimuiating economic 
growth in Baltic States interested con-
tact Mr. Edw*'d Jaseiakls, tel. 
S1S-284-02S0, orwnte Dept of C M ! 
Englnaering. lowa Stata Urttveretty. 
450 Town Engtoeertng Bidg.. Ame* , 
lowa 5001 V 

file:///VOMKN


MIELI TAUTIEČIAI, DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 30 d. 

Susitikimas Rimo ir Rūtos Mulokų namuose su Vytauto Didžiojo universiteto anglų kalbos dės
tytojomis Audrone Dadurkevičiene ir Aukse Markevičiene, kurios pavasario semestre stiprina 
žinias California State University at Northridge. Iš k.: Audronė, universiteto viceprezidentas 
dr. Fred Strache, Auksė, buvęs JAV ambasadorius Meksikoje dr. Julian Nava, globėja dr. Joan-
na McKenzie, užsienio programų direktorė dr. Adele Juarez, Rimas Mulokas, dr. Elliot Mclntire 
ir Lietuvių Bendruomenės Los Angeles apylinkės valdybos pirmininkas dr. Rolandas Giedraitis; 
gale televizijos žinių pranešėjas Larry Carroll su žmona. 

Nuotr. Edmundo Kulikausko 

j e i g u J u s t r auk ia Tėvų 
žemė-Lietuva, jeigu Ju s vilioja 
miškų ir pievų žaluma, skaidri 
ežerų ir upių žydruma, jeigu 
domina dar neišgirstos auten
tiškos senolių dainos — kvie
čiame 1992 metų vasarą i 
Lietuvą. 

Nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 
2 d. Vilkijoje Liaudies amatų 
mokykla organizuoja dviejų sa
vaičių kursus-stovyklą. Ta i 
pirmoji privati amatų mokykla 
Lietuvoje! 

Pirmą savaite gyvensite bend
rabutyje. Pasirinktinai galėsite 
susipažinti i r patys praktiškai 
pasigaminti molinį puodą, žal
varinį papuošalą ar išsiausti 
juostą. Klausysitės žymių etno
grafų paskaitų ir nuo ryto lig 
vakaro kalbėsitės lietuviškai. 
Vakarais J u s linksmins ir šok-

L i e t u v i a i C a l i f o r n i j o j e 

L I E T U V O S DUKTERŲ 
ŠVENTĖ 

Lietuvos Dukterų dvidešimt
mečio veiklos sukaktis neliko 
nepastebėta Los Angeles apy
l i nkėse . Dabar t inėje pava
sarinių renginių gausoje tai 
išimtinai maloni staigmena, 
parodanti, kaip labai visuomenė 
vert ina šį moteriškos rankos 
da rbą , pa l ieč iant į v a r g a n 
pa tekus į tautiet į , bū tų ta i 
išeivijoje ar tėviškės padangėje. 
Čia žmogus neskirstomas į 
politines, religines grupes, jis 
čia t ik brolis ar sesuo. Tad ir 
prigužėjo pilnutėlė salė norinčių 
pasidalinti bendrais rūpesčiais 
ir prisidėti prie Dukterų darbo. 

Svečius pasveikino pirm. Re
gina Gasparonienė, dėkodama 
už gausų atsilankymą. Prane
šusi, kad Dukterų būrys šiais 
metais paaugo net penkiomis 
narėmis , supažindino su nauja 
energinga valdyba ir tvirtino, 
kad ir toliau bus kreipiamas dė
mesys vargan patekusiems tiek 
čia, t iek Lietuvoje. 

Stasė Šimoliūnienė pabrėžė, 
kad Dukterų darbas yra dabar
ties darbas, kad jis nesustos, nes 
nuolat džiaugiamės naujomis 
r a n k o m i s perimančiomis šį 
rūpestį. Ji jautriai paskaitė 
i š t r a u k ą iš B. Brazdžionio 
„Pilnat ies" apie tai, kad mūsų 
didžiausias tur tas — širdyse 
g y v e n a n t i mūsų protėvių 
dvasia. Taip pat ir J. Degutytės 
ei lėrašt į „Lie tuvai" . Radijo 
valandėlės vardu sveikino Vy
tau tas Šeštokas, o J. Matulaitis 
p a d a r ė pranešimą liečiantį 
mūsų ambasadų įgaliojimus ir 
mūsų balsavimo teises Lietuvo
je. 

Meninėje dalyje girdėjome 
mėgiamą dainininką Antaną 
Pavasarį, palydint Raimondai 
Apeikytei . Nuotaikinga tai 
buvo programa, neišvengiamai 

išprašant bisui porą dainų ir tą 
šio solisto taip jausmingai atlie
kamą „Granadą". Po programos 
— puikios vaišės ir gausių lai
mikių t r a u k i m a s , prideramai 
papildęs D u k t e r ų iždą. Tai, 
turbūt, viena iš mums arti
miausių organizacijų. 

R K V 

Philadelphia, PA 
Į D O M I P A R O D A 

Jau kurį laiką Philadelphijoje 
neturėjome l ie tuvių dailės pa
rodų, todėl buvo it in malonu ba
landžio 25-26 d., pasigrožėti dai
lininkių Onos Bakanausk ienės 
ir Eugenijos Rastonienės kūry
ba. 

Dail. O. Bakanausk ienė dau
giau ka ip š imtu gabiai sustili
zuotų m i n i a t i ū r i n i ų f igūrų 
(lėlių), s u s k i r s t y t ų į kel ias 
grupes, ryškiai pavaizdavo įvai
rias sodžiaus būt ies scenas. Štai 
„Kupiškėnų ves tuvėse" matė
me šaunia i pasipuošusius ir 
smagia i b e s i l i n k s m i n a n č i u s 
mūsų senų la ikų kaimiečius. 
„Aukštaičių vaka ronė" mums 
vaizdingai parodė kaimo mote
ris audžiančias , verpiančias, 
siūlus vyniojančias, l inus šu
kuojančias..., o vyrus pančius 
vejančius, k lumpes skaptuojan
čius ir dar k i t u s darbus bedir
bančius. Ma tėme kaimo muzi
kantų būrį ir lyg girdėjome jų 
trankius instrumentus. Vėl kita 
puošni min ia t iū r in ių figūrų 
grupė nukėlė m u s į svajingus 
„Eglės , ža lč ių k a r a l i e n ė s " 
laikus. Gražu! 

Tas didelis dail. O. Bakanaus
kienės, gyvenančios Kaune , 
miniat iūrinių figūrų r inkinys 
buvo įsigytas Lietuvių Tauto
dailės ins t i tu to Bostono sky
riaus ir j au ne kar tą įvairiose 
vietovėse r o d y t a s . Philadel-
phi ja i p a k v i e t u s . Bos tone 
skyriaus pi rm. S. Šatienė jį 
mielai pas m u s atvežė. 

dins etnografiniai ansambliai. 
Antrą savaitę keliausite su 

kuprine po Lietuvą, iš arti susi
pažinsite su Tėviškės žmonėmis 
ir gamta. 

Kviečiame visus nuo 16 iki 19 
metų amžiaus! Kursų kaina 100 
dolerių. Paraiškas siuskite: 
Rašykite adresu: 
Liaudies amatų mokykla, 
Kauno g. 18, 
4323 Vilkija, Kauno raj. 

Kun . A. Saula i t i s 
atvežė 

Dail . Eugenija Rastonienė 
(dabar gyvenanti Cape Cod, 
Mass.) jau iš seniau su savo pa
veikslais yra dalyvavusi įvai
riose parodose. Vėliau susido
mėjo gobelenais i r y ra turėjusi 
kel ias jų parodas. Philadelphi-
jon ji atsivežė 17 gobelenų, 
kur ie savo spalvingumu t raukė 
žiūrovų akį ir visą parodą labai 
paįvairino bei pra tur t ino . 

Parodą rengė Lietuvių Tauto
dailės instituto Philadelphijos 
skyrius Lietuvių namų kultūros 
centro patalpose. 

Ž i ū r o v a s 

Laiškas 
M I E L A S R A M O J A U , 

Dėkoju už patikslinimą mano 
straipsnio apie Lietuvos amba
sadą Washingtone, kur trumpai 
lankiausi su tur i s t ine grupe 
ankstyvą rudenį. Tuo metu ne
galvojau, kad k a d a nors teks 
rašyt i apie ambasadą. Nesu 
rašytoja, nei žurnal is tė , t ik 
papras tas žmogus nuoširdžiai 
stengiantis padėti veikiantiems 
dėl Lietuvos. Straipsnyje supy
niau savo prisiminimus ir pažįs
t a m ų pasisakymus ankstyves
niais laikais. Naudojausi Lietu
vių enciklopedija, ištraukomis iš 
a m e r i k i e t i š k o s s p a u d o s ir 
asmeniškais pasikalbėjimais. 
Visų p a s i u n t i n y b ė s įnamių 
pareigų tiesiogiai nevardinau. 
Kadangi vyksta lėšų telkimo 
vajus ambasadai , maniau, kad 
kit iems, kaip ir man, būtų 
įdomu daugiau sužinoti apie 
ambasadą. Tačiau ant greitųjų 
buvo sunku rasti istorinės me
džiagos. Gal galėtų vyresnieji, 
daugiau žinantys apie mūsų 
ambasadą, spaudoje plačiau 
pasidalinti savo prisiminimais. 
Malonu, kad skai tė te mano 
aprašymą ir laba i ačiū už 
papildymą. 

Su pagarba, 
I n d r ė P a l i o k a i t ė Ti jūnėl ienė 

Jei laimė t ik ra i susidarytų iš 
fizinių patogumų ir laisvės nuo 
rūpesčių, tai laimingiausias in
dividas nebūtų nei vyras nei 
moteris, o, manau , karvė Ame
rikos ūkyje. 

Vfilliam Lyon Phelps 

A.tA. 
RAIMUNDUI KUDUKIUI 

t r ag i ška i žuvus, nuoširdžiausią užuojautą re iškiame 
žmonai GRAŽINAI, va ikams ALEKSANDRAI i r 
R A I M U N D U I , t ė v u i P E T R U I ir v i s i e m s a r 
t imiesiems. Jung iamės maldoj. 

Sofija ir Bronius Stoniškiai 

P u t n a m a s 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus, velionės vyrui dr. VYTAUTUI TAURUI, buvu
siam Pasaulio Lietuvių Gydytojų sąjungos pirmi
n inku i , sūnums dr. ARVYDUI i r dr. ŠARŪNUI su 
šeimomis nuoširdžią užuojautą re iškia 

Pasaulio Lietuvių Gydytojų sąjunga 

Myl imam Broliui 

A.tA. 
ALBERTUI SINKEVIČIUI 

Lietuvoje mirus, re i šk iame gilią užuojautą mūsų 
klubo pirm. ALGIUI SINKEVIČIUI ir jo žmonai 
ZINAI. 

Melrose Parko Lietuvių klubas 

Mielam giminaičiui 

A.tA. 
Agr. JUOZUI MARIUI TOTORAIČIUI 
mirus, Colorado, žmonai agr. ADAI, sūnui JONUI su 
šeima i r dukrai IRENAI su šeima re iškiame giliau
sią užuojautą i r ka r tu liūdime. 

Filina von Braun, sūnus Leopoldas su 
žmona lzida ir 
anūkės Larana ir Lisana 
Linas Petravičius su šeima 
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At the šame titne we would likę to inform you 
of o u r n e w c a t a l o g u e TORVIL 9 2 ' 
You pay only $1.20 per Kg or $0.50 per Lb. 
to send a parcel to you r country.* 
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CALL TOLL FREE CANADA 1-800-661-0210 
U.S.A. 1 -800-972-9284 or 1-800-932-7995 
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Parodos rengėjai. Iš kairės: LTI Philadelphijos skyr. pirm. G. Mačiūnienė, dail. E. Rastonienė, 
LTI Bostono skyr. pirm. S. Šatienė ir LTI meno patarėjas skulpt P Vaškys. 

Nuotr. A. Bagdonavičiūtės-Avanzato 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - feOO v. vakaro. 

Viaoa laidoa ii WCEV atotie« 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUIow Springs. IL. 80480. 

Tel,: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

Myl imam Broliui 

A.tA. 
ALBERTUI SINKEVIČIUI 

Lietuvoje m i r u s , re išk iame gilią užuojautą mūsų 
apyl inkės p i r m . ALGIUI SINKEVIČIUI ir jo žmonai 
ZINAI. 

Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Parko apylinkė 

A.tA. 
GVIDUI VALANTINUI, 

pašauk tam į Viešpatį, tebūna šviesu! Liūdinčią žmoną 
GENE, m ū s ų draugijos narę, su dukra RASA ir visais 
a r t ima i s i a i s sunkioje valandoje nuoširdžiai guodžia 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
GVIDUI VALANTINUI 

mirus , seser ia i ALDONAI B A U K I E N E I ir visiems 
g iminėms r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą. 

St. Petersburgo Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės valdyba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

l-(312M76-2345 

Hills Funeral Home 
1(12(11 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s gal i te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 30 d. 

x Mokytojų, tėvų ir jauni
mo studijų savaitės metu moky
toja Stefanija Stasienė skaitys 
paskaitą „Grožinio žodžio ugdy
mas šeimoje, mokykloje ir or
ganizacijoje". Studijų savaitė 
įvyks rugpjūčio 2-9 d. Daina 
voje. Registraciją tvarko mokyt. 
Gražina Sturonienė, telef. 
708-425-6338. 

x Skautų,-čių registracija 
šios vasaros stovyklai Rakė bus 
vykdoma šį sekmadienį nuo 10 
v.r. iki 1 vai. p.p. Lietuvių cen
t re Lemonte vyksiančioje 
skautų,-čių savaitgalio sto
vykloje — ,jamboree". 

x Jelcinas , Rusijos prezi
dentas, atvyksta į Ameriką. 
Lietuviai rengia demonstracijas 
trečiadienį, birželio 17 d., 12 vai. 
nuo Daley centro iki Federal 
Building. Pavergtųjų tautų or
ganizacija prašo, kad plakatų 
užrašai būtų dėl išvedimo buvu
sios Sovietų kariuomenės iš Pa
baltijo, bet ne prieš patį Jelciną. 

x J A V LB Švietimo taryba 
kviečia birželio 3 d. 7:30 v.v. Kr. 
Donelaičio, Dariaus Girėno, 
aukštesniosios lit. mokyklų di
rektorius, mokytojus, Tėvų 
komitetus ir tėvus susirinkti 
Seklyčioje išsiaiškinti mokyklų 
sujungimo klausimų. Yra gir
dima įvairių nuomonių, dažnai 
nepagrįstų ir klaidinančių, todėl 
LB Švietimo taryba pagal JAV 
LB krašto valdybos duotą man
datą nori išsiaiškinti ir po to pa
informuoti Chicagos visuomenę 
šiuo labai aktualu reikalu. 

x „Lietuvos Vaikų Vilties" 
komiteto pastangomis šiuo 
metu Chicagoje yra 8 Lietuvos 
invalidai vaikai. Dvi mergaitės 
yra ligoninėje, vienai iš jų gegu
žės 20 d. padarė sunkią opera
ciją. Kiti šeši gyvena Seklyčioje 
ir pas Lietuvos Dukteris. Jiems 
dar yra daromas įvairiose 
Chicagos ligoninėse priešopera
cinis sveikatos patikrinimas. 

x Marija Kriaučiūnienė, 
Genovaitė Kiudulienė, Dana 
Gerštikienė, Irena Garunkš-
tienė, Raimondas Rimkus, 
Genovaitė Maldėnienė ir Luci-
ja Hofmanienė yra „Lietuvos 
Vaikų Vilties" komiteto sava
noriai — ta lk in inka i . Jie 
atvykusius gydymui vaikus 
vežioja į įvairias ligonines 
sveikatos patikrinimui, vertė
jauja bei supažindina su šio 
krašto papročiais ir gyvenimo 
būdu. 

x Pat iks l in imnas . Vakar 
dienos „Drauge" buvo parašyta, 
kad Dievo Apvaizdos bažnyčia 
yra uždaroma. Tai neteisinga ži
nia, nes uždaroma tik Dievo Ap
vaizdos parapijos mokykla, pa
maldos bus birželio 7 d. Už klai
dą, ne dėl mūsų kaltės, palies
tuosius atsiprašome. 

x Matilda Barskevičienė, 
gyv. Oak Lawn, 111.. paaukojo 
kaip ilgametė skaitytoja „Drau
gui" 20 dol. Už auką nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Valdas Adamkus papa
sakos apie nuotaikas ir įvykius 
Lietuvoje, Pasaulio Lietuvių 
centro didžiojoje salėje po Mišių, 
12 vai., birželio 21 d. Įėjimo 
auka paremti ADAL (American 
Dental Assistance to Lithuania) 
veiklą. 

(sk) 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „SagiTs", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 
x Svarbu žinoti, kas vyksta 

kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti' 

'sk) 

Senieji ir naujieji „Antrakaimiečiai" smarkiai rengiasi repetuodami naują programą. Iš kairės: 
„dirigentas" Romas Stakauskas, Aidas Palubinskas, Karolis Žukauskas, Vida Gilvydienė, Tau
ras Bublys, Alida Vitaitė, Jonas Variakojis; sėdi: Eugenijus Būtėnas — seniūnas. Spektakliai 
bus rugsėjo ir spalio mėnesiais Playhouse salėje 'nėra Indrės Toliušytės). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Pareigienė ir jos brolis Raimun
das Rimkus globojo Vytautą 
Juozapaitį, Liudą Norvaišą ir 
Algirdą Drevinską. Brighton 
Pa rke Salomėja ir Stasys 
Dauliai buvo priėmę Liną 
Sprindi, o Berwyne Jonė ir 
Feliksas Bobinai globojo Myko
lą Nehajų. Pradžioje Nijolė ir 
Alius Skripstūnai globojo Vaidą 
Vyšniauską, kuris vėliau apsi
gyveno pas savo draugus. Diri
gento Alvydo ir dr. Vitalijos Va-
saičių šeimoje gyveno sol. Vir
gilijus Noreika, Valerijos ir 
Jono Žadeikių namuose buvo 
globojamas sol. Arvydas Mar
kauskas. Sofija ir Stasys Džiu
gai globojo sol. Ireną Milkevi
čiūtę. Sol. Margarita ir Vaclo
vas Momkai savo namuose 
turėjo režisierių Eligijų 
Domarką, o dr. Alicija ir Adolfas 
Ruibiai globojo muziką Vytautą 
Viržonį. Jiems už tai esame 
giliai dėkingi. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
BALIUS 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Mykolas (Michael) Ewe-
ret, Zitos ir Roberto Evveret 
sūnus, Matildos ir a.a. Vlado 
Barskevičių anūkas, baigė Nor
thern Illinois universitetą, kur 
jis studijavo politinius mokslus. 
Jis buvo universiteto garbės 
sąrašuose ir gavo Political 
Science Scholar Award. Šį 
rudenį jis pradės lankyti Santa 
Clara universitete teisės 
mokyklą ir studijuos teisę būti 
advokatu, taip pat tarptautinę 
teisę. 

x Birželio 7 d., sekmadienį 
12 vai. cepelinų pietūs Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. Kvie
čiame skaniai ir sočiai pavalgy
ti. 

(sk) 

x Sveikinimus IX Tautinių 
Šokių šventei ir skelbimus 
puošniame šventės leidinyje visi 
prašomi perduoti Vaclovui 
Momkui, susitarus telefonu 
312-925-6193. 

(sk) 

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

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 01. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/M AX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

PAGERBĖME SAVO 
KLEBONĄ 

Praėjusį trečiadienį, gegužės 
27 d., Martiniąue pokylių salėje 
buvo paminėta kun. Jono 
Kuzinsko, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebono, 40 
metų kunigystės sukaktis. Tai 
buvo pokylis, kokio gal net 
patys ruošėjai nesitikėjo. Dvi su
jungtos salės, kurios gali su-

x Devin tos ios Lietuvių 
Tautinių šokių šventės choro 
repeticija bus ketvirtadienį, 
birželio 4 d., 7:30 vai. vak. Jau
nimo centre. 

x „Dainavos" stovyklavie
tėje, kaip praneša registratorė 
Rita Giedraitienė, prisidėjo dar 
viena stovykla, būtent „Chori
nio dainavimo stovykla", kuri 
bus nuo rugpjūčio 30 iki rugsėjo 
4 dienos ryto. 

x J u r b a r k o bažnyčios re
montui paaukojo jurbarkietės 
P. Kinderienė 100 dol. ir Česlo
vą Pliūrienė 25 dol. iš Michigan. 
Tik išeivijos pagalba padeda 
Lietuvos bažnyčioms remontuo-
tis. 

x Dalia ir Ju rg i s Anysai 
ilgamečiai veteranų šokėjų 
„Lėtūno" grupės nariai, ne tik 
šoks IX T a u t i n i ų Šokių 
šventėje, bet ir jos ruošą 
parėmė 250 dolerių auka. Jiems 
nuoširdžiai dėkoja šventės lėšų 
telkimo komisija. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

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

(sk) 
x Šokių Šventės Susipaži

nimo Vakaras įvyks šešta
dienį, liepos mėn. 4 d., 7:30 v.v.. 
Jaunimo centre. BILIETŲ 
KIEKIS RIBOTAS. Ska 
tiname bilietus įsigyti iš anks
to Gifts International, 2501 
West 71st St., Chicago, II arba 
paštu (prisiunčiant apmokamą 
čekį) IX Lithuanian Folk Dance 
Festival, 2713 West 71st St., 
Chicago. IL 60629. Bilieto 
kaina: $10.00. 

(sk) 

talpinti arti 700 asmenų, buvo 
pilnos. O treačiadienis buvo 
paprasta diena ir dar prieš 
Dangun Žengimo šventę išvaka
rės, kai parapijos turi vakare šv. 
Mišias. Tokia masė žmonių 
liudija apie kuri. J. Kuzinsko 
veiklą keliose parapijose. 

Jis buvo šešerius metus Šv. 
Baltramiejaus, Waukegene, IL., 
parapijos klebonas, paskui 
septynerius su puse metų Our 
Lady of Victory, dvejus metus 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
Brighton Parke ir iki dabar pen
kerius metus klebonas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje Mar-
ąuette Parke. Be to, jis dar yra 
buvęs vikaras Šv. Tomo 
apaštalo ir Šv. Jurgio parapi
jose. Taigi iš šių ir dar iš kitų 
parapijų suvažiavo daug jo 
draugų ir gerbėjų. 

Invokaciją l ietuviškai ir 
angliškai sukalbėjo kun. Anta
nas Zakarauskas, buvęs Mar-
ąuette Parko klebonas. Pokylio 
programai vadovavo Mikalina 
Petrošienė. Prieš pradedant 
valgyti, ji pakvietė jubiliato 
draugą kun. J. Crosby, Šv. Alek
sandro parapijos kleboną, vadi
namai tosto prakalbai. Jokių 
kitų prakalbų nebuvo, išskyrus 
padėkos žodį paties jubiliato. 
Pokylo vadovė pranešė publikai, 
kad ji sėdinčius svečius prie gar
bės stalo, kuris buvo gana ilgas, 
pašauks vardais ir pasakys, kas 
jie yra ir ką jie veikia, drauge 
prašydama, kad publika nė 
vienam neplotų. Taigi viešų 
sveikinimo kalbų visai nebuvo, 
ir žmonės buvo patenkinti, kad 
nereikėjo nuobodžiai laukti, kol 
baigsis kalbos. 

Meninę programą atliko 
Vaclovas ir Margarita Momkai. 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių i Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x B & D Lounge, 6600 S. 
Kedzie, Chicago, tel.312-
925-6264, visus kviečia links
mai praleisti laiką. Groja nau
jas ansamblis iš Lietuvos 
kiekvieną ketvirtadienio, penk
tadienio, šeštadienio ir sekma
dienio vakarą nuo 9 vai. Lau
kiame! 

(sk) 

x Šokių Šventės Jaun imo 
banketas įvyks sekmadienį, 
liepos mėn. 5 d., 6 v.v., Hyatt 
Regency viešbutyje. BILIETŲ 
KIEKIS RIBOTAS. Ska
tiname bilietus įsigyti iš anks
to Gifts International, 2501 
West 71st St.. Chicago, IL arba 
paštu (prisiunčiant apmokamą 
čekį) IX Lithuanian Folk Dance 
Festival, 2713 West 71st St., 
Chicago. IL 60629. Bilieto 
kaina: $20.00. 

(sk) 

Sol. M a r g a r i t a Momkienė 
padainavo J . Tallat-Kelpšos 
„Mano sieloj šiandien šventė". 
Paskui Margarita ir Vaclovas 
Momkai padainavo tris duetus: 
„Serenadą" — J. Schuberto, 
„Plaukia sau laivelis", — St. 
Šimkaus, iš Pamario pasakos, 
Saulenės ir Gintaro duetą, — 
Aloyzo Jurgučio. Akompanavo 
muz. Ričardas Šokas. Pokylio 
vadovė M. Petrošienė pranešė, 
kad jubiliatas mėgsta dainuoti 
„Heilo Dolly". Todėl ji kun. J. 
Kuzinską pakvietė prie mikro
fono tą dainą padainuoti. Visa 
salė pradėjo dainuoti „Heilo 
Dolly". Taigi visi svečiai gali 
pasakyti, kad ir jie dalyvavo 
meninėje programoje, kuri taip 
gražiai pasisekė. 

Pokylis užbaigtas jubiliato pa
dėkos kalba savo draugams, 
giminėms ir visiems svečiams, 
kurie, išeidami iš salės, dalinosi 
įspūdžiais, sakydami; „Na, ir 
gražiai pagerbėme savo klebono 
kunigystę". 

V. Rm. 

SU DĖKINGUMU 

Lietuvių Ope ra su nuošir
džiu dėkingumu ilgai prisimins 
tuos, kurie nuo balandžio 4 
dienos iki gegužės 12-os savo na
muose globojo svečius daini
ninkus iš Lietuvos ir išvažiuo
jant juos ir apdovanojo. Aldona 
ir Pranas Totoraičiai 
Vidą Valuckienę ir 
Žemaitį, Albina ir 
Ramanauskai vėliau 
globoti V. Valuckienę, o dr. 
Daina Variakojytė pas save 
išlaikė Giedrę Zeikaitę, Laimą 
Lileikienę, Eriką Navickaitę ir 
Ireną Brazauskienę . Dana 

x Visi kviečiami susi t ikt i 
su L ie tuvos a m b a s a d o r i u m 
Stasiu Lozoraičiu ir jo žmona 
Daniela Lozorai t iene. Po 
daugelio metų, didžiuojamės vėl 
turėdami Lietuvos ambasadorių 
Washingtone. įėjimo laisva 
auka parems ambasados išlai
kymą. Ambasadoriaus priėmi
mas bus Balzeko muziejuje, 
penktadienį, birželio 5 d., 7 v.v. 
Apie dalyvavimą prašome pra
nešt i B a l z e k o m u z i e j u i 
312-582-6500. 

(sk) 
x Alė Kėželienė ir Mari ja 

Remienė yra Lietuvos Ambasa
dos rėmėjų komiteto kopirmi-
ninkės. Visi kviečiami į vakarą 
paremti Lietuvos Ambasadą 
Washingtone, penktadienį, bir
želio 5 d., 7 v.v., Balzeko muzie
jaus „Gintaro" salėje. Bus už
kandžiai ir proga susitikti amb 
St. Lozoraitį ir jo žmoną 
Danielą. Anoniminis geraširdis 
mecenatas padvigubins visas 
vajaus metu ambasadai su
rinktas aukas. Laukiama pla
čios paramos iš visuomenės. 

(sk) 

globojo 
Zenoną 
Liudas 
perėmė 

Sakoma, kai daug širdyje — 
lūpose maža. Tokiu „motto" 
praėjo šis pavasarinis Lietuvos 
Dukterų balius, įvykęs gegužės 
16 d. Jaunimo centro salėje 
papildyti ir taip negausų jų a-
ruodą, iš kurio į visas puses eina 
paguodos, paramos takai, take
liai į ištiestas pagalbos reika
lingas rankas. Tai buvo gana 
kuklus, bet šiltas ir jaukus po
būvis su nuolatiniais rėmėjais ir 
svečio is, kurie pagerbė savo at
silankymu. Buvo ypatingai 
malonu matyti Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos kleboną kun. 
J. Kuzinską ir kun. K. Kuz
minską, kurie atrado laiko ir 
noro atsilankyti į šį balių. Bu
vo svečių n e t iš tolimos 
Lietuvos. 

Nuolatinė pokylių organiza
torė ir koordinatorė Joana Kru-
tulienė atidarė balių pakvies-
dama bu v. L. D. draugijos pir
mininkę Stasę Paulionienę, 
kuri su šypsena ir humoru pa
sveikino visus susirinkusius ir 
pristatė naują pirmininkę Juliją 
Smilgienę. Prisegus jai drau
gijos ženkliuką, kaip simbolį šių 
naujų pareigų, ją seseriškai 
apkabino. Paskui J. Smilgienė 
savo žodyje filosofiškai pagvil
deno žmogaus prigimtus polin
kius ir Dievo duotas jėgas gera
darystei ir gėriui, pateikdama 
gilių minčių pluoštą. Draugijos 
kapelionas kun. J. Juozevtius, 
prieš palaiminant vaišes, taip 
pat pateikė keletą gražių frazių 
iš gyvenimo. Paskui užkandžiai 
ir skani vakarienė, paruošta O. 
Norvil ienės, dar daugiau 
prisidėjo prie geros nuotaikos. 
Netrūko nė stipresnio, kas 
norėjo, nes veikė baras /vedamas 
ilgalaikių talkininkų ir rėmėjų 
A. Valavičiaus ir V. Miceikos. 
Gėrimus paaukojo Ankų šeima. 

Toliau buvo programa, kurią 
atliko sol. Praurimė Ragienė 
padainuodama Serenadą F . 
Schuberto, Seligkeit F. Schu
berto, Jaunystės valsas E. Kal-
mano, Nidos gintarai J. Gai
žausko, Vasara J. Gaižausko ir 
Sapnų tango E. V. Malderano. 

Nuotaikingai ir linksmai pra
džiugino ne kasdien girdimomis 
dainomis, suteikdama joms gy
vybės savo malonia laikysena ir 
tartum pasupo visus jų ritme. 
Netrūko plojimų ir bisui dar pa
dainavo Mamytė O. Schima (Z. 
Kevalaitytės žodinis vertimas). 
Akompanavo M. Motekaitis. So
listė P. Ragienė savo honorarą 
paaukojo L. dukterims. Jai buvo 
įteiktos gėlės. 

Toliau buvo šokiai, grojant 
Stelmoko orkestrui. Buvo lai
mėjimai — vad. smulkieji, kurie 
veikė visą laiką, ir antrieji, ku
riems gražias dovanas paaukojo 
Buivydienė, O. Kindurienė, Ra
tine kepykla, Z. Jelionienė, G. 
Viskontienė, P. Marcinkienė ir 
Paškus. Artėjant vidurnakčiui, 
svečiai skirstėsi išsinešdami ne 
tik laimikius, bet ir gerą 
nuotaiką. 

L G. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Kun. prof. Antanas Rub-
šys, Manhatano kolegijos pro
fesorius, išvyko į Lietuvą, kur 
žada dalyvauti Vytauto Didžio
jo universiteto 70 metų su
kakt ies iškilmėse, senato 
posėdyje, Lietuvių Kataliku 
mokslo akademijos suvažiavi
me. 

— Dr. Jūra tė S. Jasaityte 
gegužės 15 d. mirė Montanoje, 
bet palaidota New Yorke prie 
savo šeimos narių. Pirmiau už 
ją mirė sesuo ir brolis, kartu su 
velione gyvenę Flushinge, N.Y. 
Liko iš artimų giminių tik pus
seserė E. Valiūnienė. Buvo 
gimusi 1923 m. Kaune, 
mediciną baigė Freiburge, 
Amerikoje dirbo Veteranų 
ligoninėje. Paskutiniu metu 
sunkiai sirgo. 

— Dr. Daiva Bajorūnaitė 
dirbo vėžio gydymo centre Man-
hatane, N.Y. Tas centras leidžia 
savo biuletenį, kuriame buvo 
aprašyti ir dr. Bajorūnaitės dar
bai. Rašoma, kad jos pastango
mis buvo Lietuvai padovanota 
daug mediciniškų reikmenų. 
Jos dėka galvos ir kaklo vėžio 
specialistas iš Vilniaus dr. 
Laimonas Jazukevičius gali 
specializuotis šiame centre. 
Bajorūnaitė jau tris kartus buvo 
Lietuvoje. 

— Kęstutis Miklas, šaulių 
vadovas ir korespondentas prie 
Jungtinių Tautų, išvyko į 
Lietuvą. Kaip LB apygardos 
pirmininką, jį pavaduos vicepir
mininkas Kęstutis Bileris. 

— Alfonsas Samusis, uolus 
Maironio lituanistinės mo
kyklos vedėjas, mokslo metų pa
baigoje birželio 6 d. pagerbtas, 
kaip mokytojas ir pasiaukojęs 
lietuviškiems reikalams. 

— Kun. Alfredas Žemeikis. 
Šv. Petro ir Povilo parapijos kle
bonas Elizabethe, N.J., buvo 
operuojamas ligoninėje, dabar 
pamažu sveiksta namie. Jį pa
vaduoja filipinietis kun. Petras 
Acąuino, jau pramokęs lietu
viškai. Taip pat toj parapijoj yra 
kun. Juozas Pragulbickas, 
kuris, nors atšventęs 89 metų 
gimtadienį, visuomet dirba pa
rapijoje. 

— JAV Lietuvių Bendruo
menės Colororado apylinkė 
išsirinko naują valdybą, kurion 
įeina pirmininkas Arvidas Ja
rašius, vicepirmininkas Stasys 
Mickus, sekr. Lionė Kazlaus
kienė, ižd. Juozas Kalėda, direk
toriai — Albertas Vaitaitis, 
Aleksas Špokas ir Paulius Mi
kelevičius. Nariu pirmininkas 
— Julius Bulota. Naujai valdy
bai reikia tik palinkėti geros 
veiklos. 

— Colorado LB apylinkės 
„Rūtos" šokėjai nežada daly
vauti Golden miestelio tarptau
tiniam festivaly, nes rengiasi 
dalyvauti Tautinių šokių 
šventėje Chicagoje ir dabar daro 
repeticijas. 

— „Žynys", JAV LB Colo
rado apylinkės biuletenis, išeina 
keturis kartus per metus. Jį re
daguoja Arvidas Jarašius, Lionė 
Kazlauskienė ir Stasys Mickus. 
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