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Europos Bendrija ir 
toliau padės Lietuvai 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugsėjo 25 d. (Elta) — 
„Susitikimai Belgijoje buvo 
labai naudingi", pareiškė Lie
tuvos AT pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ketvirtadienį su
rengtoje spaudos konferencijoje. 
Jis pažymėjo, kad svarstant 
ekonominius ryšius su Europos 
Bendrija Lietuvai buvo pažadė
ta pratęsti preferencijų teikimą 
— ir toliau palengvinti Lietuvos 
gaminių kelią į Vakarų Europos 
rinkas. Yra galimybių greičiau 
gauti 100 milijonų ekiu (ecu) 
pagalbą, kuri padėtų išspręsti 
naftos ir suskystintų dujų gavi
mo problemas. Į Lietuvą arti
miausiu laiku atvyks speciali 24 
Europos valstybių struktūros 
komisija, kuri išanalizuos pa
dėtį žemės ūkyje ir spręs, ar 
tikslinga papildomai skirti 
pašarų, grūdų. 

Landsbergis pabrėžė, kad Ru
sijos kariuomenės išvedimas iš 
Baltijos šalių EB suprantamas 
kaip labai aktualus visai Euro
pai. NATO vadovai aiškiai pa
brėžė, kad ši organizacija 
suinteresuota taikinga raida 
Baltijos regione ir Lietuvos sta
bilumu. 

Apdovanoti žydų gelbėtojai 

Rugsėjo 24 dieną Aukščiausio
joje Taryboje įteikti apdovano
jimai grupei Lietuvos ir užsienio 
piliečių, Antrojo pasaulinio karo 
metais nepabūgusių savo ir ar
timųjų gyvybei gresiančio pavo
jaus, gelbėjusių Lietuvos žydus 
nuo sunaikinimo ir genocido. 
Grupei asmenų apdovanojimai 
paskirti po mirties. Apdovano-' 
jimus įteikęs Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pažymėjo, kad at
kurdami Lietuvos valstybę, at
kuriame ir jos simboliką, atri
butiką, valstybės apdovano
jimus. Atkurtasis „Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžius" pirmą kartą 
įteikiamas pažymint žydų tau
tos genocido dieną, kuri nuo 
dabar bus minima kasmet rug
sėjo 23 dieną. 

„Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žius" įteiktas ir architektui Vy
tautui Landsbergiui-Žemkal-
niui, AT pirmininko tėvui, daug 
prisidėjusiam gelbstint žydų 
genocido aukas. 

Diplomatinio korpuso atstovų 
vardu kalbėjęs Prancūzijos am
basadorius Philippe de Sure-
main pažymėjo, koks kilnus yra 
Lietuvos valstybės noras išsau
goti genocido aukų atminimą. 

Per Rusuos arnrijos pratybas 
apšaudyta molio kasykla 

Rugsėjo 21 d., 16 vai. 30 min., 
nepranešus Krašto apsaugos 
ministerijos komendantūrai, 
Rusijos armijos 7-osios Oro 
desanto divizijos 108 pulko 
poligone, esančiame prie Rokų 
(Marijampolės raj.), vyko 
šaudymo pratybos akumulia
ciniais sviedinia is . Dėl 
nežinomos priežasties sviediniai 
krito ir už poligono ribų. Ap
šaudyta Rokų Keramikos ga
myklos molio kasykla kurioje 
tuo metu dirbo daug žmonių su 
technika. I kasyklą nukrito apie 
16 mokomųjų sviedinių, kai 
kurie įsmigo žemėn į 2-3 metrų 
gylį. Šaudymo pratybos buvo 
tęsiamos ir rugsėjo 22 dieną. 
Žmonės nenukentėjo. 

Padaryta nemaža materialinė 

žala. Vienas sviedinys pataikė 
į aukštos įtampos elektros skirs
tytuvą. Nutrūko elektros ener
gijos tiekimas į kasyklą ir į šalia 
esančias statybas. Prelimina
riniais apskaičiavimais, elekt
ros tinklams padaryta 225,000 
rublių nuostolio, keramikos ga
myklai — 223,000 rublių. 

Dėl šio incidento Krašto ap
saugos ministerija pareiškė pro
testą. 

Burtais nustatyta partijų 
įrašymo eilė 

Lietuvos TV tiesioginėje laido
je buvo traukiami burtai nusta
tyti eilę, pagal kurią Lietuvos 
Respublikos seimo rinkimuose 
dalyvaujančios politinės parti
jos, visuomeniniai politiniai 
judėjimai ir organizacijos bus 
įrašyti į rinkimų biuletenius. 
Burtus traukė partijų, judėjimų 
ir organizacijų atstovai. Pirmuo
ju numeriu į biuletenius bus įra
šyta Sąjūdžio koalicija. Iš viso 
sąrašuose 17 koalicijų, partijų, 
judėjimų ir organizacijų. 

Kiekvienai partijai, judėjimui 
ir organizacijai televizijoje 
skiriama po 1.5 valandos, kan
d i d a t a m s v ienmandatėse 
apygardose — po 5 minutes. TV 
laidos bus transliuojamos kas
dien, išskyrus savaitgalius. 
Rugsėjo 25 dieną prasideda 
oficiali rinkimų kampanija. 

Baltarusijos siena su 
Pabaltiju 

Baltarusija, kaip ir Rusija, 
kuria valstybinę sieną su Bal
tijos šalimis. Šiuo metu atitin
kamos šios respublikos tarnybos 
tikslina sienos liniją. Vyriausio
sios pasienio kariuomenės val
dybos prie Baltarusijos ministrų 
tarybos viršininkas, pasienio 
kariuomenės vadas generolas 
majoras Jevgenij Bočiarov pasa
kė, kad valstybinei sienai su 
Baltijos valstybėmis sukurti 
reikės ne mažiau kaip 700 mili
jonų rublių. Nenumatoma staty
ti specialių inžinerinių stati
nių. 

Išleistas R.K. Vidžiūnienės 
romanas 

Kauno lietuvių jaunimo bend
rija , .Lituanica" išleido žinomos 
išeivijoje rašytojos, Amerikos 
lietuvių žurnalistų sąjungos pir
mininkės Rūtos Klevos Vidžiū
nienės romaną „Rojaus paukš
čio grįžimas". Praėjusiais me
tais su šiuo romanu yra susipa
žinę dienraščio „Draugo" skai
tytojai. Lietuvoje knyga išleista 
nedideliu 10,000 tiražu ir bus 
platinama tik Kaune ir Vilniu
je. „Lituanica" R.K. Vidžiū
nienės knygą ruošiasi pristaty
ti Lietuvos nacionalinei premi
jai gauti. 

Trumpos žinios 
Omano Sultonatas užmezgė 

diplomatinius santykius su Lie
tuva rugsėjo 22 d. Bendrą komu
nikatą pasirašė Lietuvos laiki
nasis reikalų patikėtinis Rusi
jos Federacijos Egidijus Bič 
kauskas ir Omano nepaprasta
sis ir įgaliotasis ambasadorius 
Rusijos Federacijos Dawood 
Hamdan Al-Hamdan. 

Žydų genoc ido diena 
minima Lietuvoje rugsėjo 23 d. 
Aukščiausiosios Tarybos prezi-

Britanijos vyriausybė vos vos 
išgavo pasitikėjimo pareiškimą 

Britanijos ministras pirmininkas John Major kalba žemesniuose Parlamen
to rūmuose apie Britanijos laikyseną Europos susijungimo atžvilgiu. 

JAV 1993 m. užsienio pagalbos 
planas eina į Senatą 

Washington, DC, rugsėjo 23 
d. — JAV Senato Lėšų komite
tas trečiadienį nubalsavo surišti 
JAV ekonominę pagalbą Rusi
jai su jos išvedimu buvusių 
sovietinių dalinių iš Baltijos 
valstybių. Komisija taip pat pa
tvirtino prez.G. Bush prašomą 
12 bil. dol. sumą, įmokėsimą 
Tarptautiniam Valiutos Fondui, 
kuris šiuo metu padeda Rusijai 
pravesti ekonomines reformas. 

Sis įstatymo projektas, vadi
namasis FY 1993 Foreign Ope-
rations Appropriation bill (H.R. 
5368), tarp kitų užsienio pagal
bos projektų, kuris skirs 14.3 
bilijonus dolerių įvairiai užsie
nio kraštų pagalbai pradedant 
spalio 1 d., taip pat garantuoja 
10 bilijonų dolerių vertės Izra
elio imamų paskolų namų staty
bai ir 417 milijonų dolerių bu
vusioms sovietinėms respubli
koms. 

Atstovų rūmų ir Senato pri
imtų skirtingų versijų speci
finiai pašalpos Rusijai įstatymų 
projektai, dėl kurių dabar sten
giamasi įtaigoti jungtinę JAV 
kongreso Konferencijos komisi
ją, kuri svarstys kaip išlyginti 
ir į vieną versiją suvesti jų 
kalbą, duoda leidimą skirti 
lėšas Tarptautiniam Valiutos 
Fondui ir svarbu, kad ir čia būtų 
tvirtai sujungiama pašalpa Ru
sijai su rusų kariuomenės išve
dimu iš Pabaltijo. 

Tačiau Senato Lėšų komiteto 
priimtas įstatymas liečia 
tiesioginę JAV pašalpą Rusijai 
ir šis komitetas priėmė sen. 
Robert Byrd, komiteto pirmi
ninko, pridėtą pataisą. Ragin
damas komitetą pataisą priim
ti, sen. Byrd kalbėjo: „Baltijos 
tautos stovi ant slenksčio išsi
pildymo jų penkis dešimtmečius 

diumo pasiūlymu prie pastatų 
iškeltos Lietuvos valstybinės 
vėliavos su gedulo ženklu. 
Gedulingi mitingai bus surengti 
žydų masinio naikinimo vietose, 
kapinėse. Devyniolikai Lietuvos 
piliečių, kurie gelbėjo žydų 
tautybės žmones nuo sunaikini
mo Antrojo pasaulinio karo me
tais, bus įteikti žūvančiųjų gel
bėjimo kryžiai. Šie kryžiai buvo 
ir ikikarinėje Lietuvoje. 

(A.M.) 

turėtos svajonės atstatyti savo 
visišką nepriklausomybę. Da
bar atėjo laikas JAV-ėms aiš
kiai pasisakyti savo poziciją ir 
uždėti spaudimą t, kad greitai 
būtų išspręsta (rusų) dalinių 
situacija". 
. „Jei prez. Jelcinas rimtai nori 
reformuoti savo šalį ir jei jis nori 
gauti pagalbos ir paramos iš 
JAV, jis turi žinoti, kaip stipriai 
mes esame užsiangažavę Balti
jos šalių laisvei", kalbėjo sen. R. 
Byrd. 

Senatorius Patrick Leahy (D-
VT), užsienio pagalbos pakomi-
sijos pirmininkas, sakė, kad 
prez. Bush administracija stip
riai priešinasi šiam senatoriaus 
Byrd pravestam pakeitimui. 

Kiti Senato Lėšų komisijos 
nariai, kurie taip pat rėmė 
pataisą, yra senatoriai Dennis 
DeConcini (D-AZ), Alfonse 
D'Amato (R-NY), Barbara Mi
kulskį (D-MD), Brock Adams (D-
WA), Dale Bumpers (DAR), 
Wyche Fowler (D-GA), Ernest 
Hollings (DSC), Phil Gramm 
(R-TX), Thad Cochran (R-MS), J. 
Bennett Johnston (D-LA), 
Frank Lautenberg (D-NJ) ir 
Arlen Specter (R-PA). 

Dabar Senato komisijos priim
tas projektas turės būti duo
damas patvirtinti visam Sena
tui ir tada eis apsvarstymui į 
Atstovų rūmų konferencijos ko
mitetą. 

Londonas, rugsėjo 24 d. — 
Britanijos minis t ras pir
mininkas John Major triukš
mingoje Parlamento sesijoje už
tikrino, kad Britanija tebėra pa
siryžusi siekti Europos kraštų 
glaudesnio vieningumo, bet kad 
tebereikia daugiau apsvarstyti 
ateičiai planuojamo piniginio ir 
politinio bendradarbiavimo de
tales. 

Po aštuonias valandas truku
sių dažnai aštrių debatų, mi
nistrui pirmininkui ir jo vy
riausybei pasisekė gauti pasiti
kėjimo pareiškimą Parlamente, 
bet tik mažu balsų santykiu: 
330-288. Šį pareiškimą jie lai
mėjo tik savaitę po to, kai vyriau
sybei teko atsisakyti savo užsi
brėžto plano ir pasitraukti iš 
Europos piniginės sistemos, dėl 
ko svaro kaina smarkiai nukri
to. 

Min. pirm. J. Major teisino vy
riausybės veiksmą, sakydamas, 
kad valdžiai nepavyko įveikti 
milžiniško spekuliantų spau
dimo svaro nenaudai. Bet prem
jeras priminė, kad pinigų rinkų 
neramumas tik pabrėžia didžiu
les abejones Prancūzijoje, 
Britanijoje ir kitur tiek dėl pi
niginės sistemos, tiek ir dėl 
paties Europos susijungimo, o 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

tai rodo, kad prie to reikia eiti 
lėčiau, atsargiau. 

„Geras europietis tų būkšta-
vimų neignoruoja, o stengiasi 
juos atitaisyti", kalbėjo John 
Major, pridėdamas, tačiau, 
kad didėjančios abejonės Eu
ropoje neturi sugundyti Britani
jos pasidaryti „surūgusia, izo
liuota šalimi, atskirta nuo 
Europos žemyno". Jis sakė, kad 
Britanija remia piniginę siste
mą, bet nesugrįš į ją kol nebus 
padaryti pakeitimai pinigų kei
timo mechanizme, nustatantys 
viršutinę ir apatinę ribą visiems 
Europos pinigams ir kurį jis 
laiko kaltu už prisidėjimą prie 
Britanijos svaro vertės nusmu-
kimo. 

Jis taip pat pareiškė, kad nors 
jis remia Maastricht sutartį, 
kuri tik per plauką buvo priim
ta Prancūzijoje praėjusį sekma
dienį, jo nuomone, sutartis 
nepakankamai dėmesio kreipia 
į priklausančių šalių tautinius 
in teresus savo daromuose 
sprendimuose. 

Tokie Britanijos ministro pir
mininko pareiškimai pastato jį 
į priešingą poziciją nuo kitų 
Europos vadų, imtinai ir Vokie
tijos kanclerio Helmut Kohl, 

kuris vis tik nori Europos susi
jungimą pravesti kuo greičiau. 

Britanijoje premjeras taip pat 
yra stipriai kritikuojamas tiek 
opozicinės Darbo partijos, tiek ir 
mažos bet triukšmingos grupės 
jo paties Konservatorių parti
joje, kurie sako, kad pereitos 
savaitės finansiniai įvykiai 
sustiprino jų atvirą priešinimąsi 
Europos susijungimui. Kai ku
rie Parlamento nariai net siūlė 
pravesti referendumą dabar, 
taip, kaip buvo Prancūzijoje, 
kad žmonės galėtų pasisakyti 
dėl susijungimo. Ministras pir
mininkas šiam ėjimui, žinoma, 
priešinasi. Buvęs J . Major 
vyriausybės narys Kenneth Ba
ker sako, kad pereitos savaitės 
finansiniai įvykiai „išlupo di
džiulę skylę" Maastrichto sutar
tyje. 

Vis augant jo vedamos politi
kos kritikavimui, J. Major pe
reitą savaitę sutiko su reika
lavimais, kad žemesnieji Parla
mento rūmai „House of Com-
mons" būtų sukviesti iš ne
baigtų atostogų specialiai, dvi 
dienas truksiančiai sesijai, ku
rioje būtų tariamasi dėl valdžios 
politikos tiek ekonomijoje tiek 
dėl Europos. 

Danai vėl balsuos dėl 
Maastricht sutarties 

1993 m. vidury 

— JAV iš krašto pajamų 
(GNP) 1988 m skyrė tik 5.7% 
švietimui. Daugiausiai skyrė 
Danija ir Suomija ir tuoj po jų 
Norvergiją ir Kanada. Japonija 
skyrė mažiau už JAV — 4.9%, 
bet daug daugiau jų vaikų 
baigia mokyklas. 

— Kinija netiesiogiai pa
smerkė JAV už pardavimą Tai-
wanui 160 karinių lėktuvų, kal
bėdama Jungtinėse Tautose, sa
kydama: „Mes stipriai smer
kiame (sulaužymą) tarptautinių 
sutarčių, parduodant didelius 
kiekius aukštos technikos gink
lų, kurie žiauriai kišasi į kitos 
šalies vidaus reikalus". 

Kopenhaga, rugsėjo 22 d. — 
Danijos ministras pirmininkas 
Poul Schluter pranešė, kad 1993 
m. viduryje danai vėl turės refe
rendumą dėl Europos suvieni
jimo Maastricht sutarties. Tai 
reiškia, jog sutartis jau nebe
galės įsigalėti 1993 m. sausio 1 
d., kaip buvo sutartyje numa
tyta. Danija yra iki šiol vie
nintelė valstybė, atmetusi su
tartį, kai pirmąjį referendumą 
dėl jos pravedė pereitą birželio 
mėnesį. 

Premjeras Schluter, kuris, 
kaip daugelis Danijos politikų, 
remia Maastricht sutartį, sakė, 
kad bandys įvesti pakeitimų į 
sutartį, kad ji būtų patrauk
lesnė danams balsuotojams. 
Būtent, danai nenori turėti ben
dros valiutos ar gynybos sis
temos. Jis tačiau pranešė, kad 
Danija bandys pakeitimus pra
vesti tik priedais, nepradedant 
naujų derybų dėl visos sutarties. 

Danijos min. pirm. Schluter 
padarė šį pranešimą antrą dieną 
po to, kai Prancūzijos balsuoto
jai tik vos vos priėmė sutartį. 
Dėl Prancūzijoje parodyto abe
jingumo sutarčiai ir Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl nulėkė 
į Paryžių pasitarti su prez. Mit-
terrand. Nors Prancūzijos ir Vo
kietijos laikraščiuose buvo spė
liojama, kad po šio pasitarimo 
sutarties didžiausi propaguoto
jai Mitterrand ir Kohl užtikrins 
europiečius, kad sutartis nepa-

— Pietų rytinėje Prancūzi
joje didelių liūčių ir vėtrų 
sukelti potvyniai užmušė bent 
80 žmonių ir 43 pražuvo, dar 
nerasti . Vaison-la-Romaine 
miestelyje buvo išmušta elektra 
ir sutriko vandens tiekimas. 
Tūkstančiai gyventojų buvo 
evakuoti. Tai daugiausia žalos 
padariusi audra Prancūzijoje 
nuo 1958 spalio mėn., kai nuo 
potvynio žuvo 36 žmonės netoli
moje Gard srityje. 

žeisianti jų tautinių identitetu 
ir pranešdami, kad sutarta kaip 
nors apriboti Europos Bendrijos 
galią kištis į jų vidaus reikalus, 
jie tik užtikrino balsuotojus, kad 
jie tebesieks sutarties visuotinio 
patvirtinimo. 

Danijos valdžios pareigūnai 
tačiau korespondentams paaiš
kino, kad niekas Danijoje nesi
priešina Europos kraštų glau
desniam bendradarbiavimui, 
bet jie nori sutarties, kuri būtų 
palankesnė Danijai. Danija rei
kalaus, kad Maastricht sutarty 
būtų garantuota daugiau atvi
rumo EB centrinėje Briuselyje 
ir kad daugiau jos posėdžių bei 
dokumentų būtų viešai prieina
mi. 

Danijos parlamento narys 
Gert Petersen, kuris agitavo 
prieš sutarties priėmimą, mano, 
kad norint išgauti danų prita
rimą, turės išsivystyti bent dvi 
kategorijos narystės Europos 
Bendrijoje. Kai kurie kraštai 
priims visas sutarties sąlygas, 
kiti kraštai tik kai kurias, pagal 
tai, ką jų piliečiai norės. 

Danų pasipriešinimas birželio 
mėnesį sukosi apie įvairius 
punktus, pradedant susirūpi
nimu dėl didesnių žvejybos apri 
bojimų ir baigiant baiminimusi, 
kad nesumažėtų pensininkų pa
jamos. Bet daugelis bijojo, kad 
per sutartį Danija neteks dalies 
kultūrinio savitumo. 

Danijos pramonininkai tačiau 
stipriai agituoja už sutarties 
priėmimą, nes nedalyvavimas 
Europos Bendrijoje neigiamai 
paveiks jų perspektyvas Euro
pos rinkoje. Ir jie nemano, kad 
EB narystė, nariams pasiren
kant tik tuos punktus sutarty
je, kurie jiems patinka, būtų iš 
viso veiksminga ar naudinga. 

Bet įtikinti danus šį kartą, 
kad sutartis yra kitokia, bus 

sunkiau, nes sutartyje jau 
yra daromos išimtys Dani
ja i , kai Danija galėsianti 

Danijos ministras pirmininkas Poul 
Schluter. 

pasilikti s avus p in igus ir 
nereikėsią dalyvauti gynybos 
sistemoje. Kadangi danai jau 
praeityje tą sutartį atmetė, ne
žiūrint šių išimčių, ministrui 
pirmininkui bus itin sunku 
įtikinti balsuotojus, kad šįkart 
jie vistiktai turėtų balsuoti 
kitaip. Bet jis ryžtasi tai pa
daryti ir tais sumetimais ban
dys išgauti pakeitimus sutarty
je, nors ir tik prierašų formoje. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 26 d.: Šv. Kozmas ir 
Damijonas, Kiprijonas, Justina, 
Vydenis, Gražina. 

Rugsėjo 17 d.: Kozmas, Da
mijonas, Kovaldas, Daugilė. 

Rugsėjo 28 d.: Šv. Vaclovas, 
Šv. Laurynas Ruiz, Teta, Taut
vydas, Visgirde. 

Rugsėjo 29 d.: Arkangelai 
Mykolas, Gabrielius, Rapolas, 
Kęsgailą, Litas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:43. 
Temperatūra dieną 78 F (25 

C), naktį 57 F (14 C), debesuota, 
lietinga. Sekmadienį ir pirma
dienį panašus oras, tik vėsiau. 

• I 
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BUVOME TĖVYNĖJE 
JADVYGA DAMUŠIENĖ 

Šiemet ir vėl buvome Lietu
voje. Jau trečią kartą lankome 
Tėvynę. 

Pirmas vizitas Lietuvoje 
1989 m. pavasari pirmą kar

tą, po 45 metų gyvenimo svetur, 
vaikščiojom ir vėl savo ainių 
žemėje. Lietuva tais metais 
buvo pačiame dvasinio atgi
mimo žydėjime. Kiek daug 
džiaugsmo ir vilčių gražiai atei
čiai liejosi iš laisvėn paleistų šir
džių. Sukaustyti dvasinės prie
spaudos, per 50 metų išskleidė 
sparnus laisvei. Laisvės prasmė 
pilnai dar nebuvo suprasta, bet 
visi buvo laimingi, nes galėjo 
jau laisvai savo nuomonę reikš
ti ir kalbėti apie išgyventus var
gus. Su jais ir mes jautėmės 
laimingi. 

Tais metais buvome pakvies
ti dalyvauti VDU atkūrime 
Kaune. Ekskursavome: Nida, 
Palanga, Trakai, Naujoji Akme
nė (Cemento fabrikas, mano vy
ro numylėta pramonė). Lan
kėme gimines ir tėvų kapus. Po 
dviejų savaičių laimingi 
grįžome namo. 

Gamtos grožis mus žavėjo. So
dai tada buvo pačiame žydėjime, 
o žemė padengta tulpių ir nar
cizų žiedais. Važiuojant geru 
Lietuvos greitkeliu, mus džiu
gino balti pakelės berželiai, 
sprogstantys šviežiu žalumu, 
tamsiai žalių pušų ir eglių fone. 
Visoje gamtoje, kaip ir širdyse, 
buvo pats žydėjimas. 

1991 metų vizitas 
Lietuva jau pasiskelbusi Ne

priklausoma, daugelio valstybių 
pripažinta, išskyrus JAV. 

Šiais metais važiavome, kvies
ti į 1941 m. Sukilimo 50 metų 
minėjimą. Džiaugėmės, kad bus 
proga pamatyti tai, ko negalėjo
me pamatyti 1989 m.: Kryžių 
kalną, Vilniaus katedros arche
ologinius radinius, atiden
giančius mūsų tautos istorinius 
laikotarpius. Net Gedimino 
pilies nebuvome matę. Ir vėl dvi 
savaitės tirpo kelionėse nuo 
Vilniaus iki Druskininkų, iki 
Telšių, Rainių miškelio, kur 
buvo komunistų išžudyta per 70 
žmonių pirmosios sovietų 
okupacijos metais. 

Šios kelionės metu Lietuvoje 
teko sueiti su ateitininkų orga
nizacijos vadovais, ypač su 
asmeniu, kuris davė pradžią 
ateitininkijai Lietuvoje — dr. 
Arvydu Žygu. Jis ir tempia tą 
darbą visa savo esybe. 

Tų metų vasarą aplankėme 
dvi ateitininkų stovyklas — 
vieną Ignalinoje (dr. Arvydo 
vadovaujamą), kitą Pavištytyje 
(dr. Danutės Kaminskaitės 

NEPAMIRŠKITE 
KONKURSO 

Jau visai baigiasi laikas siųs
ti medžiagą „Ateities" konkur 
sui. Kadangi gavome labai 
mažai medžiagos, terminą pra
tęsime iki spalio mėn. 15 d. Eilė
raščius, nuotraukas ir rašinius 
siųsti redaktorei D. Bin-
dokienei, 7155 S. Homan Ave., 
Chicago, IL 60629. „Ateities" 
konkursas yra ilgų metų tra
dicija. Būtų gaila, kad šiais 
metais neatsirastų premijuo-
tinos medžiagos. Nejaugi 
niekam nebereikia pinigų? 

vadovaujamą). Vizitas buvo tik 
vienos dienos, bet susipažinome 
su stovyklautojų nuotaika, kuri 
buvo išreikšta daugelio apklaus
tųjų lūpomis: „mes esame lai
mingi, kad čia galime būti". 
Daugelis jų niekad nebuvo gir 
dėję apie ateitininkų organiza
ciją, bet įsijungę į ją, matydami 
didelį vadovų darbą ir su meile 
teikiamą rūpestį jų gerovei, 
pasilieka nariu. Dar nejaus
dami, jie stiprėja dvasia, auga 
savo Tėvynės gilesniu pažinimu 
ir meile geresnei Lietuvos atei
čiai. 

Po to buvo aplankyta Pavišty-
čio stovykla. Abiejose stovyk
lose arti 200 vaikų kiekvienoje. 
Pavištvčio stovykla buvo 
Vyriausybės pažadėta atiduoti 
ateitininkų organizacijai. 

Keliaudami visada gėrimės 
gražia Lietuvos gamta — žalios, 
švarios ir vešlios pievos: sodrūs 
pušynai, baltais berželių lieme
nėliais pamarginti; tviskantys 
ežerėliai ir upeliai pravažiuo
jamuose plotuose. Gamta graži, 
miela ir širdį jaudinanti savo 
romumu — stypčiojantis 
vienišas garnys pievose, bulves 
kaupiančios moterys laukuose, 
geltonuojantys lubinai — rodos 
šaukte šaukia namo. 

Tik žmogus šiemet nebe tas, 
kaip 1989 metais. Ir Baltijos 
kelias, ir TV bokšto tragedija, 
rodžiusi stiprią vienybę tautoje, 
šitą vasarą buvo jau išblėsusi. 
Jautėsi augantis rūpestis ir 
nepasi tenkinimas esamu 
gyvenimu. 

Po dviejų savaičių buvimo 
Lietuvoje grįžome namo, susi 
rūpinę ir nuliūdę. 

Trečias kartas Lietuvoje 

1992 m. ir vėl skridom į Lietu
vą. Šį kartą grynai savo krašto 
geresniam pažinimui ir susipa
žinimui su šeimos gyvenimo 
sąlygomis, nes turėta mintyje ir 
nuosavybės įsigijimas, kad. at
vykus į Lietuvą, turėtume savo 
„gūžtą" laikinam apsistojimui, 
o gal ir nuolatinei žemiškos 
kelionės užbaigai. 

Atvykome į jau visiškai lais
vą ir Nepriklausomą Lietuvą 
dviem mėnesiams. Savaitę 
buvome Nidoje, dvi su puse 
Kaune ir beveik mėnesį Vilniu
je. Iš Nidos į Kauną grįžome per 
Rytprūsius, kurių skurdas 
paliko skausmingą įspūdį. 

Būnant Kaune ir Vilniuje, bu-

Po koncerto Kennebunkporte baigiant ateitininkų sendraugių kultūrinę savaitę. Koncertą atlikusi 
solistė Gina Čapkauskienė tarp gėles jai įteikusių sesuč ių Zdanyčių, savaitės vadovo dr. Č. Ma-
saičio ir akompaniatoriaus dr. Sauliaus Cibo. 

vo daug graudžių susitikimų su 
jaunystės ir mokslo draugais, su 
okupacijų metu veikusiais po
grindininkais, kurių dauguma, 
palikę sveikatą už Uralo, grįžo 
namo paliegę ir jaučiasi 
Tėvynės užmiršti. Girdėjome 

po spalio mėn. rinkimų į Seimą 
bus daugiau sklandumo Parla
mente. Sitų rinkimų metu turi 
iškristi visa nomenklatūra , 
sovietinio „proletariato rojaus" 
buržujai. Jie buvo puikia i 
įsikūrę tame rojuje, jie trokšta 

Nuotr. P e t r o Ąžuo lo 

dirbti reguliarias valandas įstai
goje ir t ik su ribotu metinių 
atostogų laiku. O va, „anksčiau 
buvo geriau" — atostogos kada 
ir kiek norėjo, važinėjo pigiai po 
visas plačiosios „tėvynės" 
respublikas, buvo „įsidarbinęs", 

daug skundų valdžia, radome ir Nepriklausomoje Lietuvoje gavo atlyginimą, bet jo galvo-
daug suskilusių nuomonių tarp 
asmenų, kurie kadaise buvo 
vienodų politinių pažiūrų. Visur 
jautėme daugiau nepasitenki
nimo esama padėtimi negu gau
tąja laisve ir nepriklausomybe. 

Žinoma, eilinio žmogaus gyve
nimo sąlygos yra apgailėtinos. 

Trūksta buitiniam gyvenimui 
pačių pagrindinių dalykų. Ypač 
moters gyvenimo sąlygos yra 
apgailėtinos. Stengdamosi pati 
jas pažinti, ruošdavau maistą 
savo, privačiai gautame bute. 
Pusę dienos, o kartais ir dau
giau praleidi krautuvėse — kas
dien pieno eilėje, mėsos eilėje, 
duonos eilėje ir visokių, sausų 
produktų eilėse, o jei ko negauni 
vienoje parduotuvėje, reikia 
ieškoti kitoje. Vyresnio amžiaus 
žmonėms susidaro daug sun
kumų. Sunku būtų tokiems ir 

susikurti sau rojų — grobti ne
teisėtu keliu valstybini turtą, 
ardyti bet kokią darną Parla
mente ir kuo ilgiau laikyti tą 
padėtį savo planų naudai, bet ne 
gyventojų gerovei. 

Daug kalbama apie nudva-
sintą Lietuvos žmogų. Trūksta 
dorų žmonių, kur ie galėtų 
užimti aukštesnes pozicijas 
vyriausybėje. Išmokslinti ir 
išaugę sovietinėje mokykloje, 
skverbiasi į visas jų planams 
patogias pozicijas. „Nudva-
sintas" žmogus stovi nuošaliai 
arba nustumtas į šalį išsi
mokslinusiųjų. J i s tad dar 
visiškai nesupranta laisvės są
vokos. Be Bievo augintas žmo
gus ir sovietinės mokyklos au
gintas tik „didžiosios tėvynės" 
naudai, jaučiasi atėjusios lais
vės skriaudžiamas — reikia 

Linksmi studentai studijų savaitgalyje Dainavoje (iš kairės): Kazys Motekai-
tis, Monika Vygantaitė, Rita Račkauskaitė, Vytas Čupl inskas , Asta 
Kazlauskaitė ir Marius Gražulis. 

įsikurti, nes visas gyvenimas 
turėtų būti pradėtas, kaip 
amerikiečiai sako, nuo „pra
džios", o šiuo metu Lietuvoje 
nėra nei ta i „pradžia i" 
reikalingų reikmenų. 

Visa ta patirtis, kol kas, nei
giamai apsprendė ir mūsų 
intencijas įsigyti nuosavybę 
Lietuvoje. Reikia tikėtis, kad 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ave., Ste. B, tai. (708) 512-0084 
VVestmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

Vokietijos ateitininkų šventėje moksler 
nauakaite ir Nerius Landys 

i įžodį duoda Benigna Laba-

N'uotr. M. Š m i t i e n ė s 

„PADARYTI 
DŽIAUGSMO 
GYVENIME..." 

Stefanija Baldauskaitė 22 
metų mokytoja, kražietė, ateiti
ninkė, areštuota 1945 m. ir, 
nepakėlusi dvasinės kančios, 
mirė Pečioroje (Komisija) 1947 
m. sausio 1 d. Likęs dienoraštis 
ir laiškai rodo, kokią didelę 
įtaką darė Kražiai su stebėtino 
pasiaukojimo žmogumi kun. St. 
Rimkumi, su jo idėjomis, daino
mis ir nu>širdžais bendradar
biais. 

Ji rašė: ..Tuos gražius laikus 
dažnai prisimenu ir šiandien, jie 
mane šventiškai nuteikia. Visa 
tada buvo taip gražu. Ne, 
niekada nepamiršiu tų vakarų, 
kai grįždavome iš kaimų susi
rinkimų su dainomis ir ar
monika... Tada galvoj švystelė
davo daugiau minčių, idėjų, 
norėdavau ką nors didelio 
pasiekti, kam nors padaryti 
džiaugsmo gyvenime, pereiti 
žemės keliu, nors v ienam 
žmogui suteikiant bent trupu
tėlį šviesos..." 

Ištrauka iŠ „Už aukštuosius 
idealus", kankiniui kun. St. 
Rimkui prisiminti. 

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

ligos " chirurgija 
Holy Croaa, 2701 W 68 St . Ch.cago 

Tel (312)471-5573 
9830 S Ridgelaod Ch'cago R'dge U 

T * . (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal s.star-ną 

DR. ELIGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E l?7st St 
Lemont IL 60439 

Tai . 815-723-0353 
Paga; susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITiS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Maolcal Ctmte 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

S'iver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T«l (7M) 257-2265 
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jimas likęs dar ir šiandien, kad 
„anksčiau buvo geriau". O visos 
tos naujos laisvės „ka l t i 
ninkais" yra AT pirmininkas ir 
JAV lietuviai. 

Va, čia ir yra sunkiausias dar
bas Lietuvai — atstatyti sovie
tinio žmogaus, dvasinio vergo, 
galvojimą į normalaus, laisvėje 
augusio, žmogaus mąstymo lygį. 

(Bus daugiau) 

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30 ) 
Olympla Flelds. III. 
Tol . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Ra*. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M D 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISiĖ 

9O0 Ravlnla PI. 
Orland Park, IL 

Tol . 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Patos Comm. ligoninėms 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalrnotogas/Akių Chirurgas 

2638 W . 71tt 81 
312-436-5566 

4148 W. 63rd St. 
312-738-7709 
Chicago, IL 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak Rd. 
Vtfastchestar, IL 60153 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W . 58 St. 
Tol. (312) 735-5556 

507 S. Gllbart. LaGrange. IL. 
Tol. (708) 352-4487 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medtcare 

'r iklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 ttroot, Chicago 

Tol . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 
Wrm , antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wa«t Ava., Ortand Park 
708-349 8100 

10 W. Martin, Naporvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Ros. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4285 W. 63rd Et. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
3a*. (708)2464087; arba (708)246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

39C0 W. »S St. Tai. (70«) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v pp-7 v.v. antrd 12 30-3 vpp 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penKtd 

ir seštd 9 v r -12 vpp . 

Kab. tai. (1-312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D, 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzla Ava., 

Chicago, III. 60552 

6132 S. Kadžio Ava., Chicago 
1-312)7784989 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette 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 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllla 

Tol. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm .antr. penkt 12-3vpp.. ketv. 2-7v.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. IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 787-7575 
5 7 6 0 Archer Ava. 

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

Tol. kabineto Ir buto: (708)652 41 $9 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Oundoo Ava., Elgjn. III 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborta Rd., Hlckory Hllla 
1 myha Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Ii-1 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708) 448-1777 

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anootoxl|oa Ir skausmo 

gydymo spaclaHstal 
Shorman ligoninė. Ekgin. IL 

Tol . 708 999 8978 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IB PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago 

312 585 1955 
172 SchlHer St., Elmhurst, IL 60126 

708-941 -2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. 8. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Stroot 

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

Kabineto tol. (1-312) 778-2880. 
Rot . (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 585-7758 

A R A S ŽL IOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Modtcal Contor-

Naaervffle Cempus 
1020 E. Ogdon Ava . , Balta 310 , 

NapervMe IL 8 0 M 3 
Tai. 1-709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Sunkus pasirinkimas, 

BET REIKIA 
PAGALBOS 

Rinkime yra pirmoj vietoj 
ne partija, o sąžinės reikala
vimas. Norint atiduoti dalį savo 
teisių tautoje ar valstybėje, 
reikia pasirinkti patikimą žmo
gų, kuriam galėtum viską pa
sakyti, jei priėjo prieitum, viską 
pavesti , jei galėtum. Tai 
valdžios viršūnės, kurios turi 
vesti geriausiais ekonomiškais, 
tautiniais, doriniais keliais visą 
tautą ar bent tautos dalį. 

Partijai priklausąs žmogus 
gali būti geras, bet gali būti ir 
blogas. Pačios partijos dažnai 
kratosi tokių, kurie panaudoja 
partijos vardą, siekdami įsi
galėti valdžioje ar pasinaudoti 
asmeniškiems reikalams. Rin
kėjas pagal sąžinės balsą ir savo 
žinojimą iš anksto turi pasi
rinkti asmenį, nepaisydamas jo 
partijos, nes partija eina kartu 
su rinkėju. 

Mums šiemet yra dveji rin
kimai, du pasirinkimai ir apsi
sprendimai. Mes norime, kad 
valdžia to krašto, kuriame gyve
name, būtų tautą mylinti, jo 
reikalais susirūpinusi, savo 
tarnybą net valdžios viršūnėse 
gerai žinanti. Pasitaikys ir 
tokių asmenų, kurių paskiau 
norėtumėm atsižadėti, bet, da
rant pagal sąžinės balsą, rinkė
jai mažiau suklysta, nors ne 
visada gali pasirinkti norimą. 
Čia pasirinkimas yra daug leng
vesnis, nes dažniausiai renka
mės vieną iš dviejų, nes tik dvi 
partijos veda tikrą propagandą, 
parodo savo programas ir apta
ria žmones, kuriuos siūlo ar 
parengia kandidatais valdžiai. 

Sunkesnis apsisprendimas 
nepriklausomos Lietuvos ir jos 
seimo rinkimų atžvilgiu. Ten 
mažai pažįstami siūlomi kandi
datais. Dar mažiau žinome apie 
partijas ar jų dalis, nes dažniau
sia net ir partijos neturi savo 
politinių programų, pagal ku
rias jau iš anksto galėtų pasi
sakyti tvarkysią visuomenės 
gyvenimą. 0 valdžia, jeigu nėra 
taip svarbi išeivijai, tai labai 
svarbi atstatomai Lietuvai ir 
išeivijos paramai, kad Lietuva 
greičiau galėtų užgydyti 
žaizdas. 

* * * 

Už pavergtų kraštų laisvę mes 
ilgai kovojome ir visokias 
priemones tai nenuilstamai, be
ginklei kovai naudojome. Išei
vijos lietuviai kovojo ne tik prieš 
pačią vergiją, kur ji bebūtų, bet 
ir prieš vergiją, įvestą komunis
tinio siaubo Lietuvoje, tame 
krašte, kur vyresnieji augo, kur 
augo daugumos tėvai ar 
senoliai. 

Vyresnieji paliko savo kraštą 
ne dėl vargo. Jie pabėgo dėl ne
noro ar baimės komunistinio 
persekiojimo, marinimo, mirčiai 
pasmerkimo ir tremties. Jie jau 
nesitikėjo savo kraštui ir sau pa
tiems laisvę išsikovoti regimu 
laiku, bet tikėjosi bent ge
resnės ateities savo artimie
siems ir giminėms. 

Laikas pasikeitė netikėtai 
greitai. Iširo visi biaurūs py
limai, pro kuriuos negalėjo pra
lįsti daugelis laisvės ištroškusių 
ir ieškančių geresnio gyvenimo 
bent savo vaikams. Ta buvusi 
kova pasibaigė ir pasikeitė į 
kovą pagelbėti laisvę įsigijusiai 
ir ne visuomet mokančiai ja 
naudotis. Jie troško valstybinio 
gyvenimo, bet ne visuomet jį 
suprato. 

Yra būtina tautai ar paski
riems žmonėms Lietuvą laiku 
atstatyti ir netrokšti privilegi
juotiems veltui duodamų svo
gūnų. Tauta tur i jau mėginti 
užsiauginti derlių visai tautai, 
kuri nori laisvės ir gerovės be 
baimės. 

Ateinantį mėnesį jie rinks 
seimą, kuris jau spręs naujo 
gyvenimo tautos likimą ir bū
simos valstybės kelią. Partijos, 
jei jų bus ir dauguma, rodys 
savo programas ir sugebėjimus 
jas vykdyti. 

Išeivija iš toli žiūri į asmenis, 
į kandidatų sąrašus, į apvilian-
čias partijas ir naujai perdažy
tus veidus. Tik viena visi turi 
žinoti, kad reikia tik savo jėgų, 
tik savo proto ir sugebėjimų, o 
nepakartoti išgriautus ir nesi
baigiančius Sovietų veiklos bū
dus. Paremti tuos, kurie laisve 
tinkamai naudojasi ir nori at
statyti valstybinį gyvenimą, 
nors ir naujuose rėmuose, yra 
išeivijos būtinybė. Juk ten dar 
gyvena mūsų giminės, artimie
ji ir laisvės ištroškę žmonės. Pa
rama turi būti aiški, kad jie pa
justų išeivių rūpestį. 

LIKIMAS TO, PRIEŠ KURĮ 
VISI DREBĖJO 

Rimties valandėlei 

* * * 

Kai kurie lietuviai, gyveną 
šiame krašte, galės balsuoti 
abiejuose rinkimuose. Tai ir 
būtina savo teisėmis pasinau
doti. Juk visi nori, kad abu kraš
tai vestų gerą gyvenimą atei
tyje, kad ekonomija ir žmogiš
kumas klestėtų, kad valstybė ži
notų tarnaujanti išrinktiems 
žmonėms. Kaip tautos ir valsty
bės teisės nesikeičia, taip nesi
keičia ir santykiai paskirų 
žmonių nuo išr inktųjų ar 
valdžią paėmus ių įsiparei
gojimų. Tai ir lietuviai, gyveną 
Amerikos žemėje, turi rūpintis 
savo valdžios ateitimi ir jos geru 
tautos ir valstybės gyvenimo 
tvarkymu. 

Tačiau visuomet reikia at
siminti , kad t a s k raš tas , 
kuriame gyvenimo, gyvybės, 
būdo ir laimės pradų šaknys 
jame tebedygsta, yra reikalin
gas savųjų duoklės, paramos, 
užuojautos ir net fizinės pa
galbos. J is kuria savo ateitį. Ir 
tai ne tik sau pačiam, bet ir visų 
išeivių ar čia gimusių ir tėvų 
kalbos jau nebemokančių. 

Ateitis prasideda nuo praei
ties, bet kuriama dabartyje. 
Ateitis tokia greita, kad mes ir 
kiti net nejaučiame, kai viskas 
gyvenime keičiasi. Keičiasi juo 
labiau ir politikoje. Kas buvo 
galingas, šiandien tampa tik 
šapeliu ai net istorijai mažai 
žinomu asmeniu. Bet nenyksta 
žmonės, papildydami vieni ki
tus, nenyksta kraštai, kuriuose 
gyveno proseneliai, tėvai ir gal 
gyvens naujos kartos ar jų pali 
kuonys. 

Nenyko ir Lietuva, nors anks
čiau daugiau kaip šimtą metų, 
dabar daugiau kaip penkiasde
šimt metų nešė vergijos pančius, 
buvo žalojama fiziškai ir dvasiš
kai. Mūsų konkreti parama rei
kalinga dabar, kai skiriami ge
rieji nuo blogųjų, norintieji lais
vės savo Tėvynei ir vergijos tę
simo savame krašte. Susidaręs 
komitetas yra t ik pagalbi
ninkas, bet jis pagelbėti gali vi
siems prisidėjus, kad tėvų ir 
senolių žemė būtų laisva ir lai
mingai augtų. 

Pr. Gr . 

Mums sunku suprasti, kodėl 
Lietuvoje ir buvusioje Sovietų 
Sąjungoje taip sunkiai vyksta 
persitvarkymas. Sovietinė siste
ma ilgą laiką buvo taip pavei
kusi žmones, kad jiems nepap
rastai yra keblu persiorientuoti 
į laisvos rinkos ir demokratinę 
sistemą. Jie tartum vis laukia, 
kol bus duotas įsakymas iš 
aukščiau. 

Ten nuvykę užsieniečiai skun
džiasi, kad negali rasti bendros 
kalbos kuriuo nors reikalu: jau
nesnysis pareigūnas siunčia pas 
vyresnį, ir taip trunka ilgesnį 
laiką, kol prieinama prie paties 
reikalo. Panašiai vyksta ir kiti 
vidaus reikalai. Žodžiu, biuro
kratizmo, įleidusio gilias šaknis 
iš sovietinės sistemos laikų, 
dar turbūt negreitai bus at
sikratyta. 

Prisimename, kad viskas bu
vo daroma Stalino vardu ir 
autoritetu, spinduliuojančiu iš 
Kremliaus. Juk jis buvo laiko
mas už Dievą aukštesnis. Jo 
garbei giedami himnai. Ir tai 
buvo daroma kiekvienoje komu
nistinėje sistemoje, kur ji buvo 
įvesta. Nebuvo apsieita be su
kurto dievo. 

Jau taip buvo įprasta, kad 
tautų naikinimas, ištremiant į 
žiaurias gamtines sąlygas, 
tarybinių istorikų buvo pava
dintas švelniu vardu „perkėli
mu į tolimesnius šalies ra
jonus" . Bet kai be kaltės 
įrodymo, be teismo nuospren
džio, pažeidžiant bet kokius 
humanizmo principus, tai buvo 
daroma — liudija baisų civiliza
cijos nuosmukį. Seniai, moterys, 
kūdikiai, invalidai vežami gy
vuliniuose į rytus ir šiaurę. 

Stalino vardu, prisidengiant 
tautų draugyste, buvo vežamos 
sunaikinti ištisos tautos. Rašy
tojas Justinas Marcinkevičius 
aprašo 1941 m. birželio 14 d. 
nakt į , kai jis, dar vaikas 

IGNAS MEDŽIUKAS 

būdamas, atsibudęs pamatė tėvų 
beviltišką susirūpinimą, kas 
vyksta kaimynystėje. Ir čia j is 
sumini merginos, kuri buvo t ik 
14 metų moksleivė, ištrėmimą 
į Trofimovsko salą Laptevų jū
roje, ku r ištremtųjų ištisos 
šeimos mirė nuo bado. Vos 
vienas kitas išliko gyvas. 

Pirmojo pasaulinio karo metu 
Kazakstane gyveno 6 milijonai 
kazokų. 1920 m. jie sudarė 65% 
krašto gyventojų. 1962 m. t ik 
29%. 1930-1940 m. laikotarpy
je, Stalino įsakymu, ištremiant, 
badu ar kitomis prievartos prie
monėmis išžudyta 4 milijonai 
kazokų. Du trečdaliai tautos su 
visa inteligentija sunaikinta. 
Kazokų kalba ir kultūra paša
linta iš viešumos, mokyklų ir 
įstaigų. Jiems uždrausta gyven
t i didesniuose miestuose, jie 
galėjo laisviau jaustis tik stepių 
platybėje. Kazakstane — dau
giausia koncentracijos stovyklų 
ir prievarta apgyvendintų „lais
vųjų" tremtinių, jų tarpe kelios 
dešimtys tūkstančių lietuvių. 

Sovietų Sąjungoje prieš Stali
ną visi drebėjo, nes jo rankose 
buvo žmonių likimas. Todėl su
prantama, kad okupavus Lietu
vą, poetė Salomėja Nėris pagal 
pavedimą parašė Poemą apie 
Staliną. Jos ištraukas autorė 
skaitė Kremliuje Stalino aki
vaizdoje. Ši poema buvo išversta 
į sovietinėse respublikose gyve
nančių tautų kalbas. Kyla eilė 
klausimų, ar poetė nuoširdžiai 
rašė tą poemą, ar galėjo at
sisakyti ir nerašyti. Jos gynėjai 
tvirtina, kad rašiusi priversta ir 
vėl iau šios rūšies kūrybą 
apgailėjusi. 

Kaip prisimename, augan
čiam žmonių nepasitenkinimui 
esama socialine būkle, Rusijoje 
valdantieji sluoksniai suversda
vo kaltę žydams kaip „išnaudo-

Trys veiklios tautinių šokių vadovėf (iš kairės): Rasa PoskoČimienė, Irena 
Smieliauskienė ir Lidija Ringienė. 

tojams". Žydai tapo atpirkimo 
ožiu visoms socialinėms blo
gybėms. Neatsitiktinai Rusijo
je atsirado populiarus šūkis 
„Mušk žydus, gelbėk Rusiją". 
Valdžios paraginti asmenys 
sukurstydavo tamsias mases, su 
policijos pritarimu, tokie prasi
veržimai virsdavo pogromais. 
Žydų krautuvės būdavo apiplė
šiamos, o daugybė jų nužudomi. 

Nors tikintieji žydai su Mask
vos rabinu Cobruckij sveikino 
Staliną 1942 m. lapkričio mėne
si, sakydami: „Mes siunčiame 
karštas maldas Visagaliui, kad 
jis suteiktų jums, mūsų myli
mas vade, Dievo išrinktasis, 
begalinę išmintį ir stiprybę 
greitam ir visiškam hanibalo 
Hitlerio sunaikinimui". 
Nepaisant tokio palankaus pa

reiškimo, Stalinas, karui pasi
baigus, suintensyvino 
propagandą prieš tikinčiuosius 
žydus, kurie buvo vadinami bur
žuaziniais nacionalistais. Rabi
nai buvo kaltinami parsidavimu 
pinigams. Šiuo metu žydai, 
nebūdami tikri dėl savo ateities 
Rusijoje, stengiasi emigruoti į 
užsienį, nes kraštutiniai na
cionalistai juos ima kaltinti 
dėl visų krašte jaučiamų ne-
dateklių. 

Stalino kultas savo laiku buvo 
pasiekęs kulminacijos tašką. 
Prieita tiesiog prie pamišimo. 
Kai 1953 m. didysis budelis mi
rė, visoje Sovietų Sąjungoje 
buvo paskelbtas gedulas. Sibiro 
tremtinė Matilda Melienė apra
šo, kad tremtyje buvusi bendra
bučio vedėja ir nedalyvavusi ge
dulingoje eisenoje. Kai jai 
pasiskundė rusė Pavlovą, mer
gaičių bendrabučio patarėja, 
kad nuo verksmo jai skaudanti 
galva, paklausta, kodėl ji taip 
verkusi, atsakė: „Argi nežinai, 
kad Tėvas ir Mokytojas mirė". 
Melienė atsakiusi: „Senas buvo 
ir mirė. Ko čia verkti". 

Tada Melienė buvo apskųsta 
ir kaltinama, kad užgavo mie
liausią tėvą ir mokytoją. Ji net 
buvo pašalinta iš šio darbo. 
Šnipai slankiojo palangėmis ir 
klausėsi, ar tremtiniai verkia ar 
juokiasi. 

N. Chruščiovas išdrįso pa
sakyti Staliną ir jo darbus 
smerkiančią kalbą 20 partijos 
kongrese. Ta kalba nepatiko bu
vusiems Stalino mokiniams, ku
riems buvo naudinga vartoti 
tuos pačius melo bei žudynių 
metodus. Chruščiovas buvo pa
šalintas ir tam tikrą laiką buvo 
sustabdyta Stalino aukų reabi
litacija. Tačiau atėjo laikas, ir 
Stalino kultas ėmė smukti. Jo 
statulos nuvirto nuo pedestalo. 

DARĖME, 
KĄ TURĖJOME 

Kalbėdamas šv. Paulius apie 
teisumą, kalba apie tikėjimą ir 
moko, kad tikėjimas išlaisvina 
iš nuodėmės ir sutaiko su Die
vu. „Nes Dievo teisybė joje 
(Evangelijoje) apsireiškia iš 
tikėjimo į tikėjimą, kaip pa
rašyta: „Teisusis iš tikėjimo yra 
gyvas" (Rm. 1,17). Jėzus mokė 
ne tikėjimo, kuris reikalingas, 
kad tarnautų Dievui, bet taip 
pat ir meilės bei gailestingumo. 
Apaštalams paprašius: „Padau
gink mums tikėjimą. Viešpats 
atsakė: Jei turėtumėte tikėjimą, 
kaip garstyčių grūdą, jūs galė
tumėte sakyti šitam šilkme
džiui: Išsirauk save ir persi-
sodink j jūrą, tai jis jūsų paklau
sytų" (Lk. 17, 5-6). 

Jėzus Kristus savo klausy
tojams kalba ne tik apie 
tikėjimo reikalingumą, jei nori 
susitaikyti su Dievu, bet ir apie 
jo tvirtumą, jo nepalaužiamu-
mą, apie tikrą tikėjimą, ko pra
šai. Dievas yra visa ko valdovas, 
sukūrėjas, kuris taip pat gali ir 
pakeisti savo įstatymus, skirtus 
visiems, bet nugalimus tikrai 
stipriai tikinčiųjų. Tik reikia, 
kad jie turėtų tikėjimą bent 
kaip garstyčių grūdą, kuris 
vienas iš mažiausių augalų 
žemėje. 

Nereikia laukti, kad Dievas 
už viską tuojau atlygintų. Jis 
tvarko žmogaus reikalus, jis, 
kaip tas Jėzaus minimas šeimi
ninkas, pirmiau pats pavalgytų 
ir išgertų, o paskiau lieptų 
valgyti ir gerti savo tarnui — 
žmogui, kurį Dievas sau susikū
rė, kuriam pasiuntė savo Sūnų, 
kad išmokytų gyventi be nuo
dėmės. Ir jam dar primena: 
„Taip ir jūs, atlikę visa, kas 
j u m s paliepta, sakykite: 
„Esame nenaudingi tarnai; 
darėme, ką turėjome daryti" 
(Lk. 17, 10). 

Tikrai protingas žmogus, ži
nąs, kad jis Dievo sukurtas ir 
savo tarnystei paskirtas, atlieka 
tik savo pareigas t am savo Kū
rėjui, savo palaikytojui ir savo 
Viešpačiui. Dievo žmogus nieko 
negali gero padaryti, išskyrus 
nuodėmę. Jis neatlieka to, kas 
jam paskirta, kas jam paliepta 
ir kam jis sukurtas ir paleistas 
valdyti žemę ir viską, kas 
žemėje yra jam padaryta. Tai čia 
reikia ir tikėjimo, ir meilės, ir 
gailestingumo, nes jo Kūrėjas 
yra gailestingas. 

Ir apaštalas šv. Paulius rašo 
savo mokiniui, pašventintam 
rankų uždėjimu vyskupui Timo
tiejui: ,,Dėl tos priežasties aš tau 

p r i m e n u atgaivint i Dievo 
malonę, esančią tavyje mano 
rankų uždėjimu. Nes Dievas 
davė mums ne baimės dvasią, 
bet jėgos, meilės ir blaivumo. 
Taigi, nesigėdyk mūsų Viešpa
ties liudijimo, nė manęs, jo 
kalinio, bet drauge kentėk dėl 
Evangelijos Dievo jėga" (2 Tim. 
1,6-8). Ir toliau šv. Paulius dar 
pamoko savo mokinį Timotiejų: 
„Sveiki žodžiai, kuriuos girdėjai 
iš manęs, tebūna tau pavyzdys 
tikėjime ir meilėje Kristuje Jė
zuje. Sergėk gražią tau paves
tą gėrybę šventąją Dvasią, kuri 
gyvena mumyse" (2 Tim. 1, 
13-14). 

Šv. Paulius, ko buvo išmokęs 
iš Jėzaus, kalbėjo savo moki
niui. Jis jam priminė tikėjimą, 
meilę, išlaikymą savyje 
šventąją Dvasią. Tiek pagonių 
apaštalas, tiek jo mokinys Timo
tiejus norėjo gyventi krikščio
niškai, norėjo eiti Kristaus 
keliais, nes jis apsiėmė žmonių 
nuodėmes ir už jas mirė atsily
gindamas amžinajam Dievo 
teisingumui dėl savo didelės 
meilės ir didelio gailestingumo. 
Ir dar toli nuo Jėzaus atėjimo 
pranašas Abakukas skelbė: 
„Štai, kas yra netikintis, to siela 
neteisi jame; teisusis gi bus gy
vas savo tikėjimu" (Abak. 2,4). 

Kristaus sekėjas bus gyvas iš 
tikėjimo, nes jis darys tai, kas 
yra iš Dievo ir jo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus. Netikintis sunyks be 
žymės, liks tik jo blogi darbai, 
nes nebus atremti tikėjimu, ku
rio reikia, kad tikras krikščionis 
visus savo darbus, visą savo 
gyvenimą remtų tikėjimu ir 
būtų juo gyvas. 

Tikėjimo pirmiausia reikalau
ja pats Jėzus Kristus. Jis atėjo 
į žmonių tarpą iš tikėjimo. Tikė
jimu remdamasis, Dievas pa
skelbė Jėzaus apaštalams ir se
kėjams meilės įstatymą, nes tik 
tas yra tikras prietelis, kuris už 
savo artimą gali atiduoti gyvy
bę iš meilės ir tikėjimo. Tie 
Kristaus pamokymai veda visus 
į amžinybę. — P.A. 

Katalikų Bažnyčia įsako ir pa
šventina patriotizmą. Tikras 
katalikas privalo būti ištikimas 
patriotas. Bažnyčios akyse iš
tikimumas savam kraštui yra 
ištikimumas Dievui. Patriotiz
mas yra dangiška dorybė, aukš
ta ir šventa paklusnumo forma; 
patriotas, mirštąs už savo 
kraštą, turi šventumo aureolę. 

Arkiv. Ireland 

Didžiausia žmonių nelaimė 
yra ta, kad jie labai gerai žino, 
ką jiems skolingi kiti, bet mažai 
prisimena, ką jie patys iš kitų 
yra pasiskolinę. 

Šv. Pranciškus Salezietis 

Tikėjimas teisingajam sutei
kia dvi neįkainojamas pirmeny
bes: nesutrukdomą ramybę 
gyvenime ir palaimingą viltį 
mirties valandoje. 

Platonas 

VIENAS PATS 
JAUNIUS KUNDROTAS 

Apsakymai 

Visi atsimetė nuo jo, netgi šis kunigas! Kazys 
maknojo purvą, burnojo, klaikiai ir siaubingai juokėsi. 
Paskui nutilo, parkrito ant šlapios žolės ir nejudėdamas 
išgulėjo ligi vėlaus šalto vakaro. Tik nakčiai atėjus, 
j is pakilo, ir vėl prasidėjo nežinomybės vaikymasis. 

Kartą jis sutiko savo žmonos brolį Andriu. Kitados 
Andrius buvo pašėlęs girtuoklis, bet jį atpratino 
girsnoti vienas nuotykis prie Galvės ežero. Dabar jis 
nebekentė nei vyno.nei jo kvapo. Jis kažkodėl nustojo 
valgyti mėsą, buvo niūrus, nekalbus. Penkti metai jis 
tvarkė Kazio ūkį. 

— Tavęs ieško, apžėlei visas, ach! banditvelnis — 
su Kaziu Andrius kalbėdavo visuomet šiurkščiai ir 
stačiokiškai, nors jo ir prisibijojo. 

Kazys sėdėjo ant ežios. Blėso saulėlydžiai. Iš rytų 
apgaubdama žemę, įslinko naktis. 

— Prisistatytum verčiau, — sukdamas papirosą tę
sė Andrius. — Gal atleistų. Antai Rimkus Petras buvo 
atėjęs pas mus. Jeigu, sako, tu pasiduotumei, galbūt 
ir pasigailėtų. Ir Jeronimas buvo atėjęs, jis dabar 
Taryboje, vis Adelę įkalbinėjo: „Eik, girdi, suieškok 
šeimininką, paliepk prisistatyti — atleisim jam". 

— Jie man neatleis, — dusliai pasakė Kazys ir 
, apmaudžiai pridūrė: — ir aš jų nepasigailėsiu Aš juos, 
'šėtonus nušašusius, gyvus iškepsiu. 

— Gana tauzyti! — piktai suriko Andrius. — Iškep
siąs! Apie save pagalvotumei, apie vaikus. Namus 
pametei, senas kipše, žemę užmiršai. Argi tau kariauti? 

Kazys numojo ranka. 
— Nepliaušk! Jeigu ne man, tai kam gi? Tik jau 

ne tavimi pasikliauti. Na, kaip ten pas jus? Apiplėšė, 
ko gero sudegino? 

— Ne, tiktai paėmė, kas tavo. Iš vaikų nieko 
nelietė. Adelę buvo patupdę, bet išleido, esą, su bobomis 
nekariauja. Išvargino karas žmones. Sakau, prisi sta
tyk, pasiduok - gal liksi gyvas. 

— Niekada. 
— Tada slapstykis. Širsta ant tavęs komunistai. 
— Kur slapstytis? — su širdgėla paklausė Kazys. 
— Kur nori, čia tau vis tiek galas! 
Traukė Kazį namai. Dar dvi dienas kankinosi, 

blaškėsi iš krūmo į krūmą ir tolydžio artėjo prie gim
tojo kaimo. 

Paskui jis kažkaip staiga ryžosi prasigauti namo, 
vienai, dviem valandom išvyti iš kaimo komunistus. 

— Kas žino, — galvojo, — ar jų daug? 
Jis atkasė kulkosvaidį, paslėptą drauge su šo

viniais. Iš ten pat, iš to slapto kampelio, pasiėmė grana
tą ir nakties metu nuėjo į kaimą. 

Buvo ramu. Pirkiose darbymečio išvarginti mie
gojo žmonės. Nutilo šunys. 

Rėplomis, sulaikęs kvapą, Kazys prasigavo prie 
kluonų. Ir štai užsiliepsnojo saulės iškepinti, išdžiovinti 
kluonai — du, vienas po kito. Netrukus kaimas pabudo 
degančių klojimų liepsnose. Pavojaus signalas čia 
nutildavo, čia vėl beldė į ausis bažnyčios varpo garsu. 

Staiga didžiausioje, į gaisrą virstančioje žmonių 
kamšatyje aikterėjo granata. Sprogo, akimirkai viską 

apakino, susyk pasidarė tylu... Tuojau sprogo dar dvi. 
Kazys sustingęs, sukandęs dantis, mirtingomis 

čiurkšlėmis laistė iš kulkosvaidžio ugnį į miestelio 
gatves. 

Bet staiga netoli štabo pasigirdo komanda, liovėsi 
netvarkingas bėgiojimas. Valandėlę viskas nutilo, ir 
ėmė poškėti šautuvu šūviai, atsakydami sutarškė 
stribų kulkosvaidžiai. 

Karšta adata įsisiurbė į dešinės Kazio kojos padą. 
Išsyk batas sušlapo, aptemo sąmonė. Jis nustojo šaudęs, 
metė kulkosvaidį, ir, nevaldydamas sužeistosios kojos, 
šliauždamas įsmuko į kažkokį rūsį. Ir tik tokiu būdu 
išsigelbėjo, kol kareiviai jo ieškojo po daubas, krėsdami 
krūmus ir raistus. Pagulėjo, atsigavo. 

Dabar jis be nagano su dviem šoviniais nebeturėjo 
nieko. Nebebuvo, regis, vilties, nors jis nebegirdėjo 
kulkosvaidžių, automatų kalenimo. Pasipriešinimas 
okupantams užgeso, kaip šnypšdamas ir smilkdamos 
gęsta šlapios malkos. 

Nurimęs kraštas darbavosi klojimuose, puikus buvo 
tais 1954 metais derlius. 

Palengva slinko dienos, ir nepastebimi veržėsi 
lankas, kurio viduryje bastėsi Kazys. 

Beveik savaitę jis karščiavo. Kojos žaizdą skaudėjo, 
neleido nei judėti, nei užsimiršti. Jis vos vos 
šliauždamas, pavilkdavo savo kūną, sulyso, nemie
godamas kliedėjo apie kautynes ir pergales. Šitame, 
dar pilnai normališkai nepalūžusiame, žmoguje ruseno 
nenumaldavo keršto ugnis. 

(Bus daugiau) 

V 
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H O R I Z O N T A I 
BIJOME, KAD NETEKTŲ 

MIRTI 

Prieš tęsiant praeitą savaitę 
pradėtą pokalbį su Chicagos 
Lietuvių operos ilgamečiu ir 
dabartiniu pirmininku Vytautu 
Radžium, iš kitų sužinojau, kad, 
Operos iždui esant skolose, šie
metinius bilietus išsiuntinėti 
valdybos nariai sudėjo po šimtą 
ar daugiau dolerių iš savo kiše
nės, už kuriuos buvo nupirkti 
pašto ženklai ir tie bilietai jau 
pasiekė adresatus. Nors skolos 
spaudžia, 37-ąjį Operos sezoną 
pradedant, jos vieneto nariai 
rodo nemažėjantį idealizmą ir 
pasiaukojimą. Pirmininko pir
miausia paklausiau: 

— Žinom, kad ir šiame sezone, 
kaip ir pernai, bus reikalinga 
Vilniaus operos talka. J i praė
jusiam sezone, kaip atrodo, Chi
cagos vienetui nemažai kaina
vo, nes, kaip spaudoje buvo 
skelbta, liko. berods, apie 25,000 
dol. skolos? 

— Mūsų Operai talka visados 
buvo ir yra reikalinga, nes 
trūksta balsų — solistinių ir 
chorinių, jei norima išlaikyti 
operai reikiamą standartą. O 
muzikinio aukšto lygio išlai
kymas buvo visų mūsų dirigen
tų — Aleksandro Kučiūno, Vy
tauto Marijošiaus, Arūno Ka
minsko ir dabar vėl Alvydo 
Vasaičio rūpestis. Tik neseniai 
susilaukėme talkos iš Lietuvos 
operos menininkų. Šiemet Ver
di „Otelio" operos pastatyme 
dainavo 16 dainininkų iš Vil
niaus: 4 solistai ir 11 Lietuvos 
konservatorijos auklėtinių, ku
rie visi jau yra solistai ir gali ar 
jau atliko solo partijas. Jie visi 
gerai pasiruošę dainuoti profe
sinėje operoje, kai kas jau dai
nuoja, bet jie Chicagoje dainavo 
ir choro partijas. Jų tik kelionės 
išlaidos mums kainavo tiek, jog 
tai kaip tik ir sudarė šio pava
sario operos pastatymo nuostolį 
— beveik 25,000 dolerių, kurio 
neturime iš kur padengti. Ta
čiau be Lietuvos balsų pagalbos 
nebeįmanoma išsilaikyti. 

Praeityje buvo kviečiamas ki
tatautis pagrindinis tenoras, 
nes iš Lietuvos nebūdavo įma
noma atsikviesti, o čia netu
rėjome. Dabar galima turėti, 
tačiau neturima iš ko atsily
ginti. 

— Kokios dar bėdos spaudžia 
Operą palyginus su pirmaisiais 
jos gyvavimo metais, kai trijų 
spektaklių dar pilnai neužtek
davo? 

— Buvo bandyta, bet gaila, 
kad mūsų Opera neturėjo są
lygų išsiauginti savo solistų, 
režisierių ir dekoratorių. Pa
vyzdžiui, kur dėti naujai paga
mintas dekoracijas ir kostiu
mus. Juk savų patalpų netu
rime. Kiekvieną kartą reiktų 
išmesti jas laukan. Tad tekdavo 
samdytis iš New Yorko tarptau
tinės operos, kurios žymiai 
pigesnės. O lietuviškoms ope
roms patys darėmės su daili
ninkų pagalba, nors ir daug kai
nuodavo. Dėl to esame susilau
kę priekaištų: „kokios ten de
koracijos", ir kai kas iš tokių 
„ku l tū r in inkų" sakydavo: 
„kam man eiti į Lietuvių operos 
spektaklius, kad aš galiu stebėti 
Metropolitan ir Lyric operų pa
statymus..." Tai skaudindavo 
mūsų Operos vieneto narius, 
kurie daug valandų paaukoda
vo, kad šis vienetas būtų gyvas. 
Panašūs priekaištautojai, gal 
būt, neatsilankė ir į 1991 metų 
Muzikos šventės renginius, ku
riems vadovavo Stasys Baras, 
kai tada atvyko 72 muzikos me
nininkai iš Lietuvos. Išeivijos 
Operos bendravimas su Lietu
vos Opera jau buvo prasidėjęs 
anksčiau, kai pas mus pirmą 
kartą dainavo Irena Milkevičiū
tė, o vėliau Virgilijus Noreika 
ir Arvydas Markauskas. Tas 

bendravimas tęsėsi ir šį pava
sarį. Klausimas, ar galėsime ir 
toliau bendradarbiauti, lieka 
sunkiai išsprendžiamas. 

Aplamai visas mūsų kultūri
nis veikimas jau rodo merdė
jimo žymių. Buvo metai, kai 
būdavo 5 operos spektakliai, o 
dabar geriausiu atveju tik du, o 
gal tik ir vienas. Reikia būtinai 
ir naujų choristų. Yra daug at
vykusių iš Lietuvos, gal jie 
galėtų jungtis į dainavimą ir 
įneštų naujos dvasios, o even
tualiu atveju perimtų šį vienetą 
ir tęstų nauju būdu šį kultūrinį 
veikimą. 

— Tai kokia dabar Chicagos 
Lietuvių operos ateitis, kai 
ateinantiems metams, berods, 
numatyta pastatyti „Normą"? 

— Lietuvių operos ateitis nėra 
šviesi. Bijome, kad netektų 
„mirti", kaip mirė „Čiurlionio" 
ansamblis ir daugelis kitų lietu
vių chorų. Ateinančiame 37-me 
sezone esame numatę pateikti 
lietuvių visuomenei Bellini 
operą „Normą", kuri Vilniuje 
eina su dideliu pasisekimu. 
Tačiau pirmiau tenka kreiptis 
vėl į tą pačią aktyviąją lietuvių 
visuomenės dalį — padėkite 
mums tęsti operinę veiklą, kad 
galėtume pastatyti dar lietu
viškas operas ir 1994 metais 
nuvykti į Lietuvos Dainų šventę 
Vilniuje ir Kaune. Tuo pačiu 
būtų vis dar rodoma ir ameri
kiečiams bei įvairių tautybių 
žmonėms mūsų, gyvenančių čia, 
kultūringumo laipsnis. 

Kad išbristume iš skolų ir su
darytume sąlygas dar ateičiai 
pastatyti išimtinai lietuvių 
kompozitorių operas, mes ren
giame Operos balių lapkričio 14 
d., kuriame pravesime laimėji
mus, ir kviečiame visus į Naujų 
metų sutikimo pokylį. J au iš
siuntėme laimėjimų bilietus ir 
prašome jų nenumesti. bet su 
šaknelėmis grąžinti Operos vai 
dybai. Tad SOS, padėkite išsi
laikyti mūsų išeivijos Lietuvių 
Operai! 

— O kaip su mecenatais, ar ir 
jų gretos mažėja? 

— Yra siūlymų kreiptis į lat
vius ir estus, kad palengvėtu 
finansine našta. Tačiau nesi 
norėtų tikėti, kad vieni lietuviai 
nebegalėtų turėti savo išeivijos 
operos. Atrodo, kad mes savo 
aukomis galėtume padėti savo 
Operai, nes tai yra vienas reikš
mingiausių įvykių mūsų kultū
rinėje istorijoje. Lietuvos 
Kultūros ir švietimo ministerija 
turėtų padėti išeivijos lietuvių 
kultūrinei veiklai, įjungiant ir 
mūsų išeivijos Operą, nes ji yra 
jau atlikusi nuostabių dalykų 
mūsų kultūrinėje dirvoje. Bejos 
paramos bus taip pat sunku išsi
laikyti, nors dabar Lietuva ir 
pati neturtinga, — baigė pokalbi 
Lietuvių operos valdybos pirmi
ninkas Vytautas Radžius. 

Vl .R. 

Prieš metus rugsėjo mėnesį mūsų Operos vienetas pastatė Kryžių kalne ir savo kryžių, kurį šio 
mėnesio pradžioje ten nufotografavo Operos choro narė Rūta Mieliulienė, kuri čia matoma su 
savo giminaičiu, kai vėl lankėsi Lietuvoje. Šioj* nuotraukoje šis kryžius matomas kairėje pusėje 
su dedikacija lentelėje: „Kovotojams ir kanlciirams, tyra širdimi tikėjusiems ir gyvybės kaina 
liudijusiems, kad Lietuva buvo ir turi būti la va". Šis metalinis kryžius, žiūrint nuo Šiaulių 
pusės, yra dešinėje kalno pusėje. 

DĖMESIO, JAUNIME!!! 
Ar Jos norite atstovauti savo miestą 

sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese? 

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui? 

Ar planuojate aplankyti 
gimines Lietuvoje? L 

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis 
kursuose Vilniuje ar Kaune? 

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse? 

/ = 
A 

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą ir kitas šalis. Todėl 
mes įsteigėme PCJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo 
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama 

bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuns/i žada vykti [ 
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje. 

Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėliau 
lapkričio 15 d., kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais 
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė 

informacija gaunama rašant: 

Petro Čepo J au nimo Fondas 
P. O. Box 497. South Boston, MA02127 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
ĮSPŪDINGA TAUTOS 

ŠVENTĖ LOS ANGELES 

Kaip jau yra įprasta, metinę 
Tautos šventę Los Angeles apy
linkėse paprastai organizuoja 
Tautininkų sąjunga. Šiais me
tais, susirgus Vytautui Šešto
kui, šventę puikiai pravedė Liu
cija Mažeikienė. Po JAV himno, 
kurį sugiedojo solistė Janina Če-
kanauskienė, invokacinę maldą 
sukalbėti buvo pakviestas sve-

dinėje kalboje tema: „Rugsėjo 
8-toji istorijoje, poezijoje ir 
dramoje", išgirdome mūsų žino
mąjį režisierių Petrą Maželį. 

Tai buvo turbūt pati įdomiau
siai parengta ir mums perduo
ta kalba, nes nė minutės nenuo
bodžiavome. Labai spalvingai ir 
nuotaiką pakeliančiai ji buvo 
perpinta keliais jautriais eilė
raščiais, — tai Kęstučio mono
logu iš Maironio dramos „Kęs
tučio mirtis", ir Jogailos sūnaus 

čias iš Lietuvos, Skuodo parapi- Švitrigailos priesaika Vytautui 
bei ištrauka iš Anatolijaus Kai
rio dramos „Krikšto vanduo". 
Kadangi šie kūriniai buvo įpinti 
labai vykusiai į bendrą kalbą, 
jie kėlė susidomėjimą ir publika 
vėliau kartojo, kad minėjimas 
buvo labai puikus. Išgirdome 
daug ką, ko arba nežinojome, ar 
buvom primiršę apie Vytautą, 
— tariant kalbėtojo žodžiais, — 
tikrą Lietuvos1 Ąžuolą. 

Meninėje dalyje klausėme sa
vų dramos aktorių Emos ir Vin
co Dovydaičių ir Amando Ra
gausko. 

Sekė kuklios vaišės, kuriose 
buvo girdima daug gerų žodžių 
apie tokia turiningą šventę. 

RKV 

jos kun. Stasys Anužis. 
Po trumpo Liucijos Mažeikie

nės įvado, primenant, kad 
pirmąjį šios šventės paskelbimą 
1930 metais, švenčiant Vytauto 
Didžiojo 500 metų sukaktį nuo 
jo mirties, ir kad ji buvo šven
čiama visoje Lietuvoje, taigi ir 
dabar raginant tęsti tą gražią 
tradiciją. Pagerbus atsistojimu 
ir susikaupimu žuvusius už Lie
tuvos laivę, tiek senuosius sava
norius, tiek partizanus, Sibiro 
kankinius ir dabar neseniai žu
vusius Medininkuose laisvės ko
vų didvyrius, bei prisegus po gė
lę Čia mūsų tarpe esantiems sa
vanoriams pulk. J. Andrašiūnui 
ir Mykolui Barauskui, pagrin-

LIETUVTU 
BENDRUOMENĖS 

LOS ANGELES 
APYLINKĖS SUĖJIMAS 

Los Angeles apylinkės valdy
ba praneša, kad spalio 18 d., 
sekmadienį, 12 vai. (po lietu
viškų šv. Mišių) įvyks suėjimas. 
Tai bus Šv. Kazimiero parapijos 
viršutinėj salėj. Šiame suėjime 
bus pateiktos pačios vėliausios 
žinios visiem lietuviam įdo
miom temom. Kalbės neseniai 
iš Lietuvos grįžęs Vytautas 
Burokas apie investicijas Lietu
voje, Rūta Kulikauskienė api
būdins spalio 25 d. vykstančius 
r ink imus , Edmundas Kuli
kauskas praneš a$įe Lietuvių 
Bendruomenės planus dėl eko
nominės pagalbos nietuvai. J is 
tik grįžo iš Lietuvos ir iš Lietu
vių Bendruomenės posėdžių 
Ohio. Jaunimą painformuos 
kaip, kur ir ką gali daryti, 
Lietuvon nuvykę Amerikos 
lietuviukai, grįžusios po trijų 
mėnesių vizito Lietuvoj, Andry 
tė Giedraitytė ir Dalytė Navic
kaitė. 

Visuomenė kviečiama daly
vauti, klausti klausimus ir 
pasisakyti apie Los Angeles 
apylinkės veiklą. 

L iuda Avižonienė 

Raudonasis potvynis 

Jau kuris laikas, kai gana 
aukšto intensyvumo raudonasis 
potvynis atakuoja Floridos 
pliažus ir pakrantes. Išmestų 
negyvų žuvų ištisi klodai dengia 
Meksikos įlankos pakrantes į 
pietus nuo St. Petersburgo, ypač 
Sarasotos ir Venice vietovėse. 
Pliažų lankytojų skaičius dėl to 
labai sumažėjo. Nors tai yra tik 
retkarčiais pasirodantis reiš-

, 
Chicago 

RUDENS KELIONĖS Į VILNIŲ 
—Vilnius (į vieną pusę) 

Chicago—Vilnius—Chicago (ten ir atgal) 
Vilnius-

(pačiam 
-Chicago—Vilnius 
pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus 

GOLO WINGS TRAVEL 
5348 N. Mihvaukee 
Chicago, IL 60630 
Tel. 312-775-5700 

$615.00 
$643.00 
$918.00 

{Varšuvą) 

-

Wo Ship UPS 312-434-9766 
Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

tūlman 
Mcatessm 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629 

Ina Bertulytė-Bray, Seattle, Wash., buvusi Lietuviu Bendruomenės ilgametė 
pirmininkė, su S Vėlavičiene iš Lietuvos, dirbančia Lituanikos tyrimų ir 
studijų centre. 

kinys, tačiau atostogautojams 
tuo metu gerokai sumažina 
malonumą ar net visai atima 
norą maudytis. Raudonojo po
tvynio sukeliami toksinai ir 
gendančių žuvų kvapas, jeigu 
jos nesuspėjamos greit užkasti, 
būna gana stiprus. Be to, 
toksinai erzinančiai veikia kai 
kurių žmonių kvėpavimo takus. 
Vėjui pučiant nuo jūros, visa tai 
jaučiama daugiau negu mylios 
atstume. Uždarose patalpose su 
vėsinimo sistema arba po stip
raus lietaus ta toksinų įtaka be
veik pranyksta. Vadinamasis 
raudonasis potvynis yra suke
liamas dinofiagelatų giminės 
augalinio tipo mikroorganizmų, 
kurie, nors visą laiką randami 
jūroje, bet tik retkarčiais pasie
kia tokią koncentraciją, kuri 
pakenkia žuvims ir kitiems jūrų 
gyvūnams. 

1947metai.s Floridoje, laike 
panašaus raudonojo tvano, DUVO 
atrasta 50.000,000 individualių 
organizmų viename vandens 
litre. Jūros vandens spalva nuo 
to keičiasi ir aukštos koncent
racijos metu būna lyg gintarinė. 
Daug biologinių faktorių reikia, 
kad susidarytų palankios sąly
gos panašiam reiškiniui, ypač 
kai vandens temperatūra gana 
aukšta. Šiuo metu vandens 
temperatūra yra 84°—85°F. 

Vasarotojų nuramin imui 
tenka pridurti, jog normaliai 
visa tai retai atsi t inka ir 
neužtrunka ilgai. 

M.J. 

Kas tavo burnoj, tas ir širdy. L. U.S.A 
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Iškiliausia metų moteris ir 
Lietuvių Moterų klubo 

federacija 

Lietuvių Moterų klubo fede
racijos Chicagos skyr iaus 
valdyba kasmet stengiasi ak
tyviai įsijungti ir remti lietuvių 
kultūrinį bei visuomeninį gyve
nimą. Valdyba ir visos klubo 
narės veikia kruopščiai, rūpes
tingai, bet be didelių pasigy
rimų. Galbūt daugiausia jų 
veiklos rezultatais džiaugiasi 
Jaunimo centras Chicagoje, 
kurį federacija nuolat remia ir 
ruošia įvairius renginius, pelną 
skiriant šios svarbios lietuvių 
įstaigos paramai. Pernai iš savo 
kuklių išteklių klubo valdyba 
paskyrė 2,000 dol. Lietuvos am
basadai Washingtone. 

Šiais metais valdybos posė
dyje, įvykusiame rugsėjo 22 d., 
kilo naujas sumanymas: išrinkti 
metų iškiliausią lietuvę moterį 
ir ją bent simboliškai pagerbti, 
parodyti, kad vis dėlto jos pa
stangos įvertinamos. 

Salomėja Endrijoniene 

Numanau, kad tokios moters 
parinkimas pareikalavo ne
mažai diskusijų, nes lietuviš
koje veikloje pasireiškiančių 
moterų, kurių vienintelis atly

ginimas už ilgų valandų darbą 
yra supratimas, kad tas darbas 
svarbus ne tik išeivijai, bet ir 
tėvynei Lietuvai, turime aps
čiai. Iš tikrųjų patys veikliausi 
išeivijos lietuvybės šulai dirba 
iš pareigos ir idealizmo, bet ne 
už atlyginimą, todėl parinkti tik 
vieną iškiliausią lietuvę moterį 
nėra lengva. 

Tačiau Moterų klubo valdyba 
atrado bene geriausią kandidatę 
— Jaunimo centro direktorę, 
veiklią ir pareigingą moterį, ku
rios pastangų dėka Chicagos lie
tuvių visuomenėje atliekama 
daugybė būtinų darbų. Ta iški
lioji, sakytume, ne tik šių, bet 
jau ir daugelio ankstesniųjų 
metų moteris yra SALOMĖJA 
ENDRIJONIENE. 

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo federacijos skyriaus 
valdybą sudaro: pirm. Alek
sandra Likanderienė, vicepirm. 
Albina Paškienė, sekretorė 
Gailutė Valiulienė, ižd. Stefa 
Burokienė, renginių vadovė 
Gražina Vaičaitienė ir narė 
Juzė Ivašauskienė. 

D. 
, LOT. 

f 

Mažeikių centrinės ligonines poliklinikoje atsilankiusius Mercy Lift darbuo
tojus Jurgi ir Viligailę Lendraičius su ligoninę supažindina dr. Kęstutis Gri
cius ir dr. Sigitas Kaktys. 

Nuotr. Amer ican Travel Service 

PAGALBA LIETUVAI 
LABAI SVARBI 

Clevelando „Grandinėlės" vadovės ir mokytojos (iš kairės): Audra Gedrytė, Renė Motiejūnai-
tė-Booth ir Siga Bankaitytė-Andrew. 
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SĖKMINGI ORGANŲ 
PERSODINIMAI 

Organų persodinimo operaci
jos, bent jau Amerikoje, yra 
beveik kasdieninis reiškinys ir 
dažniausiai jos yra sėkmingos, 
pacientai pasveiksta. JAV Svei
katos departamentas neseniai 
atliko statistinius tyrinėjimus 
apie organų persodinimo opera
cijų sėkmingumą. Buvo peržiū
rėta 29,000 organų persodinimo 
operacijų, atliktų 252 ligoninė
se 1987-1989 metais. 

Pagal šiuos duomenis, daž
niausiai persodinami yra inks
tai . Praslinkus vieneriems me
tams nuo operacijos, išlieka 
92.9% pacientų. Antroji sėk
mingumu yra kasos persodini
mo operacija su 88.7% pasveiks-
tančių pacientų vidurkiu, šir
dies - 74.4%, kepenų - 53.9% 
plaučių — 53.9%. Yra atliekami 

ir kitų organų persodinimai, bet 
tos operacijos mažiau 
komplikuotos ir pavojingos, to
dėl jų statistikos netyrinėta. 

Pasveikimo ar bent išlikimo 
duomenys priklauso nuo pacien
to sveikatos stovio prieš opera
ciją ir labai daug nuo ligoninės 
personalo patirties, atliekant 
operacijas. Ligoninėse, kuriose 
dvejų tyrinėtu metų laikotarpy
je atlikta 10 ar daugiau perso
dinimo operacijų, sėkmingumo 
vidurkis smarkiai pakyla. 

Šiuo metu apie 28,000 pacien
tų JAV laukia persodinimo ope
racijų. Didžiausioji delsimo prie
žastis — tinkančių organų sto
ka. Nesulaukę tinkamo organo 
aukotojo, kasmet miršta maž
daug 2,000 pacientų. 

Pagal atliktų operacijų skai
čių ir sėkmingumą pirmosios 3 
Chiagos ir apylinkių ligoninės 
yra: Chicagos universiteto me
dicinos centras su atliktomis 

(dvejų metų laiku) 185 širdies ir 
142 kepenų persodinimo opera
cijomis; Rush-Presbyrerian-St. 
Luke — 148 širdies, 65 kepenų; 
Illinois universiteto ligoninė 
Chicagoje — 125 širdies, 10 ke
penų. Širdies operacijų gausa ir 
sėkmingumu dar pasižymi Lo-
yolos universiteto Medicinos 
centras, Northwestern Memo-
rial ligoninė, St. Francis Me
dicinos centras ir Children's 
Memorial ligoninė. 

D. 

KAS YRA MOTERIS... 

Moteris buvo sutverta iš vyro 
šonkaulio. Ne iš galvos kaulo, 
kad būtų virš jo; ne iš kojų, kad 
būtų mindžiojama ir žeminama, 
bet iš šono. kad būtų vyrui lygi; 
iŠ jo parankės, kad būtų jo 
globojama; netoli nuo jo širdies, 
kad būtų mylima. 

Liepos mėnesį Lietuvoje 
lankėsi JAV Lithuanian Mercy 
Lift labdaros organizacijos 
atstovai Vilgailė ir Jurgis 
LendraiČiai, kurie aktyviai 
domėjosi, kaip Lietuvoje gau
nama, priimama ir paskirstoma 
Lithuanian Mercy Lift humani
tarinė pagalba. Sveikatos ap
saugos ministro nustatyta griež
t a labdaros priėmimo, paskirs
tymo ir apskaitos tvarka. Lab
daros sandėlyje Vilniaus pa
kraštyje Vilgailė Lendraitienė 
laukė ir priėmė labdaros siuntą, 
atvežtą liepos 28 d. Jurgis Len-
draitis dalyvavo diskusijoje, 
kuri įvyko Sveikatos apsaugos 
ministerijoje tarp ministerijos 
atstovų, medikų, žurnalistų, ir 
paaiškino, su kokiu pasiauko
jimu, dėmesiu, negailėdami sa
vo laisvo laiko, užsienio lietu
viai organizuoja aukas Lietuvai. 

Jų neįmanoma įkainoti ir 
parduoti kaip pasiūlė Medicinos 
darbuotojų profesinių sąjungų 
atstovai G. Paliokienė, H. Bag
donavičius, I. Ubartienė. 

Lithuanian Mercy Lift orga 
nizacija yra suteikusi didelę 
pagalbą Lietuvai. Viena pir
mųjų lietuvių organizacijų ėmė 
šelpti Lietuvą blokaldos mėne
siais nuo 1990 metų ir toliau 
vykdo savo programą. Jos aukas 
gauna ne vien Sveikatos apsau
gos ministerijos įstaigos, bet ir 
kitos organizacijos. Siuntos 
dažnai būna tikslinės. Jeigu 
visas pasaulis buvo atkreipęs į 
Lietuvą dėmesį po 1991 metų 
sausio 13-osios įvykių, tai šian
dien jau atsirado nauji židiniai, 
kur yra labai kenčiančių, be pa
stogės, badaujančių žmonių, lie
jasi kraujas. Humanitarinė žmo
giškoji pagalba daugiau nu
krypsta tenai. Tačiau Pasaulio 
lietuviai, išsaugoję meilę Lie
tuvai, nepamiršta Lietuvos, o 
vis labiau ja rūpinasi. Daug 
dėmesio Lietuvai skiria Kana
dos Lietuvių bendruomenė. 
Kaip humanitarinė pagalba 
pasiekia Lietuvą, daug rūpinasi 
Vilija Gačionytė ir Darija 
Deksnytė. JAV Baltimorės 
lietuvių bendruomenė siunčia 
pagalbą Lietuvos Politinių 
Kalinių ir Tremtinių sąjungai, 
medicinos priemonės perduoda
mos Sveikatos apsaugos minis
terijos įstaigų žiniai. 

Lietuva yra gavusi siuntas iš 
įvairių kraštu lietuvių bend
ruomenių. Labdara atkeliauja 
įvairiais adresais. Ne visos orga
nizacijos siunčia labdarą Svei
katos apsaugos ministerijai. 
Humanitarine pagalba pasiekia 
įvairius adresatus, atskiras ligo
nines. NepapniStai daug pasiau
kojo, organi7Uodami labdarą 
Lietuvai, Bartusevičiai, gyve
nantys Vokietijoje. Liepos mėn. 
Edvinas Karvnskas, atvykda

mas pas gimines į Vilnių, atvežė 
du lagaminus vaistų, kuriuos 
perdavėme Sausio 13-osios broli
jos gydytojams. Tai galima 
pasakyti ir apie Vytautą Grinių, 
gyvenantį Vengrijoje, kuris la
bai daug prisidėjo, organizuo
jant pagalbą Sausio 13-ąją nu
kentėjusiems asmenims. 

Šiandien Jūs, mūsų brangieji 
gentainiai, ten toli už jūrų — 
marių, susirūpinę stovite 
Lietuvos prisikėlimo sargyboje, 
tiesiate pagalbos ranką, teikiate 
Lietuvai stiprybę, viltį, sėjate 
vienybės sėklą, kurią mes čia ne 
visada sugebame išsaugoti, kad 
Lietuva, mūsų visų motina, po 
daugelio kankynės metų atga
vusi laisvę, vėl nesukluptų. 

Sunku gydytojams pasakyti 
motinai, kad jos vaikas mirs, 
nes nėra vaistų. Sveikas žmogus 
nejaučia laiko tėkmės. Nieko 
nereiškia iškentėti nepriteklius, 
bet kenčiačiam žmogui prailgs
ta kiekviena minutė, negau 
nant reikalingo vaisto. Sveikata 
- didžiausias turtas, ir Jūs savo 
pagalba mums ją dovanojate. 

Šiandien Lietuvoje be senų 
žaizdų atsirado naujos. Lie
tuvoje — sausra, stichinė ne
laimė. Galvijai ėda sudegintą 
žolę, daug kas neišdygo, neišau
go valstiečio žemėje. Darželiuo
se sudžiūvo vos pražydėjusios 
gėlės. Išdžiūvo kūdros, šuliniai, 
žmonės džiovina duoną, gresia 
badas. Tačiau, kol esate Jūs, 
mes turime viltį. Pajutę Jūsų 
meilę, mes tikimės, kad nebū
sime palikti nelaimėje. 

Ona Grimalauskienė, 
Sveikatos apsaugos ministerijos 

labdaros skirstymo komisijos 
pirmininkė, gydytoja 

konsultantė 
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KETURKAMPIAI 
POMIDORAI IR MOTERS 

LAISVĖ 
Turbūt lengviau pasaulyje 

įgyvendinti visuotinę taiką, 
negu užbaigti tam tikrą įtampą 
bei konfliktus tarp vyrų ir mo
terų. Ta įtampa, be abejo, tęsia
si nuo „Adomo ir Ievos" ir stip
riau ar silpniau suliepsnoja įvai
riais žmonijos laikotarpiais. 
Kartais pirmenybę laimi mo
terys, o dažniau — vyrai. Antro
pologai ir net istorikai tvirtina, 
kad pati senoviškiausia 
socialinė žmonijos santvarka 
buvo matriarchalinė (tokia ji 
buvo ir Lietuvoje priešisto
riniais laikais). Vėliau įvairiose 
tautose moteris buvo arba aukš
tinama, arba niekinama, ją nu
vertinant iki daiktiškumo. 

Pastaraisiais dešimtmečiais 
stipriai reiškiasi moterų lygių 
teisių sąjūdžiai, kurie kovoja ir 
darbuojasi, kad moteris būtų 
vertinama kaip žmogus, bet ne 
kaip patelė, žaisliukas, „silp
nesnioji lytis". Nors tie sąjū
džiai kartais susilaukia pašai
pos, ypač kai nuklysta į kraštu
tinumus, tačiau jie yra ir 
veiksmingi, pasiekę teigiamų 
rezultatų kovoje už moterų 
teises. 

Dabar moterim keliai atviri į 
politikos laukus, visas darbo 
šakas, aukštąsias mokyklas ir 
organizacijas, kuriose iki šiol 
dominavo vyrai. Nors šoviniz
mas moterų atžvilgiu dar daug 
kur pasireiškia, bet dabar jis 
yra įstatymais draudžiamas. 
Moteris to šovinizmo propaguo
tojus gali paduoti į teismą ir 
bylą laimėti. 

Tačiau moterys tebėra paverg
tos, ir tai vergijai jos mielai pasi
duoda, nei kiek neprotestuo-
damos prieš suvaržymus bei 
reikalavimus, kurie joms yra 
užkraunami. Ši nelogiška ver
gija pasireiškia dviem frontais: 
madų pasaulyje ir moters grožio 
supratime. Abiejuose frontuose 
laimėtojai yra vyrai, o moterys 
aklai priima jų nutarimus, ne
svarbu, kiek absurdiški ar 
nerealūs jie yra. 

Užtenka tik pažvelgti į 
naujausias kiekvienų metų ma
das (daugiausia sukurtas vyrų), 
kad suprastume, kokia nepagar
ba ar net panieka teikiama mo
teriai. Atrodo, kad natūrali 
kūno išvaizda būtinai turi būti 
pakeista, įspraudžiant ją į keis
čiausias, nepatogiausias formas. 
Čia prisimena prieš porą metų 
rasta žinutė daržininkystės 
žurnale, kad laboratorijose pa
vyko išauginti keturkampius 
pomidorus. Taip, esą, lengviau 
juos uždėti ant duonos riekelės, 
ruošiant suvožtinius... 

Pradedant plaukų šukuose
nomis, baigiant kojų apavu, 
kasmet moterys įtikinėjamos, 
kad jos bus patrauklios, jeigu 

taip, o ne kitaip, atrodys. O jos, 
paklusnios ir nuolankios kaip 
avelės, priima visus tuos 
pasiūlymus, pripildydamos ma
dų kūrėjų kišenes pinigais, o jų 
galvas nepalaužiamu įsitiki
nimu, kad moteris tikrai yra 
tuščias, be jokios savos nuo
monės ar gilesnės minties su
tvėrimas. 

Antroji moterų priespaudos 
sritis: svorio kultas. Moterims 
nuolat kalama į galvą, kad jos 
tik tuomet bus gražios, jeigu 
suplonės kaip šakaliukai. Tą 
idealų laibumą pasiekti galima 
tik per nuolatinę dietą (žinoma, 
naudojant dietinius produktus, 
lankant svorio numetimo salo
nus). Net mažos, pirmųjų pra
džios mokyklos skyrių, mergai
tės tvirtina, kad jos per storos. 
Svorio numetimą jos vertina la
biau už populiarumą, berniukų 
dėmesį, pažangą moksle. Pa
auglės ir jaunuoles, besirūpin
damos savo išvaizda ir bi
jodamos pastorėti, susigadina 
sveikatą. Pasitaiko net mirties 
atvejų. 

Atrasta, kad Amerikos visuo
menė su panieka žiūri į storą 
moterį, nes ji neatitinka idea
laus moters grožio supratimą. 
Taip pat tikima, kad stora mo
teris yra tinginė, apsileidusi, 
neproduktinga. Plona moteris 
tuo tarpu yra energinga, darbš
ti, apsukri. Plonumo pavyzdžiu 
laikomos aktorės, modeliuotojos 
ir kitos gražuolės. Jos paprastai 
labai plonos, aukštos, ilgakojės. 
Tačiau reta eilinė moteris gali 
tikėtis tokios išvaizdos, net ir 
badaudama. 

Atrodo, kad ta nepasiekiama, 
ideali išvaizda yra paskutinis 
ginklas, nukreiptas prieš mo
teris apskritai. Kol moterį 
galima įtikinti, kad ji nepa
traukli, per stora, kad jos kūno 
proporcijos nesiderina su priim
tina grožio sąvoka, ji niekuomet 
nebus laisva. 

D. Bindokdenė 

Sakoma, deimantas yra toks 
kietas, sunkiai sunaikinamas, 
kad jis nedega ir netirpsta ugny
je. Pasirodo, jog deimantai dega 
(juk jie yra ypatingai suspaus
t a akmens anglis!), je igu 
t empera tū ra siekia 1,500 
laipsnius Fahrenheito. 

Septyni senovės pasaulio „ste
buklai" buvo šie: Egipto pirami
dės, kabantys Babilonijos sodai, 
Olimpijos Dzeuso s ta tula , 
Artemidės šventovė Efese, Hali-
carnasso mauzoliejus, Rhodes 
milžinas ir Aleksandrijos švy
turys. Iš jų visų iki mūsų laikų 
yra išlikusios tik Egipto pirami
dės. . 

Pelesos parapijos Gudijoje 1 
mokykloje, kol jų parapijos 

ietuviai vaikai džiaugiasi, kad Vilniuje galės mokytis lietuviškoje 
mokykla bus pastatyta. 

Nuotr. Viktoro Kučo 
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ŠIEK TIEK APIE 
M.K. ČIURLIONIO 

KŪRINIŲ KAUPIMO 
ISTORIJĄ 

MILDA MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ 
(Pabaiga) 
Kūrinių sutvirtinimas ir kon- * * * 

servavimas kėlė daug rūpesčių. 
1924-25 m. buvo naudotasi Ry
gos r e s t au rac in ių d i rb tuvių 
paslaugomis. Kad paveikslai su
tv i r tė tų , įgautų ekspozicinę 
išvaizdą, jie buvo paklijuojami 
an t kartono, patvarkomi grubūs 
pažeidimai. Kūriniai nukentėjo 
ir vėliau — per 1946 metų pot
vynį. Kūrinių konservavimo ir 
faksimilinių reprodukcijų reika
lais buvo aktyviai susirašinėja
mą su Anglijos, JAV, Japonijos, 
Tarybų Sąjungos specialistais. 

1964-66 m. buvo kreiptasi į 
Tarybų Sąjungos Valstybines 
centr ines meno kūrinių restau
ravimo dirbtuves dėl kai kur ių 
rankraščių bei piešinių išryški
nimo fotofiziniu būdu. Doku
mentų konservavimo ir restau
ravimo laboratorija prie TSRS 
Mokslų Akademijos Leningrade 
konservavo grupę M. K. Čiurlio
nio eskizų, laiškų bei muzikos 
rankraščių. 

1971 m. rugsėjo 24 d LTSR 
Kul tū ros ministerija sudarė 
komisiją M.K. Čiurlionio kūri
nių būklei išt ir t i . Be Lietuvos 
specia l i s tų , buvo pakv ies t i 
Maskvos, Leningrado bei Var
šuvos žymiausieji konservato
riai. Tuomet buvo sudaryta 
M.K. Čiurlionio kūrinių konser
vavimo grupė prie Vilniaus 
Dailės muziejaus. Taip nuo 1971 
metų šių kūr inių būklė yra 
nuolatinėje VDM Pr. Gudyno 
restauracinio centro grafikos 
skyr iaus žinioje. Jie sutvirtini
mui užklijuotą kartoną pakeitė 
t inkamesne medžiaga, „užgy
do" žymesnius sužeidimus, nu-
rūgšt ina popierių, atlieka kitus 
reikal ingus darbus. Su didele 
meile dirba šio skyriaus vedėja 
Gr. Dremaitė , restauratorės A. 
Želvienė. N'. Murelytė, R. Kup-
revičienė, V. Vilčinskienė ir 
kitos. Muziejininkų ir restaura
torių bendromis pastangomis 
Galerijos ekspozicijoje ir fon
duose t ikr inamas bakterinis už
terštumas, dezinfekuojančiomis 
medžiagomis valomos patalpos 
ir spintos. Tikime, kad ir ateity
je, mokslininkams atradus tobu
lesnes konservavimo medžiagas 
bei t inkamesnius metodus, jie 
bus prieinami ir Čiurlionio kū
rybą prižiūrintiems Lietuvos 
konservatoriams. 

S ta tan t šiandieninį priestatą 
M.K. Čiurlionio kūriniams, bu
vo išrūpint i vieni ger iaus i , 
Tarybų Sąjungoje gaminami, 
kondicionieriai. Tačiau šiandien 
jie iš dalies susidėvėjo, paseno 
ir neat i t inka technologinių rei
kalavimų. Paki lus geležinei 
uždangai, skyrusiai m u s nuo 
Vakarų , j a u galima kviestis 
patyrusius oro kondencionavi-
mo specialistus, kurie suteiktų 
šiuo klausimu konsultacijas. 

Nemažesnį susirūpinimą ke
lia i r M.K.Čiurlionio kūrinių 
ekspozicijos apšvietimas. Sta
t an t Galeriją, buvo įrengtas pu
siau užslėptas apšvietimas, ap
dengtas matiniu stiklu, teikian
tis išsklaidytą mat inę šviesą. 
Susipažinus su kitų pasaulio 
muziejų apšvietimo sistemomis, 
aiškėja, kad esamasis apšvieti
mas geras, t ik reikėtų papildyti 
ultravioletinius spindulius su
geriančiais filtrais, gaut i meno 
kūrinius mažiausiai blukinan
čius šviestuvus. 

Muziejus, gavęs šiais klausi
mais rekomendacijas ir dalyki
nius patarimus, galėtų rūpintis 
t inkamų kondicionierių, švies
tuvų ir kitos įrangos įgijimu, 
kapital iniu Galerijos ir ka r tu 

> muziejaus rūmų remontu. 

M.K. Čiurlionio kūrybinis pa
likimas — nacionalinis Lietuvos 
tur tas . J i s tarsi Lietuvos siela, 
kupina tikrojo l ietuviškumo ir 
b e n d r a ž m o n i š k o j o m i n t i e s 
gilumo. Ta i turi b ū t i išsaugota 
ateičiai. 

Būkštaujant, k a d M.K. Čiur
lionio kūrinių nepaprašytų Cen
triniai Tarybų Sąjungos muzie
ja i , o taip pat t u r i n t omenyje jų 
labai didelį t r a p u m ą , buvo 
griežtai atsisakoma juos vežioti. 
Tačiau buvo ir išimčių. Pirmą 
kartą M.K. Čiurlionio 26 pa
veikslų paroda 1954 metais 
buvo išvežta į Maskvą. Ten jie 
buvo eksponuoti Lietuvių Meno 
dekados metu, lietuvių vaizduo
jamosios dailės parodoje. 

Atėjus 100-sioms šio meninin
ko gimimo metinėms, 1975 me
ta is 64 paveikslai vėl buvo 
eksponuoti Maskvoje, Tret-
jakovo galerijoje. 36 kūriniai 
buvo išvežti 1979 metais į 
Tarptautinį Berlyno Šventinės 
savaitės festivalį ir eksponuoti 
Šarlotenburgo pilyje (Vakarų 
Berlyne). 1981 metais M.K. 
Čiurlionio tapybos 3-jų darbų 
ciklas „Sonata Nr . 5 " („Jūros 
sonata") atstovavo Lietuvos 
dailei, Maskvoje vykusioje tarp
tautinėje parodoje „Maskva-
Paryžius", apimančioje 1900-
1930 metus. Tiesa, po kelių 
dienų iš pastarosios parodos 
kūr in ia i buvo pars ivež t i į 
Kauną, nes buvo eksponuoti ne
tinkamose sąlygose. 1989 me
tais 17 M.K. Čiurlionio kūrinių 
papildė XX a. I-mos pusės lietu
vių dailės parodą Diusburge, o 
1991 metais penki tapybos dar
bai eksponuoti Tarptautinėje 
parodoje „Simbolistai ir R. 
Wagneris" Berlyne ir Briusely
je. Jei į šias parodas kūriniai 
buvo vežami pat iems muzie
j ininkams ir Restauracinio cen
tro a t s t o v a m s pakuo jan t į 
muziejaus dėžes, tai į kitas 
parodas pakavimu ir pervežimu 
dar rūpinosi i r užsienio firmos. 

Viena iš reikšmingiausių — 
apžvalginė M.K. Čiurlionio 
kūrybin io p a l i k i m o paroda 
(1992.3.5 - 4.5) įvyko Japonijos 
sostinėje. Jos iniciatorius buvo, 
1987 m. Lietuvoje lankęsis, 
Japoni jos m i n i s t r a s pir
mininkas J. Nakasonė. Po kele
rius metus t rukusių derybų šiai 
parodai buvo duotas sutikimas. 
Parodoje eksponuota 60 tapy
bos darbų, didelė dalis fluoro-
fortų, tušo grafikos, piešinių, 
atvirukų, taip pat keli laiškai ir 
muzikos rankraščiai . Tapybai 
atstovavo „ Z o d i a k a s " , 8-ių 
paveikslų ciklas „Žiema", trip
tikas „Raigardas" , trys „Sona
tų" ciklai ir k i t i darbai. Ekspo
zicija buvo papildyta l i teratūra 
apie Čiurlionį, biografinėmis fo
to nuotraukomis, „Pasaulio su
tvėrimo" reprodukcijomis. Paro
dos metu skambėjo M.K. Čiur
lionio muzikos įrašai, kartą 
savaitėje ekspozicijoje koncer
tuodavo kvar te tas . Taip pat 
buvo platinami M.K. Čiurlionio 
muzikos įrašai, a lbumas apie 
Lietuvą. Rengdami šią parodą, 
Tokijo Sezon meno muziejaus 
atstovai į Kauną atvažiavo jau 
susipažinę su Čiurlionio biogra
fija ir pagrindiniais kūrybinio 
gyvenimo momen ta i s , ypač 
kruopščiai r inko medžiagą apie 
vežamus eksponatus. Trimis 
kalbomis buvo išspausdintas 
2-jų dalių katalogas, ta ip pat 
dviejų dydžių spalvoti plakatai, 
reklaminis lapelis ir dviejų 
rūšių bilietai. Visuose juose 

* * * 

Didis skausmas visada yra 
Dievo pasiuntinys; jis atneša 
didelį atsakymą ir didelę tyla. 
Dievas tuo būdu duoda stiprų 
sparną pasikelti prie Jo. Veikia 
pati Apvaizda, užtenka t ik tavo 
tylaus bendradarbiavimo. 

V'Azeglio 
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M. K. Čiurlionis. 

buvo reprodukuotas Angelas 
(„Angelo preliudas"). Šią parodą 
gausiai propagavo Japonijos 
RTV bei spauda. Parodos atida
ryme dalyvavo Lietuvos AT Pir
mininkas prof. Vytautas Lands
bergis, kurio kvietimu parodą 
aplankė Japonijos imperatorius 
su žmona. 

Tokijo muziejaus patalpos 
buvo nudažytos tamsiai pilkai 
žalsva spalva, kas teikė naujų 
įspūdžių. Kūr in ių transpor
tavimui buvo pasamdyta Suo
mijos firma „jNurminen Prima", 
kurios atstovai, išmatavę veža
mus paveikslus, pagamino jiems 
specialias dėžes, stiklus pakeitė 
nedūžtamais ir iš Kauno iki 
Helsinkio aerouosto transpor
tavo vėsinimu aprūpinta maši
n a , kur ią lydėjo L ie tuvos 
policija. 

Taip Tekančios Saulės šalis 
susipažino su didžiojo Lietuvos 
menininko kūryba. 

Taip pat šiais 1992-ais metais 
keturiolika M.K. Čiurlionio ta
pybos darbų išvežta ir į Vokie
tiją. Bonoje, baigus s ta ty t i 
„Kunst und Ausstelugshalle der 
BRD" rūmus, suorganizuota 
tarptautinė „Territorium Arts" 
paroda. Joje tarp įžymiausių 
moderniosios dailės bei jos 
ištakų atstovų eksponuotas ir 
M.K. Čiurlionio 13-kos paveiks
lų ciklas „Pasaulio sutvėrimas" 

A u k a (grafika). 

ir paveikslas „Rex" (1909 m.). 
Paroda atidaryta š.m. birželio 
17 d. ir veikia iki rugsėjo 20 
dienos. 

M.K. Čiurlionio kūrybos paro
das y ra kvietę ne vienos šalies 
įžymių muziejų atstovai. Pasta
raisiais metais prie Lietuvos 
Kultūros ir Švietimo ministeri
jos įkūrus Respublikinę M. K. 
Čiurlionio kūrybinio palikimo 
globos komisiją, s u s i d a r ė 
galimybė įvairiapusiškiau ap
tar t i parodų reikšmingumą i r 
ki tus su tuo susijusius klausi
mus. Restauratoriai nepataria 
tų pačių kūrinių vežti iš Lietu
vos t ank iau kaip kas penkeri 
metai. Šie klausimai taip pa t 
labai jaudina ir Lietuvos visuo
mene. Mano nuomone, M. K. 
Čiurlionis turėtų būt i ta rs i 
Eg ip to p i r a m i d ė s , k u r i ų 
pasaulis važiuoja pasižiūrėti 
ten, kur jos stovi. Tačiau jaunoji 
muziejininkų ir menotyrininkų 
kar ta , norėdama M.K. Čiurlio
nio kūrybą greičiau įvesti į 
pasau l in į dailės gyvenimą, 
l a b i a u l i n k u s i k v i e t i m u s 
pri imti . 

M.K. Čiurlionio kūriniai nuo
stabūs savo savita kamerine for
ma, vidine šviesa, idėjų reikš
mingumu. Ir jų eksponavimas 
svetur turė tų būti ypatingai 
apmąstytas . 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos. Antratf.irtrečiad. susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

GREIT 
PARDUODA 

. H E / M A X 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MUS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. * 
• Pensininkams Nuolaida. 

\Mmij 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
8529 S. KedUe Av« M 

Chlcaflo, H- 90629 

(312) 778-2233 
IMCOME 7AX — INSURANCE 

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

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

Kasdien nuo pi rmadienio iki penktadienio , 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

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

Geriausios kainos Amerikoje — 
siuntinių bendrovė Litas! 

Persiuntėme 1 0 0 , 0 0 0 svarų! Vidutiniškai 0 . 4 9 e t . už svarą. 
Anksčiau mokėjote $ 3 . 0 0 už sv., t.y. $300,000. 
U T A S t ik 0 .49 e t . už sv., t.y. tik $49,000. 
Auka Lietuvai ir j ums — $251,000. 
Mokėjote $2 už sv., t.y. $200,000. 
LITAS t ik 0 .49 e t . už sv. 
Sutaupėte Lietuvai ir sau $151,000. 
Tai tik per trumpą laiką L ITAS sutaupė savo siuntėjams 
apytikriai $400,000. Už tą sumą būtų gal ima pasųisti į Lietu
vą 200 pi lnus prekių konteinerius. O jei visa tai padauginti 
iš 5 metų — ši auka siektų 2 mi l . dolerių! 

U T A S — G E R O S K A I N O S IR GARANTIJA! 
2 4 5 8 W. 69 th St 

Chicago. IL 60629 
T a i . 312 -434 -5687 

TURTO APSAUGOS GARANTIJA 
Neat idėl iot ina pagalba Jūsų g iminėms 

Ir a r t imies iems Lietuvoje. 

Blogėjant ekonominei padėčiai, nesant 
efektyvių ir patikimų apsaugos priemonių, Lietuvo
je masiškai plinta vagystės ir plėšikavimai. 

Kompanija VEGA padės išspręsti šią 
problemą: suteiks konsultaciją, padės įsigyti ir 
pageidaujant sumontuos įvairių galimybių ir sudė
tingumo signalizacijos priemones turtui apsaugoti 
Lietuvos sąlygose. 

Jei jums rūpi artimųjų ramybė, kreipkitės 
tel. 312-737-0612. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

PARDUODAMAS NAMAS 
S32S S. Komensky 

S t B a d a s 
3-4 mieg. kamb. 2 vonios kamb. iškloti plytelėmis, 
centralinis Saldymas, 2 auto. garažas, šoninis 
(važiavimas, ištisas, įrengtas rūsys. Daug priedų 
PUMOM PMHONYS. Skambinti 312-582-OS86. 
Kalbėti angliškai. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tel. S85-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 U 
Kalbėti lietuviškai 

m. mis 

D e n g i a m i s t o g a i , ka lamas 
„ s i d i n g " , bei at l iekami namų 
v idaus remonto darbai . Skam
bint i Sigitui: 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

ACCENT RCALTY, INC. 
S265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Ros. 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. 

^'Mll o**. '2! 

REALMART, INC 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

Onluifc 21 
KMIECIK REAlTf-ir 

7922 S. Pulaski *•'. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. ji 
profesional iai , sąžiningai ir 
asmenKkai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

RACINE K E P Y K L A IR 
D E U 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 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų Kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas i 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767 -2400 

4545 W. 871h Street, Chicago, IL 60629 

Lemonte parduodamas erdvus „ouad-
leveT namas ant V2 akro sklypo. Daug 
medžių; 3 ar 4 mieg. kamb.; įrengtas rūsys, 
didelis šeimos kamb.; aptvertas kiemas; 
kieme daržinė; „screen room"; daug prie
dų Kama 220,000.00. 

Skambinti: 708-257-7481 

F O R RENT 

FOR SALE 

P a r d u o d u b u l v i ų 
t a r k a v i m o m a š i n a s . 
Skambin t i n u o 6 v.v. 
T e l . 3 1 2 - 7 7 8 - 1 7 6 5 

VYAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedat 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd . 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
ucensed. Insured — Bonde! 

436-6937 
Elektros \r namų apš'ldymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas Taras 

F O R S A L E 
Execut ive Desk 3 0 x 66 
w i th c redenza 2 4 x 58 

Cherryvvood f in ish — steel case 
7 0 8 - 4 4 0 - 1 5 3 9 o r 3 1 2 - 2 8 4 - 1 5 3 9 

Nebrangiai p a r d u o d a m i tautiniai 
rūbai , g intaro karo l ia i , taut inės 
juostos, krakul in is pa l tas ir „ m i n k 
s to le " . 

312-523-4465 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . 2 mieg. 
bu tas an t rame aukšte. 72 St. ir 
Francisco apyl. Pageidaujama vyr. 
amž iaus ž m o n e s be gyvuliukų. 

T e l . 3 1 2 0 2 5 - 1 5 2 9 

I šnuomo jamas 3V» kamb. modemui 
butas pirmame aukšte. Marquette Pk. apyl 
Su šiluma, oro vėsinimu; moderni virykla 
šaldytuvas, skalbykla su mašinomis. Suau 
gusiems. 

Tel. 708-361-5594 

BERWYN, IL , 21 St. A Grove 
Išnuomojamas didelis 1 mieg. butas; 
kilimai, ..appliances", apšildymas, 
skalbykla. „Security deposit", reikalin
ga. $460. Tel. 708-788-9864. Kalbė
ti angliškai 

Išnuomojamas butas 4 kamb. 1 mieg. 
pirmame aukšte, 70 St ir California Ave. 
Su šiluma, virimo plyta ir šaldytuvu. Nau
jai dekoruotas. $350 į mėn Pageidaujami 
vyr amžiaus žmonės be gyvuliukų. Teirau
tis vakarais, tel. 708-430-2137. 

I š n u o m o j a m a s 6 k a m b . b u t a s 
ant ram aukšte , Br ighton Pk. apy l . 

Skamb in t i : 3 1 2 - 3 7 6 - 2 3 9 7 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
Išvalau ir ta isau 
pečius ir kranus 

A. Banys 
Te l . 7 0 8 - 4 4 7 - 8 8 0 6 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chtogos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai tr sąži
ningai • 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

r— " T > 

MISCELLANEOUS 

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

T1. 376-1882 w 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
*3as mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V* W e s t 9 5 t h S t re t 
T o l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

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

Brighton Pk. išnuomojamas švie
sus, jaukus 4 kamb. butas, antrame 
aukšte. Ant visų langų ,.mini-blinds"; 
skalbyklos nėra; be gyvuliukų. Apžiū
rėjimui skambinkite 312-647-7728. 
Kalbėkite angliškai. 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . b u t a s , 
antrame aukšte. 7 1 3 6 S. Mozar t . 
Sav. g y v e n a ant rame aukš te , 
ga lu t in iam bute . Pageidaujama 
pens imnkas-ė. 

Sąžiningai remontuoju 
eutomobMus 

Dėl mažų gedimų galiu atvykti Į namus. 
Tai. 708-874-1233 nuo 5 v.v. 

(Palos Hills) Vytas 

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

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užs ik imšus ius 
vamzdžius, 
M M SERAPINAS 708-838-2888 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
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KAŽKUR VIENAME 
SIBIRO LAGERYJE 

1959 METAIS 
E. RINGUS 

Po 30 metų nesimatymo susi
tikome netikėtai, neplanuotai, 
prie bendrabučio (Žiburėlio) 
vartų Vilniuje Literatų gatvėje 
nr . l l . Ten mes praleidome ke
lerius vaikystės metus. Lankė
me tą pačią mokyklą ir vėliau 
Vytauto Didžiojo gimnaziją. 
Vieną likimas nunešė į Vaka
rus, net į Ameriką, kitą į Toli
mus Rytus, Sibirą, kur jis pra
leido 10 metų, 3650 dienų. Visos 
jos buvo vienodos. O vis tik ke
lios dienos tame klaikiame lai
kotarpyje pasiliko mano draugo 
Juozo atmintyje. Štai viena tų 
dienų. 

Koloną išrikiavo ir pranešė, 
kad šiandien dirbsime už sto
vyklos ribų. Kas mums, kur jie 
siunčia, bet visgi įdomu. Svar
bu, kad nebūtų toli nuo lagerio. 
Mat eiti dumblinu keliu sunku. 
Pasirodė, kad teks eiti kelis 
kilometrus ir prieš vėją, kuris, 
kaip tyčia, Sibiro taigoje pasi
taikė stiprus. Buvo jau vėlyvas 
ruduo, ir pavienės sniegulės ėmė 
kristi ant mūsų kepurių ir sku
durinės aprangos. Tas mus bau
gino, nes žinojome, kad artėja 
žiema, ir daugelis mūsų nema
tys ateinančio pavasario. 

Ėjome tvarkingoje rikiuotėje. 
Priekyje, šonuose ir užpakalyje 
lydėjo mus sargybiniai su auto
matais ir šunimis. Po valandos 
pasiekėme mažo miesteliuko pa
grindinę gatvę. Eiti pasidarė 
lengviau, nes gatvė buvo ma
žiau dumblina. Kad ir nesidai
rydami, matėme laisvus gyven
tojus. Nedaug kuo jie skyrėsi 
nuo mūsų savo apranga. Tokie 
patys brezentiniai batai, bet kai 
kurie su kaliošais, beveik tokios 
pačios kufaikos, tik kiek 
svaresnės. Skirtumas tik tas, 
kad jie skuba į darbą, o mes ne. 
Vienas kitas padilbomis žvilg
teri į mus ir greit nusisuka. Prie 
tokio vaizdo jie priprato, nes per 
10 metų matė daug tokių ir liūd
nesnių kolonų. 

Laiškas 
„KAD ŠVIESTŲ KELIĄ" 

AUTORIUI 

Mes pi lnai suprantame 
straipsnio autor iaus norą 
sudramat in t i savo rašinį 
(„Draugas", 1992 m. rugsėjo 3 
d.), bet taip pat negalime sutikti 
su jo pateiktomis klaidingomis 
žiniomis apie mūsų mirusį vyrą 
ir tėvą Dalių, su kuriuo dali
nomės 26 žemiškos kelionės 
metus. 

Šiemet, liepos 29 d., tyliai 
paminėjome septynerius (o ne 
kaip J.Kj. rašė šešerius) jo mir
ties metus. 1990 metais šitame 
pat dienraštyje išspausdintas 
mūsų mažos šeimos jo penkerių 
metų mirties paminėjimas. 
Mums taip pat labai skaudu 
skaityti autoriaus, ar gal kieno 
kito padarytą jo mirties klai
dingą diagnozę! Kadangi velio
nis vedė labai uždarą, tik savo 
šeimoj gyvenimą, mums supran
tama, kad nei autorius, nei 
Lietuvių Bendruomenė tiks -
liai nežinojo mirties datos ar jo 
per ankstyvos be reikalo įvyku
sios mirties priežasties. Prieš 
kiek laiko kitoje (ne periodinėje) 
spaudoje buvo padarytos kitos 
klaidos, aprašant jo trumpą 
gyvenimą, \ kurias mes tiK pri
vačiai reagavome. Bet, kadangi 
klaidos vis kartojamos, gerb
damos jo atminimą, mes tik 
norime viešai paprašyti, visų 
ateityje rašančių autorių kreip
tis į mus — (jo šeimą), kad galė
tumėm pateikti tikslias žinias ir 
tuo pačiu neatnaujinti mūsų 
pergyventų žaizdų! 

Su pagarba, 
Dona Brazdžionienė Kerr 

Jie jau žinojo, kad mūsų lage
ryje jų artimųjų nėra. Tai ko čia 
dairytis. Staiga kolonos užpa
kalyje atsirado du berniukai su 
mediniais šautuvais. Iš užkam
pio išlindo dar keli vaikinai ir 
atakavo mus iš abiejų šonų. Mes 
einame palengva, akis nuleidę 
į žemę, lyg iš gėdos. Iš visų 
pusių pasigirdo vaikiški rėks
mai: pirmyn už „rodina už Sta
liną". Atsirado dar daugiau vai
kinų ir apsupo mūsų koloną. Po
ra jų pradėjo tarškenti „tratei-
ka", lyg iš kulkosvaidžio. Išer
zinti šunes pradėjo loti, kad pa
lydovams sunku buvo užlaikyti 
šunis ant retežių. 

Vaikai nutarė, kad priešai 
buvo likviduoti, pasitraukė į 
skersgatvį ir matėme juos gin
čijantis. Turbūt nesutarė, kuris 
jų daugiausiai paklojo ,fašistų", 
taip jie vadino mus laike atakos. 
Sausa gatvė baigėsi ir vėl rei
kėjo bristi purve dar porą kilo
metrų, kol pasiekėme naują dar
bovietę. Vėl perskaičiavo du 
kartus. 

Pasirodė, kad reiks dirbti ma
žoje lentpjūvėje. Neblogai. Vie
tiniai brigadininkai pasirinko 
po kelis kalinius ir nusivedė į 
savo darbovietes. Mūsų grupėje 
pasitaikė du lietuviai, keletas 
ukrainiečių, trys rusai ir du es
tai . Darbovietė pasitaikė gera. 
Lentpjūvės brigadierius buvo 
senesnis Lenkijos ukrainietis, 
pakliuvęs į lagerį už dalyva
vimą vokiečių organizuotame 
ukrainiečių dalinyje. Jį pačiupo 
tuojau po Lvovo užėmimo 1941 
m. Jis tuojau užvedė motorą ir 
laukė. Mes tačiau sugulėm ant 
pjuvenų ir nejudėjom. Kelionė į 
darbovietę mus gerokai nuvar
gino. Brigadierius palaukė ir 
užgesino motorą. Vėliau prisėdo 
prie mūsų, ir visi gardžiai už-
sirūkėm. 

Po kelių minučių užklausė: 
„Tai ką vyrai, dirbsim ar ne". 
Visi tylėjom. Kojos nuo maršo 
buvo sustingusios. Nikotinas, 
kad ir „machorkoje" savo atliko 
ir jautėmės lyg virš debesų. 
Akys merkėsi. Pjuvenų guolis 
toks minkštas. Brigadierius pa
kilo ir toliau sekė savo pokalbį: 
„Jūs turbūt dar naujokai". Apie 
vaikų elgesį jis jau žinojo iš kitų 
kolonų dirbusių lentpjūvėje. 
„Vaikus jūs supraskite. Jie taip 
indoktrinuoti mokyklose. Štai 
man reiks eiti į teismą. Ten 
peržiūrės malo bylą ir nuspręs, 
kiek metų pridės ar atims nuo 
mano penkiolikos metų. Vis kal
t ina mane žemu produktyvu-
mu . 

Galvą nuleidęs, grįžo prie 
motoro ir įjungė. Mes pakilom 
nuo savo guolio, ir brigadierius 
paskyrė kiekvienam pareigas. 
Brigadieriaus pavaduotojas bu
vo suomis, nubaustas už mėgi
nimą perbėgti Suomijon. Varg
šas perbėgo, bet buvo grąžintas 
ir atiduotas į Sovietų rankas. 
Pats brigadierius buvo padorus 
žmogus. Dažnai leisdavo parū
kyti. Per tokias pertraukas mes 
gavom progos apsidairyti ir 
susipažinti su darbovietės 
aplinka. Tvora iš storų lentų, 
aukšta, virš tvoros spygliuotos 
vielos. Prieš tvorą keli metrai 
išlygintos žemės be jokių 
pėdsakų. Vartai į stovyklą gana 
siauri, tiek, kad sunkvežimiai 
su sienojais vos galėdavo įva
žiuoti, o dratinė tvora sustiprin
ta vedė iki pačių vartų. Žemė 
prie vartų išklota akmenimis, 
kad, jeigu sunkvežimis įstrigtų 
į purvą vartuose, kaliniai gautų 
progos prasmukti per atvirus 
vartus. Atėjo pietų laikas. Visi 
sugulėm ant pjuvenų ir briga
dierius paaiškino, kodėl lent
pjūvė apsupta tokiomis priemo
nėmis. „Ši lentpjūvė jau sena ir 

daug ko mačiusi. Vieną kartą į 
jos vidų užėjo trys apginkluoti 
palydovai, kas jiems buvo už
drausta. Kaliniai griebė juos ir 
be triukšmo sudorojo. Pagriebė 
sunkvežimį ir po trumpo susi
šaudymo išvažiavo į mišką. Juos 
sugavo Mongolijos pasienyje. 
Penki vyrai kovojo iki pasku
tinio šūvio, nes tada gyvų bėglių 
atgal negrąžindavo. Jiems pavy- ] 
ko pasiduoti pasienio sargybai \ 
ir taip jie liko gyvi". 

Štai kodėl tokios aukštos tvo
ros ir švari zona prieš ją, kurią 
kasdien švarindavo speciali ka
linių grupė. Štai žiūrėkit. Trys 
kaliniai ir vienas prižiūrėtojas. 
Vienas su lopeta rauna žoles, 
kitas renka nukritusias šakas ir 
lapus, trečias su grėbliu išly
gina, lyg tai būtų jo nuosavas 
kiemas". 

Darbas nebuvo lengvas, žali 
vartai sunkūs. Visa laimė, kad 
mašina buvo sena ir motoras 
dažnai užgesdavo. Tada kiek
vienas kalinys gaudavo progos 
papasakoti savo kelią į gulagus. 
Pradėjo pats brigadierius. Vos 
vokiečiams peržengus Bugo 
upę, jie tuojau buvo apsupti ir 
jis pateko į nelaisvę. Kadangi 
mokėjo truputį vokiškai ir ne
jautė lojalumo sovietams, pasi
siūlė dirbti vokiečių sukurtame 
ukrainiečių dalinyje. Už tą 
tarnybą jis gavo pilną normą -
25 metus. 

Kitas pasakorius buvo mano 
draugas Juozas. J is pabėgo iš 
Plechavičiaus dalinio, kai jiems, 
atsisakius eiti į frontą, vokiečiai 
bandė visus išgabenti į Vokieti
jos lagerius. Jis lengvai išsis
lapstė iki sovietų grįžimo. Į so
vietų armiją jis atsisakė eiti, bet 
slapstytis pavyko jam tik porą 
mėnesių. Laimei, į frontą nenu-
siuntė, bet užtai gavo dešimt 
metų. Ir taip slinko diena po 
dienos. Visi pripratom prie dar
bo ir motoro monotoniško 
triukšmo, kuris, kai rąstas bu
vo paleidžiamas per pjovimo 
mašiną, stiprėdavo, o perpjovus, 
silpnėdavo. 

Vieną dieną triukšmas staiga 
nutilo ir, vietoje eiti rūkyti, 
daug dalinių susirinko prie pjo
vimo mašinos. Atbėgo ir sanita
ras. Nuėjau ir aš. Prie pjovimo 
mašinos dirbo du estai. Vienam 
jų mašina nupjovė pirštą. Sani
taras bintavo kraujuotą ranką, 
o ant pjuvenų išbalęs gulėjo 
estas. Jo pavardės aš taip ir ne
prisimenu, nes abudu estai lai
kydavosi nuošaliai, abu nerū
kydavo. 

Po trumpos pertraukos visi 
grįžome prie darbo. Tik suomio 
nebuvo. Jis kažko ieškojo prie 
pjovimo mašinos ir kažką 
pakėlė. Skudure jis laikė esto 
pirštą, pamėlynavusį, pjuvenų 
apklotą. Žiūrėjome viens į kitą 
ir stebėjomės. Ką jis su tuo 
pirštu darys? Juk prisiūti ne
galima. Atiduoti savininkui? Tai 
būtų piktas šposas. Debatus 
išsprendė suomis. „Aš jį palai
dosiu" pasakė suomis. Visi nu
tilo. Suomis priartėjo prie 
draudžiamos ruožo ir, pakėlęs 
ranką, davė žinoti sargybiniams 
bokšte, kad jis nebandys bėgti. 
Sargybinis bokšte davė ženklą, 
kad signalą matė, reiškia gali
ma. Išsiėmęs šaukštą iš kišenės 
iškasė mažą duobutę, pirštą su 
skuduru įkišo į savo pirštinę ir 
užpylė žeme. Išsitiesęs nulenkė 
galvą, sudėjo rankas kaip mal
dai. Mes sustingę sekėme tą 
vaizdą. 

„Ilsėkis ramybėje, piršte. Pen
kiolika metų drauge su tavo 
savininku perėjai per daugelį 
sovietinių lagerių. Atsiskyrei 
nuo jo nesulaukdamas laisvės, 
kurios jis tikėjosi atgauti, jeigu 
būtų galėjęs atlikti ar perviršyti 
normas. Be tavęs jis to padaryti 
negalės. Tegu šios uždraustos 
zonos žemė bus tau lengva, — 
tyliai pasakė". 

Ši diena Juozui liko neužmirš
tama. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

A.tA. 
ALEKSANDRA SEVERINIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuete Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. rugsėjo 24 d. 2:30 vai. p.p., sulaukusi 81 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: vyras Antanas, duktė Aldona Totoraitienė, 

žentas Pranas; anūkai: Rasa Ramanauskienė su vyru Donatu, 
Vilija Brittain su vyru Mike; Astra Andriušienė su vyru Ed
vardu; šeši proanūkai: Justinas, Erica, Dainius, Mike, Rene 
ir Regina; taip pat daug kitų artimųjų. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 27 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus-Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 28 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

j Nuliūdę vyras, duktė, žentas, anūkai ir proanūkai . 
I 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

Vytauto Didžiojo muziejaus rūmai Kaune. 

Mielam jaunystės dienų draugui 

A.tA. 
Dr. ANTANUI MAKAUSKUI 

Lietuvoje, Kaune mirus, jo žmonai dr. ELENAI 
VESPUTAITEI-MAKAUSKIENEI, dukroms - dr. 
ŽIVILEI ČEPULIENEI, dr. JŪRATEI DANIENEI, 
jų šeimoms ir visiems artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kar tu liūdime. 

A. Briškaitienė 
L. Jakovickienė 
P. Murinienė 
E. Repšienė 
A. Sabana$-Wells 
L. Griniūtė-Smulkštienė 
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Naujos kainos. 
58 CENTAI UŽ 

SVARĄ 
SIUNTINIAMS VIRŠ 100 SVARŲ 

69 CENTAI UŽ SVARĄ 
LENGVESNIEMS SIUNTINIAMS* 

* 

# atlanta IMPORT EXPORT 

atlanta visuomet stengiasi siųsti kuo pigiau, teikdama kuo gersenį 
į: patarnavimą, atlanta didžiuojasi, kad 1991 metais atlanta 
lpradėjus savo biznį., kainos nukrito trigubai, ir siuntinių, taip 
reikalingų Jūsų giminėms Lietuvoje, siuntimas tapo labai 
prieinamas atlanta ir toliau stengsis, kad svaro persiuntimo kaina 
nekainuotų tris-keturis dolerius, kaip senais laikais. 

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS 
KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS RUGSĖJO 29 D. 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71St ST. 

CHICAGO, IL 60629 

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

IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121 
•Minimumas 20 dol 

tfstenfa <*A*oen EXPO»T. •-& 

Trys gali išlaikyti paslaptį, jei 
du iš jų yra mirę. 

Anonimas 

Gr.lt ls 

Garantija 
Paslaugumas 

išskiria BALTIA EXPRESS iš kitų 
PRRS VIDMANTAS RAPRYS 

TIK. 90 et. / sv. VIRŠ 80 SVARŲ 
TIK $1.00/sv. IKI 80 SVARŲ 

SIUSKITE VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ. MAISTĄ. DRABUŽIUS. VAISTUS IR KT 

ORO CARGO SIUNTOS KAS TREČIADIENI 
LAIVO KONTEINERIS RUGSĖJO 1S IR 29 D. 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-800 SPARNAI. 1 800-772 7624 

ATVEŽKITE ARBA SIUSKITE UPS 

3782 W 79 St., Ch icago, IL 606S2 

Mylimai Dukrai 

A.tA. NIDAI 
tragiškai žuvus, ADĄ ir DOMĄ MISIULIUS bei ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lilė ir Ignas Juzėnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD, 

Vtarquette Funeral Home 
2533 Wost 7Kt Street 
C hieago. Illinois b(>629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

c kero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONAI D A PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

> \ V 
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x „Draugo" dienraščio va
jus pradedamas pokyliu rytoj 
Martiniąue salėje Chicagoje 4 
vai. popiet. Jam vadovauja 
Vaclovas Momkus. Vakarienė 
prasideda 5 vai. popiet, 6 vai. 
vak. bus speciali dainininkų 
koncertinė program, kur ią 
atliks solistai Dana Stankai
ty tė , Margarita Momkienė, 
Algirdas Brazis ir Vaclovas 
Momkus. Juos fortepionu paly
dės muz. Ričardas Šokas . 
Pokylio metu bus ir laimingųjų 
bilietų traukimas Šokiams gros 
Ričardo Šoko vadovaujamas 
orkestras. 

x L.A.P.A.S. — Amerikos 
lietuvių farmacistų draugi ja 
kviečia savo narius ir svečius į 
susirinkimą rugsėjo 30 d. 7 v.v. 
Šv. Kryžiaus ligoninėje daktarų 
valgykloje pirmame aukšte. 
Pranešimą padarys A. Dirkienė 
ir J. Kalvaitis, L.A.P.A.S. 
valdybos nariai, kurie tik ką 
grįžo iš metinio tarptautinės 
farmacijos federacijos suvažia
vimo Lyon, Prancūzijoje. Taip 
pat bus paskaita apie kraujo 
spaudimo vaistus su „C.E." 
užskaita. 

x Vyresniųjų lietuvių cen-
t ras ruošia dar vieną išvyką į 
Wisconsin pamatyti ir pasižmo
nėti mažoje Šveicarijoje, Little 
Switzerland Amerikoje. Dienos 
išvyka autobusu numaty ta 
spalio 27 d., antradienį. Kelio
nė iki New Glarus užtruks 2% 
vai. Daugiau informacijos apie 
šią išvyką suteikiama Sociali
nių reikalų raštinėje. 

x Dainų popietė su muz. 
Faustu Strolia bus Vyresniųjų 
lietuvių centre Seklyčioje rug-

• sėjo 30 d., trečiadienį, 2 vai. p.p. 
Vaišinsimės ir obuoliniais bly
nais, išmėginsime laimę, pa
bendrausime ir linksmai pralei
sime popietę. Visi kviečiami 
dalyvauti. Visi laukiami! 

x R a s t i su l i e t u v i š k a i s 
ženklais raktai , pamesti ?nt 71 
gatvės Marąuette Parke. Jų ne
tekęs, prašomas kreipt is į 
„Draugo" administraciją darbo 
metu tel. 312-585-9500. 

x „ P u o t a j ū r o s d u g n e " , 
Chicagos jūrų skautijos tra
dicinis renginys spalio 17 d., 7 
v.v. vyks Lietuvių centre, 
Lemonte. Pasidžiaugsime atlik
tais darbais, pasidalinsim įspū
džiais. Bus puiki vakarienė. 
Linksma „Antro kaimo" jau
nųjų aktorių programa. Šo
kiams gros „Gintaro" orkestras. 
Visi kviečiami, visi laukiami! 
Stalus rezervuokit pas Marių 
Narį, tel . 708-749-7860. 

(sk) 

x Ieškau J o h n Kirvelevich-
Kirvel iš Elizabeth, N.J., gimi
nių. Jo tėvai — Magdalena Busi-
las ir Andrius Kirvelevičius. Ra
šykite: Helen Lucius , 560 
Yorktown Rd., Union, N . J . 
07083. 

(sk) 

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

(sk) 
x Akcijų broker ia i , Albi

nas Ku r kūlis ir jo sūnūs And
r ius ir Paulius praneša savo 
klientams ir draugams, kad 
priėmė tas pačias pozicijas su 
Oppenheimer & Co., Inc. 1 S. 
Wacke r Dr., Chicago. I L 
60606, tel. 312421-6800, arba, 
iš kitur skambinant, veltui tel. 
1-800-621-2103. 

(sk) 

x Dr. Marytės Meskauskai-
tės-Gaižutienės skulptūros pa
roda bus Aardvark Galerijoje, 6 
S 6 Ave., La Grange, IL 60525. 
Galerija atidaryta nuo pirma
dienio iki šeštadienio 10:30 iki 
5:30 vai., ketvirtadienį popietėje 
iki 8 vai., sekmadienį uždaryta. 

x Solistės Birutės Vizgir
dienės koncertas (ne banke
t a s , kaip buvo skelbta „Drau
ge" anksčiau) įvyks spalio 28 d., 
trečiadienį, St. Petersburge, Fl., 
lietuvių klube. Po koncerto bus 
kavutė. Koncertą organizuoja 
Floridos LB apygarda, kuriai 
vadovauja Janina Gerdvilienė. 

x Didelis i r istoriškai ver
t ingas Stepono Dariaus asme
ninis archyvas nuo 1935 m. 
nematytas ir ką t ik surastas 
Chicagoje bus apibūdintas spau
dos ir organizacijų posėdyje, ku
rį kviečia Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus šį šeštadienį, 
rugsėjo 26 d., 2:30 vai. p.p. Taip 
pat bus aptarti Dariaus-Girėno 
skrydžio ir 60 metų mirties 
minėjimo planai. 

x „Draugo" dienraščio iš
siuntimui būtinai jau reikalin
ga nauja adresavimo mašina, 
nes senoji, kuri buvo pirkta var
tota, yra labai pasenusi ir ne
begalima gauti jos sutaisymui 
dalių. Tokios mašinos kaina 
šiuo metu yra 27,000 dolerių. 
„Draugo" administracija, nors 
ir nedrąsiai, tai praneša lietu
vių visuomenės žiniai. Gal kas 
galėtų padėti įsigyti šią mašiną? 
Visos finansinės aukos yra atlei
džiamos nuo federalinių 
mokesčių. Tikrai būtų gražu, jei 
a ts i ras tų tokiam svarbiam 
reikalui mecenatas ar kokia 
korporacija arba kompanija, 
kuri galėtų tokios mašinos įsi-
gijmą finansuoti. 

x Lietuvių Prekybos rūmų 
susirinkimas ir pusryčiai bus 
spalio 7 d., trečiadienį, Ma-
benka restorane, 7844 S. Cicero 
Ave. Pagrindinis kalbėtojas bus 
inž. Valdas Adamkus, kuris 
papasakos savo įspūdžius iš 
Lietuvos. Po kalbos bus pro
grama. Kviečiami nariai ir 
svečiai. 

x Viešbutis „Šarūnas" Vil-
niuje. Naujausias, moderniš
kiausias su vakarietiškais pa
tarnavimais Šarūno Marčiu
lionio statytas viešbutis laukia 
Jūsų! Informacijai skambinkite 
„co l l ec t " D a n u t e i Ankai-
tienei, tel. 510-943-1666. 

(sk) 

Marijos aukst. mokyklos vadovybė ir nauji mokytojai. Mokyklos prezidentė yra ses. Margaret 
Zelot. Čia iš kairės: ses. Elizabeth Ann, Pat Kozubowski, Ana Marciano, Diane Bardachowski, 
Cheryl Neal, Robert Brown, Paulą Dioguardi ir Betty DeVise. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAUNIMO CENTRO 

MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Rugsėjo 16 d. Jaunimo centro 
Moterų klubo narės susirinko 
po vasaros atostogų tolimes
niam darbui. Susirinkimą pra
dėjo klubo pirmininkė S. Endri-
jonienė, protokolą perskaitė N. 
Kaveckienė. Protokolas buvo 
priimtas be pataisymų, darbo
tvarkė, kuri dažniausiai susi
deda iš praeito susirinkimo pro
tokolo skaitymo ir ateities 
veiklos pasiūlymų, buvo taip 
pat priimta. 

Taigi neleidžiant tuščiai laiko, 

apsvarstėm įvairius siūlymus, 
nuo ko pradėti rudens sezoną. 
Sutarėm ruošti vakaronę, kuri 
ir bus spalio mėn. 2 d., penkta
dienį, kavinėj. Kalbėtojais pa
kviesti inž. Bronius Nainys, 
kuris ne per seniausiai grįžo iš 
Lietuvos, ir kun. Algirdas 
Paliokas, SJ, iš Kauno, tačiau 
kalbės apie savo gyvenimą bei 
pastoracinį darbą Kustanajuj, 
Kazakstano respublikoj. Abu 
yra geri kalbėtojai ir su malo
numu klausomi. 

Be dvasios peno, reikia gi ir 
kūną pastiprinti. Todėl spalio 
11 d. bus blynų pusryčiai po 
kiekvienų mišių kavinėj . 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ry to per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vai 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, O ak Park , IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Padėki te vargstantiems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu j namus — 
$100.00 „Žaibas" 9325 So. 
79tb Ave., Hickory Hills, m . 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

z Greitis, garantija ir pa
s laugumas išskiria Baltia Ex 
press iš kitų kompanijų. Siųs
kite viską: naują ir naudotą. 
Skambinkite nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI arbal-800-
772-7624. Žiūrėkite reklamą 
„Draugo" viduje. 

(sk) 

x Petras Aglinskas daly
vaus Jaunųjų talentų programo
je spalio 25 d. 3 vai. p.p. parem
ti „Draugą". Bilietai Gifts In
ternational ir Lietuvių centre po 
11 vai. Mišių. Rengia Korp. 
Giedra. 

x Rengiamas k o n c e r t a s 
spalio 18 d., sekmadienį, Jau
nimo centre. Programoje daly
vaus Lietuvos Vyčių choras, 
vad. Fausto Strolios, sol. Dalia 
Eidukaitė-Fanelli ir Ann Marie 
Kassel, smuikininko Herkulio 
Strolios solo. Akompaniatorius 
Robertas Mockus. Pasirodys Ra
sos Soliūnaitės-Poskočimienės 
šokių grupė „Spindulys". Po 
koncerto vakarienė. Rengia 
Jaunimo centro valdyba. 

x „S AGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių l ie tuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir L Naujo-
kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

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

' (312) 847-7747. 
(sk) 

x Julija Sakinskas iš Chica
go, 111., nuoširdi ir dosni „Drau
go" rėmėja, atsiuntė 50 dol. 
auką, prašė nutraukti dien
raščio siuntinėjimą, nes re
gėjimas labai nusilpo. Už 
paramą tariame didelį ačiū ir 
kartu linkime Aukščiausiojo 
palaimos. 

x Ateikite, susitikite ir pa
remki te kongresmaną Ri-
chard Durbin spalio 4 d., sek
madienį, 6-8 v.v. Pasaulio Lietu
vių centre, Lemonte. Bus vaišės 
ir muzika. Rezervacijoms skam
binkite: P. Domanskienei, tel. 
708-246-0049 arba J . Lendrai-
čiui, tel. 708-388-2041. 

(sk) 

x Antras Kaunas užbaigia šį 
metinį sezoną su pasirodymais 
spalio 3 ir 4 d. Vieta: Play-
house, 2515 W. 69 St. Rezerva
cijos ir bilietai: Patria, 2638 W. 
71 St. (312) 778-2100. 

Virėjos ir kepėjos yra puikios 
šeimininkės, ir blynai greičiau 
pradingsta negu juos spėjama 
iškepti. Ateikit ir patys įsi
tikinsit. 

Dar sugalvosim ką nors ir 
spalio 30 d., gal paskaita, gal 
skaidrės , o gal ir filmą 
parodysim. Yra dar šiek tiek 
laiko apsispręsti. 

Reta kuri moteris savo laisva
laikį praleidžia taip sau nieko 
neveikdama ar tik žiūrėdama 
televizijos ekrane besikeičiančią 
programą, tai ar siuva, mezga, 
paišo ar siuvinėja. Ir kodėl 
tokiais darbais negali pasi
džiaugti visuomenė? Žinoma, 
kad gali. Todėl ir kreipiamės į 
visas darbščias ir kuklias 
(kurios vis skaito, kad jų rank
darbia i never t i dėmesio), 
jaunesnes ir vyresnes moteris 
dalyvauti Jaunimo centro Mo
terų klubo ruošiamoj moterų 
laisvalaikio darbų parodoj 
lapkričio 20 d. Dar yra laiko 
užbaigti vasarą pradėtus mez
gimus, siuvinėjimus, piešimus, 
puodų ir vazų lipdymus ar 
karolių bei auskarų varstymus. 
Jaunimo centro Moterų klubo 
pirmininkė, visa valdyba ir 
narės labai prašo nesididžiuoti 
ir nelaukti atskirų pakvietimų 
(juk galų gale ir nežinai, kur 
kuri kokį užslėptą talentą turi), 
o pačiom paskambinti dėl pla
tesnių informacijų. Kuo dau
giau savo paslėptus talentus pa-
rodysit visuomenei, tuo bus tur
tingesnė rankdarbių paroda. 

Al. Likanderienė 

POPIETĖ „DRAUGUI" 
SEKLYČIOJE 

Rugsėjo 23 d. popietė Vyr. liet. 
centre buvo skirta „Draugui" 
paremti. Popietę pradėjo E. 
Sirutienė, nuoširdžiu žodžiu 
pasveikindama gausiai susi
rinkusius svečius, pabrėždama 
liet. spaudos svarbą rašyt. J. 
Reinio citata: „Laikraštis yra 
tautos kultūros gyvenimo veid
rodis, todėl jis yra gyvas mūsų 
kul tūros žmogaus dvasios 
reikalas". Ji reiškė viltį, kad 
„Draugas" ir toliau mus kas
dien lankys. Tada ji pakvietė 
marijonų provincijolą kun. dr. 
V. Rimšelį painformuoti apie 
„Draugo" dabartinę ekonominę 
padėtį. 

Kun. dr. V. Rimšelis padėko
jo susirinkusiems, kad atėjo pa
remti „Draugo", nes visi esame 
įsitikinę, jog „Draugas" mums 
reikalingas. Jis buvo pavergtai 
Lietuvai langas į laisvąjį 
pasaulį. Jis informuoja apie pa
dėtį Lietuvoje ir dabar. Jis jun
gia visas liet. organizacijas, ir ta 
jungtis padeda joms gyvuoti. 
Bet „Draugo" ekonominė 
padėtis yra sunki. Marijonai jo 
išlaikyti nebegali. „Draugas" 
yra ne marijonų laikraštis, 
bet visų lietuvių. Perskaitę 
paskutinį puslapį, žmonės 
galvoja, kad „Draugui" tiek 
daug aukojama, jog tų pinigų 
turėtų užtekti. Bet realybė yra 
kitokia. Reikia pinigų algoms, 
pasenusioms mašinoms pakeis
ti, pastatui išlaikyti, paštui ir 
t.t. „Draugo" prenumeratos 
atneša 458,724,52 dol., bet tik 
algoms reikia 523,925 dol. O 
pašto išlaidos per metus yra 
208,185 dol., nors jų patarna
vimas ir yra labai blogas. Pelno 
„Draugas" niekada nedavė ir 
neduos! Lietuviai turėtų žinoti, 
kad liet. dienraščio leidimas yra 
sunki finansinė našta Marijonų 
vienuolijai. 

Tiesa, dabar vyksta sėkmin
gas vajus ir gal bus suaukota 
100,000 dol, bet tai padengs vos 
pusę pašto išlaidų. Žinoma, tai 
yra didelė pagalba, bet tokius 
vajus kasmet daryti neįma
noma. Marijonai pernai pridėjo 
111,000 dol., bet jie negali tiek 
kasmet pridėti! Marijonai 
priklauso kongregacijai, kurios 
t ikslas yra pastoracija, ir 
kongregacijos pinigai turi būti 
skirami pastoracijai. „Draugą" 
išlaiko ne turtingųjų, bet 
paprastų žmonių aukos. Atei
nanti karta „Draugo" neremia. 

Kun. dr. V. Rimšelis reiškė 
padėką visiems tiems, kurie pla
tina ir perka bilietus į banketą 

(sk) 

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

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

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

(sk) 
x Optical Studio, 2620 W. 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Čikaga—Vilnius t i k 
$728.00. Rezervacijos iki spalio 
30 d. Kreipkitės į Travel Advi-
sers Inc., 708-524-2244. 

(sk) 

x P ranė Lukenskaitė-Tei-
berienė ieško tėvo Lukensko 
brolių: Lukensko Juljono ir Lu
kensko Vilhelmo, gyvenusių 
Lietuvoje, Kaišiadorių rajone, 
Palomenės apylinkėje, Geguži
nės kaime, vaikų: Lukensko 
Vaclovo, Lukendutitės Pavlinos 
ir Lukensko Jono. Rašyti: Tebe-
rienei Pranei, Kaunas Parti
zanų gatvė 170-53, Lithuania. 

(sk) 
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ir la imėj imų knygutes , o 
nenumeta jų į šalį. Kai daug 
laikraščių j a u užsidaro, „Drau
gas" yra labai dėkingas visiems 
už dėmesį ir už aukas. 

Po to kalbėjo JAV LB Soc. 
reik. tarybos pirm. B. Jasaitinė, 
kuri savo trumpu jautriu žodžiu 
kvietė klausytojus savo apylin
kėse pakalbinti žmones testa
mentu užrašyti bent dalį pinigų 
liet. reikalams, pvz. „Draugui". 
Paminėjo keletą ja i žinomų 
atvejų, kai lietuvių, be tes
tamento mirusių, stambios 
sumos pinigų ir namai atiteko 
miestui. Be „Draugo" negalė
sime susižinoti. Jis teikia mums 
labai reikalingų kasdieninių 
informacijų. Tad remkime jį! 

Po to buvo meninė dalis, kurią 
atliko aktorė Apolonija Stepona
vičienė ir muzikas Ričardas 
Šokas. A. Steponavičienė 
pirmiausia paaiškino, kad pro
gramoje bus literatūrinė žodžio 
ir muzikos kompozicija, kuri yra 
taip populiari Lietuvoje. J i 
paskaitysianti tremtinio kun . 
Kosto Černiaus eilėraščių iš 
Lietuvoje išleistos jo poezijos 
knygos „Negesink, negesink 
mano žvakės" ir ištrauką iš jo 
gyvenimo. O muzikas R. Šokas 
atliks muzikinius kūrinius. 

Kun. Kostas Černius gimė 
1925 m. vasario 23 d. Akmenių 
km., Rokiškio parapijoje. Baigęs 
gimnaziją, įstojo į kunigų semi
nariją. Rašė eiles. 1948 m. iš
vežė į Sibirą jį ir jo tėvus. 7 m. 
gyveno prie Baikalo ežero labai 
žiauriose sąlygose, kas palaužė 
jo sveikatą. 1956 m. grįžęs į 
Lietuvą, mirė 1960 m. Jo poezi
ja be galo jautri, be galo ele
giška, paliečianti žmogaus sielą 
iki jos gelmių. 

Aktorė A. Steponavičienė 
gražiu skambiu balsu meniškai 
padeklamavo keletą jo eilė
raščių: 

„Negesink, negesink mano 
žvakės", „Aš prisimenu gaivų 
šaltinį po klevais pagal taką 
miške" ir „Jūs vėl man ošiat, 
Lietuvos šilojai". 

Muzikas Ričardas Šokas eilė
raščius palydėjo Beethoveno, 
Chopino ir Čaikovskio muzika. 

Klausytojai buvo užbur t i 
aukšto lygio meninės pro
gramos, kur i buvo tokia šviežia 
ir visai kitokia, negu mūsų 
įprastinės. Užtat ir plojo, kaip 
niekada, reikšdami savo dėkin
gumą programos atlikėjams. 

E. Sirutienė padėkojo meni
ninkams už puikią popietės pro
gramą ir pakvietė visus pietų, 
kur ypatingai skanūs balandė
liai, lyg t ie legendariniai kepti 
karveliai, tirpo svečių gomu
riuose... 

Buvo laimėjimų su eile ver
tingų dovanų, o jos pelnas bei 
sudėtos aukos buvo irgi paskir
tos mūsų mielajam „Draugui" 
paremti, kad jis mus visada 
kasdieną lankytų! 

Už puikiai praėjusią popietę 
padėka priklauso ir popietės sa
vanoriams — talkininkams: S. 
Plenienei, J. Gaigalienei, B. 
Zeikienei, A. Lietuvninkienei ir 
V. Radziukynui. 

Aldona Šmulkšt ienė 

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

Tel. (1-312) 776-5162 f 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Sfaeet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

Raudonės pilies bokštas. Nuotr. Viktoro Kučo 


