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

Žinios iš vyskupijų 
Biržai. Pabiržė. Nemunėlio 

Radviliškis. 1988 m. spalio 9 d. 
kardinolas V. Sladkevičius 
lankėsi savo tremties vietose: 
Nemunėlio Radviliškyje, Pabir
žėje, o taip pat ir dekanato cent
re — Biržuose, kur tremties 
metais tikintiesiems ne kartą 
vedė rekolekcijas, vadovavo 
atlaidų iškilmėms. Visose 
parapijose kardinolas buvo 
šiltai sut iktas , bene įspū
dingiausiai Ganytoją sutiko 
Nemunėlio Radviliškio tikin
tieji (N. Radviliškyje kardinolas 
praleido 17 tremties metų), jie 
su tautinėmis trispalvėmis ir 
popiežiaus dvispalvėmis kardi

nolą į bažnyčią atlydėjo nuo 
parapijos pakraštyje esančio 
Medeikių kaimo. 

Savo pasakytame žodyje kar
dinolas akcentavo, jog sunku
mai tikinčiojo gyvenime nėra 
pralaimėjimas, bet „raktas į 
didžiausias Dievo malones". 

* * * 
Kaunas. 1988 m. lapkričio 26 

d. 17 vai. Kaune Karmelitų 
bažnyčioje buvo minimas Lietu
vos kariuomenės įkūrimo Ne
priklausomoje Lietuvoje 70-tis. 
Pamaldas pravedė Lazdijų de
kanas kun. Vincentas Jalins
kas. 

Prancūzijos didžioji šventė 
Paryžius. — Prancūzijos sos

tinė vėl tapo pasaulio centru, 
kai ketvirtadienį prasidėjo 
prancūzų revoliucijos 200 m. 
sukakties paminėjimas, į kurį 
suvažiavo įvairiausių kraštų 
atstovai, o svarbiausia, kad čia 
tuo pačiu metu prasidėjo ir eko
nominė viršūnių konferencija, 
kurioje dalyvauja 7 didžiosios 
pasaulio valstybės. 

Prez. F. Mitterrand pradėjo 
Prancūzijos šventę, dalyvaujant 
Europos, Amerikos, Azijos ir 
Afrikos valstybių vadams, kai 
buvo dviejų jaunų aktorių 
skaitoma žmogaus teisių dekla
racijos 17 punktų, kurių pir
masis yra: „Visi žmonės gimę 
lygūs ir turi tokias pat teises". 
Prez. Mitterrand lydėjo JAV 
prez. Bushas, o kitoje pusėje 
Auksinio Kranto prez. Felix 
Houphouet-Boaigny. Orkestras 
grojo gedulingą muziką prie 
Trocadero rūmų t prisimenant 
žuvusius. Viena aikštė buvo pa
vadinta Žmogaus Teisių aikšte. 

Neplojo britų premjerei 
Žmonės plojo atvykstantiems 

prezidentams, ypač Filipinų pre
zidentei Aąuino ir Pakistano 
premjerei Bhutto, tačiau neplojo 
Britanijos premjerei M. That-
cher, kuri „Le Monde" laikraš
tyje pasakė, jog anglų Magna 
Carta 1258 m. buvo pirmoji 
išreiškusi žmogaus teises, o 
prancūzų 1789 m. deklaracija 
daug ką paėmusi iš anglų pa
skelbto dokumento, pridėdama, 
kad revoliucionieriai teroristai 
pasijuokė iš puikių ten išreikš
tų žodžių. 

Raktas prezidentui 
Prez. Mitterrand po to su 

visais prezidentais ir minis-
teriais pirmininkais Eliziejaus 
rūmuose pietavo ir laisvai šne
kučiavosi. Čia prez. Busbas 
įteikė Prancūzijos prezidentui 
buvusio Bastilijos kalėjimo 
raktą, kurį į Ameriką buvo 
atvežęs gen. Lafayette, padėjęs 
amerikiečių kovose prieš 
anglus. Raktas visuomenės ap
žiūrėjimui bus išstatytas iki 
liepos 22 d. naujų operos rūmų 
fojė. kur tada toje vietoje buvo 
Bastilijos vieta. 

Operoje 
Vakare visus valstybių vadus-, 

prez. Mit ter rand pakvietė 
dalyvauti simfoninės muzikos 
koncerte naujuosiuose Bastilijos 
operos rūmuose. Prez. Busbas 

buvo prez. Mitterrand ložėje. 
Čia buvo atlikta prancūzų 
muzika, dalyvaujant operos 
solistams ir chorui. Solistų tarpe 
buvo June Anderson, Teresa 
Berganza, Placido Domingo, 
Barbara Hendrick, Alfredo 
Kraus, Ruggero Raimondi, Shir-
ley Verrett. Dalį programos at
liko Paryžiaus baletas. Sceną 
paruošė Kanados architektas 
Carlo Ott, o režisavo ameri
kietis Bob Wilson. Buvo atlikti 
Gounod, Meyerbeerio, Masse-
net, Gluck, Saint-Seans, Bizet ir 
Berliozo kūriniai ir operų 
ištraukos. Baigta su Marseljete. 
Bastilijos operos rūmai prancū
zams kainavo 400 mil. dol., o 
visoms iškilmėms yra skirta 72 
mil. dol. biudžetas. 

Penktadienį popiet prasidėjo 
penkioliktoji ekonominė 
viršūnių konferencija, kurią 
Iždo departamento sekretorius 
N. Brady pavadino „pasaulio 
ekonomijos motoru". Septynių 
valstybių vadai aptars pasaulio 
ekonominius klausimus. Prane
šama, kad dolerio vertė padidėjo 
ir palūkanos buvo sumažintos. 
Kitą savaitę bus žinomi šios 
konferencijos nutarimai. 
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I?AKTAS trano MBg&ttnfe 

Iš protesto demonstracijų Vilniuje prieš Sovietų Sąjungos okupaciją 
Lietuvoje. Gaila, bet negalime priekyje stovinčių žmonių paskelbti, nes 
neturime jų pavardžių. 

Nuotrauka (SIA) — A. Petrulevičiaus 

Lietuvos ir išeivijos 
jaunimo sąskrydžio 

pareiškimas 

Prieš 96 metus gimė rašytojas Vin
cas Mykolaitis-Putinas. Prie rašy 
tojo gimtinės yra pastatytas šis stogą 
stulpis, o jo gyventame name Pilotiš
kėse, Gudelių apylinkėje, dabar 
viename namo gale gyvena rašytojo 
brolio sūnus, o kitame — įkurtas me
morialinis muziejus. 

Huettenfeldas, Vak. Vokieti
ja. — Mes, susirinkę 1989 m. lie
pos 7-9 dienomis Vasario 16-tos 
gimnazijoje, Vakarų Vokietijo
je, į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos surengtą sąskrydį, 
apibendrindami vykusias disku
sijas, pareiškiame: 

* Mus vienija bendras tikslas 
— Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimas. 

* Išeivijos jaunimas yra sudė
tinė ir aktyvi lietuvių tautos 
dalis. 

* Pasitikdami naujus Lietu
vos ir pasaulio visuomeninius ir 
politinius procesus, supran
tame, kad vykstančios per
mainos reikalauja naujai įver
t in t i Lietuvos va ls tybės 
atkūrimo aplinkybes ir taktiką. 

* Nuomonių įvairovę ir tarpu
savio toleranciją laikome natū
raliu ir būtinu dalyku, kuris 
turi užtikrinti demokratinės vi
suomenės Lietuvoje sukūrimą. 

Sąskrydžio darbo rezultatus 
išreiškiame šiais teiginiais: 

Politikos srityje 
1. Tarptautinė Lietuvos prie

vartinio įjungimo į Tarybų 
Sąjungą nepripažinimo politika 
yra Lietuvos ir išeivijos 
politinių jėgų veiklos kertinis 
akmuo. Tokius politinius žings
nius, kaip tarptautinis diploma
tinis atstovavimas ir pilietybė, 
turi apspręsti šis principas. 

2. Lietuvos valstybingumo 
klausimas yra tarptautinis, o ne 
TSRS vidaus reikalas. 

3. Politiniai — demokratiniai 
Lietuvos laimėjimai dar neap
saugo jos nuo okupanto smurto. 
Todėl būtina užtikrinti politinės 
veiklos tęstinumą bet kuriomis 
sąlygomis. 

4. Savalaikis Lietuvos visuo
menės ir išeivijos bendrų poli 
tinių akcijų koordinavimas yra 
būtina dabartinės veiklos dalis. 

5. Lietuvos valstybės atkū
rimo klausimu, išeivija turi stip
rinti tiesioginius ir nuolatinius 
ryšius su pasaulio valstybių 

vyriausybėmis ir parlamentais. 
6. Išeivija turėtų skirti ypatin

gą dėmesį tarptautinių politinių 
procesų analizei ir užtikrinti jos 
išdavų greitą perdavimą į 
Lietuvą. 

7. Reikia siekti didesnio išei
vijos jaunimo politinio sąmonin
gumo. 

8. Lietuvos komjaunimas ne
atitinka šiuolaikinių demokra
tijos reikalavimų, todėl negali 
būti Lietuvos valstybingumo at
kūrimo jėga. Bendradarbiavi
mas su šia organizacija yra 
neįmanomas. 

Kultūros srityje 
9. Būtina sudaryti sąlygas 

išeivijos ir Lietuvos jaunimui 
nuolat bendrauti kultūros, švie
timo, mokslo, verslo, ir kitose 
srityse. 

10. Reikia siekti, kad tarp
tautinėse pasikeitimo jaunimu 
programose Lietuvai būtų ats
tovaujama savarankiškai. 

11. Ypatingas dėmesys 
kreiptinas į knygą, kaip infor
macijos ir kultūros perteikėją. 
Todėl reikia į lietuvių kalbą 
versti kuo daugiau knygų, ple
čiančių politinį — visuomeninį, 
mokslinį ir humanitarini aki
ratį. 

12. Išeivijos jaunimas kvie
čiamas kuo daugiau rūpintis 
įvairių knygų tiekimu Lietuvai, 
o Lietuvos jaunimas prašomas 
neužmiršti, kad knygos nema
žiau reikalingos ir išeivijai. 

13. Reikia kuo plačiau supa
žindinti Lietuvos jaunimą su 
išeivijos rašytojais ir meninin
kais bei jų kūryba. 

14. Reikia organizuoti kalbos 
ir kultūros mokymo priemonių 
siuntimą ir mokytojų vykimą į 
tuos kraštus. Kuriuose yra nepa
lankios sąlygos lietuvybei išlai
kyti. 

15. Ruošiant didesnio masto 
Lietuvos ir išeivijos renginius, 
reikia atsižvelgti į jau susiklos
čiusias išeivijoje infrastruktūras. 

16. Išeivijos jaunimas ragi-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Estijos vyriausybė vakar 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiąjį prezidiumą, pra
šydama panaikinti 1939 metų 
sutartis su nacių Vokietija. 
Pasaulio žinių agentūros, pra
nešdamos šią žinią, prideda, kad 
pagal tas sutartis buvo oku
puota ne tik Estija, bet ir Lat
vija, Lietuva ir Moldavija. 

— Lietuva Vilniaus Kalnų 
parke paminėjo sukaktį, kai 
prieš 69 metus Sovietų Rusija 
pasirašė sutartį, kuria pripažino 
Lietuvą nepriklausoma valsty
be. Dalyvavo keliasdešimt 
tūkstančių žmonių. 

— Paryžiuje ketvirtadienio 
vakare buvo pradėta minėti 200 
metų sukaktis, kai buvo 
revoliucijos metu paimtas 
Bastilijos kalėjimas, išlaisvi
nant suimtuosius ir nuo tada 
prasidėjo respublikos kūrimas. 

— Maskvoje du sovietų tei
sininkai puola „Pravdoje" Balti
jos „izoliacionistines preten
zijas". Profesoriai N. Michale-
vas ir C. Papidze rašo prieš pri
imtus Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos autonominės ekonomijos 
ir tautinės kalbos įstatymus. Jie 
kritikuoja pasiūlymus, kad 
Sovietų Sąjunga būtų suverenių 
valstybių konfederacija. Jie 
sako, jog istorija rodo, kad 
tokios unijos yra laikinės ir 
veda į valstybių atsiskyrimą. 

— Izraelio Darbo partijos 
narys ir Finansų ministerio 
asistentas Y. Beilin prasitarė, 
kad jau 2% mėnesio vyksta slap
ti premjero Shamiro atstovų pa
sitarimai su PLO vadais. 

— Lenkijos Komunistų parti
jos vadas gen. W. Jaruzelskis 
kreipėsi į Vakarų pasaulio kraš
tus, prašydamas padėti išbristi iš 
ekonominės suirutės Lenkijoje. 
Manoma, kad jis pakeis savo 
nuomonę ir sutiks kandidatuoti 
į prezidento vietą. 

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro pavedimu, buvo sušau
dyti keturi aukšti pareigūnai, 
kurie vedė prekybą narkotikais, 
jų tarpe gen. Arnaldo Ochoa ir 
kiti trys pulkininkų laipsnio 
karininkai. 

— Maskvoje Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas pasakė, kad sovie
tai atidaro plačiai duris visiems, 
kurie nori prekiauti su Sovietų 
Sąjunga, ir ne vien tik europie
čiams, bet ir amerikiečiams, o 
ypač televizijos srityje. 

— Teisingumo departamento 
viršininkas generalinis proku
roras Diek Tbornburgh įsakė 
pravesti visame krašte pigiųjų 
valdžios finansuojamų butų 
investigaciją, nes yra daug 
apgavysčių ir išnaudojimo. 

— Sovietų Sąjunga nupirko 
550,000 metrinių tonų 
kukurūzų, kurie bus jai 
pristatyti po rugsėjo 1 d.. 
praneša Žemės Ūkio departa
mentas. 

namas savo gyvenamose šalyse 
kreiptis į įvairias institucijas, 
pajėgias kviestis ir finansuoti 
Lietuvos kultūros, švietimo, 
mokslo, sporto bei visuomeninių 
organizacijų atstovus. 

1989 m. liepos 9 d. 
Vasario 16-tos gimnazija 

Pasirašė visi 77 atstovai: Ar
gentina — 2, Australija - 4. 
Brazilija — 1, Didžioji Britanija 
— 1, Jungtinės Amerikos Valsti
jos — 14, Kanada — 18, Lenkija 
— 1, Lietuva - 20, Prancūzija 
— 1, Vakarų Vokietija — 14. 
Venecuela — 1. 

Sovietų kariuomenė 
priešinasi reformoms 
Slaptoji taryba apsprendžia strategiją 

Maskva. — Kai Gorbačiovas 
prieš 4 metus perėmė valdžią, jis 
buvo labai nustebintas Gynybos 
tarybos buvimų — slapto komi
teto, kuris sudarytas iš vyriau
sių politinių ir karinių vadų. Jo 
paskirtis — nustatyti karinę po
litiką. 

Norėdamas pertvarkyti ir šį 
komitetą, jis prisiminė praėju
sios savaitės impromtu kalbą 
Aukščiausiam Sovietui, kurios 
pasekmės buvo „labai skausm
ingos". „Buvo tiek blogai, kad 
aš pradėjau gauti informacijas, 
jog Gynybos komitetas ir jo 
vadovas, reiškia Gorbačiovas, 
veikia per staigiai, ir kad 
maršalai reikalauja, kad aš 
turėčiau tai mintyje". Kitais 
žodžiais t a r i an t , aukštieji 
kariuomenės vadai pasakė 
Sovietų vadui susilaikyti. 

Pačių sovietų ir ka r tu 
užsienio stebėtojų nuomone, 
Gorbačiovo komentarai yra 
aiškiausias ženklas, kad 
Sovietų vadas susiduria su rim
ta opozicija iš aukščiausių ka
riškių vadų nuo tada, kai jis per
ėmė Sovietų Sąjungos vairą 
1985 m. Tai aiškiai pasako Gor
bačiovo didelį nepasitenkinimą 
dabartiniais Sovietų ginkluotų 
pajėgų viršininkais. 

M a r š a l a i pr i*ė r e f o r m a s 
Pagaliau Gorbačiovas pasakė, 

kad jis kalbėjosi su maršalais. 
Didžiausia jų dalis po ilgesnių 
pasitarimų sutikę, kad reikia 
pertvarkyti kariuomenę. Taip 
kalbėjo Gorbačiovas Aukščiau
siam Sovietui, kuris patvirtino 
gen. Dmitri Jazovą Gynybos mi-
nisteriu. Tie pareiškimai iš tos 
jo kalbos buvo iškirpti ir neper
duoti per televiziją sovietų žmo
nėms. Bet jie tuoj pasklido 
Maskvoje. 

1986 m. Gorbačiovas kalbėjo, 
jog kariškiai išvengė Brežnevo 
stagnacijos: daugiausia pinigų 
karo reikalams buvo išleista 
Brežnevo metais. Kariuomenė 
buvo gerai aprūpinta, gerai 
išlavinta ir puikiai ginkluota. 
Bet šiemet Gorbačiovas kitaip 
kalba. Kariuomenė reikalinga 
„radikalių reformų". Ir tos 
reformos esančios daug sunkes
nės kariuomenėje, negu visuo
menėje. Situacija gerėjanti, bet 
dar labai toli nuo reformų 
įgyvendinimo, sakė Gorbačio
vas. „Ir daug žmonių to nenori". 

Vokiečio parama 
Kai jis pradėjęs pareigas, sakė 

Gorbačiovas jog nežiūrint to, 
kad kariuomenė buvusi gerai 
aprūpinta, ji vos-ne-vos galėjusi 
garantuoti krašto saugumą. 
Vyresnieji karo vadai ir dabar 

Peržiūri Kalantos bylą 
Vilnius. — Pranešama iš Lie

tuvos, kad prokuratūroje yra 
papildomai tikrinama Romo 
Kalantos byla bei visi su ją 
susiję 1972-73 metų baudžia
mieji dokumentai. Tos bylos 
peržiūrėjimo reikalavo įvairios 
grupės žmonių. Nutarta suda
ryti specialią teismo psichiat
rinę ekspertizę, tad nutarimas 
nutraukti šią bylą panaikintas. 
Komisija tirs iš naujo. Bus 
įvertinta ir pirmoji teismo psi
chiatrinė ekspertizė ir jos iš
vados paskelbtos visuomenei. 
Su byla gali susipažinti ir visuo
meninių organizacijų atstovai, 
pateikę prašymą raštu. 

sako, jog per didelis kariuo
menės sumažinimas, susilpnins 
krašto apsigynimo pajėgas. Bet 
Gorbačiovas kitaip galvoja. Jis 
nori sumažinti 101 diviziją, o 
divizijoje yra 10,000 vyrų. Dėl to 
kariuomenė nebus silpnesnė, 
bet to nenori vyresnieji karių 
viršininkai, sako Gorbačiovas. 
Tačiau jis sako, kad vis tiek 
reikia mažinti karines jėgas. 
Kai Gorbačiovas pasikvietė 
Jazovą iš Tolimųjų Rytų regiono 
į Maskvą, susilaukė daug 
opozicijos. Bet tada Gorbačiovas 
ir Jazovas susilaukė netikėtos 
pagalbos iš jaunojo vokietuko 
Mathias Rust, kuris nepastebė
tas nusileido aikštėje prie 
Kremliaus. Tada buvo pakeistas 
Politbiuro narys ir Gynybos 
ministeris S. Sokolovas jau
nesniu gen. Jazovu. Aviacijos 
viršininkas A. Koldunovas at
leistas ir pakeistas buvusiu 
Jazovo pavaduotoju gen. I. Tre
ty aku. Bet iš Gorbčiovo kalbos 
sužinota, kad gen. Jazovas jau 
buvo sudaręs planus pert
varkyti kariuomenei dar prieš 
atskrendant vokietukui. Kariš
kiai buvo priversti tada sutikti 
su pakeitimais. Pakeitimai 
vyksta kariškių ešalonuose ir 
Gynybos ministerijoje ir šiuo 
metu. 

Didelė opozicija 
Bet didžiosios problemos 

tebėra, kalbėjo Gorbačiovas. Tai 
protekcionizmas, sukčiavimai ir 
opozicija prieš jaunesniųjų 
kariškių įvedimą į vadovaujan
čias kariuomenės vietas. Taip 
pat esanti kaimiečių ir darbi
ninkų kareivių diskrimancija. 
Be to, pradedant Viduriniais 
karių laipsniais ir einant iki 
pačių aukščiausių, yra susida
riusi opozicija prieš Gorbačiovo 
reformas. 

Šalia čia suminėtų priežasčių, 
esanti ir kita — minėtasis 
komitetas turįs išlaikyti Ko
munistų partijos primatą ka
riuomenėje. Gorbačiovas 
pabrėžė Aukščiausiam Sovietui, 
kad tas komitetas, bet ne 
Gynybos ministeris, sprendžia 
militarinę strategiją. 

Prez. Gorbačiovas nustebino 
tokiu kariuomenės apibūdi
nimu daugelį Aukščiausiojo 
Sovieto narių. Jis taip pat 
pasakė, kad jis dar daugiau pa
sakysiąs uždaroje sesijoje. 
Užsienio Sovietų gyvenimo ana
listai sako. kad dabar yra aišku, 
kodėl kariuomenėje nesiseka 
įvesti reformas. Šį pranešimą 
užsieniui perdavė „Christian 
Science Monitor" reporteris P. 
Judge. 

KALENDORIUS 
Liepos 15 d.: Henrikas , 

Rozalija, Mantas, Gerimante, 
Sandą. 

Liepos 16 d.: Švč. M. Marija 
Škaplierinė. Vitalijus, Danguo
lė, Faustas, Auksė. Vaigaudas. 

Liepos 17 d.: Marija 
Magdalena, Aleksas. Darius, 
Girėnas, Vaiga. 

Liepos 18 d.: Arnoldas, Frid
rikas. Simas. Ervinas. Eimante. 
Kamilis. Tautvilas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:28. leidžiasi 8:24. 
Temperatūra šeštadienį 74 L, 

sekmadienį 82 L. pirmadienį 80 
1., antradienį 78 1. 
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
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PREL. JONO BALKŪNO 
RYŠIAI SU ATEITININKAIS 

Apie velionį prelatą Joną 
Balkūną, mirusį šių metų 
gegužės 31 dieną, esu kiek iš
samiau pasisakęs „Drauge" 
paskelbtoje apybraižoje. Atei
tininkų skyriaus redaktoriaus 
prašomas, mėginsiu bent kelio
lika sakinių paminėti Prelato 
ryšius su ateitininkais. Ne
beminėsiu jo vaidmens ir 
veiklos Amerikos lietuvių vi
suomenės gyvenime. Visada 
ve r t a atsiminti prelatą 
Balkūną, kaip ištikimą Kris
taus kunigą, vieną iškiliausių 
l ietuvių visuomenininkų, 
ryžtingą Lietuvos teisės laisvai 
ir nepriklausomai gyventi 
gynėją. 

I ateitininkų sąjūdį Velionis 
įsijungė 1917 metais, moky
damasis Marijampolės gimna
zijoje. Nežinau, kas jį paskatino 
ar pakvietė įstoti į ateitininkus. 
Mokykloje jo artimi draugai 
buvo atei t ininkai Juozas 
Ambrazevičius-Brazaitis, An
drius Daugirdas. Būdamas atei
tininku, moksleivis Balkūnas 
sustiprino savo dar vaikystės 
dienų ryžtą, tapti kunigu. Nuo 
šio kelio jis nepasitraukė ir 
grįžęs į gimtąjį kraštą, 
Ameriką. 

Prelatas gimė ir augo Penn-
sylvanijos anglies kasyklų ra
jone, netoli Pittstono miesto (jis 
gimė 1902 metų spalio 21 d.), 
apylinkėje, kur prieš 90 ir 
daugiau metų pradėjo vystytis 
Amerikos lietuvių organizuota 
veikla. Prelato tėvai, emig
r an t a i iš Dzūkijos, buvo 
smulkūs verslininkai, sugebėję 
taupiai gyventi. 1914 metais jie 
apsisprendė grįžti į Lietuvą, ten 
įsikurti ir išauklėti savo vaikus 
('dvi dukteris ir du sūnus) lietu
viškoje aplinkoje. Pradžioje 
Balkūnams sekėsi, bet užgriu
vęs pasaulinis karas išsklaidė 
ramesnio ir saugesnio gyvenimo 
svajas. Tėvai su dukromis 1920 
metais grįžo į Ameriką, į Penn-
sylvanijos valstiją. Sūnus Jonas 
tada jau mokslinosi Seinų kuni
gų seminarijoje ir nutarė liktis. 
Po poros metų, tėvų prašomas, 
klierikas Balkūnas taip pat 
grįžo į Ameriką. Tuojau įstojo į 
kunigų seminariją, 1926 metais 
įšventintas kunigu. Sielovados 
darbui jis pasirinko Brooklyno 
vyskupiją, kuriai tada trūko 
jaunų lietuvių kunigų. 
Brooklyne kunigas Balkūnas 
septynerius metus buvo vikaru, 
kol 1933 metais paskirtas Mas-
petho lietuvių parapijos 
klebonu. 

Nors anuo laiku, dar prieš 
pasaulinį karą, palyginti buvo 
ir nemažas iš Lietuvos atvy
kusių ateitininkų (komp. Alek
sandras Aleksis, Leonardas 
Šimutis, kun. dr. Jonas Navic
kas, Matas Zujus ir kiti), ateiti
ninkų jie čia neorganizavo. Atei
tininkų siekimus jie vykdė 
tuomet veikusiose lietuvių 
katalikų organizacijose, ypač L. 
\ yėiuose ir spaudoje 

1932 metais kun. Balkūnas 
aktyviai rėmė kun. dr. J. Navic
ko pastangas organizuoti A.L.K. 
Studentu ir Profesionalų 
sąjungą. Jos steigiamasis 
suvažiavimas įvyko tų metų 
spalio 12 d. Marianapolio kole-
gijoje. Thompson, Connecticut. 
Sąjunga pasirinko Ateitininku 
federacijos organizacinę 
sąrangą. Steigtos atskiros 

moksleivių, studentų ir alumnų 
kuopos, o vadovybė buvo ben
dra, renkama metiniame su
važiavime. Kiek žinau, prel. 
Balkūnas atvykdavo į suvažia
vimus su keliais atstovais. Buvo 
užuominų, kad vertėtų pasiva
dinti ateitininkais, bet to at
sisakyta dėl labai menkos 
priežasties — esą ateitininkai 
būtų vadinami „futuristais". 

Kun. J. Balkūnas, nuo 1948 
metų prelatas, labai sielojosi, 
kai moksleivių ateitininkų 
veikla nuo 1929 metų, o ypač 
nuo 1930 metų, Lietuvoje pra
dėta varžyti. Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenė dėl to 
neliko užmerkusi akis. 1938 
metų vasarą prel. Balkūnas 
vadovavo Amerikos lietuvių 
katalikų delegacijai pas pre
zidentą Antaną Smetoną, iš
dėstydamas Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės nusivy
limą dėl valdžios trukdymų ne 
tik ateitininkams, bet ir jiems 
artimai pavasarininkų or
ganizacijai. Prašė atitaisyti 
administracijos klaidas. 

Kai pokario metais į Ameri
ką pradėjo atvykti pirmieji atei
t ininkai , pradėta rūpint is 
sudaryti jų organizuotą sam
būrį. Pirmieji pasitarimai įvyko 
New Yorke, pirmas didesnis 
susitelkimas sukviestas Chica-
goje, rodos, prelato Igno Alba-
vičiaus globoje. New Yorke prel. 
Balkūnas tuojau prisidėjo prie 
ateitininkų susiorganizavimo. 
Jo klebonija visada buvo atvira 
ateitininkų posėdžiams, pobū
viams. 

Ateitininkų federaciją atkū
rus, kai iš Vokietijos atvyko 
tuometinis Federacijos vadas dr. 
Adolfas Darnusis, prel. 
Balkūnas sutiko vadovauti 
Šalpos fondui, kurio priešakyje 
jis išbuvo bene 15 metų. 
Artimiausi tada jo bendradar
biai buvo Federacijos vadas 
Simas Sužiedėlis, gen. sekr. 
kun. Viktoras Dabušis, Petras 
Minkūnas ir kiti. 

Gal paskutinis prel. Balkūno 
pasirodymas ateitininkų gre
tose buvo 1981 m. jubiliejiniame 
kongrese Chicagoje. Rugsėjo 5 d. 
kongreso iškilmingas posėdis 
buvo pradėtas prelato Balkūno 
jautriai paskaityta malda-in-
vokacija, perpinta mūsų himno 
žodžiais. Buvo jis kongreso gar
bės prezidiume, domėjosi visais 
svarstytais klausimais. Ne 
visuose posėdžiuose tada jis 
dalyvavo, jį vargino fizinis ne
galavimas. Nežiūrint susilp
nėjusios sveikatos, prelatas su
tiko atvykti į kongresą, nepabū-

Su kardinolu Vincentu Sladkevičium kalbasi čikagiškiai Jadvyga Damušienė 
ir dr. Adolfas Darnusis . 

NEPAMIRŠKIM KANKINIŲ 
ATEITININKŲ 

Šimtus ateitininkų okupantas 
laikė kalėjimuose, psichiatrinė
se ligoninėse, darbo vergų 
stovyklose, daugelį nužudė. Mes 
jų atminimą privalome istorijai 
išsaugoti. Tam yra ruošiama 
„Ateitininkų komunistų ir 
nacių kankinių" knyga. Ją 
ruošia Leonardas Kerulis, 
Pilypas Narutis ir Juozas Prun-
skis. Kas turėtų jų nuotraukas 
ar kitą medžiagą arba žinotų 
pavardes ateitininkų, kuriuos 
komunistai kalino ar nužudė, 
malonėkite nedelsiant medžia
gą ar bent pavardes siųsti L. 
Keruliui, 5828 So. Campbell, 
Chicago, IL 60629. Sąrašas 
nacių kankintų, nužudytų atei
tininkų bus paskelbtas ateityje, 
bet jau dabar galima siųsti apie 
juos medžiagą adresu: P. Na
rutis, 4120 W. 93 Place, Oak 
Lawn, EL. 60453. Tik visų ben
dromis pastangomis galėsime 
pasiekti pilnesnio leidinio. 

PALENGVINKIM 
REDAKTORĖS DARBĄ 

„Ateities" 5-ojo Nr. medžiagą 
turime gauti iki rugpjūčio mėn. 
31 d. I tą numerį labai pageidau
jame stovyklų aprašymų, foto
grafijų, dailiosios kūrybos ir 
strapsnių įvairiomis temomis. 
Kviečiame kiekvieną ateitinin
ką tapti uoliu „Ateities" bend
radarbiu: visiems varteliai 
plačiai atkelti, visų mielai 
laukiame ir pageidaujame. Taip 
pat labai norėtume išgirsti 
skaitytojų nuomonę apie žur
nalą. Skaitytojai — žurnalo 
veidrodis, kuriame jis regės 
savo veidą ir galės tobulėti. 
Jeigu jokio atgarsio nesulau
kiame, tai redakcijos darbas 
šimteriopai pasunkėja. 

go kelionės nuovargio. Norėjo 
pasidžiaugti jo pamiltos or
ganizacijos sukaktuvinėmis 
iškilmėmis. 

Žinau, pre la tas niekada 
neužmiršo ateitininkuos, at
simindavo ją savo maldose. 
Prisimindami maldose savo 
mirusius narius, kurių pirmose 
gretose buvo įsirikiavęs prelatas 
Jonas Balkūnas, neužmirškime 
ir jo. jau pasiekusio Amžinybę 
— jai jis buvo pasiruošęs. 

Juozas B. Laučka 

LAUKIAMI STOVYKLŲ 
LAIKRAŠTĖLIAI 

Visą vasarą Dainavoje ir 
kitose vietovėse vyksta atei
tininkų stovyklos. Stovyklauja 
patys jauniausi jaunučiai , 
stovyklauja ir vyresnieji. Labai 
dažnai stovyklose išleidžiami 
laikraštėliai. „Ateities" redakci
ja prašo ir laukia tų įdomių 
kūrybos proveržių, kuriuos 
galima rasti laikraštėlių pus
lapiuose. Vadovai, malonėkite 
atsiųsti bent po vieną laikraš
tėlio egzempliorių „Ateičiai". 

RPIEŠATOSTOGINIS 
POBŪVIS HAMILTONE 

Atėjo metų laikas, kada visi 
darbai baigiasi ir žmonės 
ruošiasi vasaros atostogoms. 
Taip ir su Hamiltono ateiti
ninkais. Vyskupo A. Stulgins
kio kuopa, birželio 3 d. turėjo 
veiklos metų užbaigimo 
vakaronę, kuriai vadovavo 
moksleiviai Eglė Kvederaitė ir 
Algis Rudaitis. 

Eglė visus maloniai pa
sveikino ir padėkojo už 
apsilankymą. Algis supažindino 
su paskaitininke, kuopos 
globėja Gabija Petrauskiene. Ji 
papasakojo kaip ateitininkai 
Lietuvoje organizuojasi ir vėl 
pradeda veikti. Buvo pranešta, 
kaip čia gyvenantieji ateiti
ninkai galėtų jiems padėti. Ji 
turėjo ir daug įdomių 
nuotraukų iš Lietuvos. 

Po paskaitos, vyko pasi
rodymas jaunių ir jaunučių atei
tininkų. Jie vaidino pasakėlę 
apie paukščių sugrįžimą į da
bartinę Lietuvą. Zuikiai, pely
tės ir voverė parodė jiems visas 
naujienas ir pasikeitimus. 
Vaidinimėlį sukūrė globėjos 
Dalia Trumpickienė ir Felicija 
Gudinskienė. Labai gražiai 
vaikučiai pasirodė. 

Po trumpos pertraukos — per 
kurią moksleiviai išplatino šių 
metų laikraštėlį: „Ateities atgi
mimas" — dainą užtraukė 
muzikantai V. Povilionis, I. 
Vyšniauskaitė ir V. Saudulis. 
Linksmai, smagiai visus nu
džiugino lietuviškomis daino
mis. 

Po skanių užkandžių, visi 
skirstėsi atostogoms, kad vėl 
grįžtų, pilni naujos energijos, 
rudenį. 

ATEITININKŲ 
SAVAITĖ 

KENNEBUNKPORTE 
Šiais metais Ateitininkų sa

vaitę žavioj ir svetingoj tėvų 
Pranciškonų sodyboj pradėsime 
šeštadienį, rugpjūčio 12 d., 
popietiniu dalyvių pasisveiki
nimu ir 7:30 vai. vak. sporto 
salėje solisto Antano Keblio 
koncertu. 

Svarbiausia šios savaitės pro
gramos dalis bus šv. Mišios, 
laikomos kiekvieną rytą 8 vai. 
kun. V. Bagdanavičiaus, kuris 
maloniai sutiko prisiimti šios 
mūsų savai tės kapeliono 
pareigas. 

Sekmadieni, 8 vai. vak. didžio
joje (sporto) salėje klausysime G. 
Kupčinskienės paskaitos apie 
poeziją l ietuvių l iaudies 
dainose. Prelegentės mintys bus 
pailiustruotos dainomis, kurias 
atliks jos vedamas „Sodauto" 
ansamblis iš Bostono. 

Pirmadienio vakare bendrau
sime su kun. A. Svarinsku ir 
paklausysime jo minčių apie 
Lietuvos kelią į laisvę pro parti
zanų mirtį, Sibiro kančią ir šių 
dienų atgimimo sąjūdžius. Tą 
dieną taip pat turėsime progą 
paklausyti mūsų Federacijos 
kapeliono kun. V. Cukuro 
žodžio. 

Antradienį, rugpjūčio 15 d., 
paskaitą skaitys A. Eiva apie 
Lietuvos atgimimo siekius poli
tinės, ekonominės, kultūrinės, 
religinės bei karinės laisvės ir 
apie šių įvykių įtaką į laisvojo 
pasaulio didėjantį dėmesį mūsų 
tėvynės laisvės siekiams. Po 
paskaitos bus tradicinė žvakių 
procesija s\i maldomis už lie
tuvius tėvynėje, kurie aktyviai 
kovoja už laisvę. 

Trečiadienį Sendraugių są
jungos centro valdybos pirmi
ninkas dr. P. Kaufmanas 
skaitys paskaitą apie Lietuvos 
padėtį vakarų pasaulio užsienio 
politikoje. 

Ketvirtadienib vakare girdė
sime kun. V. Bagdanavičiaus 
paskaitą apie mūsų tautos 
šventąjį Kazimierą prancūzų 
literatūroje. 

Savo draugiškų santykių ir 
poilsio savaitę baigsime žavingu 
mūsų tradiciniu solistės Ginos 
Capkauskiehės koncertu ir atsi
sveikinimo vaišėmis penkta
dienio vakare. 

Jei kas nenorės kiekvieną 
dieną tuojau po pietų bristi į 
vandenyną, turės progą pažiū
rėti vaizdajuosčių apie įvairius 
įvykius Lietuvoje. 

Šeštadienį, rugpjūčio 19 d. 
rytą, galėsime dar pabraidyti 
Atlante ir, atsisveikinę su šios 
savaitės pakilia bei jaukia 
nuotaika, grįšime namo, pasi
ruošę kitais metais rugpjūčio 14 
d. vėl susitikti Kennebunkpor-
te. 

Iki pasimatymo pas tėvus 
Pranciškonus. Neužmirškime 
atsivežti po krepšį šypsenų ir 
šiltą jausmą kits kitam! 
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DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Te l . — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: p i rm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

OR. ARVYDAS J. DAILIDE 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy . (Hwy. 30) 
Olympia Fields. UI. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— AmfaT Chlropractlc — 
5 5 2 2 8 . W o H Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

2436 W Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925 8288 

507 S. Gilbert. LaGrange, IL. 
Tel. 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434 -5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 248 -0087; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . tel LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr 12-6: penkt 10-12: 1-6 

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

'" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Hamiltono jaunieji ateit ininkai scenoje: Paul ius Repšys, Jaunučia i Antanas Repšvs. -lonas Repšys, 
Domas Gudinskas, Vanesa Trumpickaitė, Aus tė Vaič iūna i tė ir L u k a s Gudinskas. 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St. 
Te*. 735-7709 

Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

217 E. 127 St. — Lemom, IL 60439 
Priklauso Palos Communiry Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 287-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5760 Areher Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

Of*. tel . 566-3166; namų 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai. pirm., antr., ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, L t d . 
Marquet te Medical Bui ld ing 

6 1 3 2 S. Kedzie 
Ch icago. IL 60529 

T e l . 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501 h A v e . , Cicero 

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

„DRAUGO" 
PASTOGĖJE 

Žvelgiant į aštuoniasdešimt 
metų praeit į , negali akys pra
sprūsti pro tuos žmones, kur ie 
ilgiau ar t rumpiau aukojosi lie
tuviškai spaudai. Per tokį laiko 
tarpą prabėgo visa eilė veidų, 
protų ir galvų, pasiruošusių ati
duoti išeivijai savo sugebėjimus 
ir išmąstytus žodžius. Jie norėjo,' 
kad š iame krašte lietuviams 
būtų lengviau įsikurti, susi
tvarkyti naminius reikalus, pa
tenkint i savo socialinį jausmą, 
dalyvaujant lietuviškose or
ganizacijose. Nė viena katal i
kiška, taut inė , finansinė orga
nizacija neaugo be savos spau
dos pagalbos . Sus i s iek imas 
spaudos pus lap ia i s ir p ra
nešimai spausdintu žodžiu vi
siems padėjo, kitaip ir negalėjo, 
nes toliai buvo dar painesni 
negu dabar , kai reikėjo susi
siekti t ik laiškais, autobusais ar 
t raukin ia is . 

Be j au minėto pereitą šešta
dienį k u n . Antano Kaupo , 
„Draugui" talkino senosios kar
tos veiklieji lietuviai, kaip kun . 
F. Kemėšis , kun. P. Būčys (vė
liau vyskupas), kun. K. Rėklai
tis, kun. K. Matulaitis. Pr ie jų 
jau dirbo dar ir dabar žinomas 
Ignas Sakalas. Paskiau atėjo t ik 
šiek t iek mažiau metų išdirbęs 
Leonardas Šimutis. 

Leonardas Šimutis buvo ne 
tik redaktorius, bet ir Tautos 
fondo narys , ir paskait ininkas, 
ir Altos bei Balfo vienas or
ganizatorių, ilgametis Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas. J ų jau nė vieno nebėra, 
bet jie iki paskutinių jėgų ati
davė save lietuviškai spaudai, 
kad „Draugas" lankytų visus, 
b ū t ų paguoda , p a t a r ė j a s 
visiems, vestų tikraisiais katali
kiškais i r tautiniais keliais į 
laimėjimą arba kovą už laisvę. 

Tai spaudos d a r b i n i n k a i , 
kurie nesigailėjo save at iduoti 
tik spausdintam žodžiui, kad jis 
būtų išeivijoje amžinas, nenu
galimas, lietuvių ir visų krikš
čionių kelrodis. Daugelis jų nė 
vardų j au nebežino, bet jie neiš
nyks nei iš lietuvių išeivijos 
šiame kontinente, nei iš spaudos 
išeivijoje istorijos, nes jie kūrė 
istoriją. 

Po keturiasdešimt metų pra
dėjo keis t is redakcijos sudėtis, 
keitėsi i r „Draugas". Pradėjo 
pamažu atvykti nauja banga 
ateivių, kur ie jau buvo plačiau 
pasiruošę, bet turėję p i rmiau 
rūpintis t ik įsikūrimu, vaikų 
mokymu, naujų profesijų įsi
gijimu ir darbų susiradimu ar jų 
keitimu geresniais. Naujų atei
vių banga buvo palaima lietu
viškai spaudai bent laikinai, bet 
taip pa t i r rūpestis, kad j i ati
t iktų reikalavimus, kur iuos 
statė ki to auklėjimo, skirtingo 
nusistatymo, gal platesnės tole
rancijos, bet mažesnio vieningu
mo skaitytojai. Ir buvo būt ina 
redakcijai persitvarkyti ir per
tvarkyt i bendradarbius. 

Nuo 1919 metų pradžios už 
„Draugo" leidimą atsakė Mari
jonų vienuolija. J i taip pat žiū
rėjo, kad ir redakcija būtų 
t inkama, atsidavusi skaitytojų 
reikalavimams, pažintų naujo 
gyvenimo sąlygas ir pačius skai
tytojus. L. Šimutis, I. Sakalas 
sugebėjo patenkinti naują audi
toriją. J i ems pagalbon atėjo jau 
vienas a r kitas su žurnalistiniu 
patyrimu, su rašytojo sugebėji
mais, kurie mokėjo parinkti žodį 
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VOKIETIJOJE 

ir duoti a t sakymus į visus 
iškylančius rūpesčius. Tokie re
daktoriai, kaip kun. Kazimieras 
Barauskas , kun. Juozas Prun-
skis, Aloyzas Baronas, vėliau 
Kazys Bradūnas, Česlovas Grin-
cevičius, Algirdas Pužauskas ir 
kiti , atidavė viską, ko norėjo 
naujieji ateiviai, naujai priau
gančioji karta , gimusi Lietuvoje 
ar Vokietijoje. 

Ir jų dalis šiandien jau yra 
išsiskyrusi iš gyvenimo, dalis 
užtarnautoje senatvės pensijoje. 
Be t jų į n a š a s l ie tuviškoje 
spaudoje nenyksta. Jų žodis 
laikraštyje, ypač sutelktas kny
gose, kaip romanuose ar poezi
joje, eina iš kartos į kartą. J ie 
dėl savo kūrybos, savo veiklos, 
savo žurnalistinių darbų buvo 
minimi praeityje, jie minimi ir 
dabar. J ie bus minimi ir ateity
je, jei t ik spausdintas žodis bus 
lietuviškas ir jei lietuviai to 
spausdinto žodžio dar norės. 
Keičiasi ir jų kar ta , keičiasi 
aplinka ir spauda, bet nesikei
čia žmogus, norįs gero savo 
tau ta i . 

Negalima visų, dirbusių ar 
dirbančių redakcijoje, suminėti. 
Juo labiau negalima nė pradėti 
minėt i bendradarbių, kur ių 
brandūs straipsniai , poezija, 
l i teratūriniai kūriniai praėjo 
pro „Draugo" puslapius ir skai
tytojų akis. Jei ir ne pavar
dėmis, ta i paminėjimu turi būt i 
pagerb t i t ie kūrėjai , ku r i e 
„Draugo" literatūriniuose kon
kursuose dalyvaudavo. Ne
galima nepaminėti tų daugelio 
mecenatų, kurie norėjo, kad lie
t u v i š k a kū ryba , l i e tuv iška 
spauda ir lietuviškas žodis sklis
tų išeivijoje ir tuo būdu atiduotų 
skolą p a v e r g t a i t ėvyne i . 
Nesakome, kad ten nėra kūrėjų, 
bet jų lūpos surakintos. O kiek
vienas, kuris yra išsinešęs savo 
tautos genijaus dalį, yra jai sko
lingas, nepaisant, kur jis bebūtų 
ir kur įsikūręs gyventų. 

Marijonų vienuolija jau septy
niasdešimt metų su viršum 
rūpinasi lietuviško žodžio spaus
dinimu, leidžia dienraštį ir ki
t u s laikraščius, leidžia knygas, 
kur ių skaičius siekia jau kelis 
šimtus tūkstančių. Bet vienuoli
j a i r jos spauda nega lė tų 
išsilaikyti, jei nebūtų geradarių, 
rėmėjų, remiančių darbais, or
ganizacija, pinigais ir pagalba. 

Niekas negali visiems įtikti, 
juo labiau laikraštis ir bendrai 
spauda. Redaktor ia i dažnai 
puolami, kad to ar kito neduoda, 
nepaskelbia, neparašo. Bet visi 
žino, kad ir laiškai ne vienodai 
ateina, tai ką jau kalbėti apie 
žinias. Dabartinės modernios 
priemonės, kurias galėjo „Drau
g a s " įsigyti Lietuvių fondo 
p a r a m o s dėka , pa l engv ina 
darbą. Tačiau ne visuomet ir 
agentūros t inkamai perduoda 
žinias. Jos yra pripratusios, kad 
visi nėra viskuo patenkinti . 
Redaktoriai tegali duoti tik tai , 
už ką gali atsakyti kaip už tiesą. 

„Draugas" savo gyvavimo 
aštuoniasdešimt metų sukaktį 
pradeda, bet ne baigia. Dabar
t inė redakcija, administracija ir 
dabarties įvairūs pareigūnai at
simena seniau dirbusius. Taip 
pat žino, kad visi gyvena jų pali
kimu, jų aukos dvasia ir tęsia jų 
darbus, dirbdami dabar, kad 
katalikybė ir lietuvybė klestėtų 
išeivijoje ir tautoje. 

Pr. Gr. 

Birželio 12-17 d. savaitę Va
k a r ų Vokietijoje r e i k ė t ų 
p a v a d i n t i „ g o r b a č i o v i n e " , 
kadangi spaudos puslapiai buvo 
perpildyti Sov. Sąjungos kom. 
partijos sekretoriaus viešnagės 
straipsniais, nuotraukom bei 
komentarais, radijo praneši
muose buvo girdimos M. Gorba
čiovo, H. Kohlio, R. Veiczekerio 
pavardės, o televizija j au ryte, 
pietų metu ir vakare keletą 
valandų skirdavo M. Gorbačiovo 
viešnagei. 

Stebėjau televizijoje 11 vai. 
ryte Kremliaus šefo atvykimą į 
Kiolno-Bonnos orauostį, vėliau 
oficialų jo sutikimą Hammer-
schmidto viloje (prezidento 
būstinė), vakarienę pas H. Kohlį 
ir vėl repezentacinę vakarienę 
p a s Vokiet i jos p rez iden tą 
prieidamas išvadą (gal neteisin
gai galvoju?), kad jis buvo iškil
mingiau priimtas už JAV prezi
dentą. Berods ir akredituotų 
korespondentų buvo žymiai 
daugiau. 

Apsauga — panaši. Nežinau, 
kiek G. Bushas buvo atsivežęs 
slaptosios tarnybos policininkų, 
nes pas Gorbačiovą iš Sov. 3ąj. 
a tvyko jų beveik š i m t i n ė , 
neskai tant tūkstančio vokiečių 
policijos, civiliai apsirengusių 
vokiečių slaptosios tarnybos 
atstovų. J au Bonnos-Kiolno 
orauoste ant stogų su auto
matais stovėjo vokiečiai, jie 
civiliais rūbais „maišėsi" tarp 
gyventojų, autostrada iki Bon-
nos buvo uždary ta la ivam 
judėj imui . K r e m l i a u s šefas 
važiavo šarvuotu SIL limuzinu 
(iš Sov. Sąjungos atskaidinta 
buvo 12 limuzinų). Kaip stipri 
apsauga buvo, tekalba toks 
įvykis: po M. Gorbačiovo ir H. 
Kohlio kalbų iškilmingoje va
karienėje apie 9:45 vai. vakaro, 
M. Gorbačiovas, lydimas kanc
lerio ir šeimos, apleidžia H. 
Kohl io rezidenciją. S t a i g a 
pavažiavus gal 50-70 m. auto-
kolona sustoja, ant vokiečių 
policijos mašinų stogų, blykčioja 
mėlyna spalva. Policininkai, 
slapta tarnyba galvotrūkčiai 
bėga prie M. Gorbačiovo. Po 
minutės, lengvai atsikvėpęs, 
televizijos p ranešė j a s sako 
(televizija buvo įrengta lauke), 
kad M. Gorbačiovas išlipo iš 
limuzino ir sveikinosi su gy
ventojais. 

Aukšti svečiai paprastai apgy
vendinami Gymnich pilyje. M. 
Gorbačiovas pas i r inko Sov. 
Sąjungos pasiuntinio J. Kviecin-
skio rezidenciją (J. Kviecinskio 

K A Z Y S B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s 
E u r o p o j e 

tėvas l e n k ų kilmės), kadangi iš 
jos j is galėjo laisvai — be 
svet imų va ls tybių k lausymo 
a p a r a t ų — s u s i s i e k t i su 
Maskva . J į ir žmoną saugojo 90 
par inktų slaptosios tarnybos po
l icininkų, k u r i e ta ip pa t buvo 
apsistoję pr ie ambasados. Be to, 
nuo p a s i u n t i n y b ė s yra visiškai 
ne to l i i k i į v a i r i ų v o k i š k ų 
įstaigų, kur iose vyko pasita
r imai . O j a s M. Gorbačiovas 
pas iekdavo savo l imuzinu, nes 
s k r a i d y t i m a l ū n s p a r n i u j i s 
v isuomet a t s i sako . Jo 5.5 tonų 
l i m u z i n a s — k a i p i r v i sų 
p a s a u l i o p r ez iden tų — y r a 
šarvuotas ir ta ip pat apsaugotas 
nuo sve t imų valstybių agentų 
„ a u s ų " . K a s žino, j u k į 
m a l ū n s p a r n į CIC gali įdėti 
keletą „blakių". . . . O važiuojant 
į p a s i t a r i m u s a r grįžtant iš jų 
paliečiami slapti politiniai klau
simai. J u k ir G. Bushas į Bon-
ną b u v o a t s k r a d i n ę s J A V 
mar inų ma lūnspa rn į . 

V o k i e č i ų k a l b o s v e r t ė j o 
pare igas ėjo a u k š t o ūgio, s tam
bus, apskr i tve id i s rusas , t a s pa
reigas ėjęs L. Brežnevo, Andro
povo, Č e r n e n k o s metu. 

Įvair ių nuomonių ir pasisa
kymų t e k o ska i ty t i ir išgirst i 
radijo bei televizijos a p a r a t e 
apie jo žmoną Raišą. Nor s 
vyriausybės kalbėtojas G. Gera-
simovas spauda i pareiškė, kad 
Gorbačiovienė kalba t r u p u t į 
angl iškai ir jos angliškų žodžių 
užteks pasikalbėj imui t ač iau 
pasirodė, kad jos kalbos žodynas 
buvo laba i ir labai si lpnas, nes 
pvz. prezidento žmonai, užkalbi
nus i šk i lmingų pietų m e t u 
Raišą, j i tuoj pa t pakvie tė savo 
vertėją. Apsirengimas t a i p pa t 
sukėlė daug įvairių kalbų. Nors 
Kreml i aus „first Lady" stebi 
Vakarų madas , j a s s iuva dvi 
siuvėjos, tač iau dalis spaudos 
gana s t ipr ia i jos apsi rengimą 
sukri t ikavo. Kalbama, kad Sov. 
Sąjungoje pageidaujama, kad 
Raiša nepamėgdžiotų V a k a r ų 
pasaul io madų. R. Gorbačiovie-
n ė s p r o g r a m o s da l į t e k o 
i šb rauk t i a rba pakeis t i . Mat , 
Sov. Sąjungos gyventojai, maty
dami savo apa ra tuose gražiai 
apsirengusią Raišą ir lankančią 
perp i ldytas p rekėmis k rau tu 
v e s , b a t ų f a b r i k u s ir k t . 
p r amonės įmones, labai pyktų, 
nes j u k Sov. Sąjungoje jaučia

mas įvairių prekių t rūkumas. 
Prancūzų dienraštis „Figaro" 

R. Gorbačiovienę pavadino 
„raudona cariene". Taip pat 
Maskvoje kursuoja toks anek
dotas: vieno fabriko lankytojas 
sako darbininkui — aš esu 
Gorbačiovas. „O, — a t sako 
darbininkas , be žmonos, nepa
žinau jūsų"... 

Kiek kartų stebėjau Gorbačio
vienę televizijoje, tiek kar tų ji 
dėvėjo puikiausias sukneles, 
kirptas pagal paskutinę Vakarų 
pasaulio madą, naujus papuoša
lus, pvz. parodant televizijoje 
auksinę apyrankę su prisegtom 
dviem liūtų galvom. Greičiau
siai ta i buvo deimantai. 

M. Gorbačiovas žurnalistams 
pare i škė , kad jo mėnesinis 
a t lyginimas yra 1200 rbl. Ta
čiau viešint Londone, žmona už 
pirkinius mokėjo ne valiuta, bet 
„American express card". 

P a s i r a š y t a ei lė su tarč ių . 
Viena jų numato grąžinimą Bre
meno, Hamburgo ir Liubecko 
miestų archyvų kurie 1942 m. 
st ipriai bombarduojant tuos 
miestus, buvo išvežti į Sak
sonijos druskos kasyklas. Čia jie 
patekę į raudonarmiečių ran
kas. Talino archyvas taip pat 
bus at iduotas Estijos sostinei, 
nes 1944 m. Ostlando Reichsko-
misar ia tas jas buvo išvežęs į 
Koblenzą. 

REIKIA BŪTI 
PASIRENGUSIEMS 

P E R M E T U S 54,000 
SAVIŽUDYSČIŲ 

Sovietų Sąjungoj iki Gorbačio
vo laikų rašyti apie savižudys-
tes buvo draudžiama. Dabar 
spaudoj prabilo ir apie šią bėdą. 
1987 m e t a i s visoj Sovietų 
Sąjungoj nus ižudė daugiau 
negu 54,000 žmonių. Priežastys: 
alkoholis, neviltis sulaukti ge
resn io gyvenimo, vienatvė 
(Liberation, Paryžius). 

E G Z O D A S I Š IZRAELIO 

Izraelis susirūpinęs, kad kas
met mažėja imigracija. Šiuo 
metu žydų daugiau išvyksta 
negu atvyksta . Rūpestį kelia ir 
faktas, kad pasauly dėl mišrių 
vedybų daug žydų asimiliuojasi 
ir nenori nieko bendro turėt i su 
judaizmu. Ekspertų teigimu 
taip y ra dėl nesaugumo, dėl 
privalomos kar inės tarnybos, 
didelių mokesčių ir nedarbo (La 
Stampa, Torinas). 

Mintį, kad reikia budėti pasi
rengusiems. Kristus išreiškė 
palyginimu apie išmintingas ir 
paikas mergaites. 

Tas palyginimas Mato evan
gelijoje taip skamba; „Su dan
gaus karalyste bus panašiai, 
kaip su dešimtimi mergaičių, 
kurios, pasiėmusios žibintus, 
išėjo pasitikti jaunikio. Penkios 
iš jų buvo paikos ir penkios pro
tingos. Taigi paikosios pasiėmė 
žibintus, o nepasiėmė alyvos. 
Protingosios kartu su žibintais 
pasiėmė induose ir alyvos. Jau
nikiui vėluojant, visos ėmė 
snausti ir užmigo. Vidurnaktį 
pasigirdo balsai: ,Štai jaunikis! 
Išeikite pasitikti!' Tuomet visos 
mergaitės atsikėlė ir taisėsi 
žibintus. Paikosios sakė pro
tingosioms: ,Duokite mums aly
vos, nes mūsų žibintai gesta'. 
Protingosios atsakė: .Kad kar
ta is nepristigtų jums ir mums, 
verčiau nueikite pas prekiau
tojus ir nusipirkite". Joms beei
n a n t pirkti , atėjo jaunikis . 
Kurios buvo pasiruošusios, įėjo 
kar tu su juo į vestuves, ir durys 
buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir 
anos mergaitės ir ėmė prašytis; 
,Gerbiamasis, a t idaryk, čia 
mes!' O jis apsakė: ,Iš tiesų 
sakau jums: aš jūsų nepažįstu!' 
Taigi budėkite, nes nežinote nei 
dienos nei valandos" <Mt. 25, 
1-13). 

Pagal santuokines apeigas 
pas žydus jaunoji iškilmingai 
buvo parvedama į jaunikio 
namus . Jaunosios draugės, 
kurių turėjo būti ne mažiau 
kaip 10, drauge su jaunąja jos 
namuose laukdavo atvykstančio 
jaunikio, tuo tarpu puošdamos 
ją ir su ja besidžiaugdamos. 
Atvyksta jaunikis su draugais 
ir tada abu jaunieji vyksta į jau
nikio namus švęsti santuokos 
puotos. Ši apeiga buvo vadi
nama jaunosios atvedimu, ir ja 
buvo atbaigiamos jungtuvės. 

Tačiau Kristaus pasakytame 
palyginime vyksta kitaip, ir tai 
dėl to, kad labiau išryškėtų 
pagrindinė palyginimo mintis, 
jog reikia budėti ir visuomet 
būt i pasirengusiems sutikti 
Viešpatį, kada jis ateis savo gar
bėje pasaulio pabaigoje. Palygi
nime sakoma, kad mergaitės 
eina pasitikti jaunikio, o jam 
vėluojant, visos pakeliui užsnūs
ta. Faktinai jos turėjo būti ne 
pakeliui į jaunikio namus, bet 
pas jaunąją ir t en jaunikio 
laukti . Tos jaunikio sutikti 

išėjusios mergaitės vienos tur 
savo žibintams pasiėmusios 
alyvos atsargą, kitos ne. Jos t u r 
eiti v idurnakt į pas alyvos 
p rek iau to jus . O sava ime 
suprantama, kad tokiu laiku 
visos parduotuvės uždarytos ir 
gauti alyvos nėra jokios galimy 
bės. 

Palyginime pasakyta, kac 
protingosios tik dėl savo pro 
tingo numatymo yra priimamos 
į vestuvių puotą, o kitos — 
paikosios iš tos puotos išski
riamos, nejsileidžiamos už tokį 
menką dalyką, kaip neturė

jimą alyvos savo žibintams. 
Logiškai galvojant, jos. kad ir 
pasivėlinusios, turėjo būti įsi
leistos, kad taip vestuvėse būtų 
dar daugiau džiaugsmo. Taigi 
visos šios aplinkybės kažkaip 
nesiderina su esamais papro
čiais. Bet tai palyginime pa
daryta, pabrėžiant reikalą pro
tingumo ir asmeniško pasiruo
šimo nežinomam Viešpaties 
atėjimui. 

Taigi aiški nuoroda į pa
saulio pabaigą ir ne t ikė tą 
Viešpaties atėjimą. Dangaus 
karalystė nelyginama su mer
gaitėmis, bet t ik su jų pro
tingumu ar paikumu. Panašiai 
pasaulio pabaigoje bus su visais 
žmonėmis; vieni jų bus protingi, 
pasirengę, kad galėtų būti pri
imti į amžinosios laimės puotą, 
o kiti nepasiruošusieji bus 
išskirti. Jiems dangaus karalys
tės durys bus uždarytos. Ši min
tis yra palyginime formali ir tai
koma Viešpat ies a t ė j imui 
pasaulio pabaigoje. 

Visos mergaitės yra jaunosios 
draugės . Jos nakt ies metu 
laukia ateinančio jaunikio pasi
imti jaunosios į savo namus. Jos 
laukia su uždegtais jaunosios 
namuose, o čia jos laukia 
pakeliui be jaunosios. Tai yra 
pake i t imas nus is tovėjus io 
papročio, padarytas tam, kad 
a t s k i r t ų p ro t ingąs ias nuo 
paikųjų. Dėl to pat motyvo 
atėjimas jaunojo nukeliamas į 
nakties metą, kad labiau iš
ryškėtų vienų protingumas, o 
kitų paikumas. Protingosios yra 
pasiruošusios, pasiėmusios at
sargai alyvos savo žibintams, o 
paikosios laukia neturėdamos 
alyvom. O iš viso to palyginime 
nupiešto vaizdo, išvada labai 
a i šk i : budėk i te . b ū k i t e 
pasiruošę. 

J .V. 

SKARDUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš part izanų kovų m e t o 

J . V I Z B A R A S - S Ū D U V A S 

Tikrasis Dievo garbinimas 
yra gyventi kaip Dievas iš mūsų 
reikalauja; to reikia išmokyti ir 
vaikus. 

Im. Kant 

Dorovingumas yra, kai mes 
valdome save pačius, nedoro-
vingumas yra, kai mus valdo 
mūsų aistros. 

G. Wagner 

— Lentpjūvėje dirbu ilgas va landas . Laisvalaikiu 
pribėgdamas statausi namelį. Laiko vis t rūks ta , o jus, 
kaip eigulį, surasti miške , tai ka ip ada t ą šieno kupe
toje. Suprantu, kad pranešti jums reikėjo. Atleiskite..., 
galvojau, kad Pranciškus Šlekys, jūsų dešinioji ranka , 
padės. Taip ir įvyko. Žmogus nori, k u o geriau, kuo 
greičiau sau pasidaryti , nes visus spaudžia ta pati 
svetima ranka. 

— Et... gana tų kalbų, verkšlenimų! Vežimas 
pakrautas. Vincai, duok po burnelę du lkėms nuplaut i 
ir vežkis sveikas, — pasiūlė Damijonaitis, atsisėsdamas 
ant kelmo. 

— Vyručiai, prašau paragauti skilandžio, skaidrio
sios, užpiltos an t šaknų. Ponas eiguly, p rašau su vyrais 
pasivaišinti, lengviau bus ir per girią eiti , — kvietė Vin
cas Kiaunė, išdėliodamas ant kelmo atvežtą užkandį. 

— Tai dar vis vienas po motinos mirt ies , kaip 
girdėjau?... kodėl neapsivedi? Ar mergų aplink nėra? 
— draugiškai prabilo ir eigulys, pa imdamas iš Vinco 
degtinės stiklinėlę. 

— Aš, kaip tas žvirblis, suku pirma lizdą, o jj užbai
gęs parvesiu ir pačią. Kas nori už kampin inko tekėti? 
Jau baigiu įsirengti ir grytelę prie J ū r ė s kaimo 
gautame sklypelyje. Ilgai su ja vargau , nes vis šio bei 
to reikia, o gauti sunku.. . 

— Tai už Vinco gryčios vainiką! — prisipylęs 
s t ik l inę skaidriosios paragino Šlekys visų vardu. — 
Geras vyras Vincas, gera ir degtinė. Visi jį pažįstam. 
Užaugo našlait is prie motinos. Vargo matė, bet vyras, 
ka ip nendrė, darbš tus ir draugiškas. Pažinojau ir jo 
tėvą Antaną: smarkus buvo. kaip žaibas, išėjome abudu 
į savanorius. Mušėme bermontininkus prie Radviliškio, 
lenkus prie Kapčiamiesčio, bet... prie Širvintų — pakir
to vyrą lenko kulka. Amžinajam atilsi!... ir sūnus eina 
tėvo pėdomis, negaila tokiam vyrui ir padėti, — pasako
jo Šlekys, j aunas dienas prisiminęs. 

— Ačiū, vyrai, už paramą, ačiū ponui eiguliui, ačiū 
Pranc išku i Šlekiui už gerą žodj. pagalbą. Niekad 
nepamiršiu!. . . Man metas važiuoti, nes vežimą ir 
a rk l ius t r umpam pasiskolinau iš Noreikos. Likite 
sveiki!... 

— Važiuok, Vincuti , važiuok sveikas!... jei reikės 
pagalbos duok žinoti — tuoj su savo vyrais prisistatome 
į talką, — pažadėjo Šlekys. 

— Nepamiršk ir mane pakviesti vestuvėms. Juk 
pušį vežiesi geriausią iš visų, tai ir grindys seklyčios 
bus tvirtos pasišokti, — palydėjo nueinanti Kiaunę prie 
vežimo ir eigulys. 

— Būtinai , būtinai!... neužmiršiu jūs visų..., o 
pagalbos net labai reikės... 

— Briediki. tu pasiklausai naujienų ir iš toliau. 
Sakyk , ka ip sekasi vokiečiui mušti ruskj? Ką parašo 
vietinis laikraštis sunku tikėti —jis vis kelia prūsą ant 
šakių: rudieji jj ir prirašo, bet žmonės kalba ir kitaip. 
Senokai buvau Kazlų Rūdoje, tai maža ką ir žinau. 
Miške, kaip žinai, tas pats darbas ir tos pačios paukščių 
giesmės, — teiravosi eigulį Šlekys apsidairydamas. 

— Yra kai kas ir naujo, — prabilo eigulys. — 
Žinoma, a t sa rgumas pirmoje vietoje: šnipelių yra ir 

jūsų tarpe. Saugokis, nepaplepėk ka sakau Ašmutaičiui 
— viską perduos Jungferiui. 

— Žinau. Briediki. pažįstu savus vyrus. Ašmutai-
tis ir vokiškai susišneka, atsibastęs nuo Paprūsės. 
Jungferis už j j galvą deda, bet kaip darbininkas jis pras
tas. Žiūri per petį. kad tik kits darbą padarytų. Seniai 
jį būčiau pavaręs, bet kenčiu. Per jį kai ką ir iš Prūsų 
gauname, gyventi reikia... 

— Taip. taip. suprantu. Kol kas turime kęsti ir 
laukti, ilgai taip nebus, ateina galas ir rudžiu valdžiai. 
— pradėjo eigulys. — Vakar naktj trumpomis bango
mis pasiklausiau žinių iš Londono. Kalbėjo rusiškai, 
matyt, komunikatas buvo skirtas visai Rytų Europai. 
Nustebau!... Pranešėjas visai priešingai, ką mums rašo 
vokiški laikraščiai pasakojo, kad Rytų fronte prie 
Gomelio ir Kursko vokiečiai visai sumušti ir traukiasi. 
Sako ten rusai metė naujas Sibiro divizijas, apginkluo
tas Amerikos ginklais ir naujausiais tankais. Ar tai 
teisybė po kiek laiko ir čia sužinosime, bet anglais reik 
tikėti, kam jie meluos? Gal del to ir Jungferis nuko-
res nosį. Vakar buvau užėjęs pas jį paimti kirtimo ta
beliu. Rudis jau nešaukė, nedaužė kumščiu stalo už kir
timo normų neišpildymą. kaip anksčiau darydavo, gąs
dindavo kacetu. Nesigyrė nieko ir apie laimėjimus 
fronte. Iš to sprendžiu, kad mano pagautos radijo žinios 
yra tikros, ir jis. matos, tai žino... 

— Žino. kur nežinos. Rudžiai bėgs pirmieji, kaip 
žiurkės iš skęstančio laivo. Negali ir pagalvoti... šitokį 
plotą gražiausio pušyno turėjome iškirsti. Išsivežė į 
savo Reichą!... už dyką... Ką mes už tai gavome? 
Keliolika beverčių Reichsmarkių ir šimtus vokiškų 
keiksmų. Tegu bėga. kraustosi, prasmenga skradžiai 
žemės visoki landratai. Fuchsai. Jungferiai! Gana 
jiems ėsti mūsų lašinius, apgaudinėti merginas!... — 
pyko Šlekys. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. liepos mėn. 15 aikštėje keliolika nukautų, o 
viduryje jų — žmogaus galvą. Po 

X J O T O T 7 0 T V T \ j ^°&-Visi grytelninkai... Motina 40 metų pagyvenę žmonės pa-
n v y r y l ^ U r N 1 A l nykte sunyko..." tvirtino, kad tai buvo Polinaus-

Toliau kitas epizodas: „Ar ne ko iš Angirių kaimo galva, nu-
savo iniciatyva liaudies gynėjai PAGERBTI RAINIŲ 

KANKINIAI 

Birželio pabaigoje Vilniaus 
radijas perdavė tuo metu Lie
tuvoje viešėjusio, nuo 1949 m. 
Australijoje gyvenančio Gabrie
liaus Žemkalnio įspūdžius iš ten 
vykusio Rainių miškel io 
kankinių pagerbimo. Gabrielius 
Žemkalnis yra šiuo metu JAV 
besilankančio vieno iš Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio pirmū
nų, jo seimo pirmininko prof. 
Vytauto Landsbergio brolis. 

G. Žemkalnis naktį iš birželio 
24 Į 25 dalyvavo tarp 30,000 ir 

beginklius Pranį Pakšį 
Penionių kaime ir Povilą Mikšį 
Pašventupio kaime vidury 
dienos namuose žvėriškai 
sumušė ir leisgyvius netoli 
namų kulkomis suvarpė?... V. 
Laskauską ta ip sumušė 
namuose, kad 3 mėnesius gulėjo 
lovoje. Reikalavo šautuvo... Po 
išvadavimo, vos iškritus pir
mosios žiemos pirmajam sniegui 
(1944-45 m. — H.), kai naktimis 
dar nesimatė pašvaisčių, 
nesigirdėjo verkiant žuvusiųjų, 
netoli Anykščių Pavariuose, 
buvo nukau t i devynetas 
besislapstančių nuo mobi-40,000 žmonių minioje, susirin

kusioje toje vietoje, kur prieš 48 lizacijos berniokų. Visi devyni 
metus buvo kankinami ir po to nukauti, nurengti buvo sugul-
sušaudomi 74 žmonės. Pasak G. dyti ant grindinio miestelio 
Žemkalnio, „tą naktį ten buvo aikštėje. Tai gali patvirtinti visa 

pjauta ir maiše atnešta liaudies 
gynėjų į Josvainius..." 

Teisingai straipsnio pabaigo
je jo autorius pastebi: „Patei
sinu Tėvynės karo dalyvį — 
frontininką, kuris sąskrydžio 
metu pakyla ir nueina nuo šalia 
atsisėdusio liaudies gynėjo. Jam 
gėda..." 

To paties savaitraščio „Lite
ratūra ir menas" š.m. nr. 26 yra 
taiklus ir tikrai šiltas tenykščio 
poeto Jono Juškaičio straipsnis 
apie išeivijoje gyvenantį Kazį 
Bradūną ir kitame puslapyje 
skelbiamas pluoštas K. Bradū-
no eilėraščių su poeto tėviškės 
nuotrauka, kurioje matyti 
teišlikęs tik kryžius ir porą 

a tver iama ta i , kad , ,B. 
Krivickas ir M. Indriliūnas 
paguldė galvas ir buvo pamesti 
ant grindinio..." 

Taigi t ik dabar lietuvių tautos 
atbudimo ir persitvarkymo lai
kotarpiu išdrįstame atskleisti, 
nors dar nevisai aiškiai, faktą, 
kad du Lietuvai jau žinomi 
jauni literatai — Bronius Kri
vickas ir Mamertas Indriliūnas 
— žuvo partizanų mirtimi 
pokario metu Lietuvoje vyku
siose kovose. Broniaus Krivicko 
mirtį pirmoji atskleidė buvusi 
Sibiro tremtinė B. Armonienė 
didelio pasisekimo sulaukusioje 
knygoje „Palik ašaras Mask
voje", o M. Indriliūno — VI. 
Ramojus 1967 m. Lietuviškos 
knygos klubo išleisto dokumen
tinio veikalo „Kritusieji už 
laisvę" pirmojo tomo 35 psl. 
Abiejų biržiečių, kritusių kovo-

galima jausti, kad kartu su 
minia y ra ir jų — kankinių — 
dvas ia . Tars i kiekvienoje 
žvakutėje ji slypėtų. Žiūrint nuo 
kalniuko į ateinančią žmonių 
jūrą, kur i ėjo nuo buvusio Tel
šių kalėjimo į Rainių miškelį — 
iš viso 3,800 metrų, buvo matyti 
žvakių jūra ir girdėjosi minios 
giedamos giesmės. Viskas kilo 
spontaniškai. ...Suvažiavo visa 
Žemaitija. Žmonės išreiškė savo 
skausmą, savo sielvartą ir kar
tu žemaičių jėgą. Buvo nepap
rastas įspūdis", pasakojo tų 
liūdnų iškilmių dalyvis, iš 
Laisvos Australijos žemės į gim
tąją Lietuvą nuvykęs kaip turis
tas. 

Toliau jis papasakojo, kaip po 
specia l ių pamaldų Telšių 

tuometinė septintoji klasė..." 
Atskleidęs šiuos epizodus, 

kurių tik dalis čia cituojama, 
teisininkas I. Meškauskas 
klausia: , Ar archyvuose visa tai 
atspindės? Be tikrų pavardžių, 
be t ikros datos vargu ką 
daugiau rasime. Veikiausiai — 
,sunaikintas banditų lizdas' ar
ba ,nušautas sulaikant'..." 

NEŽINOMI IR ŽINOMI 
VARDAI TURGAUS 

AIKŠTĖSE 
Pacituosiu dar vieną teisi

ninko I. Meškausko „Literatū
roj ir mene" atskleistą epizodą: 
„Atvykęs dirbti į Kėdainių 
rajoną, išgirdau dar šiurpesnių 
žmogaus nuopolių aktų. Josvai-

medžių. Straipsnyje taip pat at- je už Lietuvos laisvę prisimi-
skleidžiamos studijų Vilniuje nimui, poetas K. Bradūnas yra 
metu buvusių kai kurių K. parašęs ir paskelbęs eilėraščius. 
Bradūno bičiulių — daugiausia Būtų gera, kad tauta namuose 
rašto žmonių — pavardės. Šiame surastų jų kapus ir jie būtų ger-
straipsnyje, berods, pirmą kar- biami taip, kaip pvz. Rainių 
tą tarybinėje spaudoje, miškelio kankiniai. 

katedroje ir po ceremonijos prie n i u l i a u d i e s gynėjai po vienos 
kalėjimo tą vėlų vakarą Rainių 
miškelyje buvo pašventintas 
kertinis akmuo kankinių atmi
nimui statomai koplyčiai, kaip 
vėlai naktį, miniai žmonių jau 
išsiskirsčius, kelias nuo Rainių 
miškel io iki Telšių buvo 
nubrėžtas paliktų degančių 
žvakučių. Buvęs Telšių kalėji
mas, kuriame mirties laukė 
būsimiej i k a n k i n i a i , buvo 
iliuminuotas prožektorių, o kan
kinimo vietoje matėsi žvakių 
liepsna. 

G. Žemkalnis įspūdžius per 
Vilniaus radiją baigė tokiu 
teigimu: „po 48 metų žmonių 
kančia ir jų nužudymas įgavo 
prasmę. Ten nereikėjo nei 
tvarkdarių, nei garsiakalbių, 
nei nurodymų, kur ką daryti. 
Apie 40,000 žmonių vidury nak
ties pagerbė kankinius ir pa
reiškė įsitikinimą, kad tokios 
žudynės niekada nebepasikar
tos ir jos tegalimos tik svetimos 
kariuomenės okupuotame kraš
te". 

ŽUDYNES TĘSĖ 
LIAUDIES GYNĖJAI 

Užtektinai Lietuvos gyven
tojų, ypač žydų, nužudžius 
vokiškiesiems naciams, į Lietu
vą vėl sugrįžo raudonoji armija 
ir prasidėjo žiaurūs rusų kariuo
menės, saugumiečių dalinių ir 
jų talkininkų liaudies gynėjų ar
ba stribų, kaip liaudis juos vadi
no, nepažaboto siautėjimo lai
kai. Kelis to laikotarpio epi
zodus Lietuvos Rašytojų sąjun
gos savaitraščio „Literatūra ir 
menas" š.m. nr. 25 atskleidžia 
okup. Lietuvos teisininkas Ig
nas Meškauskas. 

Jis, tepaminėdamas tik kaimų 
ir retu atveju miestelių vardus, 
rašo: „Kokiu vardu pavadinti 
tokį liaudies gynėjų aktą gim
tajam Ažuožerių kaime? Paste
bėjęs ateinant liaudies gynėjus, 
Pilipavičius Kazys, mobiliza
cinio amžiaus, įbėgo į savo 
slėptuvę. Kartu su juo , patys 
nežinodami ko, pasislėpė dar du 
nešaukiamojo amžiaus jau
nuoliai — Pilipavičius Juozas ir 
Grumbinas Napalys. Liaudies 
gynėjai iš paskos pribėgę 
sumetė grana tas , nors tie 
šaukė, kad išeina. Vienam jų, 
Pilipavičiui Kaziui, begęstančią 
gyvybę nutraukė su kastuvu 
susirinkusių kaimynų akivaiz 

operacijos suguldę miestelio 

Laikas pabėgti nuo tėvų 
ir išmokti lietuviškai kalbėti. 

Važiuokite į XV Liiuanistikos seminarą. Dviejų sa
vaičių lietuvių kalbos, literatūros ir istorijos kursai. 

Rugpjūčio 6- 20 dionomis 
La Salle Manor rekolekcijų namuose 

Plano, Illinois (netoli Chicagos) 
Skambinkite Mindaugui Pleškiui 

•A (312) 925-0187 
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INTERNATIONAL 

I N D U S T R I E S 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Talofonas: (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. . o n 

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE žaibas*" 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 

Kreipkitės — atsakysime ( visus jūsų klausimus 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

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

INTERNATIONAL M2J 
3 G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
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Iš Čikagos: $2, -»o.uu I i New Yorko: $2,386.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 7 nkt.. Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 
I i Čikagos: $2,366.00 I i New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt , Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d. 
I i Čikagos: $2,496.00 I i New Yorko; $2,386.00 
Maskva 1 nkt . Vilnius 9 nkt.. Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d. 
I i Čikagos: $2,366.00 I i New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d. 
I i Čikagos: $2,648.00 I i New Yorko : $2,538.00 

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ. KURIOSE GALI BŪTI VIENA. KITA PAPILDOMA VIETA G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS | MUS. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272 

8905 

8906 

8 9 0 7 

8 9 0 8 

fev 

Lietuviai Californijoje 

PENSININKŲ KLUBO 
VEIKLA 

Los Angeles Pensininkų klubo 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas liepos 30 d. parapi
jos salėje. Senokai jau buvo 
sušauktas susirinkimas, salei 
gauti reikia laukti apie 9 mėn., 
o mokyklos klasėse susirinkimų 
negalime saukti, nes telpa tik 
15-20 asmenų, o į pensininkų 
susirinkimą ateina tarp 50-100. 

Gegužės 9-10 d. suruoštoje 
išvykoje i Las Vegas, arti ketvir
tadalis ekskursantų buvo sve
čiai iš Lietuvos. Kelionė ir viena 
naktis viešbutyje tik 20 dolerių. 
Arti 20 asmenų vakare važiavo 
į naktinį klubą pažiūrėti įdo
mios programos. Mūsų pirmi
ninkas ir grupės vadovas J. Ka
ributas labai gražiai ir linksmai 
pravedė kelionę. Baigdami 
kelionę, važiuodami sugiedojom 
gegužinių pamaldų giesmes. 

Susirinkime žadama aptarti 
daug svarbių dalykų ir nu
statyti ateities veiklos planus. 
Valdyba kviečia visus narius 
dalyvauti, nes bus renkama 
nauja valdyba. 

Petronėlė Valiulienė 

CLASSIFIED GUIDE 
RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
361-5950 

r GREIT 
PARDUODA \ 

STANKUS 
636-6169 

REAL ESTATE 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią {staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba^onte būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai, j > 

S M £ * KOMPIUTERIŲ 
pagalba gaiite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

BALYS B U D R A I T I S 
N e m o k a m a i į k a i n u o j a 

jūsų n a m u s . 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778 -3971 . 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Raal Estata 

(Nukelta į 5 psl.) 

I 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

P H O N E - 5 8 1 - 4 1 1 1 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5166 

NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
SokmadionĮ, Uopoo 16 d. nuo 1-4 v.p.p. 

3535 W. 64 St. — „Octagon" namas: 6 
kamb.; Vh prausyklos pirmame a.; 4 
kamb., 2 mieg. antram a. Šildomas rūsys; 
2 auto mūrinis garažas. Šoninis įvažia
vimas; didelis sklypas; nauja šildymo sis
tema, stogas ir elektra; aluminio apdaila. 
Puikiai išlaikytas, švarus; daug priedų. 
Skambinkite dabar, tel. 436-8600. 

No. 505 — 59 th & Hamlin 6 butų puikus 
namas, „custom-built". Du butai su 3 mieg 
savininkui; 2 butai su 2 mieg. ir 2 butai su 
1 mieg. Didžiulis kiemas; 21/? auto. 
garažas. Beveik nereikia priežiūros, puikiai 
išlaikytas, 25 metų amžiaus. Skambinkite 
dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

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

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

VENCKAUSKAS, INC. 
Buildars & Remodaling 

Porches & Decks • Floor & Wall Tile 
Aluminum Sidmg & Trim • Kilchen & Baths 
Masonry «Rec Rooms 
Additions 'Insurance Repais 

Patar (312) 448-0113 

DM8S t ASSOCKTtS 

MIELAI 
PATARNAUSIU 
PERKANT AR 
PARDUODANT 
NUOSAVYBĘ 

NUOSAVYBĖS ĮVERTINIMAS VELTUI 
KREIPTIS: RITA SLAPŠIENĖ 

tel. namų: 430-2793 

HELP WANTED 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tol. 585-6624 

Nuo • v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadieni ir 

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad. susikalbėsi 
lietuviškai. 

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

MACHINIST 
For job shop. 1st shift, will con-
sider trainee. Full t ime position. 
Benefits + overtime. 

Mušt speak fluent English. 
778-0230 

A T T E N T I O N - HIRING! 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings vvithout 
vvaiting list or tęst. $17,840 -
$69,485. Call 1-602-838-8885. 
Ext. R 7765. 

JEWELRY REPAIR PERSON 
Armstrongą Diamond) Cantar 

Immediate opemng for experienced person 
to work in a fast-paced jewelery repair 
department. Experience stone setting, 
polishing. nngs sizing. prong repair and 
chain repair. 

For consideration call: 
1-800-333-5513 

Asfc for BIII 
Mušt read, write & speak fluent English. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Va Wast 95th Straat 

Tai. — GA 4-8854 

L C K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
JŽmtesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
>ąžiningai 

•55-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

S I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzio Avo. 
Chicago, IL 60629 

Tol. 436-7878 

AR NUSIBODO M A R O U E T T E 
PARKE gyventi? Tad pasek šimtus 
kitų žvalių tautiečių: apsigyvenk 
gražiame Michigane netoli ežero 
pakrantės, kur oras ir vanduo švarus 
kaip kadaise Lietuvoje. Prie Sauga-
tuck vasarvietės tarp Union Pier ir 
Grand Rapids našlė parduoda 5 akrų 
vaismedyną. Vieta tinkama statybai, 
daržininkystei, bitininkui ir netik pen
sininkams. Arti krautuvių, mokyklų, 
bažnyčių, ligoninių ir paplūdymio. Tik 
$12,500. Ta i . 1-616-561-2022. 

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

V A L D A P A Š K U S 
* kalba lietuviškai 
* namų įvertinimas — veltui. 
598-6222 857-7187 

"ATTENTION — GOVERNMENT 
HOMES from $1 (U-repair). De-
linquent tax property. Reposses-
sions. Call 1-802-838-8885 Ext. 
GH 7765. 

FOR SALE 

"ATTENTION —GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES from $100. 
Fords, Mercedes, Corvettes, 
Chevys. Surplus Buyers Guide. 
1-802-838-8885 Ext. A 7765." 

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s 1 modernus 
butas Marquette Parko apylinkėje; 
I a., 41/2 kamb. (2 mieg.). Su šiluma 
ir oro vėsinimu. Suaugusiems. 

Skambinti 598-6193 

Išnuomojamas 4 kamb. (1 
miag.) butas su šiluma. Skersai 
gatvę nuo Marquette Parko. Be 
,,Utilities". 

Skambinti 737-6140 

VVestmont, IL, ramioje vietoje, 
išnuomojami 2 butai (5 kamb. ir 4 
kamb). Šiluma, oro vėsinimas, 
šaldytuvai, viryklos, indams plaut 
mašinos. Skamb. po 6 v.v. 
964-4609. 

Išnuomojamas 6 kamb. ,,bun-
galovv". Taip pat 4 kamb. butas 
antrame aukšte su baldais, ar be 
jų. Suaugusiems. 
Skambinti po 5 v.v. 925-6616 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame a., 2 mieg., be baldų prieš 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią. 
Tik suaugusiems, be gyvuliukų, 
350 dol. į mėn. su apšildymu. 

Skambinti 423-4697 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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



Lietuviai Californijoje 
(Atkelta iš 4 psl.) 

NUOTAIKINGA 
CALIFORNIJOS 

LIETUVIŲ D I E N A 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapija, ap jungian t i Pietų 
Californijos lietuvius, birželio • 
18 d. į savo metinę šventę, 
populiariai vadinamą Lietuvių 
d i e n a , s u t r a u k ė daugybę 
žmonių. Programą at l ikt i pa
kvies t i voka l i s t a i Audronė 
Gaižiūnienė ir Benediktas Povi-
lavičius. 

Pasibaigus pamaldoms, visi 
r inkosi į mokyklos klases, 
kuriose vyko meno parodos. 
Savo paveikslus buvo išstatę 
dailininkai Mykolas Paškevi
čius ir Ona Dokolskaitė-Paš-
kevičienė, Jonas Andrašiūnas; 
gausybę keramikos dirbinių — 
Livija L i p a i t ė ; t a u t i š k u s 
audinius, drabužius ir lėles — 
Julija Šlapelytė, įvairius dailės 
darbus — Genė Popelienė iš 
New Yorko. 

Ši 36-ji Lietuvių diena vyko 
parapijos salėje. J ą sveikinimo 
žodžiu pradėjo parapijos komite
to pirm. J . Pupius. Solistui 
Antanui Polikaičiui sugiedojus 
JAV-ių ir Lietuvos himnus, 
susirinkusius pasveikino Lie
tuvos konsulas V. Čekanaus
kas. D. Polikaitienė, meninės 
programos vedėja, supažindino 
su svečiais solistais. 

Sopranas Audronė Gaižiūnie
nė, šiuo metu gyvenant i netoli 
Chicagos, muzikinį išsilavinimą 
gavo J. Gruodžio muzikos 
mokykloje Kaune ir Valsty
binėje konservatorijoje Vilniu
je. Atvykusi į JAV, Chicagos 
Roosevelt universi tete įsigijo 
bakalauro laipsnį. Studijuoda
m a dalyvavo konku r suose , 
kuriuose laimėjo keletą pinigi
nių premijų ir net pilną sti
pendiją muzikos magistro laips
niui siekti. Solo dainuoja ir 
dirba su chorais i r Chicagos Lie-
tuvių opera. Koncertuoja lietu
vių kolonijose ir amerikiečių 
publikai. 

Benediktas Povilavičius, bo
sa s , a u k š t a i t i s , mokėsi 
Panevėžio muzikos mokykloje. 
Gyvendamas Anglijoje balsą la
vino ir dainuodavo lietuvių 
renginiuose. Persikėlęs į JAV 
tobul inos i d a i n a v i m e p a s 
Bostono universiteto prof. Pilla 
ir kitur. Koncertavo daugelyje 
Amerikos miestų, ne tik pas 
lietuvius, bet kviečiamas italų 
ir ukrainiečių. Koncertuodamas 
New Yorko Carnegie Hali ir 
k i t u r buvo p u b l i k o s š i l t a i 
s u t i k t a s ir k r i t i k ų ge r a i 
įvertintas. 

Pirmoje koncerto dalyje abu 
dainininkai atliko duetus (kom. 
S. Šimkaus). A. Gaižiūnienė 
da inavo kompoz i to r ių A. 
Bražinsko, J . Juzeliūno, J . 
Tallat-Kelpšos ir (losangeliečių 
numylėtos) komp. G. Gudaus
kienės kūr in ius , o B. Povila
vičius — A. Kačanausko, S. 
Šimkaus, J. Bašinsko ir J. 
Tallat-Kelpšos. Antroje koncer
to dalyje j ie perėjo prie operinių 
kūrinių, čia buvo galima pajusti 
jų virtuoziškumą. B. Povila
vičius atliko arijas ir ištraukas 
iš operų „La Trav ia ta" (G. Ver
di), „Gražina" (J. Karnavičiaus) 
ir „Sevilijos kirpėjas" (Rossini). 
Ypač ši paskutinioji puikiai 
skambėjo. A. Gaižiūnienė atliko 
arijas iš operos „La Boheme" 
(G. Puccini), „La forza del 
destino" (G. Verdi) ir Marga
ritos dainą iš „Fausto" (Ch. 
Gounod). Programa buvo baigta 
duetu iš opere tės „Čigonų 
baronas" (J. Strauss) . Publika 
šio dueto įaudrinta, taip stipriai 
plojo, kad dainininkai buvo pri
versti vėl dainuoti ir dainuoti. 

Kas p r i s i m e n a , kai A. 
Gaižiūnienė čia (1987.XI.8) 
koncertavo BALF-o baliuje, 
galėjo just i jos didelį žingsnį 
tobulėj imo l i n k m e , nes 
muzikinė pažanga , nors ir 
turint puikią įgimtą balso me
džiagą, tobulėja tik nuolat ug

dant ir lavinant meninį pajė
gumą. Solistės balso skalė plati. 
Nuos tab ia i s k a m b a n e t ir 
aukštos gaidos. Puiki balso 
moduliacija. Be priekaištų buvo 
ir B. Povilavičius. Tai parodė 
publikos audringas sutikimas ir 
reagavimas į jo sodrų balsą. 

Kad koncertas taip puikiai 
pavyko, didelis nuopelnas tenka 
ir jo akompaniatorei Raimondai 
Apeikyte i , ap ie ku r i ą pro
gramos vadovė D. Polikaitienė, 
sakė, kad neseniai su L.A. vyrų 
kvarte tu lankant is Lietuvoje, 
Ramoną akompanavo t ryl ikai 
koncertų. Jos kompozicijos ta ip 
pat buvo labai šiltai sutiktos. 
Kaune kvar te tu i sudainavus 
Raimondos komponuotą „Ti
kiu" , visa auditorija sustojusi 
sukėlė didžiausias ovacijas. Be 
akompanavimo j i skambino ir 
solo keletą komp. G. Gudaus
kienės kūrinių. Visur gėlės i r 

gėlės , k u r i a s po kiekvieno 
konce r to reikėjo iš scenos 
glėbiais išnešti . 

Po koncerto, svečiui kun. A. 
Val iuškai sukalbėjus maldą, 
prasidėjo vaišės su lietuviškais 
valgiais ir bažnytiniu vynu 
Salė buvo perpildyta. Daugelis 
buvo a t v y k u s i ų iš to l iau . 
Šventėje dalyvavo žymi bend-
ruomenininkė Ina Bray-Ber 
tulytė , LB Seattle apylinkės 
pi rmininkė. Buvo svečių ir iš 
Lietuvos. Nuotaika buvo puiki. 
Net ir publikoje pasigirsdavo 
š a u n i d a i n a . Ba ig i an t i s 
vaišėms, klebonas kun. dr. A. 
O l š a u s k a s v i s i ems gražiai 
padėkojo: parap. komitetui, vyr. 
š e i m i n i n k e i U lduk iene i , 
p a t a r n a u j a n č i a m prie stalų 
j a u n i m u i , visiems talkinin
kams, svečiams solistams, ir 
a ts i lankius iems. 

Ig. M. 

A.tA. 
ANN LINDZIUS 

ŪSAS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. liepos 13 d., 12 vai. dienos, sulaukusi 69 m 

amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joseph J., dukros: 

Joanne Wilkes, žentas Norman, Grace Sturlis, žentas Paul, 
sūnūs: Richard, marti Mary, Joseph J., Jr., marti Susan; 
dvylika anūkų, keturi proanūkai ir kiti giminės. 

Priklausė Brighton Parko Šv. Teresės draugijai, Švč. M. 
Marijos Nek. Prasidėjimo Moterų klubui, Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų kuopai #6. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, liepos 15 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir sekmadienį, liepos 16 d. nuo 2 iki 9 vai. vak. Gaidas Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 17 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma nesiųsti gėlių. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, dukros, sūnūs, anūkai i r kiti giminės. 

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

Jau t r i a i pe rgyvename veiklios m ū s ų seniūnės 

A.tA. 
JUZĖS PRENSKIENĖS 

mirtį, nuoši rdžia i užjaučiame l iūdin t į sūnų RO
MUALDĄ, jo šeimą i r v isus vel ionės ar t imuosius . 

Lietuvos Dukterų draugija 

Mirus mielai 

A.tA. 
ELENAI EIMAITYTEI 

į KAČINSKIENEI 
reiškiame gilią užuojautą jos vyrui LEONUI 
KAČINSKUI 

Stasė ir Bronius Vaškeliai 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS 
ODINAS 

Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą ir Senelį, kurio netekome 
1979 m. liepos 19 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 19 d. 7:30 
v . ryto tėvų Jėzuitų koplyčoje, Bellevue, Washington ir Las 
Vegas, Nevada. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. Prano Odino sielą. 

Nuliūdę žmona Akvilina, sūnus Vacys ir šeima, dukra 
Irena ir šeima, anūkai ir proanūkai . 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. liepos mėn. 15 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS DULKYS 
Mano mylimas Vyras mirė 1989 m. birželio 30 d. ir buvo 

palaidotas Tautinės lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Juozupaičiui ui religines 

apeigas koplyčioje ir kapinėse; Viktorui Mieliuliui už giesmes; 
Medžiotojų ir Meškeriotojų klubui, Tauragiškių klubui ir 
visiems giminėms bei draugams atvykusiems atsisveikinti su 
a.a. Juozu. 

Nuliūdusi žmona, seserys ir giminės 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
HERTAI MARIJAI VYGANTIENEI 

mirus , jos sūnų dr. MINDAUGĄ VYGANTĄ, šeimą 
ir a r t imuosius užjaučiame. 

Jadvyga ir Viktoras Dubinskai 

A.tA. 
Mokyt. RAPOLUI SERAPINUI 

mirus , jo broliui, ped. IGNUI SERAPINUI, buvus iam 
PLI direktoriui, gilią užuojautą reiškia 

Pedagoginio Lituanistikos Instituto 
vadovybė, lektoriai, studentai 
ir etnografinis ansamblis 

BA1TK 
TOURS 

RUGSĖJIS 
LIETUVA IR SUCVIUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje. 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko 

$2,392 š Čikagos 
LIETUVA — 10 d : 7 dienos Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje. 
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niu)Orko 

$1,982 iš Čikagos 

SPAUS 
LIETUVA !R AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko 

$2,342 iš Čikagos 

LAPKRITIS 
LIETUVA IR SUCMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje. 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko 

$1,892 iš Čikagos 

GRUODIS 
LIETUVA IR BELGUA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje. 1 Maskvoje. 

2 Briuselyje 
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29 saus:o 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko 

$1,782 iš Čikagos 

Ekskursijos ' Pa!: ngą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei! 

Bait'c Tours ??*arnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnage' pas jus 

Nupeša- -<• ^os ir kitcs dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje. Kaune 
ir Klaipėdoje 

Taip pat p-.- "e nauią paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje. 

Platesnei m'o-: acijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTIC TOURS 

Sutt«4 
77 OAK STREET 

NEVVTON. MA 02164 
Tel. 617-965-8080 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU ^ 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. 
6. Liepos 11 - U s p o s 3 0 
7 U«pos 24 • Rugpjūčio 09 
8. Uopos 29 - Rugpjūčio 16 

'jV. 

Y \ \ 
KELIONĖS 1 LIETUVĄ 

Maskva 2, Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Leninqradas ?. Maskva 1 
Maskva 1, Kaunas 15. Maskva 1 

9. Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16 Maskva 1, Vilnius 10. Leningradas 2. Maskva 1 
10. Rugpjūčio 21 • Rugsėjo 06 
11 Rugsėjo 12 • Spalio 01 
12. Spalio 03 • Spalio 16 

Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2. Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 1. Vilnius 10, Maskva 1 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

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

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų i 

Chicago 
2.795.00 
2,695 00 
2.695.00 
2,595.00 
2.595 00 
2.795 00 
1.895.00 

IL 60643. 

škvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui i Ameriką. Taip pat 
nuotraukas vizoms ir pasams. 

darome 

New v ork 
2.64500 
2,545 00 
2.545.00 
2.445 00 
2.445.00 
2.645 00 
1.850 00 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 

I'ATARNAIMA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 

P 

H 
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x Balio Gajausko ir jo žmo
nos Irenos bei dukters atsi
sveikinimą rengia Balfas Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje šį 
sekmadieni, liepos 16 d., 2 vai. 
p.p. Atsisveikinime dalyvaus 
taip pat ir kitas Sibiro kalinys 
kun. Alfonsas Svarinskas. B. 

x Kun. Donaldo Petraičio, Gajauskas kalėjimuose ir kon-
Marijonų vienuolijos vyriausio- centracijos lageriuose yra iš-
jo vadovo, kunigystės 25-rių 
metų sukaktyje Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II atsiuntė sveikinimą 
su apaštaliniu palaiminimu jo 
kunigystei. 

x Danutė Brazytė Bindo-
kiene, „Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje", išleido 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė 1989 m. Tai veikalas lie
tuvių ir anglų kalba (puslapis 
prieš puslapį), apimąs lietuvių 
ir Lietuvos (ne išeivijoje) pa
pročius. Gerai parašytas, su
r ink ta istorinė medžiaga , 
panaudoti net prietarai ir bur
tai. Knyga turi 364 psl. įrišta 
kietais viršeliais. Knyga bus 
naudinga supažindinti jaunimą 
su lietuvių tautos senove ir jos 
papročiais. 

x „Lenkų įvykdytas lietu
vių tautos genocidas", pa
ruošė V. P. Uluntaitis. išleista 
Chicagoje 1989 metais. Knygo
je sudėta visa ne ig i ama i 
parašyta apie lenkus medžiaga 
lietuvių ir lotynų kalbomis. Kai 
kurie aprašai paimti iš ok. Lie
tuvos žurnalų ar knygų. Knyga 
turi 332 psl. Leidėjas A. Marma. 

x Sofija Tekor ienė . In-
dianapolis, Ind., buvo atvykusi 
į Chicagą ir ta proga aplankė 
„Draugą" ir įteikė 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Bartkus Petras , gyve
nantis Ukrainoje, Lvove, ieško 
savo tetos Bartkutės Zosės, 
kilusios iš Upinės apylinkės, 
Klukės kaimo. Ž inan t ie j i , 
prašomi skambinti Irenai Klisz, 
tel. 278-8844. 

(sk) 
x Gėlių parduotuvė „BAL-

TIC Blossoms bus uždaryta 
pirmadienį, antradienį ir trečia
dienį, liepos 17, 18, 19 d. 

(sk) 

x Išnuomojamas b u t a s ar 
ti Marąuette Parko; 3 kamb. su 
centraliniu šildymu. Kreiptis 
737-7202 a rba 737-7200, Val-
dis Real Estate. 

(sk) 

buvęs 38 metus. Dabar svečia
vosi pas savo gimines ir sakė 
kalbas didesnėse lietuviškose 
gyvenvietėse. Jis su šeima 
grįžta į Lietuvą. 

x Šv. Mišiomis „Draugo" 
gegužinė prasidės liepos 30 d. 
Marijonų koplyčioje 12 vai. 
dienos. Po pamaldų bus pietūs, 
įvairenybės, laimėjimai. „Drau
go" administracija tą dieną bus 
atdara. Bus galima užsimokėti 
prenumeratos mokestį, įsigyti 
įvairių knygų ir tautinių dir
binių. 

x Lietuvių Fronto bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė įvyks 
rugpjūčio 13-20 dienomis Daina
voje. Intensyvi programa pra
sidės jau nuo pirmadienio. Dar 
yra laisvų vietų. Registruotis ir 
kambarius užsisakyti galima 
pas Joną Vasarį, 979 Proehl Dr., 
Barbeton, OH 44203. Tel. 
216-644-7411. Kviečiami ne tik 
bičiuliai, bet ir bičiulių bičiuliai. 

x Kostas Aras iš St. Pe-
tersburg, Fla., apmokėdamas 
įvairias sąskaitas, paskyrė ir 25 
dol. auką „Draugo" palaikymui. 
Labai dėkojame. 

x Parduodamas GINTA
RO klubas, 2548 W. 69 St., 
Chicago, lietuviams! Pasiūly
mas tik 3 mėnesiams. Galima 
derėtis dėl biznio ir pastato 
kainos/sąlygų. Skambinti: Con-
tract Services, tel. 890-0333. 
Svetimtaučiams „Gintaro" klu
bas bus pasiūlytas š.m. lapkričio 
1 d. 

(sk) 

x LKDS Biuletenis, liepos 
mėn. numeris, išėjo iš spaudos. 
Rašytas mašinėle ir padau
gintas kopijų mašina. Šiame 
numeryje rašoma apie persi
tvarkymus ok. Lietuvoje, apie 
tautinių simbolių naudojimą, 
apie partijų atsikūrimą, ypač 
remiamas krikščionių demokra
tų įsikūrimas. Yra taip pat šiek 
tiek informacijos apie veiklą 
Amerikoje. 

x , Aidai", kultūros žurnalas, 
šių metų Nr. 2, išėjo iš spaudos. 
Jame yra vertingų ir mažiau 
vertingų straipsnių, geros kny
gų recenzijos ir informacijos iš 
kultūrinio išeivijos gyvenimo. 
Numeris i l iustruotas dail. 
Adomo Galdiko, Juliaus Valiū
no, Halinos Žmuidzinienės pa
veikslais. 

x Kun. Alf. Petraitis, Put-
nam, Conn., Kazimiera Sirgę-" 
das, Richmond Hills, N.Y., K. 
Lietuvninkas, Hickory Hills, 
111., Kazys Bačauskas, 
Woodhaven, N.Y., Jonas Valys, 
VVoodstack, Conn., „Draugo" 
garbės prenumeratoriai , 
rėmėjai savo spaudos, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x Kazė Indreikienė iš 
Chicago, 111., buvo atvykusi į 
„Draugą" ir ta proga paaukojo 
20 dol. dienraščiui. Nuoširdus 
ačiū. G. Indreika įsigijo knygų. 

x American Travel Service 
Bureau praneša, kad dabar 
galima nupirkti automobilį 
giminėms Lietuvoje, kaina: 
„Lada" nuo 5,245 dol., o 
„Samara" nuo 6,245 dol. Auto
mobiliai pristatomi per 30-60 
dienų iš Suomijos. Informacijai 
kreiptis: ATSB, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, IL, 60643, 
tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių centro 
naujais rėmėjais tapo paaukoję: 
100 dol. Brighton Parko Namų 
Savininkų draugija, Chicago, 
IL, 100 dol. Kazimieras Bandze-
vičius, Los Angeles, CA, 10 dol. x Patikslinimas. A. a. R. Se

rapino mirties pranešime, liepos Victor Malakas, Wallington, 
13 d. ..Drauge", velionio gimimo N.J., 10 dol. M. E. Naujokaitis, 
vieta pažymėta Palanga, bet Upland, CA. 
turi būti Gilaičių km., Platelių paramą. 
valsčius. 

(sk) 

Dėkojame už 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

New Yorko jaunimas vyksta sutikti Lietuvos burlaivius. 

x Dėmesio v i e n g u n g i a i . 
Kas turi mašiną ir mėgsta šva
riame ore žuvauti, grybauti, me
džioti, tas gali visą laiką gy
venti pas mane veltui, tik dėl 
pasilpusių akių padėti žolę 
nupjauti, į krautuvę nuvažiuoti, 
paskaityti. Smulkiau skambinti 
1-608-296-2077 arba rašyti 
Stanley Abromavičius, Route 
1, Westfield, WI 53964. 

(sk) 
x Greit pa rduodu viei..»s ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Galiu padėti gauti Vilniu
je vieno ar daugiau kambarių 
kondomininj butą. Skambinti 
vakarais 219-872-3129. 

(sk) 

x Vaistinė, 71 ir Rockvvell, 
ieško lietuviškai ir angliškai 
kalbančio.-čios farmacisto-ės 
dirbti dalinį laika ir būti 
atsakingam už farmaceutinių 
vaistų skyrių. Kreipt is 
angliškai į Ruth Barbaro 
737-2450. 

(sk) 
x Ieškome lietuvės moters 

prižiūrėti kūdikį ir kartu gyven
ti Chicagoje. Skambinti po 7 
v.v. 784-6147. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, I 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI 7-7747. 

(sk) 
x Dėmesio! Parduodami tau

tiniai rūbai, dail. Uoginto pa
veikslai ir porceliano servyzas. 
Tel. 925-0462. 

(sk) 

x 15 dienų Lietuvoje! Š.m. 
rugsėjo 12 d. išskrenda ekskur
sija, kuri galės praleisti 15 die
nų Lietuvoje. Turėsite galimy
bės ilgiau paviešėti pas gimines, 
pakeliauti po Lietuvą, aplanky
ti įvairius miestus. Skubėkite 
registruotis! Vietų skaičius 
ribotas! Kreiptis: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. Tel. 312-238-9787. 

(sk.) 
x Embargo! PATRIA, 2638 

W. 71 St., Chicago, IL, tel. 
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 
nesius. Tačiau važiuojantiems j 
Lietuvą turime didelį elektroni 
kos bei kitų. ten pageidaujamų 
prekių pasirinkimą. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

CHICAGOS ŽINIOS 

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

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

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

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis i American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tem Ave., Chicago. 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

BRANGSTA 
AERODROMAS 

O'Hare Tarptautinis ae
rodromas Chicagai neša 
nuostolius apie 16 mil. dol. per 
metus. Dabar pakeliamas lėktu
vų nusileidimo mokestis iki 1.59 
dol. už 1000 svarų pakrauto 
lėktuvo. Mokestis pakeliamas 
20%. 

SUMAŽINO ALGAS 

„Sun Times" dienraštis 
sumažino spaustuvininkams 
atlyginimą. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Lidija Karpavičius, 
Miami Beach, Fla., Jonas Laba
nauskas, Michigan City, Ind., 
Juozas Leščinskas, Detroit, 
Mich., Alan ir Alicia Vodicka, 
Hickory Hills, 111., Regina Ma
tonis, Burbank, 111., L. Vac-
bergas, Tucson, Arz. ir Joseph 
Ulanskas, Sioux City, Ia. Vi
siems tariame ačiū. 

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

(sk) 

101 LAIPSNIŲ KAITRA 

Chicagoje liepos 10 d. kaitra 
pasiekė 101 laipsnį. Tūkstančiai 
žmonių gaivinosi paplūdimiuo
se. 

PARAMA STADIONO 
STATYBAI 

Illinois parlamentas nutarė 
skirti paramą statybai naujo 
stadiono Chicagai, kas ypač 
svarbu miesto Bulis ir Hawks 
komandoms. Stadiono pasta
tymas pareikalaus 120 mil. dol. 
Visų p i rma Illinois iždas 
parūpins milijoną dolerių 
išpirkimui žemės, reikalingos 
stadionui. 

JUGOSLAVŲ DISIDENTAS 

Kroatas Dobroslav Paraga, 
Jugoslavijos disidentas, ieško
damas paramos kovoje prieš ko
munistų priespaudą, aplankė 
Chicagos merą Daley, guberna
torių Thompson, Jackson, 
Springfielde kalbėjo į senatorius 
ir atstovus. J am pavyko 
pasiekti, kad Illinois parlamen
tas ir Chicagos miesto taryba 
priėmė rezoliucijas smer
kiančias prievartą Jugoslavi
joje. 

PROTESTAI PRIEŠ 
NEGIMUSIŲ ŽUDYMĄ 

Chicagoje reiškiami protestai, 
vyksta demonstracijos prieš 
negimusių žudymą. Liepos 8 d. 
mieste buvo areštuotas 61 
protestuotojas. 

PAKRANTĖ SLENKA 
ŽEMYN 

Northwestern universiteto 
geologijos profesoriaus Charles 
Shabien vadovaujami tyrimai 
parodė, kad Chicagos paplū
dimių smėlio danga plonėja, 
pakrantė ima slinkti žemyn ir, 
jeigu vandens lygis ežere pakils, 
kaip tai buvo 1986 ir 1987 m., 
pakrantės namams, ypač Chica
gos šiaurinėj pusėj, susidarys 
grėsmė. 

ŽAIBAS TRENKĖ 
I ŽMONES 

Chicagoje liepos 11 d. 
Woodridge priemiesty audros 
metu Robertas Trudeau, 36 m., 
jo žmona Susan, 32 m., ir jų 
sūnus Steven, 4 m., ėjo prisiden
gę lietsargių. Trenkė žaibas į 
juos ir sužeidė. Helikopteriu 
buvo nugabenti į Loyolos 
ligoninę Maywoode, kur rado 
juose vidaus sužalojimus. 

x „Lenkų įvykdytas lie
tuvių tautos genocidas". Šioje 
istorinių apybraižų, raštų ir 
dokumentų 332 psl. knygoje įti
kinančiai įrodoma mūsų kaimy
no žiaurus ir suktas lietuvių 
tautos dvasinis ir fizinis naiki
nimas. Kaina 12.00 US dolerių. 
Gaunama pas Vaznelį, „Drau
ge" ir pas leidėją: A. Marmą: 
4601 S. Talman Ave., Chica
go, BĮ. 60632. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau. 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago. 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x L.S.T. Korp! Neo Lithu-
ania kviečia visą visuomenę 
dalyvauti laivo kelionėje ant 
Michigan ežero liepos 23 d. nuo 
1 iki 4 vai. p.p. Tuo pačiu metu 
vyks Chicagos „Air Show". 
Visos vaišės bus parūpintos tai 
t i k re ik ia atsivežti gerą 
nuotaiką ir nuo saulės tepalų. 
Dėl tolimesnių detalių skam
binkite vakarais Rasai Plioply-
tei 737-4173 arba skambinti Da
riui Balzarui 776-4975. 

(sk) 
x Lietuvių kelionė laivu po 

Karibų salas gruodžio 11-18 d. 
Kaina nuo 894 dol. vienam as
meniui įskaitant oro susisieki
mą. Kreiptis: Birutė Zalato
rienė, Travel Advisers, Inc., 
1515 N. Harlem, Oak Park, IL 
60302, tel. 312-524-2244. 

(sk) 
x Padedu jūsų giminėms 

Lietuvoje gauti p iniginę 
paramą. Pinigus į Lietuvą pri
statau greitai, duodu aukštą 
keit imo santykį . Tel . 
312-434-2655. Skambint po 6 
v.v. 

(sk) 
x Pigiai parduodu tinka

mus Lietuvoje naudoti kom
piuterius. Tarpininkauju juos 
persiunčiant ir surandu pirkėją. 
Tel. 312-579-3243. 

(sk) 

x Inž. Kostas Dočkus , 
Cicero, 111., M. ir R. Arlauskas, 
Burnsville, Mn., Vitas 
Kazlauskas, Kazys Miecevičius, 
abu iš Chicagos, 111., mūsų gar
bės prenumera tor ia i , su 
prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu ats iuntė po visą 
šimtinę. Nuoširdus ačiū už 
nuolatinę paramą savai 
spaudai. 

x Mečys Ragauskas, Ha-
milton, Ont., Kanada, mūsų 
garbės prenumeratorius, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams, pridėjo 30 dol. dien
raščio stiprinimui ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Vytautas Šeštokas, Los 
Angeles, Cal. , pratęsė 
prenumeratą , pridėjo visą 
šimtinę su tokiu laiškučiu: 
„Sveikiname ,Draugą' 
sulaukusį 80-jį gimtadienį. 
Manau, kad jis dabar tik su
brendo, bet nepaseno. Linkiu ir 
ateities lietuvių generacijose 
dar ilgus metus tęsti lietuvišką 
spaudos žodį... Mūsų visų ben
dras tikslas padėti ,Draugui' 
ilgų metų tęstinumui savo 
aukomis ir bendradarbiavimu". 
Nuoširdus ačiū mūsų bendra
darbiui, garbės prenumerato
riui, už gražius linkėjimus ir 
auką. 

PRIE EŽERO TARŠA 

Federalinės vyriausybės ir 
regionalinės valdžios kovai su 
tarša pareigūnai sudarinėja 
planus, kaip susilaukti šva
resnio vandens Michigano 
ežere. Bus griežčiau kovojama 
prieš chemikalų nuleidimą į 
ežerą, plečiant kovą prieš 
vandens taršą. 

CHICAGĄ GAUS 
500 MIL. DOL. 

Mokesčių pakėlimas Illinois 
iždui atneš 1,2 bilijonus 
dolerių. Iš to Chicagą gaus 500 
mil. dol. 

UŽDARO ČEKŲ BAŽNYČIĄ 

Apie 75 čekų šeimos turėjo 
savo katalikų bažnyčią Šv. M. 
Marijos Gerojo Patarimo, 916 N. 
Western Ave., Chicagoje. 
Išsikėlus daugeliui čekų šeimų 
ir trūkstant kunigų, toje 
bažnyčioje liepos 2 d. buvo pa
skutinės mišios. Bažnyčia 
uždaroma. 

DIDŽIOSIOSE CHICAGOS 
VAIŠĖSE 

Chicagos mero įstaigos su
rinktais duomenimis miesto 
vaišių festivalyje, kuris baigėsi 
liepos 4 d., dalyvavo 2,834,000 
žmonių. Vaišės Grant parke 
tęsėsi 8 dienas. Paskutinį 
vakarą lankytojai išpirko valgių 
už 9,855,000 dol. Vidutiniškai 
lankytojai išleido po 3,47 dol. 
kiekvienas. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 7764600 
Kasdien 9 - 6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 
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ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., S te. 16-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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