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Demokratai nesutinka duoti ginklų
laisvės kovotojams

»»

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

(Tęsinys)

Iš „Kronikos" archyvo
Baudžiamoji byla Nr. 15678
7. Balandžio 4 d. Apklausa
prasidėjo 20 vai., baigėsi 5 d. 2
vai.
1948 m. liepos 16 d. kratoje
ant bažnyčios aukšto rasta an
titarybinė literatūra, dieno
raštis ir 1940-41 m. išvežtų
Šiaulių gyventojų sąrašas. Tai
jūsų literatūra?
— Mano tik dienoraštis. Visa
kita nežinau kieno. Prisimenu
tik, kad Maskvitis, knygyno sa
vininkas, prašė pasidėti mal
daknyges. Leidau, ką padėjo —
nežinau.
— Kodėl slėpėte dienorašti?
— Norėjau išsaugoti ir per
duoti istorikui, kad parašytų
knygą apie jėzuitų istoriją
Lietuvoje. Visas dienoraštis juk
ir tekalba apie Jėzuitų ordino
atkūrimą.
— Dienoraštyje y r a antibolševikinių užrašų?
— Taip, nes aš antibolševikas.
— Kur dienoraščio tęsinys?
— Pamečiau važiuodamas iš
Pagryžuvio j Šiaulius 1944 m.
rugpjūčio mėnesį.
— 1948 m. liepos 19 d. rasta
ant bažnyčios sienos pakabintas
herbas, „Vytis", antitarybinis
šūkis ir skelbimas, kad bus
j a u n i m o konferencija. K a s
iškabino?
— Buvo iškabinta mano nuro
dymu. Iškabino, berods, Tėvas
Šeškevičius. Tiesa, iš pradžių
maniau, kad „Vytis" gali erzinti
bolševikus, bet mane įtikino ir
aš sutikau.
— Kas įtikino?
— Neprisimenu.

— Kaip suprasti šūkį: „Už Tė
vynę ir Bažnyčią".
— Melstis už Tėvynę ir Baž
nyčią.
— Už kokią Tėvynę?
— Už tokią, kokia ji yra.
— Už tarybinę?
— Ne, melstis už mūsų Tėvynę
Lietuvą, atmetant joje dabar
esamą politinę santvarką.
— Kieno iniciatyva ir kas pravedinėjo jaunimo konferencijas?
— Mano nurodymu pravedinėdavome aš, tėvai — Šeškevičius,
Masilionis.
— 1947 m. gegužės 26 d. jūs
pamoksle sakėte: „Bolševikai
stengiasi atitraukti liaudį nuo
religijos. Nieko jie nepadarys,
jei tikėsime giliai, stipriai.
Mums niekada nereikia nuo
Dievo nusisukti. Tikėjimas —
mūsų gyvenimo pagrindas". Ar
taip sakėte?
— Turbūt sakiau, nes tai
mano mintys.
— 1942 m. Pagryžuvio bažny
čioje pamoksle prieš girtavimą
sakėte, kad degtinė žlugdo
žmogaus vertę, netikėjimą pri
artina, gali Dievo bausmę už
traukti, „grįš bolševikai ir
išveš". Ar taip sakėte?
— Sakiau.
— 1943 m. gruodžio 21 d. Kel
mėje sakėte antitarybinį pa
mokslą?
— Sakiau. Aš neslepiu, kad
esu kunigas, todėl buvau, esu ir
būsiu bedieviško bolševiko prie
šas.
(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE
VIETNAMO VALDŽIOS
PROTESTAS
Vietnamo komunistinės val
džios religinių reikalų komisija
griežtai pasisakė prieš Bažny
čios paskelbimą šventaisiais
117 vietnamiečių ir kitų tau
tybių kankinių už tikėjimą,
kadangi kankinių paskelbimas
šventaisiais buvo nutartas iš
anksto nesusitarus su Vietnamo
valdžia.
Katalikų sluoksniuose atkreipiamass dėmesys, kad apie
kankinių kanonizaciją Vatika
no valstybės sekretorius kard.
Casaroli praėjusiais metais
birželio mėnesį laišku pranešė
Vietnamo vyskupų konferenci
jos pirmininkui k a r d i n o l u i
Trinh Van Can. Kard. Casaroli
laiške buvo išreiškęs įsiti
kinimą, kad kankinių kanoni
zacija sustiprins vietnamiečius
jų įsipareigojime
liudyti
tikėjimą ir juos paskatins su dar
didesniu uolumu žmonių meilės
darbais pasireikšti visuomeni
niame gyvenime. Vietnamo kar
dinolas, atsakydamas valstybės
sekretoriui, pažymėjo, kad visa
Vietnamo Bažnyčia yra kupina
džiaugsmo, kad vietnamiečiai
kankiniai už tikėjimą buvo
paskelbti šventaisiais.

katalikus. Iš šešiolikos milijonų
Australijos gyventojų, 73%
pasisakė, kad yra krikščionys,
apie 12% į klausimą neatsakė,
o kiek daugiau negu 12%
pasisakė, kad yra ateistai. Žydai
sudaro 0.4% Australijos gyven
tojų.
MELDŽIA GLOBOTI
KANKINIU ĮPĖDINIUS
Vietnamo vyskupų konferen
cija per savo pirmininką Hano
jaus kardinolą Trinh Van Can
telegrama išreiškė popiežiui
giliausią padėką už Vietnamo
kankinių paskelbimą šventai
siais birželio 19 d. ir nepaprastą
džiaugsmą šiuo įvykiu. Kardi
nolas pažymi, kad Vietnamo
tikintieji tą dieną jungėsi į
bendrą padėkos maldą Dievui
drauge su visais Vietnamo šven
tųjų paskelbimo iškilmių daly
viais ir išreiškia krikščio
niškosios Vietnamo tautos išti
kimybę popiežiui. Jonas Paulius
II, a t s a k y d a m a s Vietnamo
kardinolui, užtikrina, kad jam
visada yra brangi ir artima viet
namiečių krikščionių bendruo
menė ir visa tauta ir meldžia
Dievą, kad globotų visus
šventųjų kankinių įpėdinius,
kuriuos jungia viena ir ta pati
tėvynės meilė.

AUSTRALIJOJE
Pirmą kartą Australijos istori
joje, katalikai sudaro savo skai
čiumi gausiausią r e l i g i n ę
bendruomenę. Pagal paskuti
nius statistinius duomenis,
katalikai Australijoje dabar
sudaro kiek daugiau negu 26%,
kai tuo tarpu dar prieš septy
nerius metus anglikonai viršijo

— Gintautas Iešmantas yra
amerikiečių, anglų ir norvegų
Tarptautinio PEN klubo narys.
PEN organizacijos vadovybė
kreipėsi į Sovietų Sąjungos
vyriausybę ir prašė išleisti jį į
laisvę. Šiuo metu Iešmantas yra
džiovos ligoninėje Uchtoje,
Komijos ASSR.

Nr. 153

Kongresmenai Ed Jonės, kairėje, ir jo kairėje E. de la Graza, klausosi senatoriaus Patricko Leahy,
Senato Žemės Ūkio komiteto pirmininko, pranešimo specialaus įstatymo klausimu, kuris yra
paruoštas prezidento pasirašymui. Vasaros karščiai Amerikoje labai pakenkė ūkininkams ir jiems
bus suteikta finansinė parama.

Vakaruose jaučiasi
geriau, negu Rytų bloke
Kodėl Venclova nevažiavo į Lietuvą
Vilnius. — Pavergtoje Lie
tuvoje Komunistų partijos Cen
tro komiteto, TSR Aukščiausio
sios tarybos i r Ministerių
tarybos organas „Tiesa" liepos
28 d. numeryje supažindina
savo skaitytojus su pasaulio lie
tuviams žinomo rašytojo Tomo
Venclovos viešnage Sovietų
Sąjungoje.
Tomas Venclova ten lankėsi
nuo birželio 4 iki 12 dienos.
Sugrįžęs per „Amerikos balsą"
papasakojo savo įspūdžius. Tą jo
pasisakymą, kad ir sutrumpin
tą, atspausdino „Tiesa".
Nėra teisinio mechanizmo
„Tas apsilankymas man buvo
labai netikėtas. Išvažiavęs iš
Tarybų Sąjungos prieš 11 metų,
buvau visiškai tikras, kad to
krašto daugiau nepamatysiu,
nematysiu taip p a t savo
motinos ir artimųjų. Vis dėlto
tai pasirodė įmanoma. Ir tai,
be abejo, kad Tarybų Sąjungoje
vyksta tam tikri, netgi gana
reikšmingi pakitimai. Apie tai
pastaruoju metu nemažai kalbė
jau, ir, kaip atrodo, mano buvo
teisybė, pakitimų yra. Jie yra
ne kosmetiški, o gana rimti.
Kitas klausimas, kad tuo tarpu
nėra jokio teisinio mechanizmo,
kuris padarytų tuos pakitimus
negrįžtamus. Vis dėlto tikiuosi,
kad toks mechanizmas laikui
bėgant atsiras. Tada, manau,
galėsiu lankyti Tarybų Sąjungą,
taip pat ir Lietuvą, tiek dažnai,
kiek panorėsiu. O norėsiu, be
abejo, gana dažnai".
„Buvau su amerikiečių turis
tine grupe tiktai Maskvoje ir
Leningrade. Grupę sudarė man
visai nepažįstami žmonės,
amerikiečių biznieriai, gydyto
jai ... dažniausiai pirmą kartą
važiuojantys į Tarybų Sąjungą.
Šiandien į Tarybų Sąjungą
atvažiuoja gana daug emigran
tų. Tiesa, buvau turbūt tik an
trasis emigrantas, kuris buvo
oficialiai nustodintas tarybinės
pilietybės. Todėl mano at
vykimas buvo labai netikėtas
man pačiam. Ligi paskutinės
minutės nebuvau tikras, kad
neįvyks kokių nesusipratimų,
neatsiras kokių nors kliūčių".

žastys. Pirmiausia Viktoras
P e t k u s , mano draugas i r
bendradarbis, taip pat Balys Ga
jauskas ir kiti ligi šiol tebėra
tremtyje. Kol jie negrįžo į
Lietuvą, nejaučiu, kad turiu
moralinę teisę tenai vykti. Kada
jie grįš, nuvyksiu į Lietuvą jau
vien tam, kad juoąpamatyčiau
ir su jais pasikalbėčiau.
Antroji priežastis, kodėl
nevažiavau į Lietuvą, yra ta,
kad 11 metų Lietuvos spauda
apie mane skelbė dezinformuo
jančią medžiagą, sakyčiau,
šmeižikišką medžiagą, įžei
džiančią ne tik mane asme
niškai, bet ir mano motiną, su
kuria, laimė, turėjau progos
Maskvoje pasimatyti. Ir kol
Lietuvoje tie dalykai nebus
viešai pasmerkti ir atšaukti, ir
kol nebus viešai per spaudą
manęs atsiprašyta, nematau
galimybės į Lietuvą vykti".
Kalbėta laisvai
„Apsilankymas Rusijoje, kur
s u s i t i k a u su kai k u r i a i s
žmonėmis iš Lietuvos, buvo
pakankamai
idomus i r ,
sakyčiau, net sustiprino mano
optimizmą dėl tų pakitimų,

į neoficialų klubą, kur skaičiau
lietuviškus eilėraščius. Po to dvi
valandas atsakinėjau į klau
simus apie rusų ir lietuvių
emigraciją, apie situaciją
Amerikoje, taip pat visiškai
laisvai. Kiek žinau, tuo tarpu
niekas dėl to nenukentėjo. Taip
pat ir aš nebuvau pakviestas
pasiaiškinti, nors, tiesą pasa
kius, to daugiau ar mažiau
laukiau. Tai visiškai nauja
situacija, kokios kultūrinėje
srityje iki šiol, be abejo, nebuvo
ir kuri yra tikrai sveikintina".

YVashingtonas. — Senato de
mokratai per visą savaitę užda
ruose pasitarimuose, spaudžia
mi respublikonų, bandė surasti
visiems priimtiną būdą, kiek
skirti pinigų Nikaragvos laisvės
kovotojams. Pagaliau sutiko,
kad būtų Contras humanitari
niams reikalams paskirta 32
mil. dol., bet jie nesutiko, kad
būtų paskirta bent kiek
kariniams tikslams, nebent
būtų surašytos labai griežtos
sąlygos ir, kad būtinai įvyktų
balsavimas abiejuose rūmuose.
Jie visai nekreipė dėmesio į tai,
kad uždarytas Nikaragvoje „La
Prensa" laikraštis, uždaryta
katalikų radijo stotis, neišleisti
politiniai kaliniai ir nebuvo
svarbu, kad iš naujo buvo suim
ti opozicijos veikėjai, praneša
Sun-Times korespondentas.
Demokratų „ p r o g r e s a s "
Demokratų senatoriai, išei
dami iš daugumos vado sen.
Robert Byrd įstaigos, pareiškė
nevieningą nuomonę. Sen. Edward Kennedy aiškiai pasakė,
kad yra prieš karinę paramą

Prel. Audrys Bačkis
— Arkivyskupas

Apie demonstracijas
„ Daug
girdėjau
apie
demonstracijas, tiek Maskvoje,
tiek ir Leningrade, tiek ir
Pabaltijyje. Ir apie tai, kad
demonstracijos, nors yra kliu
domos, vis dėlto tikrai sunkių
neigiamų pasekmių tuo tarpu
neiššaukia. Atrodo, kad tas pro
cesas stiprėja su kiekviena diena
ar bent su kiekviena savaite, su
kiekvienu mėnesiu. Jeigu ir
toliau taip viskas vyks, mano
manymu, Tarybų Sąjunga turi
šansą virsti normalesne i r
galbūt i r visai normalia
vasltybe.
Taigi, kartoju, tebesu op
timistas. Mano apsilankymas
tame krašte mano optimizmo ne
tik nesusilpnino, o gerokai sus
tiprino. Tiesa, vyresnioji karta,
mano amžiaus ar vyresni už
mane žmonės, yra nepalyginti
atsargesni ir žymiai labiau
prisibijo, kad dabar vykstanti
demokratizacija gali staigiai ir
tragiškai baigtis. Jaunimas,
kiek supratau, tos baimės turi
nepalyginti mažiau".
Nemano grįžti

„Ir jeigu padėtis Tarybų
sąjugnoje nepasikeis, manau,
kad toje šalyje lankysiuosi dar
ne kartą. Grįžti visam laikui į
Lietuvą nemanau. Vakaruose
jaučiuosi turbūt daugiau namie,
negu Tarybų Sąjungoje. Grįžęs
iš Leningrado į Londoną, kuris,
beje. nėra mano namai, bet vis
Tomas Venclova
dėlto yra Vakarų pasaulis, tą
kurie Lietuvoje ir Tarybų labai aiškiai supratau. Labiau
sąjungoje šiuo metu vyksta. Yra namuose jaučiuosi Londone
jau visiškai stebėtinų patirčių, negu Maskvoje ar Leningrade,
sakysime daviau interview miestuose, kuriuose ilgai
rusų neoficialiai spaudai. gyvenau ir kurie man yra vis
Žmonės, kurie ėme iš manęs in- dėlto savotiškai artimi. Neži
tervievv, viešai ir atvirai pa nau, kaip jausčiausi Vilniuje. To
reiškė, kad jie nieko nebijo ir dar nesu išmėginęs. Bet, gali
laukia iš manęs visiškai laisvo mas dalykas, kad Londone ar
pasisakymo. Kalbėjau lygiai Paryžiuje, ar New Yorke, ar
taip pat laisvai, kaip kalbu Naujojoje Zelandijoje, a r
šiandien per „Amerikos balsą", Maroke jausčiausi galbūt dar
Dvi priežastys
su tuo skirtumu, kad tai vyko vis šiek tiek daugiau namie,
„Gali kilti klausimas, kodėl Maskvos viešbutyje, „Inturisto negu Rytų bloko šalyse.
nenuvažiavau į Lietuvą. Tam viešbutyje".
Šiaip ar taip, Vakaruose turiu
Leningrade buvau pakviestas darbą, kuris mane visiškai payra mažų mažiausiai dvi prie

Iš Romos Lietuvos pasiunti
nybė sužinojo ir St. Lozoraitis
pranešė, kad prel. Audrys J .
Bačkis popiežiaus Jono Pau
liaus II paskirtas arkivyskupu
ir nuncijum į Olandiją. Kada
bus konsekruotas vyskupu i r
kada užims savo naujas parei
gas, tuo tarpu dar nežinoma.
Šiuo metu jis yra Vatikano
Viešųjų reikalų pasekretorius.
tenkina. Dalyvauju kultūrinėje
veikloje daug intensyviau, negu
galėjau dalyvauti Lietuvoje,
todėl esu linkęs pasilikti čia.
Bet, kiek leis galimybės, kiek
leis bendroji dabartinė Tarybų
Sąjungos ir Lietuvos plėtotė,
jokiu būdu neatsisakyčiau daly
vauti ir Lietuvos kultūriniame
gyvenime. Jeigu, kaip sakiau,
tokios galimybės atsirastų".
Redakcijos p r i e r a š a s

Nikaragvos laisvės kovotojams,
o sen. John Kerry pranešė, kad
jie jau beveik susitarė skirti ir
karinei paramai. Po to
daugumos vadas sen. Byrd, kai
baigėsi 13 senatorių pasitari
mas, pasakė; „Mes padarėme
progresą". Demokratai bijo, kad
t a s reikalas neiškiltų prezi
dentinių rinkimų propagandoje.
Todėl Byrd sakė, kad bus grei
tai klausimas
išspręstas
patenkinama prasme.
Tačiau Senato mažumos
vadas Robert Dole, tuoj po
demokratų pasitarimo, pranešė
spaudai, kad toks demokratų
n u t a r i m a s y r a visai nepriim
tinas. „Tai ne kompromisas, tai
kapituliacija". Jis buvo pasiūlęs
respublikonų planą: skirti 21
mil. dol. karinei paramai ir 27
mil. humanitarinei pagalbai.
Ginčai dėl kelių dolerių
Sen. Dole griežtai pasisakė
prieš gub. Dukakio pareiškimą,
kad „Contras rėmimas yra
nemoralus ir nelegalus reika
las" ir pasakė, kad jis geriau pa
klausytų savo partnerio sen.
Bentseno, kuris visados yra už
Nikaragvos laisvės kovotojų
karinę paramą. Dole citavo sen.
Bentseną, kuris vasario 8 d.
prieš balsavimus yra pasakęs:
„kodėl mes ginčijamės dėl kelių
dolerių Contrams, kada sovietai
duoda karinei sandinistų
p a r a m a i 500 mil. dolerių".
„Sen. Bentsenas buvo teisus,
gub. Dukakis klydo. Contrams
neliko daug laiko", pasakė
senatorius, turėdamas mintyje
sandinistus, kai sen. Bentsenas
juos apibūdino „smurto revoliucijonieriais". J e i nebus
pasiųsta kovotojams parama,
t a i jie t u r ė s badauti, ,,tai
priklauso nuo demokratų ir jų
prezidentinio
kandidato",
pasakė sen. Dole.
S e n . B e n t s e n a s už C o n t r a s
Sen. Bentsenas savo spaudos
konferencijoje pasakė, jog gub.
Dukakis turi savo nuomonę ir
yra prieš Contras rėmimą,
tačiau jis ir toliau esąs i r už
karinę paramų laisvės kovoto
jams.
Atstovų rūmai privalo pir
miau balsuoti už naują lėšų
skyrimą Nikaragvos kovoto
jams, o Senatas paprastai tik
vėliau balsuoja. Atstovų rūmų
s p e a k e r i s j a u kelis k a r t u s
užblokavo balsavimus už pre
zidento prašomą parama. Ar jis
leis kongresmenams šį kartą
balsuoti Nikaragvos klausimu,
dar neaišku, bet sen. Dole į tai
replikavo: „Niekas neišrinko
speakerį vadovauti užsienio
politikai". Šis klausimas turįs
būti kitaip sutvarkytas.

KALENDORIUS

„Tiesos" redakcija savo prie
Rugpjūčio 6 d.: Kristaus
raše sako, kad Tomas Venclova atsimainymas. Agapitas, Daiva.
yra gana objektyvus, tačiau Alaušas, Skaistis, Jaugedas.
nesupranta kai kurių jo aiški
Rugpjūčio 7 d.: Kajetonas,
nimų. Gal esą svarbu susitikti Klaudija, Donatas, Drąsutis.
Lietuvoje su senais pažįstamais, Jogilė.
bet sako, a r tokiai kelionei
Rugpjūčio 8 d.: Elidijus, Dai
neturėtų būti dar kitų paskatų.
na, Lelija, Uogintas, Gustavas,
Atsiprašymą spaudoje „Tiesa"
Tulgirdas.
laiko keistu reikalavimu. Girdi,
Rugpjūčio 9 d.: Romanas,
per 11 metų Tomas Venclova
Malvina, Pilėnas, Gražutė.
apie savo tėvų žemę „viešai
Rolandas, Mintartas.
kalbėjo ir rašė, deja ne vien
gera". Savo prierašą „Tiesa"
ORAS
baigia, kad Londone ar Maroke
jis jaučiasi .šiek tiek daugiau
Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:04.
namie', matyt, ir todėl, kad nau
Temperatūra šeštadienį 90 L,
jos žmonių savijautos Vilniuje sekmadienį 90 1., pirmadienį 97
nėra išmėginęs.
1., antradienį 98 1.
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

ATEITININKŲ SĄJŪDIS
CALIFORNIJOJ

USA
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje i U.S.A. dol.)
Savaitinis (Sešt. pned)

IGNAS MEDŽIUKAS
Organizacinis periodas

Jis visą tą laiką ir buvo ateiti
ninkų dvasios vadu iki 1968 m.,
1949 metai buvo pažymėtini
kai išvyko į St. Louis lietuvių
gausiais išvietintais lietuviais,
parapiją klebonu, o iš ten į
atvykusiais iš Vakarų Europos
Europą. 1980 m. vėl grįžęs į
į Amerikos kontinentą. Daug iš Californiją jau kaip pensi
jų keliavo į vakarus, pasiek ninkas, su ateitininkais darba
dami net Pacifiko pakrantę, vosi iki savo mirties.
dažniausiai sustodami Los
Angeles mieste ar jo artumoje,
Sendraugių vadovai
kur atrodė palankiausios įsikū
Paskutiniuosius 30 metų atei
rimo sąlygos. Jų tarpe buvo
daug Lietuvoje, o vėliau Vokie tininkams sendraugiams yra
tijoje priklausiusių Ateitininkų vadovavę; I. Medžiukas, J.
sąjūdžiui. Susiėję ir pasitarę Jodelė, I. Bandžiulis, J.
savo tarpe, jie nutarė steigti Raulinaitis ir ilgiausiai J.
ateitininkų vienetą, pavadin Motiejūnas, kuris 1987 m., dėl
dami jį Californijos ateitininkų asmeniškų priežasčių, į valdybą
sambūriu. Steigiamasis susi nesutiko įeiti. 1988 m. jis vėl
rinkimas įvyko 1949 m. lapkri buvo išrinktas į valdybą ir joje
čio 27 d. Pradžioje sambūris pirmininkavo, bet apsisprendęs
apjungė visus ateitininkus: sen persikelti į Prescot, Arizona, šių
draugius, studentus ir mokslei pareigų atsisakė. Dabar pirm.
vius. Pirmoji valdyba buvo pareigas eina vicepirm. A.
tokia: pirm. J. Vitėnas (tada Audronienė.
..Lietuvių dienų" redaktorius),
Federacijos vado
vicepirm. F. Kudirka, sekret. E.
apsilankymas
Truškauskaitė, ižd. V. Prižgintas ir narys P. Gasparaitis,
Švenčiant ateitininkijos 50
dvasios vadas kun. L. Jankus.
metų sukaktį į Los Angeles
1951 m. sambūris, atsižvelg
buvo atvykęs Federacijos vadas
damas į Ateitininkų federacijos
prof. S. Sužiedėlis, kuris
nuostatus, persiorganizavo į
susipažino su veikla ir Pietų
^ndraugių skyrių, į kurį įėjo ir
Californijos įžymenybėmis. Bai
- tudentai, nes būdami negausūs
giantis 1960 metams, jis parašė
negalėjo sudaryti atskiro viene
sendraugių skyriaus valdybai
to. Moksleiviai, kurių tada buvo
laišką, kuriame išreiškė savo
arti 10, susiorganizavo į atskirą
pasitenkinimą ateitininkų
kuopelę; jų globėja buvo Irena
veikla:
Truškauskaitė, dvasios vadas
„Man y r a malonu pasi
kun. V. Šiliauskas.
džiaugti Los Angeles ateiti
Narių skaičiumi ateitininkai,
ninkų gyva lietuviška ir kul
ypač sendraugiai, augo, nes iš
tūrine, veikla Pacifiko pakran
garsinus švelnų Californijos
tėje. Su pasitenkinimu seku
klimatą ir kitas palankias įsikū
atskirų ateitininkų ir viso
rimo sąlygas, iš kitur čia ėmė
gražaus vieneto pasireiškimus
keltis lietuviai. Ateitininkų
įvairiose Los Angeles lietuvių
veikla kartais pasireikšdavo
veiklos srityse. Nuoširdžiai
didesniais organizaciniais
linkiu Jums, mielas Pirmi
užmojais, tai vėl susilpnėdavo.
ninke, ir visiems Los Angeles
Visa tai priklausė nuo inicia
ateitininkams
geriausios
tyvos asmenų, patekusių į
sėkmės ir asmeniškos laimės
vadovybę. Būta ir nesutarimų.
sulaukus Naujųjų metų".
Gal dėl to pradžioje kažkodėl
keitėsi pirmininkai ir valdybų
Svečiai paskaitininkai
sudėtis. Iki 1957 m. dar yra pir
mininkavę: Elena Tumienė
Los Angeles ateitininkai me
(poezijos rinkinio „Karaliai ir tinių švenčių ar kitomis pro
šventieji" autorė), P. Gasparai gomis yra turėję daug iškilių
tis, J. Butkus. L. Valiukas, J. prelegentų. Iš jų be prof. Sužie
Kojelis, J. Andrius.
dėlio paminėtini: Federacijos
vadai — dr. J. Girnius, B. Laučka, dr. K. Pemkus, taip pat
Studentų draugovė
„Ateities" žurnalo redaktorius
Šiek tiek vėliau į atskirą kun. dr. K. Trimakas. 1965 m.
draugovę susiorganizavo ir stu čia apsilankė ypatingas svečias
dentai. Jei sendraugių veikla po — prof. J. Eretas iš Šveicarijos,
keleto metų blaškymosi stabi nusipelnęs ne tik ateitininkijai,
lizavosi ir įžengė į tvirtą kelią, bet ir visai lietuvių tautai. Jis
tai studentų ir moksleivių įvai kalbėjo susirinkusiems ateiti
ravo: kartais a t s i d u r d a m a ninkams ir ta proga rinko me
stagnacijoj, tai vėl, atsiradus džiagą prof. K. Pakšto biogra
energingesnių vadovų, pajudė fijai, nes profesorius kurį laiką
davo. Studentai ateitininkai Californijoj yra gyvenęs. Dar
ėmė stipriau pasireikšti nuo paskaitininkais yra buvę kan.
1956 m. pirmininkaujant D. K. Steponis ir kan. J. Steponai
Valančiūtei, dvasios vadas buvo tis („Tėvynėje ir Pasaulyje" au
kun. dr. A. Bučmys. Vėliau jų torius) ir kiti. Dar pažymėtina,
veikla laikinai sustojo, nes kad kun. dr. P. Celiešius, gyven
draugovės nariai, baigę aukš damas Los Angeles, retame
tuosius mokslus, įsijungė į sen susirinkime nedalyvavo. Dažnai
draugių veiklą, o nauju jis paskaitomis ar pranešimais
prieaugliu nebuvo pasirūpinta. supažindindavo su visomis
Tik atvykus į Šv. Kazimiero pa iškilusiomis Bažnyčios ar atei
rapiją kun. df. P. Celiešiui, tininkiško gyvenimo naujo
veikla vėl buvr*atgaivinta. Jis, vėmis.
būdamas ateitininkiško jau
nimo draugas, ir apskritai šios
Pagerbtas poetas
veiklos entuziastas, lankė
B. Brazdžionis
šeimas, turinčias studijuojančio
jaunimo, kurį kvietė įsijungti į
1982 m. lapkričio 28 d. Sen
studentu ateitininku draugovę. draugių skyrius paminėjo poe-

P r i e š 30 m e t ų Los A n g e l e s a t e i t i n i n k ų šeimos š v e n t ė s d a l y v i a i . Iš dešinės: 1 eil. sėdi E . Kojelienė
( a n t kelių l a i k o Rasą, a p a č i o j e a n t g r i n d ų D a m a ir L i n a s ) , J . A n d r i u s , kun. dr A . B u č m y s ( d a b a r
„ D a r b i n i n k o " redakt.), V. K a z l a u s k a s , k a n . J. S t e p o n a i t i s , p r e l . J. Kučingis. B . Brazdžionis, P.
R a u l i n a i t i e n ė ir A. Polikaitis. Toliau m a t y t i J Gliaudą, prof. P. Raulinaitis, J. Kojelis, L. V a l i u k a s
ir kiti.

to Bernardo Brazdžionio 75
metų sukaktį. Gabūs skaitovai
deklamavo jo eilėraščius. Tada
poetas parodė keletą knygelių,
Vytės Nemunėlio slapyvardžiu
išleistų Lietuvoje ir išeivijoje,
kurių laidos jau išsisėmusios.
Nutarta išleisti vaikų poezijos
rinktinę. Sudaryta mokytojų ir
motinų komisija, kuri atrinko
šiam reikalui tinkamus eilė
raščius. Atsakomybę išleisti ir
išplatinti rinktinę ėmėsi L. A.
sendraugių skyriaus valdyba:
pirm. J. Motiejūnas, vicepirm.
A. Audronienė, sekret. R.
Bureikienė, ižd. P. Grušas ir
jaunimo reikalų vedėjas J.
Raulinaitis.
Iniciatoriai,
telkdami rinktinei išleisti mece
n a t u s ir p r e n u m e r a t o r i u s ,
atliko didelį darbą; ne tik pasi
rūpino spaudos darbais, bet
atliko ir ekspedicijos darbus, o
taip pat atskaitomybės. Šią
naštą teko pakelti daugiausia
iždininkui P. Grušui.
1984 m. iš spaustuvės išėjo
Vytės N e m u n ė l i o poezijos
rinktinė „Mažųjų dienos",
kurioje yra eilėraščiai iš anks
tyvesnių rinkinių: „Mažųjų
pasaulis", „Drugeliai", „Kiškio
kopūstai", „Vyrai h* pipirai",
„Purienos", „Dėdė rudenėlis",
„Gintaro kregždutė", „Tėvų
nameliai", Pietų vėjelis". Rink
tinę sudarė daugiau 200 pusla
pių. Ji sutikta palankiai, nes
šios rūšies vaikų literatūros
buvo jaučiamas trūkumas.
Sendraugių centro valdyba
Californijoj

vavo prof. F. Palubinskas.
Moksleiviams globoti buvo susi
daręs būrelis, į kurį įėjo: D.
Polikaitienė, R. Bureikienė, S.
Palubinskienė, L. Valaitienė.
Vaikų aikštelės pradėtos orga
nizuoti 1963 m. vasarą, su
traukdavo apie 40 jaunučių ir
jaunių. Čia jie buvo mokomi
žaisti, piešti ir dainuoti. Jau
daugiau kaip 20 metų mokslei
viams organizuojamos vasaros
stovyklos, j kurias vadovais
pakviečiami be vietinių ir iš
kitur gabūs vadovai. Tokių sto
vyklų organizavime daug darbo
yra įdėjęs J. Raulinaitis.
Artėjant prie 40 metų
veiklos s u k a k t i e s
Californijos ateitininkai, artė
dami prie ketvirtojo veiklos
dešimtmečio pabaigos, gali pasi
girti, kad šiuo metu gražiai
veikia visi vienetai: jauniai-jaunučiai, moksleiviai, studentai ir
sendraugiai. Studentų atstovus
dažnai sutinkame Dainavoje,
atliekančius tam tikrus įsiparei
gojimus stovyklose ir kitur.
Moksleiviai ir studentai turi
savo vėliavas, su kuriomis daly
vauja ne tik metinių švenčių
metu, bet ir visuose svarsbesniuose įvykiuose, Vasario 16
švenčiant ir kitais atvejais.
Daugelį metų moksleivius atei
tininkus globoja Marytė Newsom-Sandanavičiūtė. Pagrindi
niai visų ateitininkų vienetų
bendri renginiai yra ateitinin
kų Šeimos šventė ir adventinis
susikaupimas. Dar pažymėtina,
kad L.A. moksleiviai ateitinin
kai, atsižvelgdami į didelį įnašą
kun. Stasio Ylos, 1983 m. rug
sėjo mėn. nutarė pavadinti savo
kuopą jo vardu. Viena iš
problemų, su kuriomis susidu
ria L.A. ateitininkai, yra atei
tininkų jaunimo, baigusio aukš
tuosius mokslus (jaunųjų sen
draugių) įtraukimas į aktyvią
veiklą federacijos rėmuose, nes
jiems sendraugių veiklos plat
forma, kurioje dalyvauja
vyresnieji ir vidurinės kartos
asmenys, nepatraukli, o iš
studentų jie jau išėję ir jaučiasi
už juos iškilesni. Bet panašių
problemų yra ir kitur.

registruotis pas Birutę Bub
lienę, 5190 Longmeadow,
Bloomfield Hills, Mi 48013.
Telefonas: (313) 646-8588.
STUDENTŲ ATEITININKŲ
STOVYKLA
Studentų vasaros stovykla
„Medis", vyks nuo penktadie
nio, rugpjūčio 26 d., iki penkta
dienio, rugsėjo 2 d., Kretingos
stovykloje, Kanadoje. Stovyklos
ruoša gana sklandžiai eina ir
stovyklautojai gali tikėtis sto-

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

[
vykioje rasti įdomią ir smagią
programą. Atvyks įdomūs pa
skaitininkai, bus įvairių užsi
ėmimų, įvyks net didelė, niekad
jokioje stovykloje iki šiol nema
tyta, staigmena.
SAS CV praneša, kad sto
vyklos metu,
šeštadienį,
rugpjūčio 27 d., įvyks Studentų
Ateitininkų sąjungos suvažia
vimas. Suvažiavimo metu bus
renkama nauja Centro valdyba,
kuri bus paskelbta kitame pra
nešime šiame skyriuje, „Drau
ge" ir kitoje spaudoje. Taip pat,
tolimesnės žinios apie suvažia-

DR. JAMES V. HUDSON
DR. LORETA V. STONCIUS
DANTŲ GYDYTOJAI
2 7 5 0 W . 71 st St.
434-0201
Valandos pagal susitarimą
PensininKams nuolaida

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 West 51 st Street
Tel. — 476-2400
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7;
antr. ir penkt 10-4: sešt. 10-2 vai.

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
2555 W . U n c o l n Hwy. ( H w y . 30)
Olympia Fields, III.
Tel. 748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
— Amber Chiropractlc —
5 5 2 2 S . Wo!f R d .
VVestern Springs, IL
246-4000
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

Ateitininkų veikla Californi
DR. K. A. JUČAS
joj tiek sustiprėjo, kad 1981 m.
ODOS LIGOS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Jubiliejiniam kongrese išrinkta
Valandos pagal susitarimą
Ateitininkų sendraugių centro
valdyba iš čia gyvenančių narių:
DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
pirm. J. Valukonis, vicepirm. S.
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S Roberts Road
Palubinskienė, s e k r e t . D.
Hickory Hills
Polikaitienė, ižd. E. Kungienė,
Tel. 598-2131
narys J. Motiejūnas ir dvasios
Valandos pagal susitarimą
vadas prel. P. Celiešius. Savo
DR. VILIUS MIKAITIS
kadencijos metu c. valdyba sten
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
gėsi palaikyti tamprų ryšį su
FamHy Medteal Clinic
sendraugių skyriais, iš savo iždo
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439
Priklauso Palos Community Hospita! ir
rėmė „Ateities" jaunimo kon
Siiver Cross Hospita'
kursus. Svarstė religines ir
Valandos pagal susitarimą
Tai. 257-2265
organizacines temas. Išleido
keletą aplinkraščių, apimančių
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
ateitininkiškojo jaunimo prie
DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. 767-7575
auglį, jaunesniųjų sendraugių
5780 Archer Ave.
įtraukimo į organizacinę veiklą
STUDIJŲ DIENOS
(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave)
problemą, ateitininkiškų šeimų
Valandos pagal susitarimą
bendravimą ir kitus klausimus.
Ateitininkų Studijų dienos
DR. LINAS A. SIDRYS
Rūpintasi jaunimo dramos
įvyks rugsėjo 2-5 dienomis, Dai
AKIŲ
LIGOS. CHIRURGIJA
konkursu ir jam lėšų organiza
navoje.
Studijų
dienų
registra
2 6 3 6 W. 71 st Street
vimu.
Priima trečiadieniais,
cija prasidės penktadienį, rug
ketvirtadieniais ir penktadieniais
sėjo 2 d., 3 vai. p.p. Po vaka
Susitarimui skambint 436-5566
Ateitininkiškas prieauglis rienės bus vakaronė su Dalia
DR. KENNETH J . YERKES
Nors studentai ir moksleiviai K u č ė n i e n e . Studija dienų
DR.
MAGDALEN BELICKAS
ateitininkai veikia savarankiš akademinė programa yra su
DANTŲ GYDYTOJAI
kai, tačiau L.A. sendraugių sky tvarkyta taip, kad būtų daugiau
Pensininkams nuolaida
rius jaučia reikalą jų veiklą laiko diskusijoms ir įvairiems
2436 W . Lithuanian Plaza Court
remti. Tuo tikslu jau daugelį ,,ad hoc" pašnekesiams bei
Tel. 925-8288
pokalbiams.
Detali
programa
metų vienas valdybos narys įsi
Ofs. t e l . 586-3166: namų 381-3772
pareigojęs rūpintis jaunimu bus paskelbta ateinančią sa
DR. PETRAS ŽLIOBA
(jaunimo reikalų vedėjas). vaitę. Studijų dienos baigsis pir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirmoji jaunučių ateitininkų madienį, rugsėjo 5 d., per pietus.
6 7 4 5 West 63rd Street
Vai. pirm., a n t r . ketv. ir penkt 3-6:
stovykla buvo surengta 1962 m. Norintieji studijų dienose daly
šeštadieniais pagal susitarimą
V»ir*<»lift 17.0/4 ^ ^nvvklai vado vauti yra raginami nedelsiant

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
2434 W. 7 1 Street, Chicago
Tel. 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr.. ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v
Ofs. 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
Rez. 2 4 6 - 0 0 6 7 ; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto t e l . — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir krauio ligos
Nechirurgims išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. T e l . 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt . antr . ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir j .namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St.. Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč Sešt "2 iki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3 2 0 0 W. 81st Street
Kabineto t e l . RE 7-1168:
Rezid. 3 8 5 - 4 8 1 1
Or. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr >r
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. tel. LU 5-0346; R e z . PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W . 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9. antr 12-6. penkt 10 12. 1 6

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

4 metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

3 mėn.
$25 00
S25.00
$25.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

J

vimą bus studentams atsiųstos
paštu.
Stovyklos anketas galima
rasti paskutiniame SAS CV ap
linkraštyje, arba skambinant
Dariui Polikaičiui, tel. (312)
434-2243.
Iki pasimatymo Kretingoje!
Studentų Ateitininkų
centro v a l d y b a

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N . Michlgan Ave., Suite 324 Ir
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tai. 565-2960 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

Kab. t e l . 471-3300; rez. 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie A v e . ,
Chicago, III. 60652
Pirm., antr.. ketv. ir penkt.
pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis. L t d .
Marquette Medical Building
6132 S Kedzie
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tel. 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzie. Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee A v e . , Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos Dagai susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts R d . , Hickory Hills, IL
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr Tumasonio Kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71 st Street
T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai pirm . antr. ketv ir penkt.
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos
2 6 3 6 W 71st. St.. Chicago, III.
Tel.: 436-0100
1 1 8 0 0 Southwest Highway
Palos Heights. III. 6 0 4 6 3
(312)361-0220
(312)361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
26S6 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p p
Sešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-5545

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

Išsisklaidymas —

ŠEPEČIO „ISTORIJA"
BIUROKRATIJOS FRONTE

TAUTINĖ PRAŽŪTIS
Jau prieš nepriklausomybės
laikus buvo užstotas kelias
rusinimui, kai keli idealistai
supirkinėjo žemes Lietuvoje i r
jas pardavė pigiausiomis
kainomis tik lietuviams. Bent
dalis Lietuvos buvo išgelbėta
nuo kolonistų rusų, kuriuos
siuntė caro valdžia ir kuriais
norėjo atmiešti lietuvių tautą.
Taip pat dabar daroma, sekant
carinių rusų politiką, koloni
zuojant Pabaltijo tautas, kad tos
tautos pamažu virstų rusais ar
ba rusams prielankiais, nes jų
bendra kalba, susisiekimas su
įstaigomis ir valdžios parei
gūnais yra tik rusų kalba.
Nemažas skaičius lietuvių
anais laikais pražuvo lietuvybei
ir Lietuvai, kai mokslus baigė
Rusijos universitetuose, moky
tojauti ar techniškus darbus te
galėjo dirbti tik Rusijoje. Tik
vienas antras susitaupė pinigų,
kaip Vileišiai, ir padėjo lietuviš
kiems reikalams, padėjo lie
tuvių spaudai išsilaikyti ir plė
stis tarp paprastų žmonių, kurių
daugelis dar net s k a i t y t i
nemokėjo.
Taip daro ir dabartiniai
okupantai. Ir jie daugelį spe
cialistų išsiunčia į Rusijos mies
tus, o į Lietuvą siunčia specialis
tus rusus ar kitas tautybes,
kurios tarp savęs turi tik vieną
priemonę susirišti — rusų kalbą.
Jau ne vienas lietuvis yra ne tik
žuvęs Sibiro naikinimo stovyk
lose, bet pražuvęs Rusijoje,
vedęs ruses ar ištekėjusios už
svetimtaučių, kurių bendra
susižinojimo kalba ir taip pat
vaikų kalba tėra tik rusų.
To paties tautinio pavojaus
nesisaugo ar nenumato ir išei
vija. Ji pamažu sklaidosi tarp
svetimųjų, pamažu traukiasi
nuo didesnių lietuviškų telki
nių, nekalbant jau apie orga
nizacijas. Tas pavojus yra realus
suaugusiems, bet dar realesnis
priaugančiai kartai, kuri negir
di savo kalbos arba ją girdi tik
svečiams apsilankant. Į šią
tikrovę reikia žiūrėti atvirai.

kalbos, istorijos, geografijos ir
skiepytų tautinį sąmoningumą.
Mokykla be tėvų pagalbos ne
gali padaryti sąmoningų lietu
viukų, bet be mokyklos taip pat
sunku išlaikyti vaikus prie lie
tuviško kamieno.
Sunku duoti nurodymus tė
vams, kurie užimti savo pro
fesija ir ne visuomet gali atlik
ti savo įsipareigojimus, ypač
tautiniu atžvilgiu. Bet bent tie,
kurie gali pasiaukoti, kurie turi
daugiau sveikatos ir energijos,
turi organizuoti lietuvišką
jaunimą, net gyvenantį su
tėvais toli nuo didesnių telki
nių, kad jie kai kada galėtų iš
girsti lietuvišką žodį iš savo
bendraamžių ir lankytis lie
tuviškose mokyklose bent esant
geresniam orui. Tas reikalauja
pasiaukojimo iš tėvų, bet tas
turtas kraunamas vaikuose. Pa
rapija ir mokykla turi prisi
taikyti, kad patenkintų bent
tuos, kurie tuo dar domisi, nes
tai lietuviško gyvenimo širdis.

Dėl išsisklaidymo išeivijoje
pirmiausiai nukentėjo parapijos
ir mokyklos. Parapijos kuria
mos, bažnyčios statomos,
mokyklos organizuojamos ne
dėl to, kad yra pastatai, bet pa
statai statomi, kad jau yra pri
brendęs laikas sutraukti savus
tautiečius vienon vieton, jų
vaikus mokyti vienoje mokyklo
je, nors ir prisitaikant prie vie
tos sąlygų ir įstatymų. Chicagoje buvo daugiau kaip dešimt
gyvų parapijų, o dabar tėra tik
dvi, gal dar galima priskaityti
trečią. Mūrų saugojimas tėra
nuostolis kitoms parapijoms,
kaip dabar daroma su Šv.
Kryžiaus ispaniška parapija,
kuri tuoj bus angliška. Jei ne
būtų išsisklaidę
savieji,
šiandien tos parapijos mūrų
nereikėtų vaikiškai saugoti.
Tas pat ir su lietuviškomis
mokyklomis, kurios jau neturi
pakankamai mokinių ir neuž
pildo mokyklų, kurias turėtume
užpildyti. Tėvai darbo sume
timais, geresnio ir ramesnio
gyvenimo ieškodami, išsikėlė į
priemiesčius, vaikai patys ne
gali lietuviškų mokyklų pasiek
ti. Reikia idealistų tėvų arba or
ganizuotų motinų, kad kas šeš
tadienį vežtų į lituanistines
mokyklas mokytis lietuvių

Argi tu Dievo nematai? Jis
prie kiekvieno tykaus šaltinio,
prie kiekvieno žydinčio medžio
mane sutinka savo meilės
šilima.
J.W. Goethe
Išvaryk Dievą — tai išvarysi
teisingumą.
Pijus X

Su dideliu palankumu žiū
rime į Lemonto lietuvių kuria
mą sau patiems misiją ir lie
tuvių sueigų centrą. Niekada
nekuriama nei parapija, nei
mokykla, nei kokia buveinė, ne
turint savo aplinkoje žmonių,
kurie naudotųsi tokiu centru. Ir
Lemonto lietuviai, kurdami
centrą, nemano, kad jie kuria
visiems Chicagos ar jos apy
linkių lietuviams. Tai būtų tik
apsirikimas, jeigu jie remtųsi
žmonėmis, ten negyvenančiais.
Kūrimas eina pamažu jau
keleri metai, ieškant priemonių
ir būdų geriau susiorganzuoti ir
geriau savo ateičiai sąlygas su
daryti. Tai ir pasitaikė, kad vincentiečių seminarija par
duodama, o jos dalis gali būti
panaudota lietuviškiems reika
lams. Bet reikia atsiminti, kad
Chicagoje dar yra Jaunimo cen
tras susirinkimams, mokyk
loms, kultūriniams reiškiniams,
subuvimams. Jaunimo centras
čia pat žmonėms, kurie gyvena
Chicagoje ar artimose apylin
kėse.
Lietuvių Tautiniai namai yra
mažesniems suėjimams, net ves
tuvėms ir susirinkimams. Yra
Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus salė, — nors ji per
daug sutarptautinta, — kuri
gali būti panaudota Chicagoje
gyvenantiems lietuviams, įpra
tusiems netoli važiuoti, ypač žie
mą esant šaltam ar snieginiam
orui. Juos naikinti ar jų reikšmę
mėginti užtrinti tai slįsti tautinėn pražūtin, kurioj kelio atgal
nėra. Ta karta, kuri šiandien
lanko tik mokyklas, tėvų nepa
vaduos. Jie eis savo keliais,
ieškos jiems priimtinų tuo laiku
veiklos priemonių. Bet ir jų bus
mažuma.
Reikia tik pritarti kūrimui
bet kokio lietuviško centro
Lemonto l i e t u v i a m s , ypač
panaudojant dabartines sąly
gas, jaunesniųjų energiją ir
išmintį, profesionalų ekonomi
nius apskaičiavimus ir nuosa
vybės naudojimo galimumus.
Taip pat reikia iš anksto žino
ti, kas bus tikrasis savininkas,
kad neapsiviltų aukotojai ir di
dieji idealistai. Ir dėl to dar ne
galima niekinti senųjų būstinių,
kuriomis naudojasi ir naudosis
Chicagos lietuviai.
Pr. Gr.

„ L i t e r a t ū r o s ir
meno" tybinio savarankumo siekyje
puslapiuose dažnai pasirodo Šepetys mato „buržuazinį" nu
įdomių, atvirų ir akiratį pra- krypimą, bet savarankumą Lie
plečiančių pasisakymų. Todėl tuvai paneigusią ir klaikių
birželio 18 d. savaitraštyje pasėkų jai atnešusią totalita
išspausdinti Liongino Šepečio rinę santvarką susieja su
išvedžiojimai apie „Persit „ l i a u d i e s viltimis". Gal
varkymo koncepciją" ir „istori geriausias komentaras apie
jos mokslą" padvelkia anachro šiuos Šepečio tvirtinimus buvo
nizmu.
birželio 24 d. demonstracijoje
LKP centro komiteto sekre daugelio tūkstančių lietuvių
torius savo straipsnyje kalba skanduojamas šūkis: „Suvere
apie „tarybinį istorijos mokslą", numas!"
pasakoja apie lietuvių „mark
sistinius" istorikus, pakriti Ar tikslu kalbėti, kaip tai daro
kuoja „ a d m i n i s t r a c i n ę — Šepetys, apie'„marksistinę" lie
komandinę sistemą" ir istorijos tuvių istorijos koncepciją ir
„reglamentavimą". Jis žino, „marksistų" istorikų kartą? Ar
apie ką jis kalba. Šepetys jau „marksistiška" teisinti Rusijos
daugelį metų dirba tą adminis imperiją per šimtmečius ir
tracinį — komandinį darbą ir, nutylėti jos nusikaltimus, kaip
vykdydamas tiek „stagnaci- tai darė ir tebedaro tie istorikai?
nių", tiek „postagnacinių" par (Ir pats Šepetys savo straipsny
tijos vadovybių nurodymus, je kalba apie „Vidurio Europos
reglamentuoja lietuvių kultūrą, feodalų agresiją" bei Rytų Euro
pos tautų — lietuvių, lenkų,
neišskiriant ir istorijos.
Dabar, kai ne tiktai Lietuvoje, rusų ir kitų — kovą prieš tą
bet ir visoje Sovietų imperijoje, agresiją, „balta dėme" pavers
kai kurie žmonės mėgina šva damas lietuvių-lenkų ir kitų
rinti ir atnaujinti totalitarinės kovą prieš agresiją iš Rytų).
santvarkos suluošintą kalbą, Marksistais vadinami lietuvių
Šepetys lieka ištikimas ritu- istorikai taip pat nekritikškai
ir
tebekartoja
alistiniam žargonui. Vasario 16 kartojo
„tarybinės"
jam „lietuvių buržuazijos po oficialiosios
istoriografijos
melus.
Kai ne
litinių partijų veiklos simbolis",
vienas
lietuvių
rašytojas
jau
o 1918-tųjų metų gruodžio 13
„manifestas", paskelbęs ne pradeda kalbėti kritiškai ir savo
egzistavusios „socialistinės res balsu, istorikai tebetarnauja ne
publikos" įsteigimą — „istorinis istorijai, bet marksistiniam-lelietuvių liaudies, vilčių ir siekių nininiam dvarui. Tai ypač
įsikūnijimo dokumentas". Vals akivaizdu Stalino-Hitlerio

Kai būsite perėję visus kelius,
kurie nuo Jo atitolina, netikėtai
atrasite Jį ten, kur nė vienas
Jo nesitikėjo sutikti.
G. Papini
Susigraužimas yra dorybės
pirmtakas, kaip aušra yra
dienos pirmtakas.
J.B. Lacordaire

Šv. Tėvas Jonas Paulius II sveikina kardinolą Vincentą Sladkevičių
pakėlimo proga.

PALIKAU PĖDAS
EUROPOJE
VINCAS ŠALČIŪNAS

pakto traktavime. Iškilus šio
pakto pasirašymo aplinkybių ir
pasekmių Lietuvai klausimams,
oficialieji lietuvių istorikai
automatiškai kartoja Maskvos
liniją, kad paktas buvęs reika
lingas, neišvengiamas ir išmin
tingas, tuometinės tarybinės
vyriausybės žingsnis, suteikęs
laiko pasiruošti kovai prieš
Hitlerį ir „išgelbėjęs" Lietuvą.
Pastaruoju metu paktą jau
pradėta smerkti ir Maskvos
spaudoje, nors dar neminint jo
pasekmių Pabaltijo kraštams.
Buvęs diplomatas Semionas
Rostovskis gegužės mėnesį
„Moskovskaja pravda" laikraš
tyje pavadino paktą „viena
didžiausių Stalino klaidų" ir
nusikaltėlišku veiksmu. Birže
lio mėnesį „draugystės" paktą
kritikavo jau ir „Pravda". O
mūsų marksistais vadinami lie
tuvių istorikai tebelaukia sig
nalo iš dvaro.
Savo straipsnyje centro komi
teto sekretorius neužsimena
apie lietuvių istorijos dingimą iš
Lietuvos mokyklų ar apie melo
kupinus vadovėlius, kuriuos
šiandien jau reikia mesti į
šiukšlyną. Totalitarinę cenzūrą
ir klastojimą, kuris, nors ir
mažesniu mastu, tebesitęsia
šiandien, jis vadina „vengimu
tirti" — „dėl suprantamų, bet
moksliškai nepateisinamų prie
žasčių". Lietuvių rašytojų pa
stangas susigrąžinti pavogtą ir
išdarkytą savo tautos istoriją jis
vadina „literatų emocijomis" ir
„neprofesionalių tiesos ieško
tojų" klaidžiojimais, kuriuos į
tikrą kelią atves „marksistiniai
mokslininkai".
Nors Šepetys kalba apie „at
viro pokalbio, mokslinės
polemikos" būtinybę, pasisako
už nuomonių ir vertinimų
„pliuralizmą" — visa tai, anot
jo, turi likti marksizmo-leni
nizmo dogmų ribose. Tai skam
ba kaip biurokratinės naujakalbės parodija. Žodis „pliuraliz
mas" reiškia koncepcijų ir pa
saulėžiūrų įvairybę, jų laisvą
dialogą. „Pliuralizmas" dogmos
ribose yra terminas, kuris prieš
tarauja sau pačiam.
Lietuvos istorijos ateitį
Šepetys mato tos pačios mark
sistinės-lenininės istoriografijos
rėmuose. Ar ne laikas, kad
lietuvių kultūrininkai jo pa
klaustų, kokią teisę jis ir jo
bendraminčiai turi apriboti Lie
tuvos istoriją vienos ir skanda
lingai susikompromitavusios
ideologijos perspektyva? Ir jam
pacituotų ištrauką iš birželio 10
d. „Izvestijose" išspausdinto
vedamojo: „Neįmanoma išma-

Rimties valandėlei

NE VISI PAŠAUKTIEJI
IŠGELBĖTI
Šv. Rašto aiškintojai, palygin- prielaidos ir spėliojimai. Jėzus
palyginime norėjo tik
dami Luko ir Mato užrašytus Dalveinime
:ik tiek
palyginimus apie Dievo karalys pasakyti, kad karaliaus kvies
tėn pašauktuosius, sako, kad tieji susilaukė didžiausios
Luko evangelijos palyginimas bausmės: ne tik žmogžudžių
reiškia tai, kas atsitiks iki Kris sunaikinimo, bet ir jų miesto
taus kančios ir mirties, o Mato sudeginimo.
Nėra jokios abejonės, kad ka
užrašytas palyginimas nurodo,
kas bus po Kristaus mirties ar raliaus įsakymu tie į vestuvių
ba po jo antrojo atėjimo į šį pokylį sukviestieji iš kryžkelių
pasaulį laikų pabaigoje. Palygi yra pagonys. Evangelistas sako,
nimas moko, kaip žydai buvo kad tai buvę geri ir blogi,
Dievo ir Jėzaus Kristaus pirmie reiškia sukviesti be jokio skir
ji pakviesti į Dievo karalystę ir tumo. Bet čia prasideda bene
kaip žydai pasielgė su apaš sunkiausiai suprantama palygi
talais: juos žudė, kaip kitados nimo vieta: iš pakviestųjų prie
pranašus. Jei Luko palyginime pokylio stalo vienas išmetamas,
pabrėžiama, jog Dievo karalys iš puotos pašalinamas, nes ne
tė bus atiduota pagonims, šiame buvo apsirengęs vestuvių
palyginime aiškiai sakoma, kad drabužiais.
Bet iš kur jis tuos drabužius
ir iš pagonių į Dievo karalystę
pakviestųjų ne visi bus verti tos turėjo, jei pakviestas tiesiog iš
Dievo karalystės, ne visi vien kryžkelės, tai yra kelionės.
tik pašaukimu bus išganyti. Pakvietimas nebuvo iš anksto
Taigi Mato užrašytame palygi pramatytas ir žinomas, tad ir
nime labiau išryškinta Kristaus pasipuošti nebuvo laiko. Tačiau,
mesijaninė idėja ir žydų pa kaip kiekviename palyginime,
smerkimas yra dar griežtesnis taip ir šitame nebūtina, kad
kiekviena palyginimo smulk
ir ryškesnis.
Karalius kviečia savo pavaldi mena būtų tikra. Juk palygi
nius ne į bet kokią puotą, bet į nimu norima ne būtinai realy
sūnaus vestuvių pokylį. Atsi bę atpasakoti, bet duoti pamo
sakyti tokiame pokylyje daly kymą apie skelbiamą tiesą. Tas
vauti yra ne tik nemanda išskyrimas iš vestuvių puotos
gumas, bet ir karaliaus įžei žmogaus be vestuvinio drabužio
dimas, juoba jo kvieslius netgi reiškia, kad Dievo karalystėje
nužudant. Karalius parodė nebus mišriai toleruojami geri
daug kantrybės pakartotinai ir blogi. Vestuvių puota reiškia
bekviesdamas į puotą, bet ta dangiškąją laimę, kuria galės
kantrybė išsibaigė, kai jo kvies džiaugtis tik gerieji. O blogieji
liai buvo išniekinti ir nužudyti. pasiunčiami į pragaro tamsy
Kristus šiuo palyginimo epizo bes, kur yra tik skausmas ir ne
du pavaizduoja, kas atsitiks vilties baisumas.
Kristaus pasakytas palygi
apaštalams ir Naujojo Tes
tamento pasiuntiniams. Žydai nimas apie Dievo karalystės na
užmušė diakoną Steponą, apaš rius reiškia, kad ir pašauktieji,
talą Jokūbą, persekiojo visus per krikštą įjungtieji į Dievo
apaštalus, kaip skaitome Apaš karalystės narius, amžinajai
laimei gauti turi būti apsivilkę
talų Darbų knygoje.
Suprantamas yra ir karaliaus vestuvių drabužiais, šventu, do
pasielgimas — nubaudimas ne ru gyvenimu ir meile. Šv. Pau
vertų pakviestųjų. Karaliaus lius apaštalas ragina jo į Kris
atsiųstoji kariuomenė ne tik su taus Bažnyčią atvestuosius apsi
naikina anuos žmogžudžius, bet vilkti Kristumi, tai yra gyven
ir jų miestą sudegina. Ši paly ti pagal Kristaus mokslą, be ko
ginimo aplinkybė davė pagrindo negalima tikėtis amžinosios
kai kuriems kritikams padaryti laimės po mirties. Kristus paly
išvadą, kad tai yra užuomina ginime apie žmogaus be ves
apie Jeruzalės sunaikinimą. tuvių drabužio išmetimą iš po
Taigi Mato evangelija esanti kylio moko, kad dabartinėje
parašyta po 70 metų, kada Dievo karalystėje, tai yra Baž
romėnai sugriovė ir sunaikino nyčioje, yra tokių, kurie Dievo
Jeruzalės miestą. O kai kurie karalystės atbaigimo metu
net prileidžia, kad tai esąs nebus jos verti, taigi atmesti. Ne
vėliau padarytas įtarpas į Mato visi, kurie įtikėjo ir įsijungė į
evangeliją. Bet t a i yra tik Dievo karalystę ant žemės, iš
tvers ir bus verti garbingos ir
amžinos karalystės. Taigi daug
tuoti kaltės tų žmonių, kurie pašauktų, bet maža išrinktų ar
mulkino vieną kartą po kitos, ba savo pašaukime ištverusiųjų.
melais nuodydami jų protus ir Tokia yra pagrindinė palygini
mo mintis.
sielas".
J . V.

Vyrų rūbai spalvingesni. Raudona arba juoda
liemenė, išsiuvinėta „edelweiss" ir kalnų rožių žiedais.
Kad ir gražūs jų tautiniai rūbai, bet lietuviškieji juos
toli pralenkia savo raštais ir spalvingumu. Programos
dalyviai dar vadovavo grupiniam dainavimui ir mus
į jį įtraukdami. Taip baigėsi pati įdomiausia iškyla visoj
mūsų kelionėj. Kai pasiekėm viešbutį, buvo arti vidu
nakčio.
Snieguotais Alpių kalnais
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Kitas muzikantas labai melodingai pūtė apie 13
pėdų ilgumo tradicinį Alpių ragą ir leido kitiems pūs
ti. Pūčiau ir aš, tik savo melodija pasigirti negalėčiau.
Taip mums programa besigėrint, laivas priplaukė prie
Buergenstock kalno, kurio vertikalus skardis, lyg
akmeninė siena, iškyla iš vandens. Rago muzikantas
pakvietė visus išeiti į denį ir pasiklausyti jo muzikos,
aidinčios kalno skardžiuose. Kai jis užgrojo, paprasta
melodija virto kažkokia simfonija, tolydžio mirštanti
akmeniniam šlaite.
Laivas apsigręžė ir pagreitintai yrėsi link Luzernos.
Tik juodi kalnų siluetai ir pakrančių šviesos jį lydėjo
nakties tamsoje. Bet viduj gyvenimas, pilna.- juoko ir
plojimų, vyko toliau. Dabar buvo demonstruojami švei
carų tautiniai drabužiai. Moterys dėvi ilgus ar pus
ilgius sijonus, dažnai su prijuostėmis. Bliuzelės dau
giausia baltos, su ilgom ar trumpom rankovėm. Jų
kiklikai jau spalvingesni, dažnai papuošti gėlių ar
raštų išsiuvinėjimais, o priekyje suvarstyti virvele.
Galvos apranga įvairuoja nuo paprastų skarelių iki
prašmatnių skrybėlaičių, kurių viena turi tartum dvi
skiauteres arba kiškio ausis, abipus galvos.

Šiandien pervažiuosim Alpes ir pasieksim Italiją.
Autostrada iš Luzernos pravingiuoja Pilatus kalno
pašlaitėmis. Kad sniego slinktys neužgriūtų kelio, virš
jo išpilta gelžbetonio pastogė, paremta plieniniais
stulpais. Tokių pastogių kalnuose matėm ir daugiau.
Autostrada, ilgu tiltu perbėgusi per Luzernos ežero
įlanką, pasitinka platų slėnį, kuriuo ramiai vingiuoja
p*»r miestelius, iki vėl suranda ežerą. Čia keliauti
nepaprastai gražu, nes kairėje žvilga ežeras, dešinėje
debesis remia smailūs, lyg pirštai, kalnai, o ten toli
mėlynuoja Alpės su snieguotom kepurėm.
Pamažu ir rūkas pradeda skystėti, vis daugiau įleis
damas saulės šviesos. Staiga visai sutemo, kai au
tobusas įlindo į ilgą tunelį ir atrodė, kad iš jo
niekad neišlys. Gidė pranešė, kad tik už 10 minučių vėl
išvysim šviesą. Nėra blogai, nes tunelis apšviestas,
plokštėm išklotas, o judėjimas vienos krypties! Ir kai
prie Ruetli iš jo išlindom, saulutė nusišypsojo. Dar už
kelių kilometrų ežeras pasibaigė ir kalnai iš abiejų
pusių priartėjo prie kelio. J ų skardžiai pliki, uolingi,
sniegu pridengti. Tai Alpių realybė!
Privažiuojam Altdorfa, Uri kantono sostinę. Pagal
legendą čia Willhelm Tellis pradėjęs sukilimą prieš

.

Habsburgų priespaudą. Sakoma, kad Habsburgų
tironas Gessler privertęs Tellį strėle peršauti obuolį,
padėtą ant jo sūnaus galvos. Peršautas obuolys nukri
to, vaikas liko nesužeistas, o šveicarai gavo drąsos
tolimesniam pasipriešinimui, kol 1291 m. čia buvo
įsteigta šveicaru konfederacija, susidedanti iš trijų
kantonų. Tai buvo Šveicarijos pradžia, kuri istorijos
poveikyje išsiplėtė į dabartinę valstybę. Dėkingi šviecarai Altdorfe pastatė Telliui didžiulį bronzinį
paminklą.
Toliau kalnai ir vis arčiau ir arčiau glaudžiasi,
palikdami tik siaurą tarpeklį. Kur atsiranda plokštesnė
vieta, ten marguoja kaimai ar atskiri trobesiai. Kalnų
papėdėse ganosi avys ar karvės, o virš ganyklų prasi
deda uolos siena ir sniegas. Kelias pradeda kopti
aukštyn ir iškyla virš nediduko, bet labai simpatiško
Goeschenen miestelio, kuris yra vartai į St. Gotthard
kalnų perėją. Dabar yra pasirinkimas, ar perkopti
Alpes ta perėja ir grožėtis vaizdais ar važiuoti naujai
iškirstu, pasaulyje ilgiausiu tuneliu (16.8 km) ir nieko
nematyti. Grupės vadovė, sužinojusi, kad kelias per
tarpeklį nėra sniegu užverstas, pasirenka juo važiuoti.
Nežinau kaip kitus, bet mane apima džiaugsmas!
Gal ir ne pagrindinė, bet svarbi kalno perėja yra St.
Gotthard, jau kelis šimtmečius naudojama susi
siekimui tarp centrinės Europos ir Italijos. Žinoma,
anksčiau šis kelias buvo blogesnis ir pavojingesnis.
Šiandien jis išgrįstas, pritaikytas automobiliams ir
rūpestingai valdžios prižiūrimas. Vis tiek juo
važiuojančiam dingteli mintis: kas būtų, jeigu autobu
sas nugarmėtų kelis šimtus pėdų ir ten atsitrenktų į
uolas''! Bet pasitikėjimas geru vairuotoju tokią mintį
išsklaido.
(Bus daugiau)
\

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

Horizontai
PASTANGOS TAUTINĖS
GARBĖS IŠLAIKYMUI
Liepos 28-31 d. į sostinės nau
ją ir supermodernų Sheraton
Washington viešbutį, kur įvyko
75-tasis jubiliejinis Lietuvos
Vyčių organizacijos seimas, iš
visos Amerikos suplaukė 400
delegatų ir apie 100 iš Washingtono ir Baltimorės. Didelėje po
sėdžių salėje prieš delegatus
kabėjo organizacijos įkūrėjo
Mykolo Norkūno ir organizaci
jos garbės nario muziko Alek
sandro Aleksio portretai. Dele
gatai atstovavo daugeliui Vyčių
kuopų nuo Atlanto iki Ramiojo
vandenyno. Buvo rytinio pak
raščio a t s t o v a i ir daug
nusipelnę Lietuvos Vyčių orga
nizacijai, kaip aktorius J. BoleyBolevičius, prof. J. Stukas,
buvęs mano pirmasis darbdavys
šiame krašte Aleksas Vasiliaus
kas-Wesey ir kt. Iš Chicagos
buvo „Draugo" administrato
rius kun. P. Cibulskis, prof. dr.
L. Šimutis, posėdžių metu
įdomiai pakalbėjęs apie savo
tėvą, buv. ilgametį dienraščio
„Draugo" redaktorių Leonardą
Šimutį, ir kiti. Iš Bostono apy
linkių šalia kitų pastebėjau
veteranę Vyčių veikėją F.
Grendelytę, o nuo Ramiojo
vandenyno krantų atvykusius
Skirienę ir kitus. Mielą įspūdį
padarė iš Amsterdam, N.Y.
atvažiavę gražiai lietuviškai
kalbantieji Lietuvos vyčių
atstovai, mano seno bičiulio
kun. K. Balčio parapiečiai.
Sunku visus pavardėmis ir
suminėti,nes šis jubiliejinis
seimas tikrai buvo gausus var
dais ir veidais. Penktadienio
vakare į vienoje iš viešbučio
koncertinių salių įvykusiam
koncerte dalyvavo jau geri 500
žmonių. Washingtono mastu
neįprasta, kad toks didelis
būrys žiūrovų suplauktų į kurį
nors lietuvišką renginį. Tačiau
šį sykį tą didelį būrį publikos
sudarė 400 seimo delegatų ir
dar porą, trejetą šimtų vašingtoniškių bei baltimoriškių.
Šiandien man malonu apie
Lietuvos Vyčius rašyti dar ir
dėlto, kad 1949 m. atvykęs į šį
kraštą, buvau į t r a u k t a s į
Lietuvos Vyčių organizacijos
narius. Gyvenau ir dirbau tada
Great Necke pas būsimąjį
Lietuvos Vyčių cv pirmininką
Al. Vasiliauską. Jis dažnai
lankydavo paskiras kuopas.
Automobiliu į keliones vyk
damas, dažniausiai pasiimdavo
ir mane, ir taip per keliolika
mėnesių teko su organizacija
neblogai susipažinti ir ją pa
milti. Vėliau 30 metų nuo Lie
tuvos Vyčių nutolino Chicagos
laikotarpis ir vėl per pastarąjį
dešimtmetį su jais suartino
Washingtonas.
Kad Lietuvos Vyčių organiza
cija sulauks deimantinio jubi
liejaus, šventai tikėjau 1949 m.
į jos eiles įstojęs. Mane tada
stebino (ir dabar tebestebina),
nors lietuviškai ir mažai be
kalbančių, vyčių labai patrio
tiškas nusistatymas Lietuvos
atžvilgiu, jų nuolatinės pas
tangos padėti tėvų ir protėvių
žemei įvairiais laikotarpiais,
ypač jai keliantis laisvam bei
nepriklausomam gyvenimui ir
po 22 m. Stalino ordoms ją
užgrobus. J u k ir Vyčių šūkis po
75 metų tebėra tas pats „Dievui
ir Tėvynei", t a i g i k a r t u
nukreiptas ir į Lietuvą, nes prie
šūkio visada įkomponuotas ir
Lietuvos herbas — Vytis.
Šio seimo svarstymus bei už
davinius prof. J. Stukas taip api
būdino: „Seime svarstome įvai
rias rezoliucijas, liečiančias
lietuvybės išlaikymą Ameriko
je. Ypač esame užsiangažavę
lietuvių kalbos mokymą pra
vesti visose Vyčių kuopose, nes
kalba yra pagrindas tautinės
garbės išlaikymui..."
Primines, kad Lietuvos Vvčiu

atstovai buvo nuvykę į Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresą Aus
tralijoje, prof. J. Stukas toliau
pasakojo: „Esame parašę petici
jas Gorbačiovui, kad jis leistų
grąžinti tikintiesiems Vilniaus
katedrą ir ateizmo muziejum
paverstą
Šv.
Kazimiero
bažnyčią, kad paleistų namų
arešte tebelaikomą Vilniaus
vyskupą J. Steponavičių. Mes
kiekviena proga reaguojame į
tai kas darosi Lietuvoje. Esu
Vyčių Lietuvos reikalų komi
teto narys. Mes kasmet parašom
tūkstančius laiškų senatoriams,
kongresmanams, spaudai lietu
višku reikalu. Ypatingai mums
svarbu šiais „Glasnost" laikais
pasakyti, kad persitvarkymas
dar neliečia tikinčiųjų. Tik
dabar paleistas kun. Svarins
kas, dar tebėra kalinamas kun.
Tamkevičius, namų arešte tebe
laikomas minėtas vysk. Stepo
navičius. Viktoras P e t k u s ,
Iešmantas ir kiti politiniai
kaliniai tebėra kalėjimuose. Jie
mums rūpi. Ypač mums rūpi
Balys Gajauskas, kalėjimuose
tiek metų iškentėjęs. Kodėl
„Glasnost" nepalietė jų, tų
brangių laisvės kovotojų...
Dabar mes su dideliu dėmesiu
sekam komunistų imperijoje
skelbiamą persitvarkymą. Mes
kartu bijomės, kad, jei kas
atsitiktų su Gorbačiovu, tai
kiltų nauja teroro banga, nes
paaiškėjo ir partiečiai,kurie yra
persitvarkymo sąjūdžio nariai.
Gali juos įkalinti..."
Kaip matome iš šio žymaus
vyčių veikėjo pareiškimo
„Amerikos Balsui", Lietuvos
Vyčių organizacijos pagrindinis
uždavinys ir toliau lieka
rūpestis Lietuva, kurią jie dabar
ne tik gausiai lanko, bet ir
visokiais būdais, ypač plunksna,
kovoja už šviesesnę jos ateitį.
KULTŪRINIS VAKARAS
Penktadienio, liepos 29 d.,
karštą ir troškų vakarą nepap
rastai gerai iki sušalimo vėsi
namoje vienoje iš viešbučio salių
įvyko renginys, kurį rengėjai
pavadino tiesiog kultūriniu
vakaru, nes jis susidėjo iš gyvos,
įdomios ir spalvingos dainos,
pianino muzikos ir tautinių
šokių pynės.
Pirmiausiai Lietuvos Vyčių
narė, Toronto operoje dainuo
janti sol. Marytė Bizinkauskaitė
padainavo lietuviškai 5 lietuvių
kompozitorių dainas ir priedo
duetą, jį atlikdama su savo
sesute. Toliau buvo jaunos
pianistės vytės Janet Pettit
skambinimas pianinu, o Washingtono tautinių šokių grupė
„Juosta", vadovaujama Rūtos
Virkutytės, su gražiu pasise
kimu pašoko penkis šokius. To
kio pat sukirpimo po pertraukos
buvo ir antroji kultūrinio
v a k a r o dalis, įžiebusi dar
didesnes labai gausios publikos
ovacijas. Viršūnę pasiekė sol. M.
Bizinkauskaitės padainuota Vi
lijos daina iš Leharo operetės
„Linksmoji našlė" ir jaunųjų
vašingtoniškių šokėjų pašokti
tautiniai šokiai. Nors įėjimo į šį
kultūrinį vakarą bilietai buvo
brangoki — 12 dol. asmeniui,
tačiau, kaip atrodo, didžiuma
publikos buvo patenkinti.
Šalia kitų kultūriniam vakare
dalyvavo LB Kultūros reikalų
tarybos pirm. Ingrida Bublienė,
svečias Babtų klebonas kun. R.
Mikutavičius, taip pat būrys
pažįstamų iš Chicagos ir ypač
Pennsylvanijo8 angliakasių Lie
tuvos atstovų.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
VĖL TURĖSIME SMAGIĄ
MUGĘ!
LB pernai suruoštos Lietuvių
Dienos buvo pirmą kartą suor
ganizuotos mugės formoje ir
paliko puikiausius įspūdžius.
Džiugu buvo išgirsti, kad ir šiais
metais susilauksim panašaus
įvykio, kuris tada tęsėsi net dvi
dienas ir sutraukė tūkstančius
žiūrovų, — tautiečių ir kita
taučių. Pernykščių metų netikė
tai karšto oro nebodami vikriai
šoko besišypsantys tautinių
šokių šokėjai ne tik vietiniai,
bet ir iš šiaurinių Oregono ir
Washingtono valstijų; vyko
meno parodos, dėmesį traukė
rankdarbių, medžio ir metalo
dirbinių stalai ir kt.
Jau sudaryta šių metų Mugei
ruošti didelė entuziastų grupė.
Edmundas Kulikauskas — ren
ginio pirmininkas, Vida Radvenienė — sekretorė, Audra
Reivydienė — iždininkė, Danutė
Mažeikienė — programos direk-

tore, kuriai talkins visas būrys
savanorių. J u k tikslas yra ir vėl
suburti žmones, kad pasidžiaug
tų lietuviška kultūra ir aplinka.
Manau, vienintelis ačiū jiems ir
tebus jų vardų paminėjimas
spaudoje: Rimvydas Baipšys,
Vytautas Bandžiulis, Donatas
Empakeris, Giedra Gustas,
Giedra Datis Kiškis, Arvydas
Kliorė, Stasė Korius, Algis
Mikuckis, RKV, Rimas Mulokas, Danguolė Navickas, Jonas
Navickas, Angelė Nelsienė,
Julius Raulinaitis, Petras
Sandanavičius. Algis Sekas,
Danguolė Varnienė, Rymantė
Vizgirdienė, Vilius Zalpys,
Raimonda Kontrimienė, Julija
Petrauskienė, Danutė Gied
raitienė, Aldona Venckienė ir
Vida Čekanauskaitė. Tai bent
grupė!
Kada gi vyks toji visus jun
gianti šventė? Gi spalio 1-2
dienomis, Šv. Kazimiero para
pijos patalpose, į k u r atvyksta
net ir Chicagos Etnografinis an-

s a m b l i s . Vėl bus sportas,
maistas, bet svarbiausia, visų
bendravimas! Be abejo, dar
daug ką turime numatę visiems
parodyti, bet apie tai sužinosite
laikui bėgant, nes neatsklei
džiant visų paslapčių, tikimės
tik daugiau sužadinti visų susi
domėjimą.
RKV

CLASSIFIED GUIDĖ
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ESTŲ PIANINO
VIRTUOZAS

Dėl karščių liepos mėn. pabai
goje ir rugpjūčio pradžioje Chicagoje vėsinimams buvo sunau
dojama elektros daug daugiau,
kaip bet kada.

.

ra

GREIT
PARDUODA

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

Sacramento; 1V2 aukšto, įrengtas
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus.
Skambinti Indrei 537-7949 arba
541-3702.

HELP WANTED
VALOME
KILIMUS, BALDUS.
GRINDIS IR SIENAS
J . BUBNYS
737-5168

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 keliones, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti .15
dienų keliones | Lietuvą Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią
programą ir gerą aptarnavimą.

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

436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

1988 metų 15 dienų kelionės [ Lietuvą:
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d.

Housekeeper vvanted 2 t o 3
days per week for a mother and 10 No. 263 — 67th & Pulaski 3 mieg. kamb.
year old giri. Mušt speak some mūras; virtuvė-valgomasis; V/2 prausyklos;
English. Call any time 233-3255. išdažytas rūsys; 2 auto. garažas; nauja

FOR SALE

2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

No. 24S — viduryje Brtghton! 3 butų
gražuolis! 2 mieg. kamb. pirmame ir antra
me aukšte; 1 mieg. „related living" apt;
atskiras šildymas; moderni virtuvė; 2 auto
garažas su automatišku atidarymu; alumi
nio „trim". Labai švarus, daug priedų. 46
& Sacramento. Skubėkite!

For sala „Craftsman" standing drill
p r e s s w i t h accessories 175.00;
„ C r a f t s m a n " electric lawn mover
30.00; nevv 32 x 32" shower base
30.00; 3 pcs. sectional likę new 70.00;
lawn roiler 25.00 Call 349-3238.
No. 232 — 12 butų mūras Bridgeporto
viduryje; 2 ir 1 mieg. butai. Atskiras
šildymas: ištisas rūsys; puikiai išlaikytas;
neš didelę nuomą. 31 & Kedzie. Skambin
MISCELLANEOUS
kite dabar!

MAR0UETTE
PHOTO SUPPLY

A

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

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

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
P. O. Bos 21073
Woodhaven, N.Y. 11421

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys
Tel. 585-6624
Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

Adresas: Sll So. Nolton Ave.
Willow Springs, IL. 80480.
Tel: (312) 839-2811

šis antrasis Tado Navicko klasikinės muzikos albumas yra
taikomas pianistams, pasižymi grandioziniais veikalais ir
apima 74 psl. Kaina $20 su persiuntimu. Idaho valstijoje
neparduodama. Siųskite čekius šiuo adresu:

ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
- Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos, išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
BEN SERAPINAS
636-2980

Restoranas NERINGA
2632 W. 71 st St.
tai. 312-476-9026
Vienintelis autentiškas lietuviškas
maistas Čikagoje ir apylinkėse.

314 Rooaevatt A venų*
Coaur d'Alane, idaho 83814

VENCKAUSKAS, Ir,..
Builders & Remodeling

Vardas. Pavardė
Adresas

P.S. Dar galima gauti ir pirmąjį albumą „35 Compositions for
Piano". Jo kaina taip pat $20 su persiuntimu.

•
•
•
•

Porches & Decks
• Roor 4 Wal< Tile
Aluminum S'ding & Trim • Kitcft«n 4 Baths
Masonry
»Rec Rooms
Addittons
'Insurance Repairs

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

AR NORITE PARDUOTI?

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK ZAPOUS
32081/2 West 95th Stret
Tel. — GA 4-8654

Thaddeus Navickas
20 Compositions for Plano

VILIMAS
MOVING

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums
Tai. 376-1882 ar 376-5996 galime padėti, nes daugiau stengiamės.
Namo įvertinimui skambinkite skubiai —
'< 10%—20%—30% pigiau mokėsit dabar.

AIDAI

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
8:30 — JfcOO v. vakaro.
Vieoe laidos U WCEV stoties
1460 AM banga.

No. 197 — Svajonių namas! Tik 54,900!
Milžiniškas 7 kamb. mūras. 3 dideli mieg.,
TV kamb; ištisas rūsys; 2 auto garažas;
naujas stogas ir elektra. Labai švarus.
Skubėkite ir skambinkite dabar!

Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312) 839-5829

IR MĖGĖJAMS

LIETUVOS

No. 267-64 4 Karlo v 7V2 kamb. aštuon
kampis mūras; 58 pėdų ilgumo; 4 dideli
mieg.; didžiulė virtuvė; ..dmette ir vakj.
kamb ; išdažytas rūsys; 2 auto. garažas;
nauja šildymo sistema, naujas stogas ir
elektra. Tobulai švarus, puikiai išlaikytas.
Skubėkite!

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

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.

šildymo sistema, centralinis šaldymas ir
elektra. Aluminio „trim". Puikiai išlaikytas;
daug priedų. Skambinkite dabar!

Ieškoma moteris arba vyras 1 dieną
į sav. valyti raštines Marquette Parko
apylinkėje. Skambinti Krumpliui
778-1700

MIGLINAS TV
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupes 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 į Lietuvą pasų
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome
palikimus..'
. AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones.
y.
Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREACJ, 9727 S.
Western Ave., Chicago, III. 80643.

KOMPIUTERIŲ

381-5950
636-61 • •
J. BACEVIČIUS
Praėjusį penktadienį keletas
8ELL-BACE REALTORS
lietuvių girdėjome jauno estų
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
INCOUe TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZIE
pianisto Rein Rannap koncertą
NAMUS per šią įstaigą, prašome
778-2233
paminėti,
kad
esate
arba/iome
būti
latvių salėje. Tai buvo iš vienos
Rimo Stankaoa klijentais. Nuosa
pusės pakilus, išimtinai aukšto
vybės Įkainavimas nemokamai.
meno lygio vakaras, o iš kitos
GREIT IR -SĄŽININGAI
pusės pilna gilaus liūdesio
PATARNAUJAME PIRKIME
vakaronė, skirta estės Viivi
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ
Piirisild, Baltų Laisvės Lygos Deluxe 2 butų namas; įrengtas
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa
aktyvistės tragiškos mirties pri rūsys; Pulaski & 60 St. Be agentų! vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
Skambinti 4 7 6 - 2 9 2 2 . Kalbėti
siminimui.
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
angliškai.
Nuo pat Baltų Lygos įsikū
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
rimo, Viivi buvo visa širdimi at
užeit pas
sidavusi mūsų trijų tautų lais "Cape Cod" style hse. for sale by
BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski
vės kovai. Kaip žaibas praskrie ovvner. 7 rms, 3 or 4 bedrms; eat-in
kitchen, stove & fridge; all drapes;
767-0600
jo neįtikėtina žinia, kad ji rasta
$66,000
mirtinai sumušta savo pačios
7818 S. Trumbull. Call for appt. Parduodamas namas prie 71 ir
namuose, kai jos vyras Avo 434-0321
(Nukelta į 5 psl.)

1988 matų 10 dlsnų kelionės Į Uotuvą:
1. Blržsllo 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio
16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d.;

MLS.

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

RIMAS L. STANKUS

Thaddous Navickas

DIDŽIAUSIAS ELEKTROS
SUNAUDOJIMAS

REAL ESTATE

Fox Remodeling & Construction
Maži pataisymai. Dekoravimas. Pilnas
remontas. Jkainojimas veltui. Skam
binti: John Lapė 254-3338.

O'BRIEN FAMILY REALTY
Tai. — 434-7100

OnkJCC.
u A

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Šcerbaltei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

Parduodamas 4 butų namas New
' Buffalo. Michigan. Skambinti Krump
liui 778-1700 arba 839-1784.

VVAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND
ADDING MACHINES
Nuomoja, Parduoda, Taiso
Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago
PHONE —581-4111

Pirksiu 2-jų butų namą Marquette Parke. Skambinti
925-9.571.
Hsa. for sala St. Bedė. By ovvner.
Mint condition; brick; 3 bdrms; all oak;
air-cond. & plastered; full bsmt. side
.j drive and much more. $117,500. Call
after 6 pm 585-4023.

Siuvama pagal užsakymą ^vairių fasonų ir spalvų avies kailio
kailinius, taip pat paltus I i avlas kailio gabaliukų. Valoma Ir
pataisoma. Parduodame avlas kailio apvalkalus auto.
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avlas kailio
ilepatsa.
Family Fur» Co.
4171 S. Archer A v a .
Chicago, IL 80832
Tai. 847-4027

Atidaryta kasdien 10 ryto - 7 v. p.p.
Šeštadieniais 10 ryto - S v. p.p.
Sekmadieni uždaryta

Kelmės mieste. A'. Garunkščio nuotrauka

PAKELIAVUS UTAH
IR WYOMING
VALSTIJŲ KELIAIS
H E N R I K A S BAJALIS
Salt Lake City guli kalnų slė
nyje su Wasatch kalnais į rytus
ir šiaurę 11,500 pėdų virš
miesto. Tai vienas iš gražiausių
ir smarkiai augančių Amerikos
miestų su 163,697 gyventojų.
Sostinė garsi moderniais preky
biniais centrais, kur mormonai
į ZCMI įdėjo 40 milijonų dolerių,
savo rūšies vaizdais, istorinėm
vietovėm, klasiškais senais pas
tatais, didžiausia pasaulyje
genealogine biblioteka. The
Beehive House (bičių avilio
namų), Pionierių memorial mu
ziejum, vienu puikiausių pasau
lyje Hansen planetarijumu,
įdomiu meno muziejum pasta
tytu ant Utah universiteto spor
to aikštės, kariuomenės muzie
jum, bažnyčios istorijos ir meno
muziejum, Salt Lake Saga
t e a t r u ir daugeliu kitų
įžymybių.
Sekmadieniais
sostinėje y r a mirtina tyla:
uždarytos krautuvės, tamsūs

Lietuviai

Californijoje

(Atkelta iš 4 psl.)
buvo išvykęs tarnybiniais rei
kalais į kitą valstybę. Apiplė
šimas? Policija taip negalvojo.
Iki šiol jų paduodamos žinios tik
minėjo tebesitęsiančią investigaciją, pradėjo sklisti gandai
apie politinę šios kovotojos mir
ties priežastį, nes įsilaužimo,
atrodo, nebūta. Paskutinis gan
das skleidė įtarimą, kad tai
galįs būti dviejų jaunų, iš raudo
nosios kariuomenės pabėgusių
estų darbas, kuriuos ši kilni
moteris buvo kurį laiką pri
glaudusi, bet kurie buvo pilni
kritikos išeiviams, o paskutiniu
metu, atrodo, buvo pasidarę net
narkomanais. Tai, aišku, tėra
tik gandai, nes policijos lūpos
tebėra užčiauptos.
Kadangi Viivi buvo pradėjusi
organizuoti šio jauno 30 metų
estų pianisto, pernai laike gas
trolių Italijoje į laisvę pasi
traukusio, piano rečitalį, tai
Baltų Lyga tęsė jos darbą ir
suruošė šį koncertą Viivi
Piirisild atminimui. Savo ne
trumpame gyvenime girdėjau
daug pianistų, bet šis netikėtai
padarė stipriausią įspūdį. Savo
nuomone nebuvau viena, visa
salė sustojusi šaukė ir reiškė pa
sigėrėjimą. Kas išskyrė šį šaunų
jauną žmogų iš kitų?
Pirmiausia paminėtina jo nuo
stabi technika, kuri, vieno tau
tiečio nuomone, darė pianiną jo
visišku vergu. Su džiaugsmo
pilna laisve jis interpretavo
kūrinius, kaip Bachą, Chopiną
ir Lisztą, kuriuos esi šimtą
kartų girdėjęs, bet kurie jo
atliekami praskambėjo visiškai
naujai ir užburiančiai. Nebuvo
klausytojo, kuris nebūtų buvęs
paliestas šio tikrai talentingo ir
tikrai šiandienos pulsą jau
čiančio muziko ir kompozito
riaus meno.
RKV

kartus sūresnis negu bet kokia
jūra. Kol kas tik dviejų rūšių
žuvys gali gyventi ežere, bet
aukštesnio vandens lygio ir
žemensio druskingumo dėka
gali gyventi maža šviežio van
dens žuvytė — Rain Water
Killie. The Great Salt Lake yra
92 mylių ilgio ir 48 mylių pla
tumo. Arti šiaurinės dalies yra
Golden Spike valstijos istorinė
vietovė, kur rytų ir vakarų
geležinkelių bėgiai susijungė
1869 m. (Union Station). Šio
transkontinentinio geležinkelio
dėka Utah turėjo susisiekimą
su rytais ir vakarais. Čia yra ir
istorinis muziejus.
Jeigu
norite
praleisti
atostogas tyrame ore, kur nėra
daug žmonių, greitkelių tarp
kalnų, turėti poilsį ir džiaugs
mą, pasirinkite Lake Powell.
Tai didžiulis ežeras sudarytas,
statant Glen Canyon Dam, kurį
dabar padeda suformuoti Colorado ir Green upės. Senovėje šis
ežeras buvo atskirtas, nepasie
kiamas, o šiandieną geriausi
keliai veda į šią pasauli
nio grožio vietovę. Galite
pasinaudoti dviem keltais: Lee's
per Colorado upę, kur yra
pasaulyje
populiariausia
žuvavimo vieta, ir John Atlan
tic Burr per Lake Powell einąs
k a s v a l a n d ą . Čia galima
p a m a t y t i uoloje skylę, kur

dideli pastatai dieną ir naktį,
labai mažas judėjimas, tai
poilsis visiems. Gatvės yra 130
pėdų pločio. Daugumas gyven
tojų yra graikai.
Įdomus yra valstijos sostinės
pastatas. Nuo pietų pusės
pagrindinio įėjimo į pastatą
matyti gražus vaizdas The
Wasatch kalnai su slidinėjimo
vietovėmis ir Oąuirrh kalnais
pirmąja ir didžiausia The Bingham Canyon Copper Mine
(Bingham gilaus tarpeklio vario
kasykla). Iš šiaurės pusės
matome blizgantį Great Salt
Lake. Sostinės pastatas buvo
projektuotas pagal Amerikos
sostinę Washington, D.C., ku
riam buvo atgabenta daug
granito iš Little Cottonvvood Ca
nyon. Antrame aukšte yra ne
įkainojamos vertės guberna
toriaus auksinis kambarys, dar
vadinamas tarptautiniu kam
bariu. Šiame kambaryje yra vis
kas sudovanota anglų, italų,
rusų, prancūzų. Visos sienos yra
iš m a r m u r o , padovanoto
Georgia valstijos. Prie paveikslo
ant padėklo yra padedamas kas
dieną vainikas gyvų gėlių, an
trame pasauliniame kare žuvu
siems kariams, kai japonai ata
kavo Amerikos laivus. Pirmame
aukšte yra muziejus parodantis
Utah's kūrimąsi, o trečiame
aukšte yra House of Representatives (atstovų rūmai) ir The
Liberty Bell su u ž r a š u :
Skiriame jums, laisvi piliečiai
laisvoje žemėje. Prieš sostinės
pastatą yra didžiulė indėno
statula, kurios kūrėjas buvo iš
Utah. Pastato kitoje pusėje yra
užrašas: State of Utah, (riš šonų
sėdi dideli liūtai. Visi medžiai
apie pastatą yra sudovanoti.
2601 E. Sunyside Ave., yra
vienas iš 48 Utah's parkų,Pio
nierių Trail State Park, kur
galima pamatyti vakariečių
mormonų 1,300 mylių kelionę.
Tam parkui priklauso Old
Deseret, kuri reprezentuoja
laikotarpį nuo 1847-1869. Parke
stovi paminklas ,,This is the
place" (Tai yra vieta) pastatytas
100 m. prisiminimui mormonų
atvykimo į Salt Lake slėnį 1847
m. Be to, yra informacijos cen
tras, kur rodo ir aiškina šį
atvykimą.
Utah yra vienintelis savos
rūšies miestas visame pasauly
je. Pasiryžimas ir matomumas
sujungtas
su
tikėjimo
užsidegimu ir geru vadovavimu
p a s t a t ė U t a h ' s sostinę iš
dykumos. Salt Lake City turi
spalvotą praeitį, jaudinančią
dabartį ir dar daug žadančią
ateitį.
Utah turi 10 milijonų akrų
kalnų, 3,000 ežerų, daugybę
upių ir impozantiškų dykumų.
Paminėtinas iš ežerų tai The
Great Salt Lake, kaip di
džiausias ežeras krašto viduje ir
vakarų pusrutulyje, sūriausias
vanduo pasaulyje, beveik du

mormonų pionieriai susprog
dino uolą paplatinti praėjimą
per uolą. Jie ant šniūro nuleis
davo vežimus į tą praėjimą ir
taip toliau keliaudavo.
Labai įdomu pamatyti Glen
Canyon užtvanką, kur du pran
ciškonų kunigai — Dominguez
ir Escaiante — buvo pasimetę ir
badavo. Jie iškasė skyles į
stačias akmenų sienas pereiti
Colorado upę. Padre įlankoje
galima matyti pėdų skyles po
vandeniu. Lake Powell supa
Utah's 5 valstybiniai parkai:
Zion, Bryce, Arches, Canyonlands, Capitol Reef. Į vakarus
nuo Powell ežero yra Zion ir
Bryce parkai, į šiaurę Canyonlands, Arches ir Capitol Reef.
Zion parkas yra 325 mylios
nuo Salt Lake su ryškiomis
spalvomis stačių uolų didin
gumu atskleidžiąs priešistorines
kultūras. Niekas šio grožio
negali viršyti. Kilnumas ir
grožis
skultpūrų
yra
nesulyginamas. Siauras, gilus
tarpeklis yra parko centrinė
figūra. Prieš daug metų Pajutę
indėnai bijodavo čia būti tamso
je. Apačioje teka Virgin upelis,
prasidėjęs prieš 13 milijonų
metų. Indėnai tikėjo, kad uolos
turi sielą ir gali judėti. Jie
augino kukurūzus. 1909 m. ši
vietovė buvo pripažinta

valstybiniu parku, pasidarė
labai populiaria ir visų
lankoma. Norint p a m a t y t i
trumpom ir apskritom uodegom
kates, lapes, uolų voveraites ir
kitus laukimus gyvuliukus, yra
geriausias laikas anksti rytą,
vėlai vakare arba naktį, kada
jie yra aktyvūs. Gėlės žydi
naktį, o dieną žiedai užsidaro.
Tai seniausias Utah's valsty
binis parkas, susidaręs per mili
jonus metų: žemės drebėjimų,
vėjo jėgos, lietaus, šalčio ir
Virgin upės prasikalimu pro
Navajo smiltainį (sandstone).
Bryce Canyon Park yra kalei
doskopas iš natūralių spalvų:
raudonos violetinės ir baltos,
sudarydamas pasakiškų aukšty
bių smailius bokštus išdėstytus
su vandens kritimais ir upėmis,
keičią spalvą, kai saulės atspin
dys atsimuša nuo mirgančios
uolos. Jie pavaizduoja šimtus
milijonų metų, per kurį keitėsi
uolų išvaizda ir dydis. Be
gyvulių, parke yra daugiau kaip
164 rūšių paukščių. Parkas
gavo pavadinimą nuo Ebenezer
ir Mary Bryce mormonų (tėvynė
Škotija), kuriuos siuntė mor
monų Bažnyčia iš Salt Lake
City. 1928 m. vietovė gavo vals
tijos parko vardą, kuris yra 256
mylios nuo Salt Lake. Pereitais
metais daugiau kaip milijonas

A INTERNATIONAL
*I
INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

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

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 6 d.
žmonių aplankė šį parką.
Arches parkas yra didžiausias
koncentruotas natūralių uolų
vartų pasaulyje. Jis yra 232
mylios nuo Salt Lake ir 5 mylios
nuo Moab miestelio. Daugiau
negu 90 vartų galima matyti
važiuojant keliu. Šis parkas guli
ant požeminio druskos klodo,
kurio pasekmėje lietaus, ledo,
dykumų karščio, vėjų per 140
milijonų metų susidarė vartai
ir uolų smaigaliai. Atrasta
daugiau negu 500 vartų. Pats
parkas yra padalintas dalimis:
Destiny of An Arch (likimas),
Garden of Eden (sodas Eden),
Windows (langai), Devils garden
(velnio sodas), Balanced Rock
(pusiausviros uola), Petrified
Dunes (suakmenėjusios kopos),
Courthouse Towers (teismo vie
tovės) ir daugelis kitų. Tai
stebuklinga vietovė, nuostabi
gamta su paslaptingomis lygu
momis, viršukalnėmis ir var
tais, remiančiais dangų. Si
žemės istorija patalpinta į 7.5
milijonų akrų kvapą užimančią
vietovę, kaktusų sodais, seno
viniais griuvėsiais, Colorado ir
Green upėm, tarp raudonų uolų
Moal miestelio. Labai graži
vieta praleisti atostogas: kelio
nės Colorado ir Green upėmis,
važiavimai 4 ratais, keliavimai
į kalnus, fotografavimas, filma
vimas ir paisymas vietovių,
gegužinės gamtoje. Tai pasau
linis gamtos t u r t a s , kurį
neįmanoma aprašyti, bet kiek
vienas gamtos mylėtojas turi
pamatyti šį gražiausią pasauly
je kampelį savo akimis.
Canyonlands park yra 249
mylios nuo Salt Lake. Colorado
ir Green upės įpjovė 1,500 pėdas
į žemę sudarydamos gražias ly

INTERNATIONAL

(Bus daugiau)
KIEK KATALIKŲ
PASAULYJE
Naujausios Vatikano sta
tistikos 1986 m. Bažnyčios
Statistiniame Metraštyje nu
rodo, kad pasaulyje yra 879.4
milijonai katalikų, t.y., beveik
vienas šeštadalis pasaulio gy
ventojų. Į šį skaičių įeina 15 mil.
katalikų apskaičiuojami esą
komunistiniuose kraštuose, iš
kurių Vatikanas negali gauti
patikrintų duomenų. Palyginus
su 1985 m. skaičiais, tai yra 13
milijonų daugiau katalikų.
Didžiausias procentas yra
Meksikoje
ir
Centrinėje
Amerikoje, kur 94.4% gyventojų
yra katalikai, po to Pietų
Amerikoje, kur 89% yra kata
likai, o mažiausias procentas
Azijoje, su tik 2.5% katalikų.
Kraštai su didžiausiais kata
likų skaičiais yra Brazilija —
122.7 mil., Meksika — 76.5 mil.,
Italija - 56.1 mil., JAV - 53.6
mil. ir Prancūzija — 46.2 mil.

GAIDAS-DAIMID

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
International Industries
10401 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
Telefonas: (312) 430-0074

gumas, uolų vartus, didelių
nų smaigalius į stovinčias uolas,
dėl ko ir ta vieta gavo pava
dinimą.
Capitol Reef parkas yra 229
mylios nuo Salt Lake. Tai nau
jausias valstybinis parkas, susi
dedąs iš masyvinių tarpeklių ir
daug meno palikimo Columbian
indėnų ir Fremont kultūros.
Parkas pavadintas nuo didingo
pastato suformavimo, kuris
panašus į sostinės pastatą. Nuo
Capitol Reef į pietus yra impo
nuojantis Grand Canyon —
vienas iš septynių didžiųjų
pasaulio stebuklų.

EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIU >SK
4330-34 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

^

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. 8810/M Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., rugsėjo 19 — spalio
2. N.Y. $2,069.00; Chicago $2,159.00
Nr. 8810/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje
(Oktoberfest) 5 d., rugsėjo 19 — spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago
$2,435.00.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS

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

2 5 3 3 VVest 71 St.. Chicago
Telefonas — 476-2345

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD

J&v

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465

f \ ^ midlcind Fcdcrcil
Savings
Loan Association
Association
Savinos and
and Loan

•••••^

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
M A R Q U E T T E PARK
2657 VVEST 69th STREET
925-7400

1410 So. 5 0 t h Av.. Cicero
Telefonas — 863-2108

TEL: (312) 430-7272

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
LAIDOTU VIV 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
11028 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 R d . - T e l . 430-5700

B R I G H T O N PARK
4040 ARCHER AVENUE
254-4470

BUTKUS - PETKUS

BRIDGEVIEVV

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e
C i c e r o , Illinois
T e l e f o n a s - 652-1003

8929 S HARLEM AVE
598-9400

BEE
LEN0ER

.

Sally

Donald M.. Ar.

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

x Ateitininkų studijų die
nose, kurios bus Darbo dienos
savaitgalyje
Dainavoje,
Literatūros vakaras bus rugsėjo
3 d., šeštadienį. Jame dr. Vikto
rija Skrupskelytė nagrinės
poeto Alfonso Nykos-Niliūno
kūrybą,
savo
paskaitai
duodama antraštę „Laikas
atsiėmė peizažą". O A. NykosNiliūno poezijos rečitalį atliks
Vaida Kuprevičiūtė-Jay iš To
ronto.
x Inž. Pilypas Narutis, da
lyvaudamas Lietuvių fronto
bičiulių studijų savaitėje Dai
navoje, aptars dr. Kęstučio Gir
niaus neseniai parašytą knygą
..Partizanų kovos Lietuvoje".
Jis taip pat darys pranešimą
apie dabartinę Vliko veiklą.
Studijų savaitė vyks rugpjūčio
14-21 dienomis.
x ,,Draugo" kultūrinis
p r i e d a s šį šeštadienį neišeina,
todėl „Draugas" išeina mažes
nis. Kultūrinis priedas neišeis
visą rugpiūčio mėnesį, nes jo
redaktorė Aušra Liulevičienė
atostogauja.
x Art Institute of Chicago
muziejaus krautuvė ieško tarnautojų-pardavejų ir krautuvės
vedėjo pavaduotojo. Resume
siųsti: Blenda Chinn, Art In
stitute of Chicago. Michigan
a t A d a m s , Chicago, IL 60603
(sk)

x Šv. Kazimiero S e s e r ų
„ R e t i r e m e n t Facility" rei
kalingos kūrybingos slaugės
(LPN). Lanksti dienotvarkė
pilnam ir daliniam laikui
nakties pamainoje ir daliniam
laikui popietinėje pamainoje.
Per savaitę 1-5 pamainos nak
timis ir 1-3 pamainos popiet.
Skambinti: L i n d a i E w i n g ,
R.N. tik darbo dienomis tarp 9
ir 5 vai. tel. 776-1324.
(sk)
x Ligos draudn.ias atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L
Insurance Agency, 4651 S.
Ashland Ave.. Chicago, 111.
60609. Tel. 1-312-523-9191.
(sk.)

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

x Ses. Bernadeta, Nekalto
Prasidėjimo Marijos seserų pro
vincijole, iš Putnamo buvo su
rėmėjų reikalais atvykusi i Chicagą. Ta proga, lydima Aldonos
Prapuolenytės, aplankė „Drau
go" redakciją, painformavo apie
savo veiklą, apie a.a. kun. Pijų
Dambrauską ir jo mirtį. Ses.
Bernadeta ketvirtadienį išvyko
atgal į Putnamą, Conn.

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: m e s galim
patys nupirkti!

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road - Tel.
VI7-7747.
(sk)

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

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

x Dr. P r a n a s Sutkus,
Homewood, 111., įvairiomis pro
gomis dienraštį paremia dides
nėmis aukomis. Grąžindamas
laimėjimų šakneles, pridėjo 50
dol. Didelis ačiū mūsų mielam
rėmėjui.

x Kun. Alfonsas Grauslys,
x J u o z a s Pultinevičius iš
nuolat gyvenąs Chicagoje, pasi Omaha, N e b r a s k a , Rašo:
naudodamas vasaros atostogo „...miela ir brangu, tai žmogui
mis, išvyko į Kanadą ir Toron laisvė ir sava spauda. Siunčiu
te apsistojo pas pranciškonus 10 dol. už bilietus ir 20 dol.
Prisikėlimo parapijoje. Vėliau „Draugui". Nuoširdus ačiū už
vyks dar į Montrealį ir ten rėmimą lietuviško žodžio.
padės darbuose Aušros Vartų
x Rimas ir R o m a Česoniai,
parapijoje.
The Lith.-American Communix Marija Kupcikevičienė, ty of USA, Inc., Georgia chapter,
Talman delikatesų parduotuvės mums rašo: „Siunčiame iš mūsų
savininkė, ruošia patiekalus apylinkės kuklaus iždo Jums
Balzeko Lietuvių kultūros mu aukelę už Jūsų visuomet malo
ziejaus festivaliui, kuris bus niai suteiktą dėmesį mūsų
rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 12 Atlantai". Nuoširdus ačiū už 20
vai. F. Zapolio Lietuvos Vyčių dol auką.
tautinių šokių grupė šoks 1 vai.
x D a n a H. Milius, Mount
p.p. Visi kviečiami festivalyje
Prospect,
111., Pius J. Nasvytis,
dalyvauti.
Avon, Conn., Kazys Gasiūnas,
York, Pa„ A. Žukauskas, Sun
x Elzbieta Kardelienė, Ver- ny Hills, Fla., Kazys Račiūnas,
dun, Quc, Kanada, buv. Lie Beverly Shores, Ind., grąžino
tuvos operos solistė, grąžino laimėjimų šakneles ir kiekvie
laimėjimų šakneles, pridėjo 15 nas paaukojo po 20 dol. Nuošir
dol. auką su prierašu: „Ačiū už dus ačiū.
sunkų darbą redaguojant to vie
nintelio dienraščio". Ačiū už
x A l e k s a n d r a s ir Bronė
mielus žodžius ir auką.
Pužauskai, Ocean Park, Wa.,
grąžindami laimėjimų šakneles,
x Lietuvos Dukterys kvie pridėjo ir 20 dol. auką. A.
čia gegužinėn rugpiūčio 14 d., Pužauskas yra buvęs „Draugo"
12 vai., prie 70-tos ir California pirmojo puslapio redaktorius.
gatvių. Bus lietuviškų patieka
lų, gardžios girios, daug laimi
x Cicero J ū r ų Šaulių kuo
kių. Atvykę paremsite lietuviš pos „Klaipėda" vice-pirmininkos šalpos darbą. Fantai priima kas Augustinas Ašoklis išvyko
mi draugijos raštinėje.
atostogų į Europą. Tuo pačiu
(sk) ten aplankys dr. Roswitą ir dr.
Kazį Ašoklius.
-«?
x Greit parduodu vienos ir
(sk)
dviejų šeimų namus Chicagoje
x D i r b a n t i s v y r a s ieško
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX FIRST, R i m a s kambario su baldais ir virtuve,
Stankus, tel. 361-5950 arba arba be virtuvės. Rašyti: J o h n
Barton, 4401 S. Talman, Chi
636-6169.
(sk) cago, n . 60632.

(sk.)
x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams,
x Baltic Monuments, Inc.,
kurias galima tuojau atsiimti.
2621 W. 71 Street, Chicago, 111.
American Travel Service Bu Tel. 476-2882. Visų rūšių
reau, 9727 S. VVestern Ave., paminklai, žemiausios kai
C h i c a g o . 111. 60643. Tel. nos, geriausiomis sąlygomis.
238-9787.
(sk.)
(sk)
x Dėmesio turintiems gi
minių
Lietuvoje ir svečių iš Lie
x Lietuvių g r u p ė j L a s
V e g a s spalio 27 d. iki spalio 30 tuvos! Rugsėjo 6 d. vėl važiuoju
d. Informacijai skambinti: Tra į Lietuvą. Tarpininkauju ne
brangiai automobilių ir kt.
vel Advisers, 524-2244.
(sk) prekių pirkime Lietuvoje, pa
x U ž s i d i r b k i t e a u k š t u s likimų sutvarkyme. Siunčiu
nuošimčius! Taupomoji sąskai kargo, parūpinu video, stereo
ta 'daily passbook) moka 6.00'/ aparatūrą. Giminėms iškviesti
(6.14^ metinis prieauglis). patarnavimas nemokamas. Ge
Terminuoti investavimai <certi- riausiai skambinkite rytais 7-9
ficates) moka žymiai aukščiau! vai. ir šeštadieniais bei sekma
Kur? KASA Lithuanian Fe- dieniais. Tel. (312) 430-4145.
deral Credit Union, 2615 W. Rašydami pranešikite savo tele
71st St.. Chicago, IL 60629: foną. Romas Pūkštys, 9040 S.
9525 S. 79th Ave., Hickory Roberts Rd., Hickory Hills,
Hills. IL; 1445 S. 50th Ave., IL 60457.
(sk)
Cicero, IL.

(sk)

x Kun. Leonard Musteikis,
Sunny Hills, Fla., Juozas ir Sofi
ja Cibai, Lakeside, Mich., grą
žino laimėjimų šakneles ir kiek
vienas pridėjo po 25 dol. auką.
Labai dėkojame už rėmimą
savos spaudos.

(sk)

x Dėmesio! Riverside sku
biai parduodamas 7 kamb. mū
rinis namas; 3 mieg., židinys,
baras poilsio kamb.; centralinis
vėsinimas. Pasinaudokite pro
ga, kol dar bankas neperėmė.
Alex Realty 656-2233.
(sk)

x American Travel Service
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos,
kurie turi skristi iš New Yorko
ir Washingtono į Chicagą, Los
Angeles, Cleveland, ar kitus
miestus. Taip pat turi žmogų
New Yorke, kuris sutinka
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 B u r e a u , 9727 S. Western Ave., Chicago, BU. 60643.
Tel. 1-312-238-9787.
(sk.)
x Gintaro vasarvietė prie
Michigan ežero, Union Pier, MI.
jau priima vasarotojus. Informa
cijai ir rezervacijoms skam
binkite 616-469-3298.
(sk)

Lietuvos Dukterų draugijos ilgametės darbuotojos pavasario baliuje. Iš kairės: dr. O. Bakaitienė
— viena iš steigėjų, ižd. Gr. Misevičiūtė, Konst. Misevičienė ir D. Miceikienė.
Nuotr. St. Paulionienes

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
„ŽYDINTI VASARA" VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ
CENTRO MADŲ PARODA
Chicagoje kasmet yra ruo
šiamos puikios parodos — Put
namo seselių, Montessori ir
Kristijono Donelaičio mokyklų
ir pan. Gražios modeliuotojos
rodo spalvingus drabužius,
kurie dažniausia tinka jaunes
nėms moterims. Vyresniųjų lie
tuvių centras norėjo pritaikyti
madas vyresnio amžiaus mote
rims ir parodyti, kad ir jos gali
dailiai pasipuošti.
Liepos 20 dieną susidomėjusi
publika pripildė Seklyčios
patalpas — buvo nuostabu, kad
„drąsesni" vyrai irgi rodė dide
lį susidomėjimą madų paroda.
Staliukai buvo gražiai papuošti
su mirgančiom mėlynom žva
kutėm ir savanorių skaniai pa
gamintais užkandžiais (hors
d'ourves). Gaivinantis punšas
patenkino ištroškusius. Šešios
puikios ir malonios savanorės
x Dėmesio Video a p a r a t ų
savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „išvers
ti" — pritaikyti. Už labai priei
namą kainą IHF Productions
pritaikys jūsų vaizdajuosčių ka
setes greit ir tiksliai, naudoda
mi „state-of-the-art digital" apa
ratus. Kainoraštį galite gauti
atsilankydami arba parašydami
žemiau nurodytu adresu, arba
skambindami 312-436-0038.
Taip pat čia galima pirkti arba
išnuomoti lietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions patenkints visus jūsų video parei
kalavimus. Sav. Petras Berno
tas I H F PRODUCTIONS,
3015 W. 59th St., Chicago, IL
60629.
(sk)

modeliavo nuosavus drabužius bilietus! Turtingi fantai buvo
pirmoje Vyresniųjų lietuvių cen suaukoti vyresniųjų lietuvių
tro madų parodoje, kuri buvo centrui.
Trečioje dalyje buvo matyti
pavadinta „Žydinti vasara":
Irena Levickienė, Ada Krecho- kostiumai: šilko, vilnos, rayon
veckytė, Sofija Plenienė, Juzė bei polyester medžiagų. Ada
Ivašauskienė, Aldona Pankienė Krechoveckytė modeliavo Blair
kompanijos mėlyną aksominį
ir Sabina Henson.
Teresė Drūtytė-Šoliūnienė švarką su plisuotu sijonu (Blair
pristatė kiekvieną modeliuotoją kompanija dažnai atsiunčia
ir apibūdino jų demonstruo rūbų reklamas paštu ir taip pat
jamus rūbus, kurie buvo pritai galima pasiųsti užsakymus
kyti vasaros sezonui. Visos mo paštu). Ketvirtoje dalyje madų
deliuotojos turėjo progos pasi parodos pabaigoje pasirodė
rodyti su vis naujais rūbais net šilkinės ir polyester išeiginės
suknelės. Sabina Henson po
keturis kartus.
Pirmoje dalyje buvo rodomi balto kailio švarku buvo apsi
sportiniai rūbai: patogus tre rengusi blizgančią plaštakės for
ningas (kurį modeliavo Irena mos pasiūtą bliuską su ilgu
Levickienė laikydama rankose juodu sijonu.
Sofija Plenienė net du kartus
atletinius svorius), vasarinė
suknelė, „gauze" marškoninis persirengė: pirmas komplektas
komplektas, ilgos baltes kelnės — cinamono spalvos taškai ant
su bliuska (kurie labai tiko gyvatės odos medžiagos. Pabai
Juzei Ivašauskienei), ir sijonė goje ji pasirodė su nepaprastai
lis su bliuskute. Antroje dalyje gražia trijų dalių Virginay ak
buvo matyt įvairios kasdieninės vamariną spalvos suknele iš
suknelės: poly-šilkinė, plonas Paryžiaus. Suknelės kaina buvo
žoržetas, polyester ir marš aukšta, bet praktiška, nes ji
koninė (kurią Aldona Pankienė nesiglamžo ir gerai skalbiasi.
pati pasiuvo). Savanoriai — Ber (Sofijos Plenienės rūbai buvojai
nadeta Zeikienė, Janina Gaiga paskolinti iš House of Mary
lienė ir Vladas Radžiukynas krautuvės, kuri yra 9519 S.
pertraukoje platino laimėjimų Cicero, Oak Lawn, Illinois —
Green Oak Shopping Center).
Publika smarkiai plojo ir visos
x Vyresniųjų lietuvių cen modeliuotojos buvo pakviestos
tras
nuoširdžiai
dėkoja dar vieną kartą pasirodyti. Pro
Kazimierui ir Elenai Pociams gramos vedėja įteikė kiekvienai
už leidimą veltui naudotis po gražią žydinčią gėlę.
n e p a p r a s t a i gražia sodyba
Tikimės, kad ateityje vyres
Beverly Shores ir už visas niųjų lietuvių centre bus suruoš
pastangas padedant ruošti pir ta daug madų parodų. Džiaugia
mąją L.B. Socialinių Reikalų mės, kad visos modeliuotojos
Tarybos gegužinę, kuri įvyko taip mielai sutiko dalyvauti ir
š.m. liepos 31 dieną.
prisidėti prie mūsų veiklos, nes
(sk) jos visos tikrai žydėjo, lyg margi
vasaros gėlynai.
tdš
x Rugpjūčio
10
d.,
trečiadienį,
2 vai. p.p.
„Seklyčioje" bus rodomas filmas
Jūs patys pakertate sakalams
„Lietuviškos vestuvės". Visi sparnus ir skundžiatės, jog tik
kviečiami!
varnos teskraido mūsų pa
(sk) dangėje.
V. Krėvė

— A.a. Vladas Umbrazas
mirė liepos 20 d. ir palaidotas
Cypress Hills kapinėse. Velionis
buvo gimęs Chicagoje, bet augęs
Lietuvoje. Liko dukra Nastutė,
sesuo Eleonora Minalgienė,
pusseserė Stefanija Rudokienė
Chicagoje ir kiti artimieji.
Veikė Lietuvos Vyčių organiza
cijoje.
— R a s a Razgaitienė buvo
nuvykusi į Daytona Beach, Fla.,
pasakyti pagrindinę kalbą
birželio trėmimų minėjime.
Informavo taip pat apie OSI suo
kalbį su Sovietų Sąjungos sau
gumu ir prokuratūra. Minėjimą
rengė Lietuvių klubas, kuriam
vadovauja Jonas Daugėla.
— Dr. Konstancija Paprockaite-Šimaitienė, mūsų bend
radarbė, rengiasi išleisti savo
atsiminimus iš darbo ligoninėje.
Jų dalis buvo spausdinta „Drau
go" atkarpoje „Moteris su bal
t u chalatu". Dalis yra išversta
į italų kalbą ir išleista atskira
knyga, kuri turi pasisekimą
Italijoje.
— A. a. Adolfas Dimas po il
gos ligos savo namuose mirė
liepos 15 d. Liko nuliūdime
žmona dr. Stefa Dimiene. Palai
dotas Cypress Hills kapinėse
Brooklyne, N.Y.

VOKIETIJOJE
— Pabaltiečių krikščionių
studentų sąjunga kasmet turi
Bonnoje — Annaberge kultūros
dieną. Pasireiškė estai, latviai
ir lietuviai. Pažymėjo, kad šiuo
metu Pabaltijy visų trijų tautų
kultūra suartėja ir darosi pana
šia, ypač, kad jų tautosaka yra
panaši. Buvo daug paskaitų ir
nagrinėjimų. Apie lietuvių lite
ratūrą kalbėjo M. Baublienė.
Latvių poetas L. Briedis skaitė
savo eilėraščius latviškai ir
vokiškai.
•

•:

— A.a. Ona Gudaitytė Hermanienė mirė balandžio 18 d.
Wittliche. Iki mirties buvo sten
goms dukters Onos Bartusevičienės ir jos šeimos. Palaidota
Wittlicho kapinėse. Laidojimo
apeigas atliko evang. liuteronų
kun. Biermann. Velionė buvo
gimusi 1898 m. rugsėjo 21 d.,
Pažėrų km., Jurbarko valsč.
Užaugino šešis vaikus, kurių
keturi ok. Lietuvoje su šei
momis. Velionės vyras Robertas
ir duktė Marta Drėšerienė jau
anksčiau mirė.
— A. a. Antanina Grigait y t ė , LB Memmingeno apylin
kės narė, mirė balandžio 23.
Palaidota Memmingeno kapi
nėse. Velionė buvo gimusi 1909
m. spalio 6 d. Sakiuose. Lietu
voje liko trys seserys. Vokie
tijoje giminių neturėjo.
ADVOKATAS

ALGIRDAS R. OSTIS
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2
Hinsdale. IL 60521
Tel. 325-3157
Valandos pagal susitarimą

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. - 776-5162

14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. 460-4866
Valandos pagal susitarimą

x Krištanavičiaus Fondas
padeda išlaikyti Lituanistikos
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities
kartoms. Mūsų darbai reikalaus
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės.
Bendrai dirbant mūsų ateitis
gali būti šviesi ir laiminga.
Kviečiame visus į talką. Nuo
mokesčių nurašomos aukos ar
paskolos siunčiamos .Tiuo
adresu: 5620 South Claremont
Ave., Chicago, IL 60636 USA.
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. -

A d v o k a t a s Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, I L 60629

Tel. - 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

Pirma Vyresniųjų lietuvių centro madų paroda „Žydinti vasara". Iš kairės: Juzė Ivašauskienė,
Sabina Henson, Aldona Pankienė, Sofija Plenienė, Irena Levickienė ir Ada Krechoveckytė.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. eeth Street
Chicago, IL 60629
Tel. 7784600
Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

