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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Atviras laiškas 
(Tęsinys) 

Ir be reikalo jūsų laikraštis 
žodžius „stalinizmo aukos" rašo 
kabutėse. Hitlerizmo aukos sus
kaičiuotos, pagerbtos monu
mentais, rudojo maro pasmer
kimą saugo muziejai, kariniai 
nusikaltėliai nubausti Niurn
bergo teisme. O kodėl gi vien 
bandymas prabilti apie žmones, 
nekaltai žuvusius, vadinamais 
„asmenybės kulto" laikais, su
kelia tokį nepasitenkinimą? Ar 
apie tuos nusikaltimus viskas 
pasakyta?! Ne — tai pripažįsta 
ir mūsų spauda, apgailestau
dama dėl „baltų dėmių" istori
jos vadovėliuose. O nedemas
kuotas blogis neištaisomas. Ne
žmoniškumas turi būti išvilktas 
į dienos šviesą ir pasmerktas, ar 
jis dangstytųsi juoda svastika, 
ar raudona žvaigžde. Jūs panie
kinamai ir grasinamai puolate 
mus, kalbančius apie Lietuvos 
nepriklausomybę, kad mes 
norime „ponų ir klebonų" 
Lietuvos. Šie dalykai „ponų 

santvarka" ir Lietuvos nepri
klausomybė neturi nieko ben
dro. Teisė Lietuvai išstoti iš 
TSRS garantuojama 69 Konsti
tucijos straipsnyje. Kodėl šio 
klausimo kėlimas laikomas nu
sikaltimu, nediskutuojamu?! 

Kaltinate, kad ginu „buržu
azinę kultūrą". O kas gi nusta
tinėja, kokia kultūra ya „bur
žuazinė", kokia „pažangi"? 
Kaip žinome iš tarybinės spau
dos, Kampučijoje socializmo var
dan buvo sunaikintas praktiš
kai visas turtingasis istorinis 
šalies palikimas, apskelbus jį 
„buržuaziniu". Pasirodė, kad 
sunaikintosios vertybės sudarė 
tautinės kultūros aukso fondą — 
deja, dabar nesugrąžinamą. Ar 
kai kurie šios tragedijos niuan
sai nepasikartoja ir Lietuvos 
istorijoje? Kas gi turi visažino-
jimo dovaną spręsti , kas 
liaudžiai priimtina, kas nepri
imtina? Leiskite liaudžiai pačiai 
pasirinkti. 

KATALIKAI PASAULYJE 
Pasveikinimas Ortodoksų Sinodui 

Krikščionių vienybės sekreto
riato pirmininkas kardinolas 
Willebrands popiežiaus vardu 
pasveikino Zagorsko vienuolyne 
vykstantį Rusų Ortodoksų Baž-. 
nyčios sinodą — visuotinį susi
rinkimą, kuris buvo kviestas 
krikščionybės Rusijoje tūks
tantmečio jubiliejaus proga. Tai 
yra trečias rusų ortodoksų 
Bažnyčios sinodas po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos; jame 
dalyvavo 74 ortodoksų metro
politai. 

Kardinolas Willebrands buvo 
vienas pirmųjų kalbėtojų tarp 
užsienio religinių bendruo
menių delegacijų vadovų, 
pakviestų į Sinodo atidarymo 
posėdį. Popiežiaus vardu pa
sveikinęs visus Sinodo dalyvius, 

KRIKŠČIONYBĖS 
IŠKILMĖS 

Iškilmingomis pamaldomis 
Maskvos ortodoksų katedroje, 
buvo pradėti krikščionybės 
įvedimo Rusijoje tūkstantmečio 
jubiliejaus minėjimai. Pamal
dom vadovavo Maskvos ir visos 
Rusijos patriarchas Pimenas 
drauge su visais Sinodo nariais. 
Tarp dalyvių buvo iš Romos 
atvykęs Krikščionių vienybės 
sekretoriato pirmininkas kar
dinolas Willebrands, Miunche
no arkivyskupas kardinolas 
Wetter, anglikonų Bažnyčios 
primas Canterbury arkivysku
pas Ru^cie ir daugiau negu 
keturi šimtai įvairių krikščio
niškųjų religinių bendruomenių 
atstovų iš apie šimto pasaulio 
kraštų. 

Pamaldų metu tartame žodyje 
patriarchas Pimenas pažymėjo, 
kad rusų stačiatikių Bažnyčia 
meldžiasi už tautą ir dirba jos 
gerovei, rūpinasi, kad pasauly
je būtų sukurta teisinga ir pa
stovi taika. Patriarchas prisi
minė visus tuos, kurie tam 
tikrais rusų stačiatikių Bažny
čios istorijos laikotarpiais pasi
žymėjo heroiškais veiksmais ir 
už teisingumą net gyvybę 

kardinolas Willebrands išreiškė 
viltį, kad įsivyraujanti nauja at
mosfera padės pašalinti praei
ties nesutarimus tarp katalikų 
ir rusų ortodoskų ir išspręsti 
senąsias problemas. 

Tarp tų dar neišspręstų prob
lemų kardinolas Willebrands 
įsakmiai paminėjo labai svarbų 
rytų apeigų ukrainiečių kata
likų klausimą. Reikia rūpintis, 
pažymėjo kardinolas, ne tiktai 
tarpbažnytiniais, bet ir tikin
čiųjų savitarpio santykiais. Yra 
būtina išspręsti ukrainiečių ka
talikų problemą, atsižvelgiant į 
įvairių šalių argumentus, kad 
išvengus vienapusiškų 
sprendimų. 

Ukrainiečių Katalikų 
Bažnyčia, kaip žinoma, 1946 m. 
buvo sovietinės valdžios pa
skelbta neteisėta ir prijungra 
prie ortodoksų Bažnyčios. Nuo 
to laiko Romai ištikima likusi 
ukrainiečių katalikų bendruo
menė yra priversta veikti po
grindyje. Visi ukrainiečių ka
talikų reikalavimai, kad jų 
bendruomenei būtų sugrąžintos 
jai priklausančios teisės, iki šiol 
liko neišklausyti. 

Laisvės kovotojai 
šaukiasi pagalbos 

Canterburio arkivyskupas Robert Runcie iš Anglijos. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas 
Agostino Casaroli, viduryje, ir Prancūzijos kardinolas Roger Etchegaray Rusų Ortodoksų Bažnyčios 
sinodo uždarymo sesijoje Zagorsko vienuolyne, Sovietų Sąjungoje. 

Viršūnių konferencija Toronte 
Torontas. — Kanados minis-
teris pirmininkas Brian Mulro-
ney priims reto pobūdžio 
svečius, kurie susirenka šį sek
madienį ekonominei viršūnių 
konferencijai. Kai septynių 
valstybių vadai atvyks į 
Torontą, čia nebus garbės sar
gybų jų sutikimui. Visi tie 
valstybių vadai — Vak. Vokieti
jos, Prancūzijos, Italijos, Japo
nijos, Britanijos, Kanados ir 
Amerikos vyks tuoj pat į Toron
to Konferencijų Centro patalpas 
dviejų valandų diskusijoms pa
saulio ekonominiais klausimais. 
„Tai bus tikros ekonominės 
veiklos diskusijos", sako 
Amerikos Iždo sekr. James 
Baker, „nes nė vienai tų vals
tybių negresia ekoniminis atos
lūgis". Nemanoma, kad ir Vak. 
Vokietija būtų kritikuojama už 
tai, kad jos ekonomija rodo di
desnį stiprėjimą negu praeityje. 
Toronto ekonominė viršūnių 
konferencija bus paskutinė prez. 
Reagano konferencija, nors jo 
užsienio reikalų veikla dar ne
rodo pasyvumo ženklų. 

Parama neturtingiesiems 
iš neturtingųjų 

Pasitarimuose vyraus Rytų -
Vakarų ryšiai, narkotikai . 
Afganistano laisvės kovotojų 
aprūpinimas, ekonomijos rei
kalų suderinimas, parama ūki
ninkams ir pasitarimai tarifų ir 
prekybinių sutarčių reikalais. 
Labiausiai bus kalbama, kaip 
padėti „neturtingiausiems iš 

sako Iždo sekr. neturtingųjų 
Baker. 

Bus paliesti ir politiniai klau
simai. Prez. Reaganas nori 
diskutuoti sovietų prašymą, kad 
būtų a tšauktas Jacksono-Va-
niko papildymas, draudžiąs ko 
munistiniams kraštams par
duoti žemesnėmis kainomis, jei 
tie kraštai dar draudžia laisvą 
emigraciją. Reaganas taip pat 
nori iškelti ir mediciniškos ir 
humanitarinės pagalbos reika
lą Afganistano partizanams. 

"Narkotikų preky%a taip pat bers - _ 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

pasitarimų dienovarkėje. 

Ūkin inkų re ikala i 

Žemės ūkio srityje yra daug 
skirtingų nuomonių. Europa 
yra nepatenkinta Amerikos 
žemės ūkio politika, kuri verčia 
ir vokiečius primokėti daugiau 
savo ūkininkams. Amerikiečiai 
išmoka maždaug 26 bil. dol. 
ūkių palaikymui, o europiečiai 
tam pačiam reikalui 36 bil. dol. 
P rancūza i siūlo nubrauk t i 
trečdalį skolos neturtingiems 
kraštams, kurie yra skolingi 
Vakarų valstybėms, ypač Saha-
ros Afrikoje. 

Šį kartą nebus diskutojamas 
dolerio stabilizavimo klausimas, 
nes šiuo metu dolerio vertė 
laikosi pastoviai prekybos at
žvilgiu. Atrodo, kad nebus dis
kusijų ir Amerikos biudžeto 
nesubalansavimo klausimu, nes 
tas reikalas jau žymiai pasis
tūmėjo į gerąją pusę. 

— Lietuvių Informacijos cent
ras Brooklyne pradedamas pri
pažinti tarptautinių žinių agen
tūrų kaip rimtas ir patikimas 
žinių šaltinis. Ne tik Amerikos, 
bet ir Europos spauda persis
pausdina centro perduodamas 
žinias arba panaudoja iš jų 
gautą medžiagą. Centras savo 
žinias jau siunčia 50 pagrin
dinių agentūrų. Žinios siunčia
mos teleksu ir todėl adresatą 
pasiekia po kelių sekundžių. 

W a s h i n g t o n e Baltųjų 

. " Speakeris sako: „Jie tos pagalbos negaus* 

Sandinistai pasiruošė kovai 

Pašalino Estijos 
partijos vadą 

Maskva. — Ketvirtadienio 
vakare žinių metu Maskvos te
levizija pranešė, kad pašalintas 
pavergtos Estijos Komunistų 
partijos vadas Kari Vajno, tose 
pareigose išbuvęs 10 metų. Par
tijos vadai Armėnijoje ir Azer
baidžane buvo prieš kelias 
savaites taip pat pašalinti už 
nesugebėjimą numalšinti de
monstracijų. Estijoje paskutiniu 
metu reiškėsi stiprus tautinis 
judėjimas jau du mėnesius. 
Buvo reikalaujama ekonominės 
ir politinės autonomijos. 

Kari Vajno buvo pasakęs, kad 
jis abiem rankom balsuos už 
Gorbačiovo reformas. Jo vieton, 
„Tasso" pranešimu, paskirtas 
Tallino miesto partijos galva 

paaukojo. Zagorsko vienuolyne Vajno Vaelas. Šis pašalinimas 
įvyko neeilinis rusų stačiatikių įvyko tada, kai iki partijos 
Bažnyčios Sinodas, kuriame konferencijos liko tik savaitė 
dalyvavo 74 metropolitai. laiko. 

Ekonominėje viršūnių konferencijoje Toronte dalyvaujančia vn 
vėliavos. 

Ekonominės konferencijos 
nariai 

G-7 vadai, arba septynių 
grupė, kaip yra populiariai 
dabar vadinama industrinėse 
šalyse, kurie dalyvauja Toron
te, yra šie: 

Britanija — ministerė pirmi
ninkė Margaret Thatcher. 

Kanada — ministeris pir
mininkas Brian Mulroney, 

Prancūzija — prezidentas 
Francois Mitterrand, 

Italija — ministeris pirmi
ninkas Ciriaco de Mitą, 

Japonija — ministeris pirmi
ninkas Noboru Takeshita. 

JAV — prezidentas Ronald 
Reagan ir 

Vak. Vokietija — kancleris 
Helmut Kohl. 

Juos lydi vyresnieji vyriau
sybės nariai, kurie savo ruožtu 
ves pasitarimu- Jie bus api
bendrinti bendruose posėd/iuo 
se. Ekonomine konferencija 
tesis tris dienas. 

Metinės ekonomijos reikalais 
konferencijos vyksta kasmet 
nuo 1975 metu. Pernai buvo 
Venecijoje. Italijoje. 

— Rut l ando Vermonto dis 
trikto teismas nuteisė Gerai 
dine Ferraros. buvusios demo 
kratų kandid.it '- sūnų 4 mėm 
sius kalėjimo bausme už parda 
vinėjimą kokaino. 

rūmų komunikacijos direkto
rius Tom Griscom pasitraukė iš 
pareigų kartu su štabo virši
ninku Hovvard Baker. 

— New Yorke pasibaigus pa-
s i t a r imams Saudi Arabija 
sutiko už 800 mil. dol. įsigyti 
50<2 Texaco kompanijos alyvos 
rafinerijų. 

— Washingtone Teisingumo 
departamentas įteikė daugiau 
kaip 200 asmenų teismo 
įsakymą perduoti kompanijų, o 
taip pat ir privačių pareigūnų 
dokumentus, ryšium su pradėta 
masine investigacija JAV Gyny
bos departamente. Kyšių ir pa
pirkinėjimo byla plečiasi. 

— Armėnijos Vyriausias so
vietas nutarė vienbalsiai, kad 
Nagorno - Karabacho sritis 
būtų sujungta su armėnų 
autonomine respublika, praneša 
, ,Tasso" agentūra . Šis 
nutarimas tačiau neturi teisinio 
pagrindo, jei nėra patvirtintas 
Kremliuje. 

— Managvoje Nikaragvos 
prez. Ortega, kalbėdamas per 
televiziją, pranešė tautai, kad 
kraštas yra sunkioje ekonomi
nėje krizėje ir todėl jis liepė 
„panaikinti kainų ir atlyginimo 
kontrole ir pritaikinti metodus, 
kurie yra naudojami kapitalis
tiniuose kraštuose". Ši kontrolė 
buvo įvesta 1979 m., kai 
sandinistai perėmė valdžią. 
Sandinis ta i yra skolingi 
užsieniui 6 bil. dol. 

— Maskvoje glasnost ir 
perestroikos įtakoje susiorga
nizavę politiniai klubai turėjo 
savo susirinkimą ir nutarė pa
siūlyti Komunistų partijos 
konferencijai, jog būtų renka
mas Sovietų Sąjungos preziden
tas t iesioginiu ir slaptu 
balsavimu, kuris turėtu perim
ti dabar turimas Komunistų 
partijos vyriausiojo vado pa
reigas. 

— Anglijoje prasidėjus neo-
nacių sąjūdis randa daug 
pritarimo ir Amerikos jaunųjų 
gyventojų tarpe, praneša Reu-
terio agentūra. 

NVashingtonas. — Nikarag
vos laisvės kovotojų vadai prašo 
iš Amerikos daugiau ginklų ir 
amunicijos, kad galėtų sustip
rinti savo poziciją pasitarimuose 
su sandinistų vyriausybe. 
Tačiau Reagano vyriausybė 
nėra vieningos nuomonės tuo 
reikalu, ar prašyti iš Kongreso 
daugiau pinigų. įdomu yra tai, 
kad Valstybės departamento 
oficialūs asmenys pasisakė už tą 
paramą Contras kariams, o 
Baltųjų rūmų kai kurie oficialūs 
asmenys buvo prieš tą paramą. 

Valstybės departamento 
sekretoriaus asistentas Elliott 
Abrams palaiko Contras vadų 
prašymą, kad būtų paskirta 
jiems pagalba ginklais. Contras 
vadai šią savaitę aplankė 
Valstybės sekretorių G. Shultzą 
ir Saugumo Tarybos viršininką 
gen. C. Powell. Po pasitarimo 
Shultzas pareiškė, jog Nika
ragvos sandinistai nesilaiko 
savo pažadų įvesti demokratiją 
ir pasitarimų metu Managvoje 
erzino Contras atstovus ir tyčia 
vilkino derybų eigą. 

Elgėsi kaip su kaliniais 
„Rezistencijos delegacija buvo 

niekinama, bauginama, įžeidi
nėjama, praktiškai Contras ats
tovai buvo laikomi kaip kali
niai, neleido jiems susitikti su 
politiniais demokratų judėjimo 
pačiame krašte vadais ir jie 
buvo vadinami kenkėjais", sakė 
sekr. Shultzas. Šiuos grasini
mus Contras atstovams pasakė 
sandinistų Gynybos ministeris 
Humberto Ortega, ragindamas 
Contras delegatus pasirašyti jo 
padiktuotą sutartį. 

Shultzas pasakė, jog sandi
nistų veiksmai „parodo pasau
liui, kad jų demokratijos 
pažadai jiems nieko nereiškia''. 
Jų tikslai yra eliminuoti Rezis
tencijos sąjūdį, kad galėtų būti 
tik jų viena valdžia Nikaragvo
je, tęsė savo pareiškimą Shul
tzas. 

Neskriauskime 
lietuviško kaimo 

Vilnius. — prof. V. Ginavec-
kis pasiūlė išsaugoti senuosius 
pavadinimus. Lietuvos žemėla
pyje išnyko ne vien upeliai, 
ežerai, turėję įdomius pava
dinimus. Drauge su kaimais, 
vienkiemiais išnyko ir vietovar
džiai — vertingas mokslo objek
tas, mūsų senosios istorijos, kal
bos ir kultūros atspindys. 
„Tiesa" rašo. kad prasidėjus ko
lektyvizacijai lyg grybai po 
lietaus ėmė dygti mums 
neįprasti kolūkių pavadinimai, 
nors šie ūkiai kūrėsi senųjų 
kaimų, nuo amžių turėjusių 
savo vardus, bazėje. Naujoji 
toponimika nepapilde. nepra
turtino senosios, o tik dirbtinai 
užgožė ją, suniveliuodama 
Žemaitiją ir Dzūkiją. Suvalkiją 
ir Aukštaitiją. 

Esame jau pakankamai su
brendę vertinti tai. kas pa
daryta gero ir kas atsirado dir 
bant nepagalvojus, skubotai. 
Neskriauskime ir mums 
visiems mielo, brangaus 
lietuviško kaimo. Pagalvokime 
rimtai, kaip istorijai, lietuviu 
kalbai išsaugoti mūsų senolių 
pastabumą, mokėjimą gražiai 
'"Icrtis su tuo. kas priklauso visai 
tautai.'*... 

Laisvės kovotojų politinis va
dovas Adolfo Calero pasakė 
spaudai, jog parama ginklais 
šiuo metu yra būtinai reika
linga. Pulk. Enriąue Bermudez, 
Contras karinių pajėgų vadas, 
pasakė jog sandinistai paliaubų 
laiką panaudojo savo karinių 
jėgų sustiprinimui karo lauke. 
„Mes turime gauti karinę 
pagalbą kokiu nors būdu, kad 
sandinistai suprastų, kad Ame
rika yra pasižadėjusi įvesti 
demokratiją į Nikaragvą", kal
bėjo Bermudez. 

Į tai atsakė: „Jie tos pagalbos 
negaus—Atstovų rūmų spea
keris Jim Wright. 

Speakeris palankus Ortegai 

Praėjusią savaitę Managvoje 
pasitarimai pasibaigė be jokių 
rezultatų. Nikaragvos Gynybos 
ministeris Ortega ragino 
Ameriką neduoti daugiau 
paramos lasivės kovotojams. 
Speakeris Wright kovo mėnesį 
laišku respublikonų vadams 
buvo pažadėjęs vėl svarstyti 
paramos suteikimą Contras 
kovotojams, jei sandinistai 
sulaužys paliaubų sutart į . 
Tokia padėtis yra dabar. Bet 
speakeris savo pažadą užmiršo. 
Gi Humberto Ortega, kaip 
sandinistų kariuomenės vadas, 
pradėjo diktuoti sąlygas Con
tras delegacijai, bet ne tartis dėl 
sąlygų demokratijos įgyvendi
nimui krašte. Contras atsisako 
toliau tęsti pasitarimus, nes 
Humberto Ortega jiems pareiš
kė: „Jei karas vėl prasidės, tai 
kulkos tada pasieks ne tik par
tizanus fronte, bet ir šios 
delegacijos vadus". 

Psiuntinys į Centro Ameriką 

Pagaliau prezidentas, dalies 
Kongreso narių spaudžiamas, 
vietoje, kad prašytų daugiau 
pinigų, pasiuntė Valstybės 
departamento patarėją amb. 
Max Kampelman susipažinti 
vietoje su problema Tai pranešė 
Baltųjų rūmų spaudos sekr. 
Marlin Fitzwater. Kai kurie 
Kongreso nariai ir net kai kurie 
vyresnieji Baltųjų rūmų 
pareigūnai, neleidę skelbti savo 
pavardės, sako, jog prezidento 
patarėjai išsižada Nikaragvos 
laisvės kovotojų tada. kai jiems 
karinė parama labiausiai rei
kalinga. 

Tai ir yra signalas sandinis-
tams, kad nenusileistų ir ne
kreiptų dėmesio į demokratijos 
įvedimą Nikaragvoje, sako 
Washington Post. 

KALENDORIUS 
Birželio 18 d.: Morkus. Hipa

tijus, Marcelinas. Gimbutas, 
Talvandas. Vaiva. 

Birželio 19 d.: Tėvo diena. 
Romualdas, Julijona Falconieri. 
Adagis, Ramunė. Gervazas. 
Gaudvilas. 

Birželio 20 d.: Silverijus. Flo-
rentina. Aiva. Eitvydė, Žinuolė. 

Birželio 21 d.: Aloyzas Gon 
zaga. Demetrija, Ramūnas. 
Vasarė, Mėta. 

ORAS 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27. 
Temperatūra šeštadienį 86 L, 

sekmadienį 96 1., pirmadienį 94 

http://kandid.it'-


DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 18 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

MES IR TIKRIEJI MŪSŲ 
TAUTOS KANKINIAI 

(Pris imenant 1940-1941 okupacijos metų tremtinius) 

VYTAUTAS SKUODIS 

Vieną pavasario dieną, ką tik 
grįžęs iš malonaus susitikimo su 
Hartfordo lietuviais, tarp pluoš
to manęs belaukiančių laiškų 
radau ir tokį: „Kviečiame Jus ir 
Jūsų šeimą atvykti į Ateiti
ninkų namų tarybos rengiamą 
pavasario pokylį ir praleisti 
keletą malonių valandų su 
idėjos draugų šeimomis, pasi
dalinant mintimis ir naujo 
gyvenimo įspūdžiais. (... I Nepra
šysime kalbų, norėdami leisti 
Jums atsipalaiduoti nuo visų 
įtampų". 

Aš seniai žinojau, kad ateiti
ninkai turi gražius rūmus 
Lemonte, jų pačių kažkodėl va
dinamus namais. Nors keletą 
kartų pro juos važiavau, tačiau 
neteko jų net iš tolo pamatyti. 
Taigi, kvietimas buvo vilio
jantis, juo labiau, kad šį kartą 
neteks kalbėti... 

O vis tik teko kalbėtis ir daug 
kalbėti temomis, kurios gal ir 
neatitiko šio vakaro bendrai pa
vasarinei nuotaikai. Mes kal
bėjome apie Lietuvą ir pasi
traukimą iš Jos, kurį daugelis 
čia vadina bėgimu. Kalbėjome 
ir apie tą siaubą, kurį teko pa
tir t i mano pašnekovų gimi
nėms, pasilikusiems Lietuvoje. 
Kalbėjomės atviroje verandoje, 
virš tamsių parko medžių ir 
krūmų šešėlių šviečiant apskri
tam, tačiau šaltam irbejausmiui 
mėnuliui. Mes pavydėjome jam. 
nes jis ką tik matė Lietuvą, o 
netrukus ir vėl virš jo> kybos. O 
mes? Mes Lietuvą taip pat 
dažnai regime, tačiau tiktai 
savo prisiminimuose, vaiz
duotėje ir sapnuose. Kai kam ji 
vos įžiūrima, tarytum pro tirš
tą rūką, tačiau širdyje visada 
tokia artima ir miela. 

Taip mums besikalbant , 
žvaigždėtame dangaus skliaute 
staiga pasirodęs satelitas nu
brėžė tiesią liniją, tarsi simboli
zuodamas ribą tarp mūsų ir Lie
tuvos. Tačiau mes visi žinome, 
kad tokios ribos nėra ir negali 
būti, todėl ir šis melagingas 
pranašas, greitai patekęs į 
Žemės šešėlį, gėdingai jame 
pasislepia. Mes juk taip pat 
esame Lietuvos dalis, nors ir at
skirti nuo Jos plačiųjų vandenų. 

Ir čia, šitoje gražioje, jaukioje 
ir draugiškoje aplinkoje aš nesu
tikau lietuvės ir lietuvio, kurie 
nenešiotų savo širdyje daugiau 
ar mažiau paslėptą liūdesį ir 
skausmą dėl paliktosios Tėvy
nės ir dėl prarastųjų artimų ir 
brangių žmonių. Vienus išžudė, 
kiti mirė kalėjimuose, lageriuo
se arba tremtyje. Dar kiti, nors 
ir sugrįžo į namus, tačiau jau su 
palaužta sveikata. Jiems buvo 
suteikta „malonė" nors numir
ti savojoje Tėvynėje. 

O kiek patiems teko per
gyventi kada traukėsi į Vaka
rus! Viena mūsų pokalbių daly
vė tada turėjo tiktai 5 metukus. 
Vokiečiams atėmus arklį ir 
vežimą, tėvas padarė iš lentų 
mažus ratukus, susodino savo 
tris, vieną už kitą mažesnius 
vaikučius ir stūmėjuos vis tolyn 
ir tolyn į Vakarus. Barbariškai 
bombarduojant Drezdeno 
miestą, visi trys maži vaikai 
pasimetė nuo savo tėvų. Tada, 
vyriausioji iš visų penkiamete 

mergytė turbūt pirmą kartą 
savo mažoje širdelėje suvokė: 
koks baisus yra karas! 

Kita mūsų pašnekovė tada 
buvo gražia jaunyste žydinti 
mergaitė. Prie namų artėjant 
frontui palaidojo savo Motiną. 
Tėvas buvo išvežtas darbams į 
Vokietiją. Ir ji, drauge su kitais, 
traukėsi į Vakarus su viltimi 
kada nors ir kur nors sutikti 
savo tėvą. įvyko stebuklas! At
sitiktinai patekusi į vieną 
Vokietijos miestą, gatvės praei
vių tarpe ji staiga pamatė savo 
tėvą! 

Tai tik du epizodai iš tūkstan
čių, kurie yra verti rašytojų 
plunksnos, arba nors būti 
įamžintais privačių atsiminimų 
rankraščiuose. 

Niekas tada netikėjo, kad tas 
pasitraukimas bus negrįžtamas. 
Niekas netikėjo ir pačioje Lie
tuvoje, kad antroji sovietinė 
okupacija gali užsitęsti ilgai. 
Deja mes visi buvome apvilti. 

Lietuvoje pasikartojo tai,ką 
jau išgyveno visi lietuviai pasi
traukę į Vakarus. Pasikartojo 
dar didesniu ir baisesniu mastu 
ir pagal apimtį ir pagal laiko 
trukmę. 

Suskaičiuota, jog vien per 
pirmąjį pokario dešimtmetį į Si
birą buvo ištremta ar t i 
450.000 lietuvių, Nužudytų 
skaičius siekia 39,000. Pasiprie
šinimas sovietų okupacijai pa
reikalavo 70,000 aukų. Šie skai
čiai būtų buvę žymiai didesni, 
jeigu nebūtų buvę pasitraukimo 
į Vakarus. 

Šiandieną prisimename pa
čius pirmuosius mūsų kanki
nius, kurie 1940-1941 okupa
cijos metais buvo ištremti arba 
nužudyti. O tada buvo ištremta 
38,500 ir nužudyta 1,100 
lietuvių. Jeigu 1955 metais, 
pasikeitus sovietinio teroro 
režimui, daugelis mūsų pokario 
metų Sibiro tremtinių galėjo 
sugrįžti į Lietuvą, kad pradėti 
gyvenimą visiškai iš naujo, tai 
absoliuti dauguma pirmųjų 
okupacijos metų tremtinių mirė 
nuo bado, šalčio ir epidemijų. Iš 
vežė tada daug tūkstančių, o iš 
jų į Lietuvą sugrįžo vos keli šim
tai, o ir tie daugumoje paliegę. 

Lietuvos pogrindyje išleistoje 
Vlado Andriukaičio atsiminimų 
knygoje „Kalti be kaltės" rašo
ma, kaip į Altajaus kraštą at
vežtų lietuvių tarpo kažkas 
išplatino žinią, jog juos visus iš
veš į Ameriką per Šiaurės Led-
jūrį. Visi patikėjo manydami, 
kad Amerika šito pasiekė už 
savo pagalbą sąjungininkams 
rusams. Tūkstančiai lietuvių 
buvo kimšte sukimšti į purvinas 
baržas ir Rytų Sibiro didžiosio
mis upėmis nuplukdyti į Šiau
rės Ledyniuotojo vandenyno 
Laptevo jūros salas. Šitame il
game kelyje šimtai lietuvių, 
nematydami dienos šviesos, nuo 
bado. troškulio, tvankaus 
dvokiančio oro bei dizenterijos 
mirė. o jų lavonai buvo išme
tami į vandenį, taip pat 
plaukiantį į Ledyniuotąjį van
denyną. Pasilikę gyvi buvo 
iškelti į minėtas salas. 

Netrukus prasidėjo baisūs 
Arktikos šalčiai. Buvo laimingi 
tie, kurie suspėjo užsiimti le-

Toronto jaunučių s u s i r i n k i m e — S. Kul iavas , L. Jaglovvitz i r Z. P rana i ty tė . 

dinio vėjo neužpučiamas vietas. 
Kiti žemines ir užtvaras nuo 
vėjo statėsi iš į krantą jūros 
bangų išmestos medienos, kurią 
pavasarinių potvynių metu į 
jūrą atplukdo tos pačios Sibiro 
upės. 

Ši Vlado Andriukaičio rašo
mąja mašinėle spausdinta 
knyga plito po Lietuvą, visiems 
darydama nepaprastai stiprų 
įspūdį. Keli jos daugintojai ir 
platintojai buvo išaiškinti ir nu
teisti kalėti lageryje, atsieit, už 
platinimą „šmeižikiškos litera
tūros", turint tikslą „susilpninti 
sovietinę santvarką". O tai 
įvyko, palyginti, neseniai — 
1980-siais metais. 

Sakykite, ar gali būti didesnis 
cinizmas ir pasityčiojimas iš 
žmogaus, kada jo paties krauju 
ir ašaromis išgyventa tiesa yra 
vadinama šmeižtu? Ar galima 
vadinti melu ta i , kada tą pačią 
tiesą patvirt ina ne du, ne 
dešimt, o šimtai ir tūkstančiai? 

Tarp tų į Arktikos sritį iš
tremtų lietuvių buvo ir maža 
mergaitė Dalia, beveik vienme
tė su tąja. kuri Drezdene 
pasimetė nuo tėvų. Praėjus 
daugeliui metų, jau suaugusi 
Dalia savo atsiminimuose rašė: 

„Jokių žmogaus pėdsakų: nei 
namo, nei jurtos, nei medžių, nei 
krūmų, nei žolės — vien amžinu 
įšalu sukaustyta tundra, pa
dengta plonu samanų sluoks
niu". 

„Tai buvo didžiulis ledo 
kapas. Gulintiems ant ,narų' 
dažnai prišaldavo prie sienos 
plaukai". „Barakai buvo visiš
kai nekūrenami, ir mirštantieji 
nušaldavo rankas ir kojas". 

įpusėjus poliarinei nakčiai, 
mūsų barake Nr. 10 iš 30 
žmonių ant kojų laikėsi tik 
kelios moterys ir aš". 

Kiti gulėjo an t .narų* sutinę 
iš bado arba jau nebegalėjo atsi
kelti dėl išsekimo ir skorbuto... 
Be skausmo trupėjo dantys, iš 
dantenų bėgo kraujas. Blauzdo
se atsiverdavo neskausmingos 
trofinės opos... Dažniausiai 
skorbutas paliesdavo kelio 
sąnarius". 

„Vidoklerienė iš Kauno, kai 
mirė jos vienintelis sūnus, pia
nistas, kiekvieną dieną ėjo prie 
lavonų krūvos. Ir vieną kartą 
negrįžo — ten ir rado sušalusią". 

„Patys vežiotojai buvo labai 
išbadėję ir nusilpę, todėl pririš
davo prie lavonų kojų virvę ir 
bendromis jėgomis jį traukdavo 
iš barako. Paskui mirusius dėjo 
ant rogių ir, įsikinkę į virves 
veždavo juos keletą šim*ų metrų 
toliau nuo barako. Ten lavonus 
išversdavo į bendrą krūvą". 

„Kai mirė Gamzienė, po jos 
rūbais, ant krūtinės, buvo likęs 
nedidelis duonos gabalėlis. Tem 
piant ją nuo ,narų\ vienas žmo
gus jį pastebėjo. Jis ištraukė 
duoną ir, skubiai apibraukęs 
utėles, ją čia pat suvalgė". 

„Lavonų vežiotojai dažnai 
rasdavo lauke prie vaikų barako 
durų padėtus maišus su vaiku 
lavonėliais — skeletais". 

Tai tiktai kelios ištraukos iš 
Dalios Grinkevičiūtės atsi-

LIPNIŪNO KUOPA 
RENKASI 

Kunigo A. Lipniūno mokslei
vių ateitininkų kuopos šeimos 
šventė įvyks birželio 17 d. 
Šventė prasidės 7 vai. vak. 
Jaunimo centro koplyčioje. Pro
grama tęsis J.C. posėdžių 
kambaryje. Visi kviečiami. 

DŽIAUGSMINGA ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Sekmadienį, gegužės pirmą 
dieną, įvyko Detroito Ateiti
ninkų šeimos šventė. Mums jau
nučiams, tai buvo ypatinga 
šeimos šventė, nes buvo mūsų 
naujos vėliavos krikštynos. Tuoj 
po šv. Mišių, bažnyčioje įvyko 
vėliavos krikštas. Krikšto tėvais 
pakvietėm dr. Romualdą Kriau
čiūną ir Janiną Udrienę. Kuni
gas Viktoras Kriščiūnevičius 
pašventino vėliavą. Mes dabar 
vadinamės Detroito Aušros 
Vartų jaunųjų ateitininkų kuo
pa. Mūsų g? ižią vėliavą pasiu
vo Rama Petruševičienė. Metų 
laikotarpyje, j aun ia i savo 
susirinkimuose padėjo Ramai 
vėliavą siūti. Mūsų vėliava yra 
gražiausia pasaulyje! Po 
krikštynų, prie naujos vėliavos 
įžodį davė: Tadas Baukys, An
tai Žambo ir Mildutė Bublytė. 
Buvo labai įspūdinga. Po įžodžio 
ėjome į salę programai. Ponas 
Nakas įdomiai kalbėjo, kodėl 

minimų. O iš tokių ir panašių 
epizodų lyg mozaika susidėjo 
visų mūsų 1940-1941 metų 
tremtinių gyvenimas. 

Lietuvos istorija beveik ištisai 
parašyta ir teberašoma auka. 
kančia, krauju ir ašaromis. 
Tačiau 1940-1941 metais išgy
venta mūsų tautos tragedija toje 
istorijoje užima ypatingą vietą. 
Todėl tų metų trėmimų ir 
žudymų prisiminimas ir jų 
paminėjimai neturėtų apsiriboti 
tiktai minėjimų salėmis, laik
raščių puslapiais arba skambio
mis deklaracijomis. Tuos tikruo 
sius mūsų tautos kankinius mes 
turėtume nuolatos prisiminti 
savo mintyse, širdyse ir maldo
je. 

Dalia Grinkevičiūtė savo atsi
minimų pabaigoje rašo: 

„Trofimovsko sala dabar vėl 
tuščia ir negyvenama. Laptevų 
jūros bangos audrų metu su 
didele jėga daužosi į krantą ir 
nuolat jį ardo. Kai 1949 metais 
paskutinius tremtinius išvežė 
žvejoti į kitas vietas, bangos jau 
pradėjo griauti broliško kapo 
kraštą, ir jis pradėjo irti. Nėra 
jokios abejonės, kad visus la
vonus bangos seniai išplovė. 
Kokiomis jūromis ir vandeny 
nais tebeklajoja jie, ieškodami 
kelių į tolimą tėvynę?" 

Taip, visos jūros ir vandeny
nai susisiekia. Kas pasakys, 
galbūt tų mūsų tautos kankinių 
šventosios relikvijos pasiekia ir 
Šiaurinės Amerikos kontinento 
krantus, o mes apie tai net 
nepagalvojame. 

mums gera būti ateitininkais. 
Tada mes pasirodėme progra
moje, suvaidinome mamytėms 
vaidinimą ir padovanojome joms 
gėlytes. 

Mildutė Bublytė 

D A U G I A U DĖMESIO 

M. MARIJAI 

Katalikiškojo auklėjimo kon
gregacija specialiu Marijos 
Metų laišku kreipiasi į viso 
pasaulio vyskupus, į kunigų 
seminarijas, kolegijas ir 138 
ka ta l ik i škus universitetus 
visame pasaulyje, ragindama 
daugiau dėmesio skirt i 
teologinėm Marijos studijom bei 
Marijos kultui, auklėjant 
jaunimą kunigų seminarijose 
bei teologijos fakultetuose. 
Dokumentas yra padalintas į 
dvi dalis: pirmoje dalyje 
apžvelgiama teologinio mokslo 
apie Mariją bei Marijos kulto 
istorija, nurodant esminį Jėzaus 
Kristaus Motinos ryši su krikš
čionišku tikėjimu, jos vaidmenį 
Bažnyčios gyvenime. Antroje 
dalyje pabrėžiamas reikalas 
kunigų seminarijose ir kituose 
jaunimo auklėjimo centruose 
skirti atitinkamą vietą marijo-
logijai, kuri turėtų apimti tiek 
teologines Marijos studijas, tiek 
Marijos kultą, bei gyvenimą. 
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DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 i s t Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 St Street 

434 -2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wolt Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marguette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel . 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

N j m ų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, IN. 
Tel. 925-2670 

1 1 8 5 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2 6 1 8 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr 12-6. penkt 10-1?. 1-6. _ 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai. pirm . antr. ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Higrmay 
Palos Heights, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . 776-2860, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel . 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6 1 6 5 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS. M.D . FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą ptrm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 



PLB seimas 

LAUKIA 
SPRENDIMŲ 

Beveik už savaitės prasideda 
Toronte Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, į kurį 
suvažiuos delegatai iš visų lais
vųjų kraštų. Negalės suvažiuo
ti visi lietuviai, išsisk laidžiusie
ji pasaulyje, bet jų pasiuntiniai 
ir atstovai galės spręsti visus 
lietuvybės, lietuviško švietimo, 
Lietuvos laisvinimo klausimus 
pagal savo kraštų galimumus ir 
savo sugebėjimus. Seimas duos 
akstiną, skatins neužsnūsti, 
nepalikti kitoms kartoms dar
bų, kurie reikalingi atlikti šian
dien. O dabartis kuria ateitį, 
nors ir turi remtis tautos praei
timi, savųjų senolių istorija, 
kuri nesurašyta knygose ir šiuo 
metu užgožta okupuotame kraš
te. 

Šiame seime reikės žvelgti 
pirmiausiai į atliktus darbus, 
kurie jau žymūs PLB nueito 
kelio ženklais ir nurodo, kas 
atlikta gerai, naudingai ir visai 
tautai brangintino. Negalima 
užmiršti, kad nuo pereito seimo 
buvo įkurta Lituanistinė kated
ra ne tik teoriškai, bet ir prak
tiškai, surenkant jos kūrimui 
reikalingas lėšas, pasamdant 
tinkamus žmones, paruošiant 
programas, kurios galės plėto
tis. Dar sudarytas fondas pade
da studentams lengviau stu
dijuoti Lituanistinėje katedroje 
ir net daryti mokslinį laipsnį ar 
tyrimus, naudingus Lietuvos 
praeičiai geriau pažinti. 

Nors Jaunimo kongresas PLB 
valdybos paskirų narių buvo 
boikotuojamas, neduodant net 
apyskaitų ir nesuteikiant laiku 
sąrašų, bet Australijos Jaunimo 
kongreso techninis rengimo 
komitetas entuziastingai pri
simena kongreso pasisekimą, 
pajamas, solidarumą iš įvairių 
kraštų suvažiavusio jaunimo, 
skirtingo auklėjimo, skirtingos 
kalbos ir skirtingų papročių. Jie 
sugebėjo save nugalėti ir įsi
jungti į bendrą Jaunimo kongre
so pasisekimą. Tai vis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės auka, 
prisidėjimas ir rūpestis, kad 
laisvajame pasaulyje išaugtų 
lietuvių atžalos, kurios ryžtųsi 
pratęst i gyvą ir derlingą 
lietuvišką gyvenimą. 

Tik į praeities darbus ir pa
sisekimus žvelgti nėra PLB 
tikslas. Ši Bendruomenė sukur
ta laisvojo pasaulio lietuviams, 
kad jie sugebėtų rasti bendrą 
kalbą bendruose tautos rei
kaluose, ypač išeivijoje, kuri 
turi atstovauti savo tautai. Joks 
delegatas neturi pamiršti, kad 
j i s neatstovauja tik savo 
bendruomenės, kuri skiriasi 
nuo daugelio kitų, bet kad jis at
stovauja tai tautai, kuri jam 
teikia charakterio žymes. Ir 
PLB seime klausimų svars
tymuose, nors dažniausiai patei
kiami valdybos arba pirminin
kaujančių, taip pat neturi būti 
tik stebėtojai iš laisvojo pasau
lio. Tie atstovai, kuriems rūpi 
tik savas kraštas, savi papro
čiai, savi žmonės, susibūrę po 
l ietuviška vėliava ar po 
bendruomenės bei kitu vardu, 
turi prisiminti ir viso pasaulio 
lietuvius. 

Seimo atstovai turi atvykti į 
šį suvažiavimą apsišarvavę 
kantrybe, jei dauguma jų idėjų 
nebus priimtos. Jie taip pat turi 
ateiti su dideliu krūviu naujų i-
dėjų. kurios gali būti naudingos 
vienam ar kitam kraštui, kur 
gyvena lietuvių ar lietuvių 
kilmės žmonių, tarnaujančių sa
vo valstybei. Jie negali pamirš
ti ir savo tėvų ar senolių kraš

to, kenčiančio vergiją, rusinimą, 
persekiojimus ir išnaudojimą. 
Visi atstovai visuomet turi, 
ypač seime, prisiminti, kad ten 
toli, tėvų ir senolių tėvynėje, 
gyvena ir dažnai kenčia jų 
broliai, seserys, giminės ar 
artimieji. 

Paskaitos seime, pranešimai 
iš paskirų kraštų lietuviškos 
veiklos visuomet turi būti nu
kreipti į savo tautą ir jos ateitį, 
nors dabar jai padėti ir negali 
nei seimas, nei organizacijos, 
nei idealistiškiausi asmenys. 
Atiduoti savo duoklę seimui tai 
reiškia atiduoti save ir savo 
idėjas tautai, kad ji kęstų 
mažesnes kančias, mažesnius 
persekiojimus ir daugiau pajus
tų laisvės vilčių. Seimo pasi
sekimas priklausys nuo to, kiek 
iš jo svetimame krašte gyve
nančių atstovų išsineš naudos 
savo aplinkos l ietuviams, 
savoms organizacijoms, tautinę 
gyvybę pratęs jaunojoje svetur 
gimusioje ir augusioje kartoje. 

Reikia labiausiai atkreipti 
dėmesį, kad šime seime bus 
renkama naujai kadencijai 
valdyba, kuri turės koordinuoti 
paskirų kraštų lietuvių! veiklą 
naudingą tautos laisvei, koor
dinuoti paskirus žmones, kad jie 
pratęstų tautinį veikimą bent 
tiek, kiek tame krašte bus 
galima. Svarbiausia — jie grįžę 
turi uždegti ryžtą iš naujo 
jungtis į darbą, iš naujo rūpin
tis savo tautos likimu ir iš nau
jo padaryti savą veiklą gyvą ir 
našią. 

Renkant naują pirmininką ir 
naują valdybą, reikia atsižvelg
ti į tas sąlygas, kurios trukdo 
veikimui, ir į sąlygas, kurios 
palengvins darbą. Viename 
krašte valdybos nariai be blogos 
valios patys pasidaro įkyrūs ir 
iki įkyrumo nuobodūs. Jie pra
deda stokoti naujo žvilgsnio į da
barties gyvenimą, jie stokoja tų 
tikrųjų santykių su kitomis or
ganizacijomis ir kitais pada
liniais pačioje Bendruomenėje. 
Į seimą einant jau reikia būtinai 
turėti savo nuomonę apie renka
mus žmones, kuriems bus 
patikėtas kelerių metų veiklos 
vairas visai Lietuvių Bend
ruomenei šiame krašte ir tuose 
kraštuose, kur nėra tikros 
bendruomeninės dvasios, bet 
yra tikro susirūpinimo savo tau
tos ateitimi, savo tautiečiais ir 
savo pačių likimu svetimųjų 
jūroje. 

PLB seimas išspręs tą klau
simą tik savo apimtyje. Bet 
reikės sudaryti naujas valdybas 
ir kraštuose, kur yra daugiau 
lietuvių. Jau seime apie tai rei
kia galvoti, jau seime reikia 
duoti sugestijų, kad priekyje 
atsistotų nauji žmonės, turį pa
kankamai entuziazmo ir ryžto 
pasiimtą naštą nešti iki galo, 
kad tiek PLB, kraštų valdybos, 
tiek apylinkės ar apygardos 
patektų į tinkamas tautines 
rankas ir įžiebtų tinkamą 
lietuvišką liepsnelę širdyje. 

Būtina prisiminti, kad PLB 
turi turėti savo spaudą ir 
pasiekti visus veiklesnius na
rius. Taip pat seime reikia nu
statyti gaires, kad sava spauda 
būtų įrankis bendruomeniš
kumui skatinti, o ne asmeni
nėms paskirų autorių, nieko su 
bendruomene neturinčių min
čių skleidimui. Bendruomenės 
idėja turi jungti visus, nieko 
neatmesdama ir nieko nesmerk
dama, jei tik jis tarnauja tautai. 

Pr. Gr. 

Rimties valandėlei 

NEVIENODAI KLUSNŪS 
SŪNŪS 

Pasikalbėjimas „Drauge" su viešnia iš Paryžiaus. Iš kairės: rašyt. Č. Grincevičius. Ugnė Karvelytė 
iš Paryžiaus ir kun. V. Bagdanavičius. 

LAISVĖS ŠAUKSMO NEGANA 
Greitai keičiasi pasaulis, 

žmonių galvosena, greitai blėsta 
atmintis. Vis mažiau ir mažiau 
lieka antrojo pasaulinio karo 
pasėkas ir priežastis prisime
nančių žmonių, vis garsiau 
šaukia „į istoriją įeiti norintys" 
vadai, kaip dabtr dažnai yra 
vadinamas Amerikos preziden
tas. Taikliai pastebėjo vienas 
mūsų tautietis, kad už labai 
nedaugelio metų santvarkos 
pasikeis vietomis: Rusija taps 
kapitalistiniu, o Amerika komu
nistiniu kraštu. Juk ir čia 
..lygybės procesas" seniai 
kalamas galvon, nusikaltimu 
skaitant mintį, kad gal ne į 
visas galvas vienodai įdėta tos 
pilkosios masės, vadinamos 
smegenimis. Žmonės darbe ver
tinami spalvų procentais, o ne 
jų sugebėjimais. 

Kaip gobšumas pakėlė Ameri
kos gerovės lygį, taip gobšumas, 
norint parduoti „besivystan-
tiems kraštams" savo menkiau 
'•ž orientalus pagamintas pre
kes, gali būti ir jos pražūtis. O 
Sovietų Sąjunga gi tokia puiki 
rinka! Ar kal tas t ikrai 
gobšumas? Ne, „education" 
vadinamas procesas čia daugiau 
padarė. To, ką mes įpratę vadin
ti auklėjimu, čia, deja, iš viso 
nėra. Paskutiniu laiku dėl to 
kyla įvairūs nesusipratimai 
naikinant privačių mokyklų 
programas, kaip nelygų visų 
mokinių traktavimą, drau
džiant privačius klubus. Su
lauksime ir tos dienos, kai į 
Lietuvių bendruomenę bus 
įsakyta priimti kiekvieną ten 
norintį priklausyti kitatautį ar 
kitaspalvį. Tas viskas, atseit, 
yra demokratija. 

Dabar dar nukreipkim žvilgs-

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪNIENĖ 

nį į „viršūnių konferenciją", 
kur, anot kai kurios spaudos, 
dviejų pasaulių princai aptarė 
mūsų mažiau kilmingų likimą. 
Cituoju iš,Monitor" dienraščio, 
aprašančio disidentų triukšmą 
toje draugiškoje nuotaikoje: 
„Mes matėm piliečius ir iš Pa
baltijo respublikų Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos, apverkiant 
tai, kas jų nuomone yra jų 
kraštų okupacija. Jų panieka 
sovietų valdžiai yra tokia, kaip 
prancūzų lojalistų laike antro
jo pasulinio karo vokiečių oku
pacijos metu. Jų nusivylimas 
yra toks didelis, kad viena jauna 
mergina net pasakė, kad niekad 
negalėtų ištekėti už ruso..." 
Nuostabiai didelis amerikiečio 
žurnalisto jautrumas mums, ku
rie, vis nepamiršdami Ribben-
tropo ir Molotovo sandėrio, visai 
užmiršome Roosevelto, Chur-
chillio ir Stalino paktą, pasidali
nant užkariautomis žemėmis, 
kurie vis tikime, kad jų Vasario 
16 sveikinimai mums ką nors 
reiškia, tuo tarpu pašnibždant 
į ausį sovietų ambasadoriams, 
kad jie neimtų to į galvą, nes 
čia, suprantat, yra reikalingi 
balsai valdančiųjų varžyboms. 

Gražus pažiūrėti buvo ir 
laikymasis už rankučių dviejų 
„pezidentienių" Maskvos aikš
tėse, draugiškai keliami tostai 
už taiką... ir sakinys apie disi
dentus, kad ..savaime aišku pir
menybė emigruoti bus duodama 
išvykstantiems į Izraelį". Kodėl 
gi neatsikratyti nepageidauja
mu elementu, argi nenutilo vis
kuo nusivylęs Solženycinas? Iki 
koktumo visur džiūgaujama tai

kai pasitarnavusia viršūnių 
konferencija, nors ten ir nebuvo 
pasiekti laukti rezultatai, nebu
vo net paminėtos pabaltiečių 
viltys. 

Kur visa tai palieka mus, lau
kiančius stebuklų? Kalbėjome 
iki užkimimo apie Žmogaus 
teises ir atrandame daug gerų 
signalų toje srityje, jei jie 
atlaikys privilegijuotų partiečių 
spaudimą. Gražus, nors labai 
pavėluotas mostas yra kardi
nolo Lietuvai paskyrimas (ban
dant užmiršti, kad latviai seniai 
tą buvo išsikovoję). Į kraštą 
nueina laiškai, knygos, filmai ir 
ten esantys staiga pasipylė į 
Vakarus giminių aplankyti. 
Valstybinis Lietuvos teatras 
savo viešnagėje nevienam 
išspaudė ašarą, širdys smarkiai 
plakė giedant Lietuvos himną. 
Viskas tas puiku ir jaudina, bet 
tai vis dar tėra žmogaus, ne 
tau tos teisių laimėjimai. Dar 
nėra teisės patiems apspręsti 
valdymosi sistemą, teisės būti 
individualiu tautų bendruo
menės nariu. 

Taip, laisvės šauksmo negana. 
Negana gražių Vasario 16, Bai
siojo birželio, Kalantos 
minėjimų, negana politikų 
kalbų mūsų salėse. Tautos arba 
išlieka, arba griūva iš vidaus, 
bet ne dėl to, kad keli emi
grantai už jas kovoja arba, kad 
jas jėga kuriam laikui užima 
svetimos kariuomenės. Tautą 
išlaiko sąmoningumo tąsa, 
tautą išlaiko išauginta jaunoji 
karta. Jeigu pasitenkinsime 
senelių prakalbomis senelių su
eigose, tai statykimės kryžių. 
Jei į mūsų eiles nestos su meile 
savo tautiškumui mūsų vaikai, 
tai sustos laikraščiai, knygos. 

Pas evangelistą Matą paly
ginimą Dievo karalystės narių 
su dviem nelygiai klusniais sū
numis taip skaitome: 

„Kaip jūs manote? Vienas 
žmogus turėjo du sūnus. Kartą 
jis kreipėsi į pirmąjį, saky
damas: ,Vaike, eik ir padirbėk 
šiandien vynuogyne'. Šis atsa
kė: .Nenoriu', bet vėliau apsi
galvojo ir nuėjo dirbti. Paskui 
tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais 
pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: 
,Einu, viešpatie', bet nenuėjo. 
Katras iš jų įvykdė tėvo valią?" 
Jie atsakė: „Pirmasis". Tuomet 
Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų sakau 
jums: muitininkai ir ištvirkėlės 
greičiau už jus pateks į Dievo 
karalystę. Nes Jonas atėjo pas 
jus teisybės keliu, bet jūs neti
kėjote juo. O muitininkai ir iš
tvirkėlės tikėjo. Betgi jūs nors 
tai matėte, nė vėliau neapsigal
vojote ir netikėjote juo" (Mt. 21, 
28-32). 

Šiame trumpa*me palyginime 
Kristus kalba apie Dievo kara
lystės narius: netikintieji žydai 
bus iš tos karalystės išskirti, o 
į ją pašauktos visos tautos. 
Dievo karalystė yra visuotinė ir 
nerezervuota vien žydams. 
Tačiau palyginime aiškiai ir at
virai nekalbama apie dvi tautas 
žydų ir pagonių, bet daugiau 
apie dvi žmonių kategorijas to
je pačioje mesijaninėje tautoje: 
vieni atgailojantieji, tai yra 
nusidėjėliai, kiti veidmainiai, 
save laiką teisingais. 

Palyginimas apie du ne
vienodai klusnius sūnus buvo 
pasakytas paskutiniame perio
de kovos tarp Kristaus ir 
pavydžių tautos vadų. Vyriau
sieji kunigai, daugiausia 
sadukiejų šakos, Rašto mokyto
jai, fariziejai, pirmūnai tautoje 
ir šventykloje, manė ir tikėjosi, 
kad jie buvo pirmieji ir mesiją-

mokyklos, teatrai ir šokių 
šventės. Pasiliks tik smal
suoliams pasidairyti Balzeko 
muziejus, iš anksto apmokėta 
Lituanistikos katedra. Tauta 
jeigu liks, liks ten, namie, kur 
dar yra moterų, kaip spaudoje 
minėtoji, kuri „negalėtų tekėti 
už ruso". Tai visai nereiškia, 
kad kiekvienas, sujungęs 
gyvenimo kasdienybę su 
svetimtaučiu, yra išdavikas. Ne, 
turim daugybę priešingų pavyz
džių, bet tai, aute prof. Ma
ceinos, padarė asmens tautinės 
atsakomybės jausmas. Tai 
padarė išlikimas savimi. Bandy
kime į tai nukreipti jėgas savo 
šeimose ir savo mokyklose. 

ninėje karalystėje. Tačiau, jie 
nenorėję pripažinti Jono Krikš
tytojo Mesijo šaukliu, nenori 
tikėti ir Kristumi. Taigi jie pir-
mieji liks pasku t in ia i , o 
muitininkai ir nusidėjėliai, jau 
pakrikštyti Jono atgailos 
krikštu, bėga paskui Jėzų, jį 
laiko Mesiju. Taigi šie pasku
tinieji bus Dievo karalystėje 
pirmieji. 

Kad labiau paaiškėtų 
Kristaus palyginimas apie du 
sūnus, pažvelkime į aplinkybes, 
kuriose palyginimas buvo 
pasakytas. Savaitę prieš žydų 
Velykas, Kristus ant asilo at
vyksta į šventąjį miestą. 
Didžiausia minia tiesia jam 
drabužius ant kelio, kloja ant 
kelio medžių šakas. O minia 
šaukia: „Osana Dovydo Sūnui! 
Garbė tam, kuris ateina Viešpa
ties vardu! Osana dangaus 
aukštybėse!" Jėzui įžengus į 
Jeruzalę, sujudo visas miestas. 
Žmonės klausinėjo, kas jis toks, 
o minios tvirtino: „Tai pranašas 
Jėzus iš Galilėjos Nazareto". O 
Jėzus įėjęs į šventyklą, išvarė 
visus pirklius, išvartė pinigų 
keitėjų stalus, bei karvelių 
pardavėjų suolus ir sakė: „Mano 
namai, vadinsis maldos namais, 
o jūs pavertėte juos plėšikų lin
dyne". 

Šventykloje susirinko prie 
Jėzaus aklų ir raišų, ir jis juos 
išgydė. Aukštieji kunigai , 
matydami ir girdėdami vaikus 
šaukiančius „Osana Dovydo 
Sūnui", pasipiktino ir prikišo 
Jėzui: „Ar girdi, ką jie sako?". 
O Jėzus atsakė: „Girdžiu. Argi 
neteko jums skaityti: „Iš vaikų 
lūpų parengsiu gyrių?". Tos 
dienos vakare Jėzus išėjo iš 
miesto į Betaniją ir ten apsi
nakvojo. Kitos dienos rytą vėl 
atėjo į šventyklą ir pradėjo mo
kyti žmones. Tada kai kurie iš 
aukštųjų kunigų ėmė klausinė
ti: „Kokia galia tai darai? Kas 
tau davė šitą galią?". O Jėzus 
atsakė klausimu: „Ir aš noriu 
paklausti jus vieno dalyko. Jei 
man atsakysite, tai ir aš 
pasakysiu, kieno įgaliotas tai 
darau. Iš kur buvo Jono 
krikštas? Iš dangaus ar iš 
žmonių?" Klausėjai nieko 
neatsakė, nes paneigti Jono 
Krikštą iš dangaus bijojo 
minios, kuri Joną laikė prana
šu. O pripažinti, kad tai buvo iš 
dangaus, tai tuoj klausimas — 
kode netikėjo Jonu ir jo krikštu. 
Todėl atsakymas buvo: „Mes 
nežinome". Tada ir Jėzus pasa
kė: „Tai nė aš nesakysiu, kokia 
galia tai darau" (Plg.Mt.21, 
7-27). j . y . 
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Namai turi du gerus momentus: 
kai įjuos grįžti ir kai gali iš jų 
išeiti. Bulgarų priežodis 

Aiškiausiai girdi mūzą, 
ateinančią su ramentais. 

Anonimas 

Laužas baigiasi jau po pusiaunakčio. Motinos, nu-
vedusos savo vaikus miegoti, vienos dar sugrįžta pasi
linksminti, kitos nebe. Dabar į bažnytkaimio smukles 
trečią kartą keliauti net ir patiems didžiausiems 
entuziastams jau vėlu, nes jos uždarytos. Apylinkės 
farmeriams po valandos kitos bus laikas jau keltis ir 
sutikti naują dieną. 

Vykdydamas Mikučio valią, aš einu tiesiai; tvartą 
ir kopėčiomis kariuos į viršų. Čia gi išsitiesiu art kvap
naus šieno ir pavargęs labai greitai užmiegu Tačiau 
paryčiais pabudęs jaučiu, kad iš apačios, kur laikomos 
karvės, smelkiasi slogus gyvulių mėšlo kvapas. Apsi
vertęs ant kito šono lyg girdžiu radiją. Diktorius kalba 
apie orą ir pranašauja dar vieną gražią ir šilta vidur
vasario dieną. Po to diktorius perduoda v.jausias 
pasaulines žinias ir pasigirsta muzika. 

Kas gi čia per prabanga: radijas ūkininko tvarte! 
Nusileidęs kopėčiomis į tvarto apačią randu Mikutį 
melžiantį karves ir kartu besiklausantį radiją Tokia 
tai prabanga Amerikoje. Kažin, ar toji technika jau pa
siekė ir Lietuvos kolchozus. Juk Chruščiovas fiar taip 
neseniai lankydamasis Amerikoje, pažadėjo, kad sovie
tai Ameriką greit pralenks. 

Po pirmos nakties Mikučio vasarvietėje permie 

gojus ant tvarto mano nuotaika gera. Matyti, kvepian
tis šienas ir tėviškės prisiminimai ją pakėlė. Tonis 
Mikutis žada už šį pasiaukojimą nuo mūsų bendros 
atostogų sąskaitos nuleisti penkis dolerius. Tiesa, atei
nančiais metais nuleido dar penkis, kai „Drauge" 
pamatė ir paskaitė jo vasarvietės palankų aprašymą. 
Amerikoje reklama geras dalykas. Juk ir mes tik 
reklamos dėka Harrisvillę suradom. Taip ir kiti ją 
suras. 

Ta pirmoji naktis mus su Mikučiais kažkaip suar
tino, nes aš pasirodžiau sesąs žmogus ir nesiožiavau, 
o ir jie už mano nesibranginimą rodė savo širdį. Kai 
kitomis vasaromis atvykdavom atostogauti, ant tvar
to jau niekad nebeteko miegoti. Kasmet gaudavom vis 
žmoniškesnę pastogę. Vaikams Harrisvillė labai 
patiko. Jie susirado draugų, pamėgo tyrą orą, ramią 
gamtą, žvejybą ir kaimišką maistą. Kaip skaniai ry
tais Mikučių valgykloje pakvipdavo tiesiog iŠ po viš
tos ištrauktų kiaušinių kepama kiaušinienė su keptu
vėje spirginamais lašinukais arba pusrytiniai kaimiš
ki blynai. 

Šiandien prisimenu vieną nuotykį Montello mies
telio katalikų bažnyčioje. Tas nedidelis miestelis, kurio 
tvenkiniuose veisiasi karpiai, yra už 5-6 mylių nuo Har-
risvillės važiuojant vingiuotu trečios rūšies provinci
jos keliu. Tie vingiai ypač prisimena dėl to, kad kartą 
tuo keliu važiavom su poetu Algimantu Mackum ir jis 
tų vingių baiminosi. Antano Škėmos tragiška mirtis 
auto avarijoje buvo Algimantą tiek įbaiminusi, kad ir 
jis vengė būti panašios avarijos auka nors pats vėliau 
žuvo tokioje pat avarijoje. 

Taip ir mes kelios atostogautojų šeimos nuvažia
vom sekmadienį Mišioms į vietos katalikų bažnyčią. 
Tada jau bene mėnesį siautė karščiai ir sausra, ir 

Dievulis jokiu būdu nedavė lietaus. Mums, atostogau-
tojams, toks oras patiko, nors ir Harrisvillės ežeras 
atrodė nusekęs iš dugno prasimušus žolėms, pažaliavęs. 
Tuo tarpu bažnyčioje po Mišių vyko speciali novena 
farmeriams meldžiant Dievulį, kad jis atsiųstų lietaus. 
Mes gi į tokias maldas negalėjom įsijungti ir išėjom 
iš bažnyčios. 

Iš kelerių metų pas Mikučius praleistų atostogų 
ypač artimais mūsų draugais tapo Kelečių šeima. Nors 
abu jie aktoriai ir su buvusia lietuviškiausia Chica-
gos kolonija — Bridgeportu jau bus greitai 40 metų kaip 
nesiskiria, bet Harrisvillėje aš Joną Kelečių pažinau 
ne tik kaip mielą žmogų, bet ir kaip talentingą 
dailininką. 

Atsiverčiu prieš 25 metus rašytą savo reportažą ir 
skaitau: „Nedideliam VVisconsino kurorte pripuolamai 
užsukau į garažą ir suradau Joną Kelečių įsirengusį 
sau ateljė. Skaitytojas gal pagalvos, kad būsiu 
susimaišęs. Juk Jonas Kelečius yra aktorius, bet ne 
dailininkas. Bent visuomenei jis nepažįstamas kaip 
dailininkas... Gal ir taip. Bet Jonas Kelečius jau grei
tai baigs Chicagos Meno institutą ir ruošiasi pirmajai 
savo individualiai parodai. Mūsų visuomenė, per metų 
metus stebėjusi Joną Kelečių scenoje kaip gabų 
aktorių, jį pamatys ir kaip dailininką, nuosaikų mo
dernistą, pratęsiantį Vytauto Kasiulio, Povilo Puzino 
ir kitų mums taip artimų dailininkų meno tradicijas. 

„Tame garaže, kur įrengta jo ateljė, klausiu Jono 
Kelečiaus — kuriems galams jis meta teatrą ir imasi 
teptuko? Jonas aiškina, kad, išskyrus Jurgio Blekaičio 
laikus, jis nejutęs tikrojo teatro pulso ir pasukęs į kitą 
aktoriaus širdžiai artimo meno sritį — dailę. 

(Bus daugiau) 
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TIK KELIOS DIENOS 
BELIKO 

Iš šios vasaros didžiųjų įvykių 
— IV kultūros kongreso, PLB 
Seimo ir VIII Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventės, 
vykstančių Toronto ir Hamilto
no mies tuose , Kanadoje , 
didžiausios reklamos spaudoje ir 
per radiją susilaukė tautinių 
šokių šventė. Taip, juk reikia į 
fale sukviest i bent 10,000 
žiūrovų palyginti negausiam 
Hamiltone gyvenančių lietuvių 
telkinyje. Pasak paskutinių 
žinių prie to skaičiaus jau 
artėjama. Tai geras reiškinys. 

Atrodo, kad maž iaus ia i 
"•eklamos buvo skirta už penkių 
dienų prasidėsiančiam Pasaulio 
lietuvių rV kultūros kongresui. 
O š is , k a i p iš spaudoje 
skelbiamos ir kai kuriems as
menims išsiuntinėtos progra
mos matyti, bus labai įvairus 
savo temomis. Jas nagrinės 
rengėjų pakviesti įvairių sričių 
gal ge r i aus i specia l i s ta i . 
Kultūros kongreso programos 
sudarymas ir prelegentų pasi
rinkimas tai nuopelnas ir giliai 
į reikalą žvelgiančios PLB 
Kultūros komisijos pirmininkės 
Mildos Lenkauskienės ir jos 
talkininkų. Ir svarbiausia, kad 
prelegentai neatstovauja kuriai 
nors vienai ideologinei grupei, 
bet įvairioms. Jų tarpe yra atei
tininkų, santariečių, skautų 
a k a d e m i k ų , f ront in inkų, 
neolituanų. Už IV kultūros 
kongreso prelegentų ideologinį 
spalvingumą, kuris liudija, kad 
mes gyvename pilnoje laisvėje 
ir demokrat i joje , t a ip pat 
priklauso nuoširdi padėka tiek 
pirmininkei M. Lenkauskienei, 
tiek programos koordinatoriui 
Pranui Jogai, tiek ir kitiems tal
kininkams. 

IV-me kultūros kongrese apie 
50 prelegentų dešimtyje sekcijų 
nagrinės į sekcijų apibrėžimą 
įeinančas įvairias temas, prade
dant „Šeima — lietuviškumo 
tvirtovė" (sekcijos vadovė Irena 
Lukoševičienė) iki „Išeivijos ir 
tautos kūrybos sankryžoje" (va
dovas prof. dr. Vyt. Vardys). 
Kongresas prasidės penkta
dienį, birželio 24 d., dailės 
parodos atidarymu ir literatūros 

, vakaru. Oficialiai kongresas 
bus a t i d a r y t a s šeš tadienį , 
birželio 25 d., 9:30 vai. ryto 
Loew's Westbury viešbutyje 
Toronte. Po atidarymo ceremo
nijos pagrindinę paskaitą tema 
,4sipareigojimas tiesai" skaitys 
dr. Kęstutis Girnius iš Miun
cheno. 

Mane, dirbantį informacijos 

srityje, labiausiai domina anks
tyvą pirmadienio rytą vyksian
ti sesija, kurios metu bus nagri
nėjama tema „Spauda ir radijas 
mūsų kultūriniame gyvenime". 
Sekcijos vadovė dienraščio 
„Draugo" kultūrinio priedo 
redaktorė, literatūrologė Auš
ra Liulevičienė. Šios sekcijos 
prelegentų tarpe matyti kelių 
neeilinių spaudos ir radijo 
darbuotojų pavardės. Tai 
žurnalo „Laiškai Lietuviams" 
ilgamečio redaktoriaus kun. J. 
Vaišnio, SJ, kuris pasisakys dėl 
spaudos ir radijo kalbos, 
mėnraščio „Akiračiai" redak
cinės kolegijos nario dr. Z. 
Rekašiaus, nagrinėsiančio temą 
Lietuva išeivijos spaudoje, taip 
pat ir dviejų jaunimo atstovų — 
E. Tuskenio ir R. Lapo. 

Daug ką domins sekcija tema 
„Lietuviškas kūrybinis žodis", 
kurioje pasisakys stipriausios 
išeivijos lietuvių rašytojų ir 
kritikų jėgos: dr. R. Šilbajoris, 
dr. H. Nagys, Vyt. Jonynas, V. 
Natkevičius ir L. Mockūnas. 

Prieš šeštadienio vakare Los 
Angeles lietuviu dramos sam
būrio statomą Putino „Valdo
vą" įvyksiančioje teatro sek
cijoje bus nagrinėjama tema 
„Kokio lygio teatras išeivijoje?" 
Šia tema pasisakys dramatur
gas dr. K. Ostrauskas, aktoriai 
A. Čiuberkis, R. Kaslienė 
(Allen) ir rež. E. Dauguvie-
tytė-Kudabienė. Dr. K. Ostraus
kas iš savo profesinio taško 
įvertins dramaturgo paskirtį. 
Apie kitą teatro komponentą — 
aktorių kalbės Arūnas Čiuber
kis. Aktorė - mimikė Rasa 
Kaslienė savo pastabomis papil
dys A. Čiuberkio mintis. Profe
sionalė aktorė Elena Dauguvie-

Juno Beach. ] DS Dukterų draugijos ruo lų parodoje skyriai 
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PL IV-SIS KULTŪROS KONGRESAS 

1988 m. birželio 24-27 d. 
TORONTE, KANADOJE 

Birželio 24, penktadienis 
8:00 v.v. LITERATŪROS VAKARAS 

Bickford Park High School 
777 Bloor Street, W 

Birželio 25, šeštadienis 
9:30 v.r. 
10:00 v.r. 

tytė-Kudabienė papasakos apie 
savo ilgą patirtį. Jos tema — 
mėgėjų teatrai, jų darbai ir 
problemos. 

Tai tik mano paryškintas vie
nos iš dešimties sekcijų aptari
mas, kas kongrese bus nagrinė
jama. O kur kitos šiame raši
nyje dar neminėtos sekcijos, 
kaip antai: Religijos vaidmuo 
tautiniam išlikimui, Lietuvių 
dailės pokarinė padėtis, Išeivijos 
lietuvių muzikinė kultūra, 
Kalba, katedra, vertybių išlai
kymas ir galiausiai — Tauto
dailė — sodžiaus dailė, kurią 
tarpe kitų nagrinės dailininkai 
Anastazija ir Antanas Tamošai
čiai bei iš Australijos atvykusi 
dr. G. Kazokienė. 

YRA IR KLAIDA 
Birželio 1 d. data išsiuntinėto

je informacijoje skelbiama, kad 
teatro sekcijos vadovas bus Wa-
shingtono apylinkėse gyvenąs 
režisierius ir poetas Jugis Ble-
kaitis. Tuo tarpu tada siuntinė-
jant pranešimus kongreso 

• A INTERNATIONAL 
* I INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je , Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South R o be ris Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 
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INTERNATIONAL 
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

1 
Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr. 3804/BAL 

Nr. 8806/F 

Nr. 
Nr. 

8807/M 
8808/F 

Lietuva 10 d.; Maskva i
t į į j \ jO^^J r adas 1 d., Amsterdamas 3.1 birželio 13-29. 

N.Y.~'$2,085.00; C.\S* ***<! , 195.on 
Lietuva 10 d., Maskva 1 0jįg00&$a* N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Pabaltljis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d , Helsinkis 3 d 
liepos 10-25. N7Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00. 

Lietuva 10 d.. Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,19500. 
Lietuva 10 d., Maskva - _ o o T * . 19-31. N.Y. $1.995 00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10d., Mask u n u v i i u a., rvias* w m T A 
N.Y. $2,085.00; Ch, lŠPA*?\J°uu. 

s 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 

Nr. 8809/M 
Nr. 8810/F 

Nr. 8811/M 

Lietuva 9 d.. Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y $1.995 00; Chicago $2 125.00 
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19»spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2.435 00. 
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro. vandens ir sausumos keliais 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos 

j&v 
G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBEBTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL: (312) 430-7272 

rengėjams jau turėjo būt i 
žinoma, kad gegužės 22 d. J. 
Blekaičiui buvo padaryta 
nelengva operacija. Nors opera
cija gerai pavyko ir J. Blekaitis, 
žmonos Gražinos prižiūrimas, 
sparčiai tvirtėja, tačiau Kultū
ros kongrese dar negalės 
dalyvauti ir jis asmeniškai 
paprašė dramatrugą dr. K. Os
trauską, kad šis teatro sekcijai 
vadovautų. Gali įvykti ir 
daugiau netikėtų pasikeitimų, 
nes Viešpaties planai mums 
nežinomi. 

IV-jo kultūros kongreso ren
gėjai kai kuriems spaudos bend
radarbiams išsiuntinėtame 
laiške rašo: „Kultūros kongreso 
pasisekimas priklausys nuo to, 
kiek susidomėjimo ir diskusijų 
pasirodys po kongreso. Toronte 
nebus laiko viskam išnagrinėti 
ir bandyti surasti atsakymą i 
įvairius kultūrinio gyvenimo 

klausimus. Kongresas bus tik 
paskata paskirų kultūrinių 
sričių kūrėjams detaliai 
panagrinėti esamą padėtį ir 
paieškoti atsakymų į daugybe 
klausimų, kurie yra reikalingi 
mūsų dėmesio kultūriniame 
gyvenime..." 

Nors jau 30 metų praėjo nuo 
I kultūros kongreso, vykusio 
Chicagoje, tačiau šis kongresas, 
kaip iš prelegentų pavardžių, 
mokslo laipsnių ir užimamų 
pareigų matyti, bus daug įvai
resnis ir svaresnis. Tai rodo ne 
išeivijos nuosmukį, bet naują 
kūrybinį ir kultūrinį gajumą, 
prie kurio prisidės jau už 
Lietuvos ribų gimusios ir iš
simokslinusios kartos. 

Paminėtina, kad kai kurie 
prelegentai atvyks iš Kolumbi
jos, Venecuelos, Australijos, 
Vakarų Vokietijos ir Šveica
rijos. 

PL IV Kultūros kongreso atidarymas 
5:00 v.v. Paskaita, sekcijų svarstybos 

Loevv's VVestbury Hotel 
475 Yonge Street 

7:30 v.v. Putino drama VALDOVAS 
Los Angeles lietuvių dramos sambūris, 
režisuoja Petras Maželis 
Central Technical Scholl 
724 Bathurst Street 

Birželio 26, sekmadienis 
10:30 v.r. Pamaldos 

Lietuvos Kankinių šventovėje 
494 Isabella Avenue 
Mississauga, Ontario 

12:30 v. p.p. - 5:00 v.v.Sekcijų svarstybos 
Anapilio salėje 

» 2185 Stavebank Road 
Mississauga, Ontario 

8:00 v.v. KONCERTAS 
McMilIan Theatre 
Edvvard Johnson Bldg. 
University of Toronto 
Bloor Street & Avenue Road 

Birželio 27, pirmadienis 
8 : 3 0 v.r. Sekcijų svarstybos 
5 : 0 0 v v - PL IV Kultūros kongreso uždarymas 

Loew's VVestbury Hotel 
8:00 v.v. POKYLIS 

Prisikėlimo parapijos salėje 
1011 College Street 

VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI 
KULTŪROS KONGRESE 

VII 
ueuvtifc Tautinio šokio judesy, 

Tėvyne, mums gyva esi! 

•068 

Kviečiame visus į 
VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ HAMILTONE, 
Copps Coliseum, 101 York Blvd., 3:00 v. p.p. 

Dalyvauja 54 grupės, virš 2000 šokėjų iš Kanados, JAV, 
Pietų Amerikos, Vakarų Vokietijos, Australijos. 

• 

• • 

COPPS COLISEUM 

CONVENTION CENTER 

BUFFALO 65 miles 
NIAGARA FALLS 40 miles 1 — Sheraton Center 

2 — Gore Park 
3 — Connaught Hotel 
4 — Holiday inn 
5 — Aušros Vartų Parapija 
6 — Mohawk College 
7 — MeMaster Universitetas 
8 — Latvių Evangelikų Šventovė 
9 _ Royal Botanical Gardans 

Šventės programoje: 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODA Royal Botanical Gar-
dens patalpose. 680 Plains Rd. W. Oficialus parodos 
atidarymas su koncertu birželio 30 d., ketvirtadienį, 7:30 
v.v. 

JAUNIMO ŠOKIAI penktadieni, liepos 1 d . Mohavvk kole
gijos salėje. Fennel W. ir W. 5-th gatvių kampas; pra
džia — 8:00 v.v. 

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS Convention 
Centre, 115 King Str. W., dviejose salėse: Chedoke — 
suaugusiems ir Wentworth — jaunimui; pradžia 7:30 
v.v., įėjimas — $10.00. 

SEKMADIENĮ PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11:00 v.r. Mišias celebruoja vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. gieda jungtinis Hamiltono Auš
ros Vartų ir Toronto Prisikėlimo parapijų choras. Lie
tuvių evangelikų pamaldos su kun. P. Diliu 10:00 v.r. 
Christ Ev.-Lutheran Latvian Church, 18 Victoria Ave S. 

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miestro centro Gore 
Park, prie Laisvės paminklo prisiminti Lietuvos valsty
bės atkūrimo 70 metų sukaktį, kur žodį pasakys Liet. 
Bendruomenės ir Hamiltono miesto atstovai, bus 
padėtas vainikas. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS 3 00 v p.p. Copps koli-
ziejuje; 104 rateliai šokėjų, šventės pranešėjas akt 
Arūnas Čiuberkis, muzikinė palyda, vad. muz. Jono Go-
vėdo. vokalinė — Toronto „Volungės" choro, vad. muz. 
Dalios Skrinskaitės-Viskontienės, dekoracijos dail. 
Rimo Paulionio; bilietus galima įsigyti ir prie įėjimo: $12. 
$15 ir $18. 

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 8:00 v.v. Convention Centro .... c 
jose salėse: Chedoke — suaugusiems ir Wentworth — 
jaunimui. Papildomai paimta dar Ballroom salė greta 
esančiame Sheraton viešbuty. Į balių bilietai turėjo būti 
įsigyti jau iš anksto. 

VISAIS ŠVENTĖS REIKALAIS skambinti te). (416) 
523-7143. 

VISI DALYVAUKITE ŠVENTĖJE! LAUKIAME! VIII Taut. šokių šventės rengėjai 
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LITHEX 88 - JAUNIMO 
SAVAITGALIS 

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Jaunimo sąjungos (DBLJS) me
t inis Lithex (Lithuanian ex-
perience) įvyko balandžio 30 -
gegužės 2 dienomis. K a i p 
v i suomet , DBLJS m e t i n i s 
visuotinas susirinkimas taip pat 
išrinko nauja komitetą. 

Tai buvo t ikra i fantastiškas 
savaitgalis! Keletą dienų prieš 
susir inkimą organizaciniam 
komitetui pranešė, kad atva
žiuoja „maždaug 20" iš Vokie
tijos. PLJK-se Australi joje 
buvome susitarę, kad Europos 
jaunimas turėtų sueiti arčiau, ir 
Lithex 88 buvo numatytas tam 
tikslui. Iš Vasario 16-tos gimna
zijos atvyko 16 mokinių: iš 
Jungtinių Valstybių, Kanados 
ir Pietų Amerikos, šeši vokiečiai 
ir mes iš Britanijos. Daugelis 
buvo Kongrese Australijoje ir 
senos draugystės buvo atnaujin
tos ir naujos pradėtos. Mes pasi-
skirstėm i grupes, kurios buvo 
pavadintos Aukštaitija, Žemai
tija, Dzūkija ir Suvalkija. 

P r o g r a m a prasidėjo šeš
tadienį, anksti , po pusryčių. 
Nagrinėjome Britanijos, Vokie
tijos ir pasaulio bendruomenių 
struktūrą. Kęstutis Ivinskis 
pasakojo ap ie Vokiet i jos 
bendruomenės sudėtį, įskai tant 
Vasario 16 gimnaziją, o Vidas 
PtKfllEi&nas Britarri"~- apie 
iJbLS, >./i3L.>o, Lietuvių namus, 
skautu? klubus šioje šalyje, 
TarHb I rrm 1 ^siun-

HTJ be.. : to joKt iaoai įdomus 
Eglės Juodvalkės pasakojimas 
apie radijo stotį ,,Free Europe',' 

mojo mūsų grupių projekto. 
Mat, kiekviena grupė turėjo 
temą, l i eč ianč ią p a s a u l i o 
lietuvių bendruomenės gyva
vimą, artėjant 21-mam šimtme
čiui. Po valandos pasiruošimo 
k i e k v i e n a g r u p ė a t s k i r a i 
supažindino susir inkusius su 
savo darbo rezul tatais . Buvo 
įdomu d i rb t i g l audž ia i su 
lietuviais iš ki tų kraš tų ir 
pažinti jų idėjas ir sprendimus. 
Visi darbų aprašymai buvo la
bai geri, v ienas iš jų buvo 

. padarytas lietuviškai. 
Po to , p r a s idė jo g rup ių 

pasisakymai apie kalbą. Pasi
rodė labai l iūdna padėtis. Dau
guma B r i t a n i j o s j a u n i m o 
nekalba lietuviškai, bet tas fak
tas neturėtų t rukdyt i tų, kurie 
nemoka lietuviškai, bet nori 
būti ak tyv i a i s mūsų bend
ruomenės nar ia is . 

Šeštadienis pasibaigė laužu, 
kurį paruošė Alma Traškaitė, 
Scott Mineikis ir Jonas Žilins
kas . V i e n a s m ū s ų P ie tų 
A m e r i k o s b i č i u l i s la imėjo 
„barbeąue" prizą susidedantį iš 
avienos, paukšt ienos , keptų 
bulvių ir t.t. S ta t inai tė alaus 
mums padėjo valgant ir dainuo
jant, iki vėlyvos nakties. 

Sekmadienio rytą turėjome 
šv. Mišias. Po Mišių buvo 
•""rodytos iš t raukos iš video 

«mo iš Austi alijos Kongreso. 
Filmas labai geras, bet dar ne 
visai b a i g t a s p l a t e s n i a m 
rodymui. Po filmo dalyviai 
galėjo pasir inkti : arba žiūrėti 
televizijos programą iš Lietuvos 

Didžiųjų Trėmimų demonstracijų Chicagoje rengėjai gegužės 22 d. Grant 

Nuotr. Ri tos Likanderytės 

Po pertraukos girdėjome isto
rinius pasakojimus apie sovietų 
invaziją Rytų Europoje, pabė
gėlių keliones iš Lietuvos, kaip 
DP stovyklos buvo įsteigtos, 
kaip lietuviai buvo išblaškyti po 
visą pasaulį, kaip j aun imas 
augo l i e tuv ių i š e iv ių 
bendruomenėje. Tų laikų asme
niškais pergyvenimais, prade
dant 1940 metais ir baigiant da
ba r t imi , pasidalino J u o z a s 
Blinstrubas, J a r a s Alkis, Algis 
Silnickas, Eglė Juodvalkė ir 
Vidas Puodžiūnas. 

Po pietų įvyko p a s i k a l 
bėjimas, kurį pravedė Edmund 
Kvietkauskas ir Vidas Puo
džiūnas. Jie lengvai ir nevisada 
rimtai teigė, kad geriausia yra 
l ie tuviams gyventi Š i a u r ė s 
Amerikoje, o Urugvajuje — blo
giausiai. Ne visi su tuo sutiko. 

Paskui vėl grįžome prie pir-

arba dalyvauti „brangenybių 
ieškojime", kurį paruošė Vin-
cent O'Brien. Tai buvo proga 
mūsų svečiams susipažinti su 
Sodyba. 

Po pie tų sekė rungtynia
vimas, kur iame išbandėm savo 
žinias, apie viską kas lietuviška. 
Pasidalinus į grupes, rungtynia
vimas buvo labai įtemptas. 
Laimėjo Aukštaitija. Kalbėjome 
apie europietiškų ryšių stip
rinimą. Britanijos jaunimas pa
žadėjo 1989 m. gegužės mėnesį 
keliauti į Vokietiją ir su tau
tiečiais praleisti savaitgalį Va
sario 16 d. gimnazijoje. 

Pagrindinė salė buvo paruoš
ta „DP" banketui ir kabaretui . 
Visi vilkėjo „bal iaus rūbus". 
Kiekviena grupė paruošė du ar 
tris vaizdelius susidedančius iš 
dainų, humoro, ar panašiai, 
sąryšyje su temomis nagrinė
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nis savaitgalyje. Tai buvo 
t r a i į s p ū d i n g a s t a l e n t ų 
ka ras . Kabare to kulmina-
įis p u n k t a s buvo „burt i -
ako" labai keistas aktas , kurį 
ruošė visada ir visapusiškai 
tyvus Vytas Kavaliauskas, 
ivo paruoštas „DP" maistas, 
s susidėjo iš miežių sriubos, 
aulienos, rūgščių kopūstų ir 
mpoto. Valgyti buvo galima 
ut i t ik parodžius normų 
rtelę! Šokolado, kramtomo-
»s gumos ir amerikoniškų 
jarečių prizai buvo išdalinti 
geriausius kostiumus. Lesley 
j l iukienė gavo prizą už mo-
r i š k ą kos t i umą , Algis 
inickas — už vyrišką, o Ro-
r tas Ibara iš Pietų Amerikos 
už geriausią kostiumą. Po 

nketo ir kabareto sekė disko, 
iris tęsėsi ir po vidurnakčio. 
Vlūsų svečiai , p i rmadienį 
k s t i rytą sulaikę t raukinį 
i rnhame, išvažiavo apžiūrėti 
mdono. Pasilikęs Britanijos 
animas, kar tu su kel iais ste-
tojais iš Vokietijos, turėjo 
etinį visuotinį susirinkimą ir 
kant iems metams komiteto 
a k i m u s . E d m u n d Kvie t -
mskas buvo iš r inktas pirini
nku, Regina Puodžiūnaitė — 
kretore, o Jonas Žilinskas, 
a rkus Šova ir Scott Mineikis 
nariais . Andrius Blinstrubas 
pinsis „Lynes" biuletenio 
dimu. 
Po to išsiskirstėme, pavargę, 
t laimingi, dėkodami Povilui 
dvolskiui i r jo bendradar-
ams už didelę pagalbą. Tai 
ivo vienas iš sėkmingiausių 
thexų. Nebuvusieji t ikra i gali 
ilėtis! Visa ta i vėl įvyks 
kančiais me ta i s Sodyboje, 
gūžės mėnesio savaitgalyje. 

A. B. 
Europos Lietuvio, 1988.V.21. 

LIETU1 

UNI' 
Praeitą rudenį Illino 

banos universiteto lietuv 
dentai įsteigė tautinių 
grupę, kur ia i duotas 
„Vėjas". Grupę veda 
Chicagos „Grandies" 
Lor a Vasil iauskaitė. Šią 
u n i v e r s i t e t a s y r a ofi 
p r i p a ž i n ę s k a i p kul 
vienetą ir ji dabar sudi 
tuviškos veiklos brandu 
studijuojančiam jaunim 

Nors ši grupė nėra 
tačiau per palyginus 1 
l a iką , j a u y r a n€ 
nuveikusi . Šių metų \ 
16-os dienos proga, Ni 
Mackevič iūtės , Loros 
liauskaitės ir Audros Vei 
tės pastangomis unive 
buvo suruošta demonstr; 
plakatais, informuojančii 
sunkią padėtį pavergt* 
tuvoje ir reikalaujanči 
laisvės. „Vėjo" šokėjai t 
pasireiškė Piper City tj 
t iniame festivalyje ir yi 
Illinois universi te to 
„Cosmo Club" vakaron 

Illinois universiteto Urbanoj 
— grupės vadovė Lora Vasil 

Šiais metais universite 
t ro (Illini Union) kultūros 
te tas balandžio 20 d. p 
lietuvių ir ukrainiečių 
rodymui. Pasirodymas 
gražią sekmadienio pop 
lini Union patalpose. A 
tybės suruošė savo par 
Lietuvių parodėlėje buv< 
ty t a eglute su šiaudir 
t a rp lietu- Skų kryžių, į 
bei audinių, buvo ir liet 
margučių. 

Svečiai vartė Lietuvos 
knygas ir grožėjosi mū; 
t iniais rūbais. Program 
džioje, Lora Vasiliau 
t rumpai , bet išsamiai 
šakojo apie Lietuvą, p 
šokių grupę ir paaiškin 
vieno šokio reiškmę. „ 

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

Vasario 16-tos gimnazijoje, 
k. Vokietijoje, 1988 m. liepos 
n . 31 d. - rugpjūčio mėn. 7 d. 
ks ta Europos Lie tuviškų 
idijų savaitė. Studijų Ša
lčių ruošimas buvo pradėtas 
54 metais Vokietijoje. Kartą 
• metus lietuviai iš įvairių 
karų Europos kraštų susi-
įka visai savaitei pagyventi 
mge savomis nuotaikomis, 
ndalint i savais laimėjimais, 
augsmais ir rūpesčiais. Pasi-
ko, kad ir v ienas k i tas 
tuvis iš užjūrių dalyvauja 
me parengime. Per Europą 
l i a u j a n t i s l i e t u v i š k a s 
nimas mielai pasinaudoja šia 
»ga susitikti lietuvių bendra-
žių. Programos pagrindą 
laro paskaitos lietuviškom 
nom. Rengiami koncertai, 
sratūros vakarai, parodos, bet 
b ič iul iškas bendrav imas , 

ksmavakar ia i ir dainos prie 
ižo neišskir iamai priklauso 
e „ t ikros" Studijų Savaitės, 
lai kurie numatyt i paskai-
inkai yra V. Bartusevičius, 
ii. A. Krivickas, prof. I. 
iziliauskienė, prof. R. Lamp-
ytė-Kollars, St. Lozoraitis, 
;. V. S k u o d i s , prof. V. 
syliūnas. Bus simpoziumas 
e dabart inę Lietuvos padėtį 
ranešimai iš V I P L Jaunimo 

kongreso. Tėvynės valan 
K. Misiulytė-Paliulienė i: 
Mončys iš Paryžiaus int 
tuos Nijolės Sadūnaitės a 
nimus. Numatomos įvair 
rodos, video filmai. skai< 
k t . 

Po paskutiniųjų 3 S 
savaičių Italijoje. Austri 
Anglijoje, 1988-ju metų -
vėl grįžta į Vakarų Voki' 
lietuviškąjį židinj — V 
16-tos gimnazi ją (ad 
Litauisches Gymnasiun 
Lampertheim-Huettenfe 

Pragyvenimas, gyvenar 
nazijos bendrabuty, kai 
dviese, su dušu. kainuc 
DM (šiuo laiku maždau 
JAV dol.), be dušo - 24 
(150 JAV dol.). Jaunimas 
kės 140 (85 JAV dol.). Gy\ 
Huettenfeldo ar kituos 
t imuose viešbučiuose, m 
gimnazijoje kainuos 2( 
dienai. 

Prašome registruotis \ 
nurodytu adresu pasiunči 
gistracijos mokesti 50 D? 
nimui 20 DM) sekančia są 
b a n k e : Litauische Sti 
woche, Konto nr. 892 
Volksbank Krei? Bergst 
6840 Lampertheim (BL 
914 00). 
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sušoko septynis taut in ius šokius 
ir gale programos ž iūrovams 
da l ino b r o š i ū r ė l e s , infor
muojančias apie Lietuvos praei
tį ir dabar t inę padėtį. 

Ukra in ieč ia i s t uden ta i be 
savo pa rodė l ė s d a r pa rodė 
trumpą filmą, ku r i ame buvo 
demonstruojama kaip dažomi jų 
margučiai. Meninę dalį a t l iko 
solistė Halyna Hryshetsky, pa
dainuodama keletą įspūdingų 
ukrainiečių l iaudies ir išeivijos 
kompoz i to r ių d a i n ų . Y p a č 
sujaudino dvi dainos ( t iksl iau 
sakant, giesmės-raudos), kurios 
palietė dvi dideles Ukra inos (ir 
taip pat Lietuvos) nelaimes: t a i 
prieš 50 metų pas i rašytas Molo-
tovo-Ribbentropo p a k t a s ir ne
sen ia i į v y k u s i C e r n o b i l i o 
branduolinė avari ja. 

Ukra in i eč i a i , š ia is me ta i s 
švęsdami 1000-čio metų krikščio
nybės jubiliejų, dalino ta i progai 
paruoštas informacines brošiū
rėles. L ie tuv iams buvo malonu 
matyti^ kad šioje ukrainiečių 
Harvardo univers i te te atspaus-

DRAU( 

* — 

„Vėjo" tautinių šokių grupė. Pirmoji kairėje 
luskaitė. __ _ _ 

Nuotr. E. Vas i l i ausko 

3 cen- dintoje brošiūrėlėje d a u g kar tų 
komi- buvo minima ir Lietuvos sunki 
skyrė padėtis. Šioje popietėje buvo 
pasi- jaučiamas ypat ingas glaudumas 

įvyko tarp lietuvių ir ukrainiečių. 
:tę II- Gaila, kad t ik ke le tas stu-
i tau- dentų tėvelių a r k i tų šeimos 
dėles, narių teatvyko paremti jaunimo 
išsta- užsimojimus. Ar jie nežinojo, a r 
įkais; pabūgo 2-3 va landų kelio iš 
n ta ro Chicagos — nežinia. . . 
viškų Sekantis „Vėjo" pasirodymas 

bus liepos 2-3 d. Tau t in ių šokių 
šventėje, Kanadoje. 
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PL.JS pirm. Alvydas Saplys sveikina 
suvažiavimo dalyvius Chicagoje. 

Nuotr . V. M o m k u t ė s 
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LL^H 
Dalis JAV Jaunimo sąjungos suvažiavi; 
prie Jaunimo centro. Chicagoje geguž< 

» 

5AS, šeštadienis , 1988 m. birželio mėn. 18 d 

ns ir Audrė Lukosevičiūte talkina prie Liet. Bendruomenes T 
Ęmm Y ° r k e Nuotr Vytauto M; 

V LITUANISTIKOS SEMINARAS 
tuan i s t ikos seminaras 
n. rugpjūčio 7-21 die-
, ,La S a l l e M a n o r " 
\ ku r i e y ra apie 30 
10 O'Hare aerouosto, ne 
usiai nuo „East-VVest 
'. P lano, IL miestelio 
je . Vieta y r a gamtos 

su visais moderniais 
ais specia l ia i ruoš t i 
•us . K i e k v i e n a m 
ui y r a s k i r i a m a s 
t a s kambarys su aptar-
ir mais tu . Seminaro 

iks bibl ioteka ir kny-
L a i s v a l a i k i u ga l ima 
5 š i a i s v ie tos pato-
plaukiojimo baseinu. 

lis ežere, teniso ir krep-
kštėmis , upeliu meš-

g a m t o s s t e b ė j i m o 

aro mokest is yra 280 
L Tai į skai to maistą. 
:, kai kur ias mokymosi 
l e s ir r e g i s t r a c i j o s 

Dėl finasiškų sunku 
g a l i n t i e j i mokesč io 
ė t i , asmeniškai krei-
tipendijų fondus. Jū sų 
l u i y ra p a t e i k i a m a s 
j rašas . Visas mokestis 
sumokėtas pirmąją se-

iieną, nepaisant susita-
fondais. Seminarui re-
amasi t ik dviem sa-
pas iunčiant užpildytą 
rijos anke tą ir 30 J A V 
stracijos mokestį Litua-

semina ro valdybai . 
5e be i " p i n i g i n ė s e 
se įrašoma ..Lituanis-
n ina ra s" a rba „Lithua-
minars , Inc.". Regis-
nokestis negrąžinamas, 
n kand ida tu i nu ta rus 
t i . Reg i s t ruodamas i s 
t a s s u t i n k a la ikyt is 
o vadovybės nus ta ty tų 
}. Dalyvių skaičius y r a 
is. P i r m e n y b ė šutei 
ems, kurių anketos pir 

J A U N I M A S 
J S T R A L I J O J E 

lijoje š i a i s me ta i s , 
Lietuvos Nepriklauso-
t s ta tymo 70-sias me
stos l ietuvių j aun imo 
a buvo pravesta laiškų 

l i e t u v i a m s ą ž i n ė s 
m akcija. Vien Syd-
stų kalėj imuose ir psi-
se l igoninėse kalina-
i e tuv i ams buvo pa-
laugiau negu šimtą 

ma pasiekia seminaro vai 
Susidar ius didesniam i: 
santų skaičiui, likusieji įr 
į laukiančiųjų sąrašą, jei 
pageidauja anketoje. Daly 
pasiunčiamas priėmimo p 
t in imas ir ,.Seminaro vad< 
Registruotis gali visi, kur 
baigė bent vidurinį mi 
Dalyviai renkasi sekma 
rugpjūčio 7 d., po pie 
skirstosi rugpjūčio 21 d. { 
pietus. Norintieji transpc 
autobusų ar traukinio s 
bei aerouostų pridėtoje ar 
je pažymi atvykimo laiką, 
ir skrydžio ar kt. maršrui 
mer į . Ki tu atveju rer 
neužt ikr ina pasitikimo. 

J A U N I M O 
RENGINIAI 

Biržel io 19 - Lietuvių c 
Šv. Kazimiero parapijoje 
Angeles. 

B i rže l io 24-27 - IV P 
lio Lietuvių Kultūros kong 
Toronte, Kanadoje. 

Bi rže l io 25 — Lietuvių 
v a l i s Marąue t t e f 
Chicagoje. 

Biržel io 28-30 - PLB S 
Toronte, Kanadoje. 

L i e p o s 1 Jaunimo va 
Hamil tone. Triadoje. 

L i e p o s 2 — Susipaž 
vaka ra s Hamiltone. 

L i e p o s 3 — VII Šokių š 
i r uždarymo -bani 
Hamil tone . 

L i e p o s 10 — Brazilijos 
mūrio" tautinių šokių g 
koncer tas Chicagoje. R 
Chicagos Akademinis S! 
sąjūdis, talkinant LJS. 

L i e p o s 28-31 - Lie 
Vyčių 75-kių metų suki 
suvažiavimas VVashington 

L i e p o s 31 - rugpjūčif 
35-ji Europos Lietuviškų si 
sava i tė Vasario 16-tos g; 
zijoje Vak. Vokietijoje. 

R u g p j ū č i o 7-14 — Mok 
ir j aun imo savaitė. Dainį 
Manchester . MI. 

R u g p j ū č i o 8-21 - Liti 
t ikos seminaras. Plano. 111 

R u g p j ū č i o 11-14 Paba l 
j aun imo sandraugos s to 
'BYC>, J im Thorpe. PA. 

R u g p j ū č i o 14-24 — 
Skautų tautinė stovyla. Ca 
Ohio. 

R u g p j ū č i o 23 — Tarpta 
Juodojo kaspino diena. 

R u g p j ū č i o 25-28 - Ner 
s tuden tu stovykla. 

mo dalvviu prie žuvusiu •£ Lietuvos laisvę paminklo 
?s 27-30 d d 

Nuotr V. Momku 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
MŪSŲ ABITURIENTAI 

Šįmetiniame Los Angeles 
lietuvių abiturientų baliuje, 
vykusiame birželio 10 d., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, buvo 
susipažinta su šešiais šauniais 
abiturientais ir viena žavia abi
turiente. Pokylyje dalyvavo 
daugiau negu 200 suaugusiųjų 
ir arti 50 jaunuolių. Džiaug
damiesi šiais susipratusiais ir 
sąmoningais jaunais lietuviais, 
pristatome juos plačiajai lie
tuvių visuomenei. 

AIDAS FELIKSAS 
KAZIMIERAS 

PALUBINSKAS 

ansamblyje, yra Los Angeles 
Lietuvių Jaunimo sąjungos val
dybos n a r y s ir veikia su 
ateitininkais. 

Nuo rudens Loyola Universi-
ty of Chicago pradės studijuoti 
vokiečių, rusų ir prancūzų 
kalbas. Vėliau tikisi studijuoti 
Vokietijoj ir Lietuvoj. Žada 
siekti magistro ir daktarato 
tarptautinių santykių srityje. 

Aido s iekis yra gyventi 
lietuvišką gyvenimą. Jis sten
giasi pagreitinti atėjimą to 
laiko, kai jis galės grįžti į 
demokratišką Lietuvą ir turės 
garbę a t s tovau t i ja i tarp
tautinėje arenoje. 

ERIKAS VYTAUTAS 
PETRAITIS 

Aidas, sūnus Felikso ir Saulės 
Palubinskų, kilusių iš Ba-
ganskų kaimo ir Šakių, Justino 
ir Marijos Palubinskų. Vincen
to ir Monikos Liulevičių 
vaikaitis. 

Aidas baigia Huntington 
Beach Edison gimnaziją. Prieš 
tai dvejus metus mokėsi Mater 
Dei ir pusantrų metų Vasario 
16-tosios gimnazijose. Mater Dei 
gimnazijoje žaidė vandensvie-
džio komandoj ir plaukė plauki
mo rinktinėj. Vasario 16 gimna
zijoje buvo geriausias Aido 
gimnazijos metų laikotarpis. Jis 
ten buvo moksleivių ateitininkų 
vicepirmininkas, užsienio 
mokinių atstovas mokinių 
komitete, dalyvavo chore, 
priklausė šokių grupei, bei 
dainavimo būreliui. Su ko
respondencijos būreliu rašė sąži
nės kaliniams laiškus, ir įstei
gė mokiniams foto laboratoriją. 

Aidas dalyvauja „Spindulio" 

Eriko tėvai — Rimtautas ir 
Giedrė Petraičiai. 

Erikas baigia John Marshall 
High School, Los Angeles; Gold 
Seal Honoree . California 
Scholarship Federation, Na
tional Honor Roll, „Who is 
Who..." Laimėjo Space Shuttle 
mokslinio projekto konkursą, 
dalyvavo pirmenybėse Ames 
Research Center, Palo Alto. 
Narys Cal i fornia Jun ior 
Classical League, laimėjo pirmą 
vietą Californijoje 1987 m., 
antrą 1988 m. savo romėnų 
mitologijos „videos", premijuo
tas Nevv-port Beach. Californijos 
,,Mock Tr ia l" kompeticijoje 
1987 m. pasiekė Los Angeles 
County pirmenybes. 1988 m. 
laimėjo pirmą vietą Los Angeles 
ir antrą vietą Californijoje. 
Buvo aprašytas Los Angeles 
Times. 

ŠEŠTASIS BRIGHTON PARKO 
LIETUVIŲ FESTIVALIS 
Penktadienį, Šeštadienį, ir Sekmadienį 

Liepos 15, 16, ir 17. 1988 m. 

ATSILANKYKITE! 
MUZIKA • LIETUVIŠKAS MAISTAS • MENIŠKI RANKDARBIAI 

• ŽAIDIMAI IR KARUSELĖS VAIKAMS 

Informacijai skambinkite: 847-0664 arba 436-6340. 

Brighton Parko lietuvių namų savininkai praneša, kad šiais metais 
šis festivalis didesnis ir įdomesnis: bus daugiau {vairių 
pasilinksminimų, meno išdirbinių ir žaidimų vaikams Skanios 
vaišės, meniški rankdarbiai! 

Norintieji šiame festivalije pardavinėti savo rankdarbius ar pro
duktus, prašomi skambinti: 
Mary Ann Malas 436-6340 arba Carol Mockus 523-4153. 

Paskubėkite, nes beliko vietų mažai. 

Šių metų festivali remia: Čikagos miestas. Federal Standard Savmgs & 
Loan. Old Style Beer. Seagrams Wine Cooler. Connies Pizza. Talman 
Savmgs and Loan. ir Midland Savmgs and Loan 

Originaliai šis Festivalis vadinosi VVestern Boulevard fair" 

Trejus metus Marshall mo
kykloje žaidė tinklinį; dvejus 
metus buvo komandos kapito
nas, laimėjo lygos pirmenybes, 
Varsity kapitonu pasiekė Los 
Angeles miesto pirmenybes, yra 
,,Minute Men" viceprezidentas 
ir buvęs iždininkas. 

10 metų lankė ir baigė Šv. 
Kazimiero l i tuanis t inę 
mokyklą. Dalyvavo: „Spinduly
je" — 9 metus, skautuose — 11 
m., ateitininkuose — 8 m. 

Studijuos teisę University of 
California, Santa Barbara. Pla
nuoja išeiti 'ROTO parašiu
tininkų ir „ranger" kursus. Bai
gęs praktikuos aplinkos teisę. 

VYLIUS LEŠKYS 

jus. Mėgsta sniego slidinėjimą, 
tenisą, krepšinį, futbolą. Dvejus 
metus priklausė Varsity track 
komandai. 

Yra patyręs skautas, eina 
draugovės adjutanto pareigas, 
baigė „Ąžuolo" skautų vadovų 
kursą. Priklausė ateitininkų or
ganizacijai ir dalyvavo Califor
nia Boys' State stovykloje. Pri
klauso „Spindulio" tautinių 
šokių grupei ir 12 metų lankė li
tuanis t inę mokyklą. Savo 
mokykloje suorganizavo lietu
vių tautodailės parodą. 

Studijuos California State 
University of Northridge. 

VITAS ROMAS VENCKUS 

MISCELLANEOUS 

Vyliaus tėvai yra Jina ir 
Gediminas Leškiai, o jo seneliai 
Stefanija Leškienė, a.a. Mečys 
Leškys ir Emilija Totilienė. a.a. 
Pranas Totilas. 

Vylius baigia Chaminade Col-
lege Preparatory High School 
kur buvo aktyvus gimnazijos 
veikloje. Prezidentas dviejų 
klubų ir daug laiko ir darbo 
paaukojęs Raudonajam Kryžiui, 
suorganizuodamas savo 
mokyklos du kraujo davimo va-

Vitas yra sūnus Giedrės ir Ro
mo Venckų, gimusių Šakiuose 
ir Vabalninke, ir Kazio ir Jad
vygos Karužų bei Jono ir Bronės 
Venckų vaikaitis. 

Nuo vilkiuko dienų Vitas 
priklauso lietuvių skautų 
organizacijai. Šoka „Spindulio" 
ansamblyje. 

Baigė Santa Monica High 
School. Su savo keramikos dar
bais dalyvavo Tri Cities meno 
parodoje kur gavo Certificate of 

(Nukelta į 7 psl.) 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - 9rt)0 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 
T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V . T . E L E C T R I C C O . 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hemvs Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

FATHER' S DAY 
G R E E T I N G S 

KENN'S FAMILY BOVVLING PRO SHOP 
3205 W. 59th. Ch.cago. III. 434-1800 
Coiumbia - AMF - Brunsvvick • Ebonite 

Shoes. Bags & Accessories 
Open Mon. & Fri 11 A.M. to 6 P M. 

Tues. & Thurs 12 to 8 P.M 
Sat 11 A.M. to 5 P.M 

Happy Father"s Day 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago, I I I . 
582-2525 

Open Bovvimg Father's Day 

Happy Father's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CASKET CO. 

Phone: 722-4065 
134 S. California Ave. 

Chicago, I I I . 

Haopy Father's Day 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDVVAY PHARMACY, INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar off With Vitamms 

4324 /Vest 63rd St.. Chicago, IN. 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210 Cormak 
Borwyn, I I I . 

788-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
Ali Types of 8oxed Candies 

ŠLOVE S BAKERY 
6516 W. Cermak Rd., B*rwyn, IH. 
YVeddi-g & Party Cakes our Specialty 

Baking the Best for over 35 years 
484-2474 

Open Monday thru Saturday 
6 AM. to 6 P.M 

happy Father's Day To Our Many Friends 
Courtesy of 

SLUOGE REMOVAL 
ANO SEWER SERVICE 

Phono: 889 5175 
2315 W H I Moffat 

Chicago. III. 60647 

ALESSANDROS BANOUET HALL 
6040 W. Cerroak Rd. 

Cicero. III. 
656-7599 

Banquets for vveddings & ai! occasions 
40 to 350 people 

Package pians available 

Happy Father s Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAVVFOBD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand meat Products — 
Phone: 277-3095 

2310 S. Pulaski, Chicago, III. 

Happy Father's Day 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71 st St. 
Chicago, III. 

434-9666 
Open Monday • Friday 11 A.M. to 8 P.M. 

Saturday & Sunday 8 A.M. to 8 P.M. 

Happy Father's Day 
DYNAMIC AUTO REBUILOERS INC. 

6020 S. VVestern 
Chicago, III. 

476-6650 
Ouality Body Repairing and Paintmg 

Foreign & Domestic Cars 

Laimingos Tėvo Dienos linki 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kedzie 
776-9102 arba 776-9341 

Viskas įstaigoms! Raštinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys. Sveikinimo kortelės 
(vairiomis kaibomis. 

Happy Father's Day 
From 

JAY DRUGS 
2759 W 71 st St., Chicago, III. 

476-2206 
Open Mon thru Sat. 9 AM. to 9 P.M. 

Sunday 9 A.M. to 5 P.M 

K A S . PHARMACY 
A Family Drug Center" 

We Honor Ali Insurance & Waifare Plans 
Free Neighborhood Presc'iption 

Dehvery Service 
476-8008 

2601 W 59th 

DAŽYTOJAI 
lauko ir vidaus. Turime 4 metų paty
rimą. Kalbame lietuviškai. Tel. 
476-1974 ir 788-1813. Skamb. po 
6 v.v. 

Dažau iš vidaus ir lauko. 
Taip pat atlieku įvairius namų 
pataisymo darbus. Skambinkite 

Mariui vakarais po 8 v.v. 
Naujas tel. 376-2910 

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 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad. irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT j 
PARDUODA j 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-5169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba«xite būti 

1 Rimo Stankau* kliįentais. Nuosa
vybės (kainavimas nemokamai. 

3 MLS KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

IHCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

USTINGS NEEDEO 
Two to twelve tlat buildings. 

Oualified Buyers. 
Free market evaiuation. 

Call BIII Paplauskas. 
A & F Real Estate. 

735-8000 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Decks • Floor & Wall Tite 
• Alummum Siding & Trim • Kitchen & Baths 
• Masonry -Rec Pcoms 
• Addit:ons 'Insurance Repairs 

J o e (312 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
P e t e r ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

OPEN HOUSE 
SUNDAY 1-4 BY OVVNER 

8009 S. Sacramento 
4 bedrooms + den. fnshd. base-
ment, 2 car gar. Low $70's. 
737-8016. 

-> . 
GREIT IR SĄŽININGAI 

PATARNAUJAME PIRKIME 
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa-

vybę. taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

OMC. 
ES cx 

KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Hse. for sale 80th & Spauldfng. 
Spotless. 5 rm. bungalovv; tam. rm.; newly 
remodeled; 1 % bath, 2 car garage; 4 year 
old furnace, centrai air; nevv carpeting. 2 
blocks form Metro to Loop: call 776-4263 
for appt. 

Parduodamas 15 m. mūrinis 2 a. 
namas prie 71 ir Pulaski. Skam
binti šiokiadieniais 581-0673. 

Ontui^. 

HOT SPRINGS, ARKANSAS 
BLUEBERY FARM!! Secluded and 
Private; unique 2-family home on ap-
prox. 42V2 aeres; one mile from Lake 
Ouchita: Berries vvill net $15,000 this 
year, $25,000 next year, and a 
minimum of $50,000 a year thereafter. 
Excellent place to live and excellent In-
vestment of $300,000. Ovvner vvill 
finance. Please call or vvrite: NEWBY 
REALTY, 108 Nevvby Lane. Hot 
Springs, Ar. 71913. Phone; (501) 
767-5158. 

OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Pėsčiomis iki traukinio! Pėsčiomis iki 
mokyklos! 4 mieg. 2 a. namas su 
didele veranda ir cementiniu patio. 
Medžiais apsodintas kampinis sklypas 
istoriniam Lemonte. $91,900. 

Didžiulis ..split-level" su pusrūsiu. 
Didelis, medžiais apaugęs sklypas, 
šeimos kambaryje baras ir židinys — 
patogu svečius priimti. Arti parkų ir 
mokyklų. Tik $144.900. 

MCKEY & POAGUE 
n £ A L E S T A T E SAi .ES . INC. 

6610 South Putosiu Roati 

767-6655 
Mes patariame DRAUGO skaitytojams: 

Parduodami ar pirkdami nekiln. turtą, išsirinkite agentą, kuris 
pažįsta apylinkę ir apsaugo jūsų interesus, jsigilote nuosavybę 
sunkiai dirbdami. Nepasiduokite panikai ir neparduokite iš baimės' 
Raskite laiko paskambinti: Alexander J. Mockus, Vice President 
& Managing Broker. 767-6655. 

FOR SALE 

Lietuvišką rašomą mašinėlę, 
OLYMPIA TRAVELL, galite tuoj 
gauti paskambinus: 
ST. Prakapas 1-416-233-4486 

Firkt 
Republic 
Kekltv. Inc. 

V A L D A P A S K Ų S 
TURIME PIRKĖJŲ. REIKIA NAMŲ! 

Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar 
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti 
šiais telelfonais 

499-2912 857-7187 

HELP VVANTED 

KASA Liet. Fed. Kredito Unija 
ieško raštinės tarnautojo. Atsi
liepkite raštu. KASA, 2615 W. 
71 st St., Chicago, IH. 60629. 

FOR RENT 

Experienced roofer needed 
Call 741-1900 

9 a.m. - 2:30 p.m. 

Ieškoma vyresnio amžiaus mo
teris prižiūrėti 1 metų berniuką. 
Brookfield. IL. Gyventi vietoje 5 d sa
vaitėje. Transportacija pagal susi
tarimą. Skambinti bet kada 485-8676. 

Išnuomojamas vieno mieg butas prie-
miestyie dirbančiam asmeniui aroa rie 'Si-
nmkui $300 | mėn su šiluma ir ete*'ra 
..Securitydepost" Skambinti 532-d 62. 

Išnuomojami 2 kamb. su vonia 
Marquette Parko apylinkėje 

Skambinti 925-2391 

Išnuomojami 2 kamb antrame 
aukšte vyrui, nejaunesniam kaip 
70-75 m. ir garažas 71 ir California 
apylinkėj Skambinti 778-8264. 

http://SAi.ES


LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
(atkelta iš 6-to psl.i 

Achievement. 
Vitas mėgsta taisyti mašinas, 

buriuoti, čiuožti bangomis („sur-
fing"), iškylauti ir čiuožinėti. 

Rudenį Santa Monica College 
pradės studijuoti architektūrą ir 
business. Vitas didžiuojasi savo 
gabumais keramikoje ir kad 
gerai čiuožinėja. 

Ba igęs a r c h i t e k t ū r ą pro
j ek tuos gražius ir įdomius 
namus. Žada ir toliau priklau
syti skautams, dirbti su jaunes
niais organizacijos nariais , bei 
šokti „Spindulio" ansamblyje. 

A N T A N A S KĘSTUTIS 
GORODECKAS 

Antanas Kęstutis yra sunūs 
Henriko ir Sofijos Gorodeckų, 
kilusių iš Sedos ir Panevėžio. 
Seneliai — a.a. Adomas ir 
Veronika Gorodeckai ir a.a. An
t anas ir Aleksandra Kazlaus
kai. 

Kęstut is lankė l i tuanist inę 
mokyklą ir dvylikos metų kur
są baigė per vienuolika metų. 
Kurį laiką buvo įsijungęs į 
skautų ir atei t ininkų organiza
cijas. Priklauso „Spindul io" 
šokėjų rateliui. Lietuviškoje 
spaudoje pasižymėjo t rumpais 
rašinėliais už kuriuos laimėjo 
dvi p i rmas premijas. 

Baigė Escondido High School 
kur ketur is metus buvo garbės 
sąrašuose ir p r ik lausė San 
Diego North Country Academic 
League. Keturis metus žaidė 
vandensvidį, dvejus metus buvo 
„all-league", o paskutiniais me
tais buvo komandos kapitonas. 
Ketur is metus buvo plaukimo 
komandoj. Išr inktas „Outstan-
d : rg Scholar Athlete" ir „Best 
Physiąue". ASB valdybos narys. 

Lankys University of Cali-
fornia, San Diego, ir studijuos 
inžineriją. Ateityje nori pasiekti 
daugelį savo užsimojimų ir 
nenutolt i nuo lietuvių ir Lietu
vos. 

RIMA BIRUTE KLIORYTE 

Rima Birutė yra duktė Biru
tės ir Arvydo Kliorių, gimusių 
Kaune, Magdalenos ir a.a. Petro 
Ulėnų bei Antonijos ir a.a. Bro
niaus Kliorių dukrai tė . 

Rima yra baigusi Šven to 

Kazimiero l i tuanis t inės šešta
dieninės mokyklos aštuonis 
skyrius. Mokėsi ir baigė Flin-
tridge Preparatory School. La 
Canada . Už pas ižymėj imą 
moksle pr i imta į National Ho-
nor Society. California Scho-
larship Federat ion apdovanota 
sidabro medaliu ir dvejus metus 
buvo D e a n ' s s ą r a š e . Buvo 
mokyklos l i tera tūr in io žurnalo 
„Folio" redaktorė ir priklausė 
Varsity fu tbolo k o m a n d a i . 
Rudenį p r a d ė s s tud i juo t i 
biologiją Univers i ty of Cali
fornia, San Diego. 

Rima didžiuojasi savo ryžtin
gumu ir užsispyrimu atlikti 
visus darbus, kuriuos jai reikia 
atlikti. 

Ateityje Rima nori pasi
tarnauti gamtos apsaugojimui 
per biologijos ir ekologijos 
mokslą. Pasiryžusi visada palai
kyti ryšius su lietuviais ir 
Lietuva. 

AURIS EMANUELIS 
J A R A Š Ū N A S 

MAUDYMOSI BASEINAI 

Chicagos miestas laiko 57 
maudymosi baseinus, esančius 
lauke, ne pastatuose. Pasku
tiniu laiku kasmet apie penke
tas asmenų, įsibrovę į juos po to, 
kai sargai išvykę, kai baseinai 
uždaryti, prigėrė. Šiemet už 
225,000 dol. pasamdyta firma, 
kuri saugotų 40 baseinų — ir po 
uždarymo valandų, be to, dar 
pasamdyti policininkai, kurie 
saugotų likusius. 

PAVAROTTI RAVINIJOJE 

Ravinijos parko koncer te 
birželio 14 d. dainavo garsusis 
pasaulio solistas Luciano Pava-
rotti. Į koncertą susirinko labai 
daug žmonių. Tame parke per 
vasa rą v y k s t a k o n c e r t a i , 
paprastai, su gera programa. 

ISPANIJOS MENAS 

Chicagos kultūros rūmuose, 
78 E. Washington, ik i birželio 
18 d. vyksta Ispanijos skulptūrų 
ir tapybos paroda. įėjimas vi
siems laisvas. Visą birželio 
mėnesį šiame kultūros centre 
vyksta t au t inės programos. 
Birželio 11d. programoje buvo 
Irenos Smieliauskienės vado
vaujama šokėjų grupė. 

Mint ims reikia rūbų, taip 
kaip ir kūnui . 

Samuel Butler 

Smulkiai malsi, pastovėsi; 
plonai verpsi, pasėdėsi. 

Lietuvių patarlė 

DRAUGAS, šeš tadienis , 1988 m. birželio mėn. 18 d. 

Aurio tėva i , Emanuelis ir 
Laima Ja rašūna i iš Palangos ir 
Kauno. 

Auris ba igė Loyola High 
School. Los Angeles, su „First 
Honors". Buvo paskelbtas „Na
t ional M e r i t S c h o l a r s h i p 
Commended Student" . Priklau
sė „California Scholarship Fede
ration" ir , ,Cum Laude Honor 
Society". 1986 laimėjo trečią 
vietą „National Spanish Exami-
nations" ir 1987 buvo finalistu 
USC ispanų kalbos rašinių 
konkurse. Žaidė už Lovolos 
tinklinio komandą, laimėjusią 
„CIF" p i e t inės Californijos 
čempionatą. 

Baigė 12 metų lietuviškos 
mokyklos kursą, ir šiemet trum
pam sugrįžo mokytojaut. Yra 
aktyvus narys „Spindulio" an
samblyje, su kuriuo važiuoja į 
ateinančią šokių šventę. Žaidžia 
„Bangos" tinklinio komandoje, 
su kuria vyksta šią žiemą į III 
Pasaulio lietuvių sporto šventę 
Australijoje. Aktyvus skautas . 
Šiais metais buvo L.A. Lietuvių 
Jaunimo sąjungos atstovas ir 
„ P l u n k s n o s " l a i k r a š t ė l i o 
redaktorius. 

Auriui pasiūlytos stipendijos 
iš UC Berketey, San Diego, ir Ir
vine u n i v e r s i t e t ų , be t , 
norėdamas pasilikti aktyvus 
lietuvių visuomenėj, pasirinko 
lankyti UCLA Division of Ho
nors. Dar neapsisprendęs ką 
studijuos, bet domisi teise ir 
rašymu. 

POKALBIS S U 
ŽURNALISTU BRAŽĖNU 

Žurnalistas, „Lee Constitu-
tion" redaktorius Vilius Bražė
nas numato l anky t i s Cali-
fornijoje, Los Angeles, kur apsi
lankymo proga buvo žurnalistų 
pakvies tas p a k a l b ė t i t e m a 
„JAV ir mūsų spauda — tarp 
laisvės ir vergijos". Liepos 2 d., 
po T a u t i n ė s są jungos 
„Gegužinės po stogu" ruošiamos 
Tautiniuose namuose, vyksime 
į žurnalistų centro valdybos 
narės Rūtos Šakienės namus, 
3430 Figueroa St., Glendale, 
kur kviečiame atsilankyti visus 
susidomėjusius šiuo pokalbiu. 

LŽS Centro va ldyba 

M midlcind Fedcrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEYV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

ESEE ta 
LENDER 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STANISLOVAS TRINKA 
Mūsų mylimas Tėvelis, Uošvis, Brolis. Senelis ir Pro

senelis mirė balandžio 19 d. ir buvo palaidotas balandžio 22 
d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Esame labai dėkingi kan. Vaclovui Zakarauskui už 
maldas koplyčioje, už atnašautas gedulo Mišias, už nuoširdų 
pamokslą, už palydėjimą į kapines. 

Esame labai dėkingi dr. Hariui Bender už nuolatinį tėve
lio gydymą,Marijai Donskienei ir Elitai Bender už visokeriopą 
pagalbą tėvelio ligos metu. 

Širdingai dėkojame giminėms, draugam? bei pažįs
tamiems su tėveliu atsisveikinusiems ir palydėjusiems į 
Amžinojo Poilsio vietą. 

Ačiū už paguodos žodžius, šv. Mišių aukas, gėles, užuojau
tas raštu bei spaudoje, aukas Liet. Dukterų draugijai ir Lietu
vos Fondui. 

Ačiū sol. Algirdui Braziui už įspūdingą giedojimą. 
Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams: V. Donskiui, K. 

Skripkui, V. Skripkui, B. Trinkai, J. Veselkai, F. Waidzuliui. 
Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už tvarkingą ir 

nuoširdų patarnavimą. 
Suteik Viešpatie, mūsų brangiam Tėveliui amžiną 

ramybę. 
Nuliūdę duktė, žentas, marti, seserys, brolis, anūkės 

ir proanūkai. 

Myl ima i Motinai 

A.tA. 
KAZEI JAMEIKIENEI 

mirus , sūnui inž. SAULIUI, marč ia i sol. ONUTEI , 
d u k r a i DALIAI, jų še imoms ir v is iems g imina ič iams 
r e i šk i ame gilią užuojautą. 

Albina ir Vladas Kulpavičiai 
Jadvyga Jokūbaitienė 
Linda ir Edmundas Trečiokai 
Veronika ir Bronius Aušrotai 
Aldona ir Vytas Biliūnai 
Alba ir Jonas Jakubauskai 
Povilas Mikšys 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Krtiavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuot tvarkomos 
mūsų kelionės šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista o .^nizuoti 15 
dienų keliones { Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą 

1988 m«tų 15 dl«nų k*llon*s Į Uetuvą: 
1 . Geguže* 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 metų 10 dienų keliones Į Uetuvą: 
1 . Birželio 14 d. 2. Uepos 5 d. 3. Uepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d . Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Fmnair, Svvissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių .r 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių j Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas Prašome paskubėti užsisakyti keliones. 

Dėl regstracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAViL SERVICE BUREAU. 9727 S. 
Wos1ern Ave., Chlcago, III. 60643. 

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

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

Prisiminkime LIETUVOS LAISVES IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimu reikalus. 

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

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

A . A . ~ ^ \ 
MEČISLOVAS BRUŽAS 
IR JO ŽMONA ANN A 

Žuvo lėktuvo nelaimėje. Argentinoje, Pietų Amerikoje, 
1988 m. birželio 12 d. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Birutė, Marija ir 
Danutė su šeimomis ir jų motina Jone 

Mišios įvyks penktadienį, birželio 24 d., 7:30 v.v., Jėzui
tų koplyčioje, 5600 S. Claremont Ave.. Chicago, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose mišiose. Po mišių kviečiame visus 
vaišėms Jaunimo centro kavinėje. 

Šeima. 

Brangi Mama, Močiutė ir Promočiutė 

A.tA. 
MARIJA SVENTICKIENĖ 

Gyvenusi Detroit. MI, po sunkios ir ilgos ligos mirė 1988 
m. birželio 15 d., sulaukusi 83 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kaune. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus, marti, anūkai su 

šeimomis, proanūkai ir kiti giminės Kanadoje. JAV ir 
Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Juozo Sventicko. 
Laidotuvės įvyko šeštadienį, birželio 18 d. Iš koplyčios 

buvo atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyko gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų buvo 
nulydėta į Holy Sepulcher kapines, Detroit. MI. 

Nuliūdę sūnus , marti, anūkai ir proanūkai . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia A v en u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523 -9852 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. Cal i forn ia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So . 5 0 t h A v. , C icero 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

i 
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x Dr. Algis Norvilas birželio 
26 d. Toronte Pasaulio lietuvių 
IV kultūros kongreso svarsty-
bose „Religijos reikšmė tauti
niam išlikimui" pažvelgs, kaip 
religiniai ir tautiniai varikliai 
vienas kitą skatina ir papildo. 
Ar yra toks nepakeičiamas dės
nis, jog tautybės turi pasiduoti 
„lydymo katilo" teorijai? 

x Kun. Povilas Dilys, Išga
nytojo parapijos Toronte kle
bonas, šių metų birželio 26 d. 
Pasaulio lietuvių IV kultūros 
kongreso svarstybose „Religijos 
reikšmė tautiniam išlikimui" 
svarstys klausimą: kokį 
vaidmenį atlieka ekumeninis 
bendravimas, kai svarstome 
tautinį išlikimą? 

x Elena Jonait ienė pakeliui 
iš Sydney, Australijos, į PLB 
seimą ir kitus didžiuosius ren
ginius Kanadoje, sustojo Chi-
cagoje aplankyti lietuviškas 
įs ta igas ir savo draugus. 
Lydima Sofijos ir Vytenio Stat
kų, birželio 16 d. ji aplankė 
„Draugą" ir susipažino su spau
dos darbais. 

x J a d v y g a Kunca i t i enė 
šiandien iš Floridos atvyksta į 
Chicagą ir apsistos pas savo 
studijų draugę Haliną Bagdo
nienę. Šiandien vakare visos 
Korp! Filiae Samogitiae žada 
susitikti draugiškam pasikal
bėjimui Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus birželio 
20 d., pirmadienį, 7:30 vai. vak. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje Brighton Parke. Kviečia
mi visi nariai ir jų draugai susi
rinkime dalyvauti. Naujasis 
klebonas kun. A. Puchenski pa
rodys nuotraukų, neseniai 
darytų Lietuvoje. 

x Chicagos lietuvių metinis 
festivalis — Lietuvių diena 
Marąuette Parke ruošiamas šeš
tadienį, birželio 25 d. Mugė 69 
gatvėje veiks nuo ryto iki 10 vai. 
vak. Oficialus mugės ati
darymas vidurdienį — 12:30 vai. 
bus Washtenaw ir 69 gatvių 
sankryžoje. Lietuviškoji 
visuomenė iš Chicagos ir pla
čiųjų apylinkių kviečiama at
silankyti į šį devintą metinį fes
tivalį, susitikti su savo seniai 
bematytais pažįstamais ir drau
gais, pasižmonėti, pabendrauti, 
pasivaišinti lietuviškais maisto 
pat iekala is , įsigyti įvairių 
lietuviškų dovaninių prekių, 
išmėginti laimę, pasigėrėti 
jaunimo šokamais tautiniais 
šokiais, kelių orkestrų gro
jamomis lietuviškomis melo
dijomis ir kt. Dalyvaukime visi. 

x Sol. Sofija Jona i ty t ė , 
birbynininkas Ant. Jonušas ir 
pianistas Gintautas Kėvišas 
a t l ik s l iaudies muzikos 
programą, šį sekmad. birželio 19 
d. 4 v.p.p. Jaunimo centro mažo
joje salėje. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

2821 W. 71 Street, Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūsių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

fsk.) 

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street. Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 
x Organizuojamas antras au

tobusas į Hamiltoną. Kelionė, 
nakvynė tik $125.00. Skambinti 
iki birželio 25 d. A. Palukaitie-
nei, 471-0811. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA-
FKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-
lės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 
x Midland Federal Savings 

& Loan Marąuette Parko sky
riui reikalingas tarnautojas,-a. 
Skambinti 925-7400. 

(sk.) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE 'MAX F I R S T , Rimas 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Romas Kirvaitis Summa 
cum laude baigė Marąuette uni
versitetą ir gegužės 22 d. gavo 
bakalauro diplomą iš Computer 
Science. Jis buvo išrinktas į Phi 
Beta Kappa broliją. Per ketve
rius metus buvo dekano sąra
šuose ir „Who's Who in Ameri
can Colleges". Jis taip pat buvo 
pirmoje laidoje „Honors Scholar 
Pre-Medical" programoje. 
Rudenį pradės studijuoti Me-
dical School of Wisconsin. Ro
mas yra baigęs Kr. Donelaičio 
aukštesniąją mokyklą, buvo 
Grandies šokėjas ir skautas 
vytis. 

x Alius Austras , Braintree, 
Mass., parėmė „Draugą" 20 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
1988 metams. A. Aus t rą 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą dienraščio la
bai dėkojame. 

x „Tautodailėje", 6229 S. 
Campbell Ave., parduodamos 
staklės, siūlai ir tautiniams dra
bužiams priedai. Skambin t i 
WA 5-8023. 

(sk) 
X Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty. 5727 W. Ce rmak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Vik toras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Je igu mes 
negalim parduoti : m e s galim 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x Dėmesio tu r in t i ems sve
čių ir Lietuvos! Pagal naują 
įstatymą yra lengvatų parsive-
žant dovanas iš Amerikos. Jeigu 
surašysite dovanojimo raštą ir 
patvirtinsite pas notarą, jūsų gi
minei už tuos daiktus nereikės 
mokėti muito. Tokus raštus 
galima sudaryti ir patvirtinti 
pas American TraveI Service 
Bureau , 9727 S. W e s t e r n 
Ave., Chicago, IL 60643, tel.: 
312-238-9787. (sk.) 

x Dėmesio norintiems vykti 
su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
registruotis pas A m e r i c a n 
TraveI Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago. IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk.) 

x Regina ir Vladas Andri
j a u s k a i su viešnia lankėsi 
„Drauge" ir susipažino su 
redakcija' ir administracija ir įsi
gijo knygų už didesnę sumą. Jie 
taip pat apžiūrėjo dienraščio ir 
knygų spausdinimą ir išlaidų 
sumažinimui paliko auką. 

x Buvusių Weideno lietu
vių galimo susibūrimo — pasi-
matymo re ika lu per VIII 
tautinių šokių šventę Hamil
tone, Ont., Kanadoje, liepos 3 d. 
rašyti ar skambinti: Nijolei Sir-
tautaitei- Bikulčienei, 8124 So. 
Lamon, Burbank, 111., 60459, 
tel. 312-636-1571 arba Vidai 
Vielavičiūtei-Račiūnienei, 11 S 
488 Hill Road, Lemont, 111., 
60439, tel. 312-739-3085 (JAV-
bėse) ir Kanadoje Edmundui 
Petrauskui, 394 Piccadily St., 
London, Ont. N6A 1S7, tel. 
519-439-8983. 

x Stasys K. Balys iš Grand 
Rapids, Mich., rašo: „Prie 
prenumeratos siunčiu priedu ir 
savo tradicinę 25 dol. auką 
spaudos išlaikymui padėti. Svei
kinu Jūsų dienraščio redakciją, 
kad stengiatės lietuvių vi
suomenę painformuoti visais 
rūpimais k laus imais , iš
reiškiant net atskirų asmenų ar 
mūsų draugijų nuomones. Šven
čių proga linkiu visiems Jums 
sėkmės ir ištvermės". St. Baliui, 
mūsų garbės prenumeratoriui ir 
nuolatiniam „Draugo" bendra
darbiui, tariame nuoširdų ačiū 
už auką ir gražų laiškutį. 

x L a i m a B i l d u š i e n ė iš 
Chicagos, „Draugo" nuoširdi 
rėmėja, garbės prenumeratorė, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 25 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dėmes io gyvenus i ems 
Danijoje! Susitiksime Kana
doje, Hamiltone, š.m. liepos 2 d. 
Convention Centre, 115 King 
St. W. 7:30 v.v. Tautinių šokių 
šventės dalyvių susipažinimo 
vakare. Al Br ičkus , 1700 
Bloor St. W. Apt. 712, Toron
to, Ont. M6P 4C3 Canada . Iki 
pasimatymo! 

x Šokių šventė au tobusu 
birželio 30 d. - liepos 5 d. Dar yra 
keletas vietų. Kreiptis TraveI 
Advisers, 1515 N. Harlem Ave., 
Oak Park, IL 60302, te l . 
312-524-2244. 

(sk) 
x Cicero Lietuvių medžio

tojų, žuvautojų klubas birželio 
26 d. Antioch, IL., savame 
ūkyje, ruošia nuota ik ingą 
gegužinę. Pradžia 12 vai. 
Ginklų mėgėjai kviečiami daly
vauti „lėkščių" šaudymo pro
gramoje. Vaikai gaus trofėją už 
pagautą didžiausią žuvį. Kas 
myli gržią gamtą, nesigailės 
atsilankęs. 

(sk) 

x Darome nuo t r aukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American TraveI Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x American TraveI Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sut inka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American TraveI 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, m . 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos šių metų abiturientai -- lietuviškos spaudos bendrada: 
biai išleistuvėse pagerbti Liet. Žurnalistų sąjungos Daužvardžio fondo ir apdovanoti knygomis. 
Iš katrės: Daužvardžio fondo pirm. B. Juodelis, Gailė Butts. Marius PoHkaitis, Rasa Putriutė 
ir Elena Tuskenytė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
METINIS MARIJOS 
SESERŲ RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS 

Chicagos ir apylinkių Put-
namo seselių rėmėjai birželio 5 
d. susirinkimą Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
pradėjo šv. Mišiomis už gyvus ir 
mirusius narius. Šv. Mišias at
našavo kun. Vito E. Mikolaitis, 
koncelebruojant prel. Vytautui 
Balčiūnui iš Putnamo. Kun. V. 
Mikolaitis pamokslo pradžioje 
priminė seselių pasišventimą ir 
darbus. Jo žodis plaukė iš Dievo 
Kūno šventės gilios prasmės. 
Pamokslininko išmąstytos min
tys skelbė, kad šventa žemė yra 
visur, kur yra Jėzus, kur auko
jamos šv. Mišios, kur girdimas 
jo žodis. Jėzus yra Švč. Sakra
mente — mes esame kviečiami 
ateiti ir pabūti su juo. Jis teikia 
visiems malones, atveria akis 
akliems, kurtiems, kurie negir-

x Birželio 22 d., trečiadienį, 
1 vai. p.p. „Seklyčioje" bus dr. 
Vanagūno paskaita „Vyresnio 
amžiaus žmonių virškinimo 
ligos". Tą dieną pietūs veltui. 
Pietus Vyr. Lietuvių centrui 
paaukojo Polk Bros. Senior 
Welfare Foundation. Taip pat 3 
vai. p.p. — pasilinksminimo 
popietė. Visi kviečiami. 

(sk) 

x Dėmesio norintiems ap
lankyti pageidaujamas vietas 
Lietuvoje! Rugsėjo 6 d. lydėsiu 
grupę - 15 d. Lietuvoje. Yra likę 
tik keletas vietų. Smulkesnė 
informacija American TraveI 
Service Bureau, 312-238-9787. 
Iki liepos 8 d. būsiu Lietuvoje. 
Grįžęs vėl siųsiu kargo, pa
rūpinsiu video, stereo apara
tūrą. Giminėms iškviesti patar
navimas vyks ir toliau. Tarpi
ninkausiu nebrangiai automo
bilių ir kt. prekių pirkime Lie
tuvoje. Rašykite, pranešdami 
savo telefoną. Grįžęs tuoj pat 
jums paskambinsiu. Romas 
Pūkštys, 9040 S. Roberts Rd., 
Hickory Hills, IL 60457. Tel. 
312-430-4145. 

(sk) 

di jo mokslo, suteikia dvasinę 
gyvybę per pašvenčiamąją 
malonę... „Kur yra Jėzus, ten 
šventa žemė" dar vis ataidi aną 
sekmadienį girdėti žodžiai ir 
skatina jo ieškoti, jį susitikti, 
pabūti su juo. 

Dainuojančios žemaitės, vado
vaujamos Kazio Skaisgirio, nau
jomis ir jau girdėtomis gies
mėmis taipgi padėjo susikaupti, 
pajusti Viešpaties globą ir Die
vo Motinos nuolatinį rūpestį. 
Aukas prie altoriaus nešė sese
lių rėmėjų darbuotojos Maryte 
Saliklienė ir Aniceta Mažeikie 
nė. 

Po Mišių salėje gausiai susi
rinkusius pasveikino pirmi
ninkė Salomėja Endrijonienė ir 
pakvietė prel. V. Balčiūną 
sukalbėti maldą. Visus vaišino 
valdybos sekretorė Valerija 
Čepaitienė, padedant būriui 
talkininkių. Talman Deli. par
duotuvės savininkai Kupci 
kevičiai atgabeno gausybę laši-
niuočių. Buvo prisiminta per 
praėjusius metus amžinybėn 
iškeliavę nariai-rėmėjai. Pa
sveikinti naujai į rėmėjų eiles 
įstojusieji: Marija Bužėnienė, 
Teklė Glimavičienė. Ida Karazi
jienė, Aldona, Birutė ir Irmina 
Lesevičiūtės, Adelė Lietuv-
ninkienė ir Emilija Vilutienė. 
Pirmininkė kvietė dar daugiau 
jungtis į rėmėjų veiklą, nes kar
tu dirbant ištiesta pagalbos 
ranka daug stipresnė. 

Pirmininkė pakvietė ses. Igne 
iš Putnamo, pagrindinio mo
tiniško namo vyresniąją, kalbė
ti jos pasirinkta tema. Ses. Ig
ne peržvelgė šių dienų įvykius, 
prisiminė tautos balsą per 
Sekmines pavergtoje tėvynėje, 
atvirumo ir persitvarkymo fone, 
minėjo, kas vyksta tautiniame 
ir bažnytiniame pasaulyje, 
džiaugėsi kardinolo paskyrimu 
Lietuvai. Plačiau nagrinėjo 
vieno ortodoksų kunigo mintį 
apie persitvarkymą — atgailą. 
Persitvarkyti iš vieno stiliaus į 
kitą neįmanoma be atgailos. 
Dažnai žmogui yra sunku 
prisipažinti, o ypač atsiprašyti, 
atgailauti, bet tik tokiu būdu 
galima prieiti prie sėkmingo 

persitvarkymo. Ses. Igne pa
brėžė, kad dažnas persi
tvarkymas reikalingas asme
nims ir šeimoms. Dažnai reikia 
grįžti į praeitį, pažvelgti, kur 
esi, kokioj netvarkoj ar blogyje 
esi įklimpęs. Pre legentė 
prisiminė Nijolės Sadūnaitės 
misiją — jos drąsą už tiesą, nes 
tik tokia drąsa gali chaosą pa
versti darna, pasiekti vienybę, 
gėrį. Reikia daugiau jautrumo, 
imlumo, kuriuos turėjo Marija, 
Dievo Motina, kuri derino savo 
įžvalgą su apsisprendimu, 
veiksmu. Svarbu atpažinti Die
vo veikimą, nors ir sunku 
pripažinti savo ribotumą. Svar
bu perteikti ne tik tautos, bet ir 
šeimos praeities aidus kitiems. 
Čia prelegentė labai įvertino 
mūsų liaudį, kuri nešė ir neša 
savo tautą ant savo pečių, 
išlaiko vertybes. 

Šioje ses. Ignės paskaitoje 
rodos nebuvo nereikalingo saki
nio ar net žodžio. Aiškiai ir 
d inamiškai liejosi mintys , 
idėjos, pagal kurias tvarkantis 
ir gyvenant tikrai žemė visur 
būtų šventa. 

Poezija ir malda buvo pri
siminti Birželio, trėmimai — 
nukankinti ir žuvusieji. 

Atsilankęs parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas pa
sveikino susirinkusius ir pagyrė 
už gerus darbus, pagalbą toli 
esančioms seselėms, kurių dar
bų vaisiai jaučiami visur ir jų 
skelbiamas Dievo žodis plačiai 
nuaidi. 

Pirm. S. Endrijonienė pa
dėkojo visoms-iems, kurie šio 
sekmadienio susibūrimą padėjo 
įprasminti savo malda, auka, žo
džiu, darbu ir apsilankymu. Pir
mininkė priminė ir ateinantį 
didesnį rėmėjų renginį — 27-ją 
madų parodą spalio 16 d. Jau
nimo centre, kuri visada pa
lengvina seselėms finansiškai 
vykdyti jų užsibrėžtus darbus. 

Agnė Kižienė 

JAUNUČIO PUODŽIŪNO 
BALETO STUDIJOS 

VAKARAS 

Baleto pastatymas „Pelenė" 
įvyko birželio 4 d. vakare Jau-

„Pelenės" scena iš J. Puodžiūno baleto studijos pasirodymo bii/.iui 4 d Jaunu?' > centie. 

IS ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— \Tiko pirmininkas dr. K. 
Bobelis birželio 23 d. išvyksta 
į Romą, kur dalyvaus naujų 
kardinolų, jų tarpe ir vysk. Vin
cento Sladkevičiaus, pakėlime. 

— Vaidilutės Butkytes i r 
Algimanto Mikuckių sūnus 
buvo pakrikštytas Andriaus 
Marijaus vardais birželio 4 d. 
Šv, Kazimiero par. bažnyčioje 
Los Angeles. Krikšto apeigas 
atliko prel. V. Bartuška. Krikš
to tėvai buvo Gailė Radvenytė 
ir Rimas Butkys. Krikštynų 
šaunios vaišės buvo Mikuckių 
namuose. 

nimo centro didžiojoje salėje. 
Esant karštam orui ir ne per 
didelei reklamai, žmonių pusė
tinai prisirinko. Tai vis jaunųjų 
atlikėjų tėvai, broliukai, sesu
tės, tetos ir kiti giminaičiai. Pro
gramą atliko gana didelis kolek
tyvas, apytikriai apie 30 šokėjų. 
Tai vis jaunos mergaitės, kai 
kurios labai jaunos, gal net ir 
priešmokyklinio amžiaus. Joms 
tai buvo labai didelis įvykis, o 
mamoms gal net didesnis. Ma
tėsi, kad studijos vadovo daug 
darbo įdėta. Jis ne tik parengė 
mergaites-šokėjas, bet ir viso 
pastatymo choreografas ir vado
vas. Jaučiasi profesionališka 
ranka. Jis Lietuvoje baigęs 
baleto studiją ir šokęs Valsty
biniame teatre, taip pat šokęs 
Augsburgo baleto grupės pasta
tymuose, tad šiam darbui jau 
gerai pasirengęs. Per visą pasta
tymą jautėsi, kad tai nėra 
mėgėjo darbas. Su tomis mažo
mis mergaitėmis jis sugebėjo 
sukurti tikrą pasakos vaizdą. 
Nebuvo stovinčių ir nežinančių 
ką veikti, šokis sekė šokį ir mer
gaitės dažnai kei tė apsi
rengimą. Čia atrodo, jau mamų 
buvo daug padirbėta. Ne tik rū
bus pasiūt, bet ir trumpu laiku 
perrengti. 

Studiją lanko ne vien tik lie
tuvaitės, programoje mirga įvai
rios pavardės. Taip pat ir salėje 
sėdėjusieji sudarė įvairiaspalvę 
tarptautinę auditoriją. Tačiau 
programos bent viršelis visai 
lietuviškas. O yra tekę matyti 
ir lietuviškų renginių pro
gramas, kurios buvo jau ne lie
tuviškai parengtos. Ir šis pasta
tymas neapsėjo be talkininkų. 
Buvo talkininkais: dekoracijos 
— Sigitas Ramonas, apšvietimas 
— Vida Momkutė, muzika 
(sound) — Anatolijus Siutas. At
skirai reikia paminėti dekora
cijas, kurios buvo kuklios, bet 
skoningos ir paskirtį vykusiai 
atliko. Viską susumavus, pasta
tymą reikia laikyti vykusiu ir 
rūpestingai parengtu. 

J. Ž. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

A D V O K A T A S 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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