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(Tęsinys)" 

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

Pareiškimai ir protestai 
LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumui 

Nuorašai: 
LTSR Mokslų Akademijos Prezidiumui 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybai 

Lietuvos Katalikų Episkopato 

PAREIŠKIMAS 
Atsiliepdami į LTSR Vyriau

sybės, Mokslų Akademijos ir 
Persitvarkymo Sąjūdžio ragini
mą, kad piliečiai,organizacijos, 
visuomenės grupės siūlytų: kaip 
patobulinti Lietuvos TSR Pa
grindinį įstatymą — Konstitu
ciją, kartu gerai pažindami Lie
tuvos Katalikų dvasininkijos ir 
tikinčiųjų patirtį, nusistatymus 
bei lūkesčius, savo ir jų vardu 
pareiškiame ir siūlome: 

1. Lietuvos katalikai deda 
daug vilčių į prasidėjusį visuo
menės socialinį, politinį, dvasi
nį atsinaujinimą ir tikisi, kad 
baigsis ilgai trukęs tikinčiųjų 
piliečių diskriminavimas, kad 
religija ir Bažnyčia galės įgyti 
deramą vaidmenį socialiniame 
ir kultūriniame gyvenime su
tinkamai su visuotine Žmogaus 
teisių Deklaracija, Helsinkio 
konferencijos Baigiamojo akto ir 
kitais pasaulinės svarbos doku

mentais, su demokratijos ir tei
singumo principais. 

2. Lig šiol galiojančios Kons
titucijos diskriminavo tikin
čiuosius pirmiausia tuo, kad 
jiems nepripažino teisės propa
guoti savo įsitikinimų pasaulė
žiūrą, o gyvenimo praktikoje 
valstybinėmis priemonėmis, fi
nansuojamomis ir tikinčiųjų pi
liečių uždirbtomis lėšomis, buvo 
vedama antireliginė propagan
da. 

Kad būtų įvesta visų piliečių 
lygybė įsitikinimų reiškimo at
žvilgiu,būsimoje LTSR Konsti
tucijoje būtinas toks nuostatas: 

— Visiems piliečiams užtikri
nama minties, sąžinės ir religi
jos ar netikėjimo laisvė ir lygi 
teisė pavieniui ar bendrai su ki
tais išpažinti, reikšti ir taikiais 
būdais skleisti savo įsitikinimus 
bei pažiūras. 

(Bus daugiau) 

Vengrijos gedulo diena 
Stalinistai nenurimsta 

Lietuvoje priėmus konstitucijos pataisas gegules 5 dieną prie Aukščiausiosios tarybos pastato 
Tautos himną gieda (iš kaires) neatpažintas asmuo. Bronius Genzelis, neatpažintas, Kazimieras 
Motieka, PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas. Romualdas Ozolas, Kazimiera Prunskienė, Są
jūdžio pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Kazimieras Uoka. 

„...Nugalės Ir mano tėvynė Lietuva" 
„Banditas buvo — sušaudytas" 

. aū.' Turkų evakuacija 
Maskva. — Reuterio žinių 

agentūra praneša, kad Uzbekis
tano riaušėse žuvo 110 žmonių, 
kai ten tautiniai susirėmimai 
tęsėsi visą savaitę ir dar dabar 
nėra ramu. Vyriausybė išleido 
pareiškimą, jog riaušės, kurios 
buvusios žiauriausios per kelis 
dešimtmečius, buvo tautinio po
būdžio ir nieko bendro nėra su 
Gorbačiovo ekonominiais ar po
litiniais persitvarkymais. Ta
čiau užsienio žurnalistai kitaip 
mano, kad pagrindinis tikslas 
buvo kaip tik sumenkinti Gor
bačiovo reformas. 

Geriau evakuoti... 
„Pravda" rašė, kad Vidaus 

reikalų ministerijos 9,000 karei
vių atvyko į Ferganos slėnį ir 
sustabdė riaušes. „Krasnaja 
Zvezda" rašo. kad yra daugiau 
kaip tūkstantis sužeistų. Buvo 
sudeginta 650 namų ir greitai 
suorganizuotos pabėgėlių sto
vyklos, kuriose laikoma 11,000 
turkų kilmės žmonių, kurie nori 
sugrįžti į Gruziją. Juos Stalinas 
1944 m. prievarta išvežė iš 
Gruzijos ir paliko Uzbekistane. 
Jų žiniomis, žuvusių yra 159. 
J i e t a ip pa t paneigia 
vyriausybės pranešimą, kad 
kariuomenė pajėgė atstatyti 
tvarką. Turkai sako, jog šie 
neramumai yra suorganizuoti 
tų žmonių, kurie priešinasi 
Gorbačiovo perestroikos 
programai. 

Užsienio žurnalistai pastebi, 
kad Uzbekistane praėjusiais 
metais buvo išaiškinta daug va
gysčių ir sukčiavimų, kuriuose 
dalyvavo ir partijos nariai. 

Turkai paskirstomi po 
įvairias vietas 

AP žinių agentūros praneši
mu, sovietai perkėlė tūkstan
čius turkų į kitas vietas iš Uz
bekistano. Jie pasakoja, kad uz
bekai padegė jų namus, išprie
vartavo turkų žmonas ir jų duk
teris. Bonoje esąs Gorbačiovas 
dėl šių neramumų kaltino 

islamo fundamentalistus. „Uz
bekistano padėtis nėra nor
mali", kalbėjo jis prie Sovietų 
ambasados durų spaudos atsto
vams. 

Sovietai nutarė evakuoti 
17,000 žmonių iš Fergano slė
nio, kur prasidėjo riaušės. Jau 
dalis jų atvežta į Smolenską, 
Orelį ir Belgorodą, paskelbė 
prancūzų žinių agentūra. Ta
čiau jiems neleidžiama grįžti į 
Gruziją, iš kur jie buvo depor
tuoti. Smolensko Komunistų 
partijos vadas patvirtino žinią, 
kad turkų pabėgėliai jau yra 
Smolenske. Bet turkai atsisakė 
gyventi kaimuose, nes visi yra 
prekiautojai. Sovietų premjeras 
Ryžkovas, kuris aplankė Uzbe
kistaną, pasakė, kad bus išvež
tas kiekvienas turkas iš Ferga
no slėnio. „Visa bėda, kai reikia 
evakuoti 17,000 žmonių, o nėra 
susisiekimo priemonių". 

Pradėta kryžių 
statyba 

Vilnius. — Trijų Kryžių kal
ne pirmadienį pradėti pagrin
diniai paminklo atstatymo dar
bai. I paruoštas kryžių formas 
pilamas betono skiedinys. 

Darbas Trijų Kryžių kalne 
pradėtas prieš du mėnesius. 
Henriko Šilgalio paruoštą re
konstrukcijos projektą įgyven
dina Antano Juozaičio dvylikos 
šiauliečių brigada. Pastaruoju 
metu jiems padeda prie pamink
lo atstatymo norintys prisidėti 
Vilniaus gyventojai. Darbams 
jau sunaudota apie 30 tonų 
betono skiedinio. 100 kubinių 
metrų medienos, išleista beveik 
100,000 rublių. Apmokėti atsta
tymo darbus ketina LDT Vil
niaus Vykdomasis komitetas. 
Manoma, kad Trijų Kryžių re
konstravimo ir aplinkos 
tvarkymo darbai bus baigti iki 
50-ųjų Ribentropo-Molotovo 
sutarties pasirašymo metinių. 

Vilnius. — Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio leidžiamame 
„Atgimime" plačiai paminimas 
vysk. Vincentas Borisevičius. 
nukankintasis Telšių vyskupas. 

Vaidotas Žukas rašo, kad Vil
kaviškio apskrityje Bebrininkų 
kaime buvo didelė sodyba — Bo-
risevičynė. Šeimoje buvo 13 
vaikų. Vincas gimė 1887 m. 
Ponas Dubinskas, jų kaimynas, 
mokytojavo Petrapilyje Šv. Kot
rynos gimnazijoje, tad kartą 
išsivežė ir du brolius — Vincą ir 
Kazį Borisevičius ten mokytis. 
Vėliau Vincas mokėsi Seinų se
minarijoje kunigu ir Friburgo 
universitete. Jaunas vikaras 
buvo paskirtas į Suvalkų Kal
variją. Jo veikla tuoj susidomėjo 
caro žandarai ir ne kartą darė 
pas jį kratas. Karo metu buvo 
Rusijoje. Po karo buvo Marijam
polės gimnazijos kapelionu ir 
profesorium Seinuose. Kun. 
Vincas labai gerbė vysk. Jurgį 
Matulaitį. Apie palaimintąjį 
sakydavo: „Kas jis yra, tai tik 
vienas Dievas žino..." Nuo 1926 
m. buvo Telšių seminarijos 
rektorius. Daug rašė spaudoje, 
vertino ir šelpė Ateitininkų Fe
deraciją, veikė Katalikų akcijo
je. Buvo Katalikų Akademijos 
vadovybėje. 1940 m. buvo kon
sekruotas vyskupu. 

Globojo žydus 
Vyskupui Borisevičiui visada 

trūkdavo pinigų, nes jis šelpda
vo vargšus, elgetas, priglaus
davo ir latrą, laisvamanį ir su
vargusį miško brolį ir ne vieną 
nacių persekiojamą žydų šeimą. 
Prel. J. Tadarauskas prisimena 
vyskupą karo metais: „Ypač 
slapstė žydus. Patardavo 
kunigams parapijose žydus pri
glausti, jei jie pabėgs iš kaceto. 
Jo dėka daug žydų buvo išgelbė
ta. Kada rusų okupacijos metais 
jis buvo suimtas ir teisiamas, 

tauta, bet, Diev i parėdymu, tu
rime didelį uždavinį atlikti". 

Tardvmai 
Karui nepasibaigus, jį pradė

jo tardyti saugumietis Juozas 
Petkevičius. 1945 m. buvo suim
tas ir jau tardomas Vilniuje. Pa
leistas, bet ir vėl antrą kartą su
imtas. Nebegrįžk Abu kartus 
suėmimai įvyko tuometiniam 
Religijos reikalų įgaliotiniui be
gėdiškai vyskupą apgamą: buvo 
iškviestas į Vii r. i ų „svarstyti 
svarbių Telšių v\ skupijos klau
simų ir kviečiant net į vyskupų 
konferenciją". Teismas vyko 2 
dienas. Jis buvo apšauktas 
„liaudies priešu ir buržujų-na-
cionalistų vadu". Tarp kal
tintojų buvo ir M. Gedvilą, tuo
metinis mimsterių tarybos pir
mininkas, Telšiuose paskelbęs, 
kad jis sunaikinsiąs Telšių vys
kupus. Savo pažadą ištesėjo. 
Vyskupas buvo apkaltintas 
ryšiais su Lietuvos rezistencijos 
vadais ir antitarybine veikla. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Londono laikraštis „Ob-
server" praneša, jog penki pa
grobtieji amerikiečiai ir vienas 
britas yra perkelti iš Libano į 
Iraną. Iš viso yra pagrobti 9 
amerikiečiai. 

— Cambridge Harvardo uni
versiteto vadovybė pranešė, jog 
Pietų Afrikos anglikonų bažny
čios arkivyskupas Desmond 
Tutu išrinktas į to universiteto 
tarybą. 

— „Washington Post" rašo, 
jog CIA nusprendė, kad Sirijoje 
esanti palestiniečių organizacija 
yra atsakinga už Pan Am lėktu
vo susprogdinimą virš Škotijos, 
kai buvo užmušti 259 žmonės. 

Vyskupas kankinys Vincentas 
Borisevičius 

„Tas žmogus nebijo mirti" 
Sesuo Marija buvo nuvykusi į 

— Centro Amerikos penkių 
valstybių diplomatai, po ilgų 
diskusijų, sako, esą susitarę, 
kaip nuginkluoti Nikaragvos 
laisvės kovotojus Contras Jung
tinių Tautų priežiūroje, kai tik 
bus nustatyta data juos išfor
muoti. Tas planas neskelbiamas 
viešai. Esą tai turi būti atlikta 
per 90 dienų. 

— New Yorke Pasaulio Žydų 
kongresas praneša, jog pirmą 
kartą tos organizacijos suvažia
vimas Įvyks šį rudenį Maskvoje. 

— Britanijos Darbo partijos 
vadas Neil Kinnock paskelbė, 
kad partija keičia savo taktiką 
ir pasisako už branduolinių 
ginklų panaudojimą apsigynimo 
tikslais. 

— Romoje Žaliųjų partijos 
įvykusiame pasitarime dalyva
vo ir Britanijos, Graikijos 
žaliųjų atstovai, kurie nutarė 
kartu pradėti kampaniją 
pravesti daugiau atstovų į 
Europos parlamentą Strasbur-
ge-

B u d a p e š t a s . — Vengrų 
visuomenė yra pasiruošusi mi
nėjimui, kuris jiems buvo drau
džiamas 31 metus. Jiems paga
liau bus leista palaidoti savo mi-
nisterį pirmininką Imre Nagy, 
kuris buvo 1958 m. birželio 16 
d. pakartas už pasipriešinimą 
prieš sovietų tankus ir raudon
armiečiu dalinius 1956 m. 

Nagy ir kitų keturių komunis
tų kūnai buvo įmesti į apleistas 
duobes Budapešto didžiausiose 
kapinėse ir užkasti. Jų žmo
noms ir vaikams nebuvo pasa
kyta kurioje vietoje. Šių dienų 
komunistų vyriausybė, visuo
menės spaudžiama, leido iškasti 
palaikus iš to lauko, kuriame, 
kaip dabar paaiškėjo, buvo už
kasta maždaug 260 vengrų ko
votojų, kurie anuomet vadovavo 
sukilimui prieš sovietus. Ten 
buvo atpažinti ir Nagy palaikai. 
Iš tų masinių žudynių yra išli
kęs vienas žmogus — Miklos Va-
sarhelyi. kuris ilgai dirbo kar
tu su Nagy. Jis tada buvo nu
teistas 5 metų kalėjimo baus
me ir buvo išleistas 1960 m. Jis 
dabar parodė tuos masinius ka
pus. 

Kankinių pagerbimas 
Nužudytųjų šeimų nariams 

buvo leista palaidoti savo bran
giųjų asmenų palaikus, tačiau 
vengrai nutarė, kad Nagy egze
kucijos diena būtų tautine 
gedulo diena Vengrijoje. Nagy 
buvo visą amžių komunistas ir 
Sovietų Sąjungos draugas, kol 
tie patys komunistai draugai jį 
pasiuntė į kartuves. Dabar jis 
laikomas vengrų herojumi. 

Birželio 16 d. Budapešte, toje 

pačioje aikštėje, kur sovietų 
tankai traiškė jaunųjų vengrų 
kūnus ir raudonarmiečiai šaudė 
žmones, bus rengiama gedulo ir 
laisvės pareiškimo diena. Sim
boliniai karstai bus šio susikau
pimo centre. Visos Vengrijos 
bažnyčių varpai tuo pačiu laiku 
skambins, ir visur bus sustab
dytas darbas ir susisiekimas, 
kad sujungtomis jėgomis pa
gerbtų savus kankinius už 
Vengrijos laisvę. Specialūs trau
kiniai ir lėktuvai suves vengrus 
iš visur į šią gedulo ir vilties 
šventę. 

Moralinis smūgis 
Sacharovui 

žydai jį gynė teisme, reikšdami teismą, bet jos ten neįleido. Jai 
jam didelį dėkingumą ir mei- pavyko broli pamatyti naktį. 
lę..." Vyskupo Borisevičiaus 
teisme liudijo ir 12 jo išgelbėtų 
žydų. 

Prieškariniuose Telšiuose rek
toriui Borisevičiui teko ne kar
tą susikirsti su M. Gedvilą... ar
timieji pasakoja, kad ši nesan
taika prisidėjo prie vyskupo 
pražūties. 

Artėjant frontui, atsisveikin
damas su savo mokiniu kun. A. 
Baltiniu, vyskupas prašė nepa
miršti, kad jis, Vincentas Bori 
sevičius, „Viliasi ir tiki, kad jau
nosios Lietuvos kartos tęs 1918 
m. pradėtąjį savo tautos laisvės 
žygį ir niekad nepripažins ko
kiems nors svetimiems teisių 
tvarkyti Lietuvą... Esame maža 

kai penki kareiviai su automa 
tais jį vedė išvežimui, ji dar 
padėjo jį įkelti į mašiną. „Nie
ko, — sako brolis vyskupas 
sesutei, lipdamas į mašiną, -
kaip Dievas duos, taip bus ge
rai". Tai buvo jo paskutiniai žo
džiai. Per vyskupo teismą 
vienas teisėju pasakė: ..Matai, 
mes nugalėtojai". Vyskupas 
ramiai atsakė: „Tu dabar 
nugalėjai, bet tavo pergalė 
trumpa. Ateitis yra mano. Kris
tus nugalės, nugalės ir mano tė
vynė Lietuva Teismui pasibai
gus, vienas iš žydų liudininkų 
pasakė: „Tas žmogus nebijo 
mirti". 

Vyskupą - m u s - giminaičiai 

turėjo slapstytis, tik represijoms 
atslūgus po 9 metų sesuo parašė 
Teisingumo ministeriui, klaus
dama, kur jos brolis. Atėjo 
atsakymas atvažiuoti: „Bus 
pasakyta žodžiu". Borisevičiūtė 
pasakoja:,.Nuvažiavau į Vilnių, 
į Teisingumo ministeriją, ir ten 
man pasakė: „Banditas buvo — 
sušaudytas". Aš tik suspėjau pa
sakyti: ..Tas banditas nė musės 
nėra užmušęs". 

Liko kelios vyskupo kankinio 
mirties versijos: Lukiškių ka
lėjimas, saugumo rūsiai prie 
Lenino aikštės, Sibiras... Tačiau 
yra žinių, kad vysk. Vincentas 
Borisevičius buvo sušaudytas 
1947 m. sausio pradžioje Vilniu
je, dabartinėje komendantūroje 
prie Vilnelės. Gedimino kalno 
papėdėje... 

Maskva. — Audringoje Sovie
tų kongreso sesijoje, kai dr. Sa
charovas griežtai kritikavo savo 
karių elgesį Afganistane, kada 
sovietų kareiviai iš malūnspar
nių šaudė savo brolius karius, 
jis buvo už tai kaltinamas pat
riotizmo stoka ir krašto šmei
žimu. Sovietų kariai Afganista
ne šaudė savo draugus, kurie 
perbėgdavo pas afganų laisvės 
kovotojus. To karo veteranas, 
kuriam Afganistane granata 
nutraukė kojas, kaltino Sacha
rovą noru sumenkinti Sovietų 
kariuomenę. Delegatai net 
sustoję jam plojo, kai jis delega
tus kvietė apginti „kraštą, 
tėvynę, komunizmą". 

Tada Sacharovas atėjo prie 
mikrofono, bet nesiteisino, tik 
pasakė: „Aš buvau prieš karą ir 
todėl buvau ištremtas į Gorkį 6 
metus". Gorbačiovas jį išleido 
1986 m. Niekas iš delegatų 
negynė Sacharovo. Po sesijos jis 
apgailestavo, kad per mažai te
pasakęs apie savo kariuomene, 
kokius nusikaltimus Afganista
ne ji yra padariusi, net bombar
duodama ligonines. Bet Sacha
rovas vėliau buvo nuolaidesnis 
ir pareiškė, jog jis niekada karių 
nekritikavo, tik tuos, kurie pa
darė kriminalinį nusikaltimą, 
įsakydami užimti Afganistaną. 

Istorinis teisingumas 
Istorinio Teisingumo komite

tas, kurio centre yra ir Vasar-
helyi. vadovauja šiam įvykiui — 
laidotuvėms, kurios išvirto poli
tiniu vengrų tautos žygiu. Pra
nešama, kad komunistų vyriau
sybė nerimauja. Bet Vasarhelyi 
sako, kad nėra jokio pagrindo 
bijoti, nes ne dabar yra laikas 
suvesti sąskaitas. „Niekas ne
nori kraujo praliejimo". Veng
rai reikalauja, kad Komunistų 
partija pasakytų tiesą ne tik 
apie 1956 metus, bet viską nuo 
1945 metų. Partija turinti atsi
sakyti nuo visko, kas buvo pra-
eityje,ir visa valdančioji klasė 
turi būti taikiai pakeista. Nega
li būti jokios demokratijos su 
tais žmonėmis Vengrijoje, kurie 
visiškai neturi žmonių pasitikė
jimo, sako minėtasis komitetas. 

Ambasadorius vykdė areštus 
Praėjusį mėnesį Užsienio rei

kalų ministeris G. Horn atšau
kė ambasadorių Sandor Rajnai 
iš Maskvos, bet tai nieko bendro 
nesą su Istorinio Teisingumo ko
miteto reikalavimu. Bet Vasar
helyi šypsodamasis pasakoja 
žurnalistams toliau, kad veng
rų sukilimo vadų šeimos buvo 
areštuotos sovietų kareivių ir 
nuvežtos į Rumuniją. Ten buvo 
laikomi 5 mėnesius kaip „sve
čiai ir kaliniai". „1957 m. balan
dį mes buvome areštuoti asme
niškai šito žmogaus, kuris iki 
šiol buvo mūsų ambasadorius 
Maskvoje". Sukilimo vadų teis
mas tęsėsi visą savaitę. Jie buvo 
tuoj likviduoti ir jų šeimos suži
nojo tik po dviejų mėnesių, kad 
jų jau nebėra gyvųjų tarpe. Ra
jnai sušaukęs šeimų narius ir 
davęs pasiskaityti nutarimą, 
kad jų vyrai sušaudyti ar pakar
ti. 

Vasarbelyi papasakojo, kad 
Nagy atsisveikinimo laiškas 
žmonai ir vaikams niekada ne
buvo įteiktas. ..Jie atidavė 
šeimai jo auksinį žiedą, bet jis 
nebuvo tas pats auksinis žiedas; 
jie pasivogė jį. Ir dabar Rajnai 
dar tebėra partijos Centro 
komitete", sako Vasarhelyi. 
Vengrai esą jau daug padarę, 
bet iki nepriklausomybės dar 
tolimas kelias, baigė savo samp
rotavimus buvęs Nagio spaudos 
reikalų direktorius. 

— Tokyo Reuterio agentūros 
skyrius praneša, jog neseniai 
miręs Japonijos imperatorius 
paliko maždaug 15 milijonų dol. 
bankuose turto. Imperatoriš
kieji rūmai atsisakė komen
tuoti, primindami, kad tai yra 
privatus žmogaus reikalas. 

KALENDORIUS 
Birželio 15 d.: Sovietų Są

junga okupavo Lietuvą 1940 
m. Vitas. Jolanta, Krescencija, 
Bargailė. Modestas, Tonvilas. 

Birželio 16 d.: Benas. Jūra. 
Julita, Aurimas, Adelė. Tolmi-
nas. 

ORAS CH1CAGOJE 

Saulė teka 5:15. leidžiasi 8:26. 
Temperatūra dieną 61 L. nak

tį 47 1. 
• 
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VASAROS SEZONO 
ATIDARYMAS „PILĖNŲ" 

STOVYKLOJE 
„Švyturio" jūrų šaulių „Pilė

nų" stovykloje gegužės 28 d. 
įvyko gražus vasaros sezono ati
darymas. Diena buvo labai gra
ži ir svečių atvyko iš arti ir toli. 

Atvykęs jau radau plevėsuo
jančias JAV ir Lietuvos vėlia
vas, o stovyklos aikštėje stovėjo 
anksčiau atvykusiųjų automobi
liai. Paskui mus automobiliai 
slinko pro stovyklos vartus ir jų 
susidarė dvi ilgiausios eilės. 

Mane nustebino „Pilėnų" 
nauji gyventojai — laukinės žą
sys; jos gražioje rikiuotėje ra
miai žygiavo į stovyklos tvenki
nį: priekyje — žąsinas, paskui jį 
trys žąsiukai ir žąsis — motina. 
Gyvena ten ir kita tokio pat 
dydžio žąsų šeima. Jaunimui 
užėmus tvenkinį, žąsys pasislė
pė ir daugiau nepasirodė. 

Sesės šaulės, vadovaujamos 
moterų vadovės Onutės Selenie-
nės, o broliai šauliai, vadovau
jant pirmininkui Broniui Valiu
kėnui, jau vakardieną čia dirbę 
ir gerai pasiruošę, vaišino sve
čius. Juozas Kinčius ir Algis 
Macionis rūpinosi bilietėliais, o 
Balys Telyčėnas ir Antanas 
Vaitiekus patarnavo bare. 

Kuopos pirm. Bronius Valiu
kėnas supažindino su iš toliau 
atvykusiais svečiais, kurių 
tarpe buvo: vyskupas Paulius 
Baltakis, buvęs Sibiro trem
tinys kun. Alfonsas Svarinskas, 
Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas, 
Vilniaus radijo korespondentė 
Janina Mečelytė, atvykusi su 
trimis kitais Vilniaus gyvento
jais, buvęs „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopos pirmininkas, 
dabar gyvenantis Floridoje, inž. 
Alfa Šūkis, buvusi moterų 
vadovė Angelė Šukienė ir kt. 

Padėkojo moterų vadovei 
Onutei Selenienei ir jos talki
ninkėms už maisto paruošimą iš 
svečių aptarnavimą. Padėkojo 
visiems už dovanas ir aukas 
„Pilėnų" stovyklos išlaikymui, 
o svečiams už gausų atsilanky
mą. 

Juozas Kinčius, Albinas Gri
gaitis, Vladislava Šiurkienė ir 
Liuda Macionienė pravedė do
vanų paskirstymą. Išdalinta 
daugiau 20 dovanų. Svečiai su
sėdę prie stalų vaišinosi, klau
sėsi muzikos, šnekučiavosi, o 
vakare ir šoko. Albinas Būg
nelis į atidarymą atvyko su 
„vanu" ir iš jo skambėjo kasečių 
muzika. 

Prie buvusio Sibiro tremtinio 
kun. Alfonso Svarinsko visuo
met stovėjo keletas žmonių, 
klausinėjančių apie jo Sibire 
praleistas dienas ir šių dienų 
įvykius Lietuvoje. Jis visiems 
nuoširdžiai pasakojo. Daug ge
riau būtų buvę, kad žmonės, no
rintieji gauti iš jo žinių, būtų 
susirinkę į vieną vietą ir pa
kvietę pas save kun. Svarinską. 

Nepasijutome, kaip atėjo pa
vakarys ir žmonės pradėjo skirs
tytis namo. Visi linksmi ir pa
tenkinti maloniai praleidę die
ną gražioje „Pilėnų" aplinku
moje. 

PRISIMINTI LIETUVOS 
LAISVES KOVOTOJAI 

Šv. Antano parapijos bažny
čioje St. Butkaus ir „Švyturio" 
jūrų šaulių kuopų kapelionai 
kun. Alfonsas Babonas ir kun. 
Kazimieras Simaitis gegužės 29 
d. aukojo šv. Mišias už mirusius 
ir žuvusius Lietuvos laisvės 
kovotojus. Jautrų ir gražų pa
mokslą pasakė kun. Alfonsas 
Babonas. Vargonavo ir giedojo 
muz. Stasys Sližys. Po Mišių, su

sirinkus Švento Kapo kapinėse 
prie buvusio Šv. Antano parapi
jos klebono dr. kun. Igno Borei-
šio kapo, kun. Alfonsas Babonas 
sukalbėjo maldas ir suminėjo St. 
Butkaus šaulių kuopos šaulius, 
besiilsinčius šiose kapinėse. 

St. Butkaus šaulių kuopos pir
mininkas Eduardas Milkus mi
rusiųjų prisiminimui tarė žodį 
ir pakvietė sugiedoti „Marija, 
Marija". Po šių apeigų, vykusių 
prie dr. kun. Igno Boreišio kapo, 
buvo lankomi šaulių kapai, in
dividualiai pasimelsta, padėtos 
gėlių puokštės ir įsmeigtos lie
tuviškos tautinės vėliavėlės. 
Vėliavėlėmis kapus papuošė 
kuopos valdybos narė Lidija 
Mingėlienė. 

A.A. PETRĖ JUŠKIENĖ 
Petrė Juškienė, 81 metų am

žiaus, gegužės 25 d. mirė ligoni
nėje Detroite. 

Petrė Juškienė gimė 1908 m. 
gegužės 5 d. Pipilių km., Žemai
tijoje. I Ameriką atvyko 1949 m. 
Priklausė Lietuvių Bendruome
nei, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 352 kuopai, Šv. An
tano parapijai, rėmė „Lietuvių 
Balsą" ir „Lietuvių Melodijas". 

Gegužės 26 d. Vai Baužo lai
dojimo koplyčioje kun. Kazimie
ras Simaitis ir atsilankusieji su
kalbėjo rožinį. Yolanda Zaparac-
kienė susirinkusiųjų ir ją 
įgaliojusių organizacijų vardu 
su velione atsisveikino ir 
pareiškė užuojautą giminėms. 
Paskaitė Andriekaus eilėraštį 
„Nebaugu". Visi sugiedojome 
„Marija, Marija". 

Gegužės 27 d. Šv. Antano baž
nyčioje už velionės sielą šv. Mi
šias aukojo kun. Alfonsas Babo
nas, vargonavo ir giedojo muz. 
Stasys Sližys. 

Po Mišių amžinam poilsiui 
nulydėta į Švento Kryžiaus 
kapines. Kun. Alfonsui Babonui 
atlikus liturgines apeigas, Yo
landa Zaparackienė giminių 
vardu dalyvius pakvietė pie
tums į Švedų svetainę. Laido
tuvėmis rūpinosi iš Australijos 
atvykusi velionės sesuo Regina 
Bajoriūnienė. Ilsėkis ramybėje! 

S. Grinius 

JONINIŲ LAUŽAS 
„PILĖNUOSE" 

Birželio 25 d. „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopa Jonų ir Jonių pa
gerbimą su menine programa ir 
laužu ruošia „Pilėnuose". Sesės 
šaulės, vadovaujamos moterų 
vadovės Onutės Selenienės, vai
šins skaniais lietuviškais patie
kalais, veiks bufetas ir vertingų 
dovanų stalas. Vakare laužas, 
bus pagerbiami Jonai ir Jonės, 

Baliūnų čeima susilaukė 
auksinio vedybų jubiliejaus. 
Sūnus ir duktė jų garbei birželio 
18 d. Hancock rūmuose ruošia 
pagerbimo banketą. 

Adolfą ir Onutę Juškevičiūtę 
1939 metais Kaune sutuokė 
kunigas Feliksas Kapočius. 
Adolfas buvo baigęs Vytauto Di
džiojo universitetą, diplomuotas 
ekonomistas, o Onutė akių 
gydytoja, prof. Avižonio asis
tentė. Baliūnas, dar būdamas 
studentas, aktyviai reiškėsi 
visuomeniniame darbe. Buvo 
Studentų teisininkų ir eko
nomistų draugijos pirmininkas. 
Išrinktas į Studentų atstovybę, 
vadovavo Užsienio reikalų 
komisijai, atstovaudamas Lie
tuvos studentams Pabaltijo 
Studentų sąjungoje — SELL. 
Kaip Lietuvos studentų atsto
vas, dalyvavo pasauliniame 
studentų kongrese Bukarešte, 
Rumunijoje. Atlikęs karinę prie
volę Karo mokyklos aspirantu, 
buvo pašauktas į tikrą karo 
tarnybą ir kaip artilerijos kari
ninkas buvo pasiųstas į Prancū
ziją priiminėti Lietuvos ka
riuomenei artilerijos pabūklus. 
Prancūzijoje išbuvo apie 3 
metus. 

Onutė dar būdama Prienų 
gimnazijoje priklausė Atei
tininkų organizacijai. Studijuo
dama mediciną buvo viena iš 
Lietuvių Gydytojų korporacijos 
„Gajos" steigėjų. 

Tuoj po vedybų, prasidėjęs II 
pasaulinis karas, paveikė ir 
jaunų Baliūnų šeimą. Lietuvai 
a tgavus Vilnių, dr. O. 
Bal iūnienei buvo pavesta 
perimti Vilniaus universiteto 
akių klinikas, kurios buvo per
organizuotos į Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus ligoninę. Jai teko 
vadovauti Akių skyriui ligi 
pas i t raukimo iš Lietuvos. 
Adolfas taip pat turėjo persikelti 
į Vilnių, nes buvo paskirtas 
Vilniaus miesto sekretorium ir 
turėjo perimti iš lenkų miesto 

Dr . Ona ir Adolfas Bal iūnai — s u k a k t u v i n i n k a i . 

po to vaišės ir šokiai, grojant 
muzikai iš kasečių. 

Šauliai ir šaulės visus kviečia 
atvykti ir praleisti sekmadienio 
dieną medžių pavėsyje gražiojo
je „Pilėnų" stovykloje. Sto
vyklos vartai bus atidaryti nuo 
pat ryto. Stovykla yra prie 
Austin Rd., prieš Dainavos sto
vyklą, Manchester, Michigan. 

PAMINĖTOS TREČIOS 
MIRTIES METINĖS 

Birželio 4 d. Šv. Antano para
pijos bažnyčioje kun. Alfonsas 
Babonas aukojo šv. Mišias už 
a.a. Antano Mikalkėno sielą, jo 
mirties trečiose metinėse. Po 
Mišių Vladas Jomantas visus 
dalyvavusius Mišiose par. salėje 
pavaišino, o Antano Mikalkėno 
prisiminimui „Draugui" įteikė 
10 dol. auką. 

A. Grinius 

administracijos aparatą. Tai 
buvo nepaprastai sunkus 
uždavinys. Su burmistru 
Konstantinu Stasiu artimai dir
ban t teko nugalėti visus 
sunkumus. Vilnius ir praktiškai 
tapo Lietuvos sostine. Atsteigus 
Vilniaus universitetą, Adolfas 
buvo pakviestas į Ekonomikos 
fakultetą asistentu ir skaitė stu
dentams paskaitas iš Įmoninės 
ekonomikos. Šiose pareigose jis 
išbuvo ligi pasitraukimo iš 
Lietuvos. 

Karo metu Baliūnų šeima 
atsidūrė Austrijoj/Voralberge, 
Bregenzo mieste. Prancūzų 
kariuomenei užėmus Voralber-. 
gą, Adolfas buvo paskirtas 
Voralbergo prancūzų karinės 
gubernatūros generaliniu sekre
torium pabėgėlių reikalams. 
Taip pat tuo metu teko eiti Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
įgaliotinio Ve ralberge ir Balfo 
organizacijos atstovu Austrijoje. 
Teko artima bendradarbiauti 
su Europon atvykusiu Baifo 
pirmininku kun. J. Končium. 
Dr. Ona Baliūnienė tuo tarpu 
pasinaudojo proga gilinti žinias 
akių ligų srityje Ziuricho 
universiteto akių klinikose pas 
prof. Amsler. 

Dr. Baliūnienei, kaip gimu
siai Amerikoje, 1947 metais 

buvo duotas leidimas su šeima 
vykti į JAV. Apsigyvenus 
Chicagoje, išlaikė reikalingus 
egzaminus ir kaip akių gydyto
ja vertėsi privačia praktika. 
Adolfas pradžioje dirbo lietuviš
koje taupymo bendrovėje, o 
vėliau buvo pakviestas užimti 
viceprezidento vietą Metropoli
tan Bank & Trust Co., kur dir
bo pastaruosius 15 metų. Be 
savo profesinio darbo, nuo pat 
atvykimo į Ameriką, jis buvo 
įsijungęs į Illinois Lietuvių 
Prekybos rūmų organizaciją, 
eidamas sekretoriaus, iždininko 
ir prezidento pareigas. Ir dabar 
yra tos organizacijos garbės 
direktorius . Nemaža laiko 
Baliūnas skyrė ir spaudai — 
daugiausia rašydamas ekono
miniais klausimais Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

Baliūnai užaugino dukterį 
Gražiną, kuri yra dantų gydyto
ja, periodontikų specialybėje ir 
šiuo metu yra New Jersey 
Dantų gydytojų periodontikų 
draugijos pirmininkė. Sūnus 
Algis yra advokatas Chicagoje 
ir šiuo metu yra Lietuvių Preky
bos rūmų viceprezidentas. 

Jubiliatai dr. Ona ir Adolfas 
Baliūnai gali pasidžiaugti išau
ginę savo profesijose pasižymin
čius sūnų ir dukterį, kuriems 

NERINGAI 20 METŲ! 
Stebėdami vaikus matome, 

kad laikas bėga! O „Neringos" 
stovykloje jau praėjo šimtai 
vaikų ir begalės jaunuolių 
vadovų, kurie patys siunčia 
savo šeimų prieauglį stovyk
lauti. Buvusių vadovų vadovau
ti vaikai išaugę, jau jie auklėja 
vadovų vaikus. Štai ką padaro 
20 metų! Šio gimtadienio proga 
, ,Neringa' ' kviečia visus 
buvusius vadovus sugrįžti 
kelioms dienoms atjaunėti, pri-
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lietuviškieji reikalai yra taipgi 
brangūs. Adolfo Baliūno ver
tingus ekonominiais klausimais 
straipsnius ne kartą yra skaitę 
ir „Draugo" skaitytojai ir turi 
vilčių, kad jis ir ateityje savo 
patyrimu pasidalins su jais. 
Lietuviškoji visuomenė šiai 
nusipelniusių jubiliatų šeimai 
linki dar daug metų laimingai 
džiaugtis savo b randaus 
amžiaus saulėtomis dienomis. 

Juoz. Pr. 

* * * 

Gera daryk visiems, o visus 
geresnius padarysi. Pasidaręs 
magnetu, kuris pr i t raukia 
geležį, žiūrėk, kad tos galios 
niekados nenustotumei. 

T. G. Palau 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Stroot 
Susitarimui: treč., ketv., šeši. 

4 3 6 - 5 5 6 6 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straot, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ots. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 240-6601 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILOING 

0440 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

„Švyturio" jūrų šaul ių kuopos valdyba Detroite. Iš k.: I-je eil Juozas Kinčius, Stefanija 
Telyčeniene, Mykolas Abarius, Bronius Valiukėnas, Ona Selenienė, Sofija Sirutienė. H-je eil. — 
Balys Telyčėnas, Albinas Grigaitis, Romas Macionis. Liuda Macionienė, Antanas Šiurkus, Ona 
Abarienė. Elena Braziūnienė, Salomėja Grigaitienė ir Stasys Sližys. M • R Te lvčėno 

siminti praeities darbą ir pasi
semti iš naujo krikščioniškos ir 
lietuviškos dvasios. 

Liepos 1-4 d. organizuojamas 
suvažiavimas buvusiems sto
vyklos vadovams. Jau seniai pa
siųsti pranešimai bei pakvieti
mai. Yra užsiregistravę 35. Bet 
per 20 metų nemažai adresų pa
sikeitė ir, aišku, ne visi apie šią 
progą žino. Skaitytojų prašome 
padėti paskleisti žinią, jog visi, 
vadovavę „Neringoj"', laukiami 
Vermont stovyklos kalnelyje. 
P ranešk i t e į Putnamą 
1-203-928-5828 arba tiesiog į 
„Neringą" 1-802-254-9819. 

Be ko kito, šią vasarą „Nerin
gos" gimtadienis bus paženklin
tas nauja koplytėle. Maža, jauki, 
architekto V. Zubo projektas. 
Koplyčios šventinimo iškilmės 
numatytos liepos 16 d., daly
vaujant Vermonto vyskupui J. 
Marshall ir mūsų išeivijos lie
tuvių vyskupui P. Baltakiui. 
Visuomenė taip pat kviečiama 
į iškilmes, kurios prasidės 3 vai. 
po pietų. 

Daug kam Vermontas toli, bet 
šios valstijos aplinka ir gamtos 
grožis užburia visus. Balti 
beržai ir kalnelių žalumas pa
veikia lietuvišką dvasią ir 
prašnekina visų širdis. Iš mies
tų atvykę dideli ir maži džiau
giasi ir gėrisi gamtos pajėgumu 
užbur t i dvasią, suteikti 
ramumo. Apsimoka tolima 
kelionė į Vermonto šiaurę, kur 
kur vasaros diena nekaitri ir 
vakarai vėsūs ir gaivinantys. 
Laukiame! 

S.I. 

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

3000 W. 05 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tai. LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. 471-3300; raz. 442-0207 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 8. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 00052 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago, IL 
Tai. 470-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills, IL 
Tai. 598*101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERĖLYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar ChJropraetle — 
5522 S. WoH Rd. 

Vtfsstsrn Springs. »-
240-4000 

Valandos pagal susitarime 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marauette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 504-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. 925-2070 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 80120 
Tai. 742-0255 
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Savęs nuvertinimas — 

NEPAGRĮSTA 
BAIMĖ 

Kai papasakoji ap ie komunis 
tinį į tarumą šn ip inė j imu, apie 
laukinį elgesį su svet imtaučia is , 
apie normas, n e t i n k a m a s dvi
dešimtam amžiui, svet imiej i ne
tiki, kad dabar galėtų bū t i tokių 
žmonių i r tok ių v a l s t y b i ų . 
Matyti visur t ik p r i e š u s psi
chiatrai vadina n e p a t a i s o m a i s 
paranojos l igonimis, k u r i ų nė 
gydyti j a u nega l ima . N e i pa
tarimai, nei vaistai , ne i priežiū
ra j iems negelbst i . K a d t ok i a 
gali būti Sovietų Są junga d a r ir 
šiandien, kai ji s avo te r i tor i ją 
yra išplėtusi net į k i t u s kon
t inentus , t a i n e g a l i m a į t i k in t i , 
kol patys nepa t i r i a , s u s i d ū r ę 
ekskursijose su p a s ų kon t ro l e , 
su muit ine, su e k s k u r s a n t ų 
nuolat iniu sek imu a r n e t per
sekiojimu. 

Kad t a i nėra t i k išsigalvo
jimas, žinome iš s a v o ne to l imos 
p rae i t i e s . J u k n e d a v ė vizų 
kviestiems svečiams iš užsienio, 
kai Persitvarkymo sąjūdis, turė
damas leidimą š a u k t i suvaž ia
vimą, juos kvietė. N e d a v ė vizų 
ir daugeliui p a p r a s t ų eksku r 
santų ne t ik į okupuotą Lietuvą, 
bet ir į Ukrainą, k i t u s Paba l t i 
jo k r a š t u s . P a r y ž i a u s ka r 
dinolui Jean-Mar ie Lus t i ge r , 
kuris buvo oficialiai k v i e s t a s , 
nedavė leidimo n u v y k t i į Kije
vą, nors ta i jam b u v o p a ž a d ė t a . 

Iš tokio elgesio p a m a t a i t i k 
Sovietų Rusijos va ldž ios ba imę , 
kad nepamaty tų j ų n e t v a r k i n 
gos tvarkos, jų n u s i g y v e n u s i o s 
sistemos. Komunizmas pasidaro 
svetimiesiems a t g r a s u s . Toks j i s 
y ra komunizmo n a i k i n a m o j e 
Rusijoje ir jo u ž g r o b t u o s e k raš 
tuose. Tai — p a t o l o g i n ė b a i m ė , 
kurios joks gydytojas nega l i iš
gydyti, nes jis y r a pačioje suiru
sioje komunizmo s is temoje . 

Jeigu valstybė ir neduoda vizų 
įvažiuoti į savo k r a š t ą , t a i d a r 
galima supras t i , n e s y r a vals
tybių tokių u ž d a r ų , k a d jos 
nenori daryt i p a ž a n g o s ir pasi
d a r o u ž d a r o s . K o m u n i z m o 
valdoma Rusi ja b u v o t o k i a 
uždara. Bet d a b a r i r geležinė 
u ž d a n g a j a u p r a t r ū k o , k a i 
vienon ar k i ton p u s ė n gali iš
vykti ir kar ta is a t v y k t i žmonės. 
Ja is bent da l ina i pa s i t i k i , k a d 
jie nepadarys i švykę gėdos kraš
tui , kur į komun izmo s u p u v u s i 
sistema deš imtmeč ius na ik ino . 

Maskva negalėjo s a v e lab iau 
nuvert int i , k a i p g r ą ž i n d a m a 
vieną e k s k u r s a n t ą i š ae ro
dromo, nors j i s t u r ė jo r u s ų am
basados išduotą vizą ir galio
jantį pasą. Bet j i s d a r y r a j a u n a s 
ir ateityje ga l i pa s ip r i e š in t i 
komunizmui i r j o a p g a u l i n g a i 
agresijai. N e g i r d ė t a s įvykis , iš
skyrus senovę, k a d a k a r a l i a i 
žudydavo kito k a r a l i a u s pasiun
t inius , kad t u o i šprovokuotų 
karą. Kar ta i s t o k s išprovokuo
t a s k a r a s b u v o t i k r a i n e 
laimingas visam k r a š t u i , bet ka
r a l i a i to n e ž i ū r ė d a v o , n e s 
žmogus kaip i r k o m u n i z m u i 
buvo tik v e r g a s a r n i e k i n g a s 
daiktas, re ikal ingas di rbt i juodą 
darbą. Tą pat į d a r o d a b a r t i n i a i 
komunistai s u sve t ima i s i a i s , 
kurie niekada a te i ty je Maskvos 
įstaigomis n e p a s i t i k ė s ir t ą 
nepasit ikėjimą p e r d u o s lais
vajam pasau l iu i . 

Nor9 d a b a r t i e s okupuoto je 
Lietuvoje ir k i t u o s e Pabal t i jo 
kraštuose sužibėjo m a ž a s lais
vės žiburėlis, b e t t a i t ik žibu
rėlis, kuris ga l i g r e i t a i užgest i , 
ka ip j is užgeso Armėni jo je , 
Gruzijoje, S ib i ro respubl ikose . 

Ypat ingas pavyzdys komunis
tinio žiaurumo ir nesiskaitymo 
su žmonių gyvybėmis, savęs nu
vertinimas iki žemiausios rūšies 
laukiniškumo yra Kinijoje, k a i 
prieš demonstracijas, kurios 
t ikra i buvo taikingos, panau
dojo tankus , ginklus, kariuo
menę ir naikinimą. 

Nuodingos dujos ir šaunamieji 
ginklai , kraujo praliejimas y r a 
t ik vienas iš komunizmo ženklų, 
kurį j i s parodo, kai reikia 
užslėpt i savo dikta tūr inius 
pomėgius, kai nenori parodyti 
valdančiųjų korupcijos ir vals
tybės bei tautų išnaudojimo. 
Komunizmas be kraujo negali 
gyvuoti, nes jo sistemos įvyk
dymas ir išlaikymas tėra t i k 
svetimo kraujo panaudojimas. 
Žmogus jam tėra daiktas ir 
vergas. 

Ar t a apgaulė galės ilgai tęs
t is , dabar sunku pasakyti. N e t 
blogiausios valdžios laikėsi, kol 
jos jau patiems privilegijuotiems 
įgriso, kol jos įgriso tautai, k u r i 
negali toliau korupcijos ir žmo
n ių išnaudojimo pakęs t i . 
Galima tikėti, kad tokios pabai
gos susilauks greitai ir Sovietų 
Rusija bei komunistinė Kinija. 

DVIDEŠIMT PENKTIEJI METAI 
Popiežiaus Jono Pauliaus apaštalinis laiškas 

Lietuvių ir kitos Pabaltijo tau
tos nėra tokios didelės, kad jos 
galėtų žaisti savo skaičiais. Jos 
gali ir tur i pareikšti savo troš
kimus, jos gali kovoti už žmo
gaus teises ir laisvai tvarkytis 
savo reikalus. Bet jos taip pa t 
turi žinoti, kad tiek Kremliaus 
vadovai, tiek Kinijos valdžios 
užgrobėjai yra kraujo ištroškę. 
J i e savęs nevert ina p r i e š 
pasaulį, juo labiau nevertina 
žmonių, kurių turi pakankamus 
skaičius. Tik viena galima j au 
iš anksto sakyti, kad dabar išlie
tas kraujas Rusijos imperijoje, 
Kinijos žemėje nebus tik papras
tas kraujo praliejimas, bet vieną 
k a r t ą pareikalaus p a č i ų 
komunistų kraujo. Kaip tai 
buvo praeityje, kai net savai
siais Stalinas nepasitikėjo ir 
juos žudė, kaip skerdimui skir
tus gyvius. 

Nereikia pergreitai džiaugtis 
vadinama „atgimstančia" tau
ta, nes ji nebuvo mirusi, o tik 
nutildyta. Negalima jų kurstyti 
nelemtiems žygiams, nors jų troš
kimai dideli. Jie turi žinoti ir 
geriau žino negu išeiviją, ką turi 
daryti ir ką gali padaryti savo 
gyvenimui pagerinti, savo lais
vei atkovoti. Juk net pakvies
tam buvusiam žymiam Lietuvos 
teat ro režisieriui J. Jurašu i 
Bonoje rusai drįso atsakyti, kad 
jie t ik „nusispiauja ant visų or-

; ganizacijų kviet imo". Bet 
nežino, kad toks „nusispio-
v imas" tenka jiems patiems, 
kaip kraujo praliejimas nepa
tenkintose vadinamose respub
likose Rusijoje ir taikingose 
demonstracijose Kinijoje. Ko
munizmas lieka tik komuniz
mu, žmogaus ir žmonijos priešu, 
nors jam ir lankstytųsi laisvųjų 
valstybių vadai, norėdami pel
no ir uždarbių laukiniuose kraš
tuose, kurie net dvidešimtame 
amžiuje save nuvertina ir iš 
savo pačių patologinės baimės 
atsisuka prieš savo garbintojus. 

Komunizmą, ar jis būtų stali
ninis , lenininis ar maoinis, 
reikia vertinti teisingai be jokių 
iliuzijų. Jis nepasikeitė į gerą. 
Jo vadai pasikeičia, kol j i e įsi
gali kitų gyvybėmis ir krauju. 
Sistema negali pasikeisti, nes ji 
yra tik blogio imperija. 

P . S. 

L. TULABA 

mygtinai pabrėžia, kad realus 
Kris taus buvimas Eucharistijo
je y ra tikėjimo tiesa, kurią 
vyskupai turi nuolat priminti ti
kintiesiems. Realus Kris taus 
buvimas Eucharistijoje reika
lauja, kad bažnyčios ir koply
čios, kur laikoma Švenčiausias 
Sakramentas , būtų laikomos 
šventa vieta, ir visa, kas yra 
šventa, privalu priimti šventai. 

Liturgijos esminis padalinys 
yra Dievo Žodžio skaitymas. Va
tikano II susirinkimas konstitu
cijoje Sacrosanctum Consilium 
pabrėžė reikalą grąžinti padi
dintą ir paįvairintą Šv. Rašto 
teks tų skaitymą l i turginėse 
ape igose . Š i ta i į pa re igo ja 
ypatingu būdu kunigus pažinti 
Šv. Raštą ir jį skelbt i bei 
aiškinti tikintiesiems, kad jie ne 
tik Kristaus kūnu ir krauju Eu
charistijoje, bet ir jo iš Dievo 
burnos išeinančiu Žodžiu mai
tintųsi ir gautų sieloms atgaivą. 

Vatikano II susir inkimas, pa
brėžia pagaliau Jonas Paul ius 
II, siekė, kad liturgijoje apsi
reikštų Bažnyčia savo esmėje, 
būtent viena, šventa, visuotinė, 
apaštališka. 

Liturginių apeigų metu prie 
vieno altoriaus, vadovaujant per 
kunigą pačiam Kristui , kuria
me visi susijungia į viena jo mis
tiniame Kūne, pasirodo Bažny
čios vienumas. Kristui gi nužen
giant Eucharistijoje an t alto
riaus, susijungia dangus su že
me, žmonės su Dievu, ir taip 
apsireiškia Bažnyčios šventu
m a s . L i tu rg inėse ape igose 
susirenka įvairių profesijų, 
rasių, kalbų.nusiteikimų tikin
tieji, kad visi lygiai dalyvautų 
Velykų Avinėlio puotoje, i r taip 
pasirodo Bažnyčios visuotinu
mas. Pagaliau liturginėms apei
goms vadovauja tie, kurie yra 
apštalų atstovai bei įpėdiniai; 
ta ip pasirodo Bažnyčios apašta-
liškumas. Taip tad Bažnyčios 
p a s l a p t i s l i turgijoje a t s i 
skleidžia, yra suvokiama ir 
išgyvenama. 

Vatikano II susirinkimas nu
rodė gaires liturginiam atsi
naujinimui. Remiantis šiomis 
gairėmis reforma yra įvykdyta. 
Bet liturgine sielovada vyksta 
ir j i nuolat įpareigoja visus. At-
simintina, pabrėžia Šv. Tėvas, 
kad veikia, nors ir nematomai , 
bet realiai pats Kris tus . Reikia 
t ad liturginėse apeigose jį jaus
ti , jo klausytis. Atsimintina taip 
pa t , kad liturgijoje vyrauja 
Dievo Žodis, todėl visa k i ta — 
pamokslas, maldos, giesmės — 
tu r i derintis prie Dievo Žodžio. 

Minint 25-sius metus nuo pa
skelbimo Vatikano II dekreto 
Sacrosanctum Consilium, ku
riuo duodama gairės liturgi
niam atsinaujinimui, popiežius 
Jonas Paulius II šių metų (1989) 
gegužės 14 d. paskelbė oficialų 
dokumentą „Vigesimus Quin-
tus Annus". Jame nurodoma ir 
pabrėžiama principai, kuriais 
Vatikano II susirinkimas rėmė-
sijformuluodamas liturginį gy
venimą liečiančius nuostatus. 

Visų pirma Šv. Tėvas prime
na, kad Vatikano II susirinki
mas neatmetė, bet laikėsi Baž
nyčios tradicijos, ją praplatin
damas bei priderindamas prie 
gyvenamo laikotarpio reikalavi
mų bei aplinkybių. Todėl gali
ma sakyti, kad liturginė Vati
kano II nubrėžta reforma yra 
„ad normam Sanctorum Pat-
rum" — pagal Šventų Tėvų nuo
status. 

Antrame skyriuje Šventasis 
Tėvas,pabrėžęs liturgijos esmę, 
nurodo gaires, kurių Vatikano 
II dekretas laikėsi bei rekomen
davo laikytis, siekiant liturginio 
atsinaujinimo. 

Liturgija siekia vesti tikin
čiuosius į išganymo paslaptis, 
kad jas apmąstytų ir išgyventų. 
Liturgija y ra „pirmasis ir nepa
mainomas šaltinis krikščioniš
kos dvasios" (S. Concilium, 14). 

Pirmasis Bažnyčios liturginis 
siekis yra Velykų — Atpirkimo 
paslapties atskleidimas. Kris
t aus aukos ant kryžiaus ir jo pri
sikėlimo prisiminimas bei pa
maldus išgyvenimas turi ne
lygstamą svarbą l i turginių 
metų eigoje. Velykų paslaptis 
veda Kristaus keliu, prisiimant 
mirtį , kad įeitume į gyvenimą. 

Prisikėlęs Kristus yra savo 
Bažnyčioje, ypač liturginių apei
gų metu. Štai kodėl apeigos tu
r i būti atl iekamos su deramu 
kilnumu ir pamaldumu. Kristus 
y r a ir veikia apeigas atliekančio 
pašvęsto kunigo asmenyje. Ku
nigas per gautus kunigystės 
šventimus nėra t ik paprastas 
tarnystės vykdytojas, bet veikia 
įsiasmenindamas Kristuje: y r a 
„a l te r Chr i s tus" . Šitai įpa
reigoja apsirengime, laikyseno
je ir kalboje laikytis deramoje 
kilnumo ir šventumo aukštu
moje. 

Kristus yra, kai skaitomas a r 
skelbiamas jo žodis. Visa todėl 
t u r i būti a t l iekama deramai i r 
pr i imama su tikėjimu bei nuo
lankumu, ta r tum pats Kris tus 
kalbėtų. 

Kristus y ra ir veikia, kai tei
kiami sakramentai, ypač šv. Mi
šių aukoje. Jis yra Švenčiausia-
me Sakramente ant altoriaus ar 
tabernakulyje. Šv. Tėvas pri- Neleistina, kad Šv. Raštas būtų 

pakeistas kitais kokiais skaiti
niais. 

Kadangi liturginės apeigos 
yra vieša Bažnyčios malda, ta i 
jų tvarkymas priklauso tik hie
rarchiniam autori tetui . Todėl 
nevalia kam nors, nė kunigui 
savo nuožiūra ką nors keisti ar 
ką nors naujo pridėti. Neleistini 
pakeitimai kartais gali sakra
mentus padaryti negaliojančius. 

Kadangi liturgija yra Bažny
čioje maldos mokykla, buvo ma
nyta, kad bus pravartu naudoti 
gyvąją kalbą, tačiau nepašali
nant lotynų kalbos iš lotynų 
apeigų. 

Kadangi liturgija yra vertinga 
p r i emonė s i e lovada i , buvo 
stengiamasi kiek galima reli
gines apeigas suprastinti . Ta
čiau tai nereiškia, kad supras-
t inimas nuvestų į nuvertinimą. 
„Vynas ir duona, vanduo ir alie
jai, pelenai, ugnis ir gėlės turi 
savo vietą ir savo reikšmę litur
gijoje — kaip auka Kūrėjui, kaip 
duoklė apeigų kilnumui ir gro
žiui". 

Liturginio atsinaujinimo pra-
vedimas, pastebi popiežius Jo
nas Paulius II, sutiko didelių 
kliūčių dėl įvairių priežasčių. Ki
lo nepasitenkinimų ir net prie
šingumų iš vienos ir kitos pusės. 
Kai kurie reformą sutiko gana 
indiferentiškai: nesistengė nei 
patys gilintis, nei kitiems paaiš
kinti motyvus, kuriais rėmėsi 
pakeit imai. Kiti vienašališkai 
stengėsi laikytis senų liturginių 
apeigų, t a r t u m jos bū tų vienin
telė garanti ja užtikrinti tikė
jimą. Dar ki t i ėjo į kitą kraštu
tinumą, griebdamiesi iniciaty
vos įvesti neleistinų ir išsigal
votų naujumų, nepaisydami ir 
nesilaikydami Šventojo Sosto ir 
vyskupų nurodymų bei patvar
kymų. Šitai sukėlė Bažnyčioje 
neramumo, kuris ardė vienumą 
ir kenkė tikinčiųjų pamaldu
mui. 

Než iū r in t visko, l i turginį 
atsinaujinimą po Vat ikano II 
susirinkimo reikia pozityviai 
vert int i . Atlikta milžiniškas 
d a r b a s , p a r u o š i a n t nau jus 
l i turginius tekstus. Tikintieji 
aktyviai įsijungia į apeigas. 
Daugiau pažįstami Šv. Rašto 
tekstai . Sąmoningiau įsijungia
ma į maldas. Už visa šitai reikia 
dėkoti Dievui. Liturginis atsi
naujinimas yra reikšmingiau
sias Vatikano II susirinkimo lai
mėjimas. 

Deja, šalia pozityvių rezultatų 
liturginis atsinaujinimas atnešė 
ir neigiamų apgailėtinų apraiš
kų: neleistinų iškrypimų. Atsi
rado neleistinų išleidimų ar 
įterpimų, naujai sukurtų bei 

įvestų ri tu; laikysenos ir gies
mių, kurios nežadina dievotu
mo, nei tikėjimo ir nesiderina su 
šventumu. Praktikuojama gene
raline absoliucija priešingai 
Bažnyčios nuostatams. Maišo
ma visuotinė kunigystė išplau
kianti iš krikšto su sakramenti
ne kunigyste, kuri gaunama per 
šventimus ir kuri yra savo esme 
skirtinga nuo pasauliečių daly
vavimo Kristaus kunigystėje. 
Negalima toleruoti, kad kunigai 
leistų sau kurti Eucharistijos 
maldas ar naudoti vietoje Šv. 
Rašto profaninius skaitinius. 
Visa tai yra neleistina ir pa
žeidžia tikrąją Bažnyčios litur
giją. Vyskupai tur i pareigą visa 
tai pašalinti. 

Vatikano II nuostatai , liečia 
liturgiją, turi būt i studijuojami 
ir aiškinami taip, kad tikintie
ji pilniau ir pilniau galėtų pasi
savinti religinių apeigų lobį. 
J a u praėjo . 25 me ta i nuo 
dokumento pa ske lb imo . 
Šiandien negalima kalbėti apie 
keitimus bei kokius naujumus, 
o privalu stengtis pažinti ir 
pagilinti šiandien praktikuo
jamą Bažnyčios liturgiją. Visų 
pirma privalu rūpintis Šv. Rašto 
tekstų geresniu pažinimu. Sitai 
pirmoje eilėje liečia kunigus. 
Antras rūpestis yra liturgijos 
bei liturginių apeigų derinimas, 
atsižvelgiant į skirtingas tautų 
kultūras. Tačiau privalu at
siminti, kad liturgijoje, ypač kas 
liečia sakramentus, yra nekin
tamų ir nekeičiamų dalių, nes 
sakramentai y ra dieviškos kil
mės. Toliau Sv. Tėvas pabrėžia, 
kad skirtingi r i t a i yra leistini. 
Jie gali praturtinti liturgiją. Bet 
reikia paisyti, kad skirtingumai 
netaptų kliūtis vienumui. 

Baigiant Šv. Tėvas primena ir 
pabrėžia, kad siekiant liturginio 
gyvenimo praturt inimo, turi 
būti paisoma žmonių pamaldu
mo praktikų, kaip jos reiškiasi 
įvairiuose kraštuose. 

Paskutiniame skyriuje Šv. Tė
vas kalba apie veiksnius, kurie 
turi rūpintis l i turginiu gyve
nimu bei veikla Bažnyčioje. 

Pirmutinė pareiga rūpintis li
turginiu atsinaujinimu priklau
so Šv. Sostui, būtent, Sakra
mentų ir Kulto kongregacijai. 
Tai aukščiausias Bažnyčios or
ganas, kuriam yra pavesta pri
žiūrėti ir puoselėti l i turginių 
apeigų tvarkymą, būtent kas 
liečia sakramentų teikimą, reli
ginę muziką, liturginių tekstų 
paruošimą bei aprobavimą, 
įvairių pamaldumo praktikų 
kontrolę, reikiamų pakeitimų 
nusprendimą bei vykdymą. Šv. 
Sakramentų ir Kulto kongrega
cija veikia glaudžiam kontakte 
su vyskupais bei Vyskupų kon-

fedrancijomis įvairuose kraš
tuose. 

Antras aktyvus veiksnys li
turginės reformos pravedime ir 

l i turginio pamaldumo vyksme 
y r a Vyskupų konferencijos. 
Vyskupų konferencijos prisiėmė 
ir vykdė unkų uždavinį, paren
g ian t naujų l i turginių teks tų 
ve r t imus . Kai kurie jų turėjo 
t r ū k u m ų ir buvo leisti t ik lai
k i n a m naudojimui. Tačiau atė
jo metas , kad t rūkumai ir ne
t ik s luma i turi būti pašal int i ir 
paruošti liturginiai tekstai, kaip 
t u r i būt i , visiškai pri imtini . 
Vyskupų konferencijos taipgi 
privalo budėti, kad būtų naudo
jami t ik aprobuoti teksta i ir tik 
leistinoje apeigų formoje. Vys
kupų konferencijos paprastai 
tu r i veikiančias specialias litur
gines komisijas. Privalu rūpin
t is , kad šios komisijos reikiamai 
bei ištikimai a t l iktų savo darbą 
i r k a d jose v e i k t ų t i k r a i 
r inkt in ia i liturgijos specialistai. 

Kiekvienoje pagaliau diocezi-
joje vyskupas-ordinaras tu r i pa
reigą prižiūrėt i bei tva rky t i li
turginį gyvenimą savo diocezi-
jos ribose. Reikia paruošt i visų 
p i rma kunigus , o taip pat ir 
t ikinčiuosius aktyviai ir sąmo
n i n g a i įs i jungt i į l i t u rg in į 
gyvenimą, švenčiant dieviškas 
paslapt is . Sau į pagalbą vysku
pas t u r i pasišaukt i specialiai 
sudary tas l i turgines komisijas, 
kur ios tu r i veikti visiškoje vys
kupo kontrolėje bei priklauso
mybėje. 

V a t i k a n o II s u s i r i n k i m a s 
pasėjo sėklą, kas liečia liturginį 
ats inaujinimą. Sėkla išdygo ir 
išaugo į medį. Šis medis auga ir 
bujoja bei neša vaisius, kiek 
giliau jis turi įleidęs šaknis į tra
diciją. Baigdamas pop. Jonas 
Pau l ius II l inki , kad žemiškoji 
liturgija pakiltų ir pakeltų visus 
į dangiškąją ir susilietų į vieną 
chorą, garbinant Dievą Tėvą per 
viengimį Sūnų Jėzų Kristų. 

Šie nurodymai bei pastabos 
yra aiškios. Į jas atidžiai turėtų 
a tkre ip t i dėmesį nevienas ir iš 
lietuvių. J u k ir mūsų ta rpe ne
t r ū k s t a pasinešusių į neleisti
nus naujumus , o ta ip pa t į ne
pagr įs tas kr i t ikas iš kairės ir iš 
dešinės. 

G R O Ž I O O P E R A C I J O S 
K A L I N I A M S 

Texas valstijos kaliniai , prieš 
būdami paleisti iš kalėjimo, 
nemokamai gali gauti plastinę 
chirurgiją, pataisant jų išvaizdą 
— ta i nosies ar veido a r kūno 
riebalų chirurginio nuėmimo. 
Texas kalėjimų vadovybės pa
reiškimu, buvę kal iniai , turin
tys pozityvesnę nuomonę apie 
save. ne t a ip greitai vėl nusi
ka l s . O Texas un ivers i t e to 
ligoninių chirurgijos reziden
tams , kurie tas operacijas daro, 
tai duoda naudingą patirtį , 
kurią kitu būtu jie gal negrei
tai įgytų. 

Niekšu pas ida r ius i am žmogui 
sunku tapti geru : iš vyno lengva 
padaryti actą, be t n e iš acto 
vyną. 

Rueckert 

O, jūs esate mieli — kraujo 
giminės, kuriuos pati gamta pa
rūpino; tačiau kaip gi daug 
mielesnė yra sielų giminystė! 

J. Engei 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ-LELEŠIŪTĖ 

Drąsiai parafrazuodavo komunis tų šūkius, mokė: 
„Kristus yra mūsų Tėvas ir Mokytojas ir mūsų 
gyvenimo šviesa ir kelias. J i s buvo pirmasis ir tikrasis 
komunistas. Jis dalinosi viskuo su visais ir nė vieno 
nenuskriaudė — atidavė savo gyvenimą ir gyvybę už 
visus". Ka i Lietuvos jaunimas atsisakė stoti vokiečių 
kariuomenėn, šie atsikeršydami 1943.111.17 uždarė 
aukštąsias mokyklas. Jaun imą gaudė ir prievarta 
siuntė dirbti vokiečių karo t iks lams, o įtakingų inteli
gentų elitą suėmė ir išvežė į koncentracijos stovyklas. 
Tarp suimtųjų buvo ir kun. Lipniūnas. Dvejus metus 
iškankintas Stutthofe, užsikrėtė dėmėtąja šiltine J is 
mirė ir palaidotas Lenkijoj — Pucke. Kažkur toli nuo 
Lietuvos, nuo Aušros V a r t ų , nuo universiteto 
bažnyčios. 

Atvykus į Lietuvą reikia užsiregistruoti milicijoj. 
Uniformuota rusaitė labai maloniai mus sutinka, 
skiria mums daug laiko ir dėmesio. Net nereikėjo 
klausti, praneša kaip džiugią naujieną, malonę, 
dovaną, kad leidžia laisvai kel iaut i po Lietuva mano 

tų Sąjungos. Rusai, ypač partiečiai, turėjo daugiau gerą eksploataciją. Lietuvoje dėl tvarkingos priežiūros, 
privilegijų ir teisių negu pavergtieji, tačiau ir jie ne- gerų kelių autobusų amžius yra ilgesnis — patarnauja 
buvo laisvi išsakyti save. Už norą apsilankyti Ameriko- reklamai. 
je būtų reikėję užmokėti gal ne t daugiau, negu darbo J au daugelis me tų Lietuvoje nėra konduktorių, 
milicijoj praradimu. Ateina ir viršininkas. Ir jis sutinka pats keleivis atžymi, i šmuša skylutę talonėlyje. Ret-
mane kaip lauktą giminę. karčiais pasirodo kontrol ier ius ir radęs neatžymėtą 

Užeiname į paštą vokų nusipirkti , bet randame jį talonėlį, paima baudą. Lietuvos pavyzdžiu pasekė ir 
uždarytą pietų per t raukai . Užsukame į skyrių, 
kur iame patalpintos telefono būdelės, iš kurių gali 
paskambinti į jai skirtą Lietuvos miestą tolima dis
tancija tiesiog, be susirišimo su Vilniaus operatore. 
Telefono operatorės ir linijos yra labai perkrautos. Susi
jungimas taip pat nėra tobulas. Ne tik daug pašalinio 
čerškimo ar nepakankamas girdimumas. bet pasitaiko, 
kad pokalbį nebaigus telefonas išsijungia, nutrūksta. 
Tai gali įvykti ir po labai t rumpo pokalbio. Abonentų 
skaičius yra žymiai ūgtelėjęs, tačiau norinčių gauti 
telefoną eilė ilga, laukia net i r kelerius metus. 

Stebina mus čia t rūkumai , bet dar labiau stebina 

visa Sovietų Sąjunga, tik ne visoj S-goj sąžiningai ir 
taikiai savitarna vyksta. Važiuojame į naujai įkurtą 
ligoninių miestelį — Santar i škes . Pro sanatori jas. 
Mokslų akademijos korpusus, per žaliuojančius pa
vasario laukus. Daugiaaukščiai ligoninės pas ta ta i 
paskirstyti pagal specialybes. Saulėta popietė. Lauke 
vaikštinėja ar ant suol iukų susėdę kalbasi sveikesni 
ligoniai. J ie nešioja savo pižamas ir cha la tus . Aplin
ka gražiai sutvarkyta, žydi prižiūrimos gėlės, medeliai. 

Patys pastatai nė ra pa t r auk lūs , lyg tai pašiurpę. 
Nenusimanau apie statybą, bet atrodo, kad t rūks ta 
cemento ir per daug smėlio. Cemento deficitas — anot 

žmonių kantrybė, kaip jie tuos trukumus priima. Po pie- devynmetes Dalytes. Medicinos personalas dėvi pri-
tų pertraukos mes vėl pašte. Turi pagamintų vokų, tik 
gamykla neturėjo klijų. Paklausiu, kur parduoda kli
jus? Žiūri į mane, kaip iš medžio iškritusią: ..Čia tai 
ne mano reikalas. Be to, ir aš norėčiau žinoti, k u r jų 
galima gauti". Privačiame kioske pamatėme vokus. Jie 
suklijuoti. Užmokam brangiau, nes reikia atsilyginti 
savininkui už jo surastus klijus, už tam skirtą laiką, 
darbą ir „blatą". 

Autotransporto t inklas plačiai išplitęs. Dažnai kur 
suoja, kaina prieinama. Vilniuje prie geležinkelio 

gimtą kraštą! Pasisako seniai slepiamą širdies stoties yra susisiekimo mazgas. Vengrų autobusai ir 
troškimą - norą apsilankyti Amerikoje. Prieš ..pere- čekoslovakų troleibusai - pa t rauklūs ir patogūs, 
stroikos" laikus tas noras reiškė paniekinimą Sovie- Vengrai Lietuvai duoda kasmet autobusą dovanai už 

vačius drabužius, o ant jų viršaus apsivilkę baltais 
chalatais. Ligoniams patalyne keičia kar tą savaitėje. 
Prausyklos bendros — viena ar dvi skyriuje. Tualet iniu 
popierium apsirūpina pa tys ligoniai. Juk popieriaus 
t rūks ta kul tūr inėms, švietimo, rel iginėms instituci
joms. Maistas esąs sveikat ingas ir skanus , be t lanky
tojai, šeimos nariai, ku r i ems tik įmanoma, neša mais
tą papildomai iš namų. Vilniuje dar veikia Šv. Jokū
bo ligoninė, ji pati sen iaus ia visoje Sovietų Sąjungoje. 
Daugumai žinoma ir apie Vilniuje egzistuojančią, Lie
tuvoje populiariai vad inamą „ponų" ligonine, privile
gijuotiems gyventojams. 

(Bus daugiau) 

i 



CLASSIFIED 
GUIPE 

REAL ESTATE 

B ari* KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BeLL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

7782233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 • » 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/torite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas namokamal. 
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S I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

' O n h ^ . KMIECIK REALTORS 
a 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šierbsttai Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

VISAME PASAULYJE 
NĖRA SAUGESNĖS 

TAUPYMO SĄSKAITOS 

• 

i 

„Nuo tada, kai buvo įsteigta indėlių apdrauda, taupytojai 
neprarado nei dolerio iš savo apdraustų santaupų. Aš esu 
pasiryžęs padaryti viską, kad jie niekada santaupų 
neprarastų". — George Bush. 

Mes dėkojame Prezidentui, bet jo pagalbos mums nereikės. 
Standard Federal Savings savo taupytojams nepraleido nei 
vieno nuošimčių mokėjimo net per Didžiąja Depresiją. Jūsų 
santaupos apdraustos iki $100,000. Mūsų rezervai viršyja 
federalinius reikalavimus 29 milijonais! Niekur kitur nerasite 
saugesnės taupymo sąskaitos! 

syuiiyiRD 
FEDER/U. 
S/U/INGS _gĮgj1 = T 

. •«!>»» 
WE WANT YOU AS A PARTNER. 

• Chksfo 4192 S. Archer Ave. (Brighton Park) 847-1140: 2555 W. 47th St. 523-1083: 6141 S. Archer Ave. (Garfield Ridge) 767-5200. 
Ofore 5100 Forest Ave. 963-1140 • Evergreen Park 3960 W. 95th St. 636-6000 • Hickory HUto 9357 S. Roberts Rd. 598-5050: 8653 W. 95th St. (Hill Creek Shopping 

Center) 599-1977 ILombsid 23 N. Main St. 627-1140 BOak Lawn 10350 S. Pulaski Rd. 424-5910: 9801 S. Cicero Ave. 424-3300 • Palos HeifhU 6410 W. 127th St. 371-4400" 
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No. 419 — 56 & Pulaski. Only 52,900! 
3 mieg.. kamb. namas: ištisas rūsys; 20 
pėdų salonas; puikus pirkinys už tokią že
mą kainą! Skambinkite dabar. 436-8600. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

HELP VVANTED 

Factory Experienced people needed for the 
follovving positions: • Job Shop Machinist 
• Tool Steel Heat Treater • Panagraph 
Engraver • EDM Operator. Basic English 
necessary. Top wages and benefits. 

Call Bemie 
312-375-6601 

Catering heip. Part time Flexible hours 
Earn extra dollar. Delivery men. B license; 
wait staff. bartenders. bus persons, cooks. 
Apply in person Tue. thru Fri.. noon to 5 
pm 

11915 S. Vtfestem 
Blue Island, IL 60406 

Ask for Regina or Marge 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W « s t 9 5 t h Strest 

Tol. — GA 4 - 8 6 5 4 

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

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

•86-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 



PRIERAŠAI APIE 
PRIERAŠUS 

JUOZAS ŽYGAS 

Okupuotoje Lietuvoje mūsų 
istorija buvo darkoma ir klasto
jama. Už A. Šapokos „Lietuvos 
istoriją" buvo galima ne tik į 
kalėjimą, bet ir į Sibirą patekti. 
Prie istorijos darkymo prisidėjo 
ir ok. Lietuvos istorikai. Didelė 
jų dalis nuėjo dirbti už 
„pilnesnį košės kaušą". Pasku
tiniaisiais metais Lietuvos 
mokyklose Lietuvos istorija iš 
viso nebuvo dėstoma. Tai nėra 
reakcionieriškos išeivijos propa
ganda ar rašančiojo išsigal
vojimai, bet taip rašo „pagarbus 
tarybinis istorikas" Juozas Jur
ginis. „Po TSKP XX suvažia
vimo ir Stalino asmens kulto 
pasmerkimo turėjome pilietinės 
Lietuvos istorijos vadovėlį, 
skirtą vidurinėms mokykloms. 
Jame išdėstyta tai, kas Šapokos 
istorijoje buvo nutylėta ar iš
kreipta. Jo išėjo penkios laidos, 
šeštos atsisakyta, nes Lietuvos 
istorija mokyklose atskirai ne
buvo dėstoma. Tai padaryta ne 
kokio nors Maskvos biurokrato 
noru, o remiantis nacionalinės 

egzempliorių. Istorijai pasi
rodžius, teko skaityti ir girdėti, 
kad istorijos gale yra prierašas. 
Spaudoje pasirodė pasipikti
nimo balsų... „šaukštas deguto 
— medaus statinėje". Tad ir 
re ikė tų susipažinti su tuo 
„degutininku". 

Tad ir pasižiūrėkime, kas yra 
tas „tarybinis istorikas" Juozas 
Jurginis, kuriam buvo leista ant 
išeivijos pinigais nupirkto popie
riaus išleistos istorijos sutepti ir 
rašyti : „todėl gali būti tik 
vienas tarybinis (valstybinis) 
patriotizmas ir viena tėvynė". 
„Jurginis Juozas (g. 1909.II.5 
Vikonyse, Anykščių raj., rev. 
judėjimo dalyvis, taryb. is
torikas. Ist. mokslų daktaras 
(1963), LTSR MA akademikas 
(1968), LTSR nusipelnęs mokslo 
veikėjas (1965), TSKP narys 
(1957). 1926-1928 LKJS (Lietu
vos komun i s t i n io j aun imo 
sąjungos J . Ž.), 1928^0 LKP 
na rys (Lietuvos komunistų 
partijos narys J . Ž.) Tarybų Lie
tuvos enciklopedija, psl. 157" 

r 

politikos teorija, kuri skelbė: Dabar pažiūrėkime, už ką jis 
įžengėme į brandaus socializmo gavo istorijos mokslų daktaro 
erą, vyksta tautų suartėjmas, 
susidarė vieninga tarybinė 
liaudis, todėl gali būti tik vienas 
tarybinis (valstybinis) patrio
tizmas ir viena tėvynė" (Per
spausdinta A. Šapokos „Lie
tuvos istorija" psl. 693). 

Taigi pagal tarybinės Lie
tuvos istoriką J. Jurginį , 
„įžengėme į brandaus socializ
mo erą" ir Lietuvos istorija visai 
nebėra reikalinga. Jeigu J. 
Jurginis iš viso yra istorikas, tai 
turėtų žinoti, kad istorija nėra 
„sąšlavų dėžė" ar melų 
rinkinys, o tai, ką jis šiuo atve
ju parašė, tik tai ir tėra! 

Prasidėjus atoslūgiui, Lie
tuvos kultūrininkai ir Sąjūdžio 
žmonės pradėjo rūpintis su
grąžinimu Lietuvos istorijos 
Sugrąžinti tai sugrąžinti, bet 
kaip? Esamieji mokyklų vado
vėliai buvo pilni melo. Tad buvo 
nutarta panaikinti istorijos 
egzaminus, kol nebus parengti 
nauji vadovėliai. Iš to galime 
matyti , kokioje tragiškoje 
būklėje istorijos dėstymas ir 
bendrai mokyklų stovis buvo. 
Parašyti istoriją nėra vienerių 
metų darbas. Be to, gal nebuvo 
norėta pavesti istoriją rašyti 
tiems, kurie daugelio metų eigo
je melus terašė. Tad buvo nutar
ta masiniai perspausdinti A. 
Šapokos „Lietuvos istoriją". 
Gandams pasklidus apie is
torijos spausdinimą, susi
domėjimas ja buvo toks didelis, 
kad neužteko popieriaus rezer
vų. Tad buvo kreiptasi į išeiviją. 
JAV LB paskelbė vajų. Buvo 
kreiptasi į visuomenę: grąžin
kime t a u t a i jos istoriją! 
Išeivija jautriai atsiliepė ir per 
trumpą laiką reikiama suma 
buvo surinkta. Išeivija parūpino 
popieriaus 100,000 istorijos 

titulą? Apie tai irgi rašoma T.L 
enciklopedijoje. „Reakcinis 
bažn. jurisdikcijų vaidmuo 
Vilniaus istorijoje" (kandidato 
disertacija, išsp. 1951). Taigi 
disertacija rašyta, kai siautė 
stalinistinis teroras Lietuvoje. 
Atrodo, kad su juo esame jau 
gerokai susipažinę, tad visko 
neišvardinsime. O nuopelnų jis 
tur i t ikrai daug! Toje „bekla
s ė j e " san tva rko je gr iež ta i 
skaičiuojama eilučių skaičius. 
Papildoma eilutė tik už nuopel
nus. Todėl jam paskirta net 110 
T.E. e. eilučių, o Zenonui Ivin
skiui t ik 46 eilutės. 

Dabar susipažinkime su tuo 
p r i e r a šu , kur i s pavadin tas 
„Šapokos istorijos apžvalga" ir 
apima 687-694 psl. Kai rašoma 
apie senąją Lietuvos istoriją, 
nieko prikišti jam negalima. Bet 
po 1917 m. jis į istoriją jau žiūri 
ne istoriko, o komunisto akimis. 

„Aš buvau paprašytas savo 
nuomonę paskelbti spaudoje, ką 
ir darau, tai laikydamas savo 
p a r e i g a , nes esu pirmojo 
tarybinio Lietuvos istorijos va
dovėlio au to r iu s . Adolfas 
Šapoka (1906-1961) — populia
riausias buržuazinės istoriogra
fijos atstovas". Čia ir užkliūva 
tas „buržuazinės". Naudojantis 
J . Jurginio stiliumi, jį tektų va

dinti „stalinistiniu" istoriku. 
Matosi, kad jam sunku rašyti. 
Pradeda rašyti kaip istorikas, 
bet tuojau atsimena — „iš ko 
duoną valgo". „Pozityvizmas 
tuomet buvo pažangiausia kryp
tis buržuazinėje filosofijoje ir is
toriografijoje. Kuo ši kryptis 
konkrečiai pasireiškė Lietuvoje, 
matyti iš Šapokos redaguotos is-, 
torijos teksto, kai jį palyginame ' 
su roman t ikų , liberalų ir 
klerikalų pažiūromis. Tą teks- ' 
tą analizuojant, reikia žinoti, 
kad nėra buržuazinio ir prole
tarinio istorijos mokslo..." Atro
do, kad jis jau užsimiršo, jog Į 
pats jį apibūdindamas rašė: 
„buržuazinės istoriografijos 
atstovas". 

„Šapokos bendradarbiai, rašy
dami paskutinio 20 metų laiko
tarpio istoriją, atsisakė objekty
vumo, visada reikalaujančio 
atskleisti prieštaringų faktų 
visumą. Kalbėdami apie 
1918-1919 metus, jie net neužsi
mena, jog Vilniuje buvo pa
skelbta Tarybų valdžia, sudary
ta Vinco Mickevičiaus-Kapsuko 
vyriausybė, kad toje vyriausy
bėje dalyvavo Petras Avižonis ir 
Vaclovas Biržiška..." Jurginis 
kalba apie faktų nutylėjimą, o 
pats nutyli tai, kas jam nėra 
naudinga. Ta jo vadinama 
„vyriausybė" paskelbė „Mani-" 
festą", kurį pasirašė: Vincas 
Kapsukas, Zigmas Angarietis, 
Kazimieras Cihovskis, Se
mionas Dimanšteinas, Aleksan
dras Jakševičius, Konstantinas 
Kernovičius, P. Svotelis-Prole-
taras ir Aizikas Veinšteinas. Be
je, ta „vyriausybė" Smetonos 
„kruvinojo te roro" neper
gyveno. Visi, išskyrus Kapsuką, 
buvo čekos likviduoti. 

„Kraštą paėmė valdyti autori
tetinė A. Smetonos vyriausybė. 
Apie perversmo metu pradėtą 
kruvinąjį terorą, keturių 
komunistų vadų sušaudymą, 
kitų komunistų bei aktyvių 
kairiųjų areštavimą ir per
davimą karo lauko teismams 
net neužsimenama, tarsi 
autoriai to nebūtų žinoję ar būtų 
nekompetent ingi" . Čia 
vadinamas „istorikas" visai 
nusirašė. Jeigu jis tarybiniame 
istorijos vadovėlyje būtų 
paminėjęs okupaciją, Rainius* 
Pravieniškes, Červenę, trėmi
mus, partizanus ir skrebus, tai 
ne tik neturėtų tų „garbingų" 
tarybinių titulų, bet būtų gavęs 
vienos krypties bilietą į baltųjų 
meškų žemę. Nežiūrint to, kad 
jis knisosi po Lietuvos valstybės 
pamatais, būtų paguldęs savo 
kaulus Jenisiejaus ar Lenos 
pakrantėse. Tokia yra prole
tarinės istorijos realybė! 

<-

OZONO NAIKINIMO 
MOKESČIAI 

Sen. Albert Gore siūlo apmo
kestinimo projektą, pagal kurį 
įvairių ozono sluoksnį naiki
nančių chemikalų pardavimas 
būtų apdėtas mokesčiais, pro-
procingais chemikalų žalingu
mui. Jo apskaičiavimu tokiu 
būdu susidarytų 6.1 bilijono dol. 
fondas, kuriuo būtų fonduojami 
tyrimai, ieškant tiems žalin
giems chemikalams pakaitalų. 

NORI BŪTI 
STATYBININKĖMIS 

Chicagoje susidarė moterų or
ganizacija Council of Carpen-
ters, kuri nori, kad ir moterys 
galėtų būti paruoštos statybi
ninkėmis, būtų prileistos prie 
stalių ir kitų statybos darbų. 

Mylimam Tėvui ir Uošviui 

A.tA. 
ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus, sūnų kun. ANTANĄ, dukrą dr. MARIJĄ ir jos 
vyrą ALGĮ STANKŲ nuoširdžiai užjaučiame ir kar
t u liūdime. 

Leopoldas ir Marytė Kupcikevičiai 
ir dukros — Jūratė, Milda ir Vida 
su šeimomis 

Lietuviškos skautybės veteranui 

A.tA. 
v.s. ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus, brolišką užuojautą reiškiame sūnui v.s. kun. 
ANTANUI, dukrai dr. MARIJAI ir žentui ALGIUI 
STANKUI. 

v.s. Gediminas Deveikis, 
LSB Vyriausias skautininkas ir 
LS Brolijos vadija. 

A.tA. 
KAZIMIERA BURNIENĖ 
Gyveno Farmington Hills. MI. 
Mirė 1989 m. birželio 12 d., sulaukusi 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Šiluvos valsč., Pasan

dravio dvare. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Regina Gilvydienė 

ir žentas Mindaugas; anūkai: Linas, Lydia, Paulius ir Darius; 
Rūta Pfeifer, žentas Donald ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas birželio 14 d. Harris koplyčioje, 15451 
Farmington Rd., Livonia MI. 

Laidotuvės įvyko birželio 15 d. Iš koplyčios buvo atlydėta 
j Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje įvyko gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po pamaldų buvo nulydėta į Ho-
ly Sepulchre kapines. 

Nuliūdę dukros, žentai, anūkai. 

Laidotuvių direkt. 
313-554-1275 

Yolanda Zaparackienė. Tel. 
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A.tA. 
v.s. ANTANUI SAULAIČIUI 

Amžinybėn išėjus, sūnų v.s. kun. ANTANĄ, dukrą 
dr. MARIJĄ ir jos vyrą ALGĮ STANKŲ nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Chicagos Skautininkų,-ių Ramovė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Birželio 23 d. sueina vieneri metai nuo mūsų 
brangios Mamytės, Močiutės, Sesės ir Svainės 

A.tA. 
Laimutės Elenos Slapelytės 

Graužinienės 
mirties. 

Užjos sielą bus aukojamos šv. Mišios 1989 m. birželio 
mėn. 24 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Santa Monikoje, 
Kalifornijoje, Šv. Jono ligoninės koplyčioje. (1328 Twenty 
Second St.). 

Artimuosius ir bičiulius prašome prisiminti velionę 
savo maldose. 

Liūdinti šeima. 

A.tA. 
ANTANUI SAULAIČIUI 

iškeliavus į Amžinybę, Lietuvos Dukterų draugija 
jungiasi į maldų vainiką guosdama liūdintį sūnų kun. 
ANTANĄ SAULAITĮ, buvusį mūsų draugijos kape
lioną, ir dukterį MARIJĄ su vyru ALGIRDU. 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
ANTANUI SAULAIČIUI, Sr. 

mirus, giliai užjaučiame sūnų kun. ANTANĄ, dukrą 
MARYTĘ bei visą šeimą ir kartu liūdime. 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras 
Pe 1agoginis Lituanistikos Institutas 
Krištanavičiaus Fondas 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

mirus, jo šeimai, tėvams ir artimiesiems skausmo 
valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia: 

Aldona ir Vytautas Taurai 
Ona ir Albinas Garūnai 
Jadvyga ir Viktoras Dubinskai 
Juzė ir Jonas Žebrauskai 
Stefanija ir Kasparas Radvilai 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

A.tA. 
ALFONSUI MAŽEIKAI 

mirus, jo seserį GENOVAITE KAUFMANIENE ir 
kitus giminaičius nuoširdžiai užjaučiame ir jungiamės 
maldoje, prašydami Viešpaties gailestingumo. 

Aušra ir Arūnas Liulevičiai 
Monika ir Vincentas Liulevičiai 
Saulė ir Feliksas Palubinskai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St.. Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

A.tA. 
ALBERTUI SUŠINSKUI 

mirus, žmoną IRENĄ, dukterį DANUTE ir sūnus 
KĘSTUTĮ ir ALBERTĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Genė ir Kazys Kriaučiūnai 
ir Linutės šeima 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 Southvves t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd. - Tel . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino is 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Mirus 

A.tA. TOMUI 
jo Tėvams ELENAI ir PAULIUI LEONAMS, jo 
dukrai ir sūnui bei visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą liūdesio valandoje. 

Mėta ir Kazys Linkai 
Nerija ir Romas Kasparai 

Sally Donald M., J r . 

§*, 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 A ve. . C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA (HU AOO-JK BKI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 

• 
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x Arūnas J o n a s Tamulai-
tis pereitais metais baigė West 
Point Karo akademija, šių 
metų gegužės 26 d. vedė Susan 
Kaye Baab. J is paskirtas tar
nybai į Vokietiją. Jo tėvai Jūra
tė ir Jonas Tamulaičiai jam 
rengia kariško laipsnio įsigijimo 
bei vedybų proga išleistuves 
birželio 24 d. Jaunimo centre. 

x Juzei Daužvardienei pa
gerbti bus pasodintas Stel
mužės ąžuolo atžala-ąžuoliukas 
šeštadienį, birželio 17 d., 7 v.v., 
švenčiant Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus 23 metų 
gyvavimo sukaktį. Po to visi 
kviečiami į vakarienę ir šokius 
muziejaus salėje. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
ieško suaugusių savanorių, 
kurie senesniems žmonėms iš
vežiotų maistą. Tai Marijos 
Kaupaitės suaugusių aprūpi
nimo centras, kuris įsikūręs Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyne, 
2601 W. Marąuette Rd. Infor-
muotis galima nuo pirmadienio 
iki penktadienio 7 vai. ryto — 
iki 5:30 vai. vak. ligoninėje. 

x Msgr. Simon Morkūnas , 
St. Casimir's Church, klebonas, 
Sioux city, Iowa, „Draugo" gar
bės prenumeratorius ir nuošir
dus bei dosnus rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 30 dol. 
dienraščio stiprinimui ir 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Juozas Dzenkaitis, Glen
dale, Cal., Stasė Prekeris, San 
Jose, Cal., pratęsdami „Drau
go'' prenumeratą, pridėjo 30 dol. 
lietuviško žodžio paramai ir po 
15 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū 
mūsų garbės prenumeratoriam 
J. Dzenkaičiui ir St. Prekeris. 

x Kun. Jo seph V. Kluo-
nius, Mackinaw City, Mich., 
mūsų dosnus rėmėjas, garbės 
prenumerator ius , pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x ALTos Lake apskrities 
skyriaus valdyba, Indiana, per 
Birutę Vi lut ienę ats iuntė 
„Draugui"' 25 dol. auką, vertin
dami lietuvišką spaudą išeivijoj 
ir palinkėjo visiems geros 
sėkmės. Nuoširdus ačiū. 

x Valeria Venckus, So. Bos
ton, Mass., pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams, o laiške 
rašo, kad jau darosi sunkoka 
skaityti, bet norisi, kadangi 
daug rašoma apie Lietuvą. 
Palinkėjo visiems darbuotojams 
sėkmės gyvenime ir geros 
sveikatos. Labai ačiū. 

x M o n i k a L e m b e r t i e n ė , 
poeto Prano Lemberto našlė, 
įvertindama DUX MAGNUS iš
vykos ir plokštelės svarbą auko
jo 100 dol. Širdingas ačiū! 

(sk) 
x Operos DUX MAGNUS 

išvyką į Lietuvą ir plokštelės 
įrašą įvertindami aukojo: 35 dol. 
— O. Ščiukas. 25 dol. — prof. L. 
Šimutis, B. Polikaitis, V. Gar
benis, J . Stempužis, J. Marks, 
dr. I. Jasys, 20 dol. - dr. J. 
Jakševičienė, G. Petrauskas, J. 
Lintakas, A. Draugelis, 15 dol. 
- O. Žygs, V. Kundrotas, V. So
deika, J . Kalnietis, 10 dol. — A. 
Radžius. Padėkos kupinas ačiū! 

(sk) 

x „Lituanus" p i rmus d u 
šių metų numerius išleido Rib-
bentropo-Molotovo 50 metų su
tarties paminėjimui. Tema yra 
aktuali, nes užsakymai tele
gramų forma jau atėjo iš Lat
vijos ir Vengrijos. Žurnalo pake
tai pasiųsti oro paštu. 

x Lietuvos Vyčiai Vidurio 
Amerikos apygardos susi
rinkimą turės šį šeštadienį, 
birželio 17 d., marijonų vie
nuolyno salėje. Eleonor (Ellie) 
Kasputis, narių vadovė šioje 
apygardoje, prašo narius iki 
birželio 30 d. susimokėti mokes
čius, kad galėtų būti įregistruo
t i renkant narių vajuje, kuris 
prasidėjo pereitų metų liepos 1 
d. Už skubų nario pareigų 
atlikimą pirmininkė iš anksto 
dėkoja. 

x Lietuvos buriuotojų su
tikimo banketas Chicagoje 
ruošiamas liepos 1 d. 7 v.v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Vakarienėje prie kiekvieno 
stalo bus svečias — buriuotojas 
iš Lietuvos. Informacijoms 
kreiptis į L. Kupcikevičių tel. 
434-9766. Visuomenė kviečiama 
ats i lankyt i ir pasveikint i 
drąsiuosius jūreivius. 

x Ar klaidingai vartojat 
l inksnius , prielinksnius ir 
priešdė , ;"s? Ar dažnai jums 
pasitaiko kircm.lr^ klaidų? Ar 
tebenaudojat nevartotinus žo
džius ir posakius? Nenuogąstau-
kit, o važiuokite į Lituanistikos 
seminarą rugpjūčio 6-20 die
nomis Plano miestely, netoli 
Chicagos. Kun. Juozas Vaišnys 
dėstys lietuvių kalbos kultūros 
kursą ir pašalins iš jūsų kalbos 
visas negeroves. Dėl papildomos 
informacijos rašykite: Lituanis
tikos seminaras 5620 S. Cla-
remont. Chicago, IL 60636. 

x „Chicago Sun-Times" 
dienraštyje birželio 13 d. laido
je yra įdėta Motinos Marijos 
Kaupaitės, Šv Kazimiero seserų 
vienuolijos steigėjos, nuotrauka 
ir gana platus aprašymas, pra
dedant beatifikacijos bylą. Bir
želio 12 d. Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne buvo maldos ir pasi
tarimas, kuriame dalyvavo kar
dinolo J. Bernardin delegatas 
vysk. Alfred Abramowicz, vys
kupijos skirtas postuliatorius 
kun. Jonas Kuzinskas ir kiti 
šios bylos pareigūnai. Buvo 
pasitarta, kaip toliau darbuotis 
kiekvienam pareigūnui savo 
srityje. 

x EI. Vasyliūnienė, Somer-
ville, Mass., „Draugo" bendra
darbė, parėmė dienraštį 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Jaunųjų dailininkų pa
roda, kurioje dalyvauja Jūris 
Čiurlionis, Susana Juknaitė. 
Daiva Karužaitė, Jonė Karužai-
tė-Arsenault, Andrius Stankus, 
Rasa Sutkutė ir Gabija Žyman
taitė atidaroma penktadienį, 
birželio 16 d. 7:30 v.v. Čiurlio
nio galerioje. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

(sk) 

Lietuvių fondo spaudos konferencijoje, įvykusioje 1989.VI.3 d. Seklyčioje. IŠ kairės: LF tarybos 
narys Jonas Varnelis, „Draugo" redaktorius Vytautas Radžius, LF valdybos sekretorė Alė Stepona
vičienė ir LF pelno skirstymo komisijos pirm. Povilas Kilius. 

Nuotr. J . Tamulaiėio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJAS TEISIŲ MOKSLŲ 

DAKTARAS 

Robertas E. Blinstrubas šį pa
vasarį baigė Loyolos universite
tą teisės mokslų daktaro laips- kava savo 
niu. Diplomo įteikimo iškilmės Lawn, IL. 
buvo birželio 11 dieną Chicagos 
Palmer viešbučio pokylių salėje. 
Jaunojo akademiko laimėjimą 
stebėjo žmona Gina (Rugieniū-
tė, tėvai Irena D. (Šimaitytė) ir 
Rimantas Z. Blinstrubai, 
seneliai Eugenija ir Bronius 
Blinstrubai ir Juzefą ir Vikto
ras Šimaičiai. Be to, brolis 

x Žurn. Antanas Grinius, 
Detroit, Mich., D. J. Vizgirda, 
Aurora, 111., V. Šilėnas, Euclid, 
Ohio, Aldona Plioplienė, Rock-
ford, 111., E. Svencickas, Livonia, 
Mich., Kazys Bartys, Elizabeth, 
N.J., Vyt. Bytautas, Dovvners 
Grove, 111., A. Baltrušaitis, Dovv
ners Grove, 111., Joseph Vaičjur-
gis, Dorchester, Mass., Jadvyga 
Poškus, Rochester, N.Y., K. 
Budrys, Tinley Park, 111., 
Leonas Kezenius, Willowick, 
Ohio, R. Tamulionis, Birm-
ingham, Mich., St. Šidlauskas, 
Springfield, 111., Maria Žigai-
tis-Gelažius, St. Petersburg, 
Fla., už kalėdines korteles ir 
kalendorių paaukojo po 10 dol. 
Labai ačiū. 

x Muz. Alfonsas Gečas, 
Reedsburg, Wisc., Kazys Rut
kauskas, Rockford. 111., Julia 
Kulbis, Wheeling, 111., Vincas 
Mamaitis, Sunny Hills, Fla., 
Jonas Bironas, Livonia, Mich., 
Stasys Garliauskas, Manches-
ter, Mich., Edward Barškutis, 
Lockport, 111., kiekvienas at
siuntė po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Už tai 
tariame ačiū. 

x Rūta Miknaitytė-Ozers, 
Hinsdale, 111., Vyt. Aleksan-
drunas, Glendale, Cal., Juozas 
Doveinis, Sterling Hts., Mich., 
Victor Raslanas, Windale, N. Y.. 
V. Miklius, St., Petersburg, 
Fla., Jonas Ruzgys, Anaheim, 
Cal., Victor Chainas, Naples, 
Fla., Jonas Bakšys, St. Peters
burg Beach, Fla.. atsiuntė po 10 
dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

architektas Ričardas ir būrelis 
artimų draugų. Po baigimo iš
kilmių laimingi tėvai visus pa
vaišino vakariene šauniame 
restorane ir šampanu, tortais ir 

rezidencijoje Oak 

Dr. Robertas E. Blinstrubas 

Jaunasis daktaras nuoširdžiai 
padėkojo tėveliams, suteiku
siems galimybe baigti tokias 
rimtas studijas garsiame uni
versitete garbingu laipsniu. Jis 
jau turi pasiūlymą įdomiai tar
nybai su geru pradiniu atlygini
mu. Tėvams, seneliams, žmo
nai, giminėms ir draugams dak
taras Robertas yra garbė ir pa
sididžiavimas! Daug sėkmės ir 
laimės darbe ir gyvenime! 

V. V. Š. 
PAGERBĖ 

ROMANĄ ZALATORĮ 
Illinois valstija pagerbė 

Romaną (Roman Zalatorį už jo 
įnašų švietimui šioje valstijoje 
Award of Merit. Medalį įteikė 
oficialiai Illinois State Board of 
Education. 

R. Zalatoris mokslą pradėjo is-

katalikų pradžios mokykloje 
Chicagos vadinamoje West Side 
i r dabar tebegyvena netoli 
buvusios lietuvių bažnyčios. Jis 
buvo mokytojas ir studentų pa
tarėjas St. Rita aukštesniojoje 
mokykloje 35 metus. Į pensiją jis 
išėjo t ik gegužės pabaigoje, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 

Per 1989 metų mokslo metų 
užbaigimą St. Rita aukšt . 
mokykloje gegužės 29 d., pirma
dienį, Šventos Ritos bažnyčioje 
63 St. ir Washtenaw Ave., dau
giau kaip 200 mokinių .kurie 
gavo diplomus, ir visi beveik 
2500 asmenų esantiej i 
bažnyčioje kelias minutes entu
z ias t iškai plojo, kai buvo 
Romanas Zalatoris pristatytas. 
St. Ritos aukšt. mokyklos užbai
gimo 1989 metų programos 
knygelėje aprašytas R. Zalatorio 
gyvenimas ir darbai. Toliau 
knygelėje aprašoma, kad Zala
toris 35-riu8 metus St. Ritn 
aukšt . mokykloje mokė 
mokinius ir jiems teikė svarbius 
patarimus. Jo meilė ir šiltas 
šypsnys, jo rūpestis ir domė
jimasis moksleivių ateitimi yra 
neįkainojami. . ,Zalatoris 
Šiandien yra gerbiamas visų St. 
Ritos graduantų, alumnų, tėvų, 
mokytojų ir administracijos už 
jo įnašą į St. Ritos aukštesniąją 
mokyklą, kuri pasiekė geresnę 
padėtį visoj įstaigoj". Taip bai
gia programos knygelė. 

Romanas Zalatoris gyvena 
2144 W. 23 rd Place. J i s gimė 
Aušros Vartų parapijoje, ten 
gyvenant jo tėvams Adomui ir 
Barborai , j a u mirusiems. 
Romanas buvo Aušros Vartų 
parapijos choro žymus bari
tonas, buvo Lietuvos Vyčių 24 
kuopos veiklus narys ir kurį 
laiką šios kuopos sekretorius. 
Taip pat jis žaidė krepšinį Lie
tuvos Vyčių komandoje. „Aš la
bai gerai atsimenu, kalbėjo 
Zalatoris šio rašinio autoriui, 
Aušros Vartų parapiją, seseles 
kazimierietes, tėvus marijonus 
ir k a i kur iuos , ,Draugo" 
redakcijos narius, kaip a.a. 

ir kitus". Jis taip pat prisiminė 
Meldažio salę, kurioje vykdavo 
daug lietuvių draugijų renginių 
ir šokių. Prisiminė Lakavičių 
laidotuvių įstaigą, kuri buvo 
skersai gatvės nuo Aušros 
Vartų bažnyčios. Iš šeimų Auš
ros Vartų parapijoje Zalatoris 
nuoširdžiai prisimena Cibulskių 
šeimą, kurių sūnus kun. Petras 
Cibulskis, MIC, dabar yra 
„Draugo" dienraščio administ
ratorius. 

Romanas Zalatoris, baigęs 
Aušros Vartų parapijos pradinę 
mokyklą, mokėsi St. Ignaco 
aukšt. mokykloje, Loyolos ir 
DePaul universi tetuose, 
gaudamas auklėjimo magistro 
laipsnį (Master of Education). 
Baigė taip pat Alfred Adler 
institutą, gaudamas psicholo
gijos patarėjo magistro laipsnį. 

P. Zalatoris, nevedęs, planuoja 
savo pensininko amžių baigti su 
kompiuteriais, knygų skaitymu 
ir rašymu, taip pat pianino 
muzika. Jis rašo ir gerai kalba 
lietuvių kalba. 

„Dėkoju Dievui už viską, kas 
įvyko ar įvyks mano gyveni
me". Tais žodžiais baigė pasi
kalbėjimą su šio straipsnio au
torium. 

Stasys Pieža 

torinėje Aušros Vartų lietuvių Leonardą Šimutį, Igną Sakalą 

X Vasaros „Luau" balius 
birželio 17 d. rengiamas Šaulių 
namuose. Pradžia 8 v.v. Gros 
„Dreams" orkestras. Auka 4 
dol. asmeniui. Visą lietuvišką 
studentiją kviečia Lietuvos 
Vyčių jaunimo 13-ta kuopa. 

(sk) 

x M. Walter Roofing Co. 
jau 77 metus remontuoja ir 
dengia stogus. Aukščiausia 
kokybė prieinamomis kainomis. 
Turime leidimus, esame ap
drausti. Kalbame lietuviškai. 
Tel. 434-3062. 

'sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų lini
jų skrydžius į'Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko aero
dromuose, skambinkite į New 
Yorko kelionių agentūrą „VY
TIS" 718-769-3300. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

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

. (sk. 

x H. Jusionis, Santa Moni-
ca, Cal., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Juozas Rimkevičius, iš 
Chicago, 111., mūsų garbės 
prenumeratorius, nuoširdus 
rėmėjas savos spaudos, lankėsi 
administracijoje, pratęsė 
prenumeratą su 25 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Ada Skučas, VVest Palm 
Beach, Fla., Gražina Valaitis, 
Chicago, 111., VI Kezys, Ont. 
Kanada, pratęsdami „Draugo" 

prenumeratą, kiekvienas pridė
jo po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

Aras Lapinskas 

PASIŽYMĖJĘS MOKINYS 

Romanas Zalatoris, gavęs specialų žymenį už mokymą ir patarimus. 

Aras Lapinskas, kompozito
riaus Dariaus Lapinsko ir solis
tės Laimos Rastenytės-Lapins-
kienės sūnus, 1985 metais lai
mėjo stipendiją į privačią Mor
gan Park Academy, kurią šiais 
metais baigė pirmu mokiniu 
(vaiedictorian). Būdamas trejų 
metų Aras pradėjo groti smuiku 
ir dvejus metus priklausė All-
City High School orkestrui, kur, 
kaip solistas, atliko Mozarto 
smuiko koncertą. Yra atlikęs 
solo rečitalius bei kartu su 
Lapinsku t r io pasirodęs 
Chicagoje, Bostone, Los Angeles 
ir Hot Springs. Jau nuo 12 metų 
lankė vasaros metu Northwes-
tern ir Harvardo universitetus. 
Pernai gavo Mokslo ir 
Pramonės muziejaus žymenį ir 
piniginę dovaną kaip „Outstan-
ding Young Scientist of 1988". 
Priklauso Nat ional Honor 
Society, Cum Laude Society ir 
Pi Sigma Pi (istorijos garbės or
ganizacija). Kaip dramos klubo 
narys mokykloje atliko pagrin
dinius vaidmenis muzikinio 
teatro pastatymuose. Trejus 
metus iš eilės laimėjo pirmą 
vietą prancūzų kalbos regio
nalinėse varžybose. Mokykloje 
laimėjo žymenis iš biologijos, 
chemijos, matematikos, anglų 
kalbos ir istorijos. Jis yra Il
linois State ir National Merit 
Scholar bei buvo aprašytas 
Who's Who Among American 
High School Students. Aras yra 
lankęs Dariaus Girėno šešta
dieninę mokyklą. Gavęs pilną 
stipendiją, jis šį rudenį pradės 
studijuoti biochemiją ir muziką 
Harvardo universitete. 

SVARBUS NAMU 
SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS 

Pereito mėnesio Marąuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
organizacijos narių susi
rinkimas įvyko gegužės 19 d. Jį 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Hamil tono pensininkai 
gegužės pirmą savaitgalį su
rengė „Pavasario garsų" šventę 
Jaunimo centre. Programa buvo 
įvairi. Ją atliko aktorė E. Kuda
bienė, sol. A. Laugalienė ir B. 
PareŠtienė, akordeonistas V. 
Remestas. Programos pranešėja 
buvo L. Stungevičienė. 

gražiai ir tvarkingai pravedė 
vicepirmininkai Vitas Berna-
dišius ir Bruno Ercus. Vitas 
Bernadiš ius atidarė susi
rinkimą. Pasveikinęs visus gau
siai susirinkusius narius ir 
svečius, tarė jautrų žodį apie 
motinas ką t ik praėjusios Mo
tinos dienos proga. Ta pačia pro
ga kiekviena moteris buvo pa
gerbta, prisegant po baltą 
ramunėlės žiedą. 

Toliau sekė reguliarus susi
rinkimas: protokolo skaitymas, 
įva i rūs pranešimai ir 1.1. 
Neilgai reikėjo laukti — atvyko 
ir keletas svečių, kurie savo 
kalbomis paįvairino susi
rinkimą. Pirmasis kalbėjo Tony 
Carro, Apsaugos tarnybos pir
mininkas, kuris piršo savo 
patarnavimą, tik, žinoma, ne 
veltui. Kitas kalbėjo Joseph 
Cain, East Graceland organiza
cijos pirmininkas, kurio rajone 
ta apsauga jau veikia. Žinoma, 
turėjo girti, kad ji labai nau
dinga, patruliuojama visą naktį 
ir 1.1. Dar kalbėjo Dennis 
Muchowicz> Šv. Kryžiaus ligo
ninės apsaugos direktorius. Jis 
pabrėžė, kad jeigu imanoma 
apsauga,tai pasiinformuoti bent 
keliose vietose. 

Geriausia tai kalbėjo 8 poli
cijos distrikto atstovas James 
Hollandsworth, kuris pabrėžė, 
kad policija daro ir darys viską, 
kad gyventojai būtų saugūs 
savo namuose ir gatvėse be pri
dėtinio mokesčio. 

Taip pat žodį tarė ir mūsų 
parapijos klebonas. Po visų 
kalbų buvo gana geros disku
sijos, bet nutarimo nepadaryta. 
Bruno Ercus nutraukė disku
sijas ir uždarė susirinkimą, o 
n a m ų savininkų nariams 
priminė, kad kitame susi
rinkime, t.y. birželio 16 d., 
penktadienį, patys nariai vieni 
diskutuos tuos reikalus. Atrodo, 
kad šis susirinkimas yra labai 
svarbus, tai kviečiami nariai ir 
svečiai dalyvauti. 

Man ir daugeliui žmonių yra 
neaišku, kas pradėjo drumsti 
Marąuette Parko gyventojų ra
mybę, norėdami įpiršti kokią tai 
specialią apsaugą, mokant 
aukštus mokesčius? Pasižiūrė
kime į Chicagos priemies
čius. Ar tenai nėra jokių kri
minalinių nusikaltimų? Nema
tyti nieko blogo Marąuette Par
ke. Nebūkime, kaip tas kiškis, 
(jis yra baugus), kuris bėga per 
mišką, o ant uodegos nukrito 
medžio lapas. Bėga greitai ir su
tinka lapę. „Lape pape, bėkim, 
bėkim, dangus griūva! Kas tau 
sakė" — paklausė lapė. „Aš pats 
mačiau^man ant uodegytės buvo 
užgriuvęs". Ir taip jie bėgo ir 
bėgo ir visiems sakė tą pačią is
toriją. O dangus kaip negriuvo, 
taip negriuvo. Man atrodo, kad 
Ši pasakėčia mums labai tinka. 
Dar kartą kartoju, nepalikime 
lietuviškojo Marąuette Parko. 
Ten gera, kur mūsų nėra — toks 
yra senas priežodis. Tad iki pasi
matymo penktadienį, birželio 16 
d. 6:30 vai. vakare parapijos 
salėje. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

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