
2ND CLASS MAIL THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXIII Kaina 35 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, RUGPJŪTIS - AUGUST 29, 1992 Nr. 170 

Susitarta su Lenkija 
dėl sienos perėjimų 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Elta) 
— Lietuvos Vyriausybė patvir
tino su Lenkijos vyriausybe su
darytą sutartį „Dėl sienos 
perėjimo punktų". Ją Varšuvoje 
pasirašė vyriausybių įgalioti 
atstovai. Sutartyje konstatuo
jama, kad vykti per sieną auto
mobiliais Lazdijų-Ogorodnik 
punkte ir geležinkeliu iš Šešto
kų per Trakiškes leidžiama visą 
parą, nepriklausomai nuo vyks
tančių asmenų pilietybės, ar kie
no krovinys. Salys įsipareigoja 
atidaryti Kalvarijos-Budzisko 
sienos perėjimo punktą. Atida
rius šį punktą kroviniams ga
benti automobiliais, Lazdi
jų-Ogorodnik punktas bus skir
ta? tik keleivių transportui. 
Šalys taip pat imsis kitų prie
monių palengvinti susisiekimą 
per Lietuvos-Lenkijos sieną. Si 
sutartis sudaryta neribotam 
laikui. Ji įsigalios, kai ją patvir
tins abiejų šalių vyriausybės. 

Pertvarkyti muitus ir 
muitine 

Tą siūlo Lietuvos Centro Ju
dėjimas savo pareiškime dėl 
padėties Lietuvos muitinėje. Ja
me teigiama, kad čia „klesti ne
tvarka, protekcionizmas ir kyši
ninkavimas. Lietuvos prekyba 
su užsienio šalimis baigiama pa-
ralyžuoti. Žlugdoma netgi hu
manitarinė pagalba. Muitinės 
griovimas yra pasiekęs tokį 
mastą, kad Lietuvos Respublika 
susilaukia protesto notų iš 
užsienio valstybių" Todėl 
Lietuvos Centro Judėjimui pri
klausantys Aukščiausiosios Ta
rybos deputatai siūlo Vyriau
sybei nedelsiant reorganizuoti ir 
lieberalizuoti muitų bei muiti
nių sistemą, pateikti praside
dančiai parlamento sesijai 
konkrečių veiksmų programą. 

Ar dvasininkai bus renkami 
j Seimą? 

Lietuvos Vyskupų konferen
cijos posėdyje, įvykusiame liepos 
mėnesį, buvo pareikšta, jog 
Bažnyčia nėra linkusi leisti 
kunigams būti renkamiems į 
Seimą. Lietuvos Patriotų Są
junga (LPS) kreipėsi į Vyskupų 
konferenciją, prašydama neda
ryti kliūčių dvasininkų iškė
limui į Seimo deputatus, leisti 
dalyvauti rinkimuose bent 
tiems, kurie jau ir taip visą savo 
gyvenimą skyrė tautinei ir 
religinei veiklai, dėl to kentėjo. 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
per šimtmečius kartu su visa 
lietuvių tauta kovojo su paver
gėjais, saugojo moralines ver
tybes, nes be jų tauta nepajėgi 
atgauti savo laisvę ir atkurti 
valstybingumą, sakoma atvira
me LPS laiške Lietuvos Vysku
pų konferencijai. 

Atvyko Siaurės Tarybos 
atstovai 

I Lietuvą atvyko Šiaurės 
Tarybos kultūros komiteto 
delegacija, kurių tarpe yra Da
nijos, Švedijos ir Suomijos 
parlamentų atstovai. Rugpjūčio 
27 d. svečiai susitiko su Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko pavaduotoju Bronislo
vu Kuzmicku, parlamento švie
timo, mokslo ir kultūros komisi
jos, Baltijos Asamblėjos kultuos 
komiteto nariais. Kaip pažymė
jo delegacijos vadovė Berit 
Oscarsson, kelionės tikslas į 
Baltijos šalis — pažinti jų 

ku l tū r inę ap l inką ir ka ip 
galima plačiau išvystyti bend
radarbiavimą kultūros, mokslo 
ir švietimo srityse. Ši Šiaurės 
Tarybos darbinė grupė atsivežė 
pasiūlymų, kuriuos derins su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
konkrečiais pageidavimais. 

Bendradarbiavimo 
galimybės su Indija 

Ministro pirmininko pava
duotojas Bronislovas Lubys pri
ėmė Indijos valstybinio banko 
Generalinį direktorių Singh 
Bains, aptarė Lietuvos ir Indi
jos komercinio bei kultūrinio 
bendradarbiavimo galimybes. 

Singh Bains nuomone, Indijos 
verslininkai Lietuvos avalynės 
ir drabužių siuvimo fabrikams 
galėtų pasiūlyti įrengimų, odos, 
pusgaminių, arba įsteigti ben
dras įmones. Indija galėtų tiekti 
Lietuvai arbatą, kavą, cukrų, 
ryžius, farmacijos ir medicinos 
medžiagas arba pusgaminius. 
Abiems šalims būtų pravartu 
pasikeisti specialistų grupėmis. 
Aptartas Indijos valstybinio 
banko ir Lietuvos banko kores-
pondencinių sąskaitų atidary
mas, Indijos konsulato Vilniuje 
atidarymo sąlygos. 

Seimo kandidatų 
registracijos anketa 

Vyriausioji rinkimų komisija 
patvirtino kandidato į Lietuvos 
Seimą registracijos anketą. 
Pagal Seimo rinkimų įstatymo 
84 straipsnio nuostatas, preten
dentai turės viešai paskelbti 
žinias apie sąmoningą bend
radarbiavimą su kitų valstybių 
specialiomis tarnybomis. Kandi
datai pivalės atsakyti, ar nedir
bo Saugumo tarnyboje etati
niais darbuotojais, ar nebuvo 
užverbuoti KGB (MGB), kitų 
specialiųjų tarnybų, ar vykdė jų 
užduotis. Anketoje taip pat yra 
klausimas apie narystę komu
nistų partijoje ir joje užimtas pa
reigas. 

Viso registracijos anketoje — 
26 klausimai apie kandidatų 
išsilavinimą, visuomeninę veik
lą, dalyvavimą ankstesniuose 
rinkimuose, kitus biografijos 
duomenis. 

Savaitgalio Jubiliatai 

Kėdainiai šeštadienį minės 
620-ies metų sukaktį. Šv. Jurgio 
bažnyčioje bus pašventintas 
miesto herbas. Su naujaisiais 
a rcheologin ia i s r ad in i a i s , 
patvirtinančiais miesto įkūrimo 
datą, kėdainiečiai bei svečiai 
susipažins Didžiosios rinkos 
aikštėje ir miesto rotušėje. Dvi 
savaites Kėdainiuose kūrę vil
niečiai tapytojai savo darbus 
dovanos kėdainiečiams. Bus ir 
šventinė mugė, ir koncertai. 

Skuode jau šiandien šventė — 
pažymimos 420-osios miesto 
įkūrimo metinės. Bus atidary
tas etnografinis muziejus, vyks 
mokslinė konferencija „Skuodo 
miesto ir jo apylinkių istorija, 
kultūra" ir iškilmingas rajono 
deputatų tarybos posėdis, kuria
me bus patvirtinti miesto her 
bas ir vėliava. (V.GU.) 

Čekija ir Slovakija sutarė 
dėl išsiskyrimo tvarkaraščio 

Šimtai Irako šiitų demonstruoja paramą Saddam Husseinui po to, kai vakariečiai uždraudė Irako 
lėktuvams skristi virš pietinio Irako. Vietiniai stebėtojai, sako, kad šios demonstracijos buvo Hus 
seino valdžios specialiai suorganizuotos. 

Riaušės prieš užsieniečius Vokietijoje 
Eberswa lde , Vokietija, 

rugpjūčio 27 d. — Jau beveik 
savaitę Rostock mieste, buvu
sios komunistinės Vokietijos 
šiaurėje, vyksta riaušės prieš 
ten gyvenančius užsieniečius. 
Valdžios pareigūnai bijo, kad 
kraštutinių dešiniųjų bei neo-
nacistinių grupių puldinėjimai 
užsieniečių nesiplėstų į kitus 
rytinės Vokietijos miestus. 

Brandenburgo valstijos 
vidaus ministras Ahvin Ziel 
sakė, kad policijos padaliniai 
yra papildomi visoje šioje valsti
joje į pietus nuo Pomeranijos, 
kur dabar vyksta riaušės, 
ruoš ian t i s galimoms riau
šėms prieš užsieniečius 
šios valstijos miestuose, nes ir 
juose yra apgyvendinta daug 
užsieniečių, prašiusių azilio 
teisės. „Iš savo agentų 
sužinojome, kad kai kurios 
grupės ruošiasi pulti užsieniečių 
pr ieglaudas šios valstijos 
miestuose", jis sakė. 

— Jungtinės Tautos paskyrė 
10 mil. dol. vaistų ir maisto 
pašalpą karo pabėgėliams iš 
Kabul'o Afganistane. JT dalina 
pašalpą tik iš būstinių provin
cijos miestuose, kol nurims kau-
tvnės Kabul'e. 

A 
Riaušės plečiasi kitur 

Trečiadienio naktį tokių prie
glaudų užpuolimai prasidėjo ir 
Eberswalde, niūriame pramoni
niame mieste su 55,000 gyven
tojų, apie 25 mylios į šiaurryčius 
nuo Berlyno. Apie 150 žmonių, 
pr iklausančių kraš tu t in ių 
dešiniųjų grupei, pasivadinusiai 
„Draugai už draugystę 
Eberswalde", iš miesto aikštės 
nužygiavo prie užsieniečių prie
glaudos, keldami dešines ran
kas hitleriniu saliutu ir skan
duodami ,.Solidarumas su Ros
tock" ir „Sieg Heil". 

Prie azilio prašančiųjų prie
glaudos juos pasitiko 400 
vietinių ir federalinių poli
cininkų, apsitaisiusių kovai su 
riaušininkais. Saugodami ten 
gyvenusius 140 aziliantų nuo 
riaušininkų, jie juos evakavo. 
Po kelių trumpų susirėmimų, 
policija apsupo apie 40 jaunuo
lių ir areštavo 32 jų už netvar
kos darymą. Areštuotieji buvo iš 
Berlyno ir Eberswalde. Šiuo me
tu penki tokių „skustagalvių" 
neonacių dabar laukia teismo 

už mirtinai sumušimą laikino 
darbininko iš Angolos 1990 m. 
lapkričio mėnesį. 

Prasidėjo Rostock mieste 

Dabartinė antiužsienietiškų 
riaušių banga prasidėjo praėjusį 
šeštadienį Rostock miesto prie
miestyje, kai šimtai neonacių 
jaunimo pradėjo svaidyti ugni
nes bombas ir akmenis į vieną 
užsieniečių gyvenvietę. Dėl šių 
riaušių iš tos vietovės turėjo 
būti evakuoti ten gyvenę apie 
200 Rumunijos čigonų. Po to, 
riaušininkams kas naktį puldi-
nėjant policininkus, likusius 
saugoti namus, dalis tų namų 
buvo riaušininkų sudeginti. 

Rostock miesto policija ruo
šiasi „karštam savaitagalui". 
nes sužinota, kad šeštadienį kai
riųjų grupės organizuoja 10,000 
žmonių demonstraciją į kurią 
suvažiuos žmonės iš visos 
Vokietijos. Šių demonstrantų 
tarpe laukiama apie 1,000 
„Autonomiškųjų" grupės narių, 
kurie užsideda kaukes ir pro
vokuoja susirėmimus su saugu
mo pareigūnais. 

Ketvirtadienio vakarą Ros
tock mieste buvo ramu. Trečia
dienio naktį riaušes pradėjo 
rimti, kai apie 1,500 federalinės 
policijos pradėjo tramdyti susi
rinkusius apie 500 chuliganų. 
Po dviejų valandų susirėmimų 
policija pagaliau atstatė tvarką, 
pirmą kartą be jokių sužeidimų 
nuo šių riaušių pradžios. Buvo 
suareštuota apie 146 asmenys, 
didžiausias skaičius iš visų 
riaušių naktų. 

Iš kur jie? 

Daugelis tų chuliganų pri
klauso įvairoms neonacinėms 
grupėms ir kraštutiniųjų deši
niųjų grupėms, pasklidusioms 
po visą Vokietiją, ir jų pasis
kelbtas tikslas yra iš Vokietijos 
išvaryti visus užsieniečius, kad 
Vokietija liktų „švari rasė", 
panašiai, kaip Hitleris norėjo. 

Dauguma vokiečių baisisi to
kiais tikslais ir Rostock įvy
kiais. Bet visvien Vokietijoje 
auga pyktis prieš užsieniečius, 
jų vis didesniems skaičiams pra
šant azilio Vokietijoje ir Vokie
tijai vis juos priimant. Šįmet 
numatoma į Vokietiją priimti 
daugiau kaip 500,000 užsienie
čių. Tai dvigubai tiek, kiek per
nai. 

Politikos žinovai sako, jog šios 
riaušės ir jas kurstantis nepasi
tenkinimas daugėjančiais užsie
niečiais grasina Vokietijos poli

tiniam stabilumui. ..Rostock 
yra rėkiantis perspėjimas, kad 
Vokietijos demokratinei siste
mai gresia dideli pavojai", rašė 
Klaus Brill Miuncheno rimtai 
vertiname dienraštyje Sued-
deutsche Zeitung. Jis nurodė, 
kad partijų politika nepajėgė 
išspręsti šios problemos ir kad 
dešiniųjų grupės, kaip Respubli
konų Partija, naudodamosios šia 
problema jau laimėjo vietas 
trijų Vokietijos 16-kos valstijų 
parlamentuose. Brill rašė: 
„Kraštui pagaliau reikia ne 
politinių partijų, bet valstybi
ninkų. Riaušės turėjo pagaliau 
tai parodyti". 

Vokietijos prezidentas Ri-
chard von Weizsaecker dau
giausia skaitytojų turinčiame 
Vokietijos laikraštyje Bild 
Zeitung duotame interviu 
ramino žmones: „Užsienio 
tautoms nereikia mūsų bijoti. 
Mes pasimokėme iš istorijos. 
Mes esame įstatymo, ne smur
to valstybė. Visomis galiomis 
mes turime ir galime atsispirti 
visiems, kurie vykdo smurtą". 

Nors aziliantams nėra lei
džiama dirbti, vokiečiai tiek 
rvtuose, tiek ir vakaruose juos 

Brno, Čekoslovakija, rug
pjūčio 27 d. — Čekijos ir Slova
kijos respublikų vadai trečia
dienio vakarą pranešė, jog yra 
sutarę sausio 1 d. panaikinti 
Čekoslovakijos Federaciją, susi
darančią iš šių dviejų respub
likų. Sį pareiškimą jie padarė po 
8 valandų derybų tarp Čekijos 
premjero Vaclav Klaus ir Slova
kijos premjero Vladimir Mečiar. 
„Sausio 1 d. bus dvi respublikos, 
dvi valstybės", pasakė Mečiar. 
„Aš tikras, kad galėsime sukur
ti gerensius ryšius su Slovaki
ja, negu dabar turime", pareiš
kė V. Klaus. 

Abiejų respublikų vadai, ku
rie jau birželio mėnesį buvo 
principiniai sutarę panaikinti 
74 metus galiojusią Čekoslova
kijos Federaciją, vakar sutarė 
dėl tvarkaraščio, bet dar reikės 
tartis dėl įvairių Fedeacijos pa
naikinimo detalių. Tad, padarę 
šį bendrą pranešimą, grįžo prie 
derybų tartis dėl kitų detalių. 

Šį nutarimą dar turės patvir
tinti ir Čekoslovakijos Federaci-

laiko priežastimi bedarbystės, 
butų trūkumo, daugėjančių kri
minalinių išpuolių ir gamtos 
žalojimo. Jie labiausiai prie
šinasi, kad valdžia aziliantams 
duoda nemokamus butus, medi
cininę priežiūrą ir socialinius 
patarnavimus, kol jų bylos 
sprendžiamos. Dauguma ilgai
niui negauna azilio teisės, bet jų 
bylų sprendimas gali trukti 
mėnesius ir net porą metų. 

Piktinimasis aziliaus pra
šančiaisiais yra ypač aštrus ry
tinėje Vokietijoje, kur ypatingai 
iškilusi bedarbystė ir kraštas 
vis dar nepajėgia atsistatyti iš 
komunistinės santvarkos pada
rytos žalos. Daugelis rytinės 
Vokietijos vokiečių jaučiasi va
kariečių nugalėti, neturintys 
jokio balso krašto valdyme, nei 
savo gyvenimo vairavime. Ne
žiūrint, kad jie piktinasi smur
tu ir riaušėmis, bedarbę ir 
trūkumus kenčiantiems vokie
čiams sunku žiūrėti, kaip 
svetimtaučiai yra ir apgyven
dinti ir aprūpinti valstybinėmis 
lėšomis. 

Tūkstančiai Rostock miesto gyventoju ketvirtadieni demonstruoja prieš 
riaušininkus, kurie maištavo pereita savaitę šiame Baltijos uostamiestyje 
Vienas jaunuolis neša plakatą su užrašu: „Demokratija be smurto" Plakato 
peteliškės forma primena Rytu Vokietijos taikios revoliucijos ženklą 1989 
m. lapkričio mėnesį 

jos parlamentas ir laukiama 
opozicijos iš stipraus kairiųjų 
sparno, bet Klaus yra tikras, 
kad šis išsiskyrimas praeis. Iš 
Čekoslovakijos 15 milijonų 
gyventojų Slovakijoje gyvena 5 
milijonai. Šioje mažesnėje 
respublikoje, kuri buvo labiau 
supramoninta, negu Čekija, yra 
milžiniška bedarbė ir dėl to ne
rangumas vykdyti ekonomines 
reformas. Čekijoje, turtinges
nėje iš abiejų respublikų, 
sparčiai vykdomos ekonominės 
reformos. Bratislava yra Slo
vakijos sostinė. 

Šiuo metu vykusieji pasita
rimai Brno mieste, Čekijos 
Moravijos srities sostinėje, yra 
jau šeštieji tokie šių pasitarimų 
serijoje. Padarius šį pranešimą 
viloje, kurioje vyko pasitarimai, 
buvo girdėti nepasitenkinimo 
šauksmai iš minios, laukiančios 
už sienos. 

Pagal čia nutartą tvarkaraštį 
spalio mėnesį abi pusės paruoš 
eilę sutarčių, o lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais išspręs li
kusias problemas. 

Klaus ir Mečiar sakė, kad ats
kyrimą reikia įvykdyti iki sau
sio 1 d., kad galima būtų laisvai 
planuoti abiejų valstybių biu
džetus 1993 metams. 

Pradžioje respublikos turės tą 
pačią valiutą — kroną, bet 1992 
metais išleis savo atskirus pini
gus. 

Abu vadai sakė koordinuosią 
užsienio politiką, gynybą ir eko
nomines reformas sutarčių bū
du. Kairieji parlamento nariai 
argumentuoja, jog šiems va
dams neturi būti leista nu
spręsti kraštų ateities ir jie 
reikalauja visų gyventojų refe
rendumo. Mečiar ir Klaus sako, 
kad toks plebiscitas tik pratęstų 
neišvengiamą atsiskyrimą, tuo 
tik pakeliant jo kainą. 

Nors Klaus ir Mečiar sutaria, 
kad respublikoms reikia atsis
kirti, jie nesutaria dėl būsimų 
ryšių tarp Slovakijos ir Čekijos. 
Mečiar norėtų Federacijos, ku
rioje Slovakija gautų tarptau
tinį diplomatinį pripažinimą, 
bet ekonominiam apsisaugo
jimui laikytųsi ryšių su Čekijos 
pramone. Klaus nori „švaraus 
atsiskyrimo" su įvairių sutarčių 
tinklu, kur būtų aiškiai defi-
nuojami visi ekonominiai ryšiai. 

— Iš Kabul buvo evakuoti 
užsieniečiai Jungtinių Tautų 
darbuotojai dėl sustiprėjusių 
kautynių. Islamiškoji valdžia 
reikalauja iš JT centro jiems iš
duoti ten besislepiantį sovietų 
statytinį buv. prez. Najibullah, 
kad galėtų jį teisti už karo nusi
kaltimus. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 29 d.: Šv. Jono 
Krikštytojo nukankinimas, Ipa
tijus, Sabina. Adolfas, Barvy-
das, Gaudvydė. 

Rugpjūčio 30 d.: Gaudencija, 
Augūna, Kintenis. 

Rugpjūčio 31 d.: Šv. 
Raimundas Nonatas, Izabelė. 
Vilmantė, Vilmantas. 

Rugsėjo 1 d.: Egidijus, 
Varėna, Daugvinas. Gunda. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:12. leidžiasi 7:31. 
Temperatūra dieną 76 F (25 

C), naktį 58 F (14 C), saulėta ir 
giedra. Sekmadienį debesuota, 
su galimybe lietaus, pirmadienį 
dalinai saulėta, abi dienas 
šiltesnis oras. 



DRAUGAS, šeštadienis , 1992 m. rugpjūčio mėn. 29 d. 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 \V. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-424-4150 

KODĖL IR KAIP 
PARŪPINOM KNYGĄ 

„ATEITININKAI KANKINIAI" 
PREL. J U O Z A S PRUNSKIS 

1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, greit buvo areštuo
t i man art imi atei t ininkai: dr. 
Ign. Skrupskelis, dr. J. Leimo-
nas, dr. J . Pankauskas. Jausda
mas artėjančią mano eilę, dar 
nuvažiavau aplankyti tėvus. Už 
poros dienų dienraščio „XX am
žius" kolektyvo nar ia i vidur
naktį a t s iun tė į tėviškę vienuo
lę, kuri perdavė jų pranešimą: 
. .Paskut inis metas, bėk!" Su 
mirtinu pavojumi perbėgau rau
donarmiečių su šunimis saugo
mą sieną. Naciai uždarė į lagerį. 
Cia jau radau prof. A. Maceiną, 
kun. St. Ylą, Julių Būtėną, kun. 
K. Barauską ir kitus. Po 10 die
nų išleistas, pakeliui į Berlyną 
d a r ap lank iau Tilžėje Vydūną, 
kuris pasakojo, kad net nakčia, 
pr is imindamas okupuotą Lietu
vą, mato košmarus. 

1940 m. gruodžio 4 d. pasie
kiau Ameriką. Buvau pasiųstas 
važinėti po lietuvių kolonijas ir 
skelbti , kas vyksta Lietuvoje ir 
Europoje. Chicagoje komunistų 
la ikraš t i s ,.Vilnis'" vienu metu 
net parašė , kad Prunskis skel
bia neva išvežtų pavardes, tur
būt , čia ku r nuo paminklų ka
puose surinkęs vardus. Jaučiau, 
kad būt inas reikalas spaudoje 
kel t i k r u v i n a s l i e t u v i a m s 
skriaudas, palikti istorijai sura
šytus faktus, informuoti vaka
rų visuomene. Taip atsirado ma
no leidiniai: „15 Liųuidated 
Priests in Lithuania", „Bolševi
kų kalėjime ir Sibiro ištrėmi
me", „Lietuviai Sibire". „Lietu
va bolševikų okupacijoje" 'lietu
vių ir anglų kalbomis), „Bėgome 
nuo te roro" ir kt. 

Išeivijoje nebuvo lengva su 
knygų išleidimu. Kilo mintis 
kreiptis į labiausiai nukentėju
sių organizacijų atžalas išeivijo
je. Užkalbinau šaulių vadovybę. 
J ie mielai sutiko išleisti mano 
paruoštą „Bolševiku nužudytie
ji šauliai". Paskutiniu metu, net 
ir Lietuvoje, atitinkamai pritai
kius, perspausdinama šios kny
gos medžiaga Lietuvos šaulių 
laikraštyje. 

Kreipiausi į energingą, suma
nų tau t in inku sąjungos pirmi
ninką dr. L". Kriaučeliūną. J a m 
parodžius prielankumą, susita
rus su valdyba, buvo išleista 
knyga: „Lietuviai taut ininkai — 
komunistų kankiniai" . Si kny
ga irgi perspausdinama Lietu
voje t a u t i n i n k ų periodinėje 
spaudoje. Ją paruošėme su Leo
nardu Keruliu ir Mečiu Valiu
kėnų. Labai dar norėjau išleisti 
knygą apie man brangius skau
tus komunistų kankinius. Susi-
rišau su kai kuo iš jų vadovybės. 
Jie kilniaširdiškai atsiliepė, kad 
reikėtų leisti ne atskirų grupių, 
o visu ištremtųjų ir nužudytų 
lietuviu bendrą leidinį. Tai iš
kėlė spaudoje viena kolegė 
skautė. Žinoma, tai gražus ir 
svarbus sumanymas, tačiau bol
ševikų nužudytu , k a l i n t ų , 
ištremtų lietuvių juk buvo arti 
400.000. Aprašyti juos visus jau 
reikėtų ištisos daugiatomės en 
ciklopedijos. Kas ir kada tą 
padarys? Kas imsis išleisti? O 
delsti nebuvo galima, nes oku
pacijos metais slaptas veikimas 
buvo konspiratyvus. Protokolai, 
dienoraščiai nebuvo vedami, vi
si pavojingi dokumentai naiki-

Po sėkmingų J A S stovyklai vadovų. ių k u r s ų Atei t in inkų n a m u o s e L e m o n t e — p a t e n k i n t i k u r 
santai .-ės ir lektorės . 

narni. Žinios dar užsiliko dauge
lio atmintyje, bet gi kas savaitė 
žmonės miršta i r visus faktus 
nusineša nežinomybėn. Ruošda
mi knygas, kad ir apie atskiras 
visuomenės dalis, mes medžiagą 
užkonservuojame, išsaugome is
torijai. Be to. okupanta i žino. 
kad jų kruvini darbai regist
ruojami, pal iekami istorijai, ir 
ta i jiems šioks toks akst inas 
susilaikyti. 

Buvo dar viena aplinkybė: 
Chicagoje gyvenęs Leonardas 
Kerulis visą savo gyvenimą paš
ventė t ik r inkimui, klasifikavi
mui medžiagos apie tremtinius, 
apie komunistų kankinius. Nie
kas kitas tuo klausimu neturėjo 
tiek medžiagos, ka ip jis. Be to — 
jis dirbo Pasaulio Lietuvių ar
chyve, kur esanti medžiaga jam 
irgi buvo gerai žinoma ir pri
einama. O jis jau buvo brandžia
me amžiuje. Jo jėgos seko. Delsti 
buvo pavojinga. Lietuvių Ben
druomenės pavedimu, dar jis 
sudarė ilgą ištremtųjų sąrašą, 
bet čia tebuvo t ik vardai. 

Užkalbintas, j i s mielai sutiko 
įsijungti į paruošimą knygos 
apie a te i t in inkus kankinius. 
Nusprendėme imti plačiau — ne 
vien komunistų, bet ir nacių 
kankinius. Čia sutiko įsijungti 
ir Pilypas Naru t i s , pats buvęs 
nacių kankinys . Visi t rys grie-
bėmės darbo. T a i nebuvo leng
va, nes reikėjo viską atlikti šalia 
kitų savo kasdienių pareigų. 
Didžią darbo dalį atliko Leonar
das Kerulis. naudodamas savo 
turimus šal t inius . P. Narut is 
rūpestingai pa te ikė savo turi
mas ir su r ink tas žinias apie 
atei t ininkus nacių kankinius, 
priedo dar prijungė nuotraukas 
žinių, paskelbtų apie kiekvieną 
L ie tuv ių enc ik lopedi jo je . 
Reikėjo viską jungti į vieną 
aprašą, ką sut iko atlikti L. 
Kerulis. Kaip t ik laiku j is šiuos 
uždavinius a t l i k o , nes jau 
pernai mirė. O jis buvo ne
pamainomas. 

Mums buvo drąsu knygą ruoš
ti , kadangi prel . V. Balčiūnas 
pažadėjo ją išleisti „Krikščionis 
gyvenime" leidyklos vardu. 

Beruošdami susidūrėme su 
problemomis. Ką daryti su tais, 
kurie pirma buvo ateitininkai, 
o paskiau įsijungė dirbti kitoje 
organizacijoje? Nusprendėme, 
kad jeigu jie įsijungė į kitą 
pa t r io t inę organizaci ją , j ie 
vistiek paminėt ini knygoje, ne
bent jie būtų kaip nors ėmę 
veikti prieš a te i t in inkus . Taip 
atkrito V. Rastenis, gal dar 
vienas kitas, be t labai nedaug. 

Kita problema — į kurį skyrių 
dėti tuos. kurie buvo ir bolševi
kų, ir nacių kankinia i , kaip 
Julius Būtėnas . Nusprendėm, 
kad reikia dėti j tą skyrių — nuo 
kurių buvo lemiamas smūgis jų 
darbuotei ar gyvybei. Taigi J. 
Būtėnas pateko į bolševikų kan
kinių skyrių, nes jis žuvo nuo tų 
kraugerių. 

Čia su pagarba reikia pami
nėti ir atei t ininkuos dabartinį 
vadą inž. Juozą Polikaitį, kuris, 
sunkaus darbų krūvio apsun
kintas, dar pasiėmė šios knygos 
paskleidimo uždavin į . J a m 
reikia talkos. 

Esame labai dėkingi ir rašy
tojui istorikui Česlovui Grince-

ATEITININKŲ STUDIJŲ DIENOS 
1992 m. rugsėjo 4-7 dienomis Dainavoje, Michigan 

Penktadienis , rugsėjo 4 d. 

4:00 Registracija 
7:00 Vakarienė 
8:30 Vakaro programa: dr. 

Adolfo Damušio gy venmo vaiz
dajuostės r o d y m a s . Įžangą 
padaro bei laiko dvasią aptaria 
Juozas Baužys. 

Vaišės „Baltojo avino" sve
t a i n ė j e . Va i š i na Detroi to 
atei t ininkai . 

Šeštadienis , rugsėjo 5 d. 

8:00 Šv. Mišios 
Pusryčiai 
10:00 Paskaitos: 
Vytautas Bieliauskas, „Sąži

nės ieškojimas: Rytuose ir 
Vakaruose". 

Petras Kaufmanas, „Moksli
n i n k ų ir moks lo padė t i s 
Lietuvoje". 

12:30 Pietūs 
2:00 Simpoziumas: Dvasinio 

atgimimo prošvaistės Lietuvoje. 
Vadovauja — Lilė Gražulienė. 
Dalyviai: Justinas Milušauskas, 
„Iš dvasinės tuštumos, žiūrint į 
tiesą", Ramunė Murauskaitė, 
„Kristaus sut ikimas bendruo
menėje" , Kun. Valdemaras 
Cukuras , „Ar esame pasiruošę 
naujam dvasiniam pokyčiui?" 
Diskutantai: Aušra Danieliūtė 
ir kun. Algirdas Paliokas. 

6:00 Vakarienė 
8:00 Poezijos vakaras: daly

vauja Julija Švabaitė-Gylienė ir 
Jul ius Keleras. 

Va i šės „Ba l to jo a v i n o " 
svetainėje. Vaišina Clevelando 
ateit ininkai. 

Sekmadienis , rugsėjo 6 d. 

8:30 Pusryčiai 
9:30 Paskaitos: Darius Sužie

dėlis, „Lietuva tarptautinėse or
ganizacijose — privilegijos ir 
įsipareigojimai". Pranas Zunde, 
„Vytauto Didžiojo universitetas 
ir grįžimas tėvynėn". 

12:00 Šv. Mišios 
Pietūs 
2:00 Antano Masionio knygos 

Ateitininkų dvasia nepalūžo 
pris ta tymas. Knygą aptaria 
Indrė Čiuplinskaitė, Vytenis 
Sta tkus ir Gytis Liulevičius. 
Dalyvauja ir žodį t a r i a knygos 
autorius Antanas Masionis. 

vičiui, kuris malonėjo rankraštį 
peržiūrėti. 

Dar kartą peržvelgęs šios kny
gos turinį, dar kartą peržiūrėjęs 
tuos baisius faktus, norėčiau 
pasakyti, kad ji iš tikrųjų rašyta 
kankinių krauju ir ašaromis. 
Reikėjo kokio nors paminklo 
jiem, užkastiems bendrame ka
pe Sibiro taigose. Jų mirtys 
neturi likti užmirštyje. Kiek
vienas pasistenkim susipažinti 
su jų sunkiausiomis dienomis, 
mirštant badu sunkių darbų 
vergų stovyklose, Sibiro spei
guose kertant miškus ar dre
bant šaltuose barakuose. Čia 
buvo mūsų tėvai, broliai, artimi 
pažįstami, seneliai, vaikai ir 
moterys. 

Norėtųsi, kad išeitų šios kny
gos dar antras tomas, sudarytas 
iš Lietuvoje turimų žinių, kurių 
mes negalėjome gauti . 

6:00 Vakarienė 
8:00 Muzikos vakaras — pra

veda studentų folkloro grupė iš 
Lietuvos. Programoje dainos ir 
tautosaka. 

Vaišės „Bal tojo a v i n o " 
svetainėje. Vaišinta Toronto 
ateit ininkai. 

Pirmadienis, rugsėjo 7 d. 

8:30 Šv. Mišioas 
Pusryčiai 
10:00 Užbaigimas — praveda 

Juozas Polikaitis. 

STUDIJŲ DIENŲ KAINOS 

Sendraugiams: 
Seimai — 
Kambarys, visam laikui — 50 

dol. 
Maistas suaugusiam, v isam 

laikui — 5 0 dol. 
Maistas vaikui (5-15), v i sam 

laikui — 2 5 dol. 
Asmeniui — 
Nakvynė ir maistas, v i sam 

laikui - 80 dol. 
Nakvynė ir* maistas, dienai — 

35 dol. 
Maistas, dienai — 20 dol. 
Studentams: 
Nakvynė ir maistas , v isam 

laikui — 50 dol. 
Nakvynė ir maistas, dienai — 

20 dol. 
Jei iš šeimos dalyvauja dau

giau negu trys nariai, tai ketvir
t a m nariui suteikiama 10 dol., 
penktam 20 dol. nuolaida. 

Reg i s t ruo j an t i s p r a š o m a 
įmokėti iki 25% studijų dienų 
mokesčio. Čekius rašyti Lithua-
nian Catholic Federation Atei
tis, Inc. Registraciją siųsti: Lidi
jai Ringienei, 50 Carriage Trai l , 
Palos Heights, IL 60453. Tel. 
(708) 361-2557. 

SMAGI G E G U Ž I N E 

Ate i t in inkų n a m ų gegužinė 
praėjusį sekmadienį buvo labai 
sėkminga: p u i k u s oras , ge ra s 
mais tas , t u r t i n g a loterija, be 
„p r i eka i š tų" maloni Barniškio 
muz ika ir da ina , ir gausūs sve
čiai. J i e visi (o gal t ik dalis) susi
r i nko iš PLC-tro, po PLB pirm. 
Br. Nainio p r a n e š i m o iš kelio
n ė s po L i e t u v ą į s p ū d ž i ų . 
Klausytojai , B. Nain ienės buvo 
p a r a g i n t i p a s i n a u d o t i Ate i 
t i n inkų n a m ų pastogėje gami
n a m a i s p ie tumis , poilsiu ir pa
bendrav imu N a m ų ąžuolyne. 
Ačiū visiems gegužinėje ta lk i 
nus iems mais to ir gėrimų tieki
mu i ir loterijoje. Taryba labai 
dėkoja, o ypač visiems ats i 
l ank ius iems a ts ivės int i ąžuolų 
paunksmėje ir pabendrau t i su 
paž įs tamais gamtoje. 

j d v 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds, III. 
Te l . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulsskl Rd„ Chicsgo. IL 

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

TERESĖ KAZLAUSKAS, M D 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

9 0 0 Ravlnla PI . 
Orland Psrk. IL 

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

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Sta. B, tel. (708) 512-0084 
Vvestmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

DOVANOS ATEITININKŲ 
NAMAMS 

Marquette Parke buvusios 
parduotuvės PARAMA savinin
kai, Jurgis ir Aniceta Mažeikai, 
pardavė savo prekyvie tę ir 
išvykdami Floridon, gausiai ap
dovanojo Ateit ininkų n a m u s ir 
Jaunimo stovyklą „Dainavą". 

Ateitininkų namai gavo gerą 
kompiuterį, TV apara tą su 
VCR, knygoms lentyną, sofas, 
fotelius, staliukus ir daug ki tų 
vertingų reikmenų. DAINA
VAI gi pade vanojo TV aparatą, 
gražioje sp in te lė je S t e r e o 
(Telefunken) ir v a r g o n u s. 

Atei t ininkų n a m ų t a r y b a 
Mažeikams lahai už tai dėkingi. 
Taip pat dėkoja J . Lieponiui, 
paskolinusiam savo sunkvežimį 
daiktų suvežimui, E. Stasiuliui 
už vairavimą ir darbo ta lką ir 
A. Pargauskui. J. ir A. Darnu 
šiams. P. Kazlauskui ir R. 
Masiulytei už pagalbą per
vežant daiktus, o Marijai Salik-
lienei. daug metų išdirbusiai 
Paramoje, užjos žodį apdovano-
tojų kryptimi. 
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LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71st S t 
312-436-5596 

4149 W. 63rd St. 
312 -7 )5 -7709 

Chicago, IL 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tol. (312)735-5556 

507 S. Gllbert, LaGrange. IL. 
Tol. (70S) 352-4497 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Ce-mak Rd. 
VVastchoster. IL 60153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Stroot, Chicago 

T o l . (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (709)249-0097; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

9449 So. Pulaskl Rood 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W«st Avo., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

Kab. t o l . (1-312) 585-0348; 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. t o l . (1-312) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Rodžio Avo., 
Chicago, III. 60652 

Namuose geras pavyzdys — 
tai geriausias auklėjimo būdas. 

K. Paltarokas 

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

ligos >r chirurgija 
Moly Cross, 2701 W 68 St . Chicago 

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

Tel. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitartą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol. 312-735-7709 

217 E i27st St 
Lemont IL 60439 

Tol. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roborts Rosd 
Hlckory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FatnHy M»dlc«i CNntc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

S'tver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (708) 257-2205 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 797-7575 
5 7 9 0 Archer Avo. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezlfoe k skausmo 

gydymo opocloHotol 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tol. 709 999 9978 

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

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

Pirmd 3 v p p - 7 v.v.. antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle Avo. , Chicago 
1-312) 779-9999 arba (1-312) 499-4441 

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 Rood. 
Tol. (1-312) 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tel . (708) 599-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tol. kabineto Ir boto: (709)952-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 501h A v o . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd. , Chicago 

312-595-1955 
172 SchlHor St., Elmhurst. IL 60126 

709-941-2909 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marpuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundoo Ave., Elgln, I I I . 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Roborts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71StSt. 

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

Palos Vision Cerrter, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III. Ketv vai. 3-6 v.v. 

Tol. (708) 449-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

Kabineto te l . (1-312) 779-2880. 
Roz. (709) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2494 W. 71ot Stroot 
(1 -312)434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archer Avo. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1312) 595-7755 

A R A S ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Somorttsn Medlcsl Conter-

Noperviiie Csmpuo 
1020 E. Ogdon Avo., turte 310. 

MopervIHe IL 90993 
Tol. 1-709-527-0090 

Valandos pagal c ' i<ita'ima 

• 



Šv. Kazimiero vienuolijai 

AŠTUONIASDEŠIMT 
PENKERI METAI 

Sekmadienį sueina aštuntas 
dešimt penkeri metai, kai krys 
drąsios jaunos mergaitės -
Kazimiera Kaupaitė. Judita 
Dvaranauskaitė ir Antanina 
Unguraitytė — 1907 m. rugpjū 
čio 30 d. padarė pirmuosius įža
dus, o rugpjūčio 29 d. gavo vie
nuoliškus drabužius. Jos priėmė 
naujus vardus — K. Kaupai-
tė-Marija, J. Dvaranauskaitė — 
Immaculata ir A Unguraitytė 
— Concepta. Tai buvo Marijos 
Nekaltai Pradėtosios titulas. 
Vienuolijos globėju Harrison 
vyskupas John W. Shanahan 
parinko šv. Kazimierą. Tais 
pačiais metais nuo rudens jau 
mokytojavo Mount Carmel 
lietuvių parapijos mokykloje. 

Kazimiera Kaupaitė, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
steigėja, savo brolio kun. An
tano Kaupo, dirbusio Scranton. 
Pa., buvo atkviesta 1897 m. Bet 
nauji papročiai, gyvenimo būdas 
jai nepatiko. Ji jautė pašaukimą 
į vienuolyną, bet norėjo dirbti 
tarp lietuvių ir su lietuviais. 

Brolio prašoma, ji pasiliko šei
mininkauti iki 1901 m. 1901m. 
ji grįžo į savo tėviške Ramygalą 
ir svajojo, kaip susirasti draugių 
ir kurti vienuolyną 1902 m. ji 
išvyko į Šveicariją ir laikinai 
prisiglaudė pas Šv. Kryžiaus 
seseris Ingebohly. Padedant 
kun. A. Milukui ir kun. A. Kau
pui, nuo 1905 m. apsigyveno 
JAV Scrantone pas Marijos 
Nekalčiausios Širdies seseris. 
Jų generalinė vyresnioji motina 
Cirilė joms parodė labai daug 
širdies, supratimo ir globos. 

Motinos Marijos tikslas buvo 
lietuviškos mokyklos, religinis 
ir tautinis auklėjimas ir moky
mas. Tai galėjo padaryti tik ten, 
kur buvo jau daugiau lietuvių 
ir lietuviškų parapijų. Kun. An
tano Staniukyno pastangomis 
jos buvo priimtos tuo metu 
Chicagos arkivyskupo kardin. 
G. Mundelein ir gavo pirkti 
žemės, ant kurios jau galėjo 
steigti pagrindinius vienuolyno 
namus, mokyklą ir pamažu 
plėstis. Tai padarė 1911 m. 
Motina Cirilė. Marijos Nekal
čiausios Širdies vienuolyno vir
šininkė ir kitos buvusios jos 
įgaliotinės. 1913 m. Motina 
Cirilė jau leido išsirinkti savo 
generalinę viršininke, kuria 
tapo pati steigėja Motina Mari
ja Kaupaitė. 

Šv. Kazimiero seserų vie
nuolija pamažu augo, plėtėsi, 
užėmė vis naujus darbus. Prie 
parapijų kūrėsi lietuviškos 
mokyklos. Klebonai norėjo, kad 
jų vadovavimą perimtų seserys. 
Jos ne tik pasiruošimu, bet ir 
pasiaukojimu buvo pirmoj vie
toj. Jomis galėjo pasitikėti pa
rapijų komitetai, vaikų tėvai ir 
net ne lietuviai. 

Dar prieš pirmąjį pasaulini 
karą seserys kazimierietės dir
bo septyniose pradžios mokyk
lose ir buvo prašomos daugiau 
darbų apsiimti, nors žmogiškos 
jėgos sekte seko. 1911 metais, 
tik persikėlus į Chicagą, buvo 
kun. A. Staniukyno ir seserų 
įsteigta mergaičių akademija, 
kuri nuolat augo mokinių skai
čiumi ir baigusiųjų užimamomis 
vietomis. Vėliau jos turėjo net 
dvi aukštesniojo mokslo aka
demijas. 

Neužtenkant vietos ir ne
galint patarnauti visoms no
rinčioms akademijoje siekti 
mokslo, 1952 m. buvo įkurta 
Marijos aukštesnioji mokykla. 
nupirkus žemės ir pravedus 
takus ir gatves Kiek išleido ta 
mokykla mokinių, šiandien 
sunku suskaičiuoti, bet žinoma. 

kad ji ilgai tarnavo lietuvėms 
mergaitėms. Paskiau turėjo 
priimti ir kitų tautybių mokslei
ves, nes įsikūrė išaugusiame 
mieste ir pasikeitusioje 
gyventojų atžvilgiu aplinkoje. 
Tai visų vienuolijų kelias — 
laikui bėgant, jos turi prisi
taikyti prie sąlygų ir gyventojų 
sudėties, nelieka tik vienos 
kurios tautybės nuosavybe. 

Sukaktį švenčianti vienuolija 
nėra tik įsteigta organizacija, 
siekianti religinių ir tautinių 
tikslų. Kazimierietės siekė 
tobulybės, plėtė ir palaikė 
lietuvišką kultūrą, spaudą, 
lietuviškas knygas ir laik
raščius. Jie turėjo likti ateities 
istorijai, ką nuveikė Lietuvos 
ateiviai. Jos pačios leido ,,Šv. 
Kazimiero Akademijos Aidus", 
„Aidutį", kuriuose gabesnės 
mokinės išmėgino savo rašyto-
jiškus gabumus. Jos rinko taip 
pat ir bibliotekai knygas, di
džiuosius laikraščius, kaip 
„Draugo", „Darbininko" ir 
„Garso" komplektus. Tai is
torinė medžiaga Lietuvos ir 
lietuviu gyvenimui svetimose 
žemėse parodyti. 

PRANAŠYSTĖS NEIŠSIPILDĖ Rimties valandėlei 

Kas pasuko istorijos ratą 

* * * 

ov. Kazimiero seserų vienuo
lija buvo įkurta ir Lietuvoje. Jas 
pakvietė vysk. Pr. Karevičius 
1920 m. Motina Marija su ke
liomis seserimis nuvyko į 
Lietuvą, ir jau lapkričio 19 d. 
vienuolija įkurta Lietuvoje, jai 
atiduodant Pažaislį. Tai buvo 
senas kamandulų vienuolynas, 
kuris reikalavo didelio remon
to. Seserys rūmus atremontavo, 
sodą ir parką ištaisė ir iš čia plė
tėsi po visą Lietuvą. Į patį 
Pažaislį vyko net ekskursijos iš 
svetimų kraštų apžiūrėti ir pasi
džiaugti. Tai buvo jų centras. 
Bet jos tuoj kūrė mokyklas, 
bendrabučius, amatų dirbtuves, 
prieglaudas. 

Iki 1928 m. Lietuvos kazimie-
rietėms vadovavo Motina Im
maculata Dvaranauskaitė. Ji 
buvo plačių užmojų, pati darbš
ti ir reikalaujanti aukos iš kitų. 
Ir Lietuvoje, kaip ir Amerikoje, 
Šv. Kazimiero seserys dirbo la
bai uoliai, nepaisydamos nuo
vargio ir atiduodamos didelį 
pasiaukojimą, kad tik aplinka 
darytųsi gražesnė, kad Dievas 
būtu labiau garbinamas ir 
mylimas, kad kazimieriečių 
auklėtinės visuomet būtų iš
tikimos savo religijai ir tautai. 

Didžiausia ir svarbiausia jų 
įstaiga buvo „Saulės" gimnazi
ja, kuri išleido daug susipra
tusių katalikių inteligenčių ir 
Lietuvos gyvenimo statytojų. 
Bet atėję bolševikai seseris iš
vaikė, namus ir mokyklas nu
savino. Tik dabar pradeda ir ten 
Šv. Kazimiero vienuolija 
atsigauti. 

Po aštuoniasdešimt penkerių 
metų nuo Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos įkūrimo, vado
vavimo pačios įkūrėjos Motinos 
Marijos, neužsileido ir jos 
pasekėjos seserys Juozapa, Teo
filė, Adorata, Laurenca, Joanel-
la ir dabartinė Marilyn Kuzmic
kus. Jos nemažiau yra susirūpi
nusios vienuolijos ateitimi, tiks
lų siekimu, labdaringais ir švie
timo darbais. Nors pašaukimų 
ir sumažėjo, — tai visuotinė pro
blema, — bet vienuolija pamažu 
auga, stiprėja, užima naujus plo
tus ir siekia asmeniškos bei 
visuotinės krikščioniškos tobu
lybės. Aštuoniasdešimt penkeri 
metai tegul paskatina pačias 
seseris ir jų rėmėjus melstis, 
kad Dievas pašauktų daugiau 
pjovėjų į savo pjūtį. 

Pr. Gr. 

Kai 1988 m. pradžioje ėmė 
reikštis sovietų pavergtų tautų 
atbudimas ir Vakarų pasaulyje 
pasigirdo padrąsinantieji žo
džiai dėl šių tautų laisvės, 
Lietuvoje tar tum partijos para
ginti spaudoje pasipylė tautos 
duobkasių „graudūs verksmai". 
Juozas Baltušis tuojau ėmė bar
ti JAV prezidentą Ronald Rea-
ganą, senatorius ir kongresma-
nus, isteriškai šaukdamas, lyg 
atstovaudamas lietuvių tautai, 
kuri, jo žodžiais tariant, pati 
pasirinko savo kelią. Jo nuomo
ne, ji pasiekė tikro valstybin
gumo, laisvės, nepriklauso
mybės ir saugumo. J. Baltušis 
su įtūžimu pranašavo, kad visos 
pastangos pasukti Lietuvą kitu 
keliu iš anksto pasmerktos žūti. 

Ar pabėgėl ia i i šdavė 
Lietuvą? 

Toliau jis ėmė plūsti tuos, 
kurie, nenorėdami žūti sovietų 
kalėjimuose ar koncentracijos 
stovyklose, pasitraukė iš Lie
tuvos ir surado prieglobstį JAV 
ir kitose Vakarų šalyse, kur už 
trupinį aukso ir gardaus valgio 
šaukštą išduoda Lietuvą ir lie
tuvių tautą. Pagaliau jis įspėja: 
„Niekados jums nepavyks įgy
vendinti savo svaičiojimų, 
pasukti istorijos ratą atgal, 
pasėti nesantaiką tarp tautų. 
Lietuvių tauta pakilusi naujam 
gyvenimui - laisva, užsigrūdi
nusi, galinga. Ji niekam nebe-
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vergaus". 
Kiekvienas sakinys yra per

sunktas bolševikiniu patosu ir 
melu. Kokiu gi būdu lietuvių 
tauta pasirinko savo kelią? Ar 
ne Raudonoji armija su Hitlerio 
palaiminimu primetė tautai 
baisų likimą. O apie kokią 
lrisve, valstybingumą ir nepri
klausomybę J. Baltušis kliedė-
jęs. Juk visas ekonominis gyve
nimas buvo su?"*iautas, geriausi 
tautos sūnūs i. oukterys kaip 
baisūs nusikaltėliais kankina
mi saugumo rūsiuose ar kalėji
muose. Visi, neišskiriant 
moterų ir kūdikių, užkaltuose 
vagonuose turėjo palikti 
gimtąją šalį ir vežami sunai
kinimui, kenčiant badą ir šaltį. 
Argi tokią laisvę lietuvių tauta 
pasirinko? Taip gali kliedėti tik 
pamišėlis ar parsidavęs judo-
šius, nevertas save lietuviu 
vadintis. 

Niekas pabėgėlių auksu nepa
pirko, patys JAV ir kitur, sun
kiai dirbdami, susikūrė sau pra
gyvenimą. Lietuvai duobės jie 
nekasė, bet stengėsi ją ištraukti 
iš žiaurios sovietinės panteros 
nasrų. (Literatūra ir menas, 
1988 m. Nr.8) 

Esame liudininkai, kad J. Bal
tušio pranašavimas, jog istorijos 
ratas nebus pasuktas, yra fana
tiko kliedėjimas. Prisimindami 
paskutinius jo žodžius, kad 
lietuvių tauta pakilusi naujam 

Motina Marija Kaupaitė. Šv. Kazimiero vienuolijos steigėja. 

gyvenimui — laisva, užsigrūdi
nusi ir galinga. Ji niekam nebe
vergaus". Čia turime pripažinti, 
kad buvo pranašiški žodžiai. 
Lietuva drįso pasiskelbti nepri
klausoma valstybe, ir visas pa
saulis ją pripažino. 

Kitas pamokslautojas Anato
lijus Rasteika tame pačiame 
„Lit. ir menas" Nr. straipsnely
je „Nesukiršinsit" iškelia, jog 
Lietuvoje dirba 1500 architektų 
ir tai, sako, viršija Prancūzijos 
ir JAV rodiklius. Juk nesvarbu, 
kiek tų architektų yra, bet ką jie 
padarė. Jiems toli iki Amerikos 
ar Prancūzijos produkcijos. 

A. Rusteika kaltina išeivius, 
kad jie nori sukiršinti lietuvius 
su kitomis broliškomis respubli
komis ir suardyti lietuvių tau
tos vienybę. 

Gyvenimas nuėjo savo keliu — 
visos broliškos respublikos 
panorėjo būti nepriklausomos, 
atsikratyti joms primesto sovie
tinio režimo. Jos tapo laisvos. O 
tautos vienybę ardo ne išeiviai, 
kurie mylėjo ir myli savo tėvynę 
ir tautą, bet užsilikę tautos 
duobkasiai, murkdydamiesi po
litiniam purve, kad išsaugotų 
nors dalį savo prarastų pri
vilegijų. 

Tame pat „Lit. ir meno" 
numery atsiliepia ir Vytautas 
Radaitis, sakydamas, jog tik 
Tarybų Rusija pripažino lietu
vių tautos teisę apsispręsti. 
Koks tas pripažinimas, jei 
pasiuntė Raudonąją armiją 
,,Ant durtuvų atnešti laisvę". 
Tik bendromis Pabaltijo tautų 
pastangomis Raudonoji armija 
buvo sulaikyta ir Maskvoje 
pasirašyta Taikos sutartis. 

Ir A. Čekuolis klydo 

Net labai apdairus Algi
mantas Čekuolis, „Gimtojo 
krašto" redaktorius, kur is 
Lietuvai lemtingais momentais 
parodė daug drąsos ir sumanu
mo, gindamas Lietuvos reikalus 
spaudoje ir televizijoje, šių 
įvykių nepramatė.* Štai jo žo
džiai: „Ką mes sakome išei
viams, kai susėdame draugiškai 
— ar Vilniuje ar pas juos? 
Nuogą teisybę. Sakome — 
politinė pasaulio padėtis 
nepasikeis iki šimtmečio 
pabaigos, o, matyt, ir gerokai 
vėliau. Pokario sankloda 
Europoje, jos sienos legalizuotos 
nuo 1939 m. nepuolimo paktu 
(jis neteko galios), o Reicho 
sutriuškinimo faktu bei 
Helsinkio aktu apie valstybinių 
sienų Europoje nekintamumą. 
Jį pasirašė 35 Europos valstybės 
bei JAV ir Kanada. Tokioje si
tuacijoje išeivijos šaka be 
glaudaus ryšio su tautos kamie-

KURIS ŽEMINASI, BUS 
PAAUKŠTINTAS 

Viešpats Jėzus kalbėjo ir mokė 
visur ir visus savo brolius. Tam 
jis buvo Tėvo atsiųstas, tam jis 
tapo žmogumi, kad nesiskirtų 
nuo kitų. Net pakviestas į ves
tuves, jis nesiliovė kalbėjęs. Visi 
žiūrėjo į jį, kaip jis elgsis, kaip 
jis savo žodžius sutaikys su savo 
veiksmais. Ir Evangelija sako, 
kad vestuvių dalyviai stebėjo jį. 
„Jėzui įeinant subatoje į vieno 
parisiejų vyresniojo namus val
gyti, atsitiko, kad jie tykojo jo" 
(Lk.14,1). 

Bet Jėzus nesuglumo. J i s 
nenusileido savo misijoje ir 
pagydė vieną ligonį, sergantį 
vandens liga. Kai j is jų 
paklausė, ką jie darytų, jei jų 
asilas subatos dieną įkristų į 
šulinį, jie tylėjo. Tada jis pasakė 
jiems tiesioginį pamokslą: „Pa
kviestas į vestuves, nesisėsk pir
moje vietoje, kad kartais nebūtų 
pakviestas garbingesnis už ta
ve, kad tas, kurs tave ir jį 
kvietė, atėjęs nesakytų tau: 
Užleisk šitam vietą! Tuomet ir 
tu turėtumei nuraudęs sėstis 
paskutinėje vietoje" (Lk. 14,8-9). 
Ir toliau Jėzus aiškiai pasako 
pakviestajam: „Nes kiekvienas, 
kurs save aukština, bus paže
mintas, ir kuris save žemina, 
bus paaukštintas (Lk.14,11). 

Apie tai parisiejai žinojo, nes 
jau Senajam Testamente, kurį 
jie sakėsi išstudijavę ir pritaikę 
sau ir kitiems, jau buvo parašy
ta: „Juo tu didesnis, juo labiau 
žemink save visame, ir tu rasi 
malonės pas Dievą" (Eccli.3.20). 

Nusižeminimas buvo svarbus 
ne tik krikščionims, Jėzaus 
klausytojams ir mokiniams, bet 

nu, nudžius. Kamienas be vie
nos šakos, nors ir labai brangios 
visiems, išliks". 

Toliau jis sako: „Sugalvoti 
kažkokią Lietuvos „pripažini
mo" ar „nepripažinimo" teoriją 
ir ja grįsti santykius? Emigran
tinės organizacijos neturi vals
tybingumo. Kad gautų ką nors 
pripažinti ar ne, o valstybės tai 
padarė seniai — ir Jaltoje, ir 
nustatant pokario sienas, ir Hel
sinkyje". 

Gyvenimas parodė, kad lietu
vių tauta pasiekė laisvę ir ne
priklausomybę dar nepasibai
gus dvidešimtajam amžiui. Ji 
pasiekė laisvę, kokia žmogui 
yra įgimta, o ne primesta kitos 
stipresnės tautos. Tauta 50 
metų kentė kaip šunelis pririš
tas prie grandinės sadizmu pa
remtą sovietinę tvarką. O senų 
laikų gailisi nebent tie, kurie 
naudojosi liaudies sąskaiton 
įvairiausiomis privilegijomis, 
gėrybėmis ir žemiškais malonu
mais. 

ir parisiejams, kurie save aukš
tino vien dėl to, kad jie neva 
laikėsi visų įstatymų ir juos dėjo 
ant tamsių žmonių, kurie tų 
įstatymų nesuprato. Dėlto Jėzus 
ir pasakė jiems aiškiai, kad jie 
nesirinktų garbingu ir pirmųjų 
vietų, bet žinotų, kad gali būti 
už juos garbingesnių, turinčių 
užimti pirmąsias vietas prie 
stalo ar viešose vietose. 

Tai neatrodo, kad buvo laikas 
pasakyti teisybę. Bet taip pat 
parisiejai neturėjo tykoti jį 
sugauti nusikalstant jų įstaty
mams ir subatoje pagydant li
gonį. Tie žodžiai buvo taikomi 
visiems, kurie norėjo Jėzui pa
kenkti, kai jis atėjo į parisiejaus 
namus valgyti. 

Jėzus pasakė ir pačiam šeimi
ninkui tinkamus Dievo Sūnaus 
žodžius, kuriuos turėjo supras
ti šeimininkas ir visi susirin
kusieji. „Bet, keldamas pokylį, 
pasikviesk beturčių, luošų, 
raišų ir aklų. Tai tu būsi palai
mintas, nes jie neturi, kuo tau 
atsilyginti; bus gi tau atsily
ginta teisiųjų prisikėlime". 
(Lk.14,13-14). Jėzus norėjo 
šeimininkui pasakyti, kad jis 
turi pirmiau rūpintis gerais dar
bais, o ne pasiaukštinimu sau 
lygių ar net aukštesnių tarpe. 
Dievas atsilygina prisikėlime 
tik nusižeminusiems šioje 
žemėje, tarp šios žemės žmonių, 
kurie yra vargšai ir negali tur
tingesniems atsilyginti. 

Ir Šv. Paulius savo broliams 
kalba, kad , jūs prisiartinote 
prie Siono kalno ir gyvojo Dievo 
miesto, prie dangiškosios Jeru
zalės, prie daug tūkstančių 
angelų susirinkimo, prie įrašytų 
danguje pirmagimių bažnyčios, 
prie visų teisėjo Dievo, prie 
tobulų teisiųjų dvasių, prie 
naujosios sandoros tarpininko 
Jėzaus ir prie apšlakstymo 
krauju, geriau kalbančio, kaip 
Abelio" % d . 12,22-24). 

Jėzaus žodžiai nebuvo veltui 
pasakyti parisiejams. Jie turėjo 
juos vykdyti, jei norėjo būti 
išgelbėti, jei norėjo prisiartinti 
prie tikrojo ir gyvojo Dievo, kurį 
sakėsi tikį ir jo įsakymus vykdą. 
Jėzus savo gyvybe, krauju ir pri
sikėlimu patvirtino savo žodžių 
teisingumą, nes tie žodžiai buvo 
pasakyti Tėvo vardu. Tik Jėzus 
galėjo pasakyti savo mokiniams 
ir apaštalams: „Imkite sau ma
no jungą ir mokykitės iš manęs, 
nes aš romus ir nuolankios šir
dies; taip jūs rasite savo sieloms 
poilsio. Nes mano jungas saldus 
ir mano našta lengva" (Mt.ll, 
29-30). Savo pavyzdžiu Jėzus 
parodė tai ir parisiejaus namuo
se, kur buvo tykojama, kaip jis 
pasielgs. _ p A 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAIT1ENĖ 
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„Nesuk man galvos ir nepriekaištauk!", įsiutęs 

šiurkščiai jis atkirto. „Aš čia niekuo dėtas! Pati esi 
kalta, kad nepasižymėjai geru elgesiu", su panieka 
pridūrė. 

„Tu neturi teisės taip kalbėti. Gėdykis! Esu tikra, 
kad pats savo žodžiais netiki. Tačiau taip kalbi, norė
damas save pateisinti". 

„Liaukis su savo priekaištais ir pamokslais", su
riko jis ir bandė nuo manęs pasišalinti. 

„Sam! Sam! Palauk! Nebūk toks žiaurus! Nepalik 
manęs! Juk abudu suklydome. Tad pagalvokim ir 
nuspręskim, ką dabar turime daryti? Žinok, kad aš 
nieko daugiau neturiu pasaulyje tik tave. Maldauju, 
nepalik manęs juodžiausiose mano gyvenimo dienose. 
Nebūk šiaudadūšis!" Ir sugriebusi už rankos, bandžiau 
jį sulaikyti. Tačiau jis ištrūko. 

„Ar tu pamišai ar ką? Eik po velniais! Atsikabink 
nuo manęs! Ir nedrįsk mane kaltinti!" piktai išdrožė. 
Vikriai apsisuko. Ir netgi „sudiev" nepasakęs, kaip iš
baidytas kiškis, neatsigręždamas pasileido per parką. 
Kraujas man į galvą mušė. Širdis daužėsi. O galvoje 
sukosi mintis: baigta! baigta! 

Tokiu tragišku momentu maniau, kad iš proto 
išeisiu. Ilgokai, lyg apstulbus, vos neapalpdama, sto

vėjau. Pastyrusiomis akimis sekiau Sam, kol pagaliau 
jis kaip vizija išnyko 

Ir taip išstovėjau mažiausiai valandą, o gal net dvi, 
nuolat kartodama: Baigta, baigta! Bet ką gi man da
bar daryti? Ką daryti? 

Staiga man akyse pasidarė tamsu. Kojos nuo nuo
vargio tirpo, sulinko, ir aš susverdėjau. Laimei, čia 
pat augo klevas. Atsirėmiau į jį, kad nepargriūčiau. 
Po jo žalių lapų priedanga dar giliau nugrimzdau į savo 
liūdnas mintis. Ausyse dar tebeskambėjo šiurkštūs 
Sam žodžiai, o pasąmonėj — tėvelių patarimas. 
„Niekados nedaryk to, dėl ko rytoj tau tektų gailėtis". 
Neapsakomai susijaudinau. Ir net nepajutau, kai mano 
veidu ėmė riedėti stambios, karčiai sūrios ašaros. Išsi
verkiau, kiek nusiraminau ir, tik saulei leidžiantis už 
horizonto, išsisėmusi sugrįžau į namus. Pati nežino
dama kaip. 

Nuo to vakaro Sam daugiau jau nebesirodė. Už
trenkė duris begalinėms viltims ir žavingiems sap
nams. Jaučiausi tokia vieniša, tokia nuskriausta ir 
niekam nereikalinga. Vienatvėj, sunkiais atodūsiais, 
patyliukais verkdama, stūmiau save su miglota pra
eitimi, o dar miglotesne ateitimi pilnas rūpesčių ir 
vargo dienas. 

Netrukus tėveliai pastebėjo, kad mano akys įdu
bo. Skruostai neteko raudonumo. Apetitas sumažėjo. 
O taip pat ir mano psichinis stovis pasikeitė. Pasidariau i 
nervinga, išsiblaškiusi, irzli, liūdna, nekalbi... 

Vieną dieną jie pasišaukė mane į saloną. Pabūgau, 
nes man buvo aišku, dėl ko jie mane kviečia. Pravirkau. 
Nenorėdama to parodyti, pirštų galais nubraukiau akių 
pakraščiuose susirinkusias ašaras. Iš gėdos ir baimės 

plakančia širdimi, nedrąsiai įėjau. 
Tylėdami jie permetė mane akimis. Tėvelis, nusi

ėmęs akinius, įsmeigė į mane aštrų žvilgsnį ir griežtu 
balsu kreipėsi: 

„Tu atrodai lyg nesava. Sakyk, kas atsitiko? At
sakyk tiesiai į klausimą. Neslėpk! Mums kilo įtarimas, 
kad tu iš savo rankų paleidai vadeles". 

Iš gėdos paraudau ir ieškojau žodžių kalbai pradėti. 
Galų gale sutelkiau savo valią ir trūkčiojančiu balsu 
prašnekau: 

„Mieli tėveliai..." Valandėlę susvyravau. Paskui 
vėl pakartojau: „mieli tėveliai..." Ir vėl sumišusi 
nutilau. Pravirkau. Ir, nedrįsdama pakelti įjuos akis, 
prisipažinau. 

Susijaudinimas buvo toks didelis, kad mama stai
ga išbalo ir fotely susmuko. Norėjau prie jos prieiti. 
Mestis jai į glėbį. Išbučiuoti ją ir prašyti atleidimo. 
Bet... nedrįsau. Pagaliau ji atsigavo ir. rankomis 
uždengusi veidą, liūdnu balsu priekaištingai kartojo: 

„Ką tu padarei? Ką tu padarei?" 
Netrukus tėvelis įprastu judesiu pakilo nuo fotelio. 

Su liūdna veido išraiška, sunkiai alsuodamas, prie 
manęs priėjo. Priekaišto pilnomis akimis žvilgterėjo. 
Ir kiekvieną žodį pabrėždamas, griežtu tonu tarė: 

„Tu padarei nedovanotiną nusikaltimą ir gėdą visai 
šeimai. Už tai nesi verta nei šių namų, nei jų narių". 
Ir staiga, pakėlęs balsą, šiurkščiai suriko: 

..Išeik! Tuojau išeik! Ir užmiršk, kad kadaise buvusi 
mūsų duktė". Atidaręs salono duris, jis ranka man davė 
ženklą išeiti. 

'Bus daugiau) 
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MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ: 

Tunu Chicngos miesto leidimą Dubu >r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

CLASSIFIED GUIDE 
« E A L ESTATE REAL ESTATE 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad..ir trečiad. susikalbėsit 
letuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytoja* 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chlcago 

Tai. 312-927-9107 

M A S T E * * P L U M B I N G 
C O M P A N Y . 

Licensed, Boadęd, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius,, 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

Antro kaimo veteranai. Iš kairės sėdi: Romas Stakauskas ir Vida Gilvydienė; stovi: Eugenijus 
Butėnas, Indrė Toliušytė ir Juozas „Sid" Ulevičius (apšvietėjas ir garsininkas). Nėra Alidos 
Vitaitės. Nuotr. L. Naples-LCA Studija 

HORIZONTAI 
ANTRAS KAIMAS 

VĖL SUGRĮŽTA 

Po 1989 m. lapkričio mėn. 
Lietuvoje įvykusių 11-kos 
Chicagos humoristinio scenos 
vieneto Antro kaimo spektak
lių tuometinė besilaisvinančios 
iš sovietinės vergijos Lietuvos 
spauda apie jų pasirodymus la
bai šiltai atsiliepė. J. Gimberis 
„Gimtajam krašte" rašė: „Esat 
žavingi, gyvybingi, kūrybingi, 
linksmi ir reikalingi! Įvykis be 
precedento — Jūsų Jubiliejus 
tapo puikia dovana mums". E. 
Prostovas „Kauno tiesoje" net 
štai ką atskleidė: „Jie šneka 
lietuviškai ne blogiau už mus, 
tad kai kuriems kauniečiams 
tautiečių spektakliai galėjo tap
ti ir gimtosios kalbos pamoka". 
O Klaipėdoje, kaip rašė laikraš
tis „Tarybinė Klaipėda", įvyko 
tiesiog stebuklas: „Per 40 minu
čių kasoje buvo parduota 600 
bilietų. Tokių tempų nežino nei 
mūsų miestų teatrų kasininkės, 
nei įvairių susivienijimų organi
zuojamų estrados žvaigždžių 
koncertų menedžeriai..." 

Po 3 metų pertraukos Antras 
kaimas vėl pasirodo Chicagos ir 
apylinkių l ietuviams savo 
gimtinėje — Playhouse salėje, 
Marąuette Parke. Premjera bus 
rugsėjo 12 d. vakare, o po to sa
vaitgaliais seks dar keli spek
takliai. Ta proga užkalbinau 
vieną iš jo pradininkų — Romą 
Stakauską, paklausdamas, kad 
jau trejetas metų, kaip nebe-
pasirodote scenoje. Tai kas atsi
tiko? Pasak Romo, „atsakymas 
gana paprastas: pritrūko kam 
vaidinti. Po sėkmingų gastrolių 
Lietuvoje 1989 m. gale iš mūsų 
reguliarios trupės atkrito Jūra 
tė Jakštytė-Landsfield (išsikėlė 
į Havajus), Edas Tuskenis 
(pasiliko ilgesniam laikui Lietu
voje), Indrė Toliušytė (dar te
begyveno Honolulu), aš pats. 

sveikatai sušlubavus, nelabai 
tikau pasirodyti scenoje, o mūsų 
, prievaizda* Titus Antanaitis 
neparodė noro tęsti darbo ir 
kiek vėliau persikėlė į Lemontą, 
aktyviai nuo Antro kaimo 
atkrisdamas. Liko tik Vida 
Gilvydienė, Alida Vitaitė ir 
Eugenijus Butėnas — su trimis 
nėra ko galvoti apie sceną. Iš 

vengdavo. Na ir pats Titus po 
tiek metų „režisavimo" save 
„prievaizda" vadindavo. Prie
žastis yra ta , kad „režisū
ra" yra taikoma pilnam, vien
tisiniam veikalui, kuriame 
giliau išryškinami charakte
riai, konfliktai, tiek komiški, 
tiek dramat iški aspektai . 
Anaiptol, Antras kaimas ti
piškai spektaklyje turi per dvi
dešimt vaizdelių-skitų, kurie 
savo ilgiu scenoje svyruoja nuo 

(6 T O R V I L 55 
LTD. 

L I T H U A M A N P A R C E L S E R V I C E 
Veu prices for packages! 

Seasonal d.scount 1 2 % for all products from the 
" T o r v i l " - 9 2 catalogue 

S E L F PACKED P A R C E L S r A I R O R B O A T Į 
THE MOST ATTRACTIVE LOW PRICES 

$ 1 . 8 0 Lb. 
Plu» wrv'.tf cha.-„v ' 

D e a r c l i e n t ! W e a r e t h e o n l y 
P A R C E L S E R V I C E 
w h c r e y o u c a n s e n d 

M O R E f o r L E S S ! 
C ALL TOLL F RE E C A N A D A 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 0 2 1 0 

U.S.A. 1 - 8 0 0 - 9 7 2 - 9 2 8 4 or 1 - 8 0 0 - 9 3 2 - 7 9 9 5 
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T * (4161 » 4 - M 6 0 f n - (416) 533-4910 

I I C A MBldOnloi 2:36 West Cf»e»90 Av» . C>*cago K 60622 T « (312)27»-52S1 f » (312)27M«7S 
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pradžių tikėjomės, kad gal po p u s ės iki penkiolikos minučių 
metų poilsio reikalai pasikeis, (būna ir išimčių). Sceninio laiko 
bet, kaip matote, užsitęsė iki 
trejetos..." 

— Na, gerai, tai kas paska
tino po trejų metų ..pabusti" — 
vėl pradėti darbą? 

— Scena kai kuriuos užkre
čia. Rodos, pasakai: „man 
gana", bet, žiūrėk, po kurio 
laiko, vėl tos scenos pasiilgęs, 
grįžti. Šiuo atveju prisidėjo dar 
dvi. Pirmoji buvo Antro kaimo 
sirgaliai (ės) kuone savo pa
kartotinais užklausimais: „kada 
vėl pasirodys Antras kaimas?" 
ir nuoširdžiais paskatinimais 
pradėjo graužti sąžines. Antro
ji — kiek asmeninė: atvirai kal
bant, pradėjome bijoti, kad 
žmonės pagalvos, jog po sėk
mingų gastrolių Lietuvoje, mes 
(neva ta i) pasiekėm savo 
viršūnes, užmigome ant laurų ir 
pribijome daugiau pasirodyti... 
Tokia mintis netoleruotina. Pra
dėjome posėdžiauti, svarstyti 
galimybes. Prieš akis buvo dvi 
didelės problemos: medžiagos ir 
vaidintojų stoka. Nebuvo 
lengva, bet, kaip matote, ir jos 
išsisprendė. 

INSCENIZATORIUS IR 
ORKESTRATORIUS 

— Minėjote, kad Titus An
tanaitis nebedalyvauja jūsų 
tarpe. Tai kas dabar režisuoja, 
tvarko sceninius reikalus? 

— „Režisūra" yra žodis, kurio 
Antro kaimo kolektyvas visada 

gilesniam išsivystymui nėra. 
Remiamės natūraliu savo akto
rių versetalumu įgyvendinti 
užduotus charak te r ius (jų 
kiekvienam būna daug), ekspe
rimentuojame, patariam, pa
taisom ir nustatom pagrin
dinius judesius. Vadinkim visa 
tai „miniatiūrine režisūra", bet 
kaip gi dabar save programoje 
pasivadinti? „Miniatiūrinis 
režisierius"? Publika išjuoks. 
Scenos reikalus pagrindinai 
pasidaliname su Eugenijum 
Būtėnu. Kadangi jis dalyvauja 
daugumoje skitų ir negali iš už 
rampos stebėti, tai „režisavimo" 
darbas tenka man, nes aš pasi
rodau tik porą kartų, solo. Todėl 
gal vadinkim mane „insceniza-
torium". Tuo tarpu Eugenijus 
atlieka visą kitą darbą: suskirs
to roles, nustato repeticijų eigą, 
parenka muzikinius įtarpus, 
projektuoja plakatus, fotogra
fuoja ir t.t. Vadinkime jį „or-
kestratorium". Kaip ten be
būtų, negalima pamiršti ir liku
sio kolektyvo. Visi dirbame 
vieningai, šeimos principais, — 
baigė Antro kaimo „insceniza-
torius" Romas Stakauskas. 

Po to bendrą klausimą patei
kiau keturiems naujokams, 
pirmą kartą pasirodantiems An
tro kaimo scenoje: Taurui 
Bubliui, Aidui Palubinskui, 
Jonui Variakojui ir Karoliui 
Žukauskui. Jų atsakymus pa
skelbsiu kita proga. 

VI. R. 
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ę> atlanta IMPORT EXPORT 

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE T O EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ, SU 
PRISTATYMU [ 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 N E M O K A M U 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 IMPORT EXPORT 1992 
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VASAROS KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $615.00 
Chicago—Vilnius—Chicago (ten ir atgal) $643.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $918.00 

(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Milwaukee 
Chicago, IL 60630 
Tel. 312-775-5700 

GREIT 
PARDUODA 

HE/MAX 
REALTORS ^ M 

(312)586-5959 • J 
(708) 425-7161 ^m*r ^^m 

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. 

B 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzte Ava., 

Chicago, IL 60829 
(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 Batuvttkal 
• Nuolaida pensininkams 

OrMįl - ! MIS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 
Res 

708-636-9400 
708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

Ontuifc KMIEC1K REAUOV. 

a 7922 S. Pulasfci rf.i. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

P A D A U N O 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę i 
" Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
( 3 1 2 ) 7 6 7 - 2 4 0 0 

4545 W. 67th Street, Chicago. IL 60629 

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% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e » t 9 5 t h S t re t 
T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

Jau du metus sunkiai serganti* vaikinas 
prašo Jūsų pagalbos. Negaliu dirbti ir ne
turiu sveikatos draudimo. Aukas prašome 
siųsti: 

DEUTSCHE BANK 
Aktlengeeellecrtaft 

Zwelgstelle Hamburg 1 
Konto Nr. 3451507 

Germany 

NERINGA RESTAURANT 
2632 W. 71 St. 

GRAND OPENING! 
All full dinners $5.00 from 2 p.m. 
until 5 p.m. every day, plūs small 
soft drink. 

HOUSE FOR SALE 
by owner, Lockport, IL. 4 Ige. rooms; 
full bsmt.; partially furnished; 2 car 
garage; 60 x 125 ft. lot. $52,500. No 
agents. 

Call 708-257-2372 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. modemus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, oro vėsinimu; moderni 
v irykla, šaldytuvas, skalbykla su 
mašinomis. Suaugus iems. Ta i . 
708-361-5594 

5 r m s . second f I. ap t . with heat 
6 ho t water . Vic. 71 St. & 
Sac ramento. 

Call 3 1 2 - 4 7 6 - 6 7 4 3 

LEMONT: 1 or 2 bedrm Duplex apt. New-
ly decorated. Enctosed front porch, kitchen, 
dining room, bath, basement Off-road 
parking, etose to 155 and 1355. $600.00 
per month Call for appointment after 5 
pm. (708) 739-4283. 

4 rm. apt., gas space heater, no pets, 
•'ic. 45 St. & Wood, $195 mo. for a lady 
middle aged or older, or sen. citizen 
couple. Security deposit and refe-
rences needed. 

Call 312-476-7918 

MISCELLANEOUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 

•» Tel. 776-1486 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS 

J. BUBNYS 
737-5168 

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

1992 METŲ KEUONIŲ TVARKARAŠTIS l NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

SKANDINAVŲ — per Kopenhagą LUFTANSA — per Frankfurtą AUSTRŲ — p»r Vieną 

Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

Rugsėjo 6 iki rugsėJo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

L 

TAIP PAT TURIME 1 PILNĄ EKSKURSIJĄ PO LIETUVĄ 
505. RUGSĖJO 1-15 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 

varnus 4 naktys.Kauoes 3. Šiauliai 1. KJalp«d. 3. Vilnius (.Frankfurtas 1 (Luftanseoro(nl)a) 

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

KELIAUK Į LIETUVĄ 
UŽ PIGIAUSIĄ KAINĄ! 

SAS lėktuvu į Vilnių iš Tampa, FL ir atgal 
tik $7391 

Bilietą reikia įsigyti prlei 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 
Bette Gaskey 

4340 Duhme Rd 
Madelra Baach. Florida . 

(813) 398-7413 

SMOKERS NEEOED 
FOR RESEARCH STUDY 

Volunteers who smoke cigarettes needed to 
participate m a 3-session study by Dr James 
Zacny m the Dept of Psychiatry at the Umver-
sity of Chicago mvolving microcomputer 
game-playing. Sesstons are held once or twice 
a week Sessions are abouth 7 hours long. 
Ouring 6 of the hours. you are allowed to 
study, read or watch TV/movies m our lab. 
Pays $170 If you are betvveen 21 and 35 years 
old, m good health and speak fluent English. 
call Brenda at 312-702-3560 between 8:30 
and 10:30 ant M-F for more mformation 

RACINE K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

Tel . 581-8500 

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

HELP VVANTED 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedaį 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaskl Rd. 

Phona (312) 581-4111 

Metalo apdirbimo įmone ieško 
darbininkų: milling machine, 
lathe operators & vvelders. Kreip
tis adresu; 6025 S. Oakpark 
Ave. Chicago, IL 60638. 

V. T. ELECTRIC CO. 
ucensed. Insured — Bonder* 

436-6937 
Elektros K namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

% 

• i 



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
IŠ P A R E I G Ų P A S I T R A U K Ė 

T A U T O S F O N D O 
C A L I F O R N I J O S 

SKYRIAUS VALDYBA 

Per paskutinius šešis m ė 
nes ius keliais pa re i šk imais 
Tautos Fondui bandėme iškelti 
veiklos tęstinumo nukrypimus, 
griežtai prieštaraujančius ir 
nusižengiančius tiek TF statu
tui , t iek aukotojų siekiams. Ta
čiau, ka ip paaiškėjo metiniame 
TF susirinkime š.m. gegužės 2 
d., TF taryba ir valdyba yra 
sprendimuose visiškai bejėgės, 
manipuliuojamos vieno asmens, 
prisidengusio VLIKo autori tetu 
ir balsų privilegijomis, nesis
ka i tan t su TF Įstatais. 

Nesulaukus esminių pakei
timų T F metinio susirinkimo 
metu (t.y., neperdavus pir
miausiai iš Laisvės Iždo lėšų, 
principiniai aukotojų paski r tų 
nepriklausomai Lietuvai, ir, 
neužbaigus TF veiklą k a r t u su 
p r ipaž in t a užbaigta VLIKo 
veikla), o taip pat, iškilus auko
tojų teisinių ieškinių galimybei, 
susijusiai su pinigų nepaskyri-
mu aukotojų nurodytiems tiks
lams, reiškiame atsistatydini
mą iš Tautos Fondo Californijos 
skyriaus komiteto, įsigaliojantį 
nuo š.m. gegužės 2 d. (apie gali
mą pasitraukimą iš TF perspėjo-
me dar š.m. balandžio 28 d. 
laiške T F tarybos pirmininkui 
Jurgiui Valaičiui). 
A l b i n a s Markev ič ius , p i r m . 

Dr . R o l a n d G i e d r a i t i s 
Dr . A n t a n a s M i l a k n i s 

Dr. B ron ius S k a d a s 
Dr. Leo T r e č i o k a s 

K O M P I U T E R I S L I E T U V O S 
AMBASADAI 

W A S H I N G T O N E 

Sužinoję, kad Lietuvos am
basada VVashingtone reikalinga 
didesnio kompiuterinio pajė
gumo, grupė Los Angeles apy
l inkės l ietuvių įsipareigojo 
pasirūpinti šiuo reikalu. Nutar
ta pirkt i pajėgiausią PC kom
piuterį su moderniškomis ope-
ravimo sistemomis bei progra
momis. 

Santa Monikos lietuviai, orga
nizuojant Albinui Markevičiui, 
apsiėmė nupirkti 486-33 kom
piuterį su operavimo sistemo
mis (MS-DOS, Windows). Šiam 
reikalui po 500 dol. aukojo 
Stasys ir Ona Daugėlos, Gražu
tė Sirutienė, Dana Paškevičienė 
ir Monika Lembertienė, o liku
sius 686.77 dol. pridėjo Antanas 
ir Kazimiera Mikalajūnai. 

Word Processing (Word for 
Windows), Data Base Softvvare 
(Approach Data Base), naujau
sios ir geriausios programos, or
ganizuojant Danguolei Navic
kienei, buvo parūpintos šiems 
Los Angeles lietuviams auko
jant: po 100 dol. — Kazys ir 
Salomėja Šakiai, Stasė Šimoliū-
nienė, Jonas ir Danguolė Navic
kai. Antanas ir Dalilė Polikai-
čiai aukojo 50 dol. Pr ie aukų 
prisidėjo ir kelios amerikiečių 
software firmos, jų ta rpe Byte 
Productions, Inglewood, Califor-
nia, kurie sistemą integravo ir 
pr is ta tė į ambasadą. 

Ambasadorius Stasys Lozo
ra i t i s labai nuoširdžiai pa
dėkojo visiems Californijos 
lietuviams, Lietuvos ambasa
dai dovanojusiems kompiuterį . 
Jis pažymėjo, kad californiečiai, 
turėdami bene patį didžiausią 
pašalyje kompiuterių centrą 
Silicon Valey, gerai suprato 
modernios aparatūros reikšmę 

ir ją savo lėšomis parūpino 
ambasadai. Gautasis kompiu
teris jau įkinkytas į darbą ir 
labai gerai patarnauja amba
sados ekonominių bei prekybi
nių reikalų skyriuje. Buvo labai 
malonu sužinoti, kad ir ameri
kiečių firmos prisidėjo prie šios 
dovanos. 

D. Nav ick i enė 

P A R A M A V I L N I A U S 
U N I V E R S I T E T U I 

Lietuvių išeivijos pa r ama 
Tėvynei aktuali ir šiandien, nes 
a tgauta laisvė neatnešė mate
rialinio gausumo; atvirkščiai — 
pereinamasis laikotarpis skaus
mingai tęsiasi. Paramos Tėvy
nei būdai įvairūs — nuo labda
ros organizacijų pagalbos siun
tiniais neturt ingoms šeimoms 
iki asmeninio kapitalo įdėjimo 
į privačios firmos kūrimą. Ypač 
pagalbos reikalingos mokslo 
įstaigos, kur sovietinis falsi
fikavimas ir tyčinis smukdymas 
plačiai klestėjo. 

Los Angeles lietuviai, supras
dami sudėtingą Tėvynės atsikū
rimo eigą, vasaros viduryje 
susirinko į Tautinių namų salę, 
norėdami padėti vienai seniau
sių Lietuvos aukštųjų mokyklų 
— Vilniaus universi tetui . Juos 
visus sukvietė vienas veikliau
sių bendruomenės narių — Ju
lius Jodelė. Žymus satelitinės 
technikos mokslininkas inžinie
rius Ju l ius Jodelė t rumpai 
apibūdino Vilniaus universiteto 
veiklą ir vaidmenį Vilniaus 
miesto ir krašto sulietuvinime. 
Prisiminė ir savo tėvą geologą 
- inžinierių profesorių Praną 
Jodelę, jo darbą Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Pakvies
ta kalbėti, buvusi šio universi
teto dėstytoja Regina Gasparo-
nienė papasakojo apie senosios 
lietuvių profesūros kilnų darbą 
studentų taut inio ir dvasinio 
susipratimo ugdyme. Profeso
riai — Zigmas Žemaitis, Paulius 
Galaunė, Petras Katilius, Adol
fas Jucys, Levas Vladimirovas, 
Jonas Kubilius, docentai Vytau-

UCLA Tarptautinėje programoje dalyvavę Los Angeles „Spindulio" an
samblio dainininkai ir šokėjai. I-je eil. — Lidija Tompauskaitė, Tina Petrušytė, 
Teresė Giedraitytė, Gailė Radvenytė, vadovė Danguolė Varnienė. II eil. — 
Nida Paplauskaitė, Jonas Aras, Nestoras Ruplėnas, Vilius Zalpys. m eil. 
— Tadas Vizgirda, Nida Gedgaudaitė, Laima Žemaitaitytė, Darius Vosylius. 
IV eil. — Miranda Franken, Vladas Ceika, Auris Jarašūnas ir Dana Scola. 

Nuotr G. Radvenytės 
un ivers i t e to be teisės dirbti 
pedagoginį darbą. Profesorius 
Jonas Kazlauskas , vienas stam
biaus ių l i tuanis tų-kalbin inkų, 
b r a n g i a i sumokėjo už moksl inę 
idėją. 1970 m e t u rudenį, pa
k v i e s t a s s k a i t y t i p a s k a i t a s 
Amer ikos univers i te tuose, j is 

tas Paulauskas, Genrikas Ži
linskas ir daugelis kitų savo 
paskaitose šalia specialių moks
lų sugebėjo perteikti tau t inės 
savimonės ir kritinio mąstymo 
idėjas. Studijavusi 1954-1962 
m., kalbėtoja p r iminė , kad 
pačios pirmosios studentų kovos 
prasidėjo jau 1956 metų Vasario 
16-tos minėjime, kai šimtai jau
nuolių rinkosi Rasų kapinėse 
prie tautos tėvo dr. Jono Basa
navičiaus kapo. Daugelis stu
dentų buvo pašalinti iš aukšto
sios mokyklos ir nuteisti . Re
presijos sekė viena po kitos. 
Universitetą sudrebino dėstyto-
jų-docenčnTMeilės Lukšienės, A. 
Zaborskaitės ir Irenos Kostke-
vičiūtės bylos. Apkaltintos na
cionalizmu už taut inių įdėjų 
skelbimą, jos buvo pašalintos iš 

KGB buvo nužudytas, kai atsi
sakė pakeisti — sufalsifikuoti sa
vo mokslinį darbą. Net pačiais 
juodžiausiais priespaudos me
ta i s Vi lniaus universi tetas liko 
vienu iš gal ingiausių tau t inės 
savimonės ugdymo centrų, čia 
buvo gyva lietuvybės mokykla; 
čia, nesvarbu, kad buvo žalojama 
ir niveliuojama kri t inė mintis , 
išsilaikė ir subrendo Didžiojo 
Atg imimo Viltis; čia, senuose 
r ū m ų s k l i a u t u o s e , s ė m ė s i 
t a u t i n ė s s t iprybės Sąjūdžio 
vyrai ir moterys. Istorija dar 
t u r ė s a tskleis t i ne vieną šios 
Lietuvos mokslo įstaigos kovos 
už laisvę puslapių — užbaigė 
kalbėtoja. 

Susirinkusieji mecenatai labai 
dosniai parėmė universitetą au
komis, skir tomis įsigyti vadovė
l ius ir laboratorijos reikmenis . 
Stambiausias mecentas buvo in
ž in ier ius Ju l iu s Jodelė, pa
aukojęs 1000 dolerių. Versli
ninkas Kostas Makauskas parė
mė 200 dolerių auka. Kazys ir 
Salomėja Sakiai , Birutė ir Ar
vydas Klioriai , Robert ir Ilona 
Kerr , Mindaugas ir Violeta 
Gedgaudai , Edmundas ir Rū ta 
K u l i k a u s k a i aukojo po 100 
dolerių; Ignas ir Elena Ban-
džiuliai bei Jul ius ir I rena 
Raul inaičia i — po 80 dol. Vy
t a u t a s i r Vanda Zeleniai — 65 
dol.; A n t a n a s ir Dalilė Polikai-
čiai, J o n a s ir Danguolė Navic
ka i , Teresė Openchovska bei 
R imtau tas Dabšys — po 50 dol. 
Ir dar daugelis kitų, dosniai 
parėmusių šią kilnią idėją. Sekė 
puikios lietuviškos vaišės, ku
rias pagamino puiki šeimininkė 
A n t a n i n a Uldukienė. Popietė 
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NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE, 
BET NEŽINOTE KAIP? 
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINIŲ PER 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
- : :~-~.OIARY O F A M B E R GROUP PRES. V I D M A N T A S R A P S Y S 

TIK .90 et. SVARAS VIRŠ 80 SVARŲ 
TIK $1.00 SVARUI IKI 80 SVARŲ 

INTERNATIONAL 

KAS MĖNESĮ NAUJI IR ĮDOMŪS KELIONIŲ 
PASIŪLYMAI! 

Nuo Tėvynės Lietuvos miškų ir slėnių iki egzotiškų šiltų kraštų Karibų 
jūroje mes siūlome Jums pasirinkti iš mūsų 1992-1993 kelionių. VISOS 
SIŪLOMOS KELIONĖS YRA SU PILNU APTARNAVIMU: lėktuvo 
skrydžiai, kelionės laivu (eruise), nakvynės, maistas, gidai ir palydovai. 

VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU 
PRISTATANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENŲ) 

ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ (14-20 DIENŲ) 

PAS MUS PIGIAUSIAI ĮSIGYSITE DĖŽIŲ 

LAIVO KONTEINERIAI IŠPLAUKIA 
RUGPJŪČIO 11 ir 26 DIENOMIS 

LAUKIAME JŪSŲ KASDIEN NUO 9 v.r. iki 4 v. p.p. 
SIUNTINIUS VEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79th ST 
CHICAGO, IL 60652 

AMBER GROUP 
5216 VVesley TR 
ROSEMONT, IL 60018 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-800 SPARNAI (1-800-772-7624) 

SUPRASDAMI KAIP REIKALINGI UETUVOJE JŪSŲ SIUNTINIAI, 
VISIEMS „DRAUGO" SKAITYTOJAMS SIŪLOME S( KUPONĄ 

GALIOJA IKI RUGSĖJO 20 DIENOS 

SIŲSDAMI PER BALTIA EXPRESS SUTAUPYSITE 

$5.00 ANT KIEKVIENO SIUNTINIO 
Į $10.00 ANT SIUNTINIO VIRŠ 100 SVARŲ 

' MINIMALI SIUNTINIO KAINA $30.00. 

v^ 
INTERNATIONAL , ^ 
TRAVEL CONSULTANTS 2a \bX? 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 

6626 South 70IH Av»nu* 

TetotoAM (708) 430-7272 

223 KatvMthi gatve 
Vikriu*. Lietuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

RUGSĖJIS 
1 7 — 2 9 

S P A U S 
S—17 

LAPKRITIS 
8—14 

GRUODIS 
gruod . 27— 
sausio 5 

VASARIS 
1993 m. 

KOVAS 
1 9 9 3 m. 

BALANDIS 
8 — 2 0 1993 m. 

GEGUŽĖ 
1 9 9 3 m. 

LIETUVOS TURTAI : Pilna ekskursija po Lietuvos žymiąsias vie
toves, pilis, muziejus bei kultūrinius renginius. Kelionės pilna 
kaina: $1895 .00 

MUZIKINIS INTERLIUDAS: ^ S •> festivalis, Nabucco. Nor
ma, Lietuvos Simfoninis r \ - j O \ u > , Kauno ir Klaipėdos muzikiniai 
teatrai ir s u s i p a ž i n i ' p p ^ -
vais. Kelionės D. ^ * a i f 

muzikos pasaulio žymiaisiais atsto
dama: $1895.00 

KELIONĖ LAIVU MEKSIKOS KARIBŲ JŪROJE: Cancun. 
Cozumel. Montego Bay. Savaitė S1O26.00. Vietų skaičius ribotas 
Registracija uždaroma rugsėjo 1 d . 

NAUJI METAI LIETUVOJ: Praleidę Šv Kalėdas su namiškiais, 
nuotaikingai sutikite Naujuosius Metus Lietuvoje! Pasirinkite Tra
viatos spektaklį, Štrauso valsų koncertą... Naujų Metų sutikimas. 
Pilna kaina, su kelione ir viešbučiu bei Naujų Metų programa 
$1495 .00 . 

SLIDINĖJIMO KELIONĖ Į ŠVEICARIJĄ: Puiki proga ir tiems, 
kurie neslidinėja pabūti gražioj Šveicarijoj Pilna kaina. įskaitant 
ir viešbutį. $799.00 . 

CANCUN, MEKSIKA: Pabėkite nuo pilkų, šaltų dienų į puikiau
sią Meksikos kurortą Pilna savaitė po palmėmis! 

VELYKOS LIETUVOJ: Prisikėlimo šventė Tėvynėje Kelionė su 
ar be viešbučių, pigiausia kaina. 

GRAIKIJA — CIVILIZACIJOS LOPŠYS: Atėnai. Rodos sala. 
Delphi, trijų dienų kelionė laivu po salas Neužmirštama kelionė 
— 12 dienų. 

TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg. 4—17 
TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVAUS LIETUVOJE geg 6—22 

VISĄ PAVASARĮ IR VASARĄ KELIONĖS BEI SKRYDŽIAI Į LIETUVĄ PIGIAUSIOM 
KAINOM. PASIRINKIT IŠ 14. 10 ir 7 DIENŲ PILNŲ TURŲ. SUSTATYTŲ NORIN
T IEMS GERIAUSIOMIS SĄLYGOMIS APŽIŪRĖTI VISAS (DOMIAUSIAS 
LIETUVOS ATRAKCIJAS JUS APTARNAUTI PASIRUOŠĘ PROFESIONALAI. 
G.T. INTERNATIONAL DARBUOTOJAI VILNIUJE. 

RUGPJŪTIS ALASKAI ALASKAI ALASKAI Daugeliui klientų pageidauant. 
1 9 9 3 m. organizuojama 14 dienų kelionė Į Alaską Plauksim laivu. 

keliausim traukiniu ir gėrėsimės nuostabia gamta! SUSIDOMĖJĘ 
PRAŠOME SKAMBINTI 

ALL COPY RIGHTS RESERVED 

ATSTOVAUJAME VISAS ORO LINIJAS, JŲ TARPE LUFTHANSA, SAS. 
AUSTRIAN AIR. SVVISS AIR. LOT, MALEV. LITHUANIAN AIR DIRBAME SABRE 
KOMPIUTERIAIS SIŲ, IR VISŲ KELIONIŲ REIKALAIS. PRAŠOME KREIPTIS: 

G.T INTERNATIONAL. INC. 
9525 S. 79th AVE. 

HICKORY HILLS, IL 80457 
TEL. 708-430-7272 
FAX 709-430-5783 

v»~r,<r 

Laiškas 

A P I E IX ŠOKIV Š V E N T Ė S 
VAIZDAJUOSTE 

Aprašymas rugpjūčio 18 d. 
„Drauge" — Vaizdajuostė apie 
IX išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šventę (A.K.) prašosi pa
pildymo. 

Taip, viskas gražu, bet turėjo 
būt i pilniau. Nedalyvavusiems 
šventėje ir neturintiems patir
t ies bei žinių apie mūsų tauti-

praėjo labai įdomiai, šiltai ir 
naudingai. Žmonės ilgai nesis-
kirstė, dar ir da r pokalbiuose 
paminėdami universiteto gar
sius pedagogus ir mokslininkus. 
Gera nuotaika vienijo visus, 
atlikus kilnų darbą. 

Liepos viduryje Ingrida Jode-
lienė surinktus pinigus nuga
beno į Vilnių. 

R.G. 

nius, šokius, iš visų šokių, sulietų 
j vieną, gavosi t ik ra te l ių 
sūkurys. 

O jeigu būtų įdėtas žodinis 
šokių pristatymas, — tai yra 
būtinybė — šventė vaizdajuos
tėje suspindėtų daug spalvin
giau. Dabar ..Blezdingėlėje" 
nežinia, ar blezdingėlės skren
da, ar bitutės medų renka, ar 
mergelės su berneliais atsis
veikina. Ir kaip išryškėtų dailiai 
išskaptuoti „Kubilai", „Malū
no" sparnai ir t.t. Be dainos 
žodžių nepastebėtume nė trila
pio dobilėlio. 

Tai ir yra gražioje vaizdajuos
tėje didelė spraga, pavogusi me
ninį pasigėrėjimą. Ateičiai ir 
linkiu dokumentinėse vaizda
juostėse tobulesnės pilnumos. 

Buvus i š o k ė j a 

Greitai žmogus užauga, dar 
greičiau pasensta 

A.tA. 
Dr. pulk. ANTANUI MATUKUI 

mirus, dukra i seselei BERNADETAI ir k i t i ems 
artimiesiems liūdesio valandoje reiškiame gilią 
užuojautą. 

Cesė ir Evaldas Veleckiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA LR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 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 SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

AaMricon Soctory 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 W«t 71st Stivrt 
C 'hii.igo. Illinoi* M>62̂  

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro<id 
P.ilos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 606^) 
708-652-1003 

Laido tuv ių nama i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

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

ANTHONY B. PETKUS 
OONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x L ie tuv ių Fondo vado
vybė, gerai suprasdama ir įver
t i n d a m a spaudos reikšmę, 
kasmet didesnėmis sumomis 
remia lietuviškus laikraščius 
bei žurnalus. Sunku įsivaiz
duoti, kokia skurdi būtų mūsų 
organizacijų veikla be: išeivijos 
kultūrinis gyvenimas be savos 
spaudos. L. Fondas \ patingą 
dėmes} skiria „Draugo" dien
raščiui, kuris yra išeiv:jos pasi
didžiavimas ir gyvybė „Drau
go" vajaus proga L. Fondas 
paskyrė 10.000 dolerių ir pasi
ėmė 10 bilietų į banketą, kuris 
įvyks rugsėjo 27 d. Martiniąue 
salėje. Bilietus į banketą galima 
įsigyti „Draugo" administra
cijoje 4545 W. 63rd St., Chica-
go, II. 60629. 

x Br igh ton P a r k o Moterų 
k l u b o poatostoginis narių susi
rinkimas bus ketvirtadienį, rug
sėjo 3 dieną, 1 vai. po pietų Ko-
jak salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Narės prašomos dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Santaros-Šviesos Federa
cijos 39-tasis suvažiavimas 
įvyks š.m. rugsėjo 10-13 d. Pa
saulio liet. centre, Lemont, IL. 
Norintys dalyvauti prašomi 
skambinti Mari jai Paškevičie-
nei , tel . 708-852-3887. 

(sk.) 
x I r ena Bar tnikai ty tė . duk

tė Juozo, i e ško dėdės Pe t ro 
Bar tniko arba jo sūnaus Leono, 
gyv. Detroite, 13196 Stoopel St„ 
zona 38. Jis pats arba apie jį 
žinantieji rašykite: Ona Devei
kis , 3506 G a r d e n Ave., Los 
Angeles, CA 90039. 

(sk) 

x T a u t o s ir Marijos Gimi
mo šventėje, š.m. rugsėjo 8 d., 
7:30 vai. ryto. Šv. Ju rg io pa
rapijoj, Cleveland'e, Ohio bus 
aukojamos metinės šv. Mišios 
už a.a. Adelės Voicechaus-
kaitės-Kazlienės (Kazlas) vėlę. 
Jas užprašė Zelma ir Vytautas 
Pliodžinskai. 

(sk) 

x Sva rbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai . ry to per \VPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
va i t inė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak P a r k , IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x „SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skan iaus ių l ietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pa« mus papietauti. 
Sav. J . Liut ikienė ir I. Naujo-
k ienė . „ S a g i l V , 6814 W. 87 
St., B u r b a n k , IL 60459. tel. 
708-598-0685. 

'sk) 

x Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos rengiamas Tau
tos šventės minėjimas rugsėjo 6 
d. prasidės pamaldomis 11:15 
vai. ryto Jėzuitų koplyčioje. 
Pamaldas atnašaus kun. An
tanas Saulaitis ir pasakys tai 
dienai pritaikytą pamokslą. 
Mišių metu giedos solistė Prau-
rimė Ragienė, akomponajant 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 

x Kun. Charles Balskus, iki 
šiol buvęs St. Benedickt parapi 
joje Blue Island, paskirtas asis
tentu į St. John Bosco parapiją 
Chicagoje. 

x „American Baltic News", 
rugsėjo mėnesio numeris, pa
siekė redakciją. Yra daug Pa
baltijo kraštų informacijos. 
Laikraš t i s leidžiamas kas 
mėnesį Kalamazoo, MI, re
daguoja Giedrė M. Ambrazaitis, 
leidžia Joseph D. Ambrozaitis. 
Redaktorei padeda talkininkai 
ir bendradarbiai visoje Ameri
koje ir Pabaltijy. 

x Genovaitė Modestas Mo-
destavičienė su sūnumi Edu 
Modestu lankėsi „Draugo" ad
ministracijoje ir a.a. vyro 
Cezario atminimui žmona 
„Draugo" paramai įteikė 50 dol. 
auką. A.a. C. Modestas Modes-
tavičius šių metų liepos 25 d. 
iškeliavo į Amžinybę. Jo 
palaikai iš S. Petersburg Beach 
Floridos buvo parvežti į Chica-
gą ir palaidoti Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Už auką 
dėkojame. 

x Antras Kaimas savo gre
tas papildė net keturiais akto
riais: Tauras Bublys, Aidas 
Palubinskas, J o n a s Variako-
j is ir Karolis Žukauskas . 
Taipogi vaidina veteranai: 
Eugenijus Bu tėnas , Vida 
Gilvydienė, Romas Stakaus-
kas, Indrė Toliušytė ir Alida 
Vitaitė. Gražiai atnaujintoje 
Playhouse salėje, 2515 W. 69 
St„ prie staliukų. Jūsų laukia 
smagi jumoro ir satyros pro
grama. Vietų skaičius ribotas. 
Rezervacijos ir kviet imai: 
Patr ia , 2638 W. 71 st St. (312) 
778-2100. 

(sk) 

x VIDEO FILMĄ IX IŠEI
VIJOS LIETUVIŲ TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ galite 
įsigyti paštu. Pirkdami paremsi-
te nepriklausomų lietuviškų TV 
programų kūrimą. $34.00 čekį 
adresuokite: LAIDA, P.O. Box 
29242, Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Bronė Valantinavičienė 

iš Gruzdžių ieško sesers Stasės 
Jatulienės, gyv. New Yorke. 
Žinantieji apie šį asmeį prašomi 
rašyti; Vanda Unčiurienė, 
O l a n d ų 52-4, V i ln iu s , 
Lithuania. 

(sk) 

x BALTIA EXPRESS ir 
toliau siunčia skubiai ir pa
tikimai siuntinius į Lietuvą. 
Žiūrėkite reklamą „Draugo" 
viduje, arba skambinki te 
nemokamu tel. 1-800-SPAR-
NAI arba 1-800-772-7624. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Muzikos festivalis Vil
niuje bus spalio 3-13 dienomis. 
Dainuos įvairių tautų specialis
tai, neišskiriant ir Lietuvos. 
Simfoninis orkes t ras y ra 
Vi ln iaus teatro. Diriguos 
vengrė iš Šveicarijos Olga 
Gecžy. Duos daugiausiai Hayd 
no - Schuberto kūrinius. 

x American Travel Service 
B u r e a u , 9439 S. Kedzie, 
Evergreen Park, Illinois, tel. 
708-422-3000, kuriam vado
vauja Aleksas Lauraitis, paėmė 
visą iŠ 10 asmenų stalą į „Drau
go" lėšų telkimo balių ir iš anks
to atsiuntė 500 dol. čekį. Šis 
kelionių biuras lietuviams yra 
žinomas vienas iš patikimiau
sių, o taip pat geru ir maloniu 
patarnavimu vykstantiems į 
Lietuvą arba į kitus kraštus. 
Malonu paminėti, kad A. Lau
raitis yra sporto veteranas, 
remia lietuvišką spaudą, 
veikimą ir kiekvieneriais me
tais sudaro visą stalą į „Drau
go" banketą. 

x Danutė Kurauskienė iš 
Orland Park, 111., „Draugo" ren
ginių komiteto narė, nuoširdi ir 
darbšti talkininkė, grąžino 
laimėjimų šakneles su 50 dol. 
auka . Labai dėkojame 
rėmimą savos spaudos. uz 

Margi Mankus, Balzeko muziejaus ir Southtown jurginų augintojų klubo narė, rūpinasi gražiu 
jurginų išstatymu rugsėjo 5 ir 6 d. įvyksiančioje metinėje jurginų parodoje, kurioje dalyvauja 
ir jos vyras Ed. Paroda bus Brementown Mali, 159 ir Oak Park Ave. 

Nuotr. Ed. M a n k u s 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbia i ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
jrašyti : „I give and beųueath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

x A. a. Petro Šmaižio mir
ties antrosios metinės sukanka 
rugsėjo 4 d. Šv. Mišios už jo vėlę 
bus atnašaujamos rugsėjo 13 d. 
Šv. Mykolo koplyčioje Hot 
Springs, Arkansas, 11 vai. 
Giminės ir pažįstami prisi
minkite velionį savo maldose. 

x Ieškomi Preikšas Alber
tas, s. Felikso, gim. 1919 m. ir 
Preikšas Feliksas, s. Felikso (gi
męs Pittsburge). Albertas 1939 
m. išvyko į Ameriką, gyveno 
Čikagoje ar jos apylinkėse. Apie 
juos žinantieji prašomi rašyti: B. 
V. Mačiuika, 28 Birchwood 
Hgts., Storrs, CT 06268. 

(sk) 

x Padėkite vargs tant iems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava. 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
S100.00 „Žaibas" 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Maironio lituanistinė mo
k y k l a Lemonte pradeda 
mokslo metus šeštadienį, rug
sėjo mėn. 12 d. Tą dieną nuo 
9-10 vai. ryto vyks naujų mo
kinių registracija ir pavėluota 
registracija. Nuo 10 vai. ryto iki 
12 vai. p.p. vyks pamokos, o 
salėje bus pirmas tėvų susi
r inkimas. Mokykloje veiks 
darželis, atskiros vaikų ir su
augusių l ietuviškai besi
mokančių klasės bei 10 klasių 
pagal švietimo tarybos prog
ramą. Raginame paštu gautus 
registracijos lapus nedelsiant 
grąžinti. Klausimais kreiptis 
pas mokyklos direktorę, Eglę 
Novak, tel. (708) 257-5918. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

BALFO GEGUŽINEI 
P R A Ė J U S 

Bendras Amerikos Lietuvių 
šalpos fondas — Balfas, įsteigtas 
Amerikos Lietuvių tarybos 1944 
m. rugpj. 23 d . tebeveikia ir 
dabar. Per tuos 48 metus buvo 
sušelpta daug paramos reika
lingų tautiečių Balfo šalpos 
ranka pasiekė net Gulagų sto
vyklas. O ką besakyti dabar, 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, prašymu, prašymėlių iš 
visų pusių. Balio vadovybė sten
giasi kokiu nor^ būdu sukaupti 
daugiau lėšų. Tam tikslui 
apskri t ies valdyba, kuriai 
vadovauja Stasys Vanagūnas, 
sušaukė skyrių pirmininkų 
įgaliotinių ir Balfo darbuotojų 
posėdį, kuriame nutarta dar 
kartą rengti gegužinę. 

x A.a. Veronikos Pukšty-
tės-Mašiotienės vienerių metų 
mirties sukaktį minint, šv. Mi
šios už jos sielą bus atna
šaujamos šeštadienį, rugsėjo 5 
d., 8 vai. ryto, Pal. J. Matulaičio 
misijoje, Lemonte. Seimą prašo 
velionę prisiminti malda ir daly
vavimu Mišių aukoje. 

(sk) 

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

(sk) 

Gegužinė įvyko rugpjūčio 16 
d., sekmadienį, Jaunimo centro 
patalpose. Diena pasitaikė 
graži. Jau nuo 9 vai. ryto ei
nančius į bažnyčią ir kavinę 
sutiko J. Bagdžius, J. Blažys, J. 
Kavaliauskas, J. Nalis ir A. 
Zaura, parinkdami po doleri uką 
įėjimo mokesčio. Kavinę, kuri 
veikė nuo 10 vai. ryto po 
pirmųjų šv. Mišių Jėzuitų 
koplyčioje, tvarkė Brighton 
Parko Balfo sk. pirmininkė Gr. 
Meiluvienė. Jai talkino J. 
Tamoševičienė, A. Rastienė, K. 
Venckutė, S. Jokūbaitis ir V. 
Pavilčius. Pyragus, tortus ir ki
tus saldumynus suaukojo gera
širdžiai Balfo rėmėjai: Baltic 
Bakery, Racine ir Nida. Kavu
tę geriantieji galėjo apsirūpinti 
ir „stipresniu" skystimėliu, ku
riuo aptarnavo netoliese sė
dintis K. Bružas. 

Įėjus į didžiąją salę, buvo 
gražiai sustatyti ir baltai 
apdengti s talai , pasienyje 
didžiulis gražiai sutvarkytas 
laimės šulinys, kurio su
tvarkymu ir aptarnavimu 

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 AMERICAN TRAVEL 
SERVICE praneša, kad ji 
yra paskirta tvarkyti kelio
nę į teatrų festivalį, įvyk
siantį kitais metais Vilniuje, 
gegužės mėnesį. Dėl informa
cijų kreiptis 9439 S. Kedzie 
Ave., Evergreen Park, IL 
60642. Tel. 708-422-3000, Fax 
708-422-3163. 

(sk) 

rūpinosi Birutė Jasaitienė su 
talkininkėmis ir talkininkais. O 
talkino V. Valavičienė, A. Vala
vičius, O. Gradinskienė, J. Iva-
šauskienė, A. Kižienė, A. 
Smulkštienė, L. Vaičiūnienė, A. 
Čepėnas ir M. Škėmaitė. Čia ir 
buvo didžiausias publikos susi
domėjimas ir taip pat didžiau
sias pajamų šaltinis. 

Taip pat toje pačioje salėje 
buvo palikta ne maža aikštelė, 
kurie norėjo pamiklinti kojas. O 
tokių buvo ne mažai. Jiems 
gražiai grojo Balfo rėmėjas K. 
Ramanauskas be jokio 
honoraro. Tai jo jau kelinti me
tai auka Balfui. Sakyčiau, tai 
stambiausia auka šiai ge
gužinei. Visi džiaugėsi, kad 
netrūko šokėjų. 

Apatinėje salėje veikė val
gykla. Bilietus valgiui parda
vinėjo A. Katelienė ir J. Linku
vienė. Sunkiausią darbą vir
tuvėje atliko E. Pajedienė, S. 
Januškienė ir E. Kantienė. 
Maistą, kuris buvo šviežias ir 
gamintas čia pat virtuvėje, 
dalino V. Baleišytė, E. Jucienė, 
R. Pajedaitė ir jos sūnus . 
Gegužinėje dalyvavo tiek daug 
žmonių, kad net pritrūko mais
to. 

Norintiems geriau atsigai
vinti negu kavu te , veikė 
viršutinėje salėje kitas baras, 
kurį aptarnavo K. Rožanskas, 
V. Lekeckas ir A. Matulis. K. 
Rožanskas prašė padėkoti Jėzui
tams už ledus barui. 

Po pietų apie 4 vai., laimės 
šuliniui ištuštėjus, visi susi
rinko į didžiąją salę, kurioje 
vyko didysis dovanų paskirs
tymas. Dovanų nebuvo daug, 
bet labai vertingų: raguolis, 
malūnas, siuvama mašina, kele
tas paveikslų, megztų dalykų, 
gero stipresnio gėrimo ir t.t. Šį 
skyrių tvarkė D. Pareigienė. Jai 

talkino bilietų platinime Č. Ba 
činskienė, S. Plenienė, J. Skama 
ir M. Strungienė. Prieš prade
dant dovanų paskirstymą, S. 
Vanagūnas pakvietė centro 
valdybos pirm. Mariją Rudienę, 
kuri dalyvavo su vyru inž. An
tanu Rudžiu, tarti žodį. Trum
pame žodyje padėkojo gegužinės 
rengėjams, talkininkams, dar
buotojams ir gausiai atsilankiu
siai visuomenei, kuri taip 
gražiai parėmė šį šalpos darbą, 
jau vykstantį 48 metus. Prašė ir 
toliau remti Balfą. Dovanų 
paskirstymą pravedė J. Vi
džiūnas. Po to kai kurie išvyko 
pasimatyti su senatorium A. 
D'Amatu Balzeko muziejuje. 

Nors Balfo gegužinė jau pra
eityje, bet atmintyje liko neiš
dildoma mintis, kad Balfo dar
buotojai metai iš metų veik tie 
patys. Maisto ir laimės šulinio 
talkininkai dirbo net dvi dienas. 
Visi , vieningai dirbdami, 
pasiekėme gerų rezultatų. 

Ant. Repšienė 

LIETUVA BUS UŽPULTA 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus desantas puola 
Lietuvą. Slaptas išsilaipinimas 
Vilniuje — rugsėjo 17 d. Vadas 
— Stanley Balzekas. Štabo virši
ninkas — Vytas Lauraitis. 
Užduotis — iš arti pažinti 
Lietuvos meną ir istoriją. 
Operacijos trukmė — 10 parų. 
Atmosferos slėgimas — tik 
ku l tū r in i s . Laisvalaikio — 
nenumatyta , susitikimų su 
giminėmis — nenumatyta. Bū
rio sudėtis — trisdešimt ameri
kiečių, vado priverstų su susiža
vėjimu pasižadėti važiuoti, kas 
bebūtų. Nesugebėjo atsispirti 
siūlomam uždarbiui: geriausi 
Lietuvos muziejų rinkiniai su 
jankiams neįprastai senais 
15-16 šimtmečių dailės kūri
niais, gotikinės pilys ir baroko 
bažnyčios. Lyg užsikonservavę 
archaiški Žemaitijos kaimeliai 
ir pilkapiai, tvarkaraštyje mir-
gantys restoranų pavadinimai, 
gundantys nenusunktais rie
balais, didelėmis kolorijomis ir 
Alytaus šampanais už juokingai 
mažus dolerius — lančiukai su 
miestų ir miestelių merais 
malonumui pakelti. Šiaip ar 
taip, kas atsisakytų šaunioje 
draugijoje peržygiuoti visą 
Lietuvą, lankant užsieniečių 
kvapo dar nepažįstančius už
kampius, kuriuose paslėpta 
tikroji Lietuvos paslaptis. Net 
Kryžių kalnas tėra vienas 
juokas,palyginti su tuo, ką 
išvys Balzeko legionieriai. 

Malonu, kad muziejus drąsiai 
derina popierinį darbą su taip 
apčiuopiamu, verbuodamas vie
ną po kito į mūsų bičiulių būrį. 
Laimingo kelio! 

Danas L a p k u s 

MOKYTOJU ALGOS 

Illinois valstijoje išsimoksli
nusių, patyrusių mokytojų me
t in io a t lyginimo v idurk is 
1991-1992 m. pasiekė 36,500 
dol., užimant 13-tą vietą visose 
JAV valstybėse. Tačiau algų 
kėlimo vidurkis vis darosi ribo
tesnis dėl finansinių sunkumų. 

Vasario 16-sios gimnazijos moksleivių tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja Marytė '• 
Grupė )>uvo atvykusi j Chicagą dalyvauti IX Tautinių šokių šventėje. 
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