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(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Vi ln ius . — (Tęsinys iš vakar laidos) 
Pateikiame kardinolo V. 

Sladkevičiaus pamokslą, 
pasakytą per šv. Mišias: 

„Brangūs bro l ia i ir sese
rys t mylimi tautiečiai, svečiai. 
Marijos metuose mūsų tauta 
patyrė ir pergyveno daug 
malonių ir dovanų. Dievo 
malonės ir gailestingumo ste
buklas pasireiškia mūsų tautai 
ir šiomis dienomis tais nuosta
biais ir džiugiais pasikeitimais, 
kurie vyksta mūsų tautos 
gyvenime. Dar vakar, kai galvo
jau, kokį žodį tarsiu jums, pla
navau prisiminti nuoskaudas, 
kurias tikintieji turi dėl to, kad 
uždaryta Vilniaus katedra, kad 
ji paskirta ir naudojama ne 
tiems tikslams, kuriems buvo 
statyta. Vakare sužinojau, kad 
katedra grąžinta. Pasikeitė ir 
mano žodis. Šiandien noriu 
padėkoti. Padėkoti pirmiausia 
tiems mūsų tautos broliams, 
kurie parodė tokią didelę po
litinę išmintį ir brolišką meilę 
mūsų, tikinčiųjų, atžvilgiu ir 
sugrąžino m u m s katedrą 
kaip tik šios dienos, šios šventės 

išvakarėse. Padėką jiems noriu 
jungti su linkėjimu: palaimos 
jiems, palaimos visiems jų kil
niems ir geriems sumanymams 
bei žygiams. 

Nuostabūs ir dideli pasikei
timai įvyko ir vyksta mūsų 
tautos gyvenime. Dar neįėjome 
iškilmingu būdu į katedrą, 
šiandien dar stovime prie jos 
durų, bet apsidairykime — 
katedra pati atėjo pas mus. Ji 
įėjo į mūsų tarpą ir kaip Motina 
atsistojo ta rp vaikų, kad 
skleistų savo išganingąją Tiesą, 
Meilę kurios mes per tiek 
dešimtmečių buvom reikalingi, 
bet neturėjom laimės išjos pasi
semti. Taip, Katedra tarsi išėjo 
iš savęs ir praplėtė savo sienas 
į visą mūsų aikštę. Ši aikštė 
dabar yra mūsų tikroji katedra. 
Dar daugiau — mūsų Katedra 
išsiplėtė iki Tėvynės krašto: nuo 
Baltijos iki Lenkijos, nuo Balti
jos iki Baltarusijos — čia mūsų 
katedra. Ji — tai jūs, brangūs 
tikintieji, tai jūs, kurie bran
ginate krikščioniškas ir dvasi
nes dorybes ir jomis gyvenate. 

(Bus daugiau) 

Delegatų pasisakymai Vingio parke 
Vilnius. — Vingio parke, be 

jau kalbėjusių sugrįžusių iš 
Maskvos delegatų — Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio pir
mininko Vytauto Landsbergio 
ir Lietuvos Komunistų partijos 
vado Algirdo Brazausko, kurių 
pranešimų santraukos buvo 
spausdintos, birželio 11 d. 
kalbėjo ir kiti delegatai. 

Eduardas Vilkas pareiškė, 
jog, būdamas suvažiavimo su
darytos Konstitucinės komisijos 
nariu, darys viską Lietuvos 
gerovei. 

Egidijus Klumbys mano, jog 
svarbu, ką suvažiavime pasakė 
R. Medvedevas. Tai dar vienas 
kertinis akmuo mūsų kelyje į 
nepriklausomybę. „Aš tikiu, 
kad Lietuvoje sveikas protas 
nugalės". 

Romas Gudaitis sakė, jog su
važiavimų rūmai tiek daug ža
dėję tautinių laisvių ir apgavę 
tautas, turėjo įsitikinti, kad už 
Lietuvos pas iunt in ių stovi 
suvereni valstybė, tautos in
teresai, kuri neleis, kad jos valia 
būtų paminta. 

Julius Juzeliūnas, kalbėda
mas apie skaudžias žaizdas 
lietuvių tautai, pasakė, jog 
Vidaus reikalų ministerija ig
noruoja vyriausybės nutarimus 
ir delsia su reabilitavimu. 
Reikia nuteistųjų už „Tėvynės 
išdavimą ir antitarybinę pro
pagandą" įsakymo reabilituoti 
ir materialinės kompensacijos 
įstatymo priėmimo. 

Leonas Kučinskas sakė, 
nors mūsų deputatų Maskvoje 
buvo 58, tačiau žmonių paramos 
dėka jautėsi lyg būtų milijonas. 
Jei pavyko kai ką laimėti, tai 
todėl kad delegatai buvo vieny
bėje. Nors delegatų tarpe buvo 
įvairių pažiūrų, tačiau svarbiais 
momentais jie buvo kartu. 

Justinas Marcinkevičius 
pasisakė norėjęs kalbėti apie 
destalinizacijos procesą, nuo 
kurio prasidėjo persitvarkymas, 
tačiau jau kuris laikas šis pro
cesas sustojęs. Stalinizmas įvai
riais pavidalais įsitvirtino ir 
užsimaskavo valdančiojo apa

rato sistemoje. Centras bijo 
decentralizacijos ir priešinasi 
respublikų savarankiškumui ir 
tautų nepriklausomybei. Primi 
nė, kad ir dabar kastuvėliais 
kapojami žmonės Tbilisio gat
vėse. Tarybų Sąjungai vis 
stinga drąsos pasmerkti 1939 m. 
paktą ir slaptuosius protokolus. 

Vladimiras Beriozovas, ku
ris yra II partijos sekretorius, 
pasakojo miniai, jog iš pradžių 
daugelis suvažiavime nesuprato 
ko lietuviai siekia. Bet suprato 
vėliau, kai sužinojo aiškią 
poziciją. Lietuvos delegatai 
turėjo aiškų tikslą ir išdėstė 
suvažiavime, kas buvo nutarta 
prieš tai Lietuvos Aukščiausio
je taryboje — ekonominis sava
rankiškumas, Molotovo-Ribben-
tropo pakto slapti protokolai. Su 
lietuviais bendradarbiavo lat
viai ir estai ir dalis iš Moldavijos 
delegacijos. Lietuvius palaikė 
gruzinai, armėnai ir nedidelė 
grupė Rusijos delegatų. 

Vytautas Statulevičius , 
akademikas, kuris buvo Lietu
vos delegatų grupės seniūnas, 
pasakė žmonėms, kad priesaką 
būti vieningiems, įvykdė. Susi
laikė nuo balsavimo, kurie lietė 
valdžios centralizavimą ir 
nenorą leisti respublikoms būti 
suverenioms. Lietuviai nesutiko 
dėl delegatų į Tautybių tarybą 
tvarkos, nes kai kurie delegatai 
į ją buvo ne išrinkti, bet paskir
ti. Į nutarimą buvo įrašytas 
Lietuvos delegacijos pasiūlymas 
nuo 1990 metų pradėti ekonomi
nį savarankiškumą. 

Vingio parke dar kalbėjo 
Mečys Laurinkus, Kazimieras 
Uoka, Virgilijus Čepaitis, 
Alvydas Lajus. Zigmas Vaišvila 
palietė Lietuvos opią ekologinę 
problemą. Kazimieras Motieka 
prašė padėti surasti gyvus 
1939-40 metų liudininkus, kurie 
atsimena Liaudies seimo nuta
rimus, nes jam, kuris dirbs Rib-
bentropo-Molotovo klausimų ko
misijoje, tai labai reikalinga. 

Lietuviai tylos minute pager
bė Kinijoje žuvusius kovotojus. 
Gruzijos atstovė įteikė rožių 

Prancūzijos prez. Francois Mitterrand, kairėje, lydi Sovietu Sąjungos prez. 
Michailą Gorbačiovą pro garbės sargybą Paryžiuje. 

Tarptautinės istorikų 
konferencijos nutarimas 

Talinas. — SIA pranešimu, 
birželio 30 — liepos 1 dienomis 
Taline įvyko tarptautinė konfe
rencija tema: „Vokietijos ir 
TSRS 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir 
rugsėjo 28 d. bei 1941 m. sausio 
10 d. susitarimų teisinis įverti
nimas". Pateikiame konferenci
jos rezoliuciją: 

„Mes, tarptautinės Talino 
konferencijos „Vokietijos ir 
TSRS 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir 
rugsėjo 28 d. bei 1941 m. sausio 
10 d. susitarimų teisinis įver
tinimas" dalyviai, visapusiškai 
teisiniu bei istoriniu aspektu 
išanalizavome šiuos susitari
mus ir papildomus slaptuosius 
jų protokolus tarptaut inių 
santykių kontekste, nustatėme 
jų reikšmę pokarinei pasaulio 
situacijai. 

Apsikeitę nuomonėmis, mes 
nutarėme: 

1. 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir 
rugsėjo 28 d. bei 1941 m. sausio 
10 d. vokiečių - tarybiniai slap
tieji protokolai apie Rytų Euro
pos padalijimą į vokiškąsias ir 
tarybines įtakos ir interesų sfe
ras juridiniu požiūriu yra susi
tarimai, nukreipti ne tik prieš 
trečiąsias šalis, bet ir prieš jų 
suverenitetą, politinę nepri
klausomybę ir teritorinį vien
tisumą. 

2. Atsižvelgiant į visuotinei 
pripažintus to laiko tarptauti
nės teisės principus, šie susita
rimai buvo neteisėta sutartis, 
nukreipta prieš nepriklausomas 
suverenias valstybes. 

3. Atsižvelgiant į tai, kas 
pasakyta, kreipiamės į sutartį 

puokštę Egidijaus Klumbio 
motinai. Lietuvos delegatai 
pareiškė protestą raštu prieš 
Maskvos suvažiavimo daugu
mos delegatų elgesį su 
akademiku Andrejumi Sacharo
vu, kai jis kritikavo Gorbačiovą 
ir jam nebuvo leista užbaigti 
savo kalbos išjungiant mikro
foną. 

Čia buvo paskelbta, kad Vil
niaus pramonės bendrijos 
„Labora" premija paskirta prof. 
Vytautui Landsbergiui. 

sudariusias valstybes paskelbti 
slaptuosius protokolus negalio
jančiais nuo jų pasirašymo die
nos. 

4. 1984 m. VFR vyriausybė 
paskelbė, kad Vokietijos -
TSRS 1939 m. rudenį pasirašy
tos sutartys Vokietijos Federa
cinės Respublikos laikomos 
negaliojančiomis nuo karo pra
džios. Tai mūsų nepatenkina. 
VDR šiuo klausimu savo nuo
monės nepareiškė. 

5. Tarptautiniais nusikal
timais — agresijos aktais prieš 
tris Baltijos valstybes (Lietuvą, 
Latviją ir Estiją), Suomiją ir 
Rumuniją tapo 1939-1940 m. 
ultimatumai, kuriuos lydėjo 
grasinimai ir karinės jėgos 
panaudojimas, sąlygojęs anek
siją. 

6. Baltijos valstybių prijun
gimo prie TSRS ir jų statuso 
problema yra ne tik TSRS vi
daus klausimas, bet pirmiausia 
Europos saugumo problema, 
kurią siūloma spręsti tarptau
tiniame suinteresuotų valstybių 
forume. 

7. Konferencijos dalyviai 
įgalioja konferencijos organiza
cinį komitetą pasiųsti rezoliu
ciją adresatams". 

Sąjūdis sveikina 
Ameriką 

Vilnius. — Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio taryba 
atsiuntė JAV prezidentui G. 
Bushui sveikinimą, minint 
213-ąsias nepriklausomybės 
dienos metines. Sąjūdis rašo, 
kad liepos 4-o: i — žymi data 
visam pasaul ui. Tą dieną 
paskelbtoji Nepriklausomybės 
deklaracija tap mūsų epochos 
lūkesčių — teisi gumo ir laisvės 
simboliu. Lietu' os žmonės, kaip 
ir amerikiečiai, tiki, kad demo
kratija — tai tikrasis visų nacijų 
saviraiškos kei as, vienintelis 
būdas tinkama ginti žmogaus 
teisę į gyvybę, aisvę ir laimę. 
Pasirašė LPS atsakingasis 
sekretorius Virgilijus Čepaitis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kinijos žinių agentūra pa
skelbė savo vyriausybės kaltini
mą „Amerikos Balsui", jog jis 
melavo perduodamas žinias, 
kad birželio 7 d. kinų 
kariuomenė apšaudė Amerikos 
ambasados pastatus. 

— Maskvoje AP agentūros 
pranešimu, Sovietų įstatymus 
leidžiamoji t a ryba atmetė 
Nikalojaus Konarevo nomina
ciją, kad jis būtų Geležinkelių 
ministerijos ministeriu. Jis jau 
dirbo tose pareigose, bet nepa
sižymėjo sumanumu ir blogai 
atliko pareigas. 

— VVashingtone prez. Bushas 
pareiškė esąs patenkintas, kad 
teisėjas nepaskyrė kalėjimo 
bausmės pulkininkui O. Nor-
thui, bet atsisakė daugiau ką 
nors kalbėti tuo reikalu. 

— Sun-Times dienrašt is 
pravedė apklausinėjimą savo 
skaitytojų, kurie 60^ pasisakė 
prieš kalėjimo bausmę pulk. 
Oliver North. 

— Washingtone HUD depar 
tamento sekretorius Jack Kemp 
pranešė, kad suspendavo Poilsio 
tarnybos centro programą se
nesniems žmonėms, nes jis ne
tarnavo savo paskirčiai, bet tur
tingesniųjų žmonių reikalui, 
kur buvo daug išnaudojimų ir 
nesąžiningumo bei korupcijos. 
Ta programa vyriausybei 
kainuodavo daugiau kaip 119 
mil dol. per metus. 

— Panamos mieste maždaug 
150 panamiečių policininkų 
užblokavo įėjimą į Amerikos 
bazę už tai. kad Amerika neger
bianti Panamos. 

— Vengrijos Aukščiausias 
Teismas panaikino bausmę 
buvusiam ministeriui pirminin
kui Imre Nagy, kuris prieš tris 
dešimtmečius buvo komunistų 
pakartas. 

— Kinijos komunistų vy
riausybė paskyrė naują amba
sadorių Amerikai. Juo yra Už-
'sienio reikalų viceministeris 
Zhu Qixhen, kuris laisvai kalba 
angliškai. 

— JAV prezidentas George 
Bushas rytoj išvyksta į Lenkiją, 
Vengriją, Prancūziją ir Olan
diją. 

— Sovietų Sąjungos vyriau 
sybė atsiprašė Belgijos vy
riausybę ir sutiko atlyginti tai 
šeimai, kurios narys buvo už
muštas, kai jos bepilotinis karo 
lėktuvas, perskridęs per Vakarų 
Europą, sudužo Belgijoje. 
— Jeruzalės Hebrajų univer

sitetas susitarė su Sovietų 
Sąjunga keistis profesoriais. Pir
masis toks pasikeitimas bus 
daromas su Tbilisi universitetu 
Gruzijoje. 

„Bet Europos bendruose 
namuose žmonės turėtų 

būti laisvi" 
Paryžius. — Po pasisekusios 

Gorbačiovo kelionės Vokietijoje, 
jis jau baigė ir vizitą Prancūzi
joje. Savo trijų dienų vizitą prez. 
M. Gorbačiovas pradėjo tuoj 
aplankydamas Bastilijos rūmus, 
kurie simbolizuoja prieš 200 
metų vykusią revoliuciją. Nors 
ten buvo šiltai sutiktas, tačiau 
buvo ir keli šimtai žmonių, 
kurie demonstravo primindami 
rusams, kad, kai jie padarė 
revoliuciją, tai dar nesugrąžino 
prancūzams carui suteiktą 
skolą, lyg tai būtų bolševikams 
neprivaloma atsilyginti. 

Antradienio vakare Prancūzi
jos prezidento F. Mitterrand 
suruoštuose valstybiniuose pie
tuose Elizėjaus rūmuose, prez. 
Gorbačiovas tosto kalboje 
pasakė, jog sovietų žmonės 
jaučia istorinį panašumą tarp 
prancūzų revoliucijos ir rusų 
revoliucijos 1917 m. „Prancūzų 
revoliucijos dvasia visada yra 
mūsų krašto socialiniame gyve
nime", tarė Gorbačiovas, nes 
„perestroika yra taip pat revo
liucija" ir sovietų piliečiai dabar 
geriau suprantą žmogaus teises. 

Atsakydamas į tai , 
Prancūzijos prezidentas F. Mit
terrand pastebėjo, kad pritaria 
Gorbačiovo siūlomiems „ben
driems Europos namams", bet 
labai aiškiai pasakė, kad tuose 
namuose gyveną žmonės turėtų 
būti laisvi. 

Komunikatas Libano 
klausimu 

Savo pasitarimų metu abu 
prezidentai, kaip sako jų 
spaudos vadovai, aptarė daugelį 
globalinių klausimų. Bus 
atidaryti kultūriniai centrai sos
tinėse, o puikios technikos 
prancūzų televizijos aparatai 

Estai plečia ryšius 
Tel Avivas. — Žydų žinių 

agentūra praneša, jog Estijos 
respublika pasirašė susita
rimą su Izraeliu pasikeisti eks
pertais kitais metais. Toks susi
tarimas, manoma, yra pirmas su 
Sovietų žinioje esančia respub
lika. Estijos 12 asmenų dele
gacija lankėsi Izraelyje, kuriai 
vadovavo estų žemės ūkio 
ministerio padėjėjas Vello Lind. 
Jis pakvietė Izraelio delegaciją 
aplankyti Taliną ir atidaryti 
Izraelio kultūros savaitę. Tuo 
pačiu metu pranešama, kad 
nedidelė Izraelio grupė vyksta 
į Rygą kultūriniais reikalais. 

Baltijos asamblėjoje Taline kalba Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pir
mininkas prof. Vytautas I.andsh«>rtriH. Salia jo Estijos ir I^atvijos frontų 
pirmininkai. Vytautas I^andsbergis šiuo metu vizituoja JAV ir šj savaitgalį 
susitinka su Chicagos ir apylinkių lietuviais 

Nuotrauka SIA - A. Petrulevidiaus 

būsią gaminami sovietuose. Jie 
pasirašė bendrą komunikatą, 
kad Libanas turi likti nepri
klausoma, suvereni ir sujungta 
savo žemėse viena valstybė. 

Spaudos konferencijoje Gorba
čiovas pareiškė, jog Sovietų 
Sąjunga yra pasiruošusi nor
maliems kontaktams su lenkų 
Solidarumu, tačiau politiniai 
pakeitimai negalį išeiti iš Rytų 
Europos kontrolės. Jis mielai 
sutiksiąs Solidarumo vadus ir 
nesipriešinsiąs, kad Sovietų 
bloke būtų ne Komunistų par
tijos dominuojama vyriausybė. 
„Teisė į laisvus rinkimus yra 
gyvybinės reikšmės". Ir „kaip 
lenkai ir vengrai pasirinks savo 
būdą ir savo gyvenimą, tai yra 
jų reikalas" , kalbėjo Gor
bačiovas. Atsakydamas į prez. 
Busho pageidavimą išvežti 
sovietų kariuomenę iš Lenkijos, 
atsakė, jog Washingtonas ir 
Maskva turėtų nedalyvauti pro
pagandoje: „mes bandome su
tvarkyti dalykus, bet ne 
užsiimti propagandiniais rei
kalais". Šaltasis karas esąs 
pasibaigęs. 

Pasirašė 22 susi tarimus 
Be to, Mitterrand ir Gorba

čiovas diskutavo konvencio-
naliniu ginklų sumažinimą ir 
pasirašė 22 susitarimus kultūri
niais, moksliniais, prekybos ir 
net karinio bendradarbiavimo 
klausimais. Reporteriams jis 
pasakė ir tai, jog jis pritaria 
Sovietų Rašytojų draugijos 
nutarimui, kad būtų spausdi
namas Solženitsyno „Gulago 
Archipelagas" ir kad jam 
reikėtų sugrąžinti Sovietų 
pilietybę. 

Sorbonoje jis susitiko su 
prancūzų intelektualais ir prašė 
juos, kad jie padėtų sukurti 
naują ir taikingesnį pasaulį. 
Tačiau in te lektuala i buvo 
nepatenkinti, kai Gorbačiovas 
atsisakė pasmerkti Kiniją už 
stalinizmo metodus ir ten 
triuškinant demokratinius pasi
reiškimus. Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog lenkų ir 
vengrų politikai sako, kad už
daruose psitarimuose Gorbačio
vas esąs pasakęs, kad Sovietų 
Sąjunga nesikiš į jų vidaus 
politinės struktūros pertvar
kymą. „Statant bendrus Europos 
namus negalima galvoti, kad 
bus eliminuojama kokia nors 
valstybė ar kokia nors sistema". 

Užsienio žurnalistai sutaria, 
kad Prancūzijoje Gorbačiovo 
vizitas buvo priimtas daug 
šalčiau negu Vokietijoje. 

KALENDORIUS 
Liepos 8 d.: Arnoldas, 

Elžbieta, Kilijonas, Danga, 
Kolonatas. Tatnanas, Tauragis. 

L iepos 9 d.: Algirdas. 
Algirde. Veronika. Leonardas, 
Marcelina, Bitė, Vida. 

Liepos 10 d.: Amalija, 
Prudencija, Rufina ir Sekunda, 
Sigutė, Mantnmas. Gilvainas, 
Mauricijus. 

Liepos 11 d.: Benediktas, Pi
jus. Kipras. Olga. Šarūne. Vil
mantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:27. 
Temperatūra šeštadienį 89 1., 

sekmadienį 86 1., pirmadienį 91 
I., antradienį 94 1 
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ATEITININKŲ ŽYGIS IŠ 
VILNIAUS Į ŽEMAIČIŲ 

KALVARIJA 
Lietuvos gyvenimas tapo 

įdomus savo įvykiais ir rengi
niais. Vienas iš įdomių jaunimo 
renginių yra Ateitininkų su
ruoštas žygis per Lietuvą — nuo 
Vilniaus iki Žemaičių Kalva
rijos. Manau, kad šio žygio su
ruošimui įtakos turėjo ir prof. 
Dovydaičio dvasinis palikimas, 
žinant, kiek Ateitininkų įkū
rėjas skyrė laiko ir energijos 
jaunimo kelionėms po Lietuvą 
ruošti ir jas pravesti. 

Prie to galima būtų nušviesti 
kelią, kurį Lietuvos jaunimas 
nuėjo pokario metais, puoselė
damas ir saugodamas žygeivys
tės tradicijas Lietuvoje. 

Apie 1960 metus Lietuvoje įsi
kūrė žygeivių grupė, kuri,be 
sportinio ir poilsinio turizmo, 
ėmė vystyti Lietuvoje pažin
tines keliones po istorines Lie
tuvos vietoves. Tai buvo gal ir 
nesąmoninga reakcija į vis la
biau naikinamą Lietuvos isto
rinį, bei kultūrinį palikimą. 
Nyko Lietuvoje kryžiai, koply
tėlės, sukilėliams pastatyti pa
minklai, kunigaikščių ir kiti 
Lietuvos istoriniai paminklai. 
Lietuvoje dar buvo išlikę inteli
gentų šeimų, stebuklu išsi
gelbėjusių nuo Hitlerio ir Stali
no genocido. Jos, didelio pa
vojaus akivaizdoje, išlaikė isto
rinę atmintį ir perdavė ją savo 
vaikams. Ir, štai, išaugusi poka
rinė jaunimo karta ima domėtis 
draudžiamais dalykais — 
pažinti savo krašto tikrąją isto
riją, kultūrinį palikimą, ima 
keliaut. Vieno tokio žygio metu 
Kauno Politechnikos instituto 
studentai, vaikščiodami Telšių 
kapinėse, išsikalba su ten buvu
sia senute, ir ji, verkdama, 
papasakoja jiems apie Rainių 
miškelio tragediją. Taip keliau
jant savaitgaliais po įvairias 
Lietuvos vietas, nedideli 
jaunimo būreliai pajunta 
pareigą saugoti turtą, kuris yra 
išlikęs žmonių atmintyje ir 
aplinkoje. 

Ant Kernavės piliakalnio, 
netoli Vilniaus, imta atgaivinti 
Rasos šventę — Jonines. Čia 
savo iniciatyvą parodė Vilniaus 
Universiteto s tudentai — 
kraštotyrininkai. Kraštoty
rininkų darbus ir tikslus buvo 
stengiamasi suvesti į kompar
tijos rėmus. Lietuvos istorija 
turėjo prasidėti nuo komunis
t inio ,judėjimo" Lietuvoje 
tyrinėjimų. 

Tačiau studentai rado būdų 
lietuviškas tradicijas atgaivinti. 
Pradėta kas metai rengti pava
sariniai žygeivių sąskrydžiai — 
istorinėse Lietuvos vietovėse, 
ant piliakalnių. Buvo bandoma 
daryti jaunimo vakarones, į 
kurias kviečiami kaimo etno
grafiniai ansambliai. Imtasi 
bandymų atgaivinti Užgavėnių 
šventimą ir kt. KGB tuos ren
ginius įdėmiai sekė, ir visada 
jautėsi nematoma „globėjų" 
ranka. Tekdavo gudrauti — ren
giant jaunimo vakaronę, buvo 
pakviečiamas „garbės" svečiu 
senas partieti0, duodavo jam 
degtines išgerti ir pakalbėti apie 
..Stalino saulę" Po tojis būdavo 
pasodinamas kur nors kampe, o 
jaunimas galėdavo ramiai pra 
vesti savo tautine patriotine 
programa. Su lietuviškomis dai 
nonu- ir .šnkiais 

Lietuvos j a u n i m a s apž iū r i 19-to amž . sodybą Krokia laukyje . 

Panašiai buvo suorganizuotas 
žygis per Lietuvą „Simono 
Daukanto taku" iš Papilės į 
Vilnių. Per 16-ka savaitgalių 
buvo nešama S. Daukanto 
knyga per visą Lietuvą iki Vil
niaus universiteto kiemo. Šis 
renginys buvo suorganizuotas 
pusiau oficialiai, todėl tekdavo 
pakeliui užeiti pas kokį seną 
bolševiką ir su juo pasikalbėti, 
kaip jie Lietuvoje „kūrė komu
nistinį rojų". To dėka KGB ne
galėjo apkaltinti žygio vadovų 
„buržuazinėmis" nuotaikomis. 

Vėlinių šventimas ant pilia
kalnių taip pat buvo studentų 
organizuojamas, bet KGB 
persekiojamas, kaip labai pa
vojingas renginys. Tekdavo 
slėpti nuo pašalinių akių ren
ginių organizatorius ir vadovus, 
nes jie labiausiai rūpėjo KGB. 
Ne vienas studentas dėl to 
turėjo nemalonių pokalbių su 
anoniminiais, dažniausiai ci
viliai apsirengusiais vyrais „iš 
ten" (KGB). 

Apie 1970 metus į šias studen
tijos pastangas įsijungia vis 
daugiau sąmoningo katalikiško 
jaunimo, pasivadinusio Eucha
ristijos bičiuliais. Žygiuose im
ta lankyti bažnyčias, kalbėtis su 
kunigais . Organizuojamos 
grynai religinės kelionės pvz.: iš 
Tytuvėnų į Šiluvą. Prasideda 
kova už Kryžių kalną prie 
Šiaulių. Jaunimas gamtoje ima
si organizuoti rekolekcijas, po to 
keliauja po Lietuvą su tikslu 
a t s ta ty t i bent vieną kitą 
pakelės kryžių, paremontuoti 
koplytėlę. Panevėžio miesto 
žygeiviai eilę metų ėmėsi svar
baus darbo — rinkti medžiagą 
apie žuvusius Lietuvos parti
zanus, jų palaidojimo vietas. 
Buvo sudarinėjami žemėlapiai 
su tiksliomis laidojimo vietomis. 
Buvo t ikimasi , kad atėjus 
laikui, bus galima jiems pasta
tyti paminklus. Atrodo, kad šis 
laikas jau atėjo, galimybės tam
pa visiškai realios. Taigi, atlik
tas darbas nenueis veltui, nors 
rinkti medžiagą apie partizanų 
kovas buvo nelengva ir gana pa
vojinga. 

Labai žygeiviams padėjo slap
tai gauti Lietuvos kariniai 
žemėlapiai, sudaryti vokiečių ir 
rusų kariuomenės reikalams. 

1973 metais teko dalyvauti 
žygyje, skirtame Klaipėdos 
krašto išvadavimo 50-mečiui 
paminėti. Mūsų studentų grupė 
surado Klaipėdos krašte keletą 
savanorių, dalyvavusių Klaipė
dos miesto vadavimo kovose. 
Tuo laiku tai buvo nemaža 
staigmena t iems žmonėms 
pamatyti jaunimą,ieškantį isto
rinės tiesos ne tarybiniuose 
laikraščiuose, bet iš pirmųjų 
lūpų. Besikalbant su žmonėmis, 
atrasdavome gyvenimą, kuris 
buvo slepiamas nuo jaunimo. 
Laiko slinktyje jaunimo ju
dėjimas tapo vis geriau or
ganizuotas, kūrėsi jaunos žygei-
viškos šeimos, išėjusios nemažą 
slapto veikimo mokyklą. 
Sustiprėjo Eucharistijos bičiu
liai, pradėjo įsijungti į vis pla
tesni ir įvairesnį veikimą. 

Taip pat augo jaunos katali
kiškos šeimos, pasiryžusios au 
ginti malda praktikuojančius 
vaikus, gerai žinančius ir Lie
tuva istorija. 

MALDOS EISENA 
LEMONTE 

Praėjusį sekmadienį, liepos 2 
d., Lemonte įvyko maldos 
eisena. Ją organizavo Chicagos 
ir apylinkių a te i t in inkai , 
atsiliepdami maldos žygiui Lie
tuvoje. Žygis „Lietuva — kryžių 
žemė" nuo Vilniaus iki 
Žemaičių Kalvarijos vyko Lie
tuvoje VI.17-VTI.2. Maldos žy
giui mintis kilo iš Lietuvos 
ateitininkų tarpo. Žygis ėjo 
skersai Lietuvą. Pakeliui buvo 
statomi kryžiai ir koplyt
stulpiai, kurių tiek daug buvo 
sunaikinta praėjusiais dešimt
mečiais. Žygiu sugrąžinamas 
Lietuvai kryžių žemės vardas, 
nes dabar vėl prie kelių stovės 
kryžiai. Maldos žygis baigėsi 
Žemaičių Kalvarijoj sekma
dienį, liepos 2 d., didžiųjų atlai
dų metu. Chicagos ir apylinkių 
lietuviai, prisidėję prie žygio 
madienį, liepos 2 d., Lemonte, 
jungėsi prie Žemaičių Kalva
rijos maldininkų. 

Maldos eisena prasidėjo 11 . 
v.r. šv. Mišiomis Lietuvių Misi
joje. Mišias koncelebravo kun. 
L. Zaremba, SJ, su svečiu iš Lie
tuvos kun. K. Ramanausku, 
MIC, kuris sakė pamokslą. Jis 
pasakojo apie Žemaičių Kalva
rijos Kryžiaus kalnų istoriją ir 
reikšmę. 

Žemaičių Kalvarija žinoma ir 
už Lietuvos ribų; štai pernai 
buvo maldininkų grupės iš 
Lenkijos, vokiečių grupė iš 

Paskutiniu laiku nemaža tra
dicinių jaunimo renginių praei
davo, dalyvaujant šeimoms su 
vaikais. Vaikai vakaronėse, 
kartu su tėveliais, šoka, dai
nuoja, ieško paparčio žiedo per 
Jonines, lipa ant piliakalnių ir 
gieda „Lietuva brangi". 

Taigi, Ateitininkų pirmasis 
žygis per Lietuvą jau turi 
nemažą vystymosi istoriją. 
Manau, kad jame dalyvaus ir 
jam vadovaus buvę žygeiviai, 
kraštotyrininkai, Eucharistijos 
bičiuliai, kurie ir sudaro Atei
tininkų organizacijos branduolį 
— kaip sąmoningiausia lietuviš
ko jaunimo dalis. Žygio tikslas 
yra apaštalauti-išjudinti kaimo 
jaunimą, suburti visus sąmo
ningam Lietuvos atstatymo 
darbui. 

Žygio užbaigimas Žemaičių 
Kalvarijoje, Marijos šventovėje, 
taip pat svarbus momentas 
jaunai, atsikuriančiai Atei
tininkų organizacijai. 

Daug dar Lietuvos jaunimo 
yra moraliai ir intelektualiai 
sužalota. Nemaža laiko turės 
praslinkti, kol jie ras kelią į 
pilnutinį gyvenimą. Todėl šalia 
visų žygių ir darbų labai reikia 
dangaus pagalbos. Tai supranta 
Lietuvos jaunimo vadai, tai 
supranta ir išeivijos lietuviai. 
Todėl visi kartu eisime kryžiaus 
kelią, kurį praėjo Kristus, kurio 
naštą jautė Lietuvos jaunimas 
Vėl pasiryšime toliau tęsti savo 
žygi ..Visa atnaujinti Kristuje" 

kun. Ričardas Rrpšys 

Karagandos. Pamokslininkas 
klausė: kokia prasmė tokių 
kelionių į Žemaičių Kalvariją? 
Tai rišasi su kančios prasme, 
prie kurios prieita šv. Anzelmo 
teisine atpirkimo doktrina. 
Dievo akyse nekaltų žmonių 
•kančia yra.reikšminga kaip tik 
dėl visų žmonių nuodėmin
gumo. Kalbėjo apie religinį at
gijimą ir Lietuvos inteligentų 
jungimąsi į iį, ir dabarties nege
roves, už karias reikia atgailau
ti. Žemaičių Kalvarijos pili
grimų kelionės — tai pamal
dumas ir atgaila. 

Mišių skaitymus skaitė Juo
zas Baužysfc llkinčiųjų maldoje 
buvo prašoma leisti mums prisi
dėti prie Lietuvos maldos žygio 
Žemaičių Kalvarijon. Mišioms 
besibaigiant Kazys Laukaitis 
pranešė, kali įprastinės kavutės 
po Mišių šiandien nebus, ir 
kvietė visus jungtis maldos ei
senai tuoj pat po Mišių, iki 
k ryž iaus p r i e Ate i t in inkų 
namų. Mišių dalyviai kvietimui 
nebuvo abejingi — eisenoje 
dalyvavo arti trys šimtai asme-
nų. * 

Eisenoje pliekyje Povilas Nor
vilas nešė kryžių, kurį palydėjo 
keturios senos lietuvių parapi
jinių organizacijų vėliavos (iš 
Chicagos, Brooklyno, Cicero, 
Omahos) — •vėliavas nešė Petras 
Kazlauskas, Arūnas Liulevi-
čius, Algis Norvilas, Jonas Ža
deikis. Tuof būdu eisenon jun* 
gėsi ir lietuvių išeivijos istorija. 
Einant buvo* giedamos Žemaičių 
Kalvarijos Kryžiaus kalnų 
giesmės, kurias pravedė Bro
nius Polikaitis, o akordeonu 
palydėjo muz. Darius Polikaitis. 
Visi eisenos dalyviai dėvėjo 
eisenos ženklą su trispalve —jis 
liks eisenos prisiminimu. 

Eisena ėjo laukų keliu, pro 
nupjautu šienu kvepiančias 
pievas. Diena buvo karšta, bet 
debesuota, tad saulė nekaitino, 
ir vėjas gaiviai dvelkė. Buvo 
trys sustojimai, kuriuose buvo 
susikaupta: pirmasis pievoje, 
šalia javų lauko, antrasis 
ąžuolyne, trečiasis prie kryžiaus 
pr ieš Ate i t in inkų namus . 
Poetas Kazys Bradūnas skaitė 
savo eilėraščius, kurie skatino 
maldą ir susimąstymą: „Dievas 
kelias ir eina,/ Eina link Sibiro,/ 
Per Lietuvą/ Kalbėdamas 
mažai./ Ir tartum karoliai pabi
ro/ Per pirmą pavasario lietų/ 
Kraujo lašai". „Žemyno pot
vynis/ Dumblą ir kraują/ Žvyrą 
ir ašaras/ Neša į jūrą.../ Laiky
kimės!/ Laikykimės koplytstul
pio šaknų!" „įkalti į Sibiro gruo
dą,/ įbridę į stepių smėlį,/ 
Užkopę j Alpių pašlaites/ Ir Ško
tijos kalvas,/ Prie Amerikos Di
džiųjų ežerų,/ Pacifiko pakran
tėje,/ Žemės gale — Australijoj/ 
Ir Čiurlionio .Žemaičių 
kapinaitėse' / Stovi lietuviški 
kryžiai/ Ir pasaulio platybėse/ 
Lengvai susišaukia". 

Eisenai pasibaigus Chicagos 
Ateitininkų sendraugių sky 
r i aus pi rmininkė Jadvyga 
Da —M-. n<- kvietė eisenos daly 

vius atsikvėpti ąžuolų pavėsyje. 
Užkandžius išalkusiems 
piligrimams paruošė Birutė 
Dailidienė, talkinant Romai 
Kuprienei ir dr. Aldonai Juo-
zevičienei, o ištroškusiais rūpi
nosi Alfonsas Pargauskas. 

Pabendravus ir atsikvėpus 
buvo smagu pasiklausyti 
naujausių įspūdžių iš Lietuvos, 
kuriais pasidalino dr. Linas Sid-
rys, Rima Sidrienė ir Jonas Pa
bedinskas. Jie visi ką tik 
sugrįžę iš Lietuvos. Linas 
pasakojo apie tikrai nerimą 
keliančius medicinos nepritek
lius ir siūlė būdus pagelbėti. 
Rima pasidalino įspūdžiais apie 
Nijolę Sadūnaitę ir kitus Lie
tuvos veikėjus. Jonas supa
žindino su Lietuvos ekonomine 
padėtimi. 85% fabrikų valdomi 
tiesiai iš Maskvos, ir tai būtinai 
reikia keisti, nes neįmanoma 
Lietuvos ekonomiją grįsti tik 
mažųjų kooperatyvų veikla. 

Karštą ir tingų liepos sekma
dienio popietį dar ilgai buvo 
kalbamasi ąžuolų pavėsyje. De
besys kaupėsi, artėjo audra. Kai 
debesys prapliupo dideliais šal
tais lašais, ąžuolų pavėsyje 
žmonių jau nebuvo. 

Eisenos dalyviai 

ATEITININKŲ 
STUDIJŲ DIENOS 

Ateitininkų studijų dienos 
įvyks Darbo dienos savaitgalį, 
rugsėjo 1-4 d., Dainavoje, MI. 
Dalyvių laukia svari akade
minė, kultūrinė bei religinė pro
grama. Su paskaitomis yra su
tikę dalyvauti kun. A. Rubšys, 
Stasys Lozoraitis, dr. Milda 
Danytė, Algimantas Gureckas, 
Rima Janulevičiūtė ir kiti. 
Tikimasi sulaukti svečių ir iš 
Lietuvos. Kviečiame pradėti re
gistruotis, nes vietų skaičius ri
botas. Registraciją vykdo: Biru
tė Bublienė, 5190 Longmeadow, 
Bloomfield Hills, MI 48013: tel. 
313-646-8588. 
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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 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago, IL 
Tel . 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50ih Ava. , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
185 N. Mlchlgan Ave. , SvMe 324 Ir 

5638 t . Pulaski Rd. . Chicago, IL 
Tel. 699-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81*1 Street 

Kabineto tel . R t 7-1168; 
Rezld 365-4611 

Dr. Tumaaonto kabinetą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 et Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ave., Elgln. IN. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., 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 . 737-5146 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 652-0669 
Vai; pirm., antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

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

11600 Souttmsst Hlgharay 
Palos Hekjhts, m. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 v. p.p ir ketv. 2-5 v. p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. 776-2660, rez. 449-9949] 

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

Kalbame lietuviškai 
616S S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 565-7755 



Aštuoniasdešimt metų 

KRIKŠČIONIŲ IR 
LIETUVIŲ 

TARNYBOJE 
Liepos 12 d. bus lygiai aš

tuoniasdešimt metų, kai „Drau
gas" lanko krikščionišku, tau
tišku nuoširdžiu žodžiu Ame
rikos lietuvius. Jis buvo įkurtas 
angl iakas ių gyvenvietėje 
Pennsylvanijoje. Angliakasiai 
buvo paprasti darbininkai, 
kurie atvyko į šį kontinentą tik 
užsidirbti duonos, susitaupyti 
pinigų ir grįžti į tėviškę, ten 
stipriau įsikurti ir geriau 
gyventi, negu gyveno anksčiau. 
Buvo ir tokių, kurie niekada ne
galėjo grįžti. Jie buvo pabėgę 
nuo caro žandarų persekiojimo 
arba ilgos tarnybos kariuo
menėje. Bet visiems reikėjo pa
galbos iš labiau apsišvietusių, 
kurie galėjo rūpintis anglia
kasių vargais, jų ateitimi, jų 
lietuvišku ir krikščionišku 
gyvenimu. 

Jau buvo keli laikraščiai — 
vieni išėjo ir tuojau užsidarė, 
kiti dar šiaip taip gyvavo. 
Tačiau nei darbininkai anglių 
kasyklose, nei kituose darbuose 
esantieji nebuvo visais pa
tenkinti. Vieniju piršo svetimas 
idėjas ir kovą prieš tradicijas, 
savo tikėjimą. Kiti vėl užsiėmė 
tik aplinkos klausimais arba tik 
darbo reikalais. Parapijų buvo 
dar ne daug ir tos tik organiza
vosi, tad reikėjo ko nors naujo, 
gyvo, krikščioniško ir lie
tuviško, kas buvo visiems svar
bu. Visi labiausiai rūpinosi savo 
ateitimi, bet negalėjo dar gerai 
įsikurti arba nusistatyti savo 
gyvenimo vietą. 

Tuo metu Pennsylvanijoje 
išėjo savaitinis „Draugas", ku
riam įkurti iniciatyvos ėmėsi 
kunigai A. Staniukynas, A. 
Kaupas, K. Urbanavičius, V. 
Vizgirda. Tas laikraštis pirmą 
kartą pasirodė prieš aštuonias
dešimt metų liepos 12 d. 
Pirmiausia jis rūpinosi anglia
kasiais, bet kartu ir visais 
Amerikoje gyvenančiais lietu
viais. J i s neskelbė naujo 
mokslo, neskelbė netikrų kovos 
idėjų, bet davė visiems supras
ti, kad jie yra ir šioje žemėje ir 
šiuose neįprastuose darbuose 
lietuviai, krikščionys, kurie 
patys turi rūpintis savo ir savo 
vaikų ateitimi, rūpintis ir oku
panto niokojama tėvyne. 

Praėjo treji metai. „Draugas" 
buvo perkeltas į Chicagą, kur 
pirmojo uolaus redaktoriaus 
kun. Antano Kaupo sesuo Mari
ja Kaupaitė kūrė Šv. Kazimiero 
vienuolyną. Ir čia jis pradėjo eiti 
liepos mėnesį ir rado jau 
nemažai lietuvių, susiorganiza
vusių parapijų ir draugijų. Jis 
nepamiršo ir Pennsylvanijoje 
l ikusių lietuvių, kur iems 
reikėjo mokyklų, parapijų, 
tautinės paguodos ir paskati
nimo. „Draugas" ir tada buvo 
visiems artimas, visų draugas, 
visų nurodymo ir paramos 
švyturys. Tik jo nelaimė, kad 
mirė kun. Antanas Kaupas, 
mėgiamas jo redaktorius, 
socialinis patarėjas, laikraščio 
siela. Mirė redaktorius, bet 
nemirė laikraštis. 

Atėjo pirmasis karas, kuriame 
h* daugelis išeivijos lietuvių 
pakliuvo į jo pinkles — jie buvo 
svetimos kariuomenės nariai, 
savo okupanto ir persekiotojo 
gynėjai. „Draugas" 1916 m. 
kovo 31 d. virto dienraščiu, nes 
visiems buvo reikalingos žinios 
iš karo, iš tėvynės, iš artimųjų 
likimo. 

Karas buvo skaudus, bet jis 
tuojau davė ir vilčių Lietuvai 
tapti laisva ir nepriklausoma, 

vėl patys žmonės galės valdytis, 
kurti savo naują gyvenimą, pra
dėti savo valstybės steigimą. Ne 
tik daugelis lietuvių išeivijos 
veikėjų jungėsi į paliktos 
tėvynės laisvės atgavimą, bet 
per „Draugą" jie skelbėsi, ko
vojo ir organizavo atstovybes 
Europos valstybiniuose centruo
se, rinko aukas nuo karo 
nukentėjusiems ir atsistatan
čiam savo tėvynėje valstybi
niam gyvenimui. 

Nei „Draugo" redaktoriai, nei 
jo bendradarbiai nebuvo abe
jingi laisvei, kuri vargingai, 
lėtai ėjo į Lietuvą, kai griu
vo dvi kariavusios galybės ir 
Amerika į karą įsijungė, padė
dama nugalėti besiplečiančią 
Vokietiją. Dienraštis buvo pa
skatas išeivijai. Išeivija visomis 
jėgomis ir pasiaukojimu dėjosi 
prie laisvės siekiančios, už 
laisvę galvas guldančios, krau
jo nesigailinčios tautos. Ji savo 
dvasia ir siekimais buvo artima 
šiame kontinente gyvenantiems 
lietuviams išeiviams, prade
dantiems kurti čia naują gyve
nimą. 

MINTYS APIE KINIJĄ 
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Nuo seniausių laikų Kinija 
garsėjo savo stipriu tautiniu ir 
tradiciniu charakteriu, kurį iš
ugdė net prieš 2466 metus mi
rusio Konfucijaus mokslas. Jei 
šiais laikais Japonija smarkiau 
iššovė į priekį ekonominiuose 
krašto reikalų sprendimuose, 
Kinija vis tiek buvo laikoma pa
garboje, kaip viena iš seniausių 
tautų, dalinai išlaikiusi savo in
telektualinę ir kultūrinę tra
diciją, — bent iki Mao laikų. O 
tautos praeitis dažnai turi 
įtaką ir į jos ateitį. Politikai, o 
dažnai ir žurnalistai yra linkę 
daugiau kreipti dėmesį į dabar 
vykstančias vadų varžybas, 
negu į tautų pagrindines verty
bes, ką matėme taip pat ir Irano 
islamiško fundamentalizmo 
atveju. 

Konfucijus stipriai vertino 
tradicijas, tvirtindamas, kad ant 
savo pečių visi nešamės pro
senių neužbaigtus darbus. 
Priešingai kitiems tradicionalis-
tams, jo moksle tradicija buvo 
reikalinga ne kaip Marksui vi
suomenei, bet pačiam individui, 
jo moraliniam brandumui. Tas, 
kuris nori atnešti gėrį tautai, — 
sakė jis, — turi pirmiausia su
tvarkyti savo paties ir savo 

Aštuoniasdešimt metų prabė
go šiam dienraščiui kaip van
duo, palikęs tik atsiminimus, 
t ik žmonių vardus ir ma
tydamas šalia savęs jau naujas 
kartas. „Draugo" gyvavime pra
ėjo du dideli karai, įvairios 
pasaulinės krizės, brolių, sesių, 
tėvų ar artimųjų kančios 
svetimą jungą nešant, ypač 
gyvenant bolševikinėje prie
spaudoje. Jei pradžioje reikėjo 
kovoti daugiausia už gyvenimo 
gerinimą, raginant neprarasti 
savęs ir savo tautos dvasios 
savyje ir savo vaikuose, tai 
paskiau reikėjo kovoti prieš tau
tos ir žmonijos priešą komu
nizmą, o jis grėsė,savo persekio
jimais ir tautžudybe naikin
damas ištisas tautas. 

Naikino ir Lietuvą, kuri buvo 
visų laikraščio redaktorių ir 
bendradarbių nuolatinis aks
tinas dirbti, kovoti ir perduoti 
į jaunesnes rankas laimėjimą. 
Nei „Draugas", nei jo skaity
tojai, nei bendradarbiai dar 
nepralaimėjo. Kai buvo finan
sinis pavojus, kad šis dienraštis 
gali neišsilaikyti, atėjo Mari
jonų vienuolija. 

1919 m. pradžioje, taigi prieš 
septyniasdešimt metų, išeivijos 
lietuviai pajuto vienuolijos jėgą. 
Jie palaikė ryšius su tėvyne 
ir savaisiais. Jie ir toliau galėjo 
kovoti už laisvę prieš tėvynės 
okupantą, galėjo pr imint i 
pasauliui Lietuvos ir lietuvių 
kančias, persekiojimus, trėmi
mus ir genocidiškas priemones. 
Pasaulis buvo dažnai kurčias ir 
aklas, dažnai nematė tų skriau
dų, kurios buvo daromos pa
vergtoms tautoms, bet dienraš
tis skatino savuosius nepamirš
t i tėvynės ir ten l ikusių 
artimųjų, priminti ir sveti
miems tautos kančias ir pavojus 
žmonijai. 

Po daugelio metų galima tik 
pažiūrėti į tuos pageltusius 
komplektus, į tuos minėtus ir 
minimus artimuosius, kurie 
gyveno ir dirbo prieš dabartinį 
laiką. Jie savo laiku r savo vie
toje atidavė sugebėjimus, jėgas, 
gyvenimo auką, kad lietuviš
kas, krikščioniškas, žmogiškas 
gyvenimas nuolat būtų prime
namas, kad Lietuvos vardas ne
būtų pačių lietuvių paliktas 
užmarštyje. Tai tegalės įvertinti 
tik išeivijos ir tautos istorija. 

P T . Gr. 

šeimos moralę. Kai žmogus 
perima valdžią, jis tikrumoje 
nepasikeičia nuo to, kuo jis buvo 
savo privačiame gyvenime. 
Apgaudamas kitus, tikrumoje 
apgauna ir save patį. 

Dabartiniuose Kinijos va
duose nebeatpažįstame Konfu
cijaus filosofijos gilumų, o tai 
nuteikia liūdnokai. Dabartinis 
JAV prezidentas vis dar bando 
remtis ta Kinija, su kuria jis 
buvo Amerikos ryšininkas. Tie 
laikai, 1973 metai, buvo 
santykių lengvo atšilimo metai. 
Dabartinis teroras ir žudynės 
dar vis niekaip nepriverčia pre
zidentą stipriau reaguoti į 
pasikeitusios politikos įsakytą 
smurtą, beveik užmirštant, kad 
žudynės tame krašte nėra jokia 
naujiena. 

Tuo tarpu laisvasis pasaulis 
aiškiai matė Kinijos dvivei
diškumą. Iš beraščių kaimiečių 
sudaryta armija pakluso se
niems vadams, kurie puikiai 
prisiminė Maotsetungo žodžius: 
„Politinė valdžia glūdi ginklo 
vamzdyje, o partija ginklą turi 
laikyti savo kontrolėje". Kai tas 
ginklas buvo vartojamas prieš 
beginklį jaunimą, valdžia 
uždarė spaudos langą į pasaulį. 

Prof. Vytautas Bieliauskas, PLB pirmininkas, prie Kryžių kalno Lietuvoje. 

Kas gi toji žiaurioji armija? Ji 
savotiškai gudri ir savo sudė
timi primenanti tarsi piramidę. 
Aukštieji karininkai yra dideli 
politiniai šulai su galia daly
vauti politiniuose spren
dimuose. Kiekvieno karininko 
rango pakėlimas turi būti 
pasiūlomas jų aukštųjų kolegų, 
kuriems jie turi išlikti lojalūs. 
Kartais tokioje sistemoje pasi
darydavo valdžiai nepageidau
jamos klikos, pvz. 38-toje armi
joje šio konflikto metu, kurios 
vadas priešinosi karo stovio 
paskelbimui ir kurio norui pa
kluso visa ta armija, pasiprie
šindama įsakymui tankais 
triuškinti studentus. Teko 
iškviesti 27-tąją armiją, kurios 
vadas buvo dabartinių politinių 
vadų giminaitis ir todėl daug 
paklusnesnis. Visos viltys, kad 
ir šioji armija atsisakys šaudyti 
savus vaikus, kaip žinome, 
nepasitvirtino. 

Krašto valdžiai perėmus ra
dijo ir televizijos stotis, ofi
cialioji dainelė visiškai pasi
keitė. Kova buvo pavadinta su 
„buržujų liberalizmu, kiniečių 
partijos ir socializmo sistemos 
paneigimu, melu apie Kinijos 
valdžią ją nuversti. Studentai 
esą svetimų valstybių kolabo
rantai". Deja, šitokia retorika 
jau buvo girdėta jų „kultūrinės 
revoliucijos" metu. Tuo tarpu 
amerikietis korespondentas 
Dan Rather iš CBS News 
pranešinėjo, kad studentai kovo
ja prieš korupciją, nepotizmą ir 
vien savųjų valdžioje palai
kymą. Grįžęs namo, Rather, 
kuris savęs nelaiko Kinijos 
ekspertu, pareiškė, kad jis da
bar įsitikino, jog čia Kinijos 
ekspertų iš viso nesą. 

JAV vadovybė dabar susirūpi
nus, kad Vakarams priešiški 
kiniečių vadai gali komplikuo
ti tarptautinio saugumo pa
stovumą ir dar labiau įtempti 
santykius, žinant, kad Kinija 
turi ir atominių ginklų pajėgas, 
o jų vadas tebėra senukas ir 
aršus visų šių skerdynių įsaky
tojas Deng Xiaoping. Ant visų 
gražių taikos planų, liečian-
Pacifiko rajoną, nusileido 
tamsūs debesys. 

Kadaise Nixonas pradėjo 
draugystę su Kinija, kaip 
atramą prieš sovietus. Todėl da
bartinė Amerikos valdžia irgi 
bandys palaikyti taiką, turė
dama galvoje ne tik svarbius 
ekonominius ryšius, bet ir savo 
kitus saugumo bendrininkus, 
kaip Japoniją, Pietų Korėją ir 
Filipinus. Visiškas Amerikos 
ryšių nutraukimas gali pri
versti Rytų Azijoje ginkluotis 
Japoniją, o tai būtų taikos stra
tegijoje košmaro pradžia. Kini
jos komunistų vadai, sako žino
vai, sėdi ant ugniakalnio vir
šūnės, kuris gali ir vėl prasi
veržti, kai tik įtampa sumažės, 

Rimties valandėlei 

BUDĖTI IKI GALO 
Kaip atrodo tas neištikimas ir 

žiaurus užvaizdas. Jis palygi
nime net nevadinamas užvaiz
du, prokuratorium, bet iš 
konteksto matyti, kad tai yra 
šeimininko paliktas tarnų pri
žiūrėtojas, kaip ir anas ištiki
masis ir gerasis. Bet jo elgesys 
yra visai kitoks, negu pirmojo. 
Jis, manydamas, kad šeiminin
kas negreit grįš, ima sauva
l iaut i , piktnaudžiauti jam 
pavestas pareigas. Tapęs šei
mininko paskirtu užvaizdą, 
pasijunta pilnu šeimininku ir 
savo valdžią parodo mušdamas 
tarnus bei tarnaites, o pats, 
naudodamasis šeimininko tur
ta i s , girtuokliauja, ruošia 
puotas panašiems į save. Žodžiu 
pasijunta didelis tironas, o savo 
valdžią parodo mušdamas 
nekal ta i kitus, kurie jam 
pavesti saugoti, kuriems turi 
atlyginti už darbą maistu, o ne 
mušimais. Ir tai daro manyda
mas, kad šeimininkas negreitai 
grįš, tad leidžia sau parodyti 
savo galią. 

Bet štai, netikėtai, grįžta ano 
užvaizdos šeimininkas. Ir grįžta 
nelauktai, visai netikėtai. Šei
mininkas, kaip rašo Matas, 
„žiauriai nubaus jį ir paskirs 
jam dalį su veidmainiais. Ten 
bus verksmas ir dangų grieži
mas" (Mt.24, 50-51). Paskutinis 
sakinys yra aliuzija į pragarą, 
kur verksmas reiškia despera
ciją, o dantų griežimas — skaus
mą ir baimę. Taigi nubaudimas 
yra jau ne žemiškojo šeiminin
ko, bet amžinojo Teisėjo. Atskir
tas nuo šventųjų bendruomenės, 
bus priskirtas prie veidmainių 
arba, kaip Septuagintos vertime 
pasakyta, prie bedievių, kurių 
likimas tik pragaras. 

Evangelistas Lukas dar pra
tęsia šį palyginimą ir aiškina: 
„Tarnas, kuris žino savo šei
mininko valią, bet nieko nepa
ruošia ir pagal jo valią nedaro, 
bus smarkiai nuplaktas. O kuris 
nežino šeimininko valios, kad ir 
baustinai pasielgęs, bus mažai 
plakamas. Iš kiekvieno, kuriam 
daug duota, bus daug pareika
lauta, o kam daug patikėta, iš 
to bus daug ir išieškota" (Luk. 
12,47^48). Taigi žinojimas ir lais-

nes dešimtmetis ekonominio pa
gerėjimo sumažino žmonių iš
tikimybę partijai, o Vakaruose 
mokslus ėjęs jaunimas jau spėjo 
susipažinti su naujojo pasaulio 
idėjomis ir iki šiol jiems nepa
tirtomis politinėmis ir eko
nominio gyvenimo laisvėmis. Ar 
partijai pavyks užgniaužti tebe
rusenančią Konfucijaus skelbtą 
individo laisvės ir svarbos idėją? 

vas sprendimas yra kaltės 
mastas, o drauge ir bausmės 
didumas. Paprastai būna, kad 
kas aukščiau pakyla, to kri
timas yra gilesnis. Tai matyti iš 
neištikimo ir savo padėtimi 
apsvaigusio užvaizdos likimo. Iš 
savo aukštos vietos jis krinta 
labai žemai ir susilaukia tik 
pragaro gelmių. 

Bendrai paėmus šis palygini
mas moko, kad reikia budėti, 
nes nėra žinoma šeimininko su
grįžimo valanda. Tačiau tas 
budėjimas uždeda pareigą gerai 
ir ištikimai elgtis, nes tik tada 
bus pasaulio pabaigoje tinka
mas atlyginimas. 

Pirmu požiūriu palyginimas 
yra atsakymas į Petro klau
simą: ar jis taikomas tik 
apaštalams ar ir visiems. Pirmo
je vietoje jis skirtas apaštalams, 
tiems Dievo paslapčių dalinto
jams, bet drauge ir visiems, 
kurių pareiga budėti ir elgtis 
taip, kad šeimininkas nepapeik
tų, nebaustų, o atlygintų. Kris
taus palyginimo tikslas pamo
kyti, kad kiekvienas pagal 
gautąsias iš Dievo dovanas turi 
pareigą atitinkamai elgtis, 
veikti, kad paskui gautų atly
ginimą, o ne bausmę. Tačiau 
visi turi budėti, apaštalo Petro 
žodžiais, „kaip geri visokeriopos 
Dievo malonės šeimininkai, su
lig kiekvieno gautąja malone" 
(I Petr.4,10). 

J.V. 

PO 58 M. MASKVA IŠLEIDO 

Abe Stolar, gimęs Chicagoje, 
buvo 1931 m. komunistų tėvų 
išsivežtas į Sovietų Sąjungą. Il
gus metus jam teko grumtis su 
Maskvos įstaigomis, kol po 58 
m. jam buvo leista liepos 2 d. 
grįžti į JAV. Gal pagelbėjo, kad 
jis buvo vadinamas „reftisniku" 
— žydų kilmės vyru, atsisakiu
siu Sov. Sąjungos 

PER DAUG OZONO 

Chicagoje dėl gausumo au
tomobilių, fabrikų ir kitų 
priežasčių ore per daug ozono. 
Kovai su tarša įstaiga ir sveika
tingumo įstaigos primena 
reikalą sumažinti ozoną net 
729c. Tam yra įvairių būdų: 
plėsti valdinę priežiūrą ir 
kontrolę, vartoti daugiau ki
tokio kuro, į mašinas įvesti 
išmetamų dujų kontrolės įtai
sus, sumažinti liejyklų darbą ir 
sumažinti anglių vartojimą, 
drabužių valyklose nenaudoti 
ozoną dauginančių chemikalų, 
sumažinti važinėjimą automo
biliais. 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

KONSTANCIJA VALJUŠKIENĖLELEŠIŪTĖ 
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skambėjo, dabar tik bangelių ripuliukai dainuoja atsi-
mušdami į smėlėtą krantą. Grįžtame pro Aukštadvarį, 
pro šimtus kalvų ir ežerų. Staigūs krantai krenta į 
gilias daubas ar kauburėliais kyla virš horizonto. Visų 
aukščiausias Gedanonio kalnas. Pilies, Kartuvių, 
Napoleono kepurė ir kiti kalneliai, piliakalniai turėjo 
strateginės reikšmės,kryžiuočiams veržiantis į Trakus, 
Vilnių, Kernavę. Sūrūs gydomieji šaltiniai prasiveržę 
augina vaistažoles: kardalapius, garbenius, mažuosius 
plukenius, svogūnines dantažoles ir daugybę kitų la
bai retų augalų. 

Artėja vidurnaktis. Turėtume ir mes artėti prie 
Velnio duobės. Kratyte kratomės keliuku, apsuptu 
aukštų, tiesių, dangaus žvaigždes užtemdančių eglių. 
Suabejojam, ar mes į priekį stumiamės. Grįžtume, tik 
nėra kaip apsisukti, o atbuliniu per vingius ar toli 
nuvažiuosime. Pasivejam jauną vyrą. Jis užtikrina 
Velnio duobės artumu. Privažiavę visi trys nueinam 
į aikštelę prie atitverto kriaušio. Nuslenka nuo 
mėnulio debesys, o su juo ir tamsa dengianti duobę. 
Pasakoja jaunas žmogus apie bažnyčią nugram/dytą 
į žemės vidurius su velniu ir jo nuotaka. Stebimės, kad 
šis dzūkų krašte augęs žmogus kalba be gražiosios 

dzūkų tarmės. Jis pasisako lietuvių kalbą išmokęs ne 
iš tėvų. Iš mokyklos. Jis yra atžala iš čia užsilikusios 
nelietuvių saujelės. Ne lietuvis, o jo tarsenos ir žodyno 
galėtų daugelis lietuvių pasimokyti. 

Tarp Aukštaitijos girių 

Naujoje Vilnioje stovi ilgi ešelonai prekinių vagonų. 
Juos saugoja ginkluoti kareiviai. Pro praviras duris 
žiūri į mus siaubo apimti veidai. Motinos su kūdikiais 
rankose, su vaikučiais stovinčiais ar sėdinčiais ant 
purvinų grindų. Išblėsusiu veidu senelis ištiesęs liesą 
ranką su aliuminiu aplankstytu puoduku. Saugojan
tys kareiviai vaikštinėja išilgai bėgių, skiriančių laisvą 
minią nuo kalinių. Mes su jais kalbamės tyla ir 
žvilgsniais. Jie nieko neprašo, niekuo nesiskundžia, 
nepasakoja, kaip miegojo ar ką pusryčiavo. Tik ret
karčiais pravirksta vaikutis ar kūdikis. Motina jį 
nuramina tik apkabinimu, priglaudimu. Kartais mais
to gabalėliu. Kai kurie kareiviai, pastebėję laisvųjų 
rankose maistą, nusisuka ir nueina šalin. Kiti kaip 
vanagai žvalgosi, ar nepastebės ką nors iš susirinku
siųjų šelpiantį kalinį. Sušunka sargybinis ir šautuvo 
buože grasindamas stumia. Turbūt daugelio kareivių 
širdyje šviečia humaniškumas, kad be didelių sunkumų 
išdaliname rūpestingo brolio .juodai dienai" parūpin
tus konservus. Tikriausia visi čia atvykusieji pasinau
dojo proga pasidalinti su kaliniu savais ištekliais. 

Sugrįžusi į Naująją Vilnią po pusšimčio metų gir
džiu kalbas, planus kaip pagelbėti užgydyti padarytas 
žaizdas, atitaisyti neteisybę. Dabar kalba atvirai apie 
žiaurų žmogaus nužmoginimą Stalino laikais. Žiaurus 
Stalinas turėjo daug tokių pat žiaurių pagelbininkų 

Rusijoj, Ukrainoj. Pabaltijy ir kitur. Humaniškumas 
sugrįžo, ne tik į Naująją Vilnią. 

Arti prie Švenčionių, senų lapuočių pavėsinga alėja 
įvažiuojame į Cirkliškių dvarą. Stuokos-Gucevičiaus 
projektuoti puošnūs pastatai. Dorėnų kolonų portikas, 
inkrustuotas parketas, gipsatūros, židiniai. Įdomi, akį 
patraukianti apvalios formos klėtis. Sienos didžiulių 
aptekintų granito gabalų, storos ąžuolinės durys. Klė
ties giliame rūsyje įrengta ledaune. Cirkliškiai priklau
sė Mostovskiams. Jie po 1863 m. sukilimo už laisvės 
kovotojų rėmimą ištremti į Tobolską. Buvusiame dvare 
įsikūręs ūkio technikumas. 

Švenčionių apylinkė didžiai miškinga. Padavimai 
tvirtina, kad dabartinius Švenčionis supo Šventoji Lie
tuvos giria. Iš to jie ir vardą gavo. Vytautas pastatė 
Švenčionyse bažnyčią,apgyvendino totoriais, kurie iki 
paskutinių laikų buvo odaminiai. kailių dirbėjai, 
pakinktų siuvėjai ir daržovių augintojai. Jau daugiau 
kaip šimtas metų. kai Švenčionys plačiai žinomi vaista
žolių fabriku. (Primenu pasakojimus 1940-taisiais atvy
kusių „svečių" apie apelsinų fabrikus. Bet Švenčionyse 
tikrai yra vaistažolių fabrikas).. Neužtenka iš savų 
lauku bei miškų žaliavos. Importuoja iš Korėjos. Indi
jos, Egipto. Dirba daugiau negu 100 darbininkų, bet 
vis tiek tik penktadalį klientų tepatenkina. 

Švenčionys — tai Aukštaitijos lietuvybės centras, 
iš kurio spinduliavo tautinis susipratimas, lietuviško
sios kultūros apraiškos: chorai, orkestrai, vaidinimai, 
meno parodos, paskaitos, mokyklos su bibliotekomis. 
Daug pagarbos vertų moterų ir vyrų visą gyvenimą 
herojiškai dirbo, kad kraštas išlaikytų lietuvybę. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
JAV VICEPREZIDENTAS 

ĮTEIKĖ ŽYMENĮ 

Laikinai V. Vokietijoje gy
venantis Lietuvos Tikinčiųjų 
teisėms ginti komiteto narys, 
buvęs sąžinės kalinys kun. Al
fonsas Svarinskas, kuris šiuo 
metu lankosi JAV, birželio mėn. 
paskutinę savaitę praleido Wa-
shingtone. Čia jis birželio 28 d. 
popietę buvo ypatingai pagerb
tas, kai pats JAV viceprezi
dentas Dan Quayle jam įteikė 
žmogaus teisių organizacijos — 
Pueblos ins t i tu to pirmąjį 
žymenį už religinės laisvės 
gynimą. 

Žymens įteikimo iškilmės 
įvyko JAV Senato įstaigų 
rūmuose. Į jas trečiadienio 
popietę, kada įstaigose dar buvo 
darbo metas, susirinko apie 300 
žmonių. Dalyvavo JAV Kong
reso nariai, žmogaus teisių 
grupių darbuotojai, dvasi
ninkijos atstovai. Iš lietuvių 
dalyvavo Lietuvos atstovas Wa-
shingtone ir prie Šv. Sosto St. 
Lozoraitis, svečiai iš kitų mies
tų, LB veikėjai ir šiaip didelis 
būrys anksčiau tą dieną iš 
tarnybų išėjusių Washingtono ir 
apylinkių lietuvių. 

Tautiniais rūbais pasipuošu
sių vaikų chorui sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
bei atvykus JAV viceprezi
dentui D. Quayle, programai va
dovavo vienas Puebla instituto 
valdybos narių — katalikų 
teologas George Waigel. Jis, pa
sveikinęs kun. Svarinską, kaip 
vieną iš didžiųjų tikėjimo ir lais
vės gynėjų XX amžiuje, pakvie

tė žymenį įteikti JAV vicepre
zidentą. 

Viceprezidentas pirmiausiai 
pastebėjo, kad pastaraisiais 
metais pasaulis stebisi lietuvių 
tautos atgimimu ir kad „kartu 
su Lietuvoje gyvenančiais mes 
laukiame tos dienos, kada Lie
tuva atgims laisvėje". Pager
biant kunigą Svarinską, sakė 
viceprezidentas Quayle, pager
biami ir visi tie, kurie drąsiai 
stoja už vėliavą, kuri daug metų 
buvo uždrausta, bet dabar vėl 
didingai plevėsuoja. 

Viceprezidentui už tartą šiltą 
žodį visiems susirinkusiems 
nuoširdžiai paplojus, ilgesnį 
padėkos žodį tarė pats kun. A. 
Svarinskas lietuvių kalba. Ka
dangi jo kalbos ištisai klausėsi 
JAV viceprezidentas, Kongreso 
nariai ir kiti amerikiečių parei
gūnai, tai į anglų kalbą ją vertė 
Lietuvių Religinės šalpos direk
torius kun. K. Pugevičius. 

Nuoširdžiai padėkojęs Puebla 
instituto vadovams už suteiktą 
žymenį, kun. Svarinskas sakė, 
kad ,,ne man šis ženklas 
priklauso, nes aš esu tiktai 
kunigas ir atlikau savo pareigą. 
Šis žymuo priklauso šimtams ir 
tūkstančiams, kurie kovojo už 
Dievą ir savo religinius įsitiki
nimus. Šis žymuo priklauso 
tiems, kurie kovojo, kentėjo, 
žuvo ir kartais po 40 metų su
luošinti lageriuose grįždavo 
namo, tačiau savųjų nebesuras-
davo..." 

Toliau kun. A. Svarinskas pa
brėžė, kokią didelę įtaką turi 
Amerika, ginant žmogaus teises 
pasaulyje. Jis padėkojo už stip

rią moralinę paramą ir paprašė 
pagalbos, siekiant panaikinti 
Molotovo-Ribbentropo pakto pa
darinius, tardamas: „Paveikite 
Tarybų Sąjungos ir Vokietijos 
vyriausybes, kad jos anuliuotų 
Ribbentropo-Molotovo paktą ir 
paskelbtų jį negaliojančiu nuo 
pat pradžios. Tegu Dievas atly
gina visiems už padarytą gerą 
darbą, už daromą ir būsimą 
gerą darbą mūsų kelyje į laisvę. 
O mes malda ir palaimintu 
žodžiu minėsime jus", baigė 
savo ilgesnį žodį kun. A. Sva
rinskas, palydėtą ilgais ir šiltais 
plojimais. 

Po to Svarinską pasveikino 
JAV Atstovų rūmų nariai J. 
Porter ir J. Miller, sveikinimus 
atsiuntė trys Amerikos kardino
lai. Iškilmės erdvioje JAV Sena
to įstaigų rūmų salėje baigėsi 
Vatikano nuncijaus suteiktu 
palaiminimu. 

PRIĖMIMAS LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖJE 

Iš JAV Senato įstaigų rūmų 
ten pasibaigus ceremonijai, 
didesnė pusė dalyvių skubėjo į 
Lietuvos pasiuntinybės rūmus 
šešioliktoje gatvėje. Čia pirmą 
kartą savo gyvenime po 21 metų 
kalinimo sovietų kalėjimuose 
Washingtone apsilankiusiam 
kun. Alfonsui Svarinskui ir 
maždaug apie 150 svečių — 
amerikiečių ir iš kitur suvažia
vusių bei vietos lietuvių — 
priėmimą suruošė Lietuvos 
atstovas Washingtone St. Lozo
raitis. Jam talkininkavo LB 
Washingtono apylinkės valdyba 
su retos energijos pirmininke A. 
Pakštiene ir kitos Washingtono 
lietuvių organizacijos, sunešu-
sios vaišėms daug skanaus 
maisto ir juomi apkrovusios ilgą 

stalą pasiuntinybės svečių 
priėmimo kambary. 

Čia daugelio svečių tarpe 
matėsi buvęs jos šeimininkas, 
Lietuvos diplomatijos šefas dr. 
S. Bačkis su žmona, iš Chicagos 
atvykęs Ateitininkų federacijos 
vadas J. Polikaitis, iš Putnamo 
— prel. V. Balčiūnas, kun. dr. V. 
Cukuras ir kt., iš New Yorko — 
kun. K. Pugevičius, Lietuvių 
Informacijos centro vedėja G. 
Damušytė, istorikas dr. R. 
Misiūnas, būrelis kaimyninės 
Baltimorės lietuvių. Taip pat ir 
amerikiečių — valstybės depar
tamento pareigūnų, Helsinkio 
grupės narių ir kitų. 

Svečią čia pristatė rūmų 
šeimininkas St. Lozoraitis, pa
stebėdamas, kad vos Svarinskui 
pasiekus V. Europą, jis prisi
statė Lietuvos pasiuntinybėje 
Vatikane, kur Lozoraitis turėjo 
garbę garbingam kovotojui už 
tikėjimo, žmogaus ir tautos 
laisvę kun. Alfonsui Svarinskui 
išduoti Lietuvos pasą. Su tuo 
pasu jis dabar keliauja per lais
vąjį pasaulį. 

Kun. Svarinskas ilgesniame 
žodyje apžvelgė savo ilgo 
kančios kelio kai kuriuos 
etapus, kai kur naudodamas 
simbolius bei palyginimus 
stengės^ daugiau juokauti, 
tačiau ne kartą jo akyse prasi
verždavo ir ašaros. 

Nuskambėjus Lietuvos kan
kinio kalbos paskutiniems žo-
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. INTERNATIONAL 
L I N D U S T R I E S 

International Industries 
10401 South R o bert s Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS • 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtini patarnavimą. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE Tj&dy&ST' 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090 

INTERNATIONAL M2{ 
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

8904 \/;i. 

8905 

8906 
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8908 

Maskva 1 nkt 
I i Čikagos: $2,->*o?uu 
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt 
I i Čikagos: $2,386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt 
I i Čikagos: $2,496.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt 
I i Čikagos: $2,366.00 

IŠPARDUOTA nkt.. Viena 3 nkt . liepos 13-28 d. 
I i New Yorko: $2,386.00 

Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 
I i New Yorko: $2,256.00 

Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d. 
I i New Yorko; $2,386.00 

Kaunas 1 nkt.. Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d. 
I i New Yorko: $2,256.00 

Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt.. rugsėjo 14-spalio 2 d. 
I i Čikagos: $2,848.00 I i New Yorko: $2,538.00 

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupes) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
G P U P I Ų KUPIOSE GALI BŪTI VIENA KITA PAPILDOMA VIETA G. T . INTERNATIONAL TVARKO 
• ĮSUS KELIONIŲ REIKALUS TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS | MUS. 

G. T. I N T E R N A T I O N A L , INC. 
10401 R O B E R T S ROAD 
PALOS Hlt l.S, IL 6 0 4 6 5 
T E L E F . : (312) 4 3 0 - 7 2 7 2 #K 

džiams, visi spontaniškai jam 
sugiedojo Ilgiausių metų. Čia 
Puebla instituto žymenį gavusį 
kun. A. Svarinską, didžiai 
malonų, kalbų ir šiltą asmenį, 
dar pasveikino Washingtono 
ateitininkų sendraugių vardu 
sporto veteranė E. Vodopolie-
nė ir architektas A. Barz-
dukas. Taip besisvečiuojant ir 
besišnekučiuojant tiek su kun. 
Svarinsku, kuris visą laiką 
buvo žmonių apstotas, tiek su 
kitais, ypač tik ką atvykusiais 
į svečius iš Lietuvos, priartėjo 
vakaras ir laikas skirstytis iš 
šių jaukių nepriklausomai Lie
tuvai pr iklausančių rūmų, 
kuriuose vis drąsiau lankosi ir 
svečiai iš okup. Lietuvos. 

Lietuviai Californiįoj 

LIETUVIŠKA MUZIKA 
CALIFORNIJOJE 

Paulius Viskanta, Loyola uni
versiteto studentas, dirba šio 
universiteto radijo stotyje, 
KXLU, 88.9 FM banga, ir garsi
na Lietuvos vardą visoje Pieti
nėje Californijoje. Jis jau turėjo 
dvi ilgas lietuviškos muzikos 
programas. Pirma programa per 
Dr. Mark Born valandėlę, kur 
amerikiečius klausytojus supa
žindino su lietuvių liaudies mu
zika. Antra programa paruoš-

(Nukelta į 5 psl.) 

z PASAUUO LIETUVIŲ CENTRAS 
skelbia naujai prisidėjusių rėmėjų sąrašą: 

$1,500 — Algirdas Argaitis, Willow Springs, IL 
$1,000 — Lietuvių Skautų Sąjunga, U.S.A., Romas ir 

BanTuiė Kronai, Clarendon Hills, IL, Rimas ir Janina Vie
nužiai, Michigan City, Ml, P. J . Marks, Chicago, IL., Joseph 
ir Mary Vizgirdai, Aurora, IL. 

$250 — Vincas Grėbliūnas, Chicago, IL 
$200 — Vytautas Vygantas, Dalias, TX, Romas ir Virgi

nija Kankai, Orland Park, IL 
$100 — Paul ir Loretta Gvazdinskai, Dovvners Grove, IL 
$20 — V. Raulinaitis, Palos Hills, IL 
$10 — Angelo ir Albina Gizzarelli, Barrington, R.I. 
$10 — Frank VVilliams, Fair Lawn, N.J. 
$10 — Marijonas Naruševičius, Patterson, N.J. 
$10 — John ir Jean Svagždys, Brockton, MA. 
Visiem rėmėjams didelė padėka. 

WeDo 
ITAL CONVERSION 

vaizdajuosčių IŠ IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 
Greitas patarnavimas, žemos kainos 

Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/j®& (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S. HARLEM 
ORLANO PARK, IL 60462 

532-7799 

2321 W. DEVON AVE. 
CHICAGO, IL 60659 

312-338-9033 

DOMITĖS LITUANISTIKA? 
Važiuokite į XV Lituanistikos seminarą. 

Dviejų savaičių intensyvūs lietuvių kalbos, 
literatūros ir istorijos kursai suaugusiems. 

Rugpjūčio 6- 20 dienomis 
La Salle Manor rekolekcijų namuose 

Plano, Illinois (netoli Chicagos) 

Rašykite: Lituanistikos seminaras 
5620 S. Clarsmont 
Chicago, IL 60636 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-81M 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

frr = 
T A I S O M I SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 

MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į: Hermis Deckys 

Tai. ••6-6624 
Nuo t v. ryte Iki 8 v. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 
\ * • - — . 

. - 4 
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CLASSIFIED GUIDE 
RE/MAX r GREIT 
REALTORS ' PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 

3 6 1 - 5 9 5 0 636-6169 

Norint iej i P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą prašome 
paminėt i , kad esate arba,norite būtt 
R i m o S tankaus kl ientais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai 

M.L.S. — BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Su eile metų patyrimu greit ir sąži
ningai patarnausiu pirkime bei par
davime. Kreiptis tel. 767-0600 ar
ba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona atop Raal Estate 

ATDARA APŽIŪRĖJIMUI 
SekmadlenĮ, liepos 9 nuo 1 • 4 v . p.p. 

No. 498 — „Octagon" namas; 6 kamb.; 
1V2 prausyklos pirmame a.; 4 kamb., 2 
mieg. antram a. šildomas rūsys: 2 auto 
mūrinis garažas. Šoninis (važiavimas; 
didelis sklypas; nauja šildymo sistema, sto
gas ir elektra; aluminio apdaila Puikiai 
išlaikytas, švarus; daug priedų. Skam
binkite dabar, tel. 439-8600. 

No. 505 — 59 th * Hamlln 6 butų puikus 
namas, ,,custom-buitt". Du butai su 3 mieg. 
savininkui; 2 butai su 2 mieg. ir 2 butai su 
1 mieg. Didžiulis kiemas; 2V2 auto. 
garažas. Beveik nereikia pnežiūros, puikiai 
išlaikytas, 25 metų amžiaus. Skambinkite 
dabar 

' • "J'. : 
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MIELAI 
PATARNAUSIU 
PERKANT AR 
PARDUODANT 
NUOSAVYBĘ 

NUOSAVYBĖS ĮVERTINIMAS VELTUI 
KREIPTIS: RITA SLAPŠIENĖ 

tel . namų: 430-2793 

MMS 1KSOCUTES 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel . 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 

kelblumų. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10<>/0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZA'OLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

-=s> 
. L E K T R O S 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 

JŽmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

686-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Du vyrai, jauni lietuviai ieško 
d a r b o . Dirba visokį darbą. 
Skambinti po 6 v.v. 

Tel . 312-448-6580 

V E N C K A U S K A S . I N C . 
Bul ldars A R o m o d o l i n g 

Porches & Decks • Floor * Wall Tile 
Aluminum S'ding & Trim • Kitchen & Baths 
Masoory »Rec Rooms 
Additions •Insu'ance Repairs 

Pator ( 3 1 2 ) 4 4 8 - 0 1 1 3 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja , Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas j u m s 

patarnavimas 

5 6 1 0 S. Pulaski Rd. , Ch icago 
P H O N E - 581-4111 

V . T . ELECTRIC CO. 
L icensed . Insured — Bonded 

4 3 8 - 8 9 3 7 
Elekt ros ir namg apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytau tas Taras 

R E A L ESTATE 

H mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik to ras Š ima i t i s , Reg . Broker is 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
5953 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IL 60629 

Ta i . 436-7878 

KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 & 438-8600 

ARA REALTORS, INC. 
PERKANT PARDUODANT NAMĄ 
ar bet kokią nekilnojamą nuosavy
bę, sąžiningai ir mielai jums patar
naus 

VALDA PAŠKUS 
* kalba lietuviškai 
* namu; įvertinimas — verrui. 
596-6222 » ' 857-7187 

Sav. parduoda liuksusinį 2 
mieg. „condominium" prie 79 ir 
Harlem. Rami apyl., arti krautuvių 
ir susisiekimo. Kaina $59,900. 
Skamb. 496-8406. 

FOR RENT ~ ~ ~ 

Išnuomojamas 1 modemus butas 
Marquette Parko apylinkėje; I a., 41/2 
kamb. (2 mieg.). Su šiluma ir oro 
vėsinimu. 

Skambinti 598-6193 

MAROUETTE PARKE linuom. bu
tas su 1 mieg., su šiluma, šaldytuvu, 
virimo pečium, su baldais arba be 
baldų, suaugusiems be gyvuliukų. 
Skambinti po 5 v.v. 476-2343. 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami č ia jų 

re ikmenis . Pasinaudoki te pa tog iu 

p lanu at idedant pasir inktus reik

men is ypa t inga i p roga i P i lna i 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v i m a s A t idary ta p i r m a d i e n i ir 

ketv i r tad ien i vakarais iki 8 va lan 

dos Ant rad. i r t rec iad. susikalbėsit 

l ietuviškai . 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6*8998 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
(Atkelta iš 4 psl.) 

ta Pauliaus truko dvi valandas, 
kur buvo pristatyta lietuvių 
muzika nuo Čiurlionio simfo
nijų iki etnografinių ansamblių 
dainų ir šokių. Paulius dėkoja 
Californijos Lietuvių radijo dar
buotojui Vladui Giliui už 
leidimą pasinaudoti jo muzikos 
rinkiniu. 

Paulius Viskanta taip pat 
pasirūpina, kad lietuvių orga
nizacijų renginių pranešimai 
būtų veltui transliuojami per 
KXLU radijo stotį. Jau ameri
kiečių tarpe buvo pagarsintos 
Lietuvių Dienos ir neseniai 
įvykusi „Spindulio" 40 metų 
sukaktuvinė šventė. 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 

MOKSLO METŲ PABAIGA 

Birželio 3 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos kieme susirinko moki
niai , ka r tu su tėveliais, 
giminėmis, draugais ir mokyto
jais, mokslo metų baigimo iškil
mėms. Net atvyko Ugnė Skrip-
kutė iš San Diego. 

Iš pat ryto, tautinių šokių 
mokytoja sukvietė visus moki
nius tautinių šokių repeticijai, 
pasiruošti kitos dienos „Spin
dulio ansamblio" Jaunimo 
šventei. 

Iškilmės pradėtos šv. Mišio-
mis, aukojamomis parapijos 
klebono, prel. Algirdo Olšausko. 
Patarnavo mokiniai Andrius 
Pupius ir Aras Matis. Skaiti
nius skaitė Vanesa Kašelionytė, 
Vaida Kiškytė, Rima Mulokaitė 
ir Daina Žemaitaitytė, kuri ir 
fleita pagrojo „Panis 
Angelicum". Giedojo penkto 
skyriaus mokinės. Šalia duonos 
ir vyno, aukojimui atnešė 
mokyklos metrašt į , gėles, 
trispalvę ir plakatus. Mišioms 
pasibaigus, tikybos mokytoja 
Jūratė Venckienė savo moki
niams padovanojo kryželius, ku
riuos pašventino prel. Olšaus
kas. 

Akademiją pradėjo mokyklos 
vedėja Marytė Newsom. Pasvei
kino atvykusius, ir paskelbė, 
kad šiais metais švenčiame mo
kyklos 40 metų Jubiliejų. Prieš 
40 metų, prel. Jonas Kučingis 
įsteigė šv. Kazimiero litua
nistinę mokyklą. 

I garbės prezidiumą pakvietė 
Lietuvos generalinį konsulą 
Vytautą Čekanauską, Švietimo 
tarybos vakarų pakraščio mo
kyklų inspektorių Igną Me
džiuką, Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų apygardos pirmininkę 
Angelę Nelsienę, buvusį mo
kyklos direktorių Vladą Pa
žiūrą, mokyklos vadovybės 
narius Algimantą Žemaitaitį ir 
Violetą Gedgaudienę. 

Šiais metais 12 metų kursą 
baigė sąžiningos, veiklios ir 
gabios abiturientės Teresytė 
Giedraitytė, Lidija Tompaus-
kaitė ir Vilija Žemaitaitytė. 

Abiturientes ir visus susirin
kusius pasveikino prel. 
Olšauskas. Dėkojo tėveliams už 
rūpestį, ir minėjo, kad dvi kar
tos yra lankiusios šią mokyklą. 
Prel. Olšausko nuomone, „Kiš
kių darželio" gausumas rodo, 
kad mokyklos ateitis šviesi. 

Generalinis Lietuvos konsu
las Vytautas Čekanauskas 
abiturientėms įteikė baigimo 
atestatus. LB Vakarų apygar
dos pirm. Angelė Nelsienė 
papasakojo savo mokytojavimo 
laikų prisiminimus ir baigian
čioms pareiškė gražius linkė
jimus. 

Mokyklų inspektorius Ignas 
Medžiukas džiaugėsi, kad 
savanoriška mokykla išsilaikė 
net 40 metų. Pasveikino 
abi turientes ir įteikė LB 
Švietimo tarybos paramą 
mokyklai. 

Sekantį žmogų pristatydama 
Marytė Newsom paklausė 
publikos: „Ką ponas Pažiūra 
visada turėjo savo kišenėje?" 

Visi šnabždėjo, „saldainiu
kus"... Buvęs mokyklos direk
tor ius Vladas Pažiūra 
pasveikino visus ir paminėjo 
Romo Kalantos istoriją. 

Abiturienčių vardu, žodį tarė 
Teresytė Giedraitytė. Abitu
rientės įteikė savo mokytojui 
P ranu i Visvydai padėkos 
dovaną ir paminėjo, kad jos yra 
labai dėkingos jų mokytojams, 
Pranui Visvydai ir Juozui Ko
jeliui, kuris tuo laiku buvo 
išvykęs į Lietuvą. Rima 
Molukaitė tarė atsisveikinimo 
žodį jaunesnių klasių mokinių 
vardu. 

„Kiškių darželiui" įėjus į salę 
ir atsisėdus pirmoje eilėje, 
buvo pristatyti mokytojai. 

Algimantas Žemaitaitis supa
žindino su buvusiais mokytojais 
ir talkininkais: Vladu Pažiūra, 
Alfa Pažiūriene, Angele Nel
sienė, Vytautu Čekanausku, 
Bronium Raila, Ignu Medžiuku, 
O. Barauskiene, Laima Jarašū-
niene, Juozu Pupium, Rita 
Bureikiene, Vida Radveniene, ir 
kun. Algirdu Olšausku, įteikda
mas jiems padėkos lapus. 

Pasirodė „Kiškių darželis", 
kurį mokė Aldona Butkienė ir 
Inga Nelsaitė. Mokytojos jiems 
įteikė pažymėjimo lapus ir 
dovanėles. Parengiamąjį skyrių 
pristatė mokytoja Danguolė 
Kuolienė. Mokytojai iššaukė sa
vo skyrių geriausius mokinius: 
mok. Regina Jogienė, pirmo 
skyriaus pirmąją mokinę Audrą 
Griciūtę. 

Trečio sk. mok. Virgilija Nel
sienė — pirmąjį mokinį Arūną 
Dūdą. 

Mok. Gailė Radvenytė ketvir

to sk. pirmąją mokinę Viliją 
Gulbinaitę. 

Penkto sk. mok. Aldona 
Kudirkienė — Aidą Kuolą ir 
Viliją Sekaitę. 

Mokytojos Genovaitė Plukie 
nė ir Audronė Žemaitaitienė — 
septinto sk. geriausia mokine 
paskelbė Dainą Žemaitaitytę. 

Dešimto sk. auklėtojas Rolan
das Giedraitis įteikė dešimties 
metų mokyklos lankymo atesta
tus Tanyai Barauskaitei, Vincui 
Giedraičiui, Vanesai Kašelio-
nytei, Andriui Kudirkai, Pau
liui Kudirkai, Petrui Mošins-
kui, Rimai Mulokaitei, Vaidui 
Sekui, Aidui Skripkui, Ugnei 
Skripkutei, Vanessai Varnaitei, 
Tomui Viskantai, Dariui Vit
kui, ir Vytui Žemaitaičiui. Ge
riausiais pažymiais baigė Tanya 
Barauskaitė ir Vanesa Kašelio
nytė. Antru mokiniu baigė 
Vytas Žemaitaitis ir trečia 
mokinė buvo Rima Mulokaitė. 
Pažymėjo, kad Vaidas Sekas ne
praleido nei vienos pamokos. 
Padėkojo Vytui Žemaitaičiui už 
Mišioms patarnaujančių berniu
kų paruošimą. 

Onos Razutienės vardo pavyz
dingo mokinio premija įteikta 
Teresytei Giedraitytei. Tai 
didelė garbė. Valio, Teresytė! 

Lietuviškai besimokančių 
vaikų klasę mokė Dalia Jasiu-
konienė, Dalytė Trot-nan, 
Andrytė Giedraitytė ir Dalytė 
Navickaitė. Vyresniųjų klasę 
mokė Violeta Gedgaudienė. Ši 
klasė vis auga ir jai ieškoma 
naujo mokytojo. 

Atsisveikinimo žodį t a r ė 
Marytė Newsom, linkėdama 
smagių vasaros atostogų ir 
kviesdama visus grįžti ateinantį 
rudenį. 

Gailė Radveny tė 

A.tA. 
HERTAI MARIJAI VYGANTIENEI 

mirus, jos sūnums dr. MINDAUGUI ir dr. VYTAU
TUI bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Aleknų ir Rėklių šeimos 

Reiškiame gilią užuojautą mielai kolegei BRONEI 
KOVIENEI, jos seserims bei jų šeimoms, jų motinai 

A.tA. 
TERESEI LUKŠTIENEI 

mirus. Didžiuliai 
Burbai 

Meldžiame Amžinosios Šviesos 

A.tA. 
TERESĖS LUKŠTIENĖS 

gyvybei užgesus. Guodžiame jos paliktuosius: dukras 
G. DRAUGELIENĘ, L. MARČIULIONIENE (mūsų 
mielas draugijos nares), B. KOVIENĘ, vaikaičius — 
žentą ALEKSANDRĄ ir visus velionės artimuosius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

•-. , • • • *m 

P A D Ė K A 
A.tA. 

BARBORA STANKAITIENĖ 
NAŠLIŪNAITĖ 

Mūsų brangi motina, uošvė, teta, senelė ir prosenelė mirė 
1989 gegužes 30 dieną Putnam, CT, palaidota birželio 2 Čika
goje, Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigams V. Mikolaičiui ir J. 
Vaškui, MIC, už atnašautas gedulingas šv. Mišias Svč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir palydėjimą J 
kapines; kun. V. Mikolaičiui už bažnyčioje pasakytą 
prasmingą pamokslą ir maldas koplyčioje, o taip pat ir kunigui 
klebonui J. Kuzinskui, atsilankiusiam koplyčioje ir vadovavu
siam maldcms. 

Esame dėkingi solistui A. Grigui, savo giedojimu šv. Mi
šių metu praturtinusiam laidotuvių apeigas, ir muzikui A. 
Vasaičiui, palydėjusiam solisto giesmes vargonais. 

Mūsų v:sų gili padėka giminėms, joniškiečiams, mamos 
artimiesiems ir pažįstamiems, šeimos draugams ir visiems, 
kurie taip gausiai aukojo šv. Mišioms, labdarai ir kitiems 
tikslams ir užprašė amžinąsias šv. Mišias ir novenas. 

Nuoširdžiai dėkojame už prisiųstas gėles ir išreikštas 
užuojautas žodžiais, laiškais bei spaudoje mūsų liūdesio valan
doje. Dėkojame visiems, kurie aplankė velionę koplyčioje ir 
dalyvavo laidotuvėse ir kuriems asmeniškai nebuvo įmanoma 
padėkoti. 

Nuoširdžią padėką reiškiame Putnamo Matulaičio 
namuose dirbančioms ir vadovaujančioms Nekalto Prasi
dėjimo seseiems, kurios mūsų motinos ilgos ir sunkios ligos 
metu ja rūpinosi, už ją meldėsi, ją lankė ir slaugė. Dėkojame 
gailestingųjų seserų štabui ir ypatingai dėkojame p. R. 
Taunienei už jos nepaprastai nuoširdų rūpestį mūsų motinos 
reikalais bei patarnavimus, kurių mes niekad neužmiršime. 

Dėkojame karsto nešėjams, palydėjusiems mūsų motiną 
į amžinojo poilsio vietą. Dėkojame laidotuvių namams: 
Gilman Funeral Home direktoriams A. ir L. Bellerose, Put
nam, CT ir Marąuette Funeral Home direktoriams D. Petkui 
ir L. Gasūnui, Čikagoje, už gražų ir nuoširdų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū! 

Sūnus Liudas Stankaitis, dukterys — Vladė Par-
gauskienė. Dana Stankaitytė, Ona Baužienė, jų šeimų 
nariai ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. liepos mėn. 8 d. 

Mylimai mamai 

. c A.tA. 
ADELEI SAUKAITIENEI 

mirus, liūdinčius dukrą ALBINĄ ir žentą VYTAUTĄ 
GAIŽUČIUS, anūką su šeima ir visus artimuosius 
gimines širdingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Roma ir Algis Balčiūnai 
Margarita ir Vaclovas Momkai 
Irena Radienė 

A.tA. 
MAKIJAI HERTAI VYGANTIENEI 
mirus, jos sūnus dr. MINDAUGĄ ir dr. VYTAUTĄ 
su šeimomis bei gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Genovaitė Ažubalienė 
Dalia Woss su šeima 

A.tA. 
HERTAI MARIJAI VYGANTIENEI 

mirus, jos sūnums VYTAUTUI ir MINDAUGUI bei 
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

Janušonių šeima 

AMCRICAfi TfiAVEL SERVICE BUPEAU 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TE L. (312) 238-9787 r 

1989 m. KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 

6. Ltopos 11 • Ltopos 30 
7. U«pos 24 • Rugpjūčio 09 
8. Uopos 29 • Rugpjūčio 16 
9. Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16 

10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01 
12 Spalio 03 • Spalio 16 

Maskva 2. 
Maskva 2, 
Maskva 1 
Maskva 1, 
Maskva 2. 
Maskva 2, 
Maskva 1, 

Vilnius 15. Maskva 1 
Vilnius 10. Leninqradas 2. Maskva 
Kaunas 15 Maskva 1 
Vilnius 10 Leningradas 2, Maskva 
Vilnius 10. Ryga 2, Maskva 1 
Vilnius 15 Maskva 1 
Vilnius 10. Maskva 1 

Chicago 
2.795 00 
2.695 00 
2.695.00 
2,595 00 
2.595 00 
2795 00 
1.895 00 

New York 
2.645 00 
2.545.00 
2,545 00 
2.44500 
2.445.00 
2,64500 
1.850 00 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Ave.. Chicago. IL 60643 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui i Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams 

A.tA. 
WANDA KATAUSKAS 

(BALČIŪNAITĖ) 

Gyveno Chicago, IL, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. liepos 6 d., anksti ryta. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joseph A.; du sūnūs: 

Joseph A., žmona Eleanor ir Peter A., žmona Arlene; duktė 
Mary Ann Kay; 7 anūkai; du proanūkai; 4 seserys: Valene 
Lewandowski, Florence Werkmeister, vyras Arthur, Lorraine 
Klimas ir Eleanor Dachota bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė I. C. Mothers Club, St. Teresa Society of 
Brighton Park & Marąuette Park, Cardinal Mundelein 
Vvomen's Auxilliary #3024, Holy Cross Hospital Auxilliary, 
Sisters of St. Casimir Auxilliary, Chapter 6, amžina narė 
Womens Guild of Balzekas Museum ir Lithuanian Club of 
Beverly Shores, Indiana. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, liepos 8 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir sekmadieni nuo 12 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 
So. California Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 10 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10 vai. įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, sūnūs ir duktė. 

Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid. Tel. 523-0440. 

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. Cal ifornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 69 th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . — Te l . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . . C i c e r o I l l i no i s 

PATARNAUJA ("HICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 652-5245 
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x Prof. V y t a u t a s L a n d s 
b e r g i s su žmona Graž ina 
atvyksta šeštadienį j Midway 
9:55 vai. ryto. Iš čia tiesiog žada 
aplankyti „Draugą", o paskui 
vykti į Seklyčią. Vakare 6 vai. 
bus pasitarimas su organizacijų 
pirmininkais ir 7 vai. praneši
mas Chicagos lietuvių visuo
menei Jaunimo centre. Sekma
dienį 10:30 vai. ry te Jaunimo 
centre bus spaudos konferencija. 
Jaunimas prašomas atvykti su 
tautiniais drabužiais ar Persi
tvarkymo sąjūdžio emblemomis. 
12:30 vai. jis padarys pranešimą 
Lemonto l ietuviams. Prof. V. 
Landsbergis yra Sąjūdžio pirmi
ninkas. 

x C l e v e l a n d o d i e n r a š t i s 
„The P l a i n D e a l e r " plačiai 
aprašo dr. Petro V. Kisieliaus 
išvarymą iš Maskvos aerodromo 
po septynių valandų laukimo, 
kad būtų sutvarkytas važia
vimas ir vokiečių lėktuvu išskri
dimas į Frankfurtą. Maskva tuo 
norėjo parodyti savo pergalę 
prieš Sąjūdį ir neįleisti gydytojo 
specialisto į gydytojų suvažia
vimą, nors dr. P. V. Kisielius 
turėjo tikrą rusų vizą ir buvo 
atlikęs visus formalumus. Jo 
neišleido net iš aerodromo. Jie 
žinojo, kad jis y ra priešingas 
k o m u n i z m u i , n o r s n i e k u o 
nenusikaltęs Sovietų Sąjungai. 
Maskva tuo įrodė, kad visuomet 
reikia klausyti įsakymų „iš 
aukščiau". 

x A m e r i k o s Lietuvių Mel-
rose P a r k o ir apylinkės klu
bą?. Melrose Park, III., per jos 
ka s in inką V. R a k a u s k ą 
atsiuntė „Draugo" paramai 30 
dol. ir palinkėjo geros sėkmės. 
Ačiū už viską. 

x F r a n k J a n u l i s , Sunny 
Hills, Fla., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, nuoširdus jo 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 15 dol. d ienrašč io 
p a l a i k y m u i ir 15 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x N A M A M S PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais ' 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x Akiniai s iunt imui į Lietu
vą. Kreiptis: j Aldoną Kamins
kienę. Optical studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa-
; sams ir kitiems dokumentams, 

kurias galima tuojau atsiimti . 
Amer ican T rave l Serv ice 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 

X h i c a g o , UI. 60643 . T e l . ' 
238-9787. 

(sk), 
x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambink i t e 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
S t ankus , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x Bal t ic M o n u m e n t s , Inc. , 

2621 W. 71 Street, Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Amer i can Travel Serv ice 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono i Chicagą. Los 
Angeles, Cleveland, ar ki tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke. kuris sut inka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant j kitus mies
tus. Ta pati patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems j Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n T r a v e l 
Service B u r e a u , 9727 S. Wes-
tern Ave., Ch icago , 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

% A k a d e m i n i o S k a u t ų są
j ū d ž i o nar ia i , sus i r inkę į 
jubiliejinę sąjūdžio stovyklą 
Rako stovyklavietėje, sveikina 
„Draugą" . J ie rašo: „Šiais 
metais švenčiame ir džiaugia
mės Varpo laikraščio 100 metų 
ir Akademinio Skautų Sąjūdžio 
65 metų sukaktimis. Tebūna tai 
paskat inimas kitiems darbams 
ir žygiams Lietuvos ir lietuvy
bės suklestėjimui. Ad Melio-
rem!" Pasirašo fil. Danutė 
Eidukienė ir fil. Al. Likande-
rienė. „Draugas" dėkoja Aka 
deminiam skautų sąjūdžiui už 
sveikinimus. 

x „ D r a u g o " gegužinė šie
m e t bus liepos 30 d., sekma
dienį, prie marijonų vienuolyno 
netoli „Draugo" patalpų. Pra
sidės 12 vai. šv. Mišiomis 
marijonų koplyčioje. Po to bus 
pietūs ir įvairūs laimėjimai. Jau 
dabar laukia komisijos nariai 
fantų laimėjimams. „Draugo" 
administracija bus atidaryta po 
p a m a l d ų . Čia b u s ga l ima 
užsimokėti prenumeratą, įsigyti 
knygų, plokštelių ir meninių 
dirbinių. 

x S p a u d o s kon fe r enc i j a 
a n g l i š k a i su prof. Vytautu 
Landsbergiu bus 10:30 vai. 
Jaunimo centre. 11:15 vai. j is bus 
Jaun imo centro sodelyje, kur 
kviečiama lietuvių visuomenė 
fotografuotis ir pasikalbėti. 
11:30 vai. automobiliais išvyks
tame į Lemontą, ku r bus lietu
viams pranešimas. Spaudos 
konferencija bus Jaunimo cen
tro mažojoj salėj. 

x P a t i k s l i n i m a s skelbime 
apie a.a. Teklę Lukštienę para
šyta, kad ji yra 90 metų. o turėjo 
būt i — ji y ra 98 metų. Už klai
dą administracija atsiprašo. 

X M o t e r i š k ų rūbų k rau 
t u v ė Evergreen Park Plazoje 
ieško pardavėjos nepilnam 
laikui (part time). Anglų kalbos 

. mokėjimas būtinas, nusima
nymas madose pageidautinas. 
Savininkai lietuviai. Skambin
t i dienos metu Robertui arba 
Vida i Kosmonams, tel. 
423-9200. 

(sk) 

x Dėmesio! Cholesterolio 
p a t i k r i n i m a s nemokamai dr. 
V ido Nemicko įstaigoje, 7722 
S. Kedzie Ave. pirmadienį, 
liepos 10 d. Tel. 471-3300. 

(sk) 

x Kr i š tanav ič iaus F o n d a s 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centi a. kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
mora l inė? ir ma t e r i a l i nė s 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre 
su: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 134-4545. Pirmi
n inkas Robertas Vitas. 

'sk), 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės-

pirkti ar parduoti namą Cicero. 
Bcrwyn, Riverside. Westchester 
ar kituose v;:': riniuose prie 
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Rea l ty , 5727 W. C e r m a k Rd„ 
Cicero , IL. Tel. 656-2233.1 M i 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras . Vik to ras Ša
tas — profesio-ialas nuosavybių 
apkainuotojas įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro 
vės ir privatus akmenys Je igu 
m e s nega l im pa rduo t i : mes 
ga l im p a t y s nupirkt i ! 

(ak) 

x Ba lzeko L ie tuv ių ku l tū 
r o s muzie jus rengia parodą 
apie paskutiniųjų laikų įvykius 
Lietuvoje. Parodos t iks las — 
supažindinti Amerikos visuo
menę su besikeičiančiomis sąly
gomis Lietuvoje ir t au t in ių 
darbuotojų siekimais. Parodos 
rengėjai pr imena visiems, kad 
Balzeko muziejus renka medžia
gą apie Lietuvą savo archyvams 
ir šiai parodai pr i ima visa, kas 
liečia dabart inius įvykius Lie
tuvoje, pvz. iš Lietuvos par
vežtas nuotraukas , skaidres, 
p laka tus , suvenyrus, knygas, 
video juosteles, spaudą ir kt . 
Visi Amerikos l ietuviai ir jų 
svečiai, ypač iš Lietuvos, y ra 
kviečiami aplankyt i muziejų. 
Dabar t inė paroda bus atidary
t a liepos 10 d. Dėl informacių 
kre ip t i s į Sigitą Balzekienę tel . 
312-788-7988. 

x L ie tuvos Vyčių 24 k u o p a 
kviečia visus prisijungti prie iš
važiavimo į Sportsman's Park 
prale is t i vakarą su mais tu ir 
p a s i v a ž i n ė j i m u v e ž i m ė l i a i s 
liepos 12 d. Informacijai skam
b i n t i F r a n k J u r g a i t i s t e l . 
767-8952. 

x Michae l L u b e r t , Chicago, 
111., lankėsi „Drauge" , pratęsė 
prenumera tą su 20 dol. auka . 
M. Lubert skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x K a z y s M a j a u s k a s iš 
Chicago , 111., m ū s ų garbės 
p r e n u m e r a t o r i u s , r ė m ė j a s , 
lankėsi administracijoje, pra
t ę s ė p r e n u m e r a t ą su v isa 
š imtine . Nuoširdus ačiū. 

x A n t h o n y L u n e c k a s , Chi
cago Ridge, 111.. p ra tęsdamas 
prenumeratą a ts iuntė 12 dol. 
auką. Zenonas Petreikis , Oak 
Lawn. 111., 10 dol. A. Paužuolis 
iš Chicago, 111., apmokėdamas 
sąskaitą, pridėjo 8.11 dol. auką. 
Visiems tar iame ačiū. 

x L.S.T. K o r p ! N e o Li thu
a n i a kviečia visą visuomenę 
dalyvauti laivo kelionėje a n t 
Michigan ežero liepos 23 d. nuo 
1 iki 4 vai. p.p. Tuo pačiu metu 
vyks Chicagos „Air Show". 
Visos vaišės bus parūpin tos ta i 
t i k r e i k i a a t s i v e ž t i ge r ą 
nuotaiką ir nuo saulės tepalų. 
Dėl tolimesnių detal ių skam
binkite vakarais Rasai Plioply- > 
tei 737-4173 arba skambinti Da
riui Balzarui 776-4975. 

(sk) 
x Č i k a g o s L i e t u v i ų S u v a l 

kiečių draugijos piknikas įvyks 
šį sekmadienį, liepos 9 d. Šau
lių namuose. Pradžia 12 vai . 
Bus cepelinai, kugel is ir ki t i 
įvairumai. Gros Kosto Rama
nausko orkestras. Visus kviečia
me dalyvauti. 

(sk) 

x 15 d i e n ų L ie tuvo je ! Š.m. 
rugsėjo 12 d. išskrenda ekskur
sija, kuri galės praleist i 15 die
nų Lietuvoje. Turės i te galimy
bės ilgiau paviešėti pas gimines, 
pakeliauti po Lietuvą, aplanky
ti įvairius miestus. Skubėki te 
regis t ruot is! Vietų skaič ius 
ribotas! Kreiptis: A m e r i c a n 
T r a v e l Se rv ice B u r e a u , 9727 
S. Wes t e rn Ave. , C h i c a g o , IL 
60643. Tel. 312-238-9787. 

(sk.) 
x Ligos d r a u d i m a s atvyku 

šiems iš Lietuvos ir ki tų kraš
tų. Kreiptis pas A. Laurai t į , A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x P a d e d u j ū s ų g i m i n ė m s 
L i e t u v o j e g a u t i p i n i g i n ę 
paramą. Pinigus į Lietuvą pri
s t a t au greitai, duodu aukštą 
k e i t i m o s a n t y k į . T e l . 
312-434-2655. Skambin t po 6 
v.v. 

(sk) 

x Pigiai p a r d u o d u t i nka 
m u s Lietuvoje n a u d o t i kom
p i u t e r i u s . Tarpininkauju juos 
persiunčiant ir surandu pirkėją. 
Tel . 312-579-3243. 

(sk) 

Lietuvių Fondo valdybos narė Ramoną Steponavičiūtė įteikia Kr. Donelaičio 
mokyklų direktoriui Juliui Širkai Fondo 4,500 dolerių paramos čekį. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— L i e p o s 2 d. K a n a d o j e 
buvo at idaryta Kretingos jau
nimo stovykla. Stovyklą suor
ganizavo L ina Ku l i av i enė , 
kurioje stovyklauja 90 gražaus 
lietuviško jaunimo. Stovyklos 
komendantas ir kapelionas yra 
kun. Edis Putr imas, stovyklos 
vadovė Rasa Poskočimienė, o 
religinę programą veda sesuo 
Margar i ta Bareikai tė . 

— A. a. R u p e i k a i t ė , Kaza-
k a u s k i e n ė , gimusi 1889 m. 

x I e š k a u m o t e r s p r i ž iū rė t i 
k ū d i k į ir gyvent kar tu . Bus 
parūpintas maistas, butas ir 
a l ga . K r e i p t i s : A l f r e d a s , 
206-435-8000. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS , 
namus parduoda greit. Įkaino- > 
j imas — vel tu i . Skambin t i 
Bell-Bace RE, tel . 778-2233. , 

(sk) 

x P a d e d u j ū s ų g iminėms 
L i e t u v o j e g a u t i p i n i g i n ę 
p a r a m ą . Pinigus į Lietuvą pri
s ta tau greitai, duodu aukštą 
keitimo santykį. Tvir ta garan
tija. Užsakymai pri imami iš 
kitų miestų. Tel.: 312-448-6580, 
I r e n a J u t z i . 

(sk) 
x „Lie tuva P a r c e l Serv ice 

praneša, kad nuo birželio 1 d. la
bai sumažėjo mui tas siunti
niams apmokant muitą vietoje. 
Visi vaikiški dalykai — be mui
to. Maisto produktai, vaistai — 
be muito. Siuntiniuose, kuriems 
apmokate muitą vietoje, galima 
siųsti mėsos ir žuvies konser
vus. Siunčiame kargo, parūpi
name įvairią aparatūrą, pri
imame ir neapmokėtų muitų 
siuntinius. Sąžiningas patarna
vimas. Darbo laikas pagal susi
tarimą. Kreipt is p a s J a n i n ą 
J u o d v a l k i e n ę , 4457 S. 
T a l m a n Ave., Ch icago , IL 
60632, tel.: 312-847-2614. 

(sk) 

x Embargo ! P A T R I A , 2638 
W. 71 St., Ch icago , IL, te l . 
312-778-2100 dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvė , 
praneša, kad Maskvos kargo 
sandėliuose esant prekių per
tekliui, Maskva skelbia laikiną 
embargo. Iki embargo panaiki
nimo PATRIA į Vilnių dovanų 
nesiųs. Tačiau važiuojantiems į 
Lietuva, turime didelį elektroni
kos bei kitu, ten pageidaujamų 
prekių pasirinkimą. 

(sk) 

birželio 13 d., mrė balandžio 30 
d. Buvo ištekėjusi už ūkininko 
Jono Kazakausko, mirusio 1975 
m., iš Betygalos. Antrai bolševi
kų bangai užeinant, pasi traukė 
su šeima į Vokietiją, o paskiau 
Kanadoje apsigyveno Saul Ste, 
Marie, Ont. Nuliūdime liko 
duktė Aldona ir vyras Alfonsas 
Trakinskai su šeima, duktė 
Audronė McCoy su šeima ir 
daug giminių Lietuvoje. 

- T o r o n t o „ A t ž a l y n o " 
pokylis ir koncertas buvo ge
gužės 13 d. Lietuvių namuose. 
Jie pašoko daugelį šokių, bet 
kad b ū t ų į v a i r i a u , buvo 
pasikvietę iš Chicagos ir „Gran
dies" šokėjus, vadovaujamus L 
Smieliauskienės. „Atžalyno" 
vardu įžanginį žodį pasakė 
Daina Gurklytė, „Grandies" 
vardu — Rasa Matusaitytė. 
„Atžalynui" grojo Dana Par-
gauskaitė, Kazys Deksnys ir 
Andrius Vaičiūnas, „Grandžiai" 
grojo iš Chicagos a ts ivežt i 
Darius ir Audrius Polikaičiai. 

x Lietuvių Kilmės — Lithu-
a n i a n H e r i t a g e s t o v y k l o s , 
kuri įvyks Dainavoje liepos 30 
— rugpjūčio 6 d., registracija 
tęsiama iki pa t stovyklos pra
džios. Stovyklautojai jau skirs
tomi į būrel ius ir užsiėmi-
mus-pamokas, todėl b ū t i n a 
registruotis kuo anksčiau. Užsi
registravusiems sveikatos for
mos ir aplinkraštis bus siun
čiami sekančią savaitę. Sto
vyklos vadovai bei mokytojai: D. 
Astras, R. Bumeikis , D. Ba
r a u s k a i t ė , M. C u r r i e r , A. 
Fielding, M. Jasevičiūtė, J . 
Mayer, K. Petrulis, L. Damu-
šytė, G. Udrys, B. Veselkienė, 
V. Veselka, V. Viskantienė, J . 
Zelweinder, M. Zelweinder, V. 
Zelweinder. Informacijai teirau
tis pas: R P e t r u l i e n ę , te l . 
313-626-4709. 

(sk) 

x P a i e š k o m a Kavolius-(is) 
Vy tau ta s , A n t a n o . Iki išvy
kimo iš Lietuvos gyveno Lietu
voje, Radviliškio mieste. Palai
kė ryšį su Lietuva iki 1965 m. 
per tetą iš JAV Stonkus, Rožė. 
Po tetos mirties ryšys nutrūko. 
Prašyčiau atsiliepti Vytautą 
Kavolių-(į) ir tetos Stonkaus 
Rožės sūnų Stonkų adresu: M. 
Ignai tytė-Kavolienė, c/o V. 
Ignaitis, 100 Quebec Ave. #907, 
Toronto , O n t . M6P 4B8 , 
Canada, tel. 1-416-769-6734. ar
ba Lithuania, Alytus, Jemel 
janovo 27 10. Kavolius Algir
das, Antano. 

(sk) 

— A. a. A u g u s t i n a s Kudž-
m a , 71 metų amžiaus , mirė 
birželio 8 d. Montrealyje. Iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
buvo palaidotas Notre Dame des 
Neigęs kapinėse. Nul iūdime 
liko žmona, dvi dukros, sūnus ir 
g iminės . 

— Bi rže l in ių t r ė m i m ų mi
n ė j i m a s Toronte buvo birželio 
14 d. Eisenoje dalyvavo visi pa-
b a l t i e č i a i . E k u m e n i n ė s 
pamaldos buvo Šv. Jono pa
rapijos bažnyčioje. Iš lietuvių 
dalyvavo šauliai, skau ta i ir 
A n a p i l i o mote rų d raug i jos 
nares . Skaitė adv. Joana Kurai-
te-Lasiene ir kun. Andrės Taus. 
E v a n g e l i j ą s k a i t ė k u n . J . 
S t a škus , pamokslą sakė kun. 
J u r i s Calitis. Iškilmės baigtos 
visų Pabaltijo tau tų h imnais 

— C a l g a r i o , Alb . , l i e tuv ia i 
sus i r inko Krauzų namuose pa
gerbt i Elvyros Krauzienės tėvą 
Joną Stankevičių jo 80 metų 
sukaktyje . J is anksčiau keletą 
metų gyveno Australijoje, bet 
panoro persikelti arčiau savųjų. 
Buvo iškviestas dukters Elvyros 
ir žento Arvydo Krauzų bei jų 
dukters , studijuojančios Toronto 
univers i te te , Veronikos Krau-
za i t ė s . J . S tankev ič ius y ra 
ve ik lus l ie tuvių t a rpe , j a m 
sukakty je įteikė t au t i nę juostą 
Nelė Astravienė ir svečių var
du pasveikino. 

— H a m i l t o n o a t e i t i n i n k a i 
savo veiklos sezoną užbaigė bir
želio 3 d. J i ems įdomiai pa
kalbėjo Gabija Pe t rausk ienė iš 
Toronto. Muzikinę dalį atliko V. 
Povilonis su savo grupe. Buvo 
vaidinimėlis , paruoš tas F . Gu-
dinskienės ir D. Trumpickienės. 

— W i n n i p e g o , M a n . , l ie tu
v i a i Motinos dieną paminėjo 
gegužės 14 d. Pamaldas a t la ikė 
Šv. Kazimiero bažnyčioje ir 
pamokslą pasakė prel. Jus t inas 
B e r t a š i u s . Po p a m a l d ų 
bažnyč ios salėje buvo aka
deminė dalis. Atidarė pirm. Ma
r ius Timmermanas . Po oficialios 
dal ies visi buvo pavaišint i . 

— A. a. V i k t o r a s R i č a r d a s 
B u r o k a s (Borax) , 74 metų 
amž iaus , mirė balandžio 6 d. 
Winnipege . Nul iūdime liko dvi 
seserys ir brolis su šeimomis. 

— A.a . M a r i j o n a s M a r k u s 
( M a r k u v ė n a s ) , 80 m e t ų 
amž iaus , mirė balandžio 20 d. 
Winnipege, Man. Kilimo buvo iš 
K a u n o , Kanadon atvyko prieš 
antrąjį karą. 

— A. a. P e t r a s P r a n y s (Pra
n e v i č i u s ) senosios kar tos atei
vis, mi rė Winnipege gegužės 14 
d. Nuliūdime liko žmona, duktė 
ir s ū n u s su šeimomis ir daug 
giminių . 'v 

— A u š r o s V a r t ų p a r a p i j a 
H a m i l t o n e s u r e n g ė v a i š e s 
chorui ir klebonas kun . J . Liau-
b a padėkojo chorui už giedojimą 
bažnyčioje. Ypač buvo dėkingas 
choro vadovei Darijai Deksnytei 
už pasiaukojimą repeticijoms ir 
giedojimui bažnyčioje. 

— A. a. K o s t a s G r u d z i n s -
k a s , 8 1 m e t ų a m ž i a u s , 
Hami l tone mirė ir buvo paly

dė ta s į Šv. Jono kapines Mis-
s i ssaugoje . Jo l a ido tuvėmis 
rūpinas i pusbrolis G. Melnykas. 
Lietuvoje liko sesuo su šeima. 

— W i n d s o r o L B a p y l i n k ė 
s u r e n g ė M o t i n o s ' d i e n o s 
minėjimą. Buvo pamaldos, o po 
pama ldų susir inko į salę. Rūta 
Kura i t ė ir Danutė Giedriūnaitė 
visas motinas papuošė gėlėmis. 
Pa t į minėjimą pradėjo LB apy
l inkės p i rmininkas dr. Č. Ku
ras . Dienai pritaikytą programą 
a t l i ko valdybos n a r ė s Valė 
Tautkevičienė ir Onutė Vin-
dašienė, padainuodamos keletą 
da inų . Minėjimas buvo baigtas 
O. Giedriūnienės paruoštais pie
t u m i s . 

— H a m i l t o n o A u š r o s V a r t ų 
parapijos choras Tėvo dienos 
proga surengė gegužinę, kur i 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
C h o r a s l aba i d ė k i n g a s už 
gegužinės rengimą pirmininkui 
J . S tankui , šaudymo pravedėjui 
V. Svilui ir klebonui kun . J. 
L iauba i . 

CHICAGOJE 
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A R C H I T E K T A S 

Ričardas Bl ins t rubas , vos 
me tus padirbęs didelėje archi
t e k t ų bendrovėje Griswald, 
Heckel & Kelly, buvo vadovybės 
įver t intas kaip gabus planuo
tojas ir paskirtas planavimo 
skyr iaus viršininku — Senior 
Project Designer, Su naujom 
pareigom duotas nemažas algos 
pakėl imas . 

Archit. Ričardas Blinstrubas 

Ričardas yra baigęs Illinois 
un ive r s i t e t ą Urbanoje. Ten 
buvo aktyvus studentų meno 
veikloj, ne t režisavęs šokių ir 
muzikos spektaklius. 

Jo srities planavimo darbai ir 
projektai profesūros buvo labai 
a u k š t a i ver t inami . Naujose 
atsakingose pareigose j aunam 
archi tek tu i l inkėtina sėkmės. 
J o pasisekimais džiaugiasi tėvai 
I r ena (Simaitytė) i r Rimantas 
Bl instrubai , seneliai: Eugenija 
i r Bronius Blinstrubai ir Juze
fą ir Viktoras Šimaičiai. 

V.V.Š. 

— O t t a w o s u n i v e r s i t e t e 
birželio 2 d. buvo surengtas pa-
baltiečių seminaras, kur iame 
kalbėjo Allan MacLaine, Kana
dos užsienio reikalų ministerijos 
Sovietų Sąjungos ir Europos 
r e i k l ų vedėjas. Paba l t i eč ių 
ats tovai j a m davė patarimų, 
k a i p K a n a d o s v y r i a u s y b ė 
t u r ė tų laikytis Pabaltijo t au tų 
pavergimo reikalu. 

ISPANIJOJ 
— Ispan i jos L B r y š i n i n k ė 

B e a t a Mons tav ič iū tė pranešė, 
kad pagal PLB statute duo
t u s nurodymus įsteigiant LB 
krašto valdybą arba kraštų ryši
ninkus, priima Lietuvių chartos 

•dėsnius ir rašo: „Tikiu, kad per 
mūsų veiklą Ispanijoje galėsime 
prisidėti prie bendro Lietuvos 
laisvinimo darbo". Jos adresas: 
Alfonso XH nr. 15, 5toB, Madrid 
28014, Spain. 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 90029 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9-6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 

Hinsdale, IL 60521 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 




