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Politinės partijos 
įsiregistravo 
rinkimams 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Elta) 

— Lietuvos teisingumo ministe
rijoje įregistruota 20 visuome
ninių judėjimų ir 9 visuomeni
nės organizacijos. Tiems politi
niams judėjimams ir organizaci
joms, kurie siekia dalyvauti 
rinkimuose į Seimą, rugpjūčio 
25-oji buvo paskutinė data atlikti 
šią procedūrą. Lietuvos respub
likos Seimo rinkimų įstatymas 
numato, kad jie turi įsiregis
truoti ne vėliau kaip du mėne
sius prieš rinkimus. Judėjimų ir 
organizacijų sąrašas pradėtas 
1989 m. ir pirmasis jame — Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdis, o 
dabar jau Lietuvos Sąjūdis. Iš 
tautinių mažumų organizacijų, 
kaip politinė įsiregistravo tik 
Lietuvos lenkų Sąjunga. Tačiau 
yra Rytų Lietuvos Sandrauga, 
kurią įsteigė net 40 organi
zacijų, tarp kurių nemaža tau
tinių bendruomenių. Neseniai 
užregistruoti par lamento 
Tautos Pažangos Frakcijos 
inicijuotas Tautos Pažangos 
Judėjimas, Lietuvos Piliečių 
Judėjimas „Talka tėviškei", 
kuris savo veikla siekia prisi
dėti prie gimtinės suklestėjimo. 

Paski r tas Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje 

Rusijos Federacijos preziden
tas paskyrė Nikolai Obertyšev 
Rusijos ambasadoriumi Lietu
vos Respublikoje. 

Nikolai Obertyšev, rusas, gimė 
1934 metais. 1964 metais baigė 
Maskvos valstybinį tarptauti
nių santykių institutą. Užsienio 
reikalų ministerijos sistemoje — 
nuo 1964-ųjų. 1983-1989 metais 
buvo Sovietų Sąjungos pirmojo 
Europos skyriaus vedėjo pava
duotojas. 1989-1992 metais Ge
neralinis konsulas Miunchene. 
Diplomatinį darbą dirbo Olan
dijoje ir Šveicarijoje, moka vo
kiečių, olandų kalbas. Kol kas 
neaišku, kur įsikurs Rusijos 
ambasada Vilniuje. 

„Baltic Info 92" Vilniuje 

Didžiausia Baltijos šalyse in
formacijos ir telekomunikacijos 
technikos paroda „Baltic Info 92'' 
spalio 6-9 dienomis veiks Lietu
vos parodų centre „Litekspo". 
Savo produkciją — įvairią infor
matikos ir telekomunikacijos 
techniką: kompiuterius, mobi
lius telefonus, radijo ir kosminio 
ryšio priemones, įrangą ban
kams ir raštinėms, daug kitos 
naujosios pasaulyje produkcijos 
eksponuos ir demonstruos 60 
firmų iš 18 šalių. Pirmojoje tarp
tautinėje kompiuterių, raštinės 
priemonių, informatikos ir tele
komunikacijos technikos paro
doje dalyvaus ir dešimt Lietuvos 
firmų. 

Šilumą teks taupyti 

Šiemet jau yra sukaupta 
žymiai daugiau kuro atsargų 
žiemai, negu pernai per tą patį 
laikotarpį, pažymi Lietuvos 
Energetikos ministras Leonas 
Ašmantas. „Turime nemažai 
benzino, dizelinio kuro, tačiau 
nepakanka akmens anglies, ku
rios žmonės žymiai daugiau 
sudegina butams apšildyti, 
mazuto. Kad peržiemotume šal
čius, teks įvesti griežto taupy
mo režimą", jis sako. Manoma, 

kad nuo rugsėjo 1 d. dar pakils 
kuro ir elektros energijos kai
nos. Jeigu jos nebus kompensuo
tos, tai vienos statistinės šeimos 
(3.2 žmogaus) išlaidos apšildy
mui išaugs nuo 410 iki 5,700 
rublių per mėnesį. 

Pr ieš beda rbys t ę 

Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą dėl naujų darbo vietų 
sukūrimo ir darbininkų perkva
lifikavimo. Į šį procesą numa
toma įtraukti ir privatųjį sek
torių. Organizacijos ir firmos, 
kurios plės gamybą — sukurs 

' naujų darbo vietų, galės gauti 
lengvatinių kreditų su 50% nuo
laida. Taip pat joms bus suda
romos sąlygos trečdaliu pigiau 
mokėti patalpų nuomą. Nors 
vasaros metu Lietuvoje užregis
truota palyginti nedaug — per 
5,000 bedarbių, tačiau manoma, 
kad pasibaigus vasaros darbų 
sezonui žemės ūkyje, darbo 
ieškančių žmonių žymiai padau
gės. 

Lietuviška gimnazija 
Maskvoje 

Rugsėjo 1 d. duris atvers an
troji lietuviška gimnazija už
sienyje. Ji įsikūrė Maskvoje, 
Lietuvos ambasados Vorovskio 
gatvėje patalpose. Šiemet čia 
mokysis tik pirmokai ir antro
kai, po 15 vaikų kiekvienoje 
klasėje. Mergaitės pasipuoš 
Lietuvoje išaustomis apykak
laitėmis, o berniukai — tauti
nėmis juostelėmis, kaklaraiš
čiais ar peteliškėmis. Kadangi 
gali įvykti taip, kad po poros 
metų tėvai nuspręs vaiką leisti 
į rusų mokyklą, bus bandoma 
vienodai gerai mokyti trijų 
kalbų — lietuvių, anglų ir rusų. 
Iniciatyvos atidaryti šią gimna
ziją ėmėsi sekmadieninės lietu
vių mokyklos Maskvoje mokyto
ja Solveiga Valatkaitė. 

Trumpos žinios 
Į Kazachstaną išvyko Lie

tuvos delegacija, vadovaujama 
ministro be portfelio Gedimino 
Šerkšnio. Kazachstane delegaci
ja parengs ir suderins abiejų 
šalių draugystės ir bendradar
biavimo sutartį, prekybos ir 
ekonominio bendradarbiavimo, 
transporto, atsiskaitymų bei 
kitas sutartis. Numatyta pasira
šyti protokolą dėl konsulinių 
santykių. Ruošiamasi aptarti 
grūdų pirkimą 1992 m. 4-ajame 
ketvirtyje. 

Lenkijos muitininkų dele
gacija, vadovaujama muitinės 
departamento pirmininko Mi-
roslaw Zielinski, atvyko į Lie
tuvą. Planuojama pasirašyti 
protokolą, kuriame būtų aptar
ti muitinės dokumentų bei pro
cedūrų suvienodinimo, bendrų 
muitinės postų steigimo, pagal
bos kovoje su narkotikų kontra
banda klausimai. 

Iš Vokieti jos į Klaipėdą 
3,200 metr. tonų miežių, ku
riuos Lietuvai padovanojo Eu
ropos ekonominė Bendrija, at
vežė Lietuvos jūrų laivinin
kystės motorlaivis. Paskuti
niosiomis šio mėnesio dienomis 
ir rugsėjo pradžioje bus par
gabenta apie 60,000 tonų euro
piečių dovanotų miežių. (R.G.) 

Registracija dėl Lietuvos 
Seimo rinkimų 

Prezidentas George Bush ir Alabamos gub. Bill Clinton abu sakė kalbas Chicagoje vykusiame 
JAV karo veteranų organizacijos suvažiavime. Prez Bush, pats būdamas karo veteranas, daug 
kalbėjo apie JAV kariuomenės laimėjimus jo kadencijos metu ir veteranai jį labai šiltai priėmė. 
Nors gub. Clinton ir nebuvo karo veteranas, jis daug kalbėjo apie pagerinimą karo veteranams 
mokamų pensijų bei kitų lengvatų. Dėl to ir jam veteranai atsistojo, plodami. 

JAV Kongrese prasidės pašalpos 
Rusijai įstatymo versijų lyginimas 

Washington, DC, rugpjūčio 
25 d. — Už kelių savaičių, prade
dant rugsėjo antrąją savaitę, 
prasidės abiejų JAV Kongreso 
rūmų atstovų konferencija-dery-
bos išlyginti nemažus skir
tumus tarp Senato ir Atstovų 
rūmų priimtų versijų Pašalpos 
Rusijai Įstatymo projekto. 
Išlyginus skirtumus, subend
rintoji versija bus pateikta ir 
Senatui ir Atstovų rūmams bal
suoti. Jiems ją priėmus ir Pre
zidentui pasirašius, įstatymas 
įsigalės. JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Algimantas Gečys 
praneša, jog kaip tik dabar yra 
laikas abiejų projektų išlygi
nimo komisijos narius infor
muoti, kaip svarbu pašalpą 
Rusijai jungti su jos kariuo
menės išvedimu iš Baltijos 
kraštų. 

Šie senatoriai dalyvauja 
įstatymo išlyginimo pasita
rimuose: Claiborne Pell (D-RI), 
Jopseph Biden,Jr. (D-DE), Paul 
S. Sarbanes (D-MD), Alan 
Cranston (D-CA), Richard G. 
Lugar (R-IN), Nancy Landon 
Kassebaum (R-KS), Larry Pres-
sler IR-SD). Iš Atstovų rūmų 
dalyvauja šie kongresmanai: 
Dante Fascell (D-FL), Lee 
Hamil ton (DIN) , Stephen 
Solarz (D-NY), Howard Berman 
(D-CA), Harry Johnston (D-FL), 
Eliot Engei (D-NY), William 
Broomfield (R-MI), Benjamin 
Gilman (R-NY), Jim Leach OR
IA), Douglas Bereuter (R-NB). 

Gečys sako, jog nuo lietuvių 
visuomenės išvystyto spaudimo 
priklausys kaip griežtai įsta
tymas pasisakys dėl buvusios 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos valstybių ir 
kaip greitai jie tai turės įvyk
dyti. 

Senato versijos bruožai 

JAV LB Visuomeninių rei
kalų įstaigos VVashingtone 
vedėja Asta Banionytė per
žiūrėjo arti 400 puslapius suda 
rančią įstatyminę medžiagą ir 
atrinko bei susumavo Baltijos 
valstybes liečiančias projektų 

dalis. 
Senato priimtame projekte 

(S.2532) aiškiai rašo na, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija 
neįeina į šiuo paramos įstatymu 
remiamų Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos sudėtį. Bet 
nežiūrint šio pareiškimo, pro
jekte esama priedų, kurie 
kvalifikuoja Baltijos valstybes 
kai kurioms specifinėms progra
moms. 

Senato projektas paramai 
gauti nustato kiteriumus: vals
tybės privalo vengti nenormaliai 
aukštų krašto gynybai išlaidų, 
žmogiškųjų ir tarptautinių nuo
statų pažeidimo, karinės akcijos 
vedimo prieš JAV-ėms draugiš
kus kraštus, ir panašiai. 

Žadama finansuoti sovietų 
suprojektuotų branduolinių 
jėgainių apsaugos programas. Iš 
įstatymo teksto neaišku, ar Ig
nalinos jėgainė kvalifikuotųsi 
paramai. 

Numatoma įsteigti Amerikos 
komercijos centrus Rytų Euro
pos valstybėse ir NVS respubli
kose. Pagal šią formuluotę 
Lietuva kvalifikuotųsi paramai 
tokį centrą steigiant. 

Šeši bilijonai dolerių skiriami 
valiutos stabilizavimui — 3 bi
lijonai rublių ir 3 bilijonai kitų 
valstybių valiutoms. Lietuva 
specifiniai paminėta. 

Senato projekte atšaukiamas 
uždraudimas buvusiems mark-
sistiniams-leninistiniams kraš
tams (jų tarpe ir Baltijos vals
tybėms) naudotis Eksporto-im
porto Banko ir Paramos Užsie
niui Akto teikiamomis lengva
tomis. 

I „Support for East European 
Democracies" (SEED) įstatymą 
įnešama pataisa. Iki šiol minė
tas įstatymas paramą teikė tik 
Lenkijai ir Vengrijai. Sąrašas 
praplečiamas, kad paramą gau
tų Lietuva, Latvija, Estija, 
Bulgarija, Rumunija, Čekoslo
vakija ir buvusios Jugoslavijos 
valstybės. 

Sen. Robert C. Byrd rūpesčiu 
Senato projektas Baltijos 
valstybėms suteikia teisę nau
dotis kredito lengvatomis, 

įsigijant iš JAV nežudančius 
karinius objektus pagal 1961 m. 
priimto Paramos Užsieniui 
Akto ginklų eksporto kontrolės 
programą. 

Senato įstatyminis projektas 
susilpnino De Concini-Pressler 
pateiktą amendmentą dėl buvu
sios sovietinės kariuomenės ati
traukimo iš Baltijos valstybių. 
Tik dvylikai mėnesių praėjus 
nuo įstatymo įsigaliojimo 
JAV prezidentas privalės nu
spręsti ir patvirtinti Kongresui, 
kad Rusija yra padariusi rei
kiamą pažangą, išvedant ka
riuomenę, kad kariniai manev
rai nevykdomi be Baltijos 
valstybių sutikimo, kad nėra 
pažeidžiami Baltijos valstybių 
vandenys bei erdvė, kad nau
jokai nėra įvedami į Baltijos 
valstybėse esančius Rusijos 
karinius dalinus. Jei Rusija 
nepaklus įstatymo reikalavi
mams, JAV parama galės būti 
nutraukta. 

Sen. Bill Bradley įneštas prie
das numato gan gausią gimna
zijų ir universitetų dėstytojų bei 
verslininkų pasikeitimo prog
ramą. Baltijos valstybėms sutei
kiama teisė šiomis programomis 
naudotis. Taip pat pasisakoma 
už įkūrimą vieno Amerikos žemdir
bystės centro Baltijos valsty
bėse. 

Atstovų Rūmų projekto 
bruožai 

Atstovų Rūmuose priimtas 
įstatymo projektas nepamini 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaip 
pramatytų valstybių paramai 
gauti, tačiau jų specifiniai ir 
neišskiria. Buvusių sovietinių 
karinių jėgų atitraukimą iš Bal
tijos valstybių įstatymas prista
to kaip pavyzdį JAV politinių 
siekių, norint užtikrinti tarp
tautinį bei regioninį stabilumą. 
NVS kraštams parama sąlygo
jama karinių ginkluočių suma
žinimu. 

Eksporto-importo Banko ir 
Paramos Užsieniui Aktai nuo 
dabar teiks lengvatas Baltijos 
valstybėms. 

Nors didžiuma įstatatymo 

VVashington, DC, rugpjūčio 
25 d. — Ryšium su spalio mėnesį 
įvyksiančiais Lietuvos Seimo 
rinkimais, Lietuvos Ambasada 
VVashingtone praneša, kad už
sienyje gyvenantys Lietuvos pi
liečiai, kurie nori juose daly
vauti, turi iki rugsėjo 8 d. 
atsiųsti Lietuvos Ambasadai 
Washingtone ar Lietuvos Gene
raliniam Konsulatui New Yor-
k'e, ar Lietuvos Garbės Gene
raliniam Konsulatam Chicago
je, ar Lietuvos Garbės Generali
niam Konsulatui Los Angeles 
šiuos duomenis: vardą, pavar
dę, gimimo datą (metai, mėnuo, 
diena), gimimo vieta, kada ir iš 
kurios vietovės išvyko iš Lietu
vos, dabartinį adresą. 

Pageidaujama, kad pareiški
me būtų nurodytas ne tiktai 
miestas, bet ir gatvė, ne tiktai 
apskritis bet ir valsčius bei 
kaimas, kur rašantysis gyveno. 

Tie Lietuvos Respublikos pi
liečiai, kurie gimė ne Lietuvo
je, turės pasirinkti pagal motiną 
arba tėvą, į kurios rinkimų 
apygardos rinkėjų sąrašus jie 
nori būti įrašyti. 

Rinkimuose į Seimą galės 
dalyvauti tiktai tie asmenys, 
kurie turi galiojantį Lietuvos 

neliečia Baltijos valstybių, yra 
įdomių formuluočių kitais už
sienio politikos klausimais. 

Paramos teikimas Azerbai
džanui paneigiamas tol, kol jis 
vykdo Nogorno - Karabacho blo
kadą ir naudoja jėgą prieš Ar
mėniją. Senato projekte pasisa
koma už Rusijos 14-tos Armijos 
atitraukimą iš Moldovos. Atsto
vų Rūmų projekte parama sąly
gojama nutraukimu karinės bei 
techninės paramos Kubai. Ats
tovų Rūmų projekte pritariama 
atskiros Ukrainos valiutos įve
dimui ir pasisakoma už sudary
mą komisijos nustatyti Ukrai
nai teiksimą stabilizacijos fon
do paramos sumą. 

pasą arba Pilietybės pažymėji
mą ir atsiųs vienai iš aukščiau 
minėtų Lietuvos įstaigų JAV-
ose, reikiamas žinias iki rugsėjo 
8 dienos. 

Tie asmenys, kurie dalyvavo 
š.m. gegužės 23 d. ir birželio 14 
d. referendumuose ir užpildė 
anketas Pilietybės pažymėjimui 
gauti, bet kurie iki rugsėjo 8 
dienos neprisiųs papildomos in
formacijos ir todėl negaus mi
nėto pažymėjimo, negalės daly
vauti rinkimuose. 

Duomenis galima siųsti šioms 
Lietuvos įstaigoms JAV: Lithu-
anian Embassy, 2622 16th St. 
NW, VVashington, DC 20009 ar
ba vienam iš konsulatų Nevv 
Yorke, Chicagoje ar Los Ange
les, pirmojoje eilutėje rašant 
Consulate General of Lithuania 
ir tuomet pridedant atitinkamą 
adresą: (New Yorke) 41 West 
82nd St., New York, NY 10024 
arba (Chicagoje) 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629 arba (Los 
Angelėje) 3236 N. Savvtooth 
Court, Westlake Village, CA 
91361. 

Seimo rinkimų klausimu Am
basada ir toliau nuolat infor
muos visuomenę. 

Valdžia keičiasi 
Bahamose 

Nassau, Bahamų salos, rug
pjūčio 20 d. — Bahamose vyku
siuose parlamentiniuose rin
kimuose 25 metus valdžiusioji 
Progresyvioji Liberalų Partija 
laimėjo tik 19 iš 49 vietų par
lamente, tad Ministras pirmi
ninkas Lyndon O. Pindling, ku
ris Bahamų salas išvedė iš Bri
tanijos valdžios ir laikomas 
Bahamų salų valstybės įkūrė
ju, pasitrauks iš pareigų ir 
naują vyriausybę sudarys rin
kimus laimėjusios partijos — 
Laisvojo Nacionalinio Sąjūdžio 
vadas Humbert Ingraham. 

JAV LB požiūris 

JAV LB Krašto valdyba svar
biausiu klausimu, dėl kurio 
Amerikos lietuviai šiuo metu 
turėtų intensyviai veikti, laiko 
karinių dalinių iš Baltijos vals
tybių atitraukimą. Dabartiniu 
metu nei Atstovų Rūmų, nei Se
nato įstatyminiai projektai 
neatspindi lietuvių noro. Pirma
sis pasitenkina tik JAV politi
kos siekio deklaracija, o antrasis 
— tik po 12 mėnesių nuo įstaty
mo įsigaliojimo paveda JAV 
prezidentui spręsti, ar Rusija 
kariuomenės išvedimo reikale 
yra padariusi reikiamą 
pažangą. „Mums yra būtina į 
Kongreso delegatgus veikti, kad 
įstatyme atsispindėtų DeCon-
cini - Pressler ir kongr. Durbin 
amendmentų mintys", sako A. 
Gečys. 

JAV LB svarbiu laiko ir sen. 
Byrd amendmentą Baltijos 
valstybėms duoti teisę naudotis 
palengvinimais, iš JAV per
kant karinius objektus (apara
tūrą, įrengimus, sunkvežimius, 
ir t.t.). Tai atriboja Baltijos 
valstybes nuo buvusių sovieti
nių respublikų ir pabrėžia jų 
valstybingumą. 

„Svarbiais punktais laikome 
valiutos stabilizavimui pra
matytą paramą ir branduolinių 
jėgainių modernizavimą ap
saugos priemonėmis. Yra būti
na siekti, kad Ignalinos jėgainė 
kvalifikuotųsi teikiamiems fon
dams", sako LB Visuomeninių 
reikalų Tarybos pirmininkas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izrael is paleis 800 
palestiniečių kalinių, kai kurie 
keliai okupuotose palestiniečių 
teritorijose bus atidaryti judė
jimui ir palestiniečiams virš 50 
metų nebereikės leidimų pereiti 
iš okupuotų žemių į Izraelį, 
pranešė Izraelis, besiruošiant 
pirmadienį Washingtone pradė
ti abipuses derybas dėl Artimų
jų Rytų taikos. Palestiniečiai 
tais pažadais patikės kai įvyks 
ir sako, kad jie yra toli gražu ne 
tai, ko reikia. 

— Nagorno-Karabacho sos
tinę Stepanakert bombardavo 
Azerbaidžano lėktuvai, sugriau
dami namus ir užmušdami bent 
13 žmonių. Jie taip pat pamaldų 
metu bombardavo armėnų baž
nyčią Šuša mieste, bet nežino
ma dar, kiek užmuštų ten. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 27 d.: Šv. Monika, 
Cezarijus, Gaudąs, Tautgaila. 

Rugpjūčio 28 d.: Šv. Augus
tinas, Steigvilė, Tarvilas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:34. 
Temperatūra dieną 68 F (20 

C), naktį 53 F (12 C), debesuota, 
ūkanota, galimybė lietaus su 
perkūnija. 

> 
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L I E T U V O S VYČIŲ 79-TAS 
V I S U O T I N I S S E I M A S 

Šių metų liepos 16-19 dieno
mis Allentown, PA, vykusio 
79-to Lietuvos Vyčių Visuotinio 
seimo šūkis buvo „Lietuva per 
amžius". Suvažiavimas suteikė 
delegatams ir svečiams puikią 
progą sus i t ik t i , padiskutuoti , 
pasimokyti , vieniems kitus pa
ska t in t i naujiems darbams 
tėvynei, nepriklausomai Lietu
vai. 

Suvaž iav imo de lega ta i ir 
svečiai pradėjo rinktis ankst i , 
norėdami aplankyti Pennsylva-
nijos va l s t i jos į ž y m e s n e s 
v i e t o v e s , į s k a i t a n t ang l ių 
k a s y k l a s bei a n k s t y v ą s i a s 
l ietuviškas parapijas, kuriose 
daugelis mūsų protėvių pradėjo 
savo gyvenimą JAV. Seimo me
tu vyko šv. Mišios, darbo sesijos, 
visuomeniniai bei kul tūr iniai 
renginiai . Dalyvavo arti 400 
delegatų bei svečių įvairiuose 
renginiuose, o darbo posėdžiuo
se nuolat būdavo art i 250 daly
vių. 

Prieš formalų seimo atidary
mą, k e t v i r t a d i e n į , Vyčia i 
nužygiavo iš Allentown Hilton 
viešbučio į miesto rotušę, kur 
juos pasve ik ino b u r m i s t r a s 
Joseph Dadonna ir kiti miesto 
pareigūnai , dalyvauti Lietuvos 
vėliavos pakėlimo iškilmėse. Po 
to gražioje Sv. Kotrynos Sie-
nietės katedroje seimas buvo 
pradėtas šv. Mišiomis. Vysku
pas Paulius Baltakis, diasporoje 
gyvenančių lietuvių ganytojas 
ir Lietuvos Vyčių Garbės narys, 
aukojo šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą. Jis pasveikino Vyčius ir 
padėkojo jiems už ekonominę 
bei humani tar inę pagalbą Lie
tuvai kovoje už nepriklauso
mybę. Mišioms koncelebravo 
keli Vyčių dvasios vadai. Allen-
tovvno vyskupas Thomas Welsh 
pasveikino atvykusius jo diece-
zijon. Po Mišių seimo rengimo 
komiteto pirmininkė Ona War-
go įteikė vyskupui Welsh me
džio drožinį — Rūpintojėlio 
skulptūrą, atgabentą iš Lie
tuvos. Pri imdamas šią dovaną, 
vyskupas Welsh pareiškė, kad 
Kristus neturėtų tiek daug 
rūpesčių, jei būtų daugiau tokių 
organizacijų, kaip Lietuvos Vy
čiai. 

Atidaromajame darbo posėdy
je ketvirtadienį buvo susipa
žinta su gautais įvairių orga
nizacijų, Bažnyčios hierarchijos 
bei k i tų sveikinimais. Buvo 
išrinktas Seimo prezidiumas ir 
komisijos. Pranas Petrauskas 
išr inktas prezidiumo pirminin
ku. Centro valdybos pirmininkė 
Pranė Petkuvienė atliiio išsamų 
veiklos pranešimą, apibūdinda
ma Centro valdybos narių bei 
komitetų ir penkių apygardų 
veiklą. Pažymėtina šiais metais 
„Pagalba Lietuvai" komiteto 
veikla, kuri ir toliau rūpinasi 
s iųs t i med ic in inę paga lbą 
Lietuvai. Vaistus aukoja World 
Medical Relief organizacija. 
Vyčiai bei jų draugai jau per 
kelis metus suaukojo daugiau 
70,000 dol. pas iun t imui 7 
krovinių medicininių prietaisų 
bei vaistų, kurių vertė maždaug 
7,000,000 dol. Siuntimas pradė
tas 1989 m. 

Šv. Mišios Seimo metu buvo 
kasdien aukojamos viešbutyje. 
Vienos Mišios buvo visų miru
sių nar ių intencija. Kitos buvo 
aukojamos Lietuvos gerovei. 
Ypatingos maldos buvo sukai 
betos už Centro valdybos iždi
ninką Praną Peterson, kuris 
net rukus po atvykimo seiman 
krito ir mirė. 

Penktadienio darbo posėdžiai 
buvo skirti įvairiems reikalams; 
be to buvo surengti du diskusi
niai būreliai. Pirmasis , mode-
ruojamas kun. Juozo Anderlio-
nio, gvildeno būdus teikt i Lie
tuvai humani ta r inę pagalbą. 
Kalbėtojai buvo: Robertas Boris, 
Ona Wargo, Loretta Stukienė ir 
ses. Elena Ivanauskaitė, kalbėję 
apie Lietuvos Vyčių „Pagalbą 
Lietuvai" komiteto darbą, Šv. 
Kazimiero gildiją, Deborah Hos-
pital Heart and Lung Center 
Lithuania projektą ir „Pagalbą 
Lietuvos va ikam" programas. 
Kulminacinis t a škas buvo iš 
Kauno atvykusio dr. Romo 
Mačiulaičio praneš imas apie 
įvair ių m ed i c in i n ių s r ič ių 
t rūkumus ir poreikius Lietuvo
je. Moderni medicina ir įren
gimai neįmanomi įsigyti dėl jų 
aukštų kainų ir valiutos trūku
mo. Lietuvos medicininė veikla 
priklauso grynai nuo Vakarų 
aukų vaistais, medikamentais 
bei į r eng imais . J i s pagyrė 
Lietuvos Vyčius už jų meilę Lie
tuvai ir didelę pagalbą medici
ninėje bei kitose srityse: išreiškė 
susidomėjimą Lietuvoje įsteigti 
organiaciją, panašią į Lietuvos 
Vyčius. 

Penktadienio popiečio diskusi
nis būrelis, kurį pravedė lietu
viškų reikalų komiteto pirmi
ninkas Vincentas Boris ir kurių 
kalbėtojų tarpe buvo dr. Jokū
bas S tukas bei Elinor Sluzas, 
gvildeno įvairias galimybes 
l ietuviškų re ikalų komiteto 
veiklai, dabar Lietuvai vėl 
atsistačius nepriklausomybę. 
Aptarta trapi politinė padėtis 
Lietuvoje . D e l e g a t a i buvo 
raginami palaikyti a r t imus ry
šius su giminėmis ir draugais 
Lietuvoje, jiems nuolat aiškinti 
apie demokratijos veikimą, kaip 
reikia balsuoti, kaip reikia pri
sidėti prie demokratijos išlai
kymo. Buvo kalbėta ir apie gali
mybes JAV išgauti pagalbos 
Lietuvai iš valdžios bei kitų 
šaltinių. 

Šeštadienio darbo posėdžiuose 
buvo a p t a r t o s rezoliucijos, 
įteikti žymenys ir išrinkta nau
ja Centro valdyba. Buvo pagerb
tos kuopos ir nariai , kurie koop
tavo daugiausia narių. Lietuvos 
Vyčių Fondas išdalino 675 dol. 
premijomis raš inių konkurso 
dalyviams. 

Rezoliucijų tarpe buvo sveika
tos linkėjimai popiežiui Jonui 
Pauliui II; solidarumo išreiš
kimas Lietuvos respublikos A.T. 
pirm. Landsbergiui bei Lietuvos 
piliečiams; laiškas JAV preziden
tui Bushui, dėkojant jam už pa
sitarimus su Rusijos prezidentu 
Borisu Jelcinu dėl rusų kareivių 
išvedimo iš Pabaltijo tautų; 
padėka B. Jelcinui, išlaikusiam 
pažadą rusų kariuomenę išvesti 
iš Lietuvos. Buvo paskirtos au
kos dienraščiams „Darbinin
kui" ir „Draugui" ir įvairioms 
religinėms grupėms. Buvo pa
skirtos lėšos pranciškonei sese
lei Michele ir Doloratai nuvykti 
į Lietuvą, k u r jos planuoja 
įsteigti programą globoti se
nelius ir katekizuoti vaikus. 
Priimtos ir įvairios rezoliucijos 
dėl organizacinės veiklos. 

Pavieniai nariai bei kuopos 
įvair iai ir dosniai pa rėmė 
Lietuvos Vyčiu stipendijų fondą, 
Lietuvos Vyčių fondą, Šv. Kazi
miero gildiją 'kur i rūpinasi 
šelpti Šv. Kazimiero pontifikali
nę lietuvių kolegiją Romoje), 
„Pagalba Lietuvai" komiteto 
veiklą ir ki tus Lietuvos Vyčių 
projektus. Pažymėtina kad sei
mo metu įvairiems projektams 

buvo surinkta net 13,000 dol. 
aukų. 

Buvo išrinkta nauja Centro 
valdyba. Antram terminui pir
mininkės pareigoms buvo per
r inkta Dayton, OH, narė Pranė 
Petkuvienė. 

Ketvirtadienio vakare įvyko 
puiki vakarienė su muzika, o po 
to dainos ir šokiai, palydint Joe 
T h o m a s o rkes t ru i iš New 
Yorko. 

Penktadienio vakaro kultūri
nėje vakaronėje išklausėme gar
siųjų Lietuvos poetų atgimimo 
laikotarpio eilių. J a s pristatė 
kul tūr inio komiteto pirminin
k a s Jonas Mankus, o solo atli
ko tenoras Ben Apanavičius. 
Pasirodė „Aušros" stovykloje 
dalyvavę vaikai ir paaugliai, 
a t l ikdami anglų kalba populia
r ią lietuvių liaudies pasaką 
„Eglė, Žalčių karal ienė". Tai 
buvo avangardiškas pasakos 
pr is ta tymas, pynė lietuviškų 
d a i n ų ir šokių. J a u n i m ą 
paruošė Nukryžiuoto Jėzaus 
vienuolijos seselė M. Angelė per 
vieną savaitę „Aušros" stovyk
loje, Pennsylvanijos valstijoje. 
1991-mųjų metų Lietuvos Vyčių 
stipendininkė Janet Domalakes 
pristatė šią programą. Muzikas 
Faustas Strolia akompanavo so
listui, chorui bei „Aušros" 
stovyklos šokėjams. 

Šeštadienio vakare vykusia
me bankete su šokiais jauniems 
užsitarnavusiems Vyčiams buvo 
įteiktos daugiau kaip 5,000 dol. 
vertės stipendijos. Šioje sumoje 
buvo ir 500 dol. stipendija 
seminar i s tu i Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijoje ir 2,000 dol. 
A lke Karklus prisiminmui sti
pendija iš Lietuvos Vyčių fondo. 
Garbės narystė buvo suteikta 
Dayton, OH, vytei Aldonai 
Ryan, buvusiai „Vytis" žurnalo 
vyriausiai redaktorei, Vidurio 
Centro apygardos pirmininkei, 
Cent ro valdybos ku l tūr in ių 
reikalų komiteto pirmininkei 
bei aktyviai dalyvei įvairioje 
Centro valdybos, apygardos bei 
kuopos veikloje. 

Lietuvos nepriklausomybės ir Klaipėdos krašto vadavimo kovų dalyviai — 
savanoriai kūrėjai Vincas Tamošiūnas ir Stasys Šimoliūnas bus pagerbti 
rugsėjo 13 d. Detroite ruošiamame Tautos šventės minėjime. 

Nuotr. J . Urbono 

SUSITIKIMAS D I E V O 
APVAIZDOS G E G U Ž I N Ė J E 

Dievo Apvaizdos parapijos 
gegužinė sekmadienį, rugpjūčio 
30 d., prasidės 11:30 vai. ryto. 
Dievo Apvaizdos parapijos tary
ba kviečia visus gegužinėje 
dalyvauti. 

ŠALFAS SĄJUNGOS 
GOLFO PIRMENYBĖS 
1992 m. individualinės ir tarp

miestinės SALFASS-gos golfo 
pirmenybės rugsėjo 5-6 d. vyks 
Ypsilanti, Michigan, Eastern 
Michigan universiteto golfo lau
kuose. Pirmenybių šeimininkas 
— Detroito Lietuvių sporto 
klubas „Kovas". Smulkesnes 
informacija apie pirmenybes 
teikia Vytas Petrulis, tel. (313) 
525-0294. 

Banketą papuošė „Friend of 
Li thuania" žymens įteikimas 
Maryland Kidney Foundation 
prezidentui George Ward. Šį 
žymenį kasmet Lietuvos Vyčiai 
įteikia nelietuviui, kuris savo 
veikla išskirtinai patarnavo 
Lietuvai. Šiais metais G. Ward 
tą žymenį užsitarnavo pastan
gomis ir aukomis Lietuvos me
dicininiam personalui. J i s pa
rūpino daugelį inkstų dializės 
instrumentų Lietuvai. Yra ap
lankęs Lietuvą ištirti jų inkstų 
ligų gydymo pastangas ir pa
kvietė bei apmokėjo dr. Balio 
Dainio dalyvavimą Kidney As-
sociation simpoziume JAV. Cen
tro valdybos lietuviškųjų rei
kalų komiteto pirmininkas įtei
kė G. Wardui stikle išgraviruo
tą Vytį su žodžiais „Knights of 
Lithuania bei jo vardu ir pavar
de. Bankete prelegentu buvo 
k o n g r e s m a n a s Dan Ri t t e r , 
buvęs „Friend of Li thuania" 
žymens gavėjas, kuris dar ir 
dabar išskirtinai darbuojasi 
Lietuvos reikalams. 

Suvažiavimas buvo baigtas 
šv. Mišiomis gražioje Bethle-
hem, PA, mieste esančio Lehigh 
universiteto Parker Memorial 
koplyčioje. Prieš Mišias Lie
tuvos Vyčių Ketvirtasis laipsnis 
buvo suteiktas užsitarnavu
siems nariams ir prisaikdinta 
naujoji Centro valdyba. Mišių 
metu giedojo solistas Algirdas 
Brazis, akompanuojant muzikui 
Faustui Stroliai. Centro valdy
bos dvasios vadas kun. Juozas 
Anderlionis pasakė jaudinantį 
pamokslą. Delegatai ir svečiai 
grįžo namo užsidegę toliau pa
dėti Lietuvai stoti į darbą greta 
kitų nepriklausomų valstybių. 

80-tasis Lietuvos Vyčių Visuo
tinis seimas numatomas 1993 
metų rugpjūčio mėnesį VVorces-
ter, MA. Jam šeimininkaus vie
tos 26-toji Lietuvos Vyčių 
kuopa. 

Lore t a I. S t u k i e n ė 
Ve r t ė 

A l e k s a n d r a s P a k a l n i š k i s , J r . 

TAUTOS Š V E N T Ė S 
M I N Ė J I M A S 

Tautos šventės minėjimas Šv. 
Antano parapijoje bus vyk
domas tokia tvarka: sekma
dienį, rugsėjo 13 d., 10:30 vai. 
ryto šv Mišios aukojamos už 
visus lietuvių tautos kovotojus. 
Organizacijos prašomos daly
vauti su savo vėliavomis. Mišių 
metu giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muz . S t a s i o 
Sližio. Po Mišių parapijos patal

pose savanorių kūrėjų Stasio 
Šimoliūno i r Vinco Tamošiūno 
pagerbimas . Pagerbimą rengia 
Žurnal is tų sąjungos Detroito 
skyrius. Kvie t imai į pagerbimą 
gaunami p a s Mykolą Abarių, 
Mykolą Kizį ir Stasį Sližį. 

P R I S I M E N A M A S 
A.A. K U N . D. L E N G V I N A S 

Buvusio Windsoro Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebono 
a.a. Domininko Lengvino 10 m. 
mirties sukakt i s buvo paminėta 
per „Lietuviškų melodijų" radi
jo valandėlę ir šv. Mišių auka 
bus pr i s iminta rugpjūčio 30 d. 
Šv. A n t a n o bažnyčioje. Da
bart inis Windsoro Šv. Kaži 
miero klebonas y r a kun. Stasys 
Mazi l iauskas . 

A K A D E M I N Ė S S K A U T U O S 
S T U D I J Ų D I E N O S 

Akademinio Skau tų sąjūdžio 
vasaros studijų dienos vyks 
Dainavos j a u n i m o stovykloje 
rugsėjo 11-13 d. Studijuojantis 
jaunimas kviečiamas stovykloje 
dalyvaut i . 

M E D A L I U Į T E I K I M O 
I Š K I L M Ė S B A R C E L O N O J E 

25-tos Olimpiados Barcelonoje 
ba ig iamuos ius įvykius, ypač 

KOPIMAS Į LAIMINGĄ 
GYVENIMĄ 
ALGIS Ž U K A U S K A S 

Ar galima tikėtis, kad kada 
nors atsirasime laimingo žmo
gaus būsenoje? Pasidarys nea
bejotinai aišku, kur einame, 
ypač jei tuo pačiu metu sutik
sime mylimą žmogų, kuris eis 
su mumis į tą patį tikslą kaip 
bendrakeleivis. 

Amerikietis psichologas dr. 
Sam Keen savo veikale „Fire in 
the Belly" nurodo du klausi
mus, kuriuos kiekvienas žmo
gus turėtų savęs paklausti . Pir
masis yra — kur aš einu? Antra
sis — kas su manim eis kar tu? 
Šių klausimų eilės sumaišymas 
paprastai prives mus prie bėdų. 
Tačiau abiejų klausimų atsaky
mas paeiliui ir teisingai yra 
gyvenimo laimės žiburio at
radimas. 

Kai atsakymai vienas kitą 
papildo ir uždega, mes palie
čiame ir savo rankose laikome 
tą Biliūno aprašytą la imės 
žiburį, kurio s iekia minių 
minios, tačiau pasiekia t ik 
mažutė žmonijos dalis. 

Ir kaip gi tas laimės žibintas 
laikomas? Įsivaizduokime, kad 
mūsų tautiniame šokyje šokėjų 
pora laiko laimės žibintą savo 
rankose. Jis laikomas taip, kad 
nepasvirtų nei į vieną, nei į kitą 
pusę. Abu partneriai aiškiai 
jaučia savo tarpe spinduliuo-
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apie Lietuvos krepšininkams 
bronzos medalių įteikimą ir 
aukso medalio įteikimą Romui 
Ubar tu i papasakojo Remigijus 
Gaška per „Lietuviškųjų melo
dijų" radijo valandėlę rugpjūčio 
25 d. laidoje„,Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlė y ra trans-
l i u o j a m a a n t r a d i e n i a i s ir 
penktadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
po pietų, iš WPON AM banga 
1460. 

lm 

Pirma negu atsisveikinsime 
su šio pasaulio tamsybėmis, pri 
valome įžiebti savęs pažinimo 
šviesą, kitaip iš laikinų tamsy
bių pateksime į amžiną naktį . 

Sv. Bernardas 

Geram visi geri, blogam visi 
blogi. 

Bloga žolė nesėta auga. 
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jančią la imę. J ie ta ip pat mato 
tą laimę vienas kito akyse, balse 
ir laikysenoje. Kar ta i s jų akys 
pilnos la imės ašarų. Visuomet 
jos žiba mei le vienas kitam. 

Reikšmingiaus ias žiburį lai
kančių j a u s m a s y ra troškimas 
pasidal int i la imingumu, nes 
meilės e s m ė y ra gėrybių bei 
vertybių subendr in imas . Jei 
nori palengvint i skausmą, pa
dėk t iems, kur ie kasdienybės 
vingiuose lėčiau kopia prie 
laimės žibinto. Paduok kopian
t iems ranką , parodyk tiesesni 
taką, s u r a m i n k viltį prara
dusius, pasakyk, kad ir jie verti 
laimės žiburio palietimo. 

Gal skaudžiausias apmaudas, 
kurį laimingieji patiria, ta i ne
galėjimas tiesiogiai pasidalinti 
savo laime su nelaimingaisiais, 
besistengiančiais iškopti virš 
juos supančio rūko ir paliesti 
laimės žibintą. 

Nors laimingieji sklidini mei
lės savo bendrakeleiviams, ben
druomenei , t au t a i ir pagaliau 
visai žmonijai, bet motyvacija 
tiesiogiai neperduodama, kaip 
lazdutė estafetėje. Motyvacija 
y ra kiekvieno asmens vidinis 
procesas, kur i s savaime išauga 
palankiose sąlygose arba yra su
teikiamas antgamtinės malonės 
būdu. 

6132 8 . Kadzla Ava., 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. 
Tai . (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Oundaa Ava., Elgtn, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•055 S. Robarts Rd., Hickory HIHs. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tat. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometrlstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vis ion Carrtar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Tai. kaMnato rr buto: (708)652 -41 $9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Ckaro 

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTAiOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

708 941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71sl Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tat. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-775$ 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good SamarHan Madtcal Cantar-

NaparvMIa C t m p u i 
1020 F.. Oadan Ava., Sutt* 310, 

NaparvINa IL 60883 
Tai. 1-708-527-0O9O 

Valandos pagal susitarimą 
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Kristus sergančiuosiuose 

LIGONIŲ LANKYMO TARNYSTĖ 
Kai t ik in t i s žmogus dėl 

sunkios ligos kurį laiką nebe
gali dalyvauti Šventose Mišio
se, pasigenda to sustiprinimo 
kasdieniniam gyvenimui, kurį 
per Mišias gauna. Kristų se
kančiųjų ir tikinčiųjų žmonių 
bendruomenė tačiau negali tik 
čia pat susirinkusiųjų tarpe 
džiaugtis ir dėkoti, nepasiges-
dama tų, kurie jų tarpe negali 
dalyvauti. Todėl po Vatikano II 
susirinkimo buvo įvestos Tikin
čiųjų maldos, dabar vadinamos 
Visuotinėmis maldomis, kuriose 
tikintieji pamini visus tuos 
žmones ir rūpesčius, kuriuos 
jungia į bendrą maldą prie Kris
taus išganingos aukos. Daugely
je parapijų tose maldose ne tik 
bendrai meldžiamasi už sergan
čiuosius, bet suminimos visų pa
vardės, kad už juos melstųsi 
visi parapiečiai. Dažnai tuo 
tikslu ir atspausdindamos ser
gančių parapiečių pavardės. 

Bet tikintis ligonis, grįžęs iš 
ligoninės sveikti, netrukus pa
junta didelį skirtumą. Nors 
namuose jau gali ramiau ilsėtis 
netrukdomas savoje aplinkoje, 
niekam jo nežadinant imti vais
tus ir nebadant, ligoniui nu
trūksta ir draugų lankymas, o 
svarbiausiai kasdien atnešama 
Šv. Komunija. Ilgos ligos atveju 
ligonis dažnai atitrūksta ne tik 
nuo draugų ir visuomenės, bet 
ir nuo sakramentų, nedrįs
damas trukdyti kunigo, kad 
sekmadieniais ar dažniau į 
namus atneštų Šv. Komuniją. 
Bet šiandien nebereikia taip 
rūpintis. 

Po Vatikano II susirinkimo 
praplėtus tikinčiųjų vaidmenį 
įvairiose bažnytinėse tarnys
tėse, visose vyskupijose ir dau
gumoje parapijų yra įvesta 
ligonių lankymo tarnystė, atgai
vinant pirmųjų Bažnyčios šimt
mečių tradiciją. Šv. Justinas 
Kankinys viename savo raštų 
mžd. 150 metais, gindamas 
krikščioniškąjį tikėjimą, 
aiškino, kad Šv. Komunija yra 
išnešiojama ligoniams ir už 
tikėjimą kalinamiesiems. Pago
nims, kurie ir savo religinėse 
apeigose valgė apeiginį maistą, 
atrodė keista, kad krikščionys į 
savo garbinimą įjungia ir ne
galinčius apeigose dalyvauti, 
nunešdami jiems savo Švento 
Maisto dalį — Šv. Komuniją. Pa
gonys gi tikėjo, jog malones gau
ti gali tik tie, kurie asmeniškai 
dalyvauja apeigose. 

Vienas būdas kaip Katalikų 
krikščioniškoji bendruomenė 
Mišių aukon įjungia negalin
čiuosius dalyvauti, tai paskir
dama asmenis, kurie jiems 
atneš Šv. Komuniją. Vienoje 
knygelėje apie šią tarnystę tad 
ir nurodoma, kad pageidautina, 
kad Šv. Komunija ligoniams 
būtų atnešta tiesiai po tų Mišių, 
kuriose dalyvauja ir Šv. Ko
muniją atnešantysis. Tuomet ir 
ligoniai betarpiškiau pajunta 
Mistinio Kristaus Kūno ryšį su 
jais. 

Daugelyje parapijų yra suor
ganizuota ligonių lankymo tar
nystė. Norintieji vykdyti šį ar
timo meilės darbą Bažnyčios 
vardu per savo parapiją prisista
to klebonui, kuris pasirūpina 
supažindinti norintįjį su tos tar
nystės reikalavimams ir, jei abu 
kartu nutaria, kad parapiečio 
norimos dalintis dovanos su
tampa su parapijos poreikiais, 
asmuo lanko vyskupjos patvir
tintus kursus ligonių lankymo 
tarnystei. 

Jų metu išmoksta ne tik apei
gas, atnešant Šv. Komuniją li
goniams, bet ir aplamai yra su
stiprinami to asmens dvasinio 
gyvenimo pagrindai, skatina
mas asmeniškas pamaldumas 
ir mokomasi, kaip vadovauti 
maldai ir melstis kartu su kitais 
žmonėmis. Perduodami ir mini
malūs ligonių lankymo etiketo 
pagrindai bei šiek tiek ligos 

psichologijos, kad ligonius 
lankantysis galėtų geriau at
jausti sergantįjį ir jo šeimos na
rius. Tačiau šie kursai tėra tik 
įvadas į ligonių lankymo tarnys
tės darbą. Parapijose, turinčio
se šią tarnystę, ligonius lankan
tieji reguliariai susitinka bend
rai maldai, aptarti iškylančius 
klausimus, gilinti tiek savo reli
gines, liturgines žinias, tiek ir 
žinias, kaip geriau atjausti ir 
padėti sergantiems. 

Ši tarnystė kyla iš Bažnyčios 
Šventosios Liturgijos Kongrega
cijos 1972 m. dekreto, kuriame 
rašoma: „Kai Bažnyčia rūpinasi 
ligoniais, ji tarnauja pačiam 
Kristui savo Mistinio Kūno ser
gančiuose nariuose. Kai ji seka 
pavyzdžiu Viešpaties Jėzaus, 
„kuris ėjo, darydamas gera ir 
visus gydydamas" (Apd 10:38), 
Bažnyčia vykdo jo įsakymą 
rūpintis ligoniais (žr. Mk 
16:18)". 

Parapijose, kuriose ši tarnys
tė įvesta, parapiečiai yra kvie
čiami pranešti parapijai, kai tik 
rimtai suserga šeimos narys ir 
dėl to negalės Mišiose daly
vauti, kad ligonis nuo pradžios 
savo ligos reguliariai būtų 
lankomas iki pat jam pasveiks-
tant ir vėl galint asmeniškai 
dalyvauti Mišiose. Paprastai 
ligonį lankyti paskirtas asmuo 
pirmą kartą užeina tik susi
pažinti su ligoniu ir šeima, 
sužinoti, kokių patarnavimų 
ligonis ar šeimos nariai pagei
dautų, ir aktyvesnėse parapi
jose gali pranešti kitiems 
parapijos artimo meilės darbų 
būreliams, ar reikia kitokios, 
net ir buitinės pagalbos. Tuomet 
susitaria, kada ligoniui būtų 
patogiausia priimti lankytoją ir 
kada ligonis norėtų priimti šv. 
Komuniją. Parapijos ligonių 
lankytojas gali pakviesti ligo
niui kunigą, kai ligonis to pagei
dauja, ir įvairiais kitais būdais 
stengiasi sumažinti ligonio ati
trūkimą nuo parapijos, nuo ti
kinčiųjų bendruomenės. 

Ligonių lankymo tarnystė, 
bendra malda su jais ir drau
gystė yra malonių versmė ne tik 
ligoniui ir jį ar ją slaugantiems, 
bet ir tam, kuris ar kuri parapi
jos vardu ligonį lanko. Evangeli
jose girdime, kad mūsų Viešpats 
kenčia su kenčiančiaisiais, liūdi 
su liūdinčiaisiais, žino, ką 
reiškia būti atskirtam iš visuo
menės tarpo, pažįsta kančią. 
Kiekvienas krikščionis yra pa
šauktas padėti ligoniams, juos 
guosti, jiems duoti draugystės 
paramą. Bet kai kurie Kristaus 
Mistinio Kūno nariai turi ypa
tingą tam dovaną, kurią svarbu 
pripažinti tikinčiųjų bend
ruomenėse. Jie sugeba Bažny
čios, Kristaus vardu ta dovana 
dalintis. 

Bet jokia krikščioniška tar
nystė nėra vienakryptė gatvė, 
vieniems tik tarnaujant, ki
tiems tik priimant. Ir sergantie
ji ir gilios senatvės sulaukusieji 
ir mirštantieji tikinčiųjų bend
ruomenei aukoja savitas do
vanas. Jie gi savuose kūnuose 
rodo Kristaus kančią ir mirtį. 
Jų rūpesčių ir baimės išvargin
toje dvasioje ir skausmo nualin
tuose kūnuose Kristus yra 
gyvas. Todėl jiems tarnaudami 
Kristaus dvasioje juos lankan
tieji visuomet gauna daugiau, 
negu gali duoti, kartais net 
daugiau, negu patys pajėgia pri
imti. Ligonių lankytojo pašau
kimas yra visai tikinčiųjų bend
ruomenei priminti jos ser
gančiuosius narius ir jų tarpe 
kenčiantįjį Kristų. Ligonius lan 
kantieji, kaip rašoma vienoje 
knygelėje šiems Bažnyčios tar
nams, yra „Dievo dovanų nešio
tojai" iš vienų parapiečių ki
tiems, paskleidžiantys prisikė
lusio Kristaus dvasią kiekvie
nam, pagal jo ar jos poreikį. 

a.j.z. 

„Draugo" bendradarbis J. Daugėla 
Landsberiu 'dešinėje) Vilniuje. 

vidury) kalbasi su min. pirm. G. Vagnorium (kairėje) ir V. 

ĮSPŪDŽIŲ IR PRISIMINIMŲ 
FRAGMENTAI 

Ant politikos laktų 
Gėrėjomės tėvynės laukų 

grožiu, žavėjomės upių pakran-
tėmės ir tyvuliuojančiais eže
rais. Tačiau domino ir naujai 
atgimusios valstybės politinio 
gyvenimo fragmentai. Veik 
pusę šimtmečio vergiją išken-
tėjusi ir žiauriai kankinta ir žu
dyta t a u t a visomis savo 
gyvybinėmis jėgomis kuria 
naują valstybinį gyvenimą. 
Užsukę į Lietuvos parlamento 
rūmus, gyvai prisimename, kai 
pr ieš dvejus metus tuose 
rūmuose buvo paske lb tas 
nepriklausomybės atstatymo is
torinis pareiškimas. Kūjis ir 
pjautuvas buvo pakeisti vyčiu, 
o vietoje raudonos vėliavos vėl 
buvo iškelta mūsų trispalvė, 
kuri ir šiandien išdidžiai plevė
suoja tuose rūmuose ir visoje 
Lietuvoje. Tada Lietuvos him
nas garsiai nuskambėjo ne tik 
tų rūmų salėje ir visoje šalyje, 
bet išeivių lūpomis ir visame 
žemės rutulyje. Tautai laisvę 
paskelbę A.T-bos na r i a i 
Vilniaus gatvėse buvo išbučiuo
ti ir gėlėmis apvainikuoti... 

Tačiau šiandien vaizdas jau 
kiek kitoks. Ties tais pačiais 
rūmais dunkso gelžbetoninės 
užtvaros. Ant tų užtvarų išrašy
tos kai kurių atstovų pavardės. 
Vienų pavardės papildytos 
gražiais paraginimais, o prie 
kitų prirašyti pasmerkimo žo
džiai su ne visai estetiškais prie
dais. Atstovų ir pačių rūmų sau
gumui yra suorganizuotas stip-

J O N A S DAUGĖLA 

rus, gerai ginkluotas ir brangiai 
kaštuojantis kariškas dalinys. 

Nuolat vėl vyksta demonstra
cijos. Tą dieną demonstracijoms 
iš Kauno buvo atvažiavę keli 
šimtai demonstrantų. Per visą 
triukšmą, patriotines dainas 
net ne labai galima buvo susi
gaudyti, ko tie demonstrantai 
reikalavo. Atstovai nedrįso pasi
rodyti gatvėje. N'eseniai teko 
sužinoti, kad viena dieną atsto
vai prie pačiu rūmų buvo 
gerokai apstumdyti, o K. Pruns
kienės veidas buvo apipurkštas 
raudonais purškalais. 

Ne ką geresnis ir vidaus vaiz
das, stebint tarybos posėdžius. 
Į sesijas veik niekada nesusi
renka kvorumas. Žiūrint, kaip 
patogiau, tai kairieji, tai deši
nieji boikotuoja posėdžius. Tad 
ir parlamento darbas darosi veik 
neįmanomas. Posėdžiuose nuo
lat kalbėtojai švaistosi kalti
nimais, asmeniškais įžeidinė
jimais, kuriuos dažnai paremia 
ir ne taip jau skoningais epite
tais. Daugelis sesijų yra ištisai 
rodomos televizijoje, o kitų svar
besnius momentus galima 
matyti kasdieninėje vakaro 
žinių programoje. Tad nenuosta
bu, kad daugelis piktinasi savo 
išrinktais parlamentarais. O 
kiti. ypač tolimesnėje provinci
joje, pradeda bodėtis ir pačia 
demokratine santvarka ir net 
pačia nepriklausomybe. Šias 

nuotaikas, žinoma, dar pastip
rina ir šalies ekonominiai sun
kumai. 

Iš tolumos žvelgiant, atrodo, 
kad tie atstovai tik varžosi dėl 
valdžios ar savo asmeniškos 
įtakos parlamente. Be kitko aš 
niekaip negaliu suprasti, kodėl 
tiems atstovams yra dar vis pri
kergtas bolševikinis „deputato" 
vardas. Net ir seimo rinkimų 
įstatyme yra įrašyta, kad „bala-
tiruosis" kandidatai į „deputa
tus"? Šios nesąmonės man 
niekas negalėjo išaiškinti. 

Pasidalinus mintimis su 
keliais įtakingesniais parla
mentarais, vis dėlto paaiškėjo, 
kad visos chaotiškos lietuviškos 
demokratijos chaoso šaknys yra 
daug gilesnės. 

Ši A.T-ba buvo išrinkta dviem 
sąrašais. Tada kandidatus pa
siūlė ir juos rėmė paskubomis 
pagimdytas „Sąjūdis" ir komu
nistinė Lietuvos Dem. darbo 
partija. Abi tos politinės grupuo
tės neabejotinai pasisakė už 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Daugumą laimėjo V. Landsber
gio vadovaujamas Sąjūdis. Tad 
ir parlamento pirmininku buvo 
išrinktas V. Landsbergis. Pra
džioje Sąjūdis laikėsi vieningai. 
Tad ir parlamento darbas ėjo 
palyginti gana sklandžiai. 
Labai gaila, kad daugumos 
vadovas neišnaudojo šio pato
gaus momento ir nepadarė pa
stangų paruošti, priimti ir tau
tai paskelbti nors laikiną Lietu

vos konstituciją. 
Vėliau Sąjūdis šsiskirstė į 

daugelį frakcijų (šiuo metu jų 
yra net 13), o LDDP išliko vie
ninga. Kai kurie Sąjūdžio są
rašu išrinkti atstovai (pvz. 
socialdemokratai) pradėjo rem
ti LDDP ir dauge su ja balsuo
ti. Tuo būdu V. Landsbergio 
dešiniųjų blokas liko mažumoje. 
Tad buvo pakeista ir Tarybos 
rinkėjų valia. Parlamente susi
darė nauja dauguma. 

Kairiųjų ir dešiniųjų blokus 
skiria ne vien asmeniški nesu
tarimai ar tik valdžios siekimo 
užgaidos. Taip daug kam, žvel
giant iš toliau, atrodo. Tačiau iš 
tikro juos skiria principiniai 
skirtingumai ir net skirtinga 
pažiūra į pačią Lietuvos nepri
klausomybės sąvoką. 

Dešiniųjų bloko atstovai yra 
tvirtai įsitikinę, kad Lietuva 
yra neatskir iama Vakarų 
Europos dalis. Su Vakarais ją 
riša to pasaulio kultūra ir Vaka
rų krikščionybės bei huma
nizmo idealai. Tuo pačiu jie 
pasitiki ir šio Vakarų pasaulio 
visokeriopa parama ir taip pat 
tiki, kad Vakarų demokratijos 
apgins Lietuvą ir nuo visokių 
pavojų. Iš kitos pusės šio bloko 
vadai instinktyviai bijo rusų 
didesnės įtakos. Rusijoje komu
nizmas neva žuvo, bet pansla-
vizmo siekimai išliko gyvi ir 
išliks. Rusų pasaulis visada 
tikėjo ir dar šiandien tiki, kad 
Lietuva turi būti to jų pasaulio 
dalimi. Tomis mintimis gyvena 
ir dabartiniai demokratinę san
tvarką pripaži.ię Rusijos tautų 
naujieji vadai. Jie visomis jė
gomis siekia Lietuvą įtraukti į 
savo interesų orbitą. 

Bet lietuvių tauta niekada 
neužmirš, kad visais laikais 
rusai, jungdami Lietuvą į savo 
orbitą, stengėsi tą tautą su
naikinti ir tam tikslui naudojo 
pačias žiauriausias priemones. 
Tad nenuostabu, kad dešiniųjų 
blokas daro visas pastangas 
galimai toliau atsiriboti nuo 
Rytų pasaulio. Jie labai griežtai 
reikalauja, kad nedelsiant būtų 
iš Lietuvos teritorijos išvesti 
rusų kariniai daliniai ir šalis 
būtų apvalyta nuo rusų kolonis
tų, kurių lojalumu niekada ne
galima pasitikėti. 

Iš kitos pusės kairysis blokas 
tvirtina, kad vis dėlto šian
dieninis Lietuvos ūkis ir šalies 
ekonominis gyvenimas yra jau 
nebeatskiriamai susijęs su Rusi
ja ir kitomis Rytų pasaulio vals
tybėmis. Lietuva iš Rusijos 
gauna naftą ir visas žaliavas. Į 
Vakarus Lietuva net žemės 
ūkio produktų negali eksportuo
ti, nebekalbant apie bet kokį 
pramoninių prekių eksportą. 

Tad jie ir siūlo daugiau orien
tuotis į Rytų pasaulio šalis ir 
palaikyti su jais stipresnį ryšį. 

Tam bendradarbiavimui 
patikinti nedera reikalauti sku
baus rusų karinių jėgų iš
vedimo. Kiek galima švelninti 
tarpusavio santykius ir patai
kauti rusų mažumai Lietuvoje. 

Galbūt šis kairiųjų nusista
tymas ir turi kiek logiško pa
grindo. Tačiau vis dėlto jų 
siūloma politinė linija yra pa
vojinga pilnutinei Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymo 
idėjai. Tad ir nenuostabu, kad 
dešinieji instinktyviai visomis 
jėgomis priešinasi šioms kai
riųjų užmačioms. 

Nei vienam, nei kitam blokui 
neturint parlamente aiškios 
daugumos, parlamento, o tuo 
pačiu ir vyriausybės darbas liko 
suparaližuotas. Visi laukia 
naujų parlamento rinkimų. Sei
mo rinkimai paskelbti spalio 25 
d. Visos frakcijos ruošiasi šiems 
rinkimams ir tikisi, kad šie 
rinkimai išspręs šiandieninę val
džios krizę. Netenka abejoti, kad 
šie rinkimai gali būti tikrai 
lemiami Lietuvos valstybinio 
gyvenimo ateičiai. 

Šiuo metu Lietuvos politi
niame gyvenime vyrauja kai
riųjų ir dešiniųjų politinės gru
puotės. Nėra stipriau organizuo
tos vidurio srovės. Tai yra didelė 
spraga. Gerai organizuota ir 
stipresnė vidurio srovė gal 
galėtų bent kiek išbalansuoti 
kraštutinumus ir įnešti pusiau
svyrą į parlamentarinio darbo 
kasdienybę. 

Paskutiniu metu yra ban
doma suorganizuoti „koaliciją 
už demokratinę Lietuvą". Tai ir 
gali būti tautiniai demokratinio 
centro užuomazga. 

Be abejo, šie lemtingi seimo 
rinkimai turėtų dominti ir viso 
pasaulio lietuvių išeiviją. Turė
tume daryti visas įmanomas pa
stangas, kad daugumą laimėtų 
dešinysis ir vidurio blokas. 
Mūsų išeivijos vadovaujančios 
organizacijos turėtų surasti 
būdus finansiškai paremti šio 
bloko kandidatus. Šiam reikalui 
galėtų būti panaudoti Tautos 
Fondo likučiai, Altos fondas ir 
atskirų asmenų aukos. 

Bet tauta iš mūsų išeivijos be 
medžiagiškos laukia ir moralinės 
paramos. Gaila, kad šis reikalas 
nebuvo išsamiai kada nors 
svarstomas ir sudarytas tiks
lesnis planas šiai paramai 
teikti. Tiesa, keli mūsų išeivijos 
atstovai lankėsi Aukščiausioje 
Taryboje. Jie išdrožė ir 
prakalbas. Bet atstovai skun
džiasi, kad daugiausia jų prikai
šiojo par lamento nar iams 
nepasiruošimą politinei veiklai, 
kėlė jų politinį nesubrendimą. 
Bet daugiausia gyrėsi savo 
nuopelnais ir aukštino savo poli
tinę veiklą. Žinoma, tokios 
prakalbos nėra jau kokia mora-

(Nukelta į 4 pslj 

apverktiną įvykį, kuris man sugriovė dabartį, ateitį 
ir lyg paukštę su palaužtais sparnais išmetė iš nor
malaus gyvenimo. Esu įsitikinusi,kad jūs ne vieną 
naivią mergaitę išgelbėtumėt iš panašios katastrofos". 

„Jūsų idėja yra labai kilni. Mielai ją perkelsiu j 
Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ raštą. Iš tikrųjų jūsų altruizmas mane žavi. Nepaisant, 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

kaip man tada atrodė, nepaprastai jautrios ir kilnios 
širdies. O kad jis mane irgi mylėjo, aklai tikėjau. Mudu 
buvome tartum vienas kitam skirti. Abudu mėgom 
gamtą, sportą, meną, klasišką muziką... Aš skambinau 
pianinu, o jis groja smuiku.Paskendę gražiausiose sva
jonėse ir idealios meilės žavesy, mes lankėme muzie-
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ir balsu pravirko. Tuo momentu man ji pasirodė tokia 
mažytė, tokia bejėgė ir priblokšta. Ir man jos pagailo. 
Paliečiau ranka jos petį .r prašnekau: 

„Negaliu paneigti jus ištikusios tragedijos Tačiau 
ji jau praeity. Užmirškit ją. Nebūkit tokia !iūdna. 
Nenustokit vilčių ir savo fizinių ir dvasinių jėgų, susi-
kaupkit į ateities planus. Esu tikra, kad nauja jūsų 
gyvenimo epocha bus daug laimingesnė". 

J i kiek nusiramino ir, pakėlusi į mane dar tebeži
bančias nuo ašarų akis, tarė: 

„Dr. Meyer man buvo minėjęs, kad laisvalaikiu jūs 
užsiimat rašymu. Aprašote reikšmingiausius iš 
ligoninės gyvenimo įvykius". 

„Taip. Juos užfiksuoju, nes prileidžiu, kad vienų 
pacientų kietos gyvenimo pamokos kartais gali būti 
naudingos kitiems". 

„Daktare, norėčiau jus kai ko paprašyti, bet netu
riu drąsos", tyliai ji prašneko. 

„Prašau, sakykit! Nesivaržykit! Esu tikra, kad dr. 
Meyer jus atvežė pas mane tam. kad galėtumėt lais
vai išsikalbėti". 

„Taip, jis man tai sakė. bet vis tiek man nedrąsu". 
„Nesvyruokit! Įsidrąsinkit! Sakykit! Aš savo ausis 

jau įtempiau". 
„Daktare, noriu jus prašyti, kad aprašytum*'t mano 

kad jums pačiai nėra lengva grumtis ištikusioj gyveni- jus, meno parodas, koncertus, operas... Ir kūrėme lai-
mo audroj, tačiau jūs ieškote priemonių padėti kitoms, mingos ateities planus 
Kad jos pirmos meilės monų įtakoj, lyg lengvapėdiškos 
plaštakės, neįkristų į ugnies liepsną ir nenudegintų 
jaunystės sparnų. O dabar norėčiau jus trumpam 
atsiprašyti. Pakilti į savo budėjimo kambarį ir pasi
imti bloknotą. Per tą laiką jūs ramiai sau viena 
pamąstykit ir susitelkit, kad aš sugrįžusi galėčiau tik 
rašyti... rašyti... 

Tiesa, noriu jums priminti, kad rašydama netgi 
jūsų fiktyvios pavardės neminėsiu. Todėl nesivaržy
dama išliekit savo širdies ir sielos kančias. Juk 
pasidalintas skausmas yra tik pusė skausmo. Ar ne 
taip?" 

„Taip, daktare", ji patvirtino. 
Greitai pakilau į trečią aukštą. Pasiėmiau blonkno-

tą ir netrukus sugrįžau. Pasidėjusi jį ant kelių, 
pranešiau: 

„Esu pasiruošusi rašyti". 
„Daktare, nors esu menka literatė, tačiau savo 

moralinių kančių pragarą pasistengsiu jums kuo 
ryškiau atvaizduoti". 

Ji patogiau įsitaisė. Sunėrė rankas. Atsiduso. Giliu 
skundu spindinčiomis akimis pažvelgė į mane. Ir 
liūdnu tonu prašneko: 

„Buvau pirmosios meilės apsvaiginta. Pamilau 
savo tautybės 18 metų amžiaus gimnaziją bebaigiantį 
jaunuolį. Gabų. dailios išvaizdos, iš geros šeimos. Ir 

Tačiau po gero pusmečio... Aš bijau... Aš negalėsiu... 
Oh!..." Valandėlei ji susvyravo ir sumišusi nutilo. 

Staiga jos gražus veidukas apsigaubė juodu prie
blandos šydu. Ji ūmai atsikėlė nuo sofos ir nervingais 
žingsniais pradėjo vaikščioti po kambarį. Po trumpo 
laiko kiek apsiramino. Vėl atsisėdo ir galiausiai 
prabilo: 

„Po pusmečio... Jis svaigindamas savo glėby 
tokiomis saldžiomis akimis žiūrėdavo į mane ir kaip 
alsavimas lengvu balsu be paliovos į ausį kuždėdavo: 

„Mano svajonių karalaite! Pati žinai, kad tave 
beprotiškai myliu. Tačiau tavo meile aš pradedu abejo
ti". 

„Nesuprantu, iš kur pas tave kilo tokia mintis?" 
kiek sumišusi, jį paklausiau. 

„Tu savo meilės man dar iki šiol neįrodei?" Švelniai 
glostydamas mano plaukus, žemu balsu atsakė. 

Toks jo atsakymas mane lyg šaltu vandeniu 
perpylė, nes man buvo visiškai aišku, kas jo 
pasąmonėje slepiasi. 

„Taip sakydamas, tu mane skaudžiai įžeidi. Juk 
meilė yra sielos būklė. Aksioma. Žmogus turi ją jaus
ti, bet ne kažkokiais veiksmais įrodinėti", pasipiktinusi 
išdrožiau. 

(Bus daugiau) 

t 
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TEN, KUR KANKINO IR 
ŽUDĖ NEKALTUOSIUS 

JUOZAS KOJELIS 

Lietuvai atgavus Vilnių 1939 
m., rūmuose prieš Lukiškių 
aikštę Gedimino gatvėje, rodos, 
buvo įsikūrę teismai. Gerai ne
prisimenu, nors nuo 1940 sausio 
apsigyvenau Lietuvos sostinėje. 
Bet gerai žinau, kas ten įsikūrė, 
Lietuvą okupavus bolševikams 
1940. Ne tik aš, bet ir daugelis, 
kuriuos aš pažinau, priartėję 
prie NKVD žinion perimtų rū
mų, pereidavo į kitą gatvės 
pusę. Jau rugsėjo-spalio mėne
siais žmonės ėmė kalbėti, kad 
ten komunistai kankina ir žudo 
suimtus žmones. 1940-41 metų 
žiemą, neprisimenu kurį mėne
sį, savo akimis mačiau, kaip iš 
ketvirto aukšto iššoko (ar buvo 
išstumtas) žmogus. Tai įvyko po 
11 vai. nakties, kai iš teatro 
grįžau į savo butą Žvėryne. 

Vokietmečiu lizdą čia susisu
ko žiaurumu su NKVD lenkty
niavęs gestapas. Nuo 1944 
pabaigos vėl sovietų saugumas, 
keitęs vardus, bet visada išlikęs 
tas pats nekaltų žmonių kan
kintojas ir žudikas. Pirmojo 
bolševikmečio paskiausiu laiku 
vadinosi KGB. Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, KGB buvo 
priverstas rūmus perduoti Lie
tuvos vyriausybei. Bet ir tai ne 
iš karto. Dar kelis mėnesius 
enkavedistai turėjo galimybę 
naikinti juos inkriminuojančius 
dokumentus. Dabar Lietuvoje 
likę enkavedistai įrodinėja, kad 
jie buvę Lietuvos patriotai, ir 
priekaištauja Lietuvos vyriau
sybei, kad su jais nepagarbiai 
elgiamasi, nors iš tikro neareš
tuojami ir nebaudžiami. Didelis 
jų skaičius dar tebėra aukštose 
valdžios pareigose arba tapo 
naujaisiais Lietuvos kapi 
talistais. 

Šių metų birželio mėnesį susi
darė galimybė šiuo rūmus ap
lankyti. Reikia manyti, kad 
„Akiračių" „intelektualai" ne 
bandys tą faktą panaudoti kaip 
įrodymą mano bendravimo su 
komunistais, nes rūmai yra ne 
KGB, bet Balio Gajausko vado
vaujamos Lietuvos parlamento 
komisijos kontrolėje. Bet iš 
„išminčių" visko galima tikėtis. 

Einant pirmą kartą ilgu kori 
doriumi, buvo daugiau negu ne
jauku. Jaučiau, tarsi oras būtų 
pritvinkęs kankinių dejonėmis. 

budelių keiksmais ir pridusin-
tais šūviais, o sienos prisotintos 
skausmo ir kraujo. Mane lydėjo 
vienas rūmuose dirbantysis, 
buvęs politinis kal inys, 
sibiriokas. 

Be specialaus Balio Gajausko 
leidimo niekas į rūmus įeiti 
negali. Saugoja ginkluota 
sargyba. Nepasitikrinau, bet 
manau, kad yra žmonių, kurie 
turi nuolatinius leidimus. Kiek 
žinau, pačioje pradžioje, kai 
Lietuvos vyriausybė perėmė 
rūmų kontrolę, dar gana ilgą 
laiką laisvai čia galėjo įeiti buvę 
tarnautojai, parlamentarai ir kai 
kurie kiti pareigūnai. Tuo metu 
daug dokumentų iš rūmų buvo 
išvogta. 

Rūmams apžiūrėti, kad vėliau 
būtų galima pilnai aprašyti, 
reiktų gal visos dienos ir būti 
apsišarvavusiam foto aparatu ir 
magnetofonu. Vykdamas į tuos 
rūmus, turėjau kitą tikslą, tad 
apžiūra buvo gana paviršutiniš
ka, bet ir tai paliko neišdildo
mus įspūdžius. 

Apžiūrėjom kalinių kameras 
su visais jų „patogumais" ir 
tardymų kambarius. Nė viena 
patalpa, bent kurias mačiau, 
originalioje formoje neišlikusi. 
Viskas dar sujaukta, primėtyta 
daiktų. Reikia tikėtis, kad ten 
kada nors bus įruoštas tautinės 
martirologijos muziejus su 
eksponatais, kankinių ir 
budelių sąrašais, statistikomis, 
brėžiniais, dokumentais. 

Vienoje kameroje pridėta „pa-
raškų" (kalinių gamtos reika
lams atlikti skardinės statinai
tės), kitur iš „kontrarevulicio-
nierių" prirankiotų daiktų, dar 
kitur — kalėjimo baldų, priplė-
šytų dokumentų ir t.t. Vienoje 
kameroje mačiau primestų ka
gėbistų uniforminių kepurių. 
Palydovas pasiūlė prisiminimui 
vieną pasiimti. Gal būčiau pa
ėmęs, jei būčiau turėjęs 
pirštines ir plastikinį maišelį. 
Nuogom rankom buvo nejauku 
prisiliesti. 

Mačiau karcerį — dėžę su ce
mentinėmis grindimis, vande
niui leisti kranu ir grioveliu 
grindyse skysčiui nubėgti. Vie
name dideliame kambaryje bu-

ĮSPŪDŽIŲ IR PRISIMINIMŲ 
FRAGMENTAI 

Atkelta iš 3 p.) 
line pagalba. 

Nebuvo rimtai priimtas ir 
vieno mūsų Chicagos žymaus 
išeivijos politiko pareiškimas, 
kad jis nekandidatuoja į Lietu
vos prezidentus. Berods, nei 
vienai grupei net ir į galvą 
neatėjo siūlyti jo kandidatūrą. 
O jeigu jau kada kas prie kavos 
puoduko ar alaus bokalo ir pasiū
lė jo kandidatūrą, tai dar nėra 
jokio reikalo tekinam bėgti į TV 
studiją ar laikraščio redakciją 
padaryti pareiškimą. Tai yra la
bai pigus pasigarsinimo būdas, 
kuris mūsų išeivijos politikų 
svorio nepakelia. 

Nedaug moralinės paramos 
susilaukė Lietuva ir iš buv. 
Vliko pirmininko. Vietoje palai
kęs demokratinio judėjimo 
kovingumą ir parėmęs jų pa
stangas atsilaikyti kairiųjų 
užmačioms, jis pasinešė juos su
taikyt i . Paskutinieji Vliko 
seimai tikrai neišryškino, kad 
jis turi „taikos apaštalo" gabu
mus. Aptardamas viename susi
rinkime šį reikalą, vienas atsto
vas pabrėžė, kad parlamente 
taika būtų labai lengvai nors ir 
šiandien įgyvendinta, jeigu 
būtų padarytos visos nuolaidos 
kairiųjų vedamai politikai. Ne
reikėtų nei bet kokios pašalinės 
pagalbos. 

Vliko pirmininkas visas šias 
pastangas ir lemtingą kovą 
išlaikyti demokratinę san
tvarką viešai pavadino pešty
nėmis ir barniais. Jį labai tiks
liai pataisė ir tuo pačiu politinės 
kovos esmę išryškino Piliečių 
Chartijos vadovė N. Šimukė-
naitė: „Gerbiamas Vliko pirm. 
K. Bobeli! Tai ką Jūs dabarties 
Lietuvos politiniame gyvenime 
vadinate „peštynėmis", „riete
nomis", „asmeniškumais" ir 
pan., nėra nei peštynės, nei rie
tenos, nei asmeniškumai. 
Didžiąja dalimi tai yra vis tos 
pačios žūtbūtinės kovos už 
Lietuvos valstybės sava
rankišką egzistavimą tąsa. Tai 
yra nepasibaigusi kova tarp 
dviejų nesutaikomų jėgų: 
užgimstančios laisvės, demokra
tijos, humanizmo ir komunizmo 
su visais jo reliktais, su jo nesi
baigiančia mimikrija ir 
metastazėmės. Tai nėra tik 
peštynės ir rietenos, kaip Jūs 
nuolat kartojate. Lietuva 
nenori, kad ją, net ir 
nepriklausomą, vėl valdytų tie 
patys persidažę vakarykščiai 
komunistai". (Liet. Aidas Nr. 
113). 

Šis pareiškimas ir yra vienas 
gražesnių prisiminimų frag
mentų. 

vo įruošta keliasdešimt klausy
mo aparatų su mygtukais ir 
šimtais elektros laidų, sujungtų 
su kalinių kameromis ir tar
dymo kabinetais. Specialiai 
treniruoti agentai stengdavosi 
išgirsti kalinių kamerose pokal
bius, o didieji ponai norėjo 
žinoti, kaip užduotis atlieka 
tardytojai. 

Išradingai suprojektuota pa
salų patalpa. Tai vakariniame 
rūmų šone pusrūsio lygyje ties 
rūmų viduriu įruošta patalpėlė, 
gal trijų metrų pločio ir šešių 
metrų ilgio, su pridengtais lan
gais į priekį ir šonus. Stebin-
tysis pro priekinį langą pro 
krūmus ir tvorą galėjo matyti, 
ka s dedasi gatvėje, o pro 
šoninius langus į abu galus 
buvo matomas vienas vakarinis 
rūmų šonas. Šoniniai langai 
taip sukonstruoti, kad galėjo at
sidaryti lyg durelės, pro kurias 
galėjo staiga iššokti kagėbistai. 
To šono pusrūsiuose buvo kali
nių kameros. Pasirodo, kad tarp 
kalinių giminių ir šiaip galimos 
opozicijos kagėbistai paleisdavo 
gandą, kad naktį galima prie 
rūmų prislinkti ir kaliniams 
pro langą ką nors perduoti. 
Kas pabandydavo, namo nebe
grįždavo. 

Sunkiausią įspūdį padarė kan
kinimų kamera. Tai vidutinio 
dydžio patalpa, kurios grindys, 
lubos ir sienos padengtos minkš
tos medžiagos sluoksniu, kad 
sugertų kankinamųjų klyksmą 
ir dejavimus. Durys storos, gal 
25-35 cm., sukonstruotos irgi iš 
minkštos medžiagos, kad joks 
garsas neprasiveržtų. Budeliai, 
atrodo, nenorėjo, kad kiti ka
gėbistai kankinamųjų šauks
mus išgirstų. Prisibijota, kad 
šauksmai nepasiektų ne tiek 
ausis, bet per ausis kartais ir 
sąžinę. 

Lubos, grindys ir sienos ap
trauktos tamsia, impregnuota 
medžiaga, kad būtų lengva 
nušluostyti kraują. Tik sienose 
palikę kulkų padarytos skylės. 

Iš čia atėjome į patalpas, kur 
priversta krūvos suplėšytų do
kumentų. 1987 pakilusi Atgimi
mo banga 1988 įgijo vis didėjan
čią jėgą. Visagalis sovietų sau
gumas sunerimo. Pradėjo inkri
minuojančius dokumentus ga
benti į Maskvą. Nors vis dar 
saugumo terorizuojami, 1989 
lietuviai perėjo į ofenzyvą. Tų 
metų gruodžio ar 1990 sausio 
mėnesį pasipriešinimo dalyviai, 
norėdami sustabdyti dokumen
tų išgabenimą, apsupo saugumo 
rūmus ir ar tik ne tris dienas ir 
naktis prie rūmų budėjo. Tuo 
metu viduje saugumas doku
mentus degino ir mašinomis 
(„shreding machine") malė. Su
maltų dokumentų priversta 
krūva. Paėmiau žiupsnelį pri
siminimui. Aišku, pirmoje vieto
je naikino labiausiai inkrimi
nuojančią medžiagą. Lietuvoje 
likę nusikaltėliai viliasi, kad jų 
nusikaltimų pėdsakai sunaikin
ti. Tačiau dar yra krūvos priplė-
šytų dokumentų. Keli žmonės 
gabalėlius dėlioja, kad atstatytų 
pilnus tekstus. Kai kas mano, 
kad to nereiktų daryti ir praeitį 
užmiršti. Vargu. Juk ten yra 
mūsų martirologijos istorijos 
dalis. Jei istorikai nori žinoti, 
kiek senovės Lietuvos dvaruose 
buvo žirgų ir medžioklinių šu
nų, tai būtų gėda nedėti pastan
gų sužinoti, kiek okupantai 
sunaikino gyvybių. Istorijai 
svarbu žinoti aukų ir jų budelių 
bei bendradarbių ir skaičių ir, 
jei galima, vardus. 

Tarp sunaikintų ir apnaikintų 
dokumentų, nusikaltėliams ir jų 
bendrams savo praeitį slepiant, 
istorine tiesą atkurti nelengva. 
Juo labiau sunku, kad valstybė 
iš iždo lėšų skirti nepajėgia ir 
darbuotojams trūksta papras
čiausių priemonių dokumen
tams atstatyti, kaip lipdymui 
juostelių, segtukų, skylamušių 
ir t.t. Gal parama galėtų ateiti 
iš išeivijos? 

Peržiūrėdamas nesunaikintą 
medžiagą, užtikau virš 40 
puslapių bylą, skirtą mano 
„garbei". 

CLASSIFIED GUIDE 

Dr. D. Tijūnėlis ir Uiinois gubernatorius Jim Edgar, paskyręs lietuvį į aukšta 
postą. 

LIETUVOS BUV. 
PREZIDENTO A. 

SMETONOS PALAIKŲ 
PERKĖLIMO Į LIETUVA 

KLAUSIMU 
Kas tik atvažiuoja į Cleve- įvyko palaikų perkėlimas į da-

landą iš Lietuvos — kiekvieno bartinę vietą — Visų sielų 
didžiausias noras aplankyti ir kapinių bendrą mauzoliejų, 
nusilenkti pirmojo ir pasku- Atsimenant tai, kad estai 
tiniojo Nepriklausomos surado ir labai iškilmingai 
Lietuvos prezidento Antano palaidojo savojo paskutinio pre-
Smetonos kapui. Tai viena iš zidento palaikus Taline, mes 
švenčiausių lietuviams vietų, taip pat turime plačiai šį kiau
nes be 1918-1940 metų laisvo simą apsvarstyti ir nuspręsti. 
Lietuvos gyvenimo, milžiniškų Visų skeptikų ir neigiamai 
jos laimėjimų visose gyvenimo vertinančių a.a. Antano Sme-
srityse, nebūtų buvęs įmanomas tonos asmenybę nuomones 

noriu be apeliacijų atmesti. 
Nėra neklystančių žmonių, jų 
tarpe ir valstybės veikėjų. A. 
Smetonos nuopelnai Lietuvos 
valstybei, visuomenei ir kultū-

ir šiandieninės Lietuvos atgimi
mas, jos avangardinis vaidmuo, 
sugriaunant komunizmo šmėk
lą. 

Lankydamasis labai drau
giškoje ir svetingoje Clevelando rai yra neginčijami. Jo palai-
lietuvių bendruomenėje, aš taip kams gali būti siūlomos Lietu-
pat troškauj^ąmatyti amžinąją voje trys vietos — Kauno 
prezidento A. Smetonos poilsio katedra (Čia Maironio mauzo-
vietą — tai savotiškas mano liejus), Vilniaus katedra, kur 
tėvų gyvenimo, jų gražiausių dabar gražiai sutvarkyti senie-
metų simbolis, kai pirmoji ji palaidojimai rūsiuose, 
varganų artojų vaikų karta Karališkasis mauzoliejus (Su 
galėjo siekti mokslo, tikėtis Barboros Radvilaitės karstu), o 
žmogiškos laimės. 

Ilgokai važiavome už miesto į 
Visų Sielų kapines. Gražus ir 
tvarkingas mauzoliejus kartu 
su kitais amerikiečiais saugo ir 
m':ms brangaus ir nusipelniu
sio žmogaus karstą. 

Tik nei raidelės, kad čia ilsisi 
lietuvis, ilgametis tautos vadas. 

taip pat Rasų kapinės, netoli 
patriarcho J. Basanavičiaus 
kapo. 

Šiuo klausimu aš kalbėjausi 
su a.a. prezidento anūku, žymiu 
muziku Antanu Smetona. Jis 
pritaria tai minčiai, kad senelio 
palaikams tikrai tinkamiausia 
vieta yra atgimusi Lietuva. Tik 

Šis žmogus Lietuvai nusipelnė jis dar abejoja, ar jau saugus yra 
daugiau, nei čia pat palaidoti 
JAV piliečiai. Jeigu mes patys 
nepagerbsime savųjų įžymių 
vyrų, niekam kitiems tai ne
rūpės. 

Clevelande A. Smetonos 
palaikų saugojimo vieta negali 
būti amžina. Juos reikia su di
dele pagarba pervežti į Lietuvą. 

Iš J. Budrienės sužinojau 
smulkesnę A. Smetonos palai
dojimo istoriją. Pradžioje 
ka r s t a s buvo laikomas 
Knollvvood kapinių mauzolieju
je, o A. Smetonos žmonos Sofi
jos kars tas — Mayfield 
mauzoliejuje, nes nebuvo lėšų, 
kad jie būtų kartu. Kunigaikš
tienės Birutė? draugija. Vero
nika Nagevičienė, Jadvyga 
Tubelienė ir kt. ėmėsi inicia
tyvos, kad būtų surinktos lėšos 
ir tinkamiau imtasi spręsti a.a. 
prezidento šeimos palaikų 
saugojimą.1974 m. rugsėjo 20 d. 

metas, ar Lietuva tam pasiruo
šusi. Reikėtų aptarti ir finan
sinius, techninius šių ketinimų 
klausimus. Jau metas šią pro
blemą iškelti ir viešai apsvars
tyti, sužinoti platesnių lietuvių 
sluoksnių ir veikėjų nuomone. 

Henrikas Pau lauskas 

KELIAUK Į LIETUVĄ 
UŽ PIGIAUSIĄ KAINĄ! 

SAS lėktuvu į Vilnių iš Tampa, FL ir atgal 
tik $739! 

Bilietą reikia įsigyti prieš rugsėjo 4 d. 
Keliauti — po spalio 1 d. 
Yra ir daugiau suvaržymų. 

Galima keliauti ir iš visų kitų JAV miestų! 
Smulkesnei informacijai kreipkitės: 

SAFARIS 
Travel Specialists to Lithuania 

Aras Mieželis 
Bstts Gasksy 

4340 Duhme Rd. 
Madolra Beach. Florida 

(813) 398-7413 

REAL ESTATE RE AL ESTAiTt 

SENIAUSIAS AMERIKOS 
VETERANAS 

Ar.:ei;.vvS veteranų (American 
Legion) organizacja praėjusj 
sekmadieni šventė 74 m. 
sukaktį. Parade dalyvavo ir 
Frank Kossa, dabar turintis 94 
m. amžiaus, kuris priklauso šiai 
organizacijai nuo pat įkūrimo. 
Manoma, kad jis yra vienintelis 
JAV veteranas, tarnavęs ka
riuomenėje per keturis karus: I 
ir II pasaulinį karą, Korėjoje ir 
Vietname. 

GREIT 
PARDUODA 

KE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

ii 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Ketizle Ava., 

CMcago, U. 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 

Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 

Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOUS 

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

T»l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30°/b p.gsau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Stret 
Ta i . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ: 

Turiu Chicngos miesto l e i cmą DuDu .r 
užmiesty Dirbu greitai, garant jotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ontugf 

DANUTf \1\YFR 

KMIEC1K REALTC.R*. 

a 7922 S. Pulaski -c:. 
. 4365 S. Archer Ave. 

284-1900 
Jei nor i te parduoti ar pirkt i na

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in i nga i i r 
• įsmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
v»>itui. 

M I S C E L L A N E O U S 

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s 3 k a m b . m o d e r n u s 
b u t a s p i rmame aukšte. Marque t te Pk. 
apyl . Su š i luma, o ro vės in imu; modern i 
v i r y k l a , š a l d y t u v a s , ska lDyk la su 
m a š i n o m i s . S u a u g u s i o m s . T e l . 
7 0 8 - 3 6 1 - 5 5 9 4 

LEMONT: 1 or 2 bedrm Dupiex apt. Nevv-
ly decorated. Enclosed front p c ; h . kitchen, 
dining room. bath. basem«,-<v. Off-road 
parking, close to I 55 and I 355. £-600.00 
per month Call for appcintT;-„-n; aftor 5 
pm. (708) 739-4283. 

5 rms. second fl . apt . with heat 
6 hot water. Vic 71 St. & 
Sacramento. 

Call 312-476-6743 

NERINGA RESTAURANT 
2632 W. 71 St. 

GRAND OPENING! 
Ali full dinners $5.00 from 2 p.m. 
until 5 p.m. every day. plūs smali 
soft drink. 

SMOKERS NEEDED 
FOR RESEARCH STUDY 

Volunteers who smoke cigarettes needed to 
participate in a 3-session study by Dr. James 
Zacny in the Dept. of Psychiatry at the Univer-
sity of Chicago involving microcomputer 
game-playing. Sessions are hekJ once or twice 
a week. Sessions are abouth 7 rrours long. 
During 6 of the hours, you are al!owed to 
study. read or vvatch TV/movies in our lab. 
Pays $170. If you are between 21 and 35 years 
old, m good health and speak fluent English, 
call Brenda at 312-702-3560 bettaeen 8:30 
and 10:30 am M-F for more information. 

J a u du metus sunkiai sergantis vaikinas 
prašo Jūsų pagalbos. Negaliu dirbti ir ne
tur iu sveikatos draudimo. Aukas prašome 
siųsti: 

DEUTSCHE BANK 
Aktlengesellschaft 

Zvveigstelle Hamburg 1 
Konto Nr. 3451507 

Germany 

Religija l ietuvių mene 
— tokiu pavadinimu išleistas puoš
nus leidinys apie lietuvių meną 
išeivijoje religine tema. Leidiny 
dalyvauja 73 dailininkai su darbų 
reprodukcijomis ir pasisakymais 
apie savo religinius įsitikinimus. 
Leidinį suredagavo Algimantas 
K a z y s , iš leido Lithua-
nian-Amerfcan Pine Arts As-
sociation, gaunamas „Drauge". 
Kaina, su persiuntimu — 9 dol. 

DRAUGE GAUNAMI JAUNIMUI 
LEIDINIAI 

KALBĖKIM LIETUVIŠKAI. Nij. Mackevičienė. 88 
psl $300 

MAŽOSIOS PASAKOS. A. Giedrius. 80 psl. . . $2.00 
ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. Alg. 

Gustaitis. 20 psl $2.00 
KIŠKIO PYRAGAI. Jonas Minelga. 68 psl. . . . $3.50 
MOČIUTĖS PASAKOS. Danutė Augienė. 167 psi. 

$6.00 
PUPUČIO PASAULIUKAS, On. Mikailaitė. 140 

psl $4.50 
AŠ NELAUKSIU. KOL UŽAUGSIU. L. Žitkevičius. 

34 psl $300 
DINGUSIO GINTARO PASLAPTIS. Mirga Girniu-

vienė. 192 psl $4.00 
SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS. Mirga Girniu-

vienė. 150 psl $4.00 
EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. R Račkauskienė, N. 

Mackevičienė 40 psl $3.00 
ABĖCĖLĖ. Dang. Kuolienė. 55 psl $3.00 
PELENĖ. N. Mackevičienė. R. Račkauskienė, G. 

Valiulienė. 37 psl $5.00 
PELENĖ, kasetė $4.00 
GRYBS, GRYBS Kolektyvas. 79 psl $5.00 
GRYBS, GRYBS, kasetė $4.00 
PASAKŲ PASAULIS V. Vaitkevičienė. 79 psl. $3.00 
MŪSŲ MAŽOJI SESUO. A Vaičiulaitis. 104 psl. $3.00 
GINTARO TAKAIS. J. Narūne. 64 psl $1.80 
VAIKUČIO DŽIAUGSMAI. Gr. Petrėnienė. 96 psl. $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos 

r I > 
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DARBYMETĖ 
LITUANISTIKOS 

STUDIJŲ CENTRE 
Pokalbis su lituaniste iš Vilniaus 

Silvija Vėlavičiene 
Nuo 1989 m. Lituanistikos ty

r imų ir studijų centre Chicago-
je iki dabar darbavosi moksliniai 
bendradarbiai iš Lietuvos, juos 
globojant centro valdybos pirm. 
prof. dr. Jonui Račkauskui. 

Šiuo metu centre intensyviai 
darbuojasi Silvija Vėlavičiene, 
M. Mažvydo bibliotekos Vilniu
je Lituanistikos skyriaus vedė
ja. 

— Kokie reikalai ju s atvedė 
rinkti duomenis l ietuvių išei
vijos bibliografijai, kai dabar 
V i l n i u j e p r i e i n a m i b u v ę 
„spec . fondai? 

— Trejetas gražaus ir inten
syvaus bendradarbiavimo metų 
bei minėtos mlžiniškos gautos 
knygų siuntos padėjo sukaupt i 
t ikrai nemažą išeivijos leidinių 
rinkinį Lietuvos M. Mažvydo 
bibliotekoje, praturt int i jį ligi 
šiol mūsų neturėtais spausdi-
niais. 1988 metų pavasarį, iš
laisvinus „specfonduose" slėp
t a s išeivijos knygas, jų savojoje 
bibliotekoje teturėtume tik apie 
800 pavadinimų. Periodinių lei
dinių fondas buvo apgailėt inas 
— vos po keletą kai kurių žurna
lų bei laikraščių numerių. 

Šiuo metu, kruopščiai sutvar
kius iš užjūrio gautas knygas 
bei periodiką, jau tur ime per 
penketą tūkstančių pavadinimų 
išeivijos knygų i r per 250 
pavadinimų periodinių leidinių 
komplektų. Mūsų biblioteka yra 
pagrindinė lietuviškos spaudos 
saugykla Lietuvoje ir turi ne t ik 
jos šiandienino kaupimo bei var-
tojimo, be t ir i š saugo j imo 
ateičiai funkciją. Todėl su 
džiaugsmu imamės savojo fon
do spragų užpildymo darbų. 
Tikime, kad sulaukus laiko, kai 
radosi galimybė sujungti dvi 
penketą dešimtmečių privers
t inai išskirtas vienos tautos 
kultūros dalis į vieną vietą, 
būsime pajėgūs ta i padaryt i , 
remiami išeivijos kul tūr in inkų 
ir visuomenės. 

Didžiai vertindami išeivijos 
bibliografų veiklą, gerai iš
studijavę A. Ružancovo, P . 
Gaučio, A. ir F. Kantau tų , J . 
Dainausko, A. Šešplaukio bei 
kitų darbus, ketiname tęsti šį 
svarbų mūsų kul tūrai leidinių 
registravimo bei bibliografa-
vimo barą. 

— Kaip Jūs vertinate Ame
rikos l ietuvių bei J A V uni
versitetų dovanotas knygas , 
žurnalus? 

— Mūsų biblioteka yra įsipa
reigojusi priimti visas kontei
neriais a ts iunčiamas knygų 
siuntas ir išdalyti jas adre
satams. Tai ir y r a daroma, 
griežtai laikantis taisyklės, kad 
siunta patektų ant dėžės nurody
t a m adresatui . J e i ir b ū t a 
netikslumų, juose nereikėtų 
įžiūrėti blogos valios — per tokią 
daugybę paketų pasitaiko ir su
klysti. 

JAV universitetų bei ki tų 
mokslo įstaigų dovanojamų Lie
tuvai knygų anglų kalba rinki
mą vertinčiau teigiamai. Neva
lia pamiršti, kad mūsų biblio
tekų fonduose vyravo rusiška 
mokslo bei mokymo knyga. Da
bar, kai Lietuva stengiasi kuo 
spačiau likviduoti atsilikimą 
mokslo, gamybos technologijos, 
pasaulio kultūros pažinimo pro

cese, knygos vaidmuo yra itin 
svarbus. Grožinės literatūros 
veikalai anglų ka lba bus ne tik 
puiki proga pažinti pasaulio 
literatūrą, be t ir išmokti sve
timą kalbą. 

Tačiau r i n k t i dovanojamas 
mokslo knygas bei žurnalus 
anglų kalba ver tė tų apdairiai. 
Nederėtų parniršti , kad mokslo, 
ypač tiksliųjų jo šakų, veikalai 
greitai sensta . Vargu, ar Lie
tuvos mokyklos galės masiškai 
naudoti Amerikos gimnazijų 
v a d o v ė l i u s . J i e gali bū t i 
naudingi padagogams tik kaip 
pavyzdys r eng i an t savuosius. 
Todėl r i n k t i ir siųsti juos 
dideliais kiekiais vargu ar yra 
naudinga. K a s k i t a — kalbos 
mokymo pr iemonės, tiek kny
gose , tiek i r juostos. 

— Kaip J ū s vertinate kny
gų s iuntinio re ikšmę Lie
tuvai? 

— Šio darbo reikšmę Lie
tuvai vertinčiau ka ip didžiulės 
kultūrinės i r — nebijau šio žo
džio — istorinės reikšmės įvykį. 
Be tokio mas to siuntinių labai 
ilgas būtų išeivijos leidinių 
sugrįžimo į Tėvynę kelias. Ma
nau, kad Lietuvos žmonėms su
teikta galimybė pažinti išeivijos 
leidiniuose per penkias dešimtis 
metų sukauptą įvairių sričių 
tautos kul tūros potencialą, lig' 
tol labai menkai , o daugumos ir 
visai nepažintą, yra itin svarbus 
įvykis. 

Mūsų biblioteka, sukaupusi 
savuosiuose fonduose reikiamą 
k iek į k i e k v i e n o s išeivijos 
knygos egzemplior ių , k i t as 
platina po visą Lietuvą. Šiuo 
metu išeivijos leidiniais yra 
aprūpintos Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio viešosios bib
liotekos, j i e pasiekia ir visų 
rajonų bibliotekas. 

Ne paslaptis, kad didžiuma 
lietuviškų leidinių surinkta iš 

j au mirusių žmonių asmennių 
bibliotekų. Je i nebūtų buvę 
tokio išeivijos spaudos rinkimo 
vajaus, didžioji dalis knygų bei 
periodikos būtų paprasčiausiai 
pasmerkta pražūčiai ar sunyki
m u i . Ž inan t , kad išeivijos 
leidinių tiražai niekada nebuvo 
dideli, akivaizdu, kad būtume 
praradę svarbią savosios tautos 
kul tūros dalį. 

— Ar Jūs manote, kad dide
lės transporto iš laidos pras
mingos ir toliau siunčiant 
iševijos l ietuvišką ir moks
l inę spaudą į Lietuvą? 

— Lėšos, sunaudotos knygų 
siuntimui į Lietuvą, t ikra i yra 
d ide lės , t a č i a u v a r g u a r 
įmanoma vien tik pinigais ver
t int i , kas yra daroma. Apie tai 
stengiausi kalbėti ir atsaky
dama į ankstesnį klausimą. 
Kaip teko patirt i j au čia at
vykus , kon te ine r ia i s s iųs t i 
knygas yra nepalyginamai pi
giau, nei kitais būdais. 

Ar reikia dar Lietuvai išei
vijos leidinių ir ar verta tęsti 
p radė tą darbą? A t s a k y m a s 
galėtų būti t ik vienas — reikia 
ir verta. Neturėtume sustoti 
pusiaukelėje. Atvykusi šeštojo 
konte iner io ruošimo darbų 
įkarštyje, turėjau progą įsiti
kint i , kiek daug Lietuvoje dar 
n e t u r i m ų išeivijos le idinių 
iškeliavo šį sykį. O ir dabar per 
t rumpą laiką jau pavyko su
kaupti nemaža ypač retų ir ver
tingų lietuviškų leidinių iš dak
taro Jono Adomavičiaus globo
jamos Alvudo bibliotekos, dak
taro Jono Šalnos bei menininko 
Algimanto Kezio asmeninių rin
kinių. Svarbių l i tuanist inių 
leidinių gauta iš prof. Alfredo 
Senn. 

— Kokią reikšmę skirtumėt 
Lituanistikos tyrimų ir studi
jų centrui, atgimstant Lietu
vai? 

— Apie Lituanistikos centro 
veiklą žinojau nemažai, nes su 
šia įstaiga mus sieja trejetas 
g l audaus bendradarb iav imo 
metų, tačiau betarpiška pažintis 
padėjo į s i t i k i n t i , k a d čia 
sukaupti didžiulės vertės bei 
svarbos mūsų tautos tur ta i . 
Pasaulio Lietuvių Archyvas — 
d a u g e l i u a tvejų u n i k a l u s 
spaudos bei dokumentų rinki-
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
& atlanta IMPORT EXPORT 

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

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

KONTEINERIAI IŠSIUNČIAMI 
RUGSĖJO 5 ir 15 D. 
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 

2719 W. 71st ST. 
CHICAGO, IL 60629 

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

IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121 

Suprasdama sunkią padėtį Lietuvoje po sausros, atlanta siūlo 
šią nuolaidą: 

$5.50 nuo kiekvieno 
siuntinio iki 100 svarų; 
$12.00 nuo kiekvieno 
siuntinio virš 100 svarų* 

"Galioja iki rugsėjo 15 d asmeniškai pateikus ši kuponą. Minimali siuntimo kaina 
• $ 25 

c atlanta IMPO*T E/POBT 199? 

nys. Išsaugota nemaža l aba i 
retų, o kai kur ia is atvejais i r 
vienintelių žmonių l ie tuviškos 
spaudos pavyzdžių. 

— Kaip J ū s vertinate išeivi
joje at l iktą l i e tuv i škos s p a u 
dos d a r b ą ? Kokį p o v e i k į j i s 
gali turėt i dabar n e p r i k l a u 
somai Lietuvai? 

Daugel iui žmonių Lietuvoje 
išeivijos leidiniai buvo visai ne
žinomi. Net ta is negausia is lei
diniais, pasiekdavusiais didžių
jų bibliotekų „specialaus sau
gojimo" skyrius, galėjo naudo
tos t i k išrinktieji, gaudavę val
džios leidimą. Kad išeivijoje buvo 
sukur t i fundamentalūs Lie tu
vos istorijos, kalbotyros, l i te-
ratūrologijos veikalai, grožinės 
l i teratūros kūr inia i — n e t e n k a 
stebėtis, ž inant , kad \ V a k a r u s 
buvo pr ivers ta pas i t raukt i di-
didžioji dalis inteligentijos. Fe
nomenalus l ietuviškas spaudos 
istorijoje y r a pirmųjų metų Vo
kietijoje laikotarpis. 

Tuo lengva įsitikinti, pavar
čius pastarųjų metų periodiką 
ar a t idž iau pastudijavus lei
dybos tendencijas. Nemenka pa
starųjų metų Lietuvos spaudos 
produkcijos dalis sk i r ta „sugrį
žimo" akcijai. Perspaudinamos, 
fotografuotiniu būdu leidžiamos 
išeivijos lietuvių knygos, nema
žėja perspausdinimų periodi
niuose leidiniuose. Mūsų bib
liotekos Lituanist ikos skyriuje, 
lyginant su ankstesniais me
tais, skaitytojų padaugėjo ket
vertą ka r tų . 

— Kokie b ū t ų J ū s ų l inkėji
mai Li tuanis t ikos tyr imų ir 
studijų centrui? 

— Nedidel is kolektyvas d i rba 
svarbų kul tūros darbą, kurio di
džioji dalis, surišta su a rchvų 
kaupimu bei tvarkymu, n ė r a 
patraukl i , matoma visuomenės 
ir todėl ne visada s u l a u k i a 
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Daytona Beach, Fla. 

PIRMAS RENGINYS PO 
V A S A R O S PERTRAUKOS 

Tautos šventės minėjimus čia 
jau bene a š tun t i metai ruošia 
ALT s-gos Daytona Beach sky
rius, ir tai tapo gražia tradicija. 
Š.m. rugpjūčio 15 d. Vytauto ir 
Stellos Abraičių namuose, Palm 
Coast, buvo susirinkusi naujoji 
s k y r i a u s v a l d y b a , k u r i 
pas isk i rs tė pareigomis ta ip : 
pirmininkas Vytautas Abraitis, 
vicepirmininkai Jurgis Janušai-
t i s ir Pe t ras Lanys , sekretorius 
Kos t a s Žo lynas , iždininkas 
P ranas Damijonaitis. 

N u t a r t a T a u t o s š v e n t ė s 
minėjimą ruošt i rugsėjo 13 d., 
Prince of Peace parapijos salėje. 
Minė j imas p r a d e d a m a s lie
tuv i škomis pamaldomis . Po 
pamaldų 2:30 vai. minėjmas. 
salėje. Programoje kalbės čia 
veikiančių lietuvių organizacijų 
pirmininkai , bus bendri pietūs, 
d o v a n ų i š l a i m ė s šu l i n io 
paskirstymas ir Juozo Taoro pa
r u o š t a p a r o d a , ku r io j e 
m a t y s i m e L ie tuvos la i svės 
kovas, par t izanų epochą, trem-

deramo įvert inimo. Reikia t ik 
stebėtis nesavanaudišku bei pa
siaukojamu darbu žmonių, ne
siekiančių sau jokios materia
linės naudos. Organizaciniai 
rūpesčiai gula an t prof. dr. Jono 
Račkausko pečių. Pastaruoju 
metu , plečiantis ryšiams su 
Lietuvos kul tūros įstaigomis, jų 
vis daugėja. Linkėjimas būtų tik 
vienas — kad žmonėms nepri
st igtų jėgų t a ip reikalingai lie
tuviškai veiklai tęsti bei plėtoti. 

B r o n i u s J u o d e l i s 

t inių gyvenimą, Medininkų ir 
TV bokšto tragediją, o taip pat 
ALT s-gos ir kitų organizacijų 
veiklą. Būtų malonu, kad visi 
atvyktume bent vieną valandą 
anksčiau prieš pamaldas ir 
salėje apžiūrėtume šią labai 
įdomią parodą, nes minėjimo 
metu gali nebūti tam ir laiko. 
Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
kviečia šio telkinio lietuvius 
gausiai dalyvauti minėjime, nes 
tuo paremsime skyriaus pa
s tangas padėti Lietuvos amba
sadom prie Jungt inių Tautų 
New Yorke ir VVashingtone, DC. 

Daytona Beach lietuvių klubo 
valdyba, v a d o v a u j a m a Ge
dimino Lapėno, įvedė tradiciją: 
mirus šios nausėdijos lietuviui, 
vietoje gėlių, vainikų, aukoti 
kilniems tikslams, padėti Lietu
vai. Paskutiniuoju metu laido
tuvių progomis buvo suaukota: 
t r emt in iams Lietuvoje 1100 
dol., našlaičiams — 1500 dol. 
Dalį tų aukų šiom organiza
cijom nuvežė Jonas Daugėla ir 
Bronius Snarskis . 

Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdyba, 
a t s i l i e p d a m a į J A V KV 
prašymą paremti Lietuvos spor
tininkus, vykstančius į olimpia
dą Barcelonoje, iš savo labai 
kuklių solidarumo mokesčių pa
siuntė auką Krašto valdybai, už 
kurią Krašto valdybos pirmi
n inkas V. Maciūnas Daytona 
Beach bendruomenin inkams 
nuoširdžiai padėkojo. 

Mūsų Mylimiausio gyvo veido nematysime 
ir Jo balso gal neišgirsime daugiau, 
bet dėl mūsų meilės, per maldas, 
iš Dievo Prieglobsčio, Jis mus paguos 
ar kartu pasidžiaugs mūsų žemiškoj kelionėj. 

PADĖKA 

iŠ; 

m 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS £ Ą j į į į i 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

£525 South 7tth A VOTIM 
Htefcory HM, IHtnota M4S7 
T«tofenM (7M) 430-7272 

223 Ka*v«ri)H gatvs 
VMnfcM. Ltotuva 
TsUfonas 350-115 Ir 778-392 

1992 m. liepos 25 d. su mumis amžinai atsiskyrė mūsų 
mylimas Vyras, Tėvas, Senelis, Brolis ir Giminaitis 

A.fA. 
CEZARIS MODESTAS 

MODESTAVIČIUS 
Nuoširdžiai dėkojame visiems taip gausiai dalyvavusiems: 

giminėms, draugams, kolegoms neo-lithuanams, o taip pat at
vykusiems ir iš toliau atsisveikinti ir palydėti Jį paskutinėje 
kelionėje į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdus ačiū kun. V. Zakarauskui už atsisveikinimo 
maldas šermeninėje, už šv. Mišias, prasmingą, paguodžiantį 
pamokslą ir palydėjimą į kapus. Nuoširdi padėka mūsų 
giminėms ir kolegoms neo-lithuanams už aukotas mišias 
Lietuvos bažnyčiose ir dalyvavimą jose. 

Su giliu dėkingumu nuoširdžiai tariame ačiū Korp! Neo-
Lithuania taip švelniai, graudžiai ir prasmingai atlikus atsi
sveikinimo akademiją. Velionis Cezaris mylėjo Neo-Lithuania 
su visa savo siela, nenuostabu, kad taip gausiai, tiek vyresni, 
tiek jaunesni kolegos susirinko Jį garbės sargyba pagerbti. 

Ypatinga padėka kolegai inž. Jonui Jurkūnui rūpestingai 
sutvarkiusiam visą atsisveiknimą ir tarusiam žodį Tautinių 
Namų vardu, o taip pat ir už atsisveikinimo pravedimą. 
Esame dėkingi: Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos pir
mininkei Vidai Jonušienei už tartą žodį Neo-Lithuania var
du, o taip pat visiems atsisveikinusiems Čikagos, Klevelan-
do, Floridos neo-lithuanų vardu: Jurgiui Lendraičiui, dr. V. 
Stankui, J Žvyniui ir Tautinės Sąjungos, Vilties draugijos 
vardu M. Marcinkienei. O mūsų giminaičiui arch. Rimantui 
Griškeliui. taip šiltai ir graudingai atsisveikinusiam su dėde-
krikšto tėveliu, labai, labai dėkojame. Visiems kolegoms 
karsto nešėjams, pasipuošusiems Neo-Lithuania spalvomis, 
širdingas ačiū. 

Solistams — Danai Stankaitytei, giminaitei iš Lietuvos, 
Aldonai Vilčinskaitei ir Jonui Vazneliui — palydėjusiems 
velionį Cezarį gražiomis giesmėmis, nuoširdžiai dėkojame. 

Dėkojame kolegai Vytautui Račkauskui už šeimai 
parodytą giminišką nuoširdumą įamžinant velionį gausiose 
nuotraukose. 

Ačiū lietuviškoms radijo valandėlėms Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems taip gausiai aukojusiems 

šv. Mišioms, įvairiomis intencijomis, piniginėmis aukomis, 
neįtikėtina daugybe gėlių ir už pareikštas užuojautas spaudo
je, taip pat mums asmeniškai žodžiu ir laiškais. 

Ačiū Marąuette laidotuvių namų savininkams Donald A. 
ir Donald M. Petkams už nuoširdų ir gražų patarnavimą. 

Visų mūsų draugų, kolegų ir artimųjų maldos ir paguodos 
žodžiai stiprina mus, bet mus iš liūdesio išvesti vienas Dievas 
tegali. 

Giliam liūdesyje likę žmona Genovaitė, sūnūs Algis ir 
Edas su Girnomis, sesuo Dalia Mieželienė su šeima. 

Rugsėjis yra Lietuvių Bend
ruomenės mėnuo, kurio me tu 
renkamos aukos l i tuanist inių 
mokyklų išlaikymo reikalams. 
Būtų gražu, kad ir šio telkinio 
lietuviai paremų LB Švietimo 
Tarybos darbus. Aukas bet kada 
galima įteikti valdybos pirmi
ninkui Juozui Paliuliui, iždi
ninkei Vandai Bagdonienei ar
ba bet kuriam valdybos nar iui . 

J u r g i s Januša i t i s 

P R I E Š PURŠKIAMUOSIUS 
DAŽUS 

Chicagoje pagausėjus užra
šams an t įvairių pastatų sienų, 
miesto taryba š.m. gegužės 20 d. 
patvirtino įstatymą, draudžiantį 
pa rdav inė t i pu r šk i amuos ius 
dažus. Tuo buvo t ikimasi su
stabdyti vis besiplečiantį van
dalizmą. Tačiau, dažų gaminto
j a m s pradė jus p r o t e s t u o t i , 
federalinis te ismas l a ik ina i 
suspendavo įstatymo įsigalio
jimą. Labai abejojama, kad 
d r a u d i m a s sus tabdytų van
dalizmą, nes dažus bet kas gali 
pirkti ir užmiesčiuose. Reikia 
rasti kitų priemonių, kovojant 
su š i a n e m a l o n i a m i e s t o 
apl inkos tarša . Dabar dažų 
pramonė siūlo eilę apsaugos 
priemonių, padėsiančių apsisau
goti nuo purškiamųjų dažų 
piktnaudojimo ir neapsunkintų 
žmonių, kuriems tie dažai tik
rai reikalingi. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 v\fst 7fa« Street 
C hk.igo. Illinois tflS29 

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hil ls. I l l inois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 9 M Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 

Visus laidotuvių namus gali te pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

\ 

file:///1arquette


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 ra. rugpjūčio mėn. 27 d. 

x Kun. Juozu i Vaišniui. SJ, 
rugpjūčio 25 d. Loyolos universi
teto ligoninėje padaryta sunki 
širdies operacija. Ligonio dar 
laukia ilgas sveikimo procesas, 
bet didžiausias pavojus jau pra
ėjęs. 

x Visi Mažlietuviai kviečia
mi Darbo šventės savaitgalį, 
rugsėjo 5-6 dienomis, dalyvauti 
Toronte, Kanadoje, vyksiančia
me Maž. Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio ir Mažosios Lietuvos 
fondo visuotiniame narių su
važiavime. Suvažiavimas prasi
dės šeštadienį, rugsėjo 5 d., 8:30 
vai. ryto Toronto Lietuvių na
muose. Visi nariai ir svečiai 
laukiami. 

x J u n g t i n ė trijų lituanis
tinių mokyklų komisija kviečia 
visus vaikų tėvus apžiūrėti Jau
nimo centrą ir susipažinti su 
mokytojais rugpjūčio 29 d., šeš
tadienį, nuo 9 iki 12 vai. dienos. 
Mokykloje veiks vaikų darželis 
ir lituanistinė mokykla iki 8-to 
skyriaus. Bus mokoma lietu
viškai mažai mokančius ir visai 
nemokančius lietuviškai. 

x S tudentų folkloro grupė 
iš Lietuvos Dainavoje vyksian
čiose Ateitininkų Studijų die
nose atliks muzikinę programą 
su dainomis ir tautosaka. Visi 
ateitininkai, o ypač studentai, 
kviečiami Studijų dienose daly
vauti. Informacijai kreiptis į Li
diją Ringienę. 

x Mar ius Poskoč imas , po 
sėkmingos širdies operacijos su
grįžęs į namus, sveiksta rūpes
tingos šeimos globoje. Posko-
čimų šeima dėkinga visiems 
aukojusiems ligoniui kraują, 
pa re i škus iems l inkėjimus 
sveikti, prisiminusiems maldo
je. 

x Svč. M. Marijos Gimimo 
p a r a p i j o s veikiančioje mo
kykloje l ietuvių kalbos 
k l a s ė m s registraci ja buvo 

rugpjūčio 25 ir 26 dienomis. 
Užsiregistravo nemažas lietu
vių skaičius. 

x Pat r ic ios Paliokaitytės 
su Richard Ward skelbiami 
užsakai prieš moterystės sak
ramentą Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. 

x Dr. agronomas Antanas 
Verbickas , Chicago, 111., Ed-
mund ir Dalia Remiai. Crofton. 
MD., grąžindami laimėjimų šak
neles, kiekvienas paaukojo po 
50 dol. dienraščio palaikymui. 
Labai dėkojame. 

x LIETUVIŲ BALSO laik 
raščio gegužinė įvyks sekma
dienį 1 vai., rugpjūčio 30 d. 
Grinių sodyboje, Lockport, 
Illinois. Iš Marųuet te P a r k o 
au tobusu i užsirašyti skam
bint i į redakciją 312-776-3399. 

(sk) 

x 59 CENTAI už SVARĄ 
virš šimto svarų, tai TRANS-
PAK firmos nauja kaina. Jūsų 
siuntiniai yra registruojami 
mūsų kompiuteriuose ir sekami 
iki pristatymo jūsų giminėms 
Lietuvoje Transpak , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
s io p a s k u t i n į sekmadien į 
rugpjūč io 30 d. BALTIA EX-
P R E S S priiminės siuntinius 
Lie tuvių Cen t r e , Lemonte. 
Laivo konteineris rugsėjo 15 d. 
Informacija nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x Kun. Antanas Puchens-
ki, Nekalto Prasidėjimo parapi
jos klebonas, kartu su LB Brigh-
ton Parko apylinkės valdyba 
tęsia „Draugo" vajų savo pa
rapijoje. Šį sekmadienį , 
rugpjūčio 30 d., parapijos salėje 
po kiekvienų mišių bus kavutė, 
o po 10 vai. lietuviškų mišių yra 
ruošiami skanūs pietūs (11-1 
vai.). Visi kviečiami ir laukiami. 
Šeimininkės stengsis pagaminti 
užtektinai maisto visiems. Savo 
atsilankymu paremsite mūsų 
lietuvišką dienraštį. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, rug
pjūčio 30 d., 12 vai. kun. An
tanas Saulaitis, SJ, atnašaus šv. 
Mišias. Rugsėjo 7 d., Darbo 
dieną. 12 vai. Beverly Shores 
Lietuvių klubas rengia 
gegužinę Stankūnų restorane. 

x Miki Petrošienė, gimusi ir 
augusi Marąuette Parko 
apylinkėje, nuoširdi lietuviškų 
reikalų ir parapijos darbuotoja 
bei rėmėja, įsijungė į ..Draugo" 
vajaus organizaciją. M. Petro
šiene platina bilietus į dien
raščio banketą ir kviečia kiek
vieną lietuvį finansiškai remti 
„Draugą" ir užtikrinti dien
raščio tolimesnį egzistavimą. 

x Italijos laikraščiuose la
bai teigiamai vertinamas sol. 
Jolantos Stanelytės daina
vimas. Solistė netrukus atvyks 
į JAV ir atliks koncertus Chica-
goje ir kituose miestuose. Chica-
goje Jaunimo centre koncertuos 
rugsėjo 20 d. 

x Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos metinės šaudymo 
sporto varžybos a.a. pik. K. 
Dabulevičiaus ir a.a. Birutės dr-
jos garbės narės M. Tumienės 
pereinamai taurei laimėti bus 
rugsėjo 13d., sekmadienį, New 
Buffalo šaudykloje prie Kruger 
Rd. Bus šaudoma vyrų, moterų 
ir svečių grupės. Kviečiami 
šaudymo sporto mėgėjai daly
vauti varžybose. Varžyboms 
registruoja šaudymo vadovas B. 
Petrauskas (tel. 708-599-6241). 
Pradžia 9:30 vai. Chicagos 
laiku. Po varžybų — užkandžiai. 

x Zurnl . Ju rg i s J anuša i t i s 
iš Port Orange, Fla., grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 20 
dol. auką su prierašu: „Nors ir 
pensininko skatiku, skubame 
atsiliepti į SOS. Tad visi po 
skatiką, ir „Draugas" gyvuos". 
Ačiū. 

x P . ir dr. J . S tarkus , San 
ta Monica, Cal., Irene Kairys, 
Oak Lawn, 111., Bruzas-Zinke 
vičius, Seattle, Wash., grąžin
dami laimėjimų šakneles, kiek
vienas paaukojo po 30 dol. Dėko 
jame. 

x A.a. Anelės, dr . Vlado, 
dipl. chem. Jono P runsk ių 
a tminimą pagerbdamas, jų 
brolis prel. Juozas Prunskis 
paskyrė žymesnę auką Lietuvos 
Jėzuitų gimnazijai Kaune. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klau
sykite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų ta isymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk> 

x Prel. J o n a s A. Kučingis, 
Los Angeles, Cal., grąžindamas 
laimėjimų šakneles, atsiuntė ir 
300 dol. auką „Draugui". Prel. 
Kučingis yra vienas iš didžiųjų 
dienraščio rėmėjų, kur is 
visuomet yra jautrus lietuviškos 
spaudos palaikymui. Už realią 
paramą tariame nuoširdų ačiū. 

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

(sk) 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones 
Parduodame lėktuvo bilietus į 
Lietuvą. Kaina $698 00. Kreip
tis: Teresė Lesniauskienė, tel. 
708^526-0773. 

(sk) 

x „Tulpė Times", Lietuvių 
Bendruomenės VVashingtono 
valstijos skyriaus biuletenis, 
rugpjūčio numeris, išėjo iš spau
dos ir pasiekė skaitytojus. 
Šiame numeryje yra daug infor-
macjos apie Seattle lietuvių 
veiklą, taip pat apie veiklą ir ki
tuose miestuose. Redaguoja Zita 
Petkienė, siuntinėja valdybos 
narė Neris Palūnienė. 

x Rašyt. V. F . Volertas iš 
Delran, N.J., grąžino laimėjimų 
šakneles su 110 dol. auka ir 
laišku: „Auka Draugui gal ir 
nežymi, mums yra jaučiama, ją 
atiduodant. Tačiau daug skau
džiau būtų jaučiamas Draugo 
suskurdinimas arba visiškai 
nusilpimas. Išeivija padarė 
didelę klaidą, numarinusi 
Aidus. Jis Lietuvoje neatgijo. Ši 
pamoka tai padeda įsisąmo
ninti, kad privalome išlaikyti 
Draugą ne tik gyvą, bet ir 
gražų". Nuoširdus ačiū už atvi
rą pasakytą tiesą ir auką. 

x Jurgis ir Marija Janic-
kai, Carlsbad, Cal., grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 50 
dol. dienraščio paramai su prie
rašu: „pridedame kuklią auką 
mielam „Draugui", kuris taip 
praturtina mūsų kasdienybę". 
Nuoširdus ačiū už mielus žo
džius ir auką. 

x Vladas J u z ė n a s iš South -
field, Mich., L. S. Kankus iš Ne-
cedah, Wisc, kiekvienas at
siuntė po 40 dol. auką ir grąžino 
laimėjimų šakneles. Dėkojame. 

x Jadvyga Poška, Chicago, 
111., gąžino laimėjimų šakneles 
su 35 dol. auka. Kazys Kielius, 
taip pat iš Chicago, 111, atsiuntė 
32 dol., o Joana Vaičiulaitienė 
iš Bethesda, Md., pridėjo 27 dol. 
auką. Visiems tariame ačiū. 

x Dr. Regina Padleckienė, 
Oak Park, 111., dr. Bronis J. 
Kasias, Wyoming, Pa., Juzefą 
Paulauskienė, Chicago, 111., 
„Draugo" garbės prenumera
toriai, rėmėjai , pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams ir kiekvienas paaukojo 
po 50 dol. Labai dėkojame už 
rėmimą savos spaudos. 

x Birutė Jasa i t ienė , Chica
go, III., JAV LB krašto valdybos 
socialinio skyriaus pirmininkė, 
Vitas Kazlauskas, Lemont, 111., 
A. Karaliūnas, Cicero, 111., A. 
Kasperavičius, Willoughby, 
Ohio. Kazys Čėsna, Worcester, 
Mass., A. M. Žilinskas, Cicero, 
111., grąžino laimėjimų šakneles 
su 20 dol. auka. Dėkojame. 

x Dr. A. ir O. Garūnai , Wil-
lowbrook, 111., Jurgis Petkus, 
Los Angeles, Cal., grąžino 
laimėjimų šakneles su 60 dol. 
auka „Draugo" paramai. Labai 
dėkojame. 

x O. Jankevič iūtė iš New 
York, N.Y., „Draugo" dosni 
rėmėja, grąžino laimėjimų 
šakneles su 50 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Regina ir Vito Vai, Oak 
Brook, 111., D. Polikaitis. 
Westlake Village, Cal., grąžino 
laimėjimų šakneles su 60 dol. 
auka „Draugo" paramai. Labai 
dėkojame. 

Ted Navickas, Coeur D 
Alene, ID, F. Skirmantas, Glen-
dale, Cal., K. Žalnieraitis, Cla-
rendon Hills, 111., M. Polteraitis. 
Detroit. Mich., J. Černius, 
Jocksonville, Fla., M. Polterai
tis, Detroit, Mich., B. Neve-
rauskas, Sterling, Mich., J. 
Rashkevich, Englewood Cliffs, 
N.J., grąžindami laimėjimų šak
neles, kiekvienas paaukojo po 
20 dol. „Draugui". Dėkojame. 

JAV ambasados atidarymo iškilmės Lietuvoje Vilniuje. Iš kairės: viceprez. žmona, viceprez. Dan 
Quayle, Lietuvos užsienio reikalų ministeris A. Saudargas ir JAV ambasadorius Lietuvai Dar-
ryl Johnson. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BAIGĖ MOKSLĄ 

Šį pavasarį Rima Laura Vai
čaitytė baigė Hofstra universi
tetą New Yorke, įsigydama 
Bachelor of Arts iš anglų kalbos 
ir psichologijos. To paties 
universiteto buvo priimta į 
Graduate School ir rudenį tęs 
studijas įsigyti magistro laipsnį 
iš pedagogikos. 

Rima Laura Vaičaitytė 

Studijų metu dirbo Hofstra 
universitete kaip „Peer Coun-
selor". 

Rima baigė Maironio Litua
nistinę mokyklą New Yorke, 
priklausė skautams ir šoko tau
tinius šokius. 

Rimos tėvai — Auksė ir Rimas 
Vaičaičiai gyvena West Nyack, 
N.Y., tėvukas Kostas ir močiu
tė Valė Vaičaičiai bei močiutė 
Bronė Miklienė gyvena St. Pe-
tersbug, Florida. 

x K. Šilinis, P. Burkauskas, 
V. Narbutis, Stefanija Barnius, 
Vladas Raškus. A. Pretkelis, J. 
ir S. Latviai, A. ir E. Markuliai, 
visi gyv. Chicago. 111., K. Vaičai
tis, St. Petersburg Beach, Fla., 
Petras Petraitis. Richmond Hill, 
N.Y., grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka. Dėko
jame. 

x Ramoną R a š k a u s k a s , 
Oak Lawn, 111., Austrą Puzinas, 
San Mateo, Cal . Adelė Bartys, 
Elizabeth, N.J., Ona Mieželis, 
Sun City, Arz., Sofija Kikilas, 
Evergreen Park, 111., Ona Devei
kis, Los Angeles, Cal., 
gražindamos laimėjimų šak
neles, kiekviena prisiuntė po 20 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Birutė Vindašius, Palos 
Hills, 111., Walter Židžiūnas, 
Centerville, Mass., A. Numgau-
dis, Costa Mėsa. Cal., Walter 
Valys, Roswel, N M., A. Masiu
lis, East Hartford, Conn., O-
belinis Insurana Agency, May-
field Hts., Ohio, kiekvienas pri
siuntė po 20 dol. ir grąžino lai
mėjimų šaknele* Dėkojame. 

SENOJO VILNIAUS 
ARCHITEKTŪROS 

PARODA 

Paroda buvo a t idaryta 
rugpjūčio 22 d. J i sudaryta 
Varšuvoje, ten eksponuota 1990 
gegužės mėnesį. Tai svar
besniųjų senojo Vilniaus pasta
tų vaizdiniai, parodyti senų 
žemėlapių (kai kurie siekia XVI 
amžių), grafikos darbų, piešinių 
ir fotografijų pavidaluose. Dau
giausia eksponatų yra perfoto
grafuotos nuotraukos iš įvairių 
albumų bei leidinių. Pro akis 
prabėga gerai žinomi archi
tektūriniai paminklai. Labiau
siai išryškinamos garsiosios 
Vilniaus bažnyčios — Šv. Onos, 
Bernardinų, Domininkonų, Šv. 
Mikalojaus, Šv. Mykolo, Šv. Jo
no, Šv. Kazimiero, Šv. Dvasios, 
Šv. Petro ir Povilo, Šv. Sta
nislovo katedra, Aušros" Vartai, 
Trys Kryžai, kelios cerkvės, 
sinagogos, žydų geto kvartalas, 
keli tipiški gyvenamieji namai, 
ypatingesni portalai, bokštai bei 
kiti architektūriniai senojo 
Vilniaus fragmentai. 

Siekiama parinkti auten-
t iškesnius vaizdinius, pa
brėžiant jų architektūrinį uni
kalumą. Tačiau moksliškesnio 
architektūrinio žargono paaiški
nimuose kuo mažiausia. 
Eidamas į šią parodą, tikėjausi 
šalia nufotografuotų (ar perfoto 
grafuotų) mūrų rasti ir jų archi
tektūrinių planų pavyzdžius, 
kaip dažnai daroma tokiose pa
rodose. Tų planų buvo pateikta 
labai nedaug. Nuotraukų 
aprašymuose (šie rašomi len
kiškai ir angliškai) pabrėžiami 
didikų bei kunigaikščių vardai, 
kurių dėka pastatai išvydo 
saulės šviesą. Retai paminimos 
architektų pavardės, galbūt dėl 
to, kad senesniųjų pastatų auto
riai yra nežinomi. 

Bendras parodos įspūdis yra 
pasigėrėtinas. Senų nuotraukų 
perfotografavimas a t l ik tas 
kruopščiai, sakyčiau, ir pras
mingai — juk pritinka se
namiestį vaizduoti „archyviš-
ka i" , vengiant šiandienine 
technika padarytų fotografijų, o 
parodant perfotografuotas iš 
spausdintų šaltinių ir pagamin

tas ant rudo atspalvio popie
riaus. Tokiu būdu ir šiandien 
stovintys statiniai daro senovinį 
įspūdį, lyg būtų atėję pas mus 
iš amžių glūdumos. 

Paroda yra faktiška, ob
jektyvi, be jokių politinių niu
ansų. Šaltinių nuorodose dažnai 
minimas 1985 metais Vilniuje 
išleistas albumas „Vilniaus 
architektūra". Rodant iš jo pa
imtus vaizdus, prisilaikoma 
lietuviškosios vietovardžių rašy
bos. Paroda verta mūsų dėme
sio, veiks iki spalio 18 dienos. 
Amerikos Lenkų muziejus, 984 
North Mihvaukee Ave. Lan
kymo valandos kasdien nuo 12 
vai. iki 5 vai. p.p. 

Algimantas Kezys 

IŠ ARTI IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Putnamo seselių vie

nuolyno sodyboje liepos 26 d. 
vyko Lietuvių diena, kurioje 
dalyvavo apie 3-4 tūkstančius 
žmonių. Programą atliko jauni 
lietuviukai. Mišių metų pa
mokslą pasakė kun. Virginijus 
Veilentas, kuris atvykęs iš 
Romos pasisvečiuoti New Yor
ke. 

— Kun. Virginijus Veilen
tas, atvykęs iš Romos, buvo 
mergaičių stovyklos kapelionas 
Neringoje, o vėliau vadovavo 
Nekalto Marijos prasidėjimo se
serų 8 dienų rekolekcijoms Put-
name. Kun. Veilentas Romoje 
studijuoja ir dirba Vatikano 
radijo lietuviškame skyriuje. 

— Kennebunkporto lietu
vių dienoje, įvykusioje liepos 
12 d., dalyvavo prez. George 
Bush motina, viešėjusi tuo metu 
jo vasarvietėje Kennebunkpor-
te. Ji yra labai sena, negali paei
ti ir vežiojama tam tikroje 
kėdėje. 

- Rašyt. Stepo Zobarsko 
literatūrinis palikimas, išsiųs
tas į Lietuvą konteineriu 
birželio 25 d., rugpjūčio 3 d. jau 
gautas Maironio literatūros mu
ziejaus Kaune. 

CHICAGOS ŽINIOS 

RANDA DAUGIAU 
NARKOTIKŲ 

Illinois valstijos policija šiais 
metais sėkmingiau gaudo nar
kotikų pervežėjus. Pirmame 
pusmetyje automobiliuose rasta 
ir konfiskuota 7,418 svarų 
narkotikų. Tai 65% daugiau 
kaip pernai tuo pačiu laiku. 
Narkot ikų s u r a d i m a s yra 
sėkmingesnis , nes poli
cininkams buvo dėstomi spe
cialūs kursai, kaip ir kur jų 
ieškoti. 

SUŽEISTI J Ū R E I V I A I 

Sekmadienį apie 300 jūreivių 
iš Great Navai bazės aštuoniais 
autobusais vyko į Chicagą daly
vauti legionierių sukaktu
viniame parade. Vieno autobuso 
stabdžiams staiga sugedus, 
įvyko nelaimė, kurioje sužeista 
17 jūreivių iš trijų autobusų. 

DVIRAČIU P E R 
AMERIKA 

Tom Spasoff, nors jau su
laukęs 56 metų amžiaus, ryžosi 
pats vienas dviračiu atlikti 
kelionę nuo vieno Amerikos 
krašto iki kito. Pusiaukelę 
pasiekęs Chicagos priemiestyje 
Glenn Ellyn, kur stabtelėjo 
aplankyti giminių ir pailsėti. 
Per dieną Spasoff dviračiu 
nuvažiuoja apie 120 mylių. 

DIDĖJA ĮMONIŲ 
SKAIČIUS 

Illinois valstijos sekretorius 
George Ryan praneša, kad šiais 
metais naujų pramonės įmonių 
ir įstaigų skaičius valstijoje 
pakilo net 6%, kai tuo tarpu 
praėjusiais dvejais metais 
paaugo tik po vieną nuošimtį 
kasmet. Tarp š.m. sausio ir 
liepos mėnesio Illinois valstijoje 
įsisteigė 15,300 naujų įmonių. 
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CTA S U M O K Ė J O 
TARNAUTOJAI 

Chicagos viešojo susisiekimo 
kompanija sutiko sumokėti 
buvusiai tarnautojai 250,000 
dolerių. Ji net du kartus buvo 
pašalinta iš darbo kaip bilietų 
priėmėja, kai pranešė vadovybei 
apie važmos mokesčių vagystes. 
CTA turės užmokėti dar dviem 
ankstesniems tarnautojams, 
kurie taip pat buvo nubausti 
atleidimu iš darbo, kad ap
skundė savo viršininkus sukčia
vimu. 

KARDINOLO 
DEŠIMTMETIS 

1982 m. rugpjūčio 25 d. kard. 
Joseph Bernardin buvo atkeltas 
iš Cincinnati ir paskirtas Chica
gos arkivyskupu. Po dešimt me
tų vadovavimo Chicagos arki-
diecezijai kard. Bernardin tikisi 
sukūręs atmosferą, kurioje 
tikintieji jaučiasi laisvesni ir 
gali savo mintis laisviau išreikš
ti. Per tuos metus kardinolas 
buvo dažnai kaltinamas kraš
tutinių dešiniųjų, kad skatinąs 
nelojalumą ir neklausymą, kai 
tuo tarpu kairieji skundėsi, jog 
kard. Bernardino vadovavimas 
paleidęs arkidieceziją plūdu
riuoti „sugedimo jūroje". Pats 
kardinolas teigia, kad jis laikosi 
tvirto vidurio: „Kartais apie 
vidurį daug nekalbama, nes tik 
kraštutinieji susilaukia dėme
sio". 

Švenčiant A. Juodvalkio 80 metų sukakti. Iš kairės: Zigmas Moliejus, Ona 
Juodvalkienė ir Antanas Juodvalkis. 

Advoka tas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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