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„LKB Kronika, Nr. 75 

(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
Vilnius. 

Raseinių raj. vykdomajame 
komitete balandžio 16 d. buvo 
sušauktas posėdis, kurio metu 
atsakingi darbuotojai priėmė 
nutarimą Nr. 136. Nutartyje M. 
Gavėnaitė kaltinama tuo, jog 
nuo 1987 m. vasario 13 d. 
gyvena neregistruota ir neturi 
pastovios gyvenamos vietos. Už 
pasų stalo įstatymų nesilai
kymą M. Gavėnaitė baudžiama 
administracine tvarka — 
duodamas įsakymas; „Mėnesio 
laikotarpyje prisiregistruoti". 

Gavusi raštišką nutartį M. 
Gavėnaitė parašė pareiškimą į 
Maskvą vyr. prokurorui, iš-
dėstydama aukščiau paminėtus 
faktus ir nurodydama, kad ji 
diskriminuojama vien todėl, jog 
yra buvusi kun. A. Svarinsko 
šeimininke. 

1987 m. gegužės 21 d. M. Ga
vėnaitė galiausiai buvo prire
gistruota Šiluvoje. 

Panevėžys. 1987 m. gegužės 
22 d. Panevėžyje su religinėmis 
apeigomis buvo laidojama XV 
vidurinės mokyklos mokytoja 
G. Petrauskienė. Laidotuvių 
išvakarėse mokyklos direk
torius Kulvinskas ir direk
toriaus pavaduotoja Prans-
kaitienė įkalbinėjo velionės 
motiną Eleonorą Miežanskienę 
laidoti dukrą be bažnyčios. 
Motina nesutiko: „Be bažnyčios 
laidoti man neleidžia sąžinė". 
Tuomet atvykusieji pradėjo gra
sinti, kad toks užsispyrimas 
atsiliepsiąs Miežanskienės tar
nybai ir velionės G. Petrauskie
nės dukrelės tolimesniam gyve
nimui bei mokslui. 

Nepasisekus įbauginti arti
muosius, direktorius Kulvin
skas uždraudė mokiniams ir 
mokytojams dalyvauti mokyto
jos G. Petrauskienės laido
tuvėse. 

KATALIKAI PASAULYJE 
NAUJI ŠVENTIEJI 

Popiežius Jonas Paulius II 
paskelbė Bažnyčios šventaisiais 
117 Vietnamo kankinių. Tai 
svarbus įvykis Bažnyčios gy
venime. Galbūt pirmą kartą 
Bažnyčios istorijoje yra 
paskelbiamas toks didelis šven
tųjų skaičius: 117. Ypatinga yra 
ir šios naujų šventųjų grupės 
sudėtis: aštuoni vyskupai, 
penkiadešimt kunigų, penkias
dešimt devyni pasauliečiai. 

Tautybės atžvilgiu 96 yra viet
namiečiai, vienuolika ispanų, 
dešimt prancūzų. Tarp vyskupų 
ir kunigų dauguma priklausė 
Domininkonų ir kitom vienuoli
jom Tarp pasauliečių daugu
mas buvo šeimų tėvai, viena 
motina, vienas seminaristas, 
šešiolika katekizmo mokytojų, 
šeši kariai, keturi gydytojai, 
vienas siuvėjas, kiti — žem
dirbiai ir žvejai. Šeši buvo 
nukankinti už tikėjimą aštuo
nioliktajame šimtmetyje. Kiti — 
tarp 1835-tų ir 1862-rų metų. 
Juos nužudyti įsakė karaliai 
tironai iš neapykantos krikščio
niškajam tikėjimui. 

Didžiajai daugumai — septy
niasdešimt penkiem — buvo 
nukirsta galva, kiti — pasmaug
ti, gyvi sudeginti, užmušti arba 
mirė kalėjimuose nuo kankini
mų. Buvo nukankinti vien dėl 
to, kad atsisakė po kojomis pa
minti Jėzaus Kristaus kryžių ir 
išsižadėti krikščioniškojo tikė-

KALENDORIUS 
Liepos 23 d.: Apolinaras, 

Brigita, Romulą, Tautvilas, Gil-
mina. 

Liepos 24 d.: Kristoforas, 
Kristina, Kunigunda, Dargvi-
las, Živilė. 

Liepos 25 d.: Jokūbas, Valen
tina, Aušrinė, Manigirdas, Kar-
gaudas. 

Liepos 26 d.: Ona ir 
Joakimas, Švč. M. Marijos tėvai. 
Daugintas, Meilė, Gluosnis, 
Greitutė. 

ORAS 
Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:19. 

Temperatūra šeštadienį 85 1., 
sekmadienį 911.. pirmadienį 92 
1., antradienį 88 1. 

Masinis lietuvių susibūrimas Vilniuje liepos 9 d. Vingio p«tke. Estrada aukštai dešinėje papuošta Gedimino stulpais. 
» 

„Tiesos" nuotrauka 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
kviestas susibūrimas Vingio parke 

Kalbėtojai, trispalvės, himnas, ovacijos 
keliamas klausimas dėl maisto 
produktų kokybės gerinimo. Dėl 
kai kurių maisto produktų pras-

jimo. Pilnas Vietnamo kankinių 
skaičius nėra žinomas. Per tris 
šimtmečius jis siekia šimtą 
trisdešimt tūkstančių.. . J ų 
kraujas buvo naujų krikščionių 
sėkla. Šiandien Vie tnamo 
katalikų Ba*nyči* turi apie 
šešis milijonus narių, taigi 10 
procentų visų gyventojų. Veikia 
25 vyskupijos, vadovaujamos 
vietinių vyskupų. Sostinės 
Hanoi arkivyskupas yra kardi
nolas. 

BAŽNYČIŲ VIENYBĖS 
ILGESYS 

Milano kardinolas ir Europos 
vyskupų konferencijų tarybos 
pirmininkas Martini, Lenin
grade kalbėdamas Rusijos 
krikščionybės jubiliejinėse iš
kilmėse, ypatingu būdu pabrėžė 
Europos tautom bendras krikš
čioniškas šaknis, pažymėdamas, 
kad religinis tikėjimas niekada 
nesudaro žmogaus ir visuome
nės pažangai. Mes nuoširdžiai 
užjaučiame, kalbėjo kardinolas 
Martini, tas Bažnyčias ir visus 
tuos krikščionis, kurių laisvė 
praeityje nebuvo ir dar dabar 
nėra reikiamai gerbiama. 
Kardinolas pažymėjo, kad 
krikščionybės Rusijoje jubiliejus 
visu ryškumu atskleidžia kata
likų ir stačiatikių Bažnyčių 
išsiskyrimą, dėl to sukelia gilų 
liūdesį, bet drauge dar stipriau 
padeda pajusti pilnos abiejų 
Bažnyčių vienybės ilgesį. 

V i l n i u s . Liepos 12 d. 
„Draugo" numeryje buvo žinios 
apie įvykusią demonstraciją — 
susirinkimą Vingio parke, 
kuriame dalyvavo apie 100,000 
žmonių, kai apie tai pranešė ofi
ciali sovietų ,,Tasso" žinių 
agentūra ir Reuterio agentūra. 
Tapačią dieną ir pavergtoje Lie
tuvoje, Komunistų partijos orga
nas „ Tiesa" rašė apie tą patį 
įvykį ir įdėjo čia perspausdi
namą nuotrauką. 

Daug dar neskelbtų dalykų 
sužinome iš tame masiniame 
mitinge kalbėjusių asmenų. Tad 
skaitytojų žiniai kelios ištraukos 
iš jų kalbų. 

* 
„ T i e s a " rašo, kad įvyko 

Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio surengtas visuomenės su
sitikimas su partinės konfe
rencijos delegatais. Buvę ir 
atvykusių iš kitų respublikų. 
Mi t ingą pradėjo Sąjūdžio 
atstovas filosofas A. Juozaitis ir 
pakvietė kalbėti rašytoją V. Pet
kevičių. 

Ok. Lietuvoje 
mirė kun. J. Vičiulls 
Liepos 12 d. Kretingos li

goninėje mirė a.a. kun. Jonas 
Vičiulis, Pl ikių Klaipėdos 
krašte klebonas. Velionis buvo 
gimęs 1915 m. kovo 8 d. Kunigu 
įšventintas Kaune 1946 m. kovo 
17 d. Dirbo įvairiose Telšių 
vyskupijos parapijose, o nuo 
1971 metų buvo klebonas 
Plikiuose. Palaidotas savo gim
tinėje Grūšlaukyje, Salantų 
vlasč., Kretingos apskr. 

Tai jau devintas Lietuvoje ir 
trečiasis Telšių vyskupijoje 
šiemet miręs kunigas. Apie 60 
parapinių bažnyčių šioje 
vyskupijoje jau neturi savo 
kunigo ir yra aptarnaujamos iš 
kitur atvažiuojančių. 

Rašytojo žodis 

Rašytojo nuomone, dar daug 
ką respublikoje tebekausto stag
nacijos laikų dvasia. Nūdienos 
reikalavimų neati t inka kai 
kurie spaudos organai, televi
zijos ir radijo laidų turinys. Dar 
i š l ikus ios kitos nesveikos 
stagnacijos laikotarpio apnašos. 
Persitvarkymo vilkinimas gali 
padaryt i nepataisomą žalą 
v i suomenei . Reikia veikti 
ryžtingai, kad neatgimtų stali
nizmas, kad būtų gerbiamas 
tautos ir kiekvieno žmogaus 
orumas. Remdami partijos, M. 
Gorbačiovo politinę liniją,, 
akcentavo kalbėtojas, mes 
turime sutelktomis jėgomis kuo 
greičiau pertvarkyti valdymo 
mechanizmą. 

Ignal inos e lektr inės 
problema 

Partijos komiteto sekretorius 
A. Brazauskas pasakė, jog buvo 
gauta daug laiškų iš žmonių su 
pasiūlymais prieš važiuojant į 
Maskvą. Buvo gauta ir Persi
tvarkymo sąjūdžio pasiūlymai. 
„Pranešu čia susirinkusiems, 
kad visi jie buvo pateikti kon
ferencijai. . . Šiandien daug 
k a l b a m a apie respubl ikos 
suverenumą. Mes suprantame 
tas mintis ir jausmus. Tam 
reikia, kad Tarybų Lietuva 
būtų kuo turtingesnė. Vadinasi, 
visi tu r ime geriau dirbti... 
pagalvokime kaip daugiau 
gaminti ir parduoti... Teisingai 

tos kokybės nemažai pareigūnų 
nubausta. Matyt, čia turėsime 
imtis dar griežtesnių priemonių. 
Daug kalbama apie Ignalinos 
atominės elektrinės statybą. 
Noriu pranešti, kad trečiojo jos 
energobloko statybos finansa
vimas nutrauktas". 

Centro dikta tas ir Nemunas 
Sąjūdžio atstovai R. Ozolas 

pasakė, jog tęsiasi šalies 
centrinių organų administra
cinis diktatas, kad būtina didin
ti respublikų savarankiškumą. 
Jis sakė, jog iš tribūnos buvo 
pasakyta, kad grėsminga yra 
Lietuvos ekologinė situacija ir, 
kad reikia konstituciškai 
įtvirtinti valstybinę lietuvių 
kalbos padėtį. Ką galėjo, 
Lietuvos komunistų partijos de
legatai konferencijoje padarė, 
kalbėjo žmonėms Ozolas. 

Kitas Sąjūdžio narys fizikas Z. 
Vaišvila sakė, kad Lietuvos 
žemėlapyje nemaža „karštų 
taškų". Tai jau minėtoji Igna
lina ir Mažeikiai, Jonava ir 
Kėdainiai, Neringa ir Nemu
nas. Nemunas esanti „problema 
Nr. 1". Tik skubus valymo įren
ginių Kaune statymas gali 
išgelbėti jį nuo pražūties. Deja, 
visuomenės balsas, sprendžiant 
ekologines problemas, toli gražu 
dar ne visuomet išklausomas. 

Ekonomistė K. Prunskienė 
sakė, kad valdymo aparate 
nemažai tokių žmonių, kuriems 
pats persitvarkymas atrodo 
kaip rūstus nuosprendis. Ir 
todėl jie nenori užleisti pozicijų. 

Atsigręžti į kaimą ragino 
konferencijos delegatas V. Miš
kinis. Komandiniai administra
vimo metodai paliko negerus 
pėdsakus kaimo gyvenime — 
gamtos užteršimą, nitratais 
prisotintus produktus. Jis kons
tatavo: „Šiandien duok daugiau 
negu vakar, rytoj duok daugiau 
negu šiandien". 

Rašytojų žodis 

Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirm. V. Martinkus kalbėjo, kad 
„nuo mūsų energijos, išminties, 
darbštumo priklausys, ar 
būsime savo žemes, savo ūkio. 
savo kultūros seimininkai. 
Reikia, kad mūsų mokslininkai, 
ūkiniai vadovai pagaliau išaiš
kintų ir pasakytų, koks yra 
respublikos indelis j bendrą 
šalies aruodą ir ka mes patys iš 
jo pasisemsime. ka gauname. 
Reikia, kad mu-u kultūros 

veikėjai imtųsi savarankiškai 
tvarkyti liaudies švietimą, 
mokslą, meną. Tai nelengva, 
bet tai padaryti būtina". Jis dar 
priminė Kremliuje priimtą rezo-
liuciją, kurioje pasakyta: 
„Skatinti, kad tautos, kurios 
vardu pavadinta respublika, 
kalbos mokytųsi jos teritorijo
je gyvenantys kitų tautybių pi
liečiai, pirmiausia vaikai ir 
jaunimas". Jis ragino tas rezo
liucijos politines prielaidas pa
versti Lietuvoje įstatymu. 

Pagerbt i žuvusieji 
Poetas S. Geda ir filosofas J. 

Minkevičius dar kalbėjo, „kad 
persitvarkymas — tai šalies 
atgimimas, tautos atgimimas. 
Kalbėtojai ragino prikelti 
gyvųjų atmintyje visus tuos, 
kurie nukentėjo nuo stalinizmo. 
Poeto Gedos pakviesta, minia 
tylos minute pagerbė stalinizmo 
aukų atminimą. Griežtai 
pasisakyta prieš persitvarkymo 
trukdytojus. Kalbėjo ir sąjūdžio 
nariai žurnalistai A. Čekuolis, 
V. Tomkus ir muzikologas V. 
Landsbergis. Atėjo laikas būti 
pačiais savimi, nebijant būti 
apkaltintiems vietiškumu, nes 
mes patys, o ne kas kitas, atsa

kingi už tą žemės kampelį, 
kuriame gyvename, rašoma 
„Tiesoje" liepos 12 d. 

Ovacijos ir h imnas 

„Tiesa" rašo, kad mitinge 
buvo nemažai tr ispalvių 
vėliavų, o kai buvo pranešta, 
kad tautinės vėliavos reikalas 
buvo apsvarstytas vyriausybėje 
ir, kad greitai turėtų tai būti 
sutvarkyta įstatymu, kilo ovaci
jos ir buvo sugiedota „Tautiška 
giesmė". „Tiesa" tačiau bijojo 
parašyti, kad tai buvo laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos him
nas. Susirinkusiai miniai buvo 
pranešta , kad susirinkimo 
rengėjai norėjo iškelti tris 
vėliavas: Sovietų Sąjungos vals
tybinę, komunistinės Lietuvos 
ir Lietuvos tautinę vėliavą, bet 
kažkas nupjovė trosus. Pakilo 
tik trispalvė. 

„Tiesa" rašo, kad per mikro
foną buvo pranešta, kad Vingio 
parke dalyvavo 90-100 
tūkstančių žmonių. Ir sako, kad 
uniformuotų tvarkdarių beveik 
nesimatė. Bet ir Persitvarkymo 
sąjūdžio tvarkdariams su žaliais 
raiščiais, atrodo, darbo kaip ir 
nebuvo. Skirstėsi žmonės 
pamažu, dainuodami liaudies 
dainas. „Tiesa" dar prideda: 
„Ačiū prie mikrofono pri
ėjusiam Vaclovui Daunorui — 
už sugiedotą ,Ilgiausių me
tų' "... 

„Prasideda nauja era" 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Illinois gubernatorius 
James Thompson, kalbėdamas 
apie Demokratų partijos 
priimtą platformą, priminė de
mokratų priimtus 30 naujų 
pasiūlymų, kuriems reikalinga 
bilijonai dolerių, bet nepasakė 
iš kur demokratai gaus tuos 
pinigus. Kad turėtų tas mil
žiniškas sumas, teks padidinti 
mokesčius. 

— Amerikos Socialistų parti
jos vadas Michael Harrington 
New Yorke pasakė, jog jam 
labiau patinka Jacksonas su 
savo liberalia programa, bet 
yra patenkintas ir Dukakio pro
gresyviais pasisakymais. 

— Olandijos ambasada, kuri 
atstovauja Izraelį ryšiuose su 
Sovietų Sąjunga, pranešė, kad 
sovietai išdavė vizas Izraelio 
delegacijai atvykti į Maskvą ir 
pradėti pasitarimus diplomati
nių ryšių reikalu. 

— Maskvoje „Pravda" 
pranešė, jog buvusio sovietų 
vado Brežnevo artimiesiems 
atimtos visos privilegijos.kurios 
buvo teikiamos, kai jis buvo 
valdžioje. Palikta tik pensija, 
kurią jo giminės savo darbu už
sidirbo. 

— Izraelio užimtoje terito
rijoje vyksta didelės riaušės, nes 
palestiniečiai protestuoja prieš 
Izraelį, kuris uždarė mokyklas. 
Yra užblokuoti keliai, daužomi 
langai ir mušami palestiniečiai. 
Nušauti 4 palestiniečiai. 

— Iš Amerikos ambasados 
Maskvoje pranešama, jog 
Sovietų vyriausybė paklausė, ar 
Amerika priimtų armėnų 
laisvės kovotoją Paruir Airi-
kyan į Ameriką. 

— Sovietų Sąjunga pranešė, 
kad ji išardytų radarų komp
leksą Sibire, jei su Washingtonu 
galėtų išrišti esančius skirtu
mus 1972 metų branduolinės 
sutarties klausimais. Baltieji 
rūmai kaltina Sovietus, kad ra
daras sulaužė 1972 m. pasira
šytą sutartį. 

— Tokyo mieste kalbėjo 
Valstybės departamento sekr. 
G. Shultzas spaudos atstovams 
ir čia pasakė, kad Amerika 
nesirengia atšaukti savo karo 
laivyną iš Persų įlankos. 

Atlanta. — Demokratų parti
jos konvencija pasibaigė, kai 
nominuotasis į prezidento postą 
Michaelis Dukakis pasakė savo 
kalbą, kad jis sutinka būti par
tijos kandidatu į JAV preziden
to postą. 

Su pasitikėjimu ir optimizmu 
jis deklaravo: „Reagano era 
pasibaigė ir prasideda nauja 
era". „Mes laimėsime dėl to, 
kad mes esame partija, kuri tiki 
į amerikiečių svajonę", kalbėjo 
Dukakis parafrazuodamas Mar
tin Luther King anuomet turėtą 
šūkį. Jo pasakytoje kalboje 
nebuvo nieko naujo, ko nebūtų 
buvę pasakyta rinkimų kom
panijos metu. Prisimindamas 
viceprezidentą G. Bush, 
Dukakis pasakė: „Šie rinkimą' 
nėra apie ideologiją, bet apie 
gerovę". Kandidatas j prezi
dentus daug žadėjo amerikie-
čian^bet nepasakė iš kur ims 
lėšas tiems pažadams įgyven
dinti, taip komentavo septintojo 
televizijos kanalo komenta
toriai. 

Kur pavergtos tautos 

Omni koliziejuje, kuriame 
paprastai vyksta cirko pasiro
dymai, demokratų delegatai 
plojo savo išrinktajam po kiek

vieno jo kalbos paragrafo. Kai 
jis baigė savo kalbą, pasigedome 
joje, kad Demokratų partijos 
prezidentinis kandidatas 
Michael Dukakis niekur neužsi
minė komunizmo, nuo kurio 
kenčia pasaulyje milijonai 
žmonių, o jam pavergtųjų tautų 
klausimas visai neegzistavo. 

Sen. Lloyd Bentsen buvo 
nominuotas truputį anksčiau tą 
pačią dieną aklamacijos būdu į 
viceprezidento poziciją. Jis savo 
kalboje puolė Reaganą už biu
džeto nesubalansavimą. 

Baigdamas savo kalbą 
Dukakis padėkojo J. Jacksonui 
už gerą rinkime propagandą ir 
už ameriekičių patraukimą į gė
rį, paminėdamas jo vaikus ir 
juos pristatydamas konvencijai. 
Po jo kalbos jie visi buvo pa
kviesti ateiti j estradą ir kartu 
su visais demokratų žymiaisiais 
žmonėmis priėmė delegatų svei
kinimus. 

Graikų reakcija 

Chicagoje graiku bendruo
menės nariai džiaugiasi, kad jų 
tautietis nominuotas į prezi
dentus. Bet kai kurie sako, kad 
nebalsuojama už kandidatą 
vien tik todėl, kad jis yra tavo 
tautybės. Taip sako graikų 

— Maskvos televizija filmavo 
tą didįjį mitingą Vilniuje, 
kuriame dalyvavo 100,000 
žmonių ir žada parodyti visame 
krašte, praneša Reuterio žinių 
agentūra. 

bendruomenės pirmininkas 
Themi Vasils, kuris sakosi dar 
neapsisprendęs už ką balsuosiąs. 
Yra klaida, jei mes balsuojame 
tautiniu pagrindu, pasakė 
Petros Kogianis. Dianos resto
rano savininkas. „Aš nesutinku 
su Maikio Dukakio užsienio 
politika dėlto, kad jis yra prieš 
Contras, dėl to. kad yra prieš 
pagalbą tiems, kurie kovoja 
prieš 50,000 komunsitų Angolo
je ir klauso Castro įsakymų". 
„Jis yra prieš Strateginio ap
sigynimo iniciatyvos programą. 
Jis yra taip pat prieš MX 
raketas, iš aš manau, kad jis 
nereprezentuoja mano įsitiki
nimo, kas yra svarbu stipriai 
Amerikai". „Bet aš sutinku su 
jo pasirinkimu sen. Bentseno 
viceprezidento pareigoms. Jis, 
deja, turėtų būti Busho vice
prezidentu", taip kalbėjo 
graikas Pet ros Kogianis, 
pridėdamas, kad daug graikų 
turbūt balsuos už Dukakį. 
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DIEVAS, KURIO VARDAS 
YRA „AŠ ESU" 
KUN. ANTANAS RUBŠYS 

Ne sykį praei t is mums kel ia 
ner imą, o a t e i t i s b a i m e . 
Kremtamės dėl praeities nuo
sprendžių, nenorėdami sau 
atleisti padarytų klaidų. O atei
tis baugina, nes nežinoma. Mat 
rytojus d a u g žada, bet nėra tik
ras. 

Prieš dvidešimt metų Jung
t in ių V a l s t i j ų e r d v ė l a i v i s 
pasiekė Mėnulį. Tai buvo Kūčių 
vakarą. Astronautas Frank Bor
manas pasveikino Žemės gyven
tojus skait iniu iš Pradžios kny
gos: 

„Pradžioje Dievas sukūrė dan
gų ir žeme. Žemė buvo dyka ir 
betvarkė. Tamsa niūksojo vir
šum pragarmės, ir Dievo dvasia 
p leveno v i r š u m v a n d e n ų . 
Dievas tarė : ,Tebūnie šviesa!' Ir 
atsirado šviesa. Dievas matė , 
xad šviesa buvo gera. Dievas 
atskyrė šviesą nuo tamsos. Švie
są Dievas pavadino diena, o 
tamsą — nakt imi . Subrėško 
vakaras .ir aušo rytas: pirmoji 
diena" (Pr. 1, 1-5). 

Pasveikinimas Kūčių vakarą 
nuo tolimo Mėnulio su skaitiniu 
apie Dievą — Kūrėją, kur is 
taria ..Tebūnie šviesa!" ir suku
ria šviesą savo žodžiu. 

Tamsa y r a niūri. Naktis y ra 
niūri, nes tamsi . Gyventi praei
timi, k remtan t i s dėl klaidų ir 
nuosprendžių, yra niūru. Kodėl? 
Dievo — Kūrėjo vardas nėra A š 
Buvau. Gyventi ateitimi, da
bartyje ga l inė j an t i s su bū
simomis problemomis, kel ia 
baimę. Kodėl? Dievo — Kūrėjo 
vardas nėra A š Būsiu. Gyventi 
dabar, nors dabart is ir duobėta 
yra ir svarbu, ir lengva. Kodėl? 
Dievas — Kūrėjas yra kartu, nes 
jo vardas y r a Aš Esu . Dievas 
yra Amžinasis ir Visagalis A š 
Esu. 

Sv. R a š t a s — Dievo žodis . 
Skaitinys apie šviesos sukūrimą 
yra Dievo žodis. Žodžiu žmogus 
prašnekina žmogų. „Labas!" 
„Kaip e inas i?" „Sėkmės!" iš
reiškia mintį ir neša linkėjimą, 
rūpestį, širdį. Žodis Dievo, kurio 
vardas yra A š Esu Šv. Rašte 
prašnekina skaitytoją, išreiškia 
Dievo mintį bei rūpestį žmo
gumi ir ieško atsakymo — pasi
tikėjimo. Skai t inys apie Dievą, 
dangaus ir žemės Kūrėją, y r a 
tikėjimo pare iškimas: Pasaulis 
turi pradžią, — Dievas yra jo 
Kūrėjas. Dievo žodis „Tebūnie!" 
yra tiltas t a r p Dievo ir kūrinių. 
Skaitinys apie pasaulio pradžią 
yra vaizdingas. Lengva jį atsi
minti: savai tės sąranga. Šešios 
dienos kūrimo, o septinta poilsio 
— Kūrėjas ilsisi. Skai t in io 
sąranga rodo. kad pareiškimas 
apie kūr imą nėra moksliškas: 
pareiškiama, kad pasaulis y ra 
Dievo sukur tas , o ne kaip buvo 
pasaulis sukur t a s . 

Trys d i e n o s su plačiu aki
račiu fpr. 1, 3-10).Šviesa y r a 
pirmasis Dievo kūrinys. Pirmą
ją kūrimo dieną Dievas atskiria 
šviesos sukūr imu dieną nuo 
nakties. Nak t i s — tamsos metas 
žmogų baugina . Vakaras ir 
rytas apvaldo naktį — tamsos 
metą. Antrąją kūrimo dieną 
dangaus sk l iauto sukūrimu 
Dievas a tskir ia vandenis po 
skliautu nuo vandenų viršum 
skliauto. O trečiąją kūrimo 
dieną Dievas sukuria sausumą 

ir atskiria žemę nuo jūros. 
Kitos trys dienos turi siau

resni akiratį (Pr 1,11-31). Ket
virtąją dieną Dievas įsako žemei 
pasipuošti žalumynais. „Žemė 
teželdina žalumynus — visokius 
auga lus , duodančius sėklą, 
visokius medžius, vedančius 
vaisius su saviška sėkla". Penk
tąją dieną Dievas įsako dangaus 
sk l i au tu i p a s i p u o š t i švie
suliais, — dienos šviesuliu saule, 
nakties šviesuliu mėnuliu ir 
žvaigždėmis. „Šviesulius Dievas 
pritvirtino prie dangaus skliau
to, kad šviestų virš Žemės, vieš
patautų dienai ir nakčiai ir 
skirtų šviesą nuo tamsos" . 
Šeštąją dieną Dievas įsako jūros 
vandenims knibždėti gyvūnais, 
o žemės dangaus paskliautėms 
priimti paukščius. „Vandenyse 
tegul knibžda gyvūnų, ir paukš-
čiau teskraido virš žemės dan
gaus paskliautėmis... Žemė teiš-
duoda ... gyvulių, roplių ir lauki
nių žvėrių". 

Šeštoji diena kū r imo pa
sakojime yra ypatinga. Šeštąją 
dieną papuošia Žemę Adam 
sukūrimu. Adam y ra žmonija, 
Žemės kūrinys ir Žemės vaikas, 
— Dievas „kaip vyrą ir moterį 
juodu sukūrė" (Pr. 1, 27). Adam 
— „vyras ir moteris" yra sukur
ti pagal Dievo „atvaizdą ir pa
veikslą". 

„Dangus ir žemė, ir visa, kas 
j i ems p r i k l a u s o , buvo pa
daryta". O „spetintąją dieną 
(Dievas) ilsėjosi po viso savojo 
darbo" (Pr. 2, l-4a). 

Pasaulio ištaka yra Dievo 
žodis. Skaitinys apie pasaulio 
kūrimą kelia religinį klausimą. 
Į kvėp t a s i s a u t o r i u s žinojo 
mažiau, negu mes žinome, kaip 
sukurtas pasaulis. J a m rūpi ap
tarti Dievą — Kūrėją ir pasaulio 
ryšį su juo. Dievas — Kūrėjas 
pasakojime yra vispusiškai savi
tas v ienas ir v ienintel is . Liu
dijama aiškų monoteizmą. Šis 
vienas ir vienintelis Dievas yra 
pasaulio Kūrėjas — jis „matė, 
kad visa, kas jo sutverta, buvo 
labai gera" (Pr. 1, 31). 

Pasaulis yra pavaldus Dievui 
— Kūrėjui, nes yra jo sukurtas . 
Kūriniai — saulė, mėnulis, že
mė jū ra , gyvūnai pak lūs ta 
Dievo — Kūrėjo žodžiui „Tebū
nie!" Tuo tarpu šumerai , babi
loniečiai, asirai Saulę, Mėnulį, 
Žemę, Jūrą, gyvūnus laikė 
dievybe ir garbino kaip dievus. 

Dievo — Kūrėjo galybė kurt i 
yra nuostabi ir nereikalauja pa
stangų. Dievas, kurio vardas 
yra Aš Esu pašaukia į būtį žo
džiu „Tebūnie!" Vatikane yra 
Cappella Sist ina su Miche-
landželo (Michelangelo) fres
komis lubose. Freskos vaizduoja 
pasaulio ir Adomo bei Ievos 
kūrimą pagal Pradžios knygos 
pirmuosius skyr ius . Antroji 
freska tuojau pat pagauna 
dėmesį: Dievas — Kūrėjas savo 
visagaliu žodžiu „Būk/Tapk!' 
sukuria Žemės kūrinį, Adomą. 
Adomas, Kūrėjo pirštu paliesc 

tas, atveria akis ir stojasi. 
Žmogus — Žemės kūrinys kū

rimo pasakojimas žėri orumu 
tarp visų kitų kūrinių. J am 
duota galia dalyvauti pasaulio 
valdyme, nes j is yra sukur tas 
„kaip Dievo atvaizdas". 

(Bus daugiau) 

Laisva la ik is stovykloje. 

„ATEITIES" LITERATŪROS 
FONDO VEIKLA 

Šiuo metu „Ateities" Litera
tūros fondas vykdo naujų narių 
vajų. Fondo nar iu gali tapti 
k iekvienas lietuvių grožinės 
literatūros ateitimi susirūpinęs 
s k a i t y t o j a s . M e t i n i s na r io 
į n a š a s — dvideš imt penki 
do le r ia i , o s tudi juojančiam 
jaunimui — tik dešimt dolerių. 
Fondo nariu tapti labai lengva: 
pakanka nusiųsti savo adresą ir 
nario mokestį Vakarei Valai
t ienei, 7215 So. Sacramento 
Ave., Chicago, IL 60629. Fondo 
n a r i a i g a u n a visas fondo 
grožinės l i t e ra tūros serijos 
knygas be atskiro mokesčio, o 
ta ip pat gali ypač patraukl ia 
kaina užsiprenumeruoti specia
lius leidinius (pavyzdžiui — 
dabar spausdinamą Aisčio raštų 
pirmąjį tomą t ik už dešimt do
lerių). 

Šįmet literatūros mėgėjams 
ALF pateikė sensaciją: išleido 
pirmąsias dvi Kazio Almeno de
tektyvinės trilogijos knygas: 
„Saują skatikų" ir „Lietingos 
dienos Palangoje". Trečiajam 
d e t e k t y v i n i a m r o m a n u i 
Almenas praėjusią vasarą rinko 
medžiagą Kaune. 

Vasaros gale „Atei t ies" Lite
ratūros fondas išleis pirmąjį Jo
no Aisčio raštų tomą (planuoja
mi keturi tomai). Raštus reda
guoja Alfonsas Nyka-Niliūnas ir 
Antanas Vaičiulaitis. Pirmąjį 
raš tų tomą galima j au dabar 
užsiprenumeruoti už 15 dol. 
(ALF nariams — tik 10 dol.) Tai 
maždaug 500 puslapių gražaus 
formato ir dailaus įrišimo kny
ga, kuri kaups „Aisčio" poetinį 
palikimą. 

Planuojama leisti Vlado Šlai

to eilėraščių rinkinį „Vyšnios 
pavasarį", taip pat spaustuvei 
ruošiama Danguolės Sadūnai-
tės poezijos knyga „Diena gro
žiu įka i t in ta" ir kun. Ričardo 
Mikutavičiaus eilėraščių rinki
nys „Kad Lietuva neišsivaikš
čiotų". Laukia eigos ir Kazimie
ro Barėno naujas r o m a n a s 
„Meškos maurojimo me ta i " , 
Henriko Nagio poezijos r inkti
nė. Tad derlius didelis, ir „Atei
ties" Literatūros fondas kviečia 
ta lkininkus. Tapdami ALF na
riais labai regimu būdu padėsi
me lietuviškajai grožinei litera
tūrai pasklisti po visą platų pa
saulį. ALF 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

Studentų ateitininkų sąjun
gos vasaros stovykla „Medis" 
vyks Kretingos stovyklavietėje 
prie Toronto, Kanadoje, nuo 
penktadienio*,rugpjūčio 26 d. iki 
penktadienio, rugsėjo 2 d. Re
gistracijos lapus galima rast i 
SAS CV aplinkraštyje. Dėl 
tolimesnių informacijų skam
b i n k i t e Gyčiui B a r z d u k u i 
(313-996-8980), Dariui Poli-
kaičiui (312-434-2243) a rba 
„SAS Hotline" (312-476-4324). 

J A U N Ų J Ų ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

Dainavoje pereitą sekmadienį 
prasidėjo Jaunųjų Ateit ininkų 
vasaros stovykla. Stovyklauja 
per 110 jauniausių ateitininkų. 
Stovyklą surengė Jaunųjų Atei
tininkų Centro valdyba, kurios 

Kun. dr . Valdemaras ( u k u r a s 

p i rmininkė yra La ima Šalčiu
v ienė . V y r i a u s i a s tovyklos 
vadovė y ra dr. Mary tė Gaižu-
t ienė. Vadovėms ta lk ina visas 
būrys vyresniųjų moksleivių, 
s tudentų ir sendraugių ateiti
ninkų. Oras š i l tas , bet gražus. 
Pakil i nuota ika . Gerai suor
ganizuota ir išplanuota sto
vyklos programa. 

ATEITININKŲ 
F E D E R A C I O S FONDAS 

Ateit ininkų Federacijos fondo 
valdyba savo pirmajame posė
dyje, 1988 m. liepos 13 d., 
pasiskirs tė pareigomis: 

Povilas Kil ius — pirmininkas 
dr. Ona Daugirdienė — sekre

torė 
dr. Vacys Šaulys — iždininkas 
dr . Kazys Ambroza i t i s — 

narys 
dr. Pe t ras Kisiel ius — narys 
dr. Vy tau tas Vygantas — na

rys. 
Ateit ininkų Federacijos fondo 

valdybos adresas yra: 12057 S. 
McVickers St., Palos Heights, Il
linois 60463. 

ATEITININKŲ STOVYKLŲ 
K A L E N D O R I U S 

A t e i t i n i n k ų s e n d r a u g i ų 
są jungos (ASS) — Dainavoje, 
liepos 31 - rugpjūčio 7 dienomis. 

Studentų ateit ininkų sąjun
gos (SAS) — Kretingoj, Wasaga, 
r u g p j ū č i o 26 - rugsė jo 2 
dienomis. 

Ateit ininkų Studijos dienos 
Dainavoje, rugsėjo 2 - 5 die
nomis. 

SVEIKINAME 
DVASIOS VADĄ 

Kun. dr. Valdemaras Cukuras 
švenčia savo kunigystės 50 
metų sukaktį. J is , kaip jubilia
tas , padėkos šv. Mišias aukos 
per L ie tuvių S u s i a r t i n i m o 
šventę liepos 24 d., Putname, 
Conn . Tą d iena Damoksla 

pasakys kun . dr . Kęs tu t i s 
Trimakas. 

Ateitininkų skyriaus bendra
darbiai ir skaitytojai sveikina 
mielą Ateitininkų Federacijos 
dvasios vadą ir linki daug 
sveikatos, energijos ir entu
ziazmo dirbti ir toliau ateiti-
ninkijai. 

6132 S. Kedzie Ave. , Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 
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Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 1-7 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS !R CHIRURGAS 

Family Medtcal Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Sitver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T#l 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

DR. U N A S A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71«t Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uttaianlan Plaza Court 
Tai. 925-8266 

Of* tai . 566-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Street 
Vai pirm , antr. ketv ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy (Hwy. 30) 
Olympia Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chiropractlc — 
5522 S. Woit Rd. 

VYestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr.. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Ofs. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 471-3300; raz. 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 
Marquette 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 pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St. Chicago IL 
Tai. 476-2112 

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin. I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory HINs, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tai. 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 

Kab. tai . LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr i?-6. penkt 10-12, 16 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius :r 

Contact lenses" 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 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 plaučių ligos 

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

11800 Souttmest Higharay 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai . 776-2880. rez. 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 

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

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

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



Lietuvos Vyčių 

75-RIŲ METŲ 
SUKAKTIES SEIMAS 

Veikli ir daug gerų darbų Lie
tuvai, lietuvybei ir krikščiony
bei padariusi Lietuvos Vyčių or
ganizacija šiemet švenčia savo 
gyvavimo 75-rių metų sukaktį. 
Šią sukaktį ji minės jubiliejiniu 
seimu Amerikos sostinėje Wa-
shingtone liepos 27-31 dienomis. 
Ten suvažiuos ne tik delegatai 
iš visos Amerikos, bet taip pat 
bus nemaža ir svečių. Net nepri
klausantieji vyčių organizacijai 
ją gerbia, jos veikla praeityje ir 
dabartyje žavisi, ja nori pasekti, 
kad jaunoji karta išaugtų sąmo
ningai lietuviška ir ištikimai 
amerikietiška. Senolių tėvynė 
jiems paskatas praeityje, aks
tinas veikti dabartyje, o gyve
namasis kraštas yra duonos ir 
gyvenimo teikėjas. 

Prieš 75-rius metus balandžio 
27 d. Lavvrence mieste, Šv. 
Pranciškaus parapijos ribose, 
susirinko tik iniciatorių būrelis, 
kuriems vadovavo idealistas 
Mykolas Norkūnas, vadinamas 
vyčių tėvu. Jie įsteigė organiza
ciją, kurią pradžioje pavadino 
,,Lietuvos Saka la i s " . Tais 
pačiais metais Lietuvių Ka
talikų federacija vyčių organiza
ciją patvirtino, bet pavadino 
„Lietuvos Vyčiais", kad skirtųsi 
nuo kitų tautų panašių jaunimo 
organizacijų. Jos šūkis buvo 
,,Dievui ir Tėvynei" arba „Vis
kas Lietuvai, Lietuva Kristui". 
Taip vyčių organizacija įėjo į lie
tuvių katalikų istoriją, susidū
rė su visus katalikus ir jų orga
nizacijas koordinuojančia 
katalikų federacija. Tik per 
kelerius metus — jau 1919 
metais Lietuvos Vyčiai turėjo 12 
kuopų su daugiau kaip 700 
narių. 

Mažiau sekėsi pačiam M. Nor
kūnui savo gyvenamoj vietoj dėl 
lietuvių susiskaldymo į katali
kus ir pagal lenkus į nepriklau
somus — „nezaležninkus" ka
talikus. Šie nepripažino popie
žiaus, vietos vyskupų ir jų pa
skirtų kunigų. Taip pat čia 
veikė ir socialistai ir ateistai, 
kurie priešinosi vyčių įsikū
rimui. Dėlto pačiam Lavvrence 
mieste įsikūrė tik 78 kuopa, tar
tum pavėlavęs ir nelaiku gimęs 
kūdikis. 

Nors M. Norkūnas, vyčių stei
gėjas, buvo vedęs lenkę ir išau
gino lenkišką šeimą, bet jis il
gai kovojo, kad vyčiai būtų tik 
lietuviška organizacija ir kad 
kuo mažiausiai pasitaikytų miš
rių vedybų. Net ryšiai su ki
tomis panašiomis svetimtaučių 
organizacijomis buvo draudžia
mi, bent vengiami, kad nebūtų 
sus idraugavimų ir mišrių 
šeimų. Tik vėliau to buvo atsi
žadėta, kai buvo pastebėta, kad 
ir kitos tautos antroji pusė gali 
būti tikrai nuoširdus vyčių 
veikėjas, Lietuvos reikalais 
susirūpinęs, lietuviškumui atsi
davęs, nors ir nepaliekąs savo 
kilmės. Dabar tas ne tik nedrau
džiama, net nevengiama. Visi 
jaučiasi šio krašto gyventojai, 
tik turį rūpintis ir savo tėvų ar 
senolių tėvynės reikalais. 

Lietuvos Vyčių organizacija, 
nors pradžioje buvo skirta tik 
jaunimui, greitai augo, stiprėjo, 
steigė kuopas, kur tik buvo jau
nesnių lietuvių, besirūpinančių 
savo tautiniu klausimu ir savo 
tėvynės reikalais. Ypač tai buvo 
žymu Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę ir už laisvę ko
vojant su įvairiais priešais, į 
nepriklausomą valstybę besikė

sinančiais. Lietuvos vyčiai davė 
savanorių, bet labiausiai buvo 
vertinamas jų prisidėjimas lė
šomis prie mokslinių veikalų 
leidimo, prie Lietuvos kaimo 
jaunimo pavasarininkų ar 
mokslus einančių ateitininkų 
rėmimo. Jie rėmė Tarybos 
pasiųstus atstovus, kurie kovo
jo už Lietuvos tarptautinį 
pripažinimą ir jos vardo 
įtraukimą į tarptautines dery
bas. 

Vyčių organizacijos nariai 
dalyvavo delegacijoje pas 
Amerikos prezidentą, buvo na
riai veiklių organizacijų, kurios 
rūpinosi Lietuvos nepriklau
somybe ir jos atstatymu. Dau
gelis net buvo nuvykę Lietuvon, 
nors paskiau grįžo savo senojon 
gyvenvietėn Amerikon, nes Lie
tuva dar tik kūrėsi po karo 
suniokojimų. Tiek grįžę, tiek 
Amerikoje likę vyčiai atidavė 
savo duoklę Lietuvos nepri
klausomybei ir jos greitesniam 
atkūrimui rusų sunaikintoje ir 
net daugiau kaip šimtą metų 
laikomoje „ir tamsia ir juoda". 

PASKUTINIOJI SEIMO DIENA (8) Rimties gjggg 

Lietuvos Vyčių organizacija 
savo jubiliejiniam seime turės 
prisiminti savo praeitį, ginčus ir 
kliūtis pačiuose vyčiuose ar ryšy 
su kitomis organizacijomis. Bet 
taip pat turės žvelgti į dabartį 
ir ateitį, kuri yra veiklos pa
grindas. 75-ri metai nėra trum
pas laikas net organizacijai, juo 
labiau etninei organizacijai, mė
ginančiai gyventi dvigubu gyve
nimu. Vyčiai neužmiršta, kad 
jie atstovauja lietuviams ir Lie
tuvai, bet taip pat jie turi atsi
minti, kad jie gyvena šiame 
krašte, kuris duoda galimybę 
dirbti, organizuotis, plėsti savo 
įtaką ir prisiminti savo senolių 
kraštą, šiuo metu kenčiantį ir 
persekiojamą. 

Sukaktuvinis seimas turės pa
rodyti nuveiktus darbus, įgytus 
nuopelnus, įmintus pėdsakus 
lietuviškame gyvenime Ameri
kos žemėje. Taip pat šis seimas 
turės labiau išryškinti ateities 
darbus, kurie būtini pačiai or
ganizacijai laikytis, rodyti gyvy
bę tarp kitų susibūrimų ir atsto
vauti savo įsitikinimams toje 
aplinkoje, kurioje dirbama ir 
gyvenama. Nė viena organiza
cija svetimame krašte neturi 
monopolinio apsidraudimo, kad 
ji visuomet išliks tik tokia, 
kokią ją organizavo ir kokius 
tikslus turėjo mintyje jos or
ganizatoriai, šiuo atveju 
Mykolas Norkūnas ir kiti 
vyresnieji, jau išsiskyrę iš šio 
gyvenimo vyčių veikėjai. Kiek
viena organizacija turi atsakyti 
savo laikui ir savo aplinkai, 
tiems reikalavimams, kurie 
iškyla dabar ir iškils ateityje. 
Jubiliejinis Lietuvos Vyčių 
seimas tai turi atviromis akimis 
matyti, — matyti aplinką, da
bartį ir ateitį. Jie turės dirbti 
lietuviškiems reikalams ir atei
tyje, kaip jie darbavosi praei
tyje. Tik ateityje tuo būdu, 
kokiu dabar gali savo įtaką plės
ti tarp savo narių ir savo 
pritarėjų. 

Jubiliejiniam seimui reikia 
tik palinkėti, kad Lietuvos 
Vyčių organizacija pažintų savo 
praeitį, kuria gali pasidžiaugti, 
pažintų ir savo dabartį, kurią 
nuolat reikia tobulinti. Jų dar
bai ir ateityje turi eiti didesnio 
ryžto kryptimi dirbti Lietuvai ir 
Amerikai. 

Pr. Gr. 

Birželio 30 — paskutinioji sei
mo darbų diena. Iš ryto dvylik
tasis darbo posėdis. Šiame 
posėdyje daugiau bendruomeni
niai pokalbiai: ryšiai t a rp 
kraštų bendruomenių, PLB 
valdybos paskirtis, darbai, lėšos. 
Apie šias problemas kalbėjo dr. 
Antanas Razma, kaip tik vienas 
iš lėšų teikėjų PLB seimui. Pa
galiau kraštų atstovai pareiškė 
savus pageidavimus PLB val
dybai, o savo ruožtu PLB 
valdyba kraštų bendruome
nėms. Šiuose pokalbiuose daly
vavo daugelio kraštų atstovai. 
Kiekvienas pažvelgė į savo 
krašto problemas ir siūlė PLB 
valdybai savus pageidavimus. 
Ypačiai svarbūs ryšiai tarp 
vyriausios PLB valdžios ir atski
rų kraštų. Per ryšių palaikymą, 
i š s ia i šk inama ir pagalbos 
reikalingumas. PLB valdyba 
pageidavo taip pat glaudaus 
bendradarbiavimo ir stengtis ; 
sustiprinti lietuvišką veiklą 
esamose sąlygose ir įvairiose 
srityse, nepamirštant ir Lie
tuvos laisvės kėlimo klausimų 
kraštų valdančiuose sluoksniuo
se. 

Po šio posėdžio tryliktame po
sėdyje pasisakė seimo nariai 
įvairiais klausimais, paliesdami 
ir šio seimo darbus. 

Šios dienos keturioliktasis 
darbo posėdis buvo skirtas 
„Pasaulio l ietuvio" proble
moms. PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas savo kalboje iš
ryškino redaktoriaus Broniaus 
Nainio darbštumą, punktu
alumą, reiklumą ir tik dabar
tinio redaktoriaus Broniaus 
Nainio dėka šis leidinys tapo 
vienu iš re ikšmingiaus ių 
Lietuvių Bendruomenės darbų 
ir minties reiškėjų. Jis redak
toriui už atliktą darbą, reda
guojant, ir admnistratoriams 
Kronams išreiškė nuoširdžią 
padėką. 

Apie „Pasaulio lietuvio" reda
gavimą, medžiagos telkimą, jos 
a t r ink imą , bendradarb ius 
plačiai kalbėjo pats redaktorius 
Bronius Nainys. „Pasaulio lie
tuvio" redagavimo darbas žy
miai palengvėjo, kai buvo įsi
gyta moderni priemonė — 
kompiuteris. Įsakmiai pabrėžė, 
kad bendradarbiai siųstų ori
ginalius rašinius, o ne kopi
jas , s i ų s t a s k i t iems laik
raščiams. Bendradarbiai turi 
įsisąmoninti, kad medžiaga turi 
būti gera, įdomi, informatyvi, 
objektyvi ir laiku redaktoriui 
atsiųsta. Nusiskundimai, kad 
apie vieną ar kitą bendruome
ninį darbą nerašo, neturi pa
grindo, nes tokios medžiagos 

JURGIS JANUŠAITIS 

redaktoriui niekas neatsiunčia. 
Eina jau dvidešimt penkeri 
metai. Pirmuosius žingsnius 
pradėjęs kukliai, redaguojant 
St. Barzdukui, Vytautui Ka-
mantui, Br. Nainiui. Redakto
rius teigė, kad prenumeratorių 
turima apie tris tūkstančius. 
Tačiau jų labai reikia. Visų 
kraštų bendruomenės, visos 
apylinkės turi ypatingą dėmesį 
kreipti į naujų prenumeratų 
rinkimą. Yra ne vieno redak
toriaus laikraštis, kaip kas ban
do teigti, jis yra atviras visiems, 
laukiama bendradarbių iš viso 
laisvojo pasaulio, laukiama 
naujų idėjų, svarstymų, siū
lymų. Tam mielai tarnaus 
„Pasaulio lietuvis". Br. Nainys 
taip pat pasidžiaugė Kronų — 
administratorių dideliu dar
bingumu, talka, padėkojo PLB 
pirmininkui Vytautui Kaman-
tui, su kuriuo tekę glaudžiai 
bendradarbiauti ir administra
toriams bei visiems bendradar
biams. „Pasaulio lietuvio" lei
dėjas — PLB valdyba. 

Penkioliktasis popietinis posė
dis buvo skirtas seimo nutarimų 
priėmimui. Nutarimus, pa
dėkas, sveikinimus pakaitomis 
skaitė Donatas Skučas, Kęstutis 
Slotkus, Kęstutis Lynikas ir 
Algimantas Gureckas. Štai čia 
ir prasidėjo „ išmint ies" 
rodymas. Perskaičius tekstą, 
kilo rankos, veržėsi prie mikro
fonų kalbėtojai, siūlė keisti žodį. 
frazę, ar iš viso atmesti tekstus. 
Ir tai dėl menkniekių. Bendrai 
paėmus, ar verta tokiais at

vejais tiek daug kartais ne
reikšmingų sveikinimų, padėkų 
seimui siūlyti. Bet ta „liga" mū
suose dar vis vyrauja. O tas įky
rus „dėl tvarkos" iki nuobo
dumo! Tokios „tvarkos" ieško
tojų ir čia buvo keletas. Bet ta 
„tvarka" nedaug ką pakeitė. 

Seimui buvo pasiūlyta nu
tarimų komisijos tikrai daug tų 
padėkų, sveikinimų ir nu
tarimų. Žinoma, nebuvo galimy
bės jas suskaičiuoti. Svarbiau
sia, ar tų nutarimų įgyvendi
nimas bus įmanomas, atliktas, 
tai parodys ateitis. Na, bet ir ši 
seimo dalis buvo labai gyva ir 
niekas nebandė snustelėti. Die
ve duok, kad nutarimai taptų 
tikrove, tada ir LB darbų 
aruodas būtų gerokai papildy
tas. 

Pagaliau seimas artėja į 
baigmę. JAV LB pirmininkas 
Vytautas Volertas nuosekliai, 
objektyviai pažvelgė į PLB 
atliktus darbus, o jų buvę daug, 
gerų, naudingų. Jis padėkojo 
JAV ir Kanados LB kraštų 
valdybų vardu PLB pirmi
ninkui Vytautui Kamantui, jo 
valdybos visiems nariams. Eu
genijus Čuplinksas trumpu žo
džiu pristatė naują PLB valdybą 
įdr. Bieliauskas buvo tuo tarpu 
išvykęs), pažadėjo eiti Lietuvių 
Bendruomenės jau pramintu 
keliu. 

Pagaliau PLB valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas la
bai trumpai visiems nuoširdžiai 
padėkojo už glaudų bendradar
biavimą jo dviejų kadencijų 
metu, padėkojo bendradarbiams 
ir palinkėjo naujajai PLB 

PAGONYS UŽIMS 
IŠRINKTŲJŲ VIETAS 

Palyginimui apie puotą ir jos 
dalyvius geriau suprasti, reikia 
pažinti aplinkybes, kuriose jis 
buvo pasakytas. Jėzus vieną 
šeštadienį buvo pakviestas į vie
no fariziejaus namus pietums. 
Ten buvo ir daugiau pakvies
tųjų. Jėzus matydamas, kaip jie 
rinkosi pirmąsias vietas prie 
stalo, mokė, kad atėjus į puotą 
nereikia sėstis pirmoje vietoje, 
kad kar ta is še imininkas 
nepaprašytų tą vietą užleisti 
garbingesniam svečiui. Reikia 
sėstis paskutinėje vietoje, kad 
būtum paprašytas pasislinkti 
aukščiau, tada bus garbė prieš 
svečius. O fariziejui, pakvietu
siam Jėzų vaišėms pasakė: 
„Keldamas pietus ar vakarienę, 
nekviesk nei savo draugų, nei 
brolių, nei pažįstamų, nei 
turtingų kaimynų, kad kartais 
jie savo ruožtu nepasikviestų 
tavęs ir tau nebūtų atlyginta. 
Rengdamas vaišes verčiau pasi
kviesk vargšų, paliegėlių, luošų 

valdybai sėkmės. Baigdamas 
žodį palinkėjo Lietuvių Bend
ruomenei padėti Lietuvai ir lie
tuvių tautai iškovoti laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Prezidiumo pirmininkė Joana 
Kuraitė-Lasienė tarė paskutinį 
padėkos žodį prezidiumui ir 
seimo atstovams. Malda ir Lie
tuvos himnu buvo baigtas tris 
dienas vykęs, darbingas 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės septintasis seimas. 

Tautiniu šokiu šventės gražios figūros, sudarytos iš pačiu šokėju Hamiltone. Kanadoje. Nuotr. J . Gar los 

ir aklų, tai būsi palaimintas, 
nes jie neturi kuo atsilyginti ir 
tau bus atlyginta teisiųjų prisi
kėlime. Tai išgirdęs vienas sve
čias jam tarė: .Palaimintas, kam 
teks dalyvauti Dievo karalystės 
pokylyje' " (Lk. 14, 12-14). O 
kokie dalyvaus Dievo karalys
tės pokylyje, Jėzus paaiškina 
palyginimu apie pakviestuosius 
į puotą. 

Į Dievo karalystės puotą pir
mieji yra pakviesti žydų tautos 
religiniai vadai: fariziejai, Rašto 
mokytojai. Atėjęs į šį pasaulį 
Mesijas suruošė tokią puotą, per 
Joną Krikštytoją pakvietė į ją 
visus, bet jie nenorėjo ateiti. 
Jiems svarbiau buvo asmeniški 
patogumai ir reikalai. Tada į 
puotą pakviečiami vargšai, 
paliegėliai, ligoniai. Jie yra 
anksčiau pakviestųjų tautiečiai, 
kuriuos fariziejai paniekinan
čiai vadino „prakeiktos padug
nės, neišmanančios įstatymo" 
(Jon. 7, 49). Kai po Kristaus 
palyginimo apie du nevienodai 
paklusniu sūnų, Jėzus pa
aiškino, jog muitininkai ir iš
tvirkėlės greičiau pateks į Dievo 
karalystę, negu išdidūs fa
riziejai, dabar tą pat tiesą 
pakartoja kitu palyginimu apie 
pakviestuosius į puotą, kurios 
dalyviai yra ne fariziejai, bet 
visų paniekintieji vargšai. 

Vietoms puotoje užpildyti šei
mininkas liepia atvesti rastus 
už miesto keliaunininkus. Šie 
yra pagonys, dar negirdėję 
mesijaninių pažadų. Apie tokius 
kalba Paulius apaštalas: „Jūs 
buvote be Kristaus, svetimi 
Izraelio bendruomenei, tolimi 
pažado sutartims, be vilties ir be 
Dievo pasaulyje" (Ef. 2, 12). 
Tačiau ir jie, Kristaus at
pirkimu tapo Dievo karalystės 
pokylio dalyviai. Tautų Apaš
talas Paulius, vadinamas pa
gonių apaštalu,savo kelionėse 
atvykęs į kurį miestą pirmiau
sia kreipdavosi į žydus, kalbė
davo jų sinagogose, o tik tada, 
kai savųjų buvo atmestas, 
kreipdavosi į pagonis ir juos 
kvietė į Kristaus karalystę. O 
jie, girdėdami Pauliaus žodžius 
„džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį 
ir įtikėjo, kad yra paskirti amži
najam gyvenimui" (Apd. 12,48). 
Tą žydų į Dievo karalystę 
pašaukimą ir atsisakymą joje 
dalyvauti, o jų vietoje Dievo ka
ralystės puotoje dalyvavimą pa
gonių, Kristus kaip tik pavaiz
davo savo palyginime, kurį čia 
aiškinome. 

PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE 

VINCAS ŠALČIŪNAS 

Važiuojam Maino paupiu. Friedensbruecke tiltą 
pervažiavus, atsiduriam miesto centre, prie pa
grindinės geležinkelio stoties. Toje stotyje esu buvęs 
prieš 40 metų. Tada ji buvo gerokai bombų apardyta, 
bet nesunaikinta, o aplinkui riogsojo griuvėsiai, lyg 
kokie vaiduokliai. Šiandien vaizdas kitoks. Stoties fa
sadas atkurtas, o virš jo,milžiniškos figūros simbolizuo
ja šio geležinkelių mazgo reikšmę miestui. Didelė, 
gražiai apsodinta aikštė teikia pavėsi praeiviams Prie 
jos subėga daug tramvajų linijų iš įvairių šio didmiesčio 
(arti 700 tūkst. gyv.) dalių. Kitapus plačios gatvės jau 
ne griuvėsiai, bet puošnūs pastatai. 

Frankfurtas buvo įkurtas romėnų ir išsivystė į 
prekybos centrą po to, kai jie prieš 2000 metų pastatė 
tiltą per Mainą. Ir šiandien miestas yra laikomas 
prekybos centru, nes turi puikų uostą (tik 20 km iki 
Reino), Europoje didžiausią aerodromą, daug 
geležinkelio linijų ir stiprią bankų sistema. Frankfur
tas yra ir svarbus kultūrinis centras. Senamiesty yra 

ir jų vietoje pastatyti plieno ir stiklo dangoraižius. 
Dideliam jų nusivylimui sostine tapo Bonnos miestas. 
Tada vėl buvo imtasi iš griuvėsiu atkurti dar išliku
sius pastatus, ypač senamiestyje, kurį pamatyti labai 
norėjau. 

Nuo geležinkelio stoties pėsti patraukiam Muen-
chener gatve link senosios katedros. Abipus gatvės akį 
vilioja parduotuvių vitrinos, į kurias dairytis nėra 
laiko, nes iki tikslo dar keli kilometrai, o šeštą valandą 
turim būti viešbutyje pietums. Dramos ir operos rūmus 
praėjus, gatvės susiaurėja, sukreivėja. o pastatai žavi 
savo viduramžių charakteriu. Pastebiu dideli žmonių 
susigrūdimą gatvėse. Mat Devintinės čia yra didelė 
šventė, kurios pagrindinės iškilmės vyksta didžiulėje 
Roemerberg aikštėje. I ją sunku prasigrūsti. tai tik 
akimis ją apibėgau. 

Ši aikštė turi miestui didelę istorine ir estetinę 
reikšmę. Ją dominuoja 13 amž. statyta Šv. Mikalojaus 
bažnyčia (Mikolaikirche), kurios varpinę teko atstatyti, 
o dauguma vidaus įrengimų išliko nesunaikinta. Kitoj 
aikštės pusėj yra gotiška rotušė (Rathaus). tarnavusi 
miestui per 500 metų. Skersai aikštės tiesiog spindi 
eilė 15-16 šimtm. pastatų, kurie po karo buvo rūpes
tingai atkurti. Dėl to jų šviečia išvaizda lyg ir nesi
derina su jų istorija. Aikštės viduryje stovi 17 šimtm. 
fontanas su Teisingumo statula viršuje. Jis išliko 
bombų nepaliestas. Netoli šios aikštės yra Šv. Bar-
tolomiejaus katedra (13-15 šmtm.). Laimei nei jie. nei 

jos 300 pėdu bokštas nebuvo subombarduoti, tai jos ver
tingos freskos ir 14 šimtm. išpjaustinėti suolai išliko 

Darbas išvaduoja mus iš trijų 
nelabumų: nedorybės, nuo
bodumo ir neturto. 

B. Franklin 

Kai darai ką nors, daryk, lyg 
tai būtų paskutinis darbas tavo 
gyvenime. 

Mark Aurelijus 

daug barokinio ir renesanso stiliaus rūmų, namu ir 
pastatų, kuriuos karo metu bombos sugriovė. Dabar sveiki. Šioje katedroje senais laikais buvo karūnuojami 
jie visi autentiškai atstatyti be jokių pastebimų Karo vokiečių imeperatoriai. 
žaizdų. 

Frankfurto atstatymas kiek skyrėsi nuo kitu mies
tų. Tikėdamies, kad Frankfurtas bus parinktas poka
rinės Vokietijos sostine, to meto miesto vairuotojai 
nutarė viduramžių stiliaus pastatų griuvėsius nuversti 

Netoli nuo Roemberberg yra kita nemaža aikštė, 
kurią dominuoja istorinė Šv. Povilo bažnyčia, turinti 
pailgą kupolą. 1848 m. joje posėdžiavo pirmasis suvie
nytos Vokietijos parlamentas. Ir šioj aikštėj nemaža 
spūstis. Viename jos kampe orkestras groja religines 

ir patriotines melodijas. Nustembu pamatęs, kad įvai
riais instrumentais groja apie tuzinas katalikių 
vienuolių, kurioms vadovauja irgi seselė. Ir groja ne 
mėgėjiškai, bet meistriškai. Gal dėlto minia žmonių 
jų klausosi? Netoliese yra Johann W. Goethe gimtinis 
namas, po karo pilnai rekonstruotas. Šiam vokiečių 
klasikui čia yra pastatytas įspūdingas paminklas. 

Gaila, bet nėra laiko ilgiau čia dairytis. Pirmuoju 
pasitaikiusiu tramvajum grįžtam prie geležinkelio sto
ties. Ir vėl niekas bilietų neklausia. Spėjam, kad 
šventės proga kelionė tramvajais yra veltui. Jei taip, 
tai bereikalingai būsim sukišę po pusantros markės! 
Užtai grįždami viešbutin bilietų neperkam. Sugrįžom 
laiku ir dar suspėjom dalyvauti mišiose, kurias atna
šavo kun. S. Raila viešbučio posėdžių salėje. Mat, 
Devintinės čia yra įsakyta šventė. Po gerų pietų išsi
skirstėm į savo kambarius poilsiui prieš rytojaus „il
ga dieną". 

Kitą rytą užklausta gidė mums paaiškino, kad visoj 
Vokietijoj tramvajaus ar autobuso bilietų pirkimas yra 
pagrįstas pasitikėjimu ir važiuotojų sąžiningumu. Esą, 
keleiviai perka bilietus, nes taip reikia. Retkarčiais 
inspektoriai padaro staigmeną ir bilietus patikrina. 
Nemaža bauda, net daboklė, laukia tų, kurie bilietų 
neturi. 

Leidžiamės Reino link 

Vakar buvo vėsu, debesuota, bet nelijo. Televizija 
pranašavo nekokį orą šiandien, kada ruošiamės plaukti 
Reinu pro vynuogynais ir pilimis padabintus jo kran
tus. Jeigu būtų giedra, ir tų laukiamų vaizdų nuo
traukos geriau išeitų. Bet vilčių nedaug. Anot gidės, 
jau kelios savaitės čia kasdien lyja ir Rėmas nesutelpąs 
savo krantuose. Esą, jis pakilęs net 8 metrus virš savo 
normalaus lygio. Netrukus teksią patiems įsitikinti. 

(Bus daugiau) 

v 
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HORIZONTAI 

ROŽIŲ SODE 

Prezidentas Ronaldas Rea-
ganas, vykdydamas 1959.VU. 17 
JAV Kongreso priimtą rezoliu
ciją, liepos 13 d. Baltųjų rūmu 
rožių sode pasirašė proklama
ciją, liepos trečią savaitę skel
biančią Pavargtųjų Tautų savai
te. Tokią proklamaciją JAV pre
zidentas pasirašė jau 30 kartą. 
Proklamacijos pasirašymo pro
ga Baltųjų rūmų rožių sode 
įvyko trumpa ceremonija, kurio
je dalyvavo apie 200 kviestiniu 
pavergtųjų tautų atstovų iš Azi
jos, Afrikos ir Europos. 

Šį sykį Lietuvių informacijos 
biuro VVashingtone paskatin
tam, man Baltųjų rūmų rožių 
sode įvykusioje ceremonijoje 
prezidento Reagano laikais teko 
dalyvauti antrą kartą. Pirmąjį 
kartą ten buvau 1981 m. sausio 
27 d., kai, tik prez. Reaganui 
perėmus pareigas, iš Irano po 
444 dienų nelaisvės buvo paleis
ti amerikiečiai įkaitai, ir jų pasi
tikti rožių sode, šalia ministerių 
kabineto narių, JAV Kongreso 
vadovų ir kitų aukštųjų parei
gūnų, suėjo dar apie 5,000 
valdžios tarnautojų. 

Lietuvių informacijos biuro 
paprašytas atstovauti „Drau
gui" (tai pavedė ir „Draugo" re
daktorius), buvau aprūpintas 
gana neblogais kredencialais. Į 
Baltųjų rūmų šiaurinį sodą 
įėjau pro pagrindinius vartus ir 
papuoliau tiesiai į prezidento 
spaudos sekretoriaus atliekamą 
rutininį TV, radijo ir laikraščių 
atstovų painformavimą apie 
svarbiuosius bėgančius dienos 
įvykius. Tą dieną opiausia buvo 
Nikaragvos tema, nes ši ką tik 
išvarė JAV ambasadorių ir kelis 
amerikiečių diplomatus. Čia bu
vome kartu su „Laisvės" radi
jo atstovu J. B. Laučka. Pasibai
gus prezidento spaudos sekreto
riaus tartam žodžiui ir jam at
sakius į kelis iškeltus klau
simus, vėsinamoje spaudai skir
toje Baltųjų rūmų priestato 
dalyje maždaug 40 minučių 
turėjom laukti, kol prasidės Pa
vergtųjų Tautų savaitės prokla
macijos pasirašymo ceremonija. 

Mes buvome tikrai laimingi, 
kartu su TV atstovais ir opera
torių kameromis, sėdėdami 
vėsinamoje pastogėje, kai tuo 
tarpu lauke ir rožių sode tempe
ratūra sukosi netoli 100 ir ten 
šalia kitų ceremonijos laukė ir 
būrelis lietuvių. Jų tarpe Lie
tuvos diplomatijos šefas dr. S. 
Bačkis, Eltos biuro vedėja M. 
Samatienė, Vliko narys iš 
Chicagos prof. B. Račkauskas, 
Jaunimo s-gos pirm. D. Sužie
dėlis ir kiti. 

DRĄSI PREZIDENTO 
KALBA 

Prieš pasirašydamas prokla
maciją, prezidentas Reaganas 
pasakė kalbą, kurioje dar kartą 
patvirtino visuotinius idealus, 
kuriais remiantis buvo sukurtas 
šis kraštas — tai laisvės vizija, 
laisvės ne vienai kuriai tautai, 
bet laisvės visoms tautoms. Bū
dami amerikiečiai, sakė pre
zidentas, mes kalbame ir dir
bame kitų laisvės labui. Tai 
darydami, visuomet prisime
name, kas esame, ką turime ir 
už ką Amerika stoja pasaulyje. 
Mes žinome, kad, nutraukus 
rūpestį kitų tautų laisve, mūsų 
pačių laisvė gali atsidurti 
pavojuje. 

Prezidentas Reaganas taip pat 
pastebėjo, kad neseniai jis gavo 
laišką iš grupės sovietų di
sidentų, kuriame primenama, 
kad kova už žmogaus teises yra 
taip pat kova „už tautų tautines 
teises". Prezidentas išreiškė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pritarimą už demokratiją ir 
žmogaus teises kovojantiems 

Svetainės pastogė Dainavoj vaišins Gamtos dienos svečius liepos 31 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
Kennebunkport, Me. 

VICEPREZIDENTAS 
GEORGE BUSH 
GEGUŽINĖJE 

Liepos 10 dieną pranciškonų 
tokiose šalyse, kaip Pabaltijo sodyboje Kennebunkport, Me., 
respublikose, kaip Lenkijoje, vykusiame piknike dalyvavo 
Čekoslovakijoje ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje. 

Prezidentas Reaganas savo 
kalbą baigė šiais žodžiais (vers
ta iš įrašo magnetofono juos
toje): „Šiuo kreipimusi į visų pa
vergtų tautų žmones visame pa
saulyje mes pasakome, kad 
Amerika niekuomet nepamirš 
jūsų vargų ir kad mes niekuo
met nenustosime sakę tiesą. 
Jūsų kova yra ir mūsų kova, 
jūsų svajonė — mūsų svajonė. 
Ateis diena, kai jūs būsite lais
vi" 

Ši drąsi ir paskatinanti siekti 
laisvės Reagano kalba jau buvo 
paskutinė jo, kaip JAV prezi
dento, kalba, pasakyta Paverg
tųjų tautų savaitės proga. Po to 
prezidentas visų akivaizdoje 
pasirašė Pavergtųjų t au tų 
proklamaciją, kurioje 
nurodoma, kad norima pagerbti 
milijonus žmonių, kurie per
gyvena sovietų priespaudą. Pre
zidentas proklamacijoje pamini 
tremties bausmę atliekantį Lie
tuvos Helsinkio grupės įkūrėją 
ir jos narį Viktorą Petkų, ilgus 
metus lageryje išbuvusį estų 
žmogaus teisių veikėją Mart 
Niklus'ą ir latvių aktyvistą 
Gunarą Astrą, kuris pernai 

Amerikos viceprezidentas. Bet 
nesimatė nei vienos svarbesnės 
organizacijos atstovo, nei 
viename laikraštyje didesnio 
straipsnio, tik eilinį skelbimą su 
viceprezidento nuotrauka ir 
formalia dienotvarke. 

Kelias dienas prieš gegužine, 
ypač šeštadienį, mačiau Kenne-
bunkporto vienuolyno virši
ninką kun. Jurgį Gailiušį vaikš
čiojant plačioje sodyboje su 
viceprezidento ats iųstais 
žmonėmis, kurie t ikr ino 
vietovės saugumą. Prieš tai tam 
pačiam kun. Jurgiui Gailiušiui 
reikėjo išaiškinti, kas Lietuva ir 
kokia jos politinė padėtis 
šiandieną tam asmeniui, kuris 
rašo prelegento kalbas. Pats 
rašantis net nežinojo, kad Ame
rika nėra pripažinusi Lietuvos 
okupacijos. Gerai matyti 
išaiškino, nes viceprezidento 
kalba buvo puiki, tiksli istorine 
prasme. 

Į gegužinę atvyko keli autobu
sai, iš Brocktono atveždami šv. 
Kazimiero chorą, iš So. Bostono 
su Gedimino ir Onos Ivaškų tau
tinių šokių grupe, iš Providen-
ce ir kitur. 

Šv. Mišios buvo atnašautos 
11:45 vai., jų metu provincijolas 

buvo paleistas 19 metų pralei- k u"- Placidas Barius pasakė 

Kai jau buvo pasiruošta pra
dėti proklamacijos pasirašymo 
ceremoniją, staiga prasidarė 
spaudos patalpų durys ir pirma 
TV atstovai su savo kameromis, 
o po jų ir visi tiesiai išėjom į čia 
pat esantį rožių sodą, kur per 
visą sodo plotį buvo išrikiuotos 
tiesiomis eilėmis kėdės ir juose 
susodinti kviestiniai svečiai, 
saulei negailestingai kaitinant. 
Mačiau, kaip paskutinę minutę 
dar atėjo senatorius R. Dole ir 
keli kiti pareigūnai. Jų tarpe 
a tpaž inau ir Chicagai 
pažįstamą buv. JAV kongres-
maną, dabar valstybės depar
tamento aukštą pareigūną E. 
Derwinski. 

Tuojau, plojimams aidint, iš 
Baltųjų rūmų atėjo prezidentas 
Reaganas su viceprezidentu G. 
Bushu, kurį dar tik vakar 
vakare TV matėm, kaip jis 
žvaigždžių beisbolo rungtynėse 
Cincinnati mieste išmetė tra
dicinį pirmąjį sviedinį. Šiandien 
jis jau sostinėje, o rytoj bus 
Jungtinėse Tautose New Yorke, 
kur gins Amerikos garbę, kad ši 
Persijos įlankoje numušė Irano 
keleivinį lėktuvą. 

dęs priverčiamųjų darbų la
geryje ir po kelių mėnesių mirė. 

Taip pasibaigė nė pusva
landžio neužtrukusi ceremonija. 
Tačiau keista, kad jos nepa
minėjo nei pagrindiniai sostinės 
televizijos kanalai, nei abu Wa-
shingtono dienraščiai, nors 
rožių sode visą laiką buvo išsta
tytos TV kameros ir matėsi 
amerikiečių reporterių Paverg
tųjų Tautų savaitę ir prezidento 
Reagano pasakytą kalbą bei 
proklamacijos turinį perdavė 
savo laidose Amerikos Balsas. 

turiningą pamokslą. Giedojo 
Brocktono Šv. Kazimiero 
choras. Apie 3:30val. p.p. susi-

Amerikiečių informacijos or
ganų tyla gal reiškia norą 
nepakenkti gen. sekretoriaus 
M. Gorbačiovo skelbiamai per
sitvarkymo politikai ir šių 
dienų komunistinei spaudai, 
kuri dabar ryškiau ir pikčiau, 
negu mūsų reorgai, vanoja 
Stalino ir jo įpėdinio Brežnevo 
laikus. 

„Vakarų Vaikai" tautiniu šokių ansamblio dalis iš San Francisco. Cal.. Tau 

Nuotr. R. Likanderytės 
tinių šokiu šventėje Hamiltone 

rinkusiųjų tarpe pasijuto 
įtampa, atsirado nematyti 
žmonės. Toliau ėjo minios tvar
kymas. Prieš svečiui atvyks
tant, sujudo fotografai, kurių 
buvo visos trys televizijos stotys, 
atsiuntusios savo aparatus ir 
žmones. Viceprezidentui išlipus 
iš automobilio jį pasitiko pro
vincijolas kun. Placidas Barius 
ir vienuolyno viršininkas kun. 
Jurgis Gailiušis iš atlydėjo prie 
garsiakalbio, stovinčio kiemo 
viduryje. Saugumas juos lydėjo, 
žmonės plojo ir jautėsi minioje 
pakili nuotaika. Neįprastai 
prasmingai su mielu svečiu su
pažindino provincijolas kun. 
Placidas Barius: „Neliesdamas 
politikos, tikiuosi, kad kitais 
metais Baltieji rūmai bus 
gražioje Rocky Point, Kenne
bunkport, Maine vietovėje". 
George Bush ir jo žmona Bar
bara atrodė daug jaunesni, 
sutikus juos iš arti, kaip ma
tome televizijoje. Bush yra lie
sas, greito judesio, malonaus 
veido. Savo kalboje jis pabrėžė, 
kad Lietuvai yra vilties atgau
ti laisvę, kadangi dabar yra 
atleidžiami varžtai Sovietų 
Sąjungoje: ,.Yra vilties, nes 
šiandieną kalbėti apie 
nacionalizmą nereikia prie 
uždarų durų", tačiau tikroji 
reforma ateis tada, kai iš Lie
tuvos kalėjimų bus paleistas 
Petras Gražulis, atidaryta Vil
niaus katedra, kuri yra Lietu
vių krikščionybės lopšys, kai 
Šventasis Tėvas galės aplankyti 
Lietuvos tikinčiuosius ir Lie
tuvos žmonėms bus duota 
laisvė. Lietuviai, Amerikos 
piliečiai, krašte, kuris yra tei
singiausias pasaulyje, melski
mės, kad laisvės žibintas greit 
sužibėtų Lietuvoje". 

Prelegento pabrėžimas, kad 
Amerika nepripažino ir nepri
pažins Lietuvos okupacijos buvo 
mintis, kurią mes galėjome 
išgirsti. 

Klausytojai plojo ilgai ir karš
tai. Viceprezidentui pabaigus 
kalbėtijo žmonai Barbarai dvi 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
lietuvaitės įteikė rožių, o vice
prezidentui buvo įteiktas pa
rašas „I love Lithuanians", kurį 
galima prilipdyti prie automo
bilio. Viceprezidentui pa
linksminti buvo atkviesta Ivaš
kų Tautinių šokių grupė iš So. 
Bostono. Šokiai užtruko ilgokai. 
Prezidentas sėdėjo ir žiūrėjo į 
mūsų liaudies meną. Bešo
kant paskutinį šokį — suktinį, 
publika sujudo, kurie saugojo 
viceprezidentą pasiruošė apsau
gai. Sėdėjau trečioje eilėje, todėl 
su įdomumu stebėjau įspūdingą 
visų nuotaiką. Pirmoje eilėje 
viduryje sėdėjo viceprezidentas 
ir jo žmona, jos dešinėje Marytė 
Šalinskienė, dėvinti plačią 
juostą su parašu „Respublikonų 
partijos atstovė", prezidento 
kairėje buvo provincijolas kun. 
Placidas Barius ir vienuolyno 
viršininkas Jurgis Gailiušis. 
Tarp prezidento, sėdinčio pirmo
je eilėje, ir trečios eilės buvo 

tuščia kėdė, kurioj abiejose 
pusėse sėdėjo policijos tarnau
tojai ir budriai saugojo 
viceprezidentą. Sėdėdama 
trečioje eilėje stebėjau, kaip jie 
buvo susikaupę, nejudėdami 
nenuleido akių nuo viceprezi
dento. 

Plačiam kieme buvo išsirikia
vę keturi saugumiečiai vakarų, 
rytų ir šiaurės pusėje. Iš viso 
saugumiečiu buvo 10, bet kur 
jie buvo viceprezidentui kalbant 
nesimatė. Žiūrėdama į tuos du, 
kurie stovėjo tiesiai į mane, ste
bėjau jų akių judesį, kuris buvo 
įsmeigtas į tolį ar vėl žiūrėjo į 
savo saugomąjį. Patys jie stovėjo 
kaip statulos, apsivilkę gražiais 
kostiumais, kiekvienas jų turėjo 
revolverį po švarku. 

Kada viceprezidentas atsi
stojo, minia parodė savo tempe
ramentą. Iš visų pusių veržėsi 
žmonės riesdami jam rankas. 
„Aš esu iš So. Bostono, Dukakio 
teritorijos", išgirdau angliškai 
lietuvišku akcentu balsą. Tai 
buvo vienas mano pažįstamų — 
žilagalvis lietuvis. Jo balse buvo 
pagarbos gaida, kaip ir mūsų 
visų, kurie bėgome nuo rau
donojo teroro. Net nepajutau, 
kaip mano ranka a ts idūrė 
viceprezidento rankoje ,,aš 
žaviuosi Tamstos inteligencija", 
ištariau. Lipant George Bush į 
automobilį, vienuolyno virši
ninkas kun. Jurgis Gailiušis pa
kvietė viceprezidentą dalyvau
ti kitais metais šioje šventėje 
jau kaip prezidentą. Atsa
kymas buvo „Aš mielai būsiu". 

Paskutinius žodžius viceprezi
dentas ištarė jau būdamas auto
mobily per specialų garsiakalbį, 
dėkodamas už gražų priėmimą 
ir tautinius šokius. Jis išnyko 
kito automobili lydimas. Ra
dijas, televizijos, visi Naujosios 
Anglijos laikraščiai per 2 dienas 
skelbė šį įvykį. 

Elena Vasyl iūnienė 

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 įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

This i s r id i cu lo i i s . . . 

Wiiy i s i t . « . t h a t no aa t te r **fi#t 
we d o . . . 

...we never cose out on W&p' 
after ta*es? -- X -m^ ^*^-
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h'ith Single Premium Variable Life Insurance, the 
premium can be invested in your cnoice of options with 
any earnings free fron current taxes. You not only 
aaintain a life insurance benefit, but you can also 
borrov at a low interest rate. For aore inforaation 
including charges and expenses, please call us for a 
prospectus. Read it carefully before you invest or 
send money. 

GEORGE VAIČIŪNAS OR 
LEO MAKIEJUS 
18341 DIXIE HIGHWAY, 
HOMEVVOOD, ILL. 60430 
(312) 798-9162 John Hancock Variable tife Insurance Co. 

Boston. MA 02117 

Mūsų darbai tai veidrodis, 
kuriame dvasia įžvelgia savo 
tikruosius bruožus. 

Carlyle 

& 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 Roberte Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

I N T E R N A T I O N A L 
^ 

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 
Nr. 8808/F Uetuve 10d.. Maskva 1 rt ' ' . O T Ą s 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31 

N.Y. $2,085.00; Ch» l S P A * ° T A 

Nr. 8809/M Lietuva 9 d., Maskva i S P t f ^ S u o 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,12r 

Nr. 881 O/F Uetuve 10d.. Maskva 1 d., Leningradas 1 d.. Vakarų Vokietijoje (Oktobes 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2.349.00: Chicago $2,435.00. 

Nr. 8811/M Lietuva 9 d.. Maskva 2. rugsėjo 20-soalio 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. 

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

Ai 
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NE KĄ GAUNI, BET KĄ 
DUODI - .YRA GYVENIMO 

PRASMĖ 

Pagarba t ėvams 

Kiekviena debiutante atskirai 
buvo įvesta salėn savo frakuoto 
tėvo per salės priekyje įrengtus 
vartus, išpuoštus gėlių girlian
domis. Kiekvieną a t sk i ra i 
lydėjo s k i r t i n g a l ie tuvių 
liaudies melodija. Tai irgi buvo 
gen. konsulės J. Daužvardienės 
pasiūlymu įvesta; anais laikais 
muz. Byansko harmonizuota. 
Cia skambėjo: „Kur lygūs 

I laukai". „Supinsiu dainuže", 

„Du broliukai kunigai, „Ar aš 
Tau, sese, nesakiau", „Ant 
kalno karklai siūbavo", „Pasi
sėjau žalią rūtą", „Vilniaus 

Juzė Daužvardienė. buvusi Lietuvos 
generalinė konsule Chicagoje, ..Gin
taro" baliaus tradicijos iniciatorė ir 
dabartinė Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo garbės pirmininkė. 

Tokiu šūkiu 1923 m. įsisteigė 
filantropinė organizacija — 
Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas. Joje susirinko anų laikų 
veikliosios ankstyvesniųjų 
ateivių dukros. Nesimėtė jos į 
klubo plėtimą, bet ribojosi 75 
asmenų naryste. Naujieji 
ateiviai čia matė tokias ak
tyvias lietuves, kaip: Ona 
Biežienė, Genovaitė Giedrai
tienė, Nora Gugienė, Antoinette 
Kazanauskienė, Della Kurai-
tienė, Juzė Lapinskienė, Verną 
(Veronika) Olienė, Lilija 
Vanagaitienė ir kt. Viena pačių 
veikliausių pilna naujų 
-umanymų ir lietuviškų reikalų 
puoselėtoja, buvo ir tebėra 
įvairioje klubo valdybos 
pareigose, įai dabartinė Balfo 
centro valdybos pirmininkė 
Maria Rudienė. Ji vadovavo 
klubui pirmininkės pareigose, ji 
buvo „Gintaro" baliaus pir
mininkė, o dabar vykdo garbin
gas parlamentarės pareigas. 

Prieš 27 m., kai Chicagoje 
buvo (ir tebėra) populiarūs de-
biutančių baliai, dabar išėjusi 
pensijon Lietuvos gen. konsule 
Juzė Daužvardienė (dabartinė 
klubo garbės pirmininkė) su
manė ir lietuvaites išvesti į 
amerikiečių publiką su lietu
viškom tradicijom, lietuviška 
muzika ir tautiniais šokiais, su 
lietuviškom spalvom ir pamėg
tuoju gintaru. Tada ir prasidėjo 
jos sugalvoti debiutančių „Gin
taro" baliai. 

Mūsų „ambasadorės" 
naujas sumanymas 

Jos žodžiais: „Šaunūs Chica
gos Liet. Moterų klubo gin

taro' baliai yra sukurti iš lie
tuvių širdžiai brangių kompo
nentų, iš neišsemiamo, neįkai
nuojamai turtingo lietuvių tau
tos kul tūr in io lobyno: iš 
skambių dainų ir šokių 
melodijų, iš legendarinės 
Jūratės rūmų švelnaus gintaro 
puošmenų, iš lietuvaičių 
darželių rūtų šakelių, iš Nepri
klausomos Lietuvos vėliavos 
skaidrių spalvų, iš lietuvių tėvų 
grakščių dukrelių pristatymo". 

Ji pramatė ir tų balių giles
nius tikslus: gintarėles (debiu-
t an tėms tuojau prigijęs 
populiarus vardas) supažindin
ti su lietuviškomis tradicijomis, 
dainomis, tautiniais šokiais ir 
arčiau jas prijungti prie lie
tuviško kamieno. Jos čia įgyja 
gilesnį pasididžiavimą savo 
kilme. Taipgi tie baliai atnešė 
didelę propagandinę naudą. 
Nuo pat I-ojo baliaus, ameri-
kietiškoji spauda skyrė daug 
vietos baliaus, lietuviškų tra-

Giadys Karnis, Chicago Lietuvių Mo
terų klubo pirmininkė 

Sharon Petroshus-Osmondson. šių 
metų „Gintaro" baliaus pirmininkė. 

dicijų bei padavimų aprašy
mams. Gintarėlių pasirodymai 
radijo ir televizijų programose 
sukėlė susidomėjimą lietuviais 
bei jų kultūra. Trečia — visas 
baliaus pelnas skiriamas stipen
dijoms jaunimui siekiančiam 
aukštąjį mokslą. 

Lietuviškoji trispalvė 
elegantiškoje salėje 

Šių metų jau 27-tasis „Gin
taro" balius, prasidėjo Palmer 
House elegantiškoje ir puošnioje 
pokylių salėje, gausiai susirin
kus šventiškai nusiteikusiai 
publikai. Gėlėmis išpuoštame 
balkone prožektorių apšviestos 
ir vėdintuvo, lyg vėjo, siūbuo
jamos plevėsavo JAV-ių ir lietu
viškoji vėliavos, solistui Algir
dui Braziui giedant him
nus. Po dvejetą frakuotų jau
nuolių įvedė (kiekvieną at
skirai) baliaus ruošimo vadoves, 
valdybos nares ir debiutančių 
motinas. 

Gladys Kamiene, klubo pir
mininkė, pasveikino visus 
susirinkusius. 

Baliaus rengimo pirm. Sharon 
Petroshus-Osmondson tarė 
trumpą žodį. Maldą prieš 
vakarienę sukalbėjo buvusi 
debiutante Marija Prunsky-

„Gintarėlė" Audra Irena Mockaitytė. 

tė-Coleman iš Pompano Beach, 
Floridos. 

Talentingos debiutantės 

Po skoningai patiektos ir 
skaniai paruoštos vakarienės, 
Genovaitė Giedraitytė-Maluš-
kienė, daug metų mokiusi de
biutantės šokti, pristatė kiek
vieną a tski ra i , suglausta i 
apibūdindama debiutantės: 
Viją Mariją Deimantę Bublytę, 
Marią Oną Fielding, Silviją 
Mariją Kane, Astą Kristiną 
Kazlauskaitę, Audrą Ireną Moc-
kaitytę ir Edvyną Kristiną Val-
kiūnaitę. Jos visos pasižymėjo 
dideliais gabumais, įvairiau
siais talentais, savanoriškais 
darbais, aktyviais visuomeni
niais veikimais ir puikiai 
laisvai kalbančios lietuviškai. 
Nelietuviškai skambančiomis 
pavardėmis gintarėlių motinos 
yra šimtanuošimtinės lietuvės: 
Fielding — Ona Damaitė (sene
liai dantų gyd. Ona ir inž. 
Jurgis Damai) ir Kane — Auksė 
Balčiauskaitė (seneliai akt. 
Birutė ir inž. Juozas Briedžiai). 

kalneliai..." 
Kiekviena debiutante, tėvo 

lydima, grak Mai apeidavo salę, 
atsisveikinu^vo su juo lengvu 
pabučiavimu į žandą ir tada 
nusilenkdavo į visas tris pu^es 

s§> v i ' X i 

Gražina Valkiūnienė ir dukra Ed
vyną savo literatūriniais gabumais 
visus sužavėjusi ..gintarėlių" talen
tu pasirodymu popietėj*1. 

Po talentų pasirodymo ..gintarėlė' ' 
Silvija Kane pozuoja su savo mamyte 
Aukse Kane. 

giliu, bet labai gerai išdirbtu 
reveransu, pradėdama ta puse, 
kurioje sėdėjo jos motina su ar
timaisiais. Tai visad labai 
jautrus, jaudinantis momentas, 
išspaudžiantis ašaras net ir 
vyrams (tai faktas! Ne žurnalis
tinis dramatizavimas!). 

Po paskutiniojo reveranso, 
buvusios gintarėles (post-deb*), 
pasipuošusios baltor'.^i 
suknelėmis ir gintaro spalvos il
gomis plevėsuojančiomis sagė
mis, nuvedė debiutančių tėvus 
prie jų šeimų stalų. 

Kepur inė puošnioje 
pokylių salėje 

Kiekvienais metais debiu
tantės šoka lietuviu tautinį šokį 
— Sadutę ar kitą. Šiais metais 
pasirinko Kepurini.. tik vietoje 
kepurės, jos turėjo lietuviškų 
spalvų vainikėlį. 

Mūsų puikieji tautiniai šokiai 
t inka mūsų senolių žodžiais, 
„prie pečiaus ir prie svečiaus". 
Debiu tan tės , visos ilgomis 
baltomis balinėmis suknelėmis, 
kaip gulbės, plaukė parketu. 
Nematei grakštesnės kepurinės! 
Pabaigusios šokį, pabučiavo 
savo motinas ir atidavė joms 
vainikėlius. 

Frakuoti palydovai, kiek
vienai po pora, trankiai muzikai 
lydint „Kai aš turėjau kaime 
mergelę..." nusilenkdami su ce
remonijomis išlydėjo debiutan
tės. 

„Pamylėjau vakar..." lydėjo 
debiutantės, jų palydovus, o 
vė l iau prisijungusias ir 
buvusias gintarėles, šokant 
įvairiausias kotiljono figūras. 

Šaunus mūsų jaunimas! Bu
vusios gintarėles — sesutės 
Birutė ir Aldona Balčiūnaitės 
(iš Kenoshos, Wisconsino), Dalia 
Bilutė, Marie ir Patricija Gied
raitytės ir Viktorija Stukaitė. 

Palydovų tarpe matėsi mūsų 
tikrai verti pasididžiavimo (savo 
lietuviškais darbais) jaunuoliai: 
Aldis Baršketis, Jonas Variako-
jis, J. Katauskas, Viktoras Gar-
bonkus ir kiti (teatleidžia 
šaunieji nesuminėtieji — jų 
sąrašo niekaip nepasisekė 
gauti...). 

Trejetas stipendininkių 

Birutė Zalatorienė, praėjusių 
metų „Gintaro" baliaus pirmi
ninkė, pasidžiaugė, kad per 27 
m. savo gyvavimo laikotarpį, 
klubas vien stipendijoms išdali
no 57,000 dolerių. Tai „Ginta
ro" balių nuopelnas. Klubas 
kasmet iš savo kitų renginių 
skiria aukas lietuviškai spau
dai, radijui, šalpos organiza
cijoms, disidentams ir t.t. Šių 
metų stipendininkių trejetukas 
buvo: Viktorija Stukaitė, Asta 
Tijūnelytė ir Ilona Vaičiulytė. 
Visos jos trumpai padėkojo 
klubui. 

Pažvelgus į sąrašą, gavusių 
stipendijas iš klubo, 61 — o 
stipendininkų tarpe matome 
asmennis, pasiekusius savo pro
fesijoje viršūnes, kaip muz. 
Arūnas Robertas Kaminskas. 
dr . Jovita Konaukaitė, dr. 
Loreta Stončiūtė ir kt. Jų tarpe 
yra ir iš Lietuvos atvykęs Rim
gaudas Kasiulis. Taipgi regime 
ir mūsų lietuviškų darbų veik
liąją visuomeninkę Ofeliją 
Baršketytę . Kita smarkiau 
prasiveržusi jaunoji atžala — 
Ramoną Steponavičiūtė. 

Sukt in is ir „Nemuno vilnys" 

Šio baliaus laimingieji tėvai 
su pasididžiavimu šokino savo 
dukras — gintarėles suktinį. 
Vėliau nubangavo „Nemuno 
vilnys" valsu, mūsų garbingojo 
Vinco Kudirkos sukurtu. Pui
kiai pritarė akordionistė Rasa 
Šoliūnaitė—Poskočimienė. 

Muzikai, tai yra orkestru^va
dovavo Judy Vessely. 

Atgars ia i amerikiečių 
spaudoje 

„Chicago Tribūne" dienraštis 
atsiuntė į balių savo korespon
dentę ir fotografą. Minėtame 
dienraštyje buvo atspausdintos 
penkios nuotraukos ir pusės 
puslapio ilgumo reportažas. J ie 
labai palankiai viską atvaiz
davo, kai tuo tarpu pernai 
gerokai iškritikavo lenkus, 
pasinešusius komercijai. Lenkų 
baliuose debiutante, pardavusi 
daug iaus i a rožių šokiui, 
i š r enkama tos dieno.s 
„karalaite". 

Daug kas mūsiškių mėgsta 
kritikuoti „Gintaro balius" 
(visai jų nematę — juose 
nebuvę ). Tačiau mums nuo
latos prisimena mūsų garbingoji 
Juoze Vaičiūnienė, kuri ilgu 
straipsniu „gyrė" tą mūsų „Gin 
taro" balių, motyvuodama:, j au 
laikas mums išeiti iš dūminių 
pirkelių!..." 

^t. o. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. liepos mėn. 23 d. 

.Gintaro" bal iaus daKvius teveran.-u sveikina ..gintarėlė " Asta 
Kazlauskaitė. 

..Gintarei-.' Vija Bubtytė su savo tėveliu inž. Romualdu Bublių. 

..Gintarėlė'" Maria O,a Fielding ir jos palydovai Jonas Variakoji* ir 
Juozas Katauskas UI 

„Gintarą" baliuje ii I :Chica§» Lietam* M. bosekectai* Margarita 
Rudyte Krupi. n.. Mai . . Rudi-.v m? A * • afa Sf.%i — Mykolas 
Krapn, studentė Maryte, Jona> Kiupi. ir Ki K rus 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. liepos mėn. 23 d. 

LIETUVA, KURIĄ AŠ 
APLANKIAU 

Lietuvių skautų sąjungos rašinių 
konkurse premijuotas rašinys 

ALBERTAS J . KERELIS,Jr . 

Anksti rytą atsikėlėm ir 
pavalgę pusryčius vėl pas
kutiniai įlipom į autobusą 
Klaipėdon. Jau penkta diena, 
kai tėvelis ir aš esame Lietu
voje. Jaučiausi labai pavargęs. 
Neduoda ramybės: anksti rytą 
skambina žadindami, o tik vėlai 
vakare parveža atgal. Bet vis-
vien labai smagiai praleidome 
laiką. Labai norėjau miego 
autobuse, bet labai norėjau pa
matyti kraštą. Autobusas buvo 
pustuštis, nes daug kas iš 
grupės pasiliko su giminėmis. 
Kelionė truputį vėlai prasidėjo, 
bet tuoj visi smagiai šneku
čiavosi. Mūsų gidė pasakė, kad 
kelionė truksianti penkias va
landas. Turėjome daug laiko 
pasikalbėti. 

Grupėj buvo dvynukės, kurios 
pirmą ka r t ą išvažiavo iš 
Amerikos . Jos nekalbėjo 
lietuviškai ir nedaug žinojo apie 
Lietuvą. Jos buvo dvidešimt 
penkerių metų. Jų tėvukai at
vyko j Ameriką, o tėvai nedaug 
tekalbėjo apie Lietuvą. Jos 
žinojo, kad aš lankiau litua
nistinę mokyklą ir prašė manęs 
papasakoti Lietuvos istoriją. 
Viena bandė joms pasakoti, bet 
aš vis pertraukdavau taisyda
mas jos klaidas. Ji gal truputį 
supyko ir liepė man paaiškinti 
istoriją. Aš mielai perėmiau 
mokymą. Tiek metų tą pačią 
istoriją girdėjau, tai kaip gi 
nepamokysi! 

Na, tai pradėjau nuo pradžių. 
Lietuviai kilę iš indoeuropiečių 
ii- taip toliau. Per dvi su puse 
valandų joms paaiškinau, ką tik 
atsiminiau ir aš, kaip ir jos, 
buvau nustebintas savo žino
jimu. Ir net datas! Kaip mano 
mokytojai džiaugtųsi mane 
išgirdę dabar! Gal ta visa 
aplinka man padėjo atsiminti, ir 
dar taip gražiai atsiminti, nes 
ne tik jos klausėsi, bet ir kiti, 
kurie arti prie mūsų sėdėjo. 
Dabar turbūt negalėčiau taip 
tiksliai ir gerai išaiškinti. 

Pusiaukely sustojome prie 
paminklo, kurir, priminė karą, 
kurį bolševikai laimėjo. Buvo 
gera sustoti ir ištiesti kojas, 
pakvėpuoti grynu oru. Visi 
išlipome ir toks vienas pen
s in inkas , nekokio būdo, 
paklausė gidės. — kodėl mes čia 
stojame? Manai, kad norime 
pamatyti komunistų paminklą? 
Man atrodė, kad gidė užsigavo. 
Šitas senis nežinojo kada užsi
čiaupti, visi užlipome j kalną, 
kur paminklas stovėjo.ir jėjome 
į vidų. Aš buvau nustebintas, 
kaip gražiai buvo sutvarkyta. 
Tik nejauku, nes pusiau žemėn 
įkastas ir buvo šalta ir drėgna. 
Dar ir diena buvo tokia, tai dar 
baisiau. Gal norėjo, kad taip 
būtų ir tokį nejaukų jausmą 
paliktų. Pagalvojau, ką tas 
senis buvo pasakęs. Ar šitie 
jauni vyrai, kurie mirė, tikrai 
buvo komunistai? Daugiau 
negu pusė vardų buvo lietu
viški. Ar tik nebuvo jie pa
griebti ir priversti kariauti? 
Kodėl jis to nepagalvojo prieš 
atidarydamas burną? Tikrai 
galėjo įžeisti gidę. Man norėjosi 
užmiršti ir iš tenai išeiti. Per 
drėgna man. Kelias pradėjo 
skaudėti. 

Pasku t ines dvi su puse 
valandų kelionės sėdėjau pats 
vienas ir galvojau. Per pirmą 
minute a tvykęs į Lietuvą 
įsimylėjau į tėvų kraštą. Tėvų 
kraš tas? Ar aš nebuvau 
mokytas, kad čia ir mano 
kraštas? Mano kraštas? Mano 
kraštas... Atsibudau iš miego 
netoli Klaipėdos. Ką aš sap
navau? O, taip, atsimenu. Sap
navau senovišką Lietuvą ir 
stumbrus, taip kaip aš pasako
jau dvynukėm. Na, paklausiau 

savęs: ar čia tavo kraštas? Dar 
negalėjau atsakyti į šį 
klausimą. Paklausiau tėvelio, 
kiek laiko. Tuoj turėtumėm būti 
Klaipėdoj. Teta Vilniuje pasakė 
man, kad turiu pusseserę ir du 
pusbrolius Klaipėdoj ir davė 
telefono numerį. Negalėjau 
sulaukti, kol su jais susitiksiu. 
Pusseserė ir vienas pusbrolis 
yra mano amžiaus — kaip gerai! 
Amerikoj neturiu giminių mano 
amžiaus. Bus smagu — sau 
galvojau. 

Pirmiausia autobusas mus 
nuvežė į viešbutį, kur turėjome 
laukti visą valandą, kol visus į 
kambarius išskirstė ir visi vėl 
prie autobuso susirinko. Pir
miausia pietus valgėme laive. 
Buvo arti viešbučio,tai nuėjome 
pėsti. E inan t į restoraną 
praėjome „Lenino aikštę", kurio
je stovėjo didelė Lenino statula, 
o aplinkui ją raudoniausios 
tulpės, kokias kada nors buvau 
matęs. Visa grupė sustojo pasi
žiūrėti. Ne į Leniną, bet į tulpes. 
Tada vienas kitas pradėjo 
juoktis. Kas taip juokinga? 
Keletą geltonų tulpių išdygo! 
Taip juokingai atrodė! Tėvelis 
garsiai pasakė: — Turbūt koks 
lietuvis pasodino ir dabar užda
rytas kalėjime. 

Kažkas paklausė: — O kodėl 
kalėjime? 

— Ar nematai? — tėvelis 
atsakė — Prieš valdžią pasėjo 
geltonas gėles, kad visi matytų 
geltoną, žalią ir raudoną! Koks 
šaunus vyras! 

Visi juokėsi. 
Restorane, tiksliau laive, pa

valgėm labai gerai. Tokia gera 
ir šviežia žuvis! Ir išgėrėm 
„šampanėlio" kaip vienas pran
cūzas — lietuvis pavadino. Dvi 
panelės mūsų grupėje atvyko į 
Lietuvą, kad ištekėtų už lietu
vio. Viena pora labai gražiai 
atrodė. Vis šypsosi ir vaikšto 
susikabinę rankomis. Ak, tai 
meilė. O kita pora tai nei 
kalbėjo, nei šypsojosi. Gal jis tik 
norėjo išvažiuoti iš Lietuvos į 
Ameriką ir jie buvo draugai. Tai 
ne mano reikalas. Bet buvo 
įdomu. 

Po pietų važiavome aplink 
miestą. Aplankėm senamiestį ir 
naujamiestį. Nusiminiau! Viską 
tėvelis ir aš žiūrėjom iš 
architektūrinės pusės: nekoks 
miestas! Vilnius ir Kaunas — 
buvo gražesni. Vieninteliai 
įdomesni pastatai buvo pats 
viešbutis ir kažkokia bažnytėlė 
kitoį gatvės pusėj. Viešbutyje 
radome paliktą raštelį. Živilė ir 
Darius buvo sustoję. Paskam
binti. Živilė ir Darius? Tai mano 
pusseserė ir pusbrolis. Pagaliau! 

Už pusės valandos atsiradome 
pas Tetą Nimfą. Ji buvo 
paruošusi iškilmingus pietus. O 
mudu t ik ką pavalgėme 
restorane! Visur.kur lankėmės 
tai vis buvo paruošę didelę 
puotą. Visi norėjo valgydinti ir 
girdyti. Nieko prieš. Maistas ir 
gėrimas skanus, bet tik per 
daug. Tėvelis ir aš pridėjom 
svorio. Po trumpos valandos 
Živilė ir Darius paragino ir 
pakvietė į balių, kuris buvo ruo
šiamas Živilės draugui Aidui, 
kuris išvažiavo kitą rytą į 
kariuomenę. Nesimatys dvejus 
metus. Taip norėjau susitikti 
jaunimą ir susipažinti geriau su 
giminaičiais , kad visai 
nuovargis praėjo ir norėjosi 
baliavoti. 

— Vėlai grįšim, dėde Albertai. 
— pasakė Živilė. 

— Na, gerai. Kaip gi galėčiau 
neleisti sūnų? — tėvelis gerai 
atsakė. 

Pašaukė taksį ir nuvažiavom 
pas draugą. Jiedu man turėjo 
daug klausimų ir aš taip pat. 
Taip keista ir taip smagu buvo 

CLASSIFIED GUIDE 

Jaunimo gegužinė Xew BufTalo. Mich. Iš kairės: Daina Aukštuolienė, 
Biskytė, Laura Morgan ir Irena Jasulaitytė. 

su jais kalbėtis lyg būtume seni, 
seni draugai, kurie nesimatė 
visą gyvenimą, visai nepastebė
jome, kai taksis sustojo. Jau 
buvome pas Aidą. Užlipome į 
devintą aukštą. Dabar žinojau, 
kodėl Lietuvoj visi sveiki, — 
nėra liftų. Visi turi laiptais lipti. 

Aidas įleido mus į butą. Pasis-
veikinom ir pamačiau, kad čia 
ne jaunimui balius, o šeimos. 
Tik buvo keturi jauni ir Aido 
šeima: tėvelis ir mama, sesuo ir 
dėdė su žmona. Pasisveikinome 
ir atsisėdom prie stalo valgyti. 
Valgyti!? Vėl!? Na, tai žinoma. 
Tai visą vakarą valgėm ir biškį 
gėrėm. Aido dėdė, kurio žmona 
buvo rusė, man vis pylė likerį iš 
Kubos. Jis vis klausė manęs, ar 
man patinka (buvo per saldus) 
ir ar Amerikoj tokį turime. Visa 
šeima manęs klausė klausimus 
apie Ameriką. Man tuo metu 
atrodė, kad mane tardo, bet 
turbūt tik buvo labai smalsūs. 
Jie klausė apie viską. Norėjo 
pasitikrinti savo žinias apie 
„baisiąją" Ameriką. Aš at
sakiau jų klausimus, kiek 
galima, tiksliau. Norėjau paaiš
k in t i , kad yra problemų 
Amerikoj, bet visur pasauly yra 
problemų. Yra gerų ir blogų 
Amerikoj. Ar ne tas pats visur? 

Pagaliau paklausė tą, ko 
negalėjau atsakyti. Aido dėdė 
manęs paklausė, ar aš laikau 
save lietuviu, nes buvau 
užaugintas lietuviu. Aš nega
lėjau atsakyti tą klausimą sau. 
Kaip aš jiems atsakysiu? Ar jis 
nežino, kad man jau per daug tų 
klausimų? 

— Negaliu atsakyti į Jūsų 
klausimą. Pas mus jaunimui šis 
yra sunkus klausimas. Vyresni 
nori girdėti vienokį atsakymą, 
o mes — to tikrai nežinom. Bent 
aš nežinau. — Ar bus geras at
sakymas j iems. ar dar 
klausinės? 

Aido mama įsikišo. 

— Gana tų klausimų. Tegul 
Albertas valgo. 

Ačiū ponia. Vėl viskas buvo 
smagu ir aš geriau jaučiausi. 

Vakaras greit praėjo ir 
vyresnieji nuėjo miegoti. Aš 
labai nustebau pamatęs, kaip 
vėlai saulė leidžiasi Lietuvoj. 
Niekados nepagalvojau, kiek 
toli į šiaurę yra Lietuva. Mes 
keturi išėjome ant balkono, 
surūkėm keletą cigarečių ir 
pasikalbėjome apie savo 
gyvenimą ir ar Darių ir Živilę 
išleistų iš Lietuvos nuvykti į 
Ameriką manęs aplankyti. Ar 
leistų? Turėčiau ko nors pasi
klausti, kai grįšiu į Vilnių. 
Turbūt neleistų, bet būtų 
smagu. 

Tą visą naktį nemiegojom. 
Sėdėjom, gėrėm kavą ir 
žiūrėjom į nuotraukas. Kaip 
smagu būti su jaunimu Lietu
voj. Ir dar giminės, draugai! 
Paukščiai pradėjo čiulbėti ir visi 
kėlėsi ir ruošėsi vežti Aidą į 
stotį, kur visi nauji kariai turėjo 
susirinkti. Živilė pradėjo verkti. 
Man dinktelėjo į galvą, kodėl 
visi buvo susirinkę. Aidas išva
žiuoja į kariuomenę oraleisti 
dvejus metus praga. . Ar jį 
išveš į Afganistaną? Girdėjau, 
kad daug lietuvių tenai siunčia. 
Maldaukim. kad ne jį. 

Mane nuvežė atgal į viešbutį 
ir aš atsisveikinau su Aidu. 
Darius ir Živilė pažadėjo grįžti 
ir atsisveikinti. Nuėjau į kam
barį valandėlę pamiegoti ir 
paskui kėlėmės pusryčių. 
Tėvelis nesupyko, bet rūpinosi. 
Sutikome Darių ir Živilę ir 
nuvedėm juos pusryčių. 
Atsisveikinau su jais, kai buvo 
laikas važiuoti. Jie man paža
dėjo atvažiuoti į Vilnių manęs 
aplankyti. 

Išvažiavome iš Klaipėdos. 
Dangus buvo pilkas ir graudu 
buvo naujus draugus palikti. 
Važiuojant į Palangą sėdėjau 

Kęstutis Smalinskas, Indrė 
Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

vienas ir žiūrėjau pro langą. 
Galvojau apie Lietuvą. Staiga 
man užėjo stiprus, graudus jaus
mas. Norėjosi verkti . Ne, 
Lietuva ne mano kraštas. Ji yra 
tų, kurie čia gimė, ir tų, kurie 
turi ir nori čia gyventi. Jie turi 
kas dieną žiūrėti į ją, jausti ją. 
Ne, ji ne mano kraštas, bet aš 
ją labai myliu. Visiems sakysiu, 
kad esu lietuvis. Aš nesu gimęs 
ten. bet ji mane adoptavo. Ji 
priėmė mane kaip savo vaiką, 
bet esu skirtingas nuo jos tikrų 
vaikų. Ji mano antroji gimtinė. 
Antroji gimtinė. Neblogai 
skamba. Tik tada galėjau 
užmigti. 

MILIJONAI FARMERIAMS 

Illinois valstija parūpino 50 
mil. dol. farmeriams, kurie 
galės pasiskolinti lengvesnėmis 
sąlygomis ir taip išsikapstyti iš 
sausrų padarytų nuostolių. 

IEŠKO 

„Norėčiau išgirsti iš buvusių Žaga-
riečių. Skuodiškių, arba šiaip perdaug 
neskubančių tautiečių, ..pensininkiš-
kam" susirašinėjimui. Prašau rašykite 
V. Navickui, P.O. Box 1184, 
Gresham, OR 97030. 

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

Kreiptis į Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę 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 organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m turšime nei 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 metų 15 dienų kelionės Į Lietuvą: 
1. Gegužė* 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 metų 10 dienų kelionės Į Lieti ą: 
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

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

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

. AMERICA^! TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones. , 

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-236-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
Western Ave., Chicsgo, III. 60643. 

VENCKAUSKAS. Ir,.. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Decks • Floor & Wall Tile 
• Aluminum Sidmg & Tnm • Kitchen & Baths 
• Masonry »Rec Rooms 
• Add'dons 'Insurance Repairs 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd.. Chicago 

PHONE — 581-4111 

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 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

- G s o 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS' 
361-5950 636-610» 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

ra MIS. KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

77S-2233 

O n l U t C . KNHECIK REALTORS 
A 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim paga! 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 

J 
Mūrinis namas apžiūrėjimui, sekma
dieni, liepos 24 d. 1-4 v. p.p..3901 W. 60th 
St. Parduota sav. 3 mieg.. valg.. 1 Vi prau
syklos, ištisas (rengtas rūsys; centralinis 
saldymas. 2Vį auto. garažas. Galite tuoj pat 
užimti. Skubėkite! Skamb. 735-2895. Kal
bėt angliškai. 

FOR SALE 
Bu i ld ing , tavern with l iving 
quarters; excellent rentai income 
Vic. Archer & Kedzie. 

Call 247-3688 

Sav. parduoda puikų mūrinį namą 
ant 72 & Albany; 3 mieg.. did. valg. ir 
virtuvė, šeimos kamb.; ištisas rūsys; 
naujas namo ir garažo stogas. Skam
binti vakarais arba savaitgaliais 

925-3722 

PUIKI PROGA! 
Didžiausia Floridos žemės išplanavimo ir statybos 
bendrovė ieško daliniam ar pilnam laikui „marke-
ting" atstovo dirbti Čikagos apylinkėse. Pagei
daujama mokėti dvi kalbas. Leidimas nereikalau
jamas. Išmokysime veltui. Patogios darbo valan
dos. Puikus komisas ir apdrauda. 

Skambinti: Ziggy (132) 452-6470. 
General Development Corp. 
„Ištesime Floridos Pažadus" 

MARGIU ETTE 
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 pirmadienj ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

IEŠKO BUTO 

Ieškau nuomoti gražų butą 
arba pirkti namą. 

Tel. 9 2 5 - 9 5 7 1 

MISCELLANEOUS 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

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

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

už apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(31X) 839-5829 

Siuvama pagal užsakymą įvairių fasonų ir spalvų avies kailio 
kailinius, taip pat paltus i i avlss kailio gabaliukų. Valome Ir 
pataisoms. Parduodame avlss kailio apvalkalus auto 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avies kailio 
slapsto*. 

Family Furs Co. 
4171 S. Arehsr Avs. 
Chicago, IL 60632 
Tai. 847-4027 

Atidaryta kasdien 10 ryto • 7 v. p.p. 
šeštadieniais 10 ryto - 5 v. p.p. 
Sekmadieni uždaryta 

> i 



VON BALTHASAR 
TEOLOGINIS 
PALIKIMAS 

Romoje per kard. V. Slad
kevičiaus jvilktuves dalyviai 
matė tuščią Jvilktuvių nesu
laukusio teologo kun. Hans Urs 
von Bal thasar kėdę, mirusio 
š.m. birželio 26 d., sulaukusio 82 
m. amžiaus . Jo įnašą gražiai 
aprašė kun . Jean-Robert Armo-
gathe, vienos parapijos Pary
žiuje k lebonas ir filosofijos 
dėstytojas Sorbonos universi
te te . J i s šį šveicarą teologą 
pavadino vienu paskutiniųjų 
mūsų amžiaus teologų, para
šiusiu per 60 knygų ir š imtus 
s t ra ipsnių teologiniais klausi
mais . J o žymiausi veikala i 
išverst i anglų kalbon pava
dinimais „The Glory of the 
Lord" (Viešpaties garbė) ir „The 
Office of Peter and the Structure 
of the Church" (Petro pareigos 
ir bažnytinė struktūra) . 

Baigęs studijas Miunchene, 
Vieno je ir B e r l y n e , von 
B a l t h a s a r 1929 m. įstojo į 
jėzui tus ir, apsigyvenęs Lyon-
Fourviėre Prancūzijoje, išvystė 
draugystę su jėzuitais Henr i de 
Lubac ir a.a. J ean Daniė*lou, 
kurie abu ilgainiui tapo kardi
nolais. Įšventintas kunigu 1936 
m. , j i s p radė jo s t u d i j u o t i 

Bažnyčios Tėvus, ku r i e tuomet 
dar buvo mažai tyrinėjami. Tų 
studijų fone jis užvedė garsų 
dialogą su protestantų teologu 
Kari Barth ir, 1950 apie tai 
išleidęs knygą, jis išstojo iš 
jėzuitų. Po to dirbo studentų ka
pelionu Bazelyje, kur įsteigė Šv. 
Jono pasauliečių insti tutą. 

Ten, rašo Armogathe, jis priė
mė į Bažnyčią Adrienne von 
Speyr, gydytoją ir mistike, kur i 
jį stipriai įtakojo. Vėliau von 
Balthazar išleido 60 jos knygų, 
pasakydamas: „Po mano mir
ties, nemėginkite atskirt i mano 
darbą nuo jos" . Jų abiejų teolo
gijoje bendros temos — Jėzaus 
kančia ir nužengimas į praga
rus, Bažnyčia ir šventieji, tikin
čiųjų Kris taus sekimas. 
. Į savo Bažnyčios Tėvais besi

remiančią teologiją įjungdamas 
von Speyr mist inius pergyve
nimus, von Bal thasar suformu
lavo teologiją, kur i buvo ir 
pilnutinė ir originali, pasak Ar
mogathe. „J i s argumentavo, 
kad k i e k v i e n o t e o l o g i n i o 
tyrinėjimo fone yra t ik vienas 
impulsas: noras a t ras t i tai, kas 
vadinama grožiu, Dievo veido 
dramat iškame apsireiškime". 

LIETUVOS VIETINE 
RINKTINĖ 

VOKIEČIŲ AKIMIS 
Lietuvių tau ta Lietuvos vie

t inę r inkt inę sutiko, kaip savas 
kar ines pajėgas, veiksiančias 
Lietuvos teritorijoje, ginsiančias 
ja nuo visų jos vidaus ir užsienio 
priešų, atstatysiančias Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę, 
savarankiškas — vadovaujamas 
savų karininkų. 

Tačiau vokiečiai visomis ke
tur iomis kratėsi kiek sava
rankiškesnių svetimų kar in ių 
pajėgų, kur ių siekiai priešinosi 
jų imperialistinėms užmačioms, 
ir nūdo, kad Lietuvos vietinė 
r inkt inė (ją v a d i n o L i e tuv ių 
s a v i s a u g a kovai su gaujomis) 
t a r n a u t ų vokiečių imperialis
tiniam labui ir būtų visiškai pa
valdi vokiečių okupac inėms 
į s t a i g o m s . L ie tuv ių t a u t o s 
n e p r i k l a u s o m y b i n i a m s s ie 
kiams ker tan t i s su vokiečių 
imperialist inėmis užmačiomis, 
jie žiauriai sunaikino Lietuvos 
vietinę r inkt inę ( su didelėmis 
kraujo aukomis). 

Vokiečių pažiūrą į Lietuvos 
vietinę r inkt inę atšviečia čia 
s p a u s d i n a m a s Rygoje rezi
davusio Rytų kraštų (Ostlandt 

Reicho komisaro Užimtųjų Rytų 
kraštų ministeriui rašytasis raš
tas, išverstas iš vokiečių kalbos. 

B r o n i u s N e m i c k a s 

N u o r a š a s 

Reicho komisaras 
Rytų kraš tams 
Adm. II — 605 
Tgb. - Nr. 294/44 g. 
Ryga, 1944 m. vasario 25 d. 
U/Ul. 

Pave rg tų jų Rytų k r a š t ų 
Reicho ministeriui 

B e r l y n e . 
Liečia: Lietuvių naujų savi

saugos batalionų kovai su gau
jomis steigimą. 

Susitaręs su Rytų kraštų (Ost-
land) aukštesniuoju SS ir poli
cijos vadu. general iniam komi
sarui Kaune leidau steigti 10 
lietuvių savisaugos batalionų 
bendro a p i e 5 ,000 vy rų 
s k a i č i a u s . T a t a i p r i v e r t ė 
Lietuvos būklė, ypač plėtimasis 
kriminalinių ta ip pat ir kariš
kai organzuotų gaujų, kurios 
ypatingai Vilniaus srityje iš 
dalies paraližavo savakraš tę 

„Von B a l t h a s a r taip pat 
tikėjo, jog t ame taške, kur žydų 
tikėjimas sus i t inka su pago
niškuoju, tegal i pasilikti tik 
Kr i s tu s . T ik Kr i s tus tegali 
pasiduoti i r radikaliai trans
cendentinio Dievo sąvokai, kas 
r a n d a m a žydų tikėjime, ir tuo 
pačiu laiku karš ta i tvirtinti 
žemišką rea lybę , kas buvo 
būdinga pagoniškoms religi
joms, ir iš to iškilti gyvastingai 
s t iprus" , rašo Armogathe. 

K r i k š č i o n y s , k a i p von 
Balthasar mėgdavo kartoti, yra 
„trečioji kategori ja", „neįma
nomoji" visų žmonijos religinių 
lūkesčių sintezė. Pirmykštė 
Bažnyčia, sujungdama vienu ti
kėjimu ir žydus ir graikus, kaip 
t ik tą ir pasiekė. Tikėdamas, 
kad ta i i r lieka vienintelis 
šventos, katalikiškos Bažnyčios 
pasaukimas , j is k a r t u su kard. 
J. Ratzingeriu 1975 m. įkūrė 
teologijos žurnalą „Communio". 

Armogathe rašo, kad jo bend
raamžiai jo visuomet saugojosi, 
k a i p k o n t r o v e r s i š k o . Pir
miaus ia dėl jo bendravimo su 
anuomet radikaliais Lyon-Four-
viėre jėzuitais , paskui dėl to, 
kad išstojo iš jėzuitų, likdamas 
pasauliečiu kunigu. Vatikano II 
la iku j is buvo laikomas „kon
servatorium, per daug elitišku 
a r abstrakčiu", nežiūrint to, kad 
to suvažiavimo dokumentai kar
tojo jo mintis . „Jo veikalai taip 
pat liečia i r tikinčiojo kas
d ien ines kovas , s tengian t i s 
įgyvendinti savo tikėjimą", rašo 
Armogathe. „Jo 'A Short Pri-

administraciją. Vykdyti numa
ty t a ta ip , kad kvietimą ir 
priėmimą į šiuos batalionus 
per imtų savo kompetencijon 
s a v a k r a š t ė a d m i n i s t r a c i j a . 
Nus ta ty ta , kad batalionams ir 
kuopoms vadovautų vietiniai 
kar in inkai ir batal ionams būtų 
pr iski r ta po vieną SS ar polici
jos ryšio karininką. Ryšio kari
n i n k a s t a rp l ietuvių I-mojo 
generalinio tarėjo ir SS bei poli
cijos vado Lietuvai y ra atsargos 
generolas le i tenantas Plecha
vičius, kuris įeina į štabą SS bei 
policijos vado ir y ra jam pa
valdus. Jo (Plechavičiaus) užda
vinys tu rės būt i 10 savisaugos 
batalionų organizavimas, pasto
ge aprūpinimas, lavinimas ir 
j iems vadovavimas. Batalionų 
ūkinis aprūpinimas priklauso 
SS ir policijos vado tvarkos poli
cijos vadovui; aprūpinimas eina 
per ryšio karininką. 

Batalionai tur i būti veikiai 
įsteigti. Jei šie 10 batalionų 
įrodys savo panaudojimo pajė
gumą, bus e inama prie didesnio 
(ligi divizijos) dalinio steigimo. 

Be to, kovą su gaujomis Lie
tuvoje reikia sust ipr int i , įtrau
k i a n t v i e t i n i u s apsk r i č ių 
komendantus , kurie tur i būti 
pa tv i r t in t i SS ir policijos vado. 

P rašau pr i tar t i mano drauge 
su aukštesniuoju SS ir policijos 
vadu su tar toms priemonėms. 

Pavestas 
Pasirašė Burmeister 

(Šaltinis: RG 242, Records of 
the National Archieves; EAP 
99/1142). 

mer for Unset t led L a y m e n ' 
(Trumpas elementorius nepa
tenkint iems pasauliečiams) pri
stato šiltą, vaišingą teologiją, 
kaip ir jo paties va i š ingumas 
savo svečiams Bazelyje", r a šo 
Armogathe. Henri de Lubac 

š i ta ip apie jį pasakė: „Man 
a t r o d ė , j o g v a i k š č i o j u su 
Bažnyčios Tėvu, atsiradusiu pas 
šveicarus, ku r io a inių tarpe 
buvo ir t rys išminčiai i r Vilius 
Tel l is" . 

A. Za i l ska i t e 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS ČĖSNA 

Š.m. liepos 31 d. s u k a n k a vieneri meta i , kai mi rė 
mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis. Šv. Mišios už 
jo sielą bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje liepos 
31 d. 11 vai. ryto, Chicagoje, o rugpjūčio 5 d. 9 vai. ry to 
Tėvų Pranciškonų koplyčioje, St . Pe te rsburg Beach, F l . 
Maloniai prašome gimines , d r augus ir paž įs tamus 
pr is imint i velionį savo maldose. 

Liūdinti ž m o n a S t e f a n i j a i r v i s a g a u s i š e i m a . 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A . t A . 
PETRAS K. PULTINEVIČIUS 

Š. m. liepos 30 d. s u k a n k a dešimt metų , kai mi rė 
mūsų mielas Sūnus a.a. Pe t ras . Šv. Mišios už jo sielą 
bus atnašaujamos Šv. An tano bažnyčioje, Omaha , N E 
liepos 30 d. 8 vai. ryto . 

Prašome gimines ir paž įs tamus pr is imint i velionį 
Petrą savo maldose. 

Nuliūdę: t ė v a i J u o z a s i r R ū t a , b r o l i a i P r a n a s , 
J o n a s , J u o z a s , P o v i l a s s u ž m o n a , s e s e r y s O n u t ė i r 
Z u z a n a su š e i m o m i s . 

Klovainiečiui 

A.tA. 
JUOZUI VIEVERSIUI 

Lietuvoje mi rus , gi l ią užuo jau tą r e i šk iu jo seser ia i 
F E L E I J A S I N E V I Č I E N E I , visai jos še imai bei gimi
n ė m s ir a r t im ie s i ems . _ . , „ , • 

Telesforas Grikmas 

A.tA. 
JUOZUI JUCAIČIUI 

mirus , j o žmonai L A I M U T E I i r sūnu i A N T A N U I su 
še ima re i šk iame nuoš i rdž i aus i ą užuojautą . 

E. Dubininkas 
A. S. Kavaliauskai 

E. M. Zabulioniai 
M. B. Žėkai 

A.tA. 
inž. JUOZUI KIZLAUSKUI 

mirus , jo žmonai B R O N E I , d u k r a i G I E D R E I , s ū n u i 
A N T A N U I su š e ima , g i m i n ė m s i r a r t i m i e s i e m s ir se
ser ia i ONAI Lietuvoje r e i š k i a m e gilią užuojautą . 

ALIAS Chicagos skyriaus valdyba 

£3 
Jaunimo sąjungos diskusijų būrelis. Iš kairės: Jolita Gudaitytė, AidaSj 
Palubinskas, Darius Čuplinskas ir Algis Sodonis. 

N'uotr Rasos Miliauskaitės 

niidlcind Fizdcrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — fcOO v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 83*2511 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

HSEE 
J A <I.«5< 
LENDER 

A.tA. 
JOAN DAPSER 

MACIS 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1988 m. liepos 21 d. 4:55 vai. ryto. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lillian Lang, žentas 

Herbert, aštuoni anūkai, šešiolika proanūkų, broliai Edward 
Macis su žmona Norma, Joseph Macis su žmona Diane. sesuo 
Sue Walulis su vyru Ed, svainis Pete Dapser su žmona Stell 
ir kt. giminės. 

Velionė buvj našlė a.a. Joseph Dapser ir a.a. Chester 
Murgola, motina a.a. Eleanor Dapser ir sesuo a.a. Katherine 
Laukas. 

Kūns pašarvotas šeštadieny liepos 23 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
ir sekmadienį, liepos 24 d. nuo 1 iki 9 Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 25 d. Iš koplyčios 9:45 
vai. ryto bus atlydėta į St. Mary Star of the Sea bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuviu kapines. 

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

Nuliūdę duktė , broliai, sesuo, anūkai ir proanūkai ir 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.fA. 
STASIUI MIKALIUKUI 

mirus, mielas SAULIAU, Tau, Tavo Mamytei, Sesutei 
jos Vyrui i r visai giminei re i šk iame nuoširdžia 
užuojautą. 

Bronė ir Bronius Nainiai 
Rūta ir Kęstutis Sušinskai 
Laima ir Vacys Garbonkai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIKMIKSClCOSK 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a i — 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
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 HOMK 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St.. ( h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 0 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So . 50th A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir S L M S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVnj DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974 -4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s Rd . - T e l . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M., J r . 

* ; 
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x Rytoj, liepos 24 d., „Drau
go" gegužinė Marijonų soduose 
prie „Draugo". Šv. Mišios ir pa
mokslas 12 vai. Marijonų 
koplyčioje. Tuoj po pamaldų pie
tūs, įvairenybės, laimėjimai, 
muzika ir kt. Gegužinę rengia 
ir laimėjimus skirsto „Draugo" 
renginių komitetas , vado
vaujamas Marijos Remienės. 
Administracija bus atidarą nuo 
1 vai. ir čia bus ga l ima 
susimokėti skolas, prenume
ratas, įsigyti knygų ir meniškų 
taut in ių dirbinių. Visi 
kviečiami dalyvauti ir praleis
ti laiką medžių pavėsyje. 

x Viktoras Nakas, Lietuvių 
informacijos centro <LIC> ve
dėjas Washingtone, šių metų 
ateitininkų sendraugių sto
vykloje Dainavoje rugpjūčio 4 
d., ketvirtadienį, nagrinės temą 
, Lietuviška informacija: jos 
svarba bei perteikimo keliai". 

x Pasaulio Lietuvių Bend
r u o m e n ė s seimas pasiuntė 
sveikinimo telegramą kard. 
Lubachinski Ukrainos tūks
tančio metų krikščionybės pro
ga ir užuojautą dėl tikėjimo ir 
tautybės persekiojimų. 

x Antanas ir Valė Burkū-
nai iš Rochester, N.Y., yra 
įtvykę į Chicagą ir apsistoję 
brolio Petro Burkausko šeimoje. 
Abu broliai lankėsi „Drauge", 
įsigijo leidinių, o rytoj ketina 
dalyvauti „Draugo" gegužinėje. 

x Inž. Mečislovas Bružas, 
Harza bendrovės vice-preziden-
tas P. Amerikoje, tragiškai 
žuvo lėktuvo nelaimėje Argen
tinoje š.m. birželio 12 d. Visiems 
dalyvavusiems gedulingose šv. 
Mišiose ir velionio paminėjime 
birže'io 24 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje, nuoširdžiai dėkoja: 
pirmoji žmona Jonė, dukros 
Birutė, Marija ir Danutė. 

(sk) 
x Noriu pirkti 14 dydžio 

moteriškus tautinius drabu
žius. Skambint i vaka ra i s 
608-831-4551 arba rašyti G. Pa
l ion i s , 7435 H u n t e r Ct . , 
Middleton, WI 53562. 

(sk) 

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

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvu bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir \Vashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cieveland, 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 Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
te rn Ave., Chicago, 111.60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus , tel. 361-5950 arba 

• 636-6169. 
(sk) i 

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

(sk) 

x A. a. Motinos Conceptos 
Ungurai ty tės , vienos iš trijų 
Sv. Kazimiero seserų vienuoli
jos pirmūnės, laidotuvėse liepos 
22 d. koncelebiavo šv. Mišias 
arkiv. Paulius Marcinkus (bu
vęs velionės mokinys) iš Vatika
no, vysk. A. Abromovvicz ir 
vysk. V. Brizgys, taip pat 
trylika kunigų. Po gedulingų šv. 
Mišių velionės kūnas buvo nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

x Kun. Pe t ras Cibulskis, 
MIC. „Draugo" administrato
rius ir Lietuvos Vyčių 46 kuopos 
dvasios vadovas, ateinančią 
savaitę išvyksta į VVashington, 
D.C. dalyvauti Lietuvos Vyčių 
jubiliejiniam seime. Seimas bus 
\Vashington — Sheraton viešbu
tyje liepos 27-31 dienomis. Kun. 
P. Cibulskis yra iš Chicagos. 

x Dr. Vytautas Bieliauskas 
su žmona dr. Danute išvyko į 
Šveicariją ir paskui bus Europos 
Lietuvių studijų dienose bei 
Lietuvių Bendruomenių pirmi
n inkų ir valdybų atstovų 
suvažiavime. Kaip žinoma, dr. 
V. Bieliauskas paskutiniame 
seime Toronte, Kanadoje, yra iš
rinktas PLB valdybos pirmi
ninku. 

x Chicagos miestas rengia 
etninį festivalį lapkričio 6 d. 
Festivalyje bus etniniai kultū
r in i a i pasi rodymai , meno 
paroda, laivu plaukymas ir 
viešas poilsis Navy Pier vie
tovėje prie ežero. 

x Mokytojų, tėvų ir jauni
mo studijų savaitė jau čia pat: 
rugsėjo 7-14 d. Dainavoje. J. 
Plačas skaitys paskaitą „Kaip 
naudotis vadovėliu". 

x Kas bus , kas nebus , bet 
cepelinai skanūs bus! Tikrai 
smagia i pra le is i te laiką 
Vyresniųjų Lietuvių centro pir
moje gegužinėje l iepos 31 d., 
sekmadienį, Beverly Shores, 
Ind. Po šv. Mišių 12 vai. Šv. 
Onos bažnyčioje, įvyks pasi
l inksmin imas K. Pociaus 
gražioje sodyboje. Pasirodys 
grakštūs „Seklyčios" estradinių 
šokių šokėjai. Galėsite skaniai 
pavalgyti kugelio, cepelinų ir 
dešrų su kopūstais. Veiks baras 
ir turtinga loterija. Gros lie
tuviška muzika. Autobusai iš
važiuoja 10:30 vai. ryto nuo 
„Seklyčios". Autobuso kaina 5 
dol. Kviečiame visus iš anksto 
registruotis Liet. Soc. Reikalų 
ta rybos rašt inėje — tel . 
476-2655. 

(sk) 

x Dėmesio norintiems vykti 
su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
registruotis pas Amer ican 
Trave l Service Bureau , 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk.) 
x U ž s i d i r b k i t e a u k š t u s 

nuošimčius! Taupomoji sąskai
ta (daily passbook) moka 6.00'# 
(6.14% metinis prieauglis). 
Terminuoti investavimai (certi-
ficates) moka žymiai aukščiau! 
Kur? KASA Lithuanian Fe
deral Credit Union, 2615 W. 
71st St., Chicago. IL 60629; 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills. IL; 1445 S. 50th Ave., 
Cicero. IL. 

(sk) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

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

(sk.) 
x Ieškau pirkti dviejų ar 

daugiau butų namą. Skambin
ti 425-7160. 

(sk) 

Lietam) Jaunimo sąjungos suvažiavime diskutuoju lietuviškus reikalus. Iš kaiies: Zina Dieshu-
tė, Dana Brazdžiūnaite, Rita Likundeiytė, Irena Jasulaityti- ir Vida Vizgirdaitė. 

Nuotr Rasos Miliauskaitės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJAS MEDICINOS 

DAKTARAS 

Šių metų gegužės mėnesio 
gale Illinois universitete me
dicinos fakultetą baigė Erikas 

x Dr. Petras Jonikas, buvęs 
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto rektorius, paaukojo Litu
anistikos tyrimo ir studijų cent
rui didelį kiekį lietuviškos pe
riodikos. Medžiaga bus įjungta 
į LTSC periodikos rinkinį, kurio 
direktorius yra Leonardas Ke-
rulis. LTSC veikia Jaunimo 
centre. 

x Gin ta ro vasarvietė prie 
Michigan ežero, Union Pier, MI. 
jau priima vasarotojus. Informa
cijai ir rezervacijoms skam
binkite 616-469-3298. 

(sk) 

x Aisčio poezija — tai pir
masis Aisčio raštų tomas, kuris 
dabar jau spausdinamas. Knygą 
jau dabar galima užsisakyti už 
15 dol. Ateities Literatūros 
Fonde, 7215 So. Sacramento 
Ave., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Dr . Nemicko paskai ta 
„Širdies ligos ir jų gydymas" 
bus trečiadienį, liepos 27 d. 2 
vai. p.p. Seklyčioje. Visi kvie
čiami 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave, Chicago, 111. 
606O9. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x Dėmesio turintiems gi
minių Lietuvoje ir svečių iš Lie
tuvos! Rugsėjo 6 d. vėl važiuoju 
į Lietuvą. Tarpininkauju ne
brangiai automobilių ir kt. 
prekių pirkime Lietuvoje, pa
likimų sutvarkyme. Siunčiu 
kargo, parūpinu video, stereo 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
patarnavimas nemokamas. Ge
riausiai skambinkite rytais 7-9 
vai. ir šeštadieniais bei sekma
dieniais. Tel. (312) 430-4145. 
Rašydami pranešikite savo tele
foną Romas Pūkštys, 9040 S. 
Roberts Rd., Hickory Hills, 
IL 60457. 

(sk) 

Vasiliauskas, įsigydama- medi
cinos daktaro laipsnį. Eriku 
mokslinis pasiekimas buvo 
linksniai ir dainiai atšvęstas jo 
tėvelių Edmundo ir Jūros 
Vasiliauskų sodyboje Glen 
Ellyn, IL, kur gausiame gimi
nių ir draugų tarpe naujas dak
taras buvo „pr is ta ty tas" 
visuomenei. 

Dr. Erikas Vasiliauskas 

Erikas yra baigęs Chicagos K. 
Donelaičio l i tuanist inę 
mokyklą, jaunystėje skautavo, 
o vėliau reiškėsi ateitininku 
eilėse. Jis yra buvęs vienas iš 
pirmųjų Chicagos apylinkių 
moksleivių ateitininkų Stu! 
ginskio kuopos pirmininkų ir 
ilgus metus dirbęs su atei
tininkų jaunučių Daumanto 
kuopa. Vasarų metu yra daug 
dirbęs Dainavoje, Wasagoje ir 
Neringoje su stovyklaujančiu 
jaunimu. Šešerius metu> 
priklausė „Grandies" tautinių 
šokių grupei, su kuria yra 
gastroliavęs net tolimoje 
Australijoje. 

Erikas lankė Glenbard South 
gimnaziją Glen Ellyn, IL, kurių 
baigė per trejus metus pirmuo 
ja mokiniu 'class valedictorian). 
Toliau studijavo College of Du 
Page ir Illinois universitete Ur 
banoje, kur įsigijo bakalauio 
laispnį. Medicinos mokslus bai 
gė tame pačiame Illinois uni-
versitete Rockfordo, IL, skyrių 
je. Studijų metu Erikas reiškėsi 
ir amerikiečių visuomenėje: 
1986 m. buvo išrinktas Rockfor
do rajono „American Medical 

Student Association (AMSA; 
pirmininku ir turėjo progos 
atstovauti savo rajonui tos or
ganizacijos konferencijose. Bū
damas medicinos studentas jis 
taip pat aktyviai reiškėsi eilėje 
organizacijų, kurios puoselėja 
socialinį ir medicininį 
aprūpinimą Amerikoje, svar
biausia iš jų tai visoje Ameriko
je labai aktuali „Physicians for 
Sočiai Responsibility". 

Be minėtų mokslinių pa
siekimų Erikas laisvai kalba 
ispaniškai, nes nuo pat gimna
zijos laikų mokėsi tos kalbos ir 
yra gilinės ispanų studijas 
Salamanko-; universitete Ispa
nijoje. Tad 1985 metų vasarą 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pastangomis Erikas 
buvo išsiųstas į Argentiną ir į 
Urugvajų, kur turėjo progos 
dirbti su Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimu. Ten būdamas 
padėjo suorganizuoti keletą jau
nimo stovyklėlių ir pravedė lie
tuvių kalbos kursus. 

Erikas šiuo metu priklauso 
Amerikos Jaunimo sąjungai ir 
dalyvavo kaip atstovas PLS vi
suotiniame suvažiavime Aust
ralijoje. 

Tiek daug dirbęs su jaunimu 
ir jį taip pamėgęs, Erikas, kaip 
daktaras, pasirinko vaikų ir 
jaunuolių ligų specialybę. 
Atlikti medicinos stažą jaunasis 
daktaras išvyko į Los Angeles 
Children's Hospital Kalifor
nijoje, kur nuo šių metų birželio 
25 d. jau pradėjo darbą. Nors 
išvyko toli nuo Chicagos 
lietuvybės eilių, bet ne toli nuo 
lietuviškos veiklos. Ligoninė, 
kurioje Erikas dirba, yra netoli 
Los Angeles lietuvių parapijos. 
Jis tikisi greitu laiku įsijungti 
į Kalifornijos lietuvišką veiklą. 

Sėkmės naujam daktarui! 
Kor. 

PO LEMONTA 
PASIDAIRIUS 

Kai pradėjome į Ameriką su
važiuoti, tai kūrėmės senose 
lietuvių kolonijose, kad vienas 
arčiau kito būtume. Kiek atku 
tę ir prasigyvenę pradėjome 
plačiau dairytis. Drąsesnieji ir 
geriau prasimušę pradėjo keltis 

Tomns Miglinas Lituanistikos tyrimo ir studijų centro vedėjas, įrengia nauja 
aparatūrą centrinėje raštinėje. N u < > | r v . , , r r i j 0 5 , Sparkytes 

į Marąuette Parką. Visi spietėsi 
apie 69 gatvę. Taip trejetą blokų 
į vieną ar į kitą pusę ir nė sprin
džio toliau. Lietuviški bizniai ir 
saliūnai klestėjo. Šešiasdešimt 
devintoje tik lietuvių kalba 
tebuvo girdima. Beveik visi 
vaikai lietuviškas mokyklas 
lankė. Taip reikėjo — kitaip į 
Kybartus galėjo neįsileisti. 

Kai tas jaunimas plunksnas 
užsiaugino, tai į visas puses pa
sklido. Drąsesnieji net Lemonte 
nutūpė. Dabar jau jų vaikai 
mokyklas lanko, tad ir jiems 
mokyklų reikia. Maironio li
tuanistinė mokykla, berods, 
šiuo metu yra didžiausia. Tad 
patalpų klausimas aktualus. 
Eilę metų vargo po įvairias sve
timas patalpas. Prieš keletą 
metų iškilo klausimas įsigyti 
nuosavą pastogę. Akys nukrypo 
į tuščius buvusios seminarijos 
pastatus. Didžiulės patalpos, o 
viduryje koplyčia, tad paten
kintų visus lietuviškus porei
kius ir dar atliekamos erdvės 
liktų. 

Reikalas geras, rimtas ir rem
tinas. Tik visa bėda, kad, pa
triukšmavus ir erzelį sukėlus, 
ratai ėmė ir įklimpo, kad darbo 
ėmėsi ne idedalistai, bet „biz
nier iai" . Rašantysis nieko 
neturi prieš biznierius, nes jam 
pasitaikė gimti biznierio 
šeimoje. Tačiau negalima vi
suomeninių reikalų ir biznio į 
vieną krepšį sudėti. Dėlto ir kilo 
kontroversija. Biznieriams pini
gus uždirbus ir juos išsivežus, 
dabar į darbą stojo jau idealis
tai. Jau matyti pažanga ir pra
dedama reikalus tvarkyti. Dar
bai milžiniški ir šimtinė ar tūks
tantinė tėra lyg uodo zyzimas. 
Tačiau jauni organizatoriai 
(daugiausia profesionalai) 
nenusimena ir rankoves pasi
raitę dirba. 

Tokių milžiniškų pastatų ne
galima tuščių laikyti, tad suren
gė gegužinę, kad sveteliai 
suvažiuotų. Jau kelios savaitės 
kai Chicagą prakaite maudosi ir 
lyg pirtyje gyvena. Tas karštis 
atėmė energiją, kad nebesinori 
net rimtesnių ginčų vesti. Nebe
buvo energijos net padoriai 
nusikeikti. Sėdžiu Jaunimo cen
tro kavinėje, kurioje tokia malo
ni vėsuma, bet vis tik pavažiuo
ti reikia. Ten kur vyksta 
lietuviška veikla reikia daly
vauti, o ne šone stovėti ir ožiuo
tis. Nežiūrint didelių karščių, 
pilnos pakelės automobilių, o 
kelio klaustis tai nereikia, nes 
visi į vieną pusę eina. Pagal 
uoslę atrodytų, kad visi prie alu
čio skuba. Taip sakant, atlikęs 
registraciją, pradedu su pasta
tais susipažinti. Norėčiau pa
tarti pirmą sykį atvažiuojan
tiems, kad gerus batus turėtų, 
nes lauks mylios koridorių. Ei
nant koridoriais per praviras 
duris matyti švarūs butukai. 
Tai butukai, kuriuose gyveno 
profesūra. Tai vis švarūs du 
kambariai su patogumais 
laukia tų, kurie nenori maisto 
gamintis. Jau yra gyvenančių. 
Toliau matyti klasės. Klasės di
džiulės, kiekvienoje galima tau
tinius šokius šokti. 

Kalbėti apie šių pastatų 
gerumą jau nė prasmės nebūtų. 
Klausimas, ar jie geri, bet ar 
pajėgsime juos išlaikyti ir pilnai 
išnaudoti. Buvo tikėtasi pama
tyti daug veidų, kurie nema
tomi Jaunimo centre. Bet teko 
nusivilti, daugiausiai vis buvo 
tie, kurie matomi Jaunimo cen
tre ar Tautiniuose namuose. 
Kur yra tie, kurie nematomi 
mūsų senose kolonijose? Jiems 
buvo per prasta ir per toli. Da
bar, kai parengimas jų pašonėje, 
vėlgi jų nebuvo. Tokie pastatai 
negali remtis tik „gero oro" ar
ba „didžiųjų švenčių" patriotais, 
bet reikia pastovių lankytojų ir 
pastovių darbuotojų. 

Jeigu paimsime koplyčios pa 
statą už centrą ir 15 mylių spin
duliu nubrėšime apskritimą, tai 
pamatysime, kad tame apskri
time gyvena didžioji dalis mūsų 
profesionalų ir intelektualų. Ne 

IŠ ARTI IR TOLI 

J A V A L S T Y B Ė S E 

— Šv. Patriko pa rap i j a Jo-
liet, 111., kuriai vadovauja kun. 
Vytas Memenąs, šiais metais 
mini 150 metų nuo jos įstei
gimo. Parapija buvo pradėta 
Airijos imigrantų 1838 lapkričio 
16 d. ir tuo metu priklausė nuo 
Vincennes vyskupo Indiana, nes 
Chicagą dar neturėjo savo 
vyskupo. Šv. Patriko Joliete yra 
antra savo senumu parapija 
Chicagos apylinkėje. Seniausia 
yra Old St. Mary's parapija Chi
cagoje, ji buvo įsteigta 1833. Mi
nint šį garbingą jubiliejų, pa
rapijoje per ištisus metus yra 
rengiami minėjimai, prisime
nant Sv. Patr iko svarbų įnašą 
Joliet mieste ir apylinkėse. 
Liepos 10 d. grupė parapiečių ir 
draugų, vadovaujant klebonui 
kun. Memėnui, išvyko į Airiją 
aplankyti tas vietas, iš kur pir
mieji parapiečiai atvyko. 

paslaptis, kad daugelio pajamos 
rašomos šešiais skaičiais. Tad 
reikia juos t ik surasti ir gerai 
pakratyti, o ne dairytis į Jau
nimo centrą ar Marąuet te 
Parko pensininkus. Mums pen
sininkams užteks Jaunimo cen
tro ir Tautinių namų. Tačiau 
neabejotina, kad toks centras 
vakariniams priemiesčiams yra 
bū t inas . O ka i bus , t a i 
retkarčiais ir mes nuvažiuosi
me. Jeigu ne iš mandagumo, tai 
bent iš smalsumo. 

Į p a s t a t u s pas iž iūrė jus , 
manau, kad daugeliui peršasi 
mintis, kad j ie per dideli 
mokyklų ir visuomeninės veik
los reikalams. Reikia komer
cinio panaudojimo. Tuo reiklau 
spaudoje jau buvo rašyta, no
rėčiau t ik šiek tiek praplėsti. 
Buvo jau minėta apie butukus, 
daktarų bei advokatų kabine
tus. Butukų nuomavimas jau 
pradėtas. Jeigu kas tik nuomo
tų kabinetus, tai visiems juos 
reikia išnuomuoti. Ar nevertėtų 
daugiau dėmesio kre ip t i j 
tokius, kuriems mažai tereika-
lingi lankytojai. Turiu galvoje 
braižyklas ir „Enginering & 
Consul t ing" . Jų k l i en tū ra 
dažnai už kelių šimtų mylių, tad 
ir nuošalesnė vieta daug skir
tumo nedaro. Atsiradus in
t e r e s a n t a m s ir pas i r a š iu s 
i lga la ikę nuomos su ta r t į , 
patalpas galima t inkamai pri
taikyti. Šiaip ar taip be eko
nominio plano ir pagrindo tokie 
pastatai išlaikyti neįmanoma. 
Reikia manyti , kad jaunieji 
entuziastai šį reikalą yra iš-
svarstę, tad telieka tik sėkmės 
palinkėti. 

J . Ž. 

A d v o k a t a s 
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 

Advoka tas J o n a s Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

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 E. Ogden Ave. , Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susi tar imą 
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