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LKB Kronika , Nr. 80 

(Tęsinys) 

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

Sovietinėje respublikoje 
Rovno (Ukraina, Rovno sri

tis). 1988 m. rugpjūčio 1 d. apie 
8:30 vai. netoli Rovno miesto 
autoinspekcija sulaikė lengvąjį 
automobilį, vairuojamą Indūros 
(Baltarusija, Gardino sritis) 
klebono kun. Kazimiero Žilio. 
Milicijos pareigūnai elgėsi 
grubiai, kun. K. Žilys ir kartu 
su juo važiavę du klierikai buvo 
sulaikyti, tardomi, pareigūnai 
be prokuroro sankcijos padarė 
kratą automobilyje, jos metu 
paėmė religines knygas, dau
guma jų prieškarinio leidimo. 

Kun. K. Žilys buvo maždaug 8 
vai. tardomas milicijos ir Rovno 
srities RRT įgaliotinio. Apie 17 
vai. vakaro, susisiekę su aukš
tesnėm instancijom, Rovno 
miesto milicijos pareigūnai 
kunigą K. Žilį ir su juo buvusius 
klierikus buvo priversti paleisti, 
kar tu grąžino ir neteisėtos 
kratos metu paimtas religines 
knygas. 

P a s t a b a . Šiuo baigiamas 
spausdinti „LKB Kronikos" 80 
numeris. 

Lietuvos Darbininkų Sąjunga 
Politinė grupė mezga ryšius ir su užsienio 

darbininkais 

New Yorkas , 1989.VII.27. 
(LIC) Lietuvos Darbininkų Są
jungos (LDS) steigiamajame 
suvažiavime, įvykusiame liepos 
1 d. Vilniuje, buvo išrinkti 
atstovaujami organai, nustatyta 
ryšių ir valdymo struktūra, 
priimta programa ir įstatai, 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. Bendruose nuostatuo
se LDS pasisako, kad pagrin
dinis jos „politinis tikslas — 
Lietuvos nepriklausomybė". 

1988 m. lapkričio mėnesį 
Kauno darbininkai susibūrė į 
savo miesto darbininkų są
jungą, kreipėsi į kitų Lietuvos 
miestų darbininkus, ragindami 
vienytis. Suprasdami, kad tik 
būdami vieningi, galės ginti 
savo politines bei ekonomines 
teises, pradėjo jungtis į darbi
ninkų sąjungas ir kitų Lietuvos 
miestų darbininkai. 

1989 metų kovo mėnesį, Klai
pėdoje susirinko 17 miestų dar
bininkų sąjungų atstovai, buvo 
nusp rę s t a įkur t i Lietuvos 
Darbininkų Sąjungą, išrinktas 
steigiamojo suvažiavimo orga
nizacinis komitetas. 

Pasak SIA korespondentės 

Atkurta Telšių 
seminarija 

New York, 89.VII.26 (LIC). 
Telšiuose, šį rudenį pradės veikti 
atkurtoji Kunigų seminarija, 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras . Katalikų Pasaulio 
bendradarbis Petras Kimbris 
praneša, kad septyniasdešim
čiai Žemaičių krašto parapijų — 
tai yra beveik pusei — šiandien 
neturint savo kunigų, sutarta 
Telšiuose atgaivinti seminariją, 
kuri veikė nuo 1827 iki 1946 
metų. Šiam žingsniui pritarė 
Lietuvos Episkopatas, žodinį 
sutikimą davė ir pasaulietinė 
valdžia. Tikimasi, kad Lietuvos 
valdžios atsistatė organai padės 
suremontuo t i ir buvus ius 
seminarijos rūmus. 

Jau esama 30 kandidatų į pir
mąjį filosofinį kursą ir prane
šama, kad gal ima į te ikt i , 
pareiškimus iki pat rugpjūčio 1 
dienos. Manoma, kad būsimo
sios seminarijos auklėtiniai, 
kartu su vyskupijos klierikais 
šiuo metu studijuojančiais 
Kauno tarpdiecezinėje Kunigų 
seminarijoje, pala ipsniui 
išvaduos vyskupiją iš kunigų 
trūkumo. Organizatoriai prašo 
maldomis paremti jų pradėtąjį 
darbą. 

Ritos Miliutės, į Profsąjungų 
rūmus Vilniuje liepos 1 d. susi
r inko 440 delegatų iš 19 
Lietuvos miestų ir darbininkų 
sąjungų, keli šimtai (366) svečių 
iš įvairių Lietuvos miestų. 

LDS pirmininku išrinktas 
Lietuvos Persi tvarkymo 
Sąjūdžio (LPS) seimo tarybos 
narys, TSRS liaudies deputatas 
Kazimieras Uoka iš Kauno. 
Priimtos rezoliucijos, dekla
racijos ir memorandumas. Juose 
atsisakoma komunistų partijos, 
kaip darbininkų klasės avan
gardo vaidmens, smerkiami Mo-
lotovo-Ribbentropo paktas bei 
jo slaptieji protokokai, reikalau
jama 40 valandų darbo savaitės, 
24 darbo dienų atostogų 
trukmės užtikrinimo, skurdo 
ribos nustatymo, atlyginimo ir 
pensijų dydžio reguliavimo, at
sižvelgiant į infliacijos ratą, 
ir kitų dalykų. 

Šiuo metu LDS kelia savo 
a ts tovus į įmonių darbo 
kolektyvų tarybas, tuo siek
dama dalyvauti visų lygių 
valdymo organuose, kovoja 
prieš neteisėtus administracijos 
veiksmus, teisiškai gina 
neteisėtai atleistus iš darbo. 
Aktyviai ruošiamasi būsimiems 
rinkimams, siekiant turėti 
savus deputatus. Taip pat 
ieškoma ryšių su darbinin
kiškomis organizacijomis užsie
nyje. 

Tuos ryšius JAV-bėse jau už
mezga užsienyje besilankantys 
LPS seimo tarybos nariai 
Vytautas Landsbergis ir Ema
nuelis Zingeris. Amerikos dar
bininkų unijos AFL-CIO biule
tenyje buvo atspausdintos Zin
gerio laiško ištraukos: „Šiuo
metinėje kovoje už demokra
tines teises ir Lietuvos suve
renumą, kartu atgimsta ir 
nepriklausomos darbininkijos 
balsas Lietuvoje", rašo Zingeris. 

Liepos 21 d. Washingtone LPS 
seimo tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis susitiko 
su AFL-CIO vadu Lane Kirk-
land. Pasimatymo metu, Lands
bergis apibūdino Lietuvos Dar
bininkų Sąjungą, kuri remia 
bendrąją Sąjūdžio programą ir 
veiklos kryptis, Kirkland 
pranešė, kad LDS pirmininkas 
Kazimieras Uoka yra kviečia
mas į AFLCIO kongresą lapkri
čio mėn. Washingtone. Šalia 
Uokos AFL-CIO iš Rytų Europos 
kviečia ir Lenkijos Solidarumo 
lyderį Lech Walesą. 

LDS įstatus — lietuvių ir 
anglų kalba — galima gauti iš 
Lietuvių Informacijos Centro. 

Minios Katedros aikštėje klauso Mišių š.m. birželio 14 d., švenčiant Gedulo ir vilties dieną. 

Pasibaigė naujos 
bažnyčios konkursas 

Vilnius. Naujosios Vilniaus 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčios konkursui buvo 
įteikta 15 projektų ir jie buvo 
išstatyti Statybininkų rūmuose, 
kurių pagrindas buvo A. Vivuls
kio suprojektuota bažnyčia, 
prieš karą bebaigiama statyti. 
Įteiktus projektus Tiesoje 
(1989 liepos 1) aprašė V. Griš-
konienė: „Daugelyje projek
tų dominuoja ant stogo par
griautas kryžius — tarsi simbo
lizuotų ilgus metus niekinamus 
tikinčiojo jausmus". Kai kur ant 
kiekvieno kampo po kryžių. 
Dail. V.K. Jonynas, iš JAV, 
komentavo: „Nereikia daug 
kryžių... Užtenka vieno — tikro, 
kurį Lietuva per savo amželį 
nešė.... Nors funkcionalumas 
Lietuvos architektūroje gerokai 
šlubuoja, tačiau visųčia ekspo
nuojamų bažnyčios projektų 
architektoniniai sprendimai yra 
geri . 

Būsimosios bažnyčios klebo
nas ir jur i komisijos pir
mininkas kun. Medardas 
Čeponis, taip pat pažymėdamas 
konkurso dalyvių profesionalu
mą, turėjo pripažinti, kad jie 
„ne itin gerai žino liturgiką. 
Tarp konkursui pateiktų pro
jektų nerasta nė vieno tinkamo 
realizacijai, todėl pirmoji premi
ja nepaskirta". Skirtos dvi ly
giavertės antrosios premijos, 
taip pat ir keturios paskati
namosios premijos. 

Nauja vyriausybė 
Italijoje 

Roma, 1989.VII.23. Italijos 
ministeriu pirmininku buvo pri
saikdintas Giulio Andreotti su 
nauju 31 nario Kabinetu. Ita
lams tai įspūdžio nepadaro, nes 
ten per 44 metus jau buvo 49 
vyriausybės, t.y. vyriausybės 
keičiasi maždaug kas 10 
mėnesių. Tačiau ši vyriausybė 
nėra iš tikrųjų „nauja". Ji yra 
min. pirm. Andreotti septintoji 
sudarytoji vyriausybė. Išjos 31 
nario, 13 tebeturi tuos pačius 
postus kaip ir senojoje vy
riausybėje, 8 pasiliekantieji 
perima naujas pareigas ir tik 11 
yra visai nauji veidai. 

Vienintelė nesitikėta naujovė 
yra Socialistų partijos aktyvisto 
Gianni de Michelis paskyrimas 
užsienio ministeriu. Kiti kabi
neto nariai nejaukiai jaučiasi 
dėl jo paskyrimo, nes bijo, kad 
savo dekadentišku gyvenimo 
stiliumi nediskredituotų vyriau
sybės. Jis turėjo būti priimtas į 
Kabinetą grynai politiniais 
sumetimais, norint sudaryti 
veikiančią koaliciją. 

Ekonominė autonomija 
Pabaltijy 

Bet dar ne dabar ir nevisai 
Maskva. Sovietų Aukščiau

sioji Taryba ketvirtadienį 
priėmė dvi rezoliucijas, kurios 
Pabaltijo valstybėms duos 
daugiau kontrolės: savosios eko
nomijos. Kaip praneša sovietinė 
žinių agentūra Tass, viena rezo
liucija leis Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai savarankiškai prekiau
ti su Sovietų Sąjungai priklau
sančiomis respubliKomis. Antro
ji rezoliucija patvirtino pagrin
dinius bruožus ekonominio sa
varankiškumo plano Estijai ir 
Lietuvai, kurios, anot Tass, 
pasiskelbė suvereniomis valsty
bėmis. Ši antroji rezoliucija, 
anot TASS, nelietė Latvijos, nes 
latvių deputatai to nereikalavo 
savai respublikai. 

Lietuvos ir Estijos deputatai 
džiaugiasi šiuo laimėjimu, kaip 
pirmuoju žingsniu į didesnį 
savarankiškumą. Tačiau tai dar 
ne įstatymai, o rezoliucijos, rei
kalaujančios, kad Ministeriu 
Taryba iki š.m. spalio 1 d. 
paruoštų įstatymų projektus 
Aukščiausios Tarybos patvirti
nimui. Anot Tass, šias rezoliu
cijas priėmė didžioji dauguma 
412-kos dalyvaujančių deputa
tų. 

Dabar prasidės 
derybos su Maskva 

Dabar Lietuvos ir Estijos pa
reigūnai turės atskirai derėtis 
papunkčiui su Maskva dėl 
konkrečios kontrolės savo gam
tos resursų, geležinkelių bei 
jėgainių, ir dėl savo didžiosios 
pramonės, kuri gamina užsaky
mus valdžios bei karo ministe
rijoms Maskvoje. 

Ketvirtadieni priimtos rezo
liucijos principiniai patvirtina 
įstatymų projektus, liečiančius 
Lietuvos ir Est i.;-, s savarankišką 
kontrolę savo kraštų biudžetų, 

apmokestinimo sistemų, kainų 
reguliavimo, valiutos rinkos ir 
prekybos su užsieniu. Tačiau dėl 
kai kurių Rusijos bei kitų 
delegatų protestų, kad šie įsta
tymai apsunkinsią kai kurių 
respublikų ekonominę būklę, 
suteikdami Pabaltijui (jų supra
timu) pirmenybę, pabaltiečių 
deputatai nutarė dabar tuoj ne
reikalauti balsavimo dėl jų eko
nominio projekto, kuris jau 
dabar būtų atpalaidavęs Pabal
tijo valstybių ekonomiją nuo 
centrinės kontrolės Maskvoje. 

Pabaltijui svarbiausias rezo
liucijos paragrafas pareiškia, 
kad Pabaltijo respublikose 
negalios joks sąjunginis eko
nominis įstatymas, kuris truk
dytų vystyti savo ekonominę 
nepriklausomybę. Pabaltiečių 
ekonomistai paaiškino, jog jų 
respublikos sieks išvystyti 
rinkos dėsniais vadovaujamas 
ekonomijas, pagrindinai besire
miančias žemės ūkiu ir lengva 
industrija, ir šios būsiančios 

panašesnės į Švedijos ir Suo
mijos ekonominį modelį, negu 
sovietinį. 

Užuot pavedusios savo gami
niu paskirstymą kokiai nors 
centrinei ministerijai, res
publikos savarankiškai parduos 
ar mainys savo gaminius sovie
tinėse respublikose ir užsienio 
kraštuose. 

Pagr indinė r inka — 
sovietai 

Tiit Made. estas ekonomistas 
ir vienas šio plano projektuo
tojų, paaiškino: „Kuznecko 
slėnyje streikuojantys ang
liakasiai sakė, kad jie reika
lauja teisės patys savo anglis 
parduoti. Gerai", sakė Made. 
„mes pirksime jų anglis, o jiems 

parduosime mėsą ir sūrį — ir 
visa tai pasaulinės rinkos 
kainomis". 

Kitas estas ekonomistas, va
dovavęs pabaltiečių argumen
tams diskusijose tarybos sesi
joje, pripažino: „Visi žinome, 
kad dar toli esame nuo reikia
mos kokybės, kad galėtume būti 
dideli eksportuotojai į JAV-es. 
Kol kas planuojame naudoti So
vietų Sąjungą kaip savo pagrin
dinę rinką". 

Ar prisivilios užsienio 
investatorius? 

Pabaltiečių ekonomistai pri
pažįsta, kad šio plano 
efektyvumas didele dalimi pri
klauso nuo jų sugebėjimo 
privilioti užsienio investatorius, 
kad šie padėtų sumoderninti jų 
pramonę ir naują išvystyti. 

Nors pabaltiečiai „nacionalis
t a i " ekonominę autonomiją 
supranta kaip žingsnį į 
išstojimą iš Sovietų Sąjungos, 
rašo Bill Keller New York 
Times, pabaltiečių deputatai 
tarybos sesijoje mažino šį 
aspektą, vieton to pabrėždami, 
kad jie yra per daug priklau
somi nuo kitų sovietinių 
respublikų, kaip žaliavų teikėjų 
ir rinkų savo gaminiams, kad 
dabar galėtų galvoti apie savo 
ryšių su jomis nutraukimą. 

Panašus planas buvo svarsto
mas Latvijos parlamente ketvir
tadienį, ir kelios kitos respub
likos bei sritys pareiškė savo nu
sistatymą suprojektuoti savus 
ekonominio savarankiškumo 
planus. 

Kalbėdamas su reporteriais 
apie streikuojančius rusus Esti
joje, estas deputatas Made 
pasakė, jog estai nesusirūpinę 
dėl šio streiko, kuris jau palietė 
dešimt įmonių, jų tarpe laivų 
statybos ir elektronikos gami
nių, kadangi šios įmonės tei
kiančios gaminius ne Estijos 
rinkoms, o Maskvos ministeri
joms. 

Naujas vyskupas 
Gudijoje 

Roma. Popierius Jonas Pau
lius II liepos 2o paskyrė naują 
vyskupą Sovietų Sąjungoje, 
pirmą kartą po 60 metų paskir
damas vyskupą Gudijos sosti
nėje Minske. Vatikano 
šnekovas kun Giovanni D'Er-
cole sakė, jog p • nformuoti apie 
popiežiaus sprt ndimą, Maskvos 
ir Gudijos pare ,-ūnai, „laikyda
miesi naujose sovietinės val
džios dvasios, nandagiai pra
nešė popiežių kad jie tuo 
atžvilgiu nematė sunkumų". 

Šiuo paskyrimu, 43-metis 
lenkas kun. T -deusz Kondru 

siewicz taps Minsko vyskupu, 
vadovaujančiu Gudijos dviems 
milijonams katalikų. Kun. Kon-
drusievvicz prieš metus pradėjo 
tarnaut i vienoje parapijoje 
Grodno mieste, o prieš tai ku
nigavo vienoje parapijoje Vil
niuje. Gimęs Gudijoje, jis stu
dijavo matematiką ir architek
tūrą Grodno ir Leningrade, o 
paskui dirbo architektu Vil
niuje. Tada įstojo į Kauno ku
nigų seminariją, kurią pernai 
baigė bažnytinių kanonų teisės 
doktoratu. Savo naujose parei
gose jis turės apaštalinio admi
nistratoriaus titulą. 

Gudijoje yra daugiau kaip 
šimtas katalikų bažnyčių ir apie 

60 kunigų. Paskutinis apašta
liškasis administratorius Gudi
joje buvo Boleslao Slokans, 
paskirtas 1926 m., bet jis sekan
čiais metais buvo suimtas, o 
vėliau ištremtas iš Sovietų Są
jungos. Mirė tremtyje Belgijoje 
1981 m. 

Kathpress žiniomis, vysk. 
Kondrusiewicziui taip pat pa
vesta rūpintis katalikais Volgos 
vokiečiais, kurie karo metu 
buvo masiniai įšdeportuoti į 
Sibirą ir centrinę Aziją. Šie 
tebesilaiko maišytose vokiečių-
lenkų parapijose, o jų vyskupas 
Aleksandras Chira mirė 1983 
m.. Maskvos nepripažintas 
vyskupu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Gorbačiovo vyriausias ka
rinis patarėjas Sergei Achrome-
jevas, praėjusį savaitgalį kalbė
damasis su JAV ginklų kontro
lės specialistais ir su įvairiomis 
JAV Kongreso komisijomis Wa-
shingtone, pareiškė, jog yra ga
limybė, kad Maskva nepasira
šys su tar t ies pagal kur ią 
sovietai mažintų savo nebran
duolines pajėgas Europoje, jei 
JAV nesutiks pradėti derybų 
dėl savo laivyno pajėgų maži
nimo po visą pasaulį. 

— Vyriausybė Serbijoje, ku
ri yra didžiausia iš Jugoslavijos 
šešių respublikų, pa te ikė 
Jugoslavijos konstitucijos pa
keitimų projektą, pagal kurį ši 
valstyybė būsianti pakeista į 
„modernią, sklandžiai veikian
čia, į s ta tymiškai valdomą 
valstybę". Projekte numatomas 
politinis pliuralizmas, civilinių 
ir asmeninių teisių garantavi
mas surašytais įstatymais ir 
apribojama Komunistų Partijos 

' galia. 
— Graikų parlamentas penk

tadienį nubalsavo pravesti in-
vestigaciją, ar buvęs premjeras 
Andreas Papandreou nebuvo 
sudaręs ne lega laus t ink lo 
klausytis į tar iamų žmonių 
telefoninių pasikalbėjimų. Ty
rinėjimą praves Naujosios De
mokratijos partija — dominuo
jančioji partija dabar valdan
čioje konservatorių-komunistų 
koalicijoje. Papandreou yra So
cialistas. 

— JAV-ės prisi jungė prie 
kitų Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos narių-valstybių, pri
tariant rezoliucijai, kurioje rei
kalaujama, kad Nikaraguos 
suki lėl iai „ c o n t r a s " būtų 
išformuoti kaip dalis taikos 
plano Centrinei Amerikai. JAV 
sutiko, kai prie rezoliucijos buvo 
pridėtas atsišaukimas reika
laujantis, kad visos valstybės 
nustotų te ikusios ka r inę 
paramą Nikaraguai. 

— W. Jaruze lsk is Lenkijoj, 
ištesėdamas pažadą padarytą 
Solidarumui, planuoja atsista
tydinti iš Komunistų Partijos 
pirmojo sekretoriaus pareigų 
partijos plenumo metu šį savait
galį, kurio metu bus siūlomi 
kandidatai į ministerius pir
mininkus. Jis taip pat tikisi 
pasitraukti iš Politbiuro ir 
Centrinio Komiteto pareigų. 
Jei tai įvyks, jis bus pirmas 
Varšuvos pakto valstybės va
das, neinąs pareigų Komunistų 
Partijoje. 

KALENDORIUS 
Liepos 29 d.: Šv. Olavas. Fe

liksas, Morta. Beatričė, Mantvy-
das. 

Liepos 30 d.: Šv. Petras Auk-
sažodis, Donat i lė . Jud i t a . 
Julytė, Bijūnas, Radvile. 

Liepos 31 d.: Šv. Ignotas (Ig
nacas^ Lojolą, Ignas. Lėtutė, 
Gracija. 

Rugpjūčio 1 d.: Šv. Alfonsas 
Liguori, Šv. Meilė, Vilte. 
Saduvis, Gaudė. 

ORAS CHICAGOJE 
Šeštadienį saulė teka 5:40. lei

džiasi 8:13. 
Šeštadienį aukščiausia tem

peratūra 83 F. žemiausia 62 F, 
saulėta ir gražus oras. 
Sekmadienį aukšč iaus ia 
temperatūra 89 F. žemiausia 67 
F, dalinai saulėta, galimybė 
lietaus su perkūnija iš ryto. 
Pirmadieni dalinai debesuota, 
karšta ir tvanku, galimybė lie
taus su perkūnija. 
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SESĖMS IR BROLIAMS 
ATEITININKAMS 

IŠEIVIAMS 
Mielieji, per 48 metus mūsų 

Tėvynėje Lietuvoje ateitininko 
vardą gerąja prasme paminėti 
būtų buvęs didelis nusikal
t imas: buvome beteisiai , 
apmeluoti, kalinami, naiki
nami. Net slaptas veikimas 
buvo neįmanomas. Jūs gi ne
delsdami atkūrėte Ateitininkų 
Federaciją Vokietijoje 1945 m., 
o mes tik šiais, 1989 m. sausio 
7 dieną. 45-ri Jūsų darbo, 
veiklos metai davė gausų derlių: 
ateitininkijos dėka augote 
ištikimais Katalikų Bažnyčios 
vaikais, t aur ia i s Lietuvos 
patriotais. Jūsų vadai — kilnios 
asmenybės — ugdė Jus pagal 
gražias, kilnias ateitininkų tra-
cijas. Lietuvoje ypač plačiai ži
nomi filosofai dr. Juozas Gir
nius, prof. Antanas Maceina, is
torikas Simas Sužiedėlis. Jų 
raštai — lobis dvasiniam pasau-
iui, didelė dovana ateitininkijai. 
Dr. Juozo Girniaus ,,Prof. Pra
nas Dovydaitis", „Žmogus be 
Dievo"', „Idealas ir laikas", 
,,Tauta ir tautinė ištikimybė", 
prof. Antano Maceinos gausūs 
raštai įvairiais būdais, labai 
rizikuojant, buvo dauginami ir 
platinami. 

Tuomet tik taip galėjome su 
Jumis bendrauti. 

Mus aplankė ateitininkų išei
vijoje vienas atkūrėjų, buvęs 
Ateitininkų Federacijos vadas, 
prof. A. Darnusis su ponia, 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas dr. V. 
Bieliauskas, jo pavaduotoja Ga
bija Petrauskienė. Mus žavėjo 
dr. Sidrių gausi ateitininkų 
šeima — visiems ateitininkams 
pavyzdys. 

Visi pamilome Chicagos atei

tininką išeivį prof. Arvydą Žy-
gą, kuris mums daug padeda. 

Esame dėkingi ir kitiems 
buvusiems Ateitininkų Federa
cijos vadams; dr. J. Pikūnui, dr. 
P. Kisieliui, J. B. Laučkai, dr. 
K. Pemkui, dr. Juozui Girniui 
ir dabartinam A. F. Vadui inž. 
J. Polikaičiui, kad Jų visų ir ki
tų ateitininkų dėka Ateitininkų 
Federacija nenutrūkstamai gy
vavo, labai pasitarnaudama 
mūsų tautai. 

Ateitininkams ir kitai lietu
viškajai išeivijos visuomenei 
esame dėkingi už knygas, 
kurios mums ypač reikalingos. 
Atskirai tenka maloni pareiga 
padėkoti A. Sužiedėlienei už 
didelį dėmesį ir dovaną mums, 
Lietuvos ateitininkams. 

Mes čia, Lietuvoje, esame 
giliai įsitikinę, kad pilnutinis 
mūsų tautos atgimimas teįma-
nomas tik su Katalikų Bažny
čia. Mūsų, ateitininkų, pareiga 
išauginti inteligentus ka
talikus, būsimus mūsų visuo
menės ir tautos ar net valstybės 
vadus. 

Ruošiamės Ateitininkų Fede
racijos Suvažiavimui, kuris 
įvyks 1989.XI.25-26 d. Kristaus 
Karaliaus šventėje, Vilniuje. 

Kviečiame Jus, sesės ir bro
liai, dalyvauti mūsų Suvažia
vime, pasidalinti su mumis 
Jūsų dvasiniais turtais. 

Mūsų šūkio „Visa atnaujinti 
Kristuje" vedami neškime 
mūsų tautai pilnutinį — dvasi
nį atgimimą. 

Vincas Rastenis 
Ateitininkų Federacijos 
Atkuriamojo Komiteto 

pirmininkas 

Vilnius, 1989.VI.29 

Maldininkus pasitinka Musninkų Dievo mylėtojai. 
Nuotr. Vytauto Janulio 

ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
VOKIETIJOJE 

Vokietijos ateitininkų su- vyzdį. Šiuo metu vykstantis tau 

1989 METŲ JAS STOVYKLA 

Mūsų būrelio vadovė yra Juli
ja Krumplytė. Ji labai maloni ir 
draugiška. Ji elgiasi kaip tikra 
draugė, ne vien tik kaip vado
vė. Aš noriu, kad ji ir kitais 
metais vadovautų. 

Audra Degesytė, 11 m. 

Skaniausias valgis stovykloje 
buvo .Tacos". Labai retai mes 
juos valgome namuose, tai čia 
ypač skanu buvo. 
Audra Prialgauskaitė, 12 m. 

Vakarines programas praveda 
p. Laima su 2 metų sūneliu. 
Nerijum. Ypač šokiai ir laužai 
man patinka. 

Renata Kvantaitė, 14 m. 

Kai aš atvažiavau į Dainavą, 
visi norėjo man padėti ir su 
manimi draugauti . Mano 
būrelyje yra 9 vaikai ir mes visi 
esame geri draugai ir viską 
dalinami'"*. 

Vainius Gleveckas, 13 m. 

Dainavoje man labiausiai 
patinka vakarines protjramos. 
Man geriausiai patinka žai
dimus žaisti, ypač ..Gyvybe:-
/.aidima", nes galim per visą 
iJ.unava laisvai bėginėti 

Mildutė Bublytr. 10 m. 

Kasdien mes einame į Spyglį 
pasimaudyti . Būna labai 

Mano mėgiamiausias užsiėmi
mas yra gamta. Mūsų mokyto
jos yra Aida Bublytė ir Ina Šil-
galytė. Man labai patinka, tik 
per daug vabalų. 

Erika Braune, 10 m. 

Man patinka plaukti, valgyti, 
laužai ir vėl valgyti. 

Audra V. Valaitytė, 7 m. 

važiavimas įvyko gegužės 19-21 
dienomis Memmingene, prel. 
Antano Bungos klebonijoje. Su
važiavimas prasidėjo penktadie
nio vakare kun. Alfonso Sva
rinsko paskaita apie Bažnyčios 
tikėjimo padėtį Lietuvoje ir jos 
kylančius reikalavimus ateiti
ninkams. Jis iškėlė pavyzdžio 
svarbą, teigdamas, kad viena iš 
priežasčių, kodėl Lietuvoje ne
daug žmonių lankė bažnyčią 
buvo ta, jog tam buvo maža pa
vyzdžių. O pavyzdžiu galima 
daug ką paveikti, to reikia 
nepamiršti viešint Lietuvoje. 
Esmėje tenykštis buldozerinis 
ateizmas, kuris visa t i k 
griauna, bet yra matomas, nėra 
toks pavojingas, kaip Vaka
ruose visoki izmai, k u r i e 
subtilesniais keliais veikia 
žmones. Ateitininkai, paskai
tininko nuomone, turėtų perei
ti į ofenzyvą, nes vien gindamie
si nieko nelaimės. Tačiau ne
derėtų vartoti prievartos, bet 
eiti radikaliu keliu. Tikinčiųjų 
yra evoliucinis, lėtos kaitos 
kelias. Ateitininkai praeityje 
suvaidino svarbų vaidmenį, jie 
ir okupacijos metu nesusi
kompromitavo, visada gar
bingai kovojo, priešinosi. Lie
tuvoje ateizmo p a d a r i n i a i 
pakeitė perspektyvą, žmonės 
tapo tarsi gyvuliais. Jų šūkis: 
kas pirmas perkas kitam gerklę, 
tas gyvens. Tikinčiųjų yra visai 
skirtinga moralė — mylėti savo 
artimą. 

Jis taip pat palietė partizanų 
kovą, kaip kovos prieš blogį pa-

tinis atgimimas reikalauja ir 
moralinio-dvasinio bei religinio 
atgimimo. Be to, toli nebus 
nueita. Naujai besikuriančioms 
jaunimo organizacijoms gresia 
pavojus, jog į jas gali sueiti 
tokie, kurių tikslas bus jas 
sukompromituoti. Šiuo metu?; 

reikia gerai teoretiniai pažinti 
tikėjimą, savyje būti stipriais ir 
tikėjimu gyventi, ragino klausy
tojus kun. A. Svarinskas. 

Antrąją paskaitą skaitė miun-
chenietis dr. Saulius Girnius 
apie Vilniaus vyskupiją. Jis 
pirmiausiai davė trumpą isto
r i nę apybraižą, kaip 1388 
metais įsteigta Vilniaus vys
kupija, apėmusi visą LDK, laiko 
bėgyje buvo dalinama, mažėjo ir 
atspindėjo šimtmečių politinius 
pasikeitimus. Jis taip pat palie
tė atskirų Vilniaus vyskupų 
veiklą ir svarbesnius įvykius. 
Palietė J. Radvilos, Matulevi
čiaus, Reinio, Pal taroko ir 
Steponavičiaus veiklą ir su ja 
susijusius vyskupijai ir Lietuvai 
lemtingus momentus. 

Diskusijose paaiškėjo, kad 
nėra vienos nuomonės apie da-

savo įžodį. 
Šeštadienio popietę seni ir 

jauni suvažiavimo dalyviai au
tomobiliais pasileido į gražias 
Bavarijos apylinkes. Mat savo
tiškas Bavarijos karalius Liud
vikas netoliese yra pristatęs la
bai gražių pilių, kurias turistai, 
ypač iš Amerikos, labai mielai 
lanko. Oras buvo labai puikus, 
taip, kad keliauninkai vos spėjo 
grįžti iškilmingai vakarienei, 
kurioje dalyvavo ir lietuviai bei 
vokiečiai svečiai atvykę į vys
kupo jubiliejaus iškilmes. 

Šeštadienio vakare Vokietijos 
ateitininkų pirmininkė M. Šmi
tienė pasveikino prel. Antaną 
Bungą jo 70 metų sukakties ir 
pakėlimo į prelatus progomis. 
Viskas kiek suvėlinta, kadangi 
prel. Bunga dar labai judrus ir 
pagerb imams sunkia i pa
gaunamas. Su sveikinimu M. 
Šmitienė rišo gilią padėką 
prelatui už didelę ir nuoširdžią 
ateitininkų, ypač moksleivių 
globą, už kasmet suruošiamus 
ateitininkų suvažiavimus-šven-
tes. Dovanų įteikė puokštę gėlių 
ir menišką drožinį. 

Prel. Antanas Bunga yra 

f imęs 1919 m. sausio 5 d., 
iupylų kaime, Šiaulių apskri

tyje. 1943 metais įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. Karui pasi
baigus atsidūrė Eichstaette, 
studijavo Tuebingeno universi
tete filosofiją, įstojo į Bambergo 
kunigų seminariją, kur 1952 
metais buvo įšventintas kunigu. 

Trumpai talkino Sielovados 
būstinėje, šešis metus kapelio-
navo Memmingeno ir apylinkių 
lietuviams, ruošė didelio masto 
l ie tuviškus minėjimus, 
sėkmingai bandydamas pasiekti 
•ir vokiškąją; .visuomenę, 
organizavo vaikų stovyklas. 

• Perėjęs į vokiečių pastoraciją, 
septynerius" metus klebonavo 
Mittelneufnacho parapijoje, dir
bo su jaunimu. 1967 m. buvo 
perkeltas į Šv. Ulricho parapiją 
Bad Woerischofeno mieste, 
kurioje su dideliu pasisekimu 
darbavosi iki 1984 metų, kada 
išėjo į pensiją. Už nuopelnus 
sielovados darbe Augsburgo 
vyskupas suteikė jam „Geistli-
cher Rat" titulą. 

Išėjęs į pensiją prel. Bunga 
. įsikūrė vėl Memmingene ir su-
" grįžo pilnai-į. lietuvių pastora

ciją. 1986 m. gegužės 21 d. jis 
buvo paskirtas Lietuvių sielova
dos delegatu Vokietijai, o 1988 
metų gale popiežius Jonas 
Paulius suteikė jam prelato 
titulą. Šalia didelio grynai sielo
vados darbo, laikinai reikėjo ap
tarnauti ir Šiaurės Vokietiją, ir 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

255S W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia FieMs, I I I . 

Tel. 74S-0033 
Valandos pagal susitarimą 

• 1 3 2 S. Kodzia Ava., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar Chlropractlc — 
S522 S. Woff Rd. 

W#st#m Spnti0St IL 
244-4000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS 

4149 W 63rd St. 
Tol. 735-770S 
217 E. 127st St. 
Lemont, IL 60439 

Tai. 257-2265 
Pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ , - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Kab. tai. 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 

Of». 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm., antr . ketv :r penkt 
pagal susitarimą 

bartinį Vilniaus Arkivyskupijos tikinčiųjų bei dvasiškių reikalų 

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

3900 W. 95 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

teisinį statusą ir kokios mums 
padėties reikėtų siekti. 

Šeštadienį šv. Mišias laikė ir 
pasakė pamokslą prel. Balčiū
nas. Sekmadienį ateitininkai 
dalyvavo pontifikalinėse šv. Mi
šiose Ottobeureno bazilikoje, 
kurios buvo laikomos vysk. A. 
Deksnio 20 metų vyskupystės 
jubiliejaus proga. Jų metu 
moksleiviai ateitininkai davė 

atstovavimo vyskupų įstaigose, 
prel. Bunga yra suorganizavęs 
ir plačios apimties renginių 
kaip šv. Kazimiero, Lietuvos 
krikščionybės, Eichstaetto 
seminarijos jubil iejaus ir 
Vyskupo jubiliejų paminėjimus, 
Ateitininkų šventės. 

V. B. „Europos Lietuvis" 

Mano mėgiamiausias užsi
ėmimas yra sportas. Mes žai
džiame kvadratą, tinklinį, krep
šinį, tenisą ir kitaip spor
tuojame. 

Darius Mikrut, 14 m. 

Rytais mus anksti prikeldavo 
Stepas Puodžiūnas ir darėme 
sunkią mankštą. Aš ant jo labai 
supykdavau. 

Marius Vygantas, 10 m. 

r T i . 

Kovas Norvi las, 11 m 

JAS stovykloje Dainavoje. Iš k.: I-jeeil. — Audra r>>Kf»»vt<\ Mildutė Bublytė , 
Lydia Dutton, Gaja Bublytė. Il-je eil. - Auksė Grigaliūnaitė. Julija Krumply 
tė. Rasa Janukaitytė ir Erika Braune. 

Kiekvieną popietę, mes tu
rime poilsį. Per poilsį žaidžiame 
kortom, valgom „Kool-Aid", 
pirštukais rašome laiškus ir 
gars ia i rėk iam per visus 
barakus. 

Lina Penkauska i t ė , 12 m. 

Laisvalaikis smagiausias lai
kas stovykloje, nes galim daryti 
ką tik norim. Turime tikrai pro
gos su draugais padraugauti ir! 
tenisą lošti. 

Rimas Put r ius , 13 m. 

Mūsų vakarinės programos 
buvo labai įdomios, bet per 
trumpos. Per anksti liepdavo 
mums eiti miegoti. 

Vėjas Skr ipkus , 13 m. 

Stovykloje Matas Stungys turi 
ilgiausius plaukus ir atrodo 
kaip Bono iš UZ. Man vėl 
smagu visus senus draugus 
sutikti Dalių Gilvydį, Arą Nor
vilą ir Tomą Vasiliauską. 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Te). 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

217 E. 127 l t . — Lamont. IL M43f 
Priklauso: Palos Communrty Hospital ir 

Silver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 2S7-220S 

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

" hemoroidų gydymas 
S540 S. Pulaakl Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tai. 925-2870 

1185 Dunda* Ava. , Elgln, III. 80120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

905S S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia \ vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kablnoto Ir buto: OLymplc 2-4159 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71«t St. — Tai. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 787-7575 
5780 Archar Av* . 

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

DR. KENMETH J . YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
P#ftSlftlfm9VV1f» rtUOJaHOal 

24M W Utbuanlan Masą Court 
Tat. 926-62M 

807 8. Oflaart, LaOranga. IL. 
Tai. 382-4407 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
18S N. Mlchlgan Ava. , Sulta 324 Ir 

583S S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
Tol. 585-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Waat 71st Straat 

Tai. 434-1818 - Roz. 852-0889 
Vai.: pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Ofs. tol. 588-3188; namų 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8745 Woot 63rd Straat 

Vai.: pirm . antr . ketv ir penkt 3-6: 
šeštadieniais pagal susitarimą 
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KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

Kablnoto tol. RE 7-1188; 
RozM. 385-4811 

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

2636 W. 71 at. St., Chicago, III. 
Tol . : 438-0100 

11800 Souttmoat Hlgtmay 
Patoa Halghta, M. 80483 

(312) 381-0220 (312) 381-0222 

3r. Tumaaonlo kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71*4 Straat 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Straat 

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

KaMnoto tol. 778-2880, raz. 448-55481 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D. , S.C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. 585-7755 



Dievui ir Tėvynei 

SEPTYNIASDEŠIMT 
ŠEŠTĄ KARTĄ 

SOVIETŲ ŠNIPAI 
SUSTIPRINO VEIKLĄ 
Gorbačiovo perestroikos ir glasnost 

laike bolševikai tebevagia JAV paslaptis 

Rimties valandėlei 

VARGO PRIEŽASTYS 

Lietuvos Vyčiai buvo sukur
ta ka ip Jaunimo organizacija 
pagelbėti jauniems. Bet laikas 
nesustabdomai bėga, ir jaunie
ji t ampa vyresniais, senesniais 
ir ne t išsiskiria iš gyvųjų tarpo, 
jeigu tik organizacija laikosi il
giau. Lietuvos Vyčių organiza
cija išsilaikė jau septynias
dešimt šešer ius me tus . J o s 
kūrėjai seniai iškeliavo amži
nybėn. Net t ie , kurie veikė po 
daugelio metų nuo įsikūrimo, 
jau paseno ar iškeliavo. I r 
šiandien t a organizacija, nors 
vadinasi jaunimo, susideda iš 
įvairaus amžiaus narių, kar ta is 
ge re sn ių o r g a n i z a t o r i ų a r 
veikėjų, ka i jie turi platesnės 
veiklos patirtį . 

Tačiau jaunimas nėra t i k 
metų skaičiuje. J is y r a sieloje, 
nore gyventi ir dirbti, troškime 
pagelbėti ki t iems ir būti nau
dingam dabar a ts i randant iems 
organizacijoje ir e s a n t i e m s 
jaunesniems. Žiūrint į šią or
ganizaciją, kurios daugumą 
sudaro Amerikoje gimę kelintos 
kar tos lietuvių ar mišrių šeimų 
vaikai , nematoma spragos t a r p 
jų idealo ir gyvenimo. Bet 
regimi nauji veiklos būdai, ku
riuos reikia ir galima pritaikyti 
šiuo metu, kai reikia veikti da
bartyje ir toje aplinkoje, kur ią 
tur ima. 

Lietuvos Vyčių organizacija 
būtų seniai išnykusi, nes ji buvo 
skirta tik jaunimui. J i neišnyko, 
nes dvasioje ji liko jaunųjų or
ganizacija su tais pačiais idea
la is ir skirtingais veiklos meto
dais . Tas ir rodo organizacijos 
j aunumą ir gyvumą, — ji sten
giasi pažinti savo. laiką ir jį 
pažįsta. 

Prieš sep tyn iasdeš imt še
šerius metus įkur ta ir daugelį 
kar tų vis atsinaujinusi Lietuvos 
Vyčių sąjunga nenustoja šaukt i 
savo visuotinių suvažiavimų, 
n e n u s t o j a r i n k t i n a u j a s 
valdybas, prirašyti naujus na
r ius , s teigt i naujas kuopas. 
Ypač tuo buvo pasižymėjusi 
ilgesnį laiką buvusi pirmininkė. 
Tas nuolatinis judėjimas, nuola
t inis seimuose atsinaujinimas 
padeda visai organizacijai išlik
t i gyvai ir jausti savyje t ikrą 
jaunystę . 

Tai nėra vienintelis pagrindas 
susir inkimui. Delegatai gal i t ik 
pamaty t i praei t ies da rbus , ja is 
pasidžiaugti , o daba r ne re ik ia 
nė piršto pajudint i . K iekv ienas 
l a ikas ir k i ekv iena ap l i nka 
l auk ia savo darb in inkų , siūlo 
savo r e i k a l a v i m u s , p a d e d a 
siekti t ikslų dabartyje, t i k pasi
skat inant buvusių veikėjų atlik
ta i s darbais ar pa rody tu pavyz
džiu. Praeityje organizacijos va
dai ir eil iniai na r i a i a t l iko t ik 
už save organizacijai a r t a u t a i 
r e ika l ingas pare igas . Dabar
t in ia i nar ia i t u r i a t l ik t i parei
gas už save dabartyje ir dabar
t ies sąlygose. 

Buvo la ikai , ka i Lie tuvos Vy
čiai rengė ekskurs i jas į savo ar 
t ėvų kraš tą pa tys pas idžiaugt i 
ir pradžiuginti savuosius . Buvo 
la ikas , ka i vyčiai s iunt inėjo 
tūks tanč ius laiškų, a tsakinėjo į 
ž u r n a l i s t i n e s b logų žmonių 
viešas klaidas. Dabar visi vadai 
ir nar ia i tu r i a t l ik t i i r laiškų 
rašymą , ir a t s a k i n ė j i m u s į 
paskelb tas k la idas dabartyje 
supran tamu žodžiu a r veiksmu. 

Galima teigt i , kad paslapčių 
sužinojimo, vogimo ar pirkimo 
menas yra toks senas, kaip ir 
žmonių susibūrimas į atskiras 
grupes. J a u Napoleono karų lai
kotarpiu buvo žinoma, kad jo 
ūkinių reikalų tvarkytojas, vyk
damas į karą, taip pat vežėsi 
pakankamas aukso atsargas, 
kad juo galėtų papirkti savo 
priešo nepatenkintus asmenis 
a r net žmonių grupes. 

Daug įdomių špionažo istorijų 

n inku t inklų patarnavimais, 
kad galėtų įsigyti JAV kom
piuterių techniką bei orinių 
erdvių ir gynybos paslaptis. Tai 
patvir t ina JAV muitų tarnybos 
prieš šiuos šmugelninkus nu
kreiptos slaptos operacijos. 

Texas valstijoje š.m. gegužės 
mėn. ryšium su šia muitinių 
pareigūnų slapta veikla buvo 
suimti keturi asmenys, taip pat 
konfiskuoti du Digital Eąuip-

likviduoti. Tai tegalima tik 
s u s i l p n i n t i , t e igė K e i t h 
Prager, vadovaująs JAV sekėjų-
mui t in inkų grupei iš Miami, 
Floridoj. 

Minėtų „biznierių" išaiški
nimui JAV yra sukūrusi ištisą 
sekimo tinklą, Exodus vardu. 
J i s apima 8 Amerikos didmies
čius ir vienuolika užsienio vals
tybių. Nuo šios organizacijos 
įsteigimo dienos ligi dabar jai 
v a d o v a v o M i a m i m u i t i n i ų 

kai , t iems karams pasibaigus 
nugalėtojai stengėsi sužinoti 
savo sąjungininkų paslaptis. 

Po II pasaulinio karo savo 
į žū l iu šn ip inė j imu ypač 
pasižymėjo Sov. S-gos žvalgyba. 
J i šiuo metu suskirstyta į dvi 
pagr ind ines šakas: GRU — 
Glavrazvedupravlenie, pagrin
dinė kraš to apsaugos ministe
rijos kontroliuojama žvalgyba, 
ir KGB — Komitet Gosudarstve-

P a d ė j o o l a n d a s 

uaug jaomių spiuiiazu istui JJH ment b-vės Vax 8820 kompiute-
yra likę iš I ir II pasaulinių rių sistemos apara ta i Colorado pareigūnas Patrick O'Brien. 
karų. Ir jų nemažiau užrašyta, Springs mieste. Jų vertė siekia 

1,800,000 dol. Pagal JAV ekspor
to įs tatymus šie kompiuteriai 
y r a d r a u d ž i a m i išvežti iš 
Amerikos. Nusikaltusieji prieš 
šį įstatymą gali būti nubausti 
ligi 5 metų kalėjimo bausme ir 
50,000 dol. pinigine bauda. 

Texas valstijoje keturi suim
tieji buvo asmuo (ir jo žmona) 
d i rbęs k o m p i u t e r i ų b-vėje 
patarėju, ta ip pat du tos pat b-
vės tarnautojai . JAV vyriau-

noj Bezopasnosti ar valstybės sybės pareigūnai dar rengiasi 
saugumo komitetas, renkas ir suimti, vieną Belgijos pilietį, 

Ką Lietuvos Vyčiai tu rė tų 
svarstyti savo 76-tajame su
važiavime, kuris vyks šį kar tą 
Chicagoje? Iš šono būtų neleng
va atsakyti. Vyčiai turi savo me
todus i r savo k e l i u s e i t i 
Amerikoje lietuviškais keliais. 
Organizacijos vardas jau pasa
ko, kad jos nariai turi rūpint is 
savo tėvų ar senolių tėvyne, 
nors jie būtų seniai iš t en išėję 
ir jos daugiau nematę. 

Kartu visi tur i atsiminti tiek 
savo privačiame, tiek organiza
ciniame darbe, kad jie y r a šio 
krašto gyventojai. Jie t u r i pri
vilegijų ir pareigų šiai t au ta i , 
šiai valstybei, šiai žemei. Čia jie 
pragyvena, šis kraš tas išmai
tina jų tėvus a r senolius. Ir 
svarstymuose būt ina prisiminti 
dvi tėvynes — savo gimtąją ir 
savo tėvų k raš t ą . T a i yra 
būtina, kaip būt inas pa ts gyve
nimas, kad galėtų veikti ir 
savųjų tarpe mintimis dalint is . 

Seimas nėra t ik proga pa
žvelgti į tolimesnę ar art imesnę 
praeitį. Praeit ies geri darbai , 
įdėtos pastangos, užmojai, jei ir 
nepasiekti, turi būti paskatas jų 
siekti ateityje, kad pat i or
ganizacija plačiau ir gil iau 
žvelgtų aplink save. 

Niekas negali p r i eka i š tau t i 
dėl Lietuvos Vyčių seimuose 
pramoginės veiklos ir progra
mos. Nors t ik dalis y ra jaunųjų, 
be t visi t u r i j a u s t i s vienos 
šeimos nar ia is , vienų t iks lų ir 
pr iemonių ve ik la i ieškojimo 
žmonėms, kad t ik ge r i au būtų 
svarstyt i , planuoti , l inksmint is 
ir bendraut i . P a g e r b i m a s ki
t a tauč ių ar savųjų už t a i , kad 
j ie prisideda prie Lietuvos ir lie
tuv ių vardo kėlimo, negal i būti 
į tar imo priežasties, nes t a i tar
nyba saviesiems ir ieškojimas 
išeivijoje a r savo gimtinėje 
draugų lietuvybei. Amer ika yra 
p la tus kraš tas , duoda d a u g gali
mybių pasire ikšt i . Re ik ia todėl 
naujų būdų priei t i pr ie galinčių 
už tar t i prieš aukš t e snę valdžią 
a rba bent p r imin t i Lietuvos 
vardą, kad j is nebū tų užslėptas 
užmarštyje. 

Vyčiai savo seimuose tai ir 
daro. J ie s tengiasi pr ie i t i prie 
tų , pr ie k u r i ų p r i e i t i nėra 
lengva ir ku r i ems pavergtieji 
nerūpi , nes j ie apie juos net 
nežino. P r imin imas ir nuola
t in i s rūpes t i s su ra s t i naujų 
draugų vyčius padaro pavyzdžiu 
ir j iems uždeda vis iš naujo 
nupinamą vainiką. 

Šiemet Chicagoje b u s pagerb
t a s k o n g r e s m a n a s M a r t i n 
Russo. Pasku t inėse dvejose ka
dencijose j i s r ū p i n o s i savo 
aplinkoje gyvenančia is lietu
viais . Tuo t ik ga l ima pasi
džiaugti , nes t a i L ie tuva i ir jos 
re ika lams jį daro d a r palan
kesnį. O jo pagerb imas — tai tik 
nau jas ve ik los b ū d a s , kur į 
vyčiai naudoja j a u keler ius 
metus . 

Iš Lietuvos Vyčių organiza
cijos nieko ki to ne lauk iame , 
kaip tęsimo savo organizacjos 
darbo Dievui ir Tėvynei visa šir
dimi ir visomis pas tangomis , 
kaip t ie darbai iki šiol buvo 
daromi. Šiame seime vyčiai turi 
jaus t i s , kad ji y ra j aun imo or
ganizacija, kad ji y r a gyva ir 
energinga, kad ji sugeba prisi
ta ikyt i prie naujo la iko ir naujų 
sąlygų, vis ieškodama naujų 
veiklos būdų ir vis mėgindama 
nauju būdu t a r n a u t i savo or
ganizacijai, savo tėvų a r senolių 
kraš tu i , savo gimtinei Ameri
kai , kur i t a i p pa t re ikal inga 
žmonių aukos. 

Pr. Gr. 

vagiąs bet kokias jam įsakytas 
Politbiurio užsieniuose išgauti 
p a s l a p t i s . GRU daugiausia 
domisi k i tų kraštų, o ypač JAV 
kar inėmis paslaptimis. 

S a v a i t r a š t y j e , ,Spotl ight" 
1989.VII. 17. laidoj įdėta t rum
pa žinutė, kad „Oliver B. Re veli, 
vienas iš pirmųjų FBI direkto
riaus pavaduotojų, yra pareiš
kęs, kad „Sov. S-ga žymiai 
pagyvinusi šnipinėjimo veiklą 
šioje „gerų santykių ir glasnost" 
eroje. Šio pareigūno nuomone 
sovietinė žvalgyba ypač su
klestėjusi detentės ir atoslūgio 
dienomis. I r dabar kaip t ik ši 
ta isyklė ir vėl pasitvirtinusi". 

Šie O.B. Revell, FBI direkto
r iaus pavaduotojo, žodžiai yra 
pa tv i r t inami įtakingojo aviaci
jos re ikalų savaitraščio „Avia-
tion Week & SpaceTechn." š.m. 
birželio 12 d. laidoje. Ilgo ir 
i š s a m a u s straipsnio m i n t i s 
„Soviet Atempts to Buy U.S. 
Computers Gontinue Despite 
Customs Crackdovvn — Sovietų 
pastangos .nusipirkti' JAV 
kompiuter ius tebesitęsia, ne
žiūrint mui tų tarnybos gautų 
smūgių". 

T a r p t a u t i n i s šmugel is 

vadovavusį „šiam bizniui", ir 
vieną kanadietį. Visi įtariamieji 
šioje nelegalioje operacijoje šias 
„prekes" ruošėsi išsiųsti į Bul
gariją per Kanadą. 

Gavė ja s Sov. S-ga 

JAV muitinių pareigūnai tiki, 
kad europiečių šmugelninkų. 
organizacija tikrai žinojusi, kad 
šie kompiuteriai buvo numatyti 
patobulinti Sov. S-gos orinės ap
saugos sistemą. Taip pat prielai-
džiaujama, kad JAV piliečiai 
gal ir nežinojo, kad nelegaliai 
išsiunčiami Vax 8820 kompiute
riai buvo skir iami Kremliui. 

Prisimintina, kad 1987 m. 
pavasarį j a u n a s vokie tukas 
Mathias Rust iš V. Vokietijos 
paprastu lėktuvėliu perskrido 
visą vakar inę Sov. S-gą ir 
nepastebėtas nusileido Raud. 
aikštėje, Maskvos centre. Tai 
sukrėtė Sov. S-gos oro gynybos 
maršalus ir kelios galvos pateko 
po „giljotina", jų tarpe ir marš . 
Sokolovskis. 

Anksčiau minėti JAV mui tų 
pareigūnų įvykdyti suėmimai 
gal nukrito tik vieną devynko-
jo šliužo ranką, organizavusią 
J A V aukš tos ios t e chn ikos 
vagys tes . Šis šmuge ln inkų 

Sovietų S-ga ir jos satel i tai , t inklas yra pats tobuliausias 
Rytų bloko valstybės, tebesi- Europoje ir jis tebėra gyvas ir 
naudoja tarptautinių šmugeli- tebeveikia. ..Mes jo negalime 

Iš tolimesnio O'Brien aiški
nimo buvo suprasta, kad Texaso 
įtariamuosius šmugelninkus su
imti y ra padėjęs olandas Eddy 
Haak . Šis Olandijos pilietis, 
priklausęs Europos šmugelnin
kų t inklui , buvo JAV suimtas 
1988 m. gruody. Po jo arešto E. 
Haak sutiko bendradarbiauti su 
Amerikos muitų pareigūnais, 
sekusiais nelegalias kompiu
terių išvežimo operacijas. 

E. Haak nurodęs, kad šmu
gel io t i n k l a s , k u r i a m jis 
priklausęs, per pastaruosius 
dvejus metus išsiuntė į R. 
Europą Digital Vax kompiu
ter ių už dešimt milijonų do
lerių. Šioms operacijoms atlikti 
buvę samdomi v ie t in ia i ir 
užsienio įvairūs prekybininkai. 

J au kuris laikas JAV vyriau
sybė stengiasi, kad Richard 
Mueller, V. Vokietijos pilietis, 
būtų persiųstas į JAV teisin
gumo įstaigas. J is yra pačių 
svarbiausių JAV techninio šmu
gelio vadovų sąrašo viršūnėje. 
Po ilgų klaidžiojimų ir slapsty
mosi R. Mueller 1989 m. gegu
žės mėn. pasidavė V. Vokietijos 
teisingumo žmonėms. 

Amerikoje jis yra kal t inamas 
už 1983 m. eksporto įstatymų 
pažeidimus, tai lietė 1983 m. 
Digital Vax kompiuterių ir su 
jais susijusių dalių šmugelį į 
užsienius. R. Mueller įstaiga 
pirkdavusi tuos kompiuterius ir 
esą juos išveždavusi į P. Afriką. 
Tame kaltinime teigiama, kad 
tie kompiuteriai buvę išvežami 
į Švediją, o iš ten į k i tus kraš
tus. Šie kompiuteriai galėję 
patobulinti sovietinių tolimo 
skridimo raketų t ikslumą ir 
taiklumą. JAV pareigūnai turi 
maža vilties, kad V. Vokietija šį 
šmugelninką išduotų JAV tei
singumo ministerijai. 

Matome savo tautos žmonių, 
žemės vargą ir skurdą. Sakomės 
žiną to vargo priežastį — tautos 
nelaisvė. Esame teisūs tik iš da
lies. Tauta — tai asmenybių 
visuma. Mūsų tų asmenybių 
nusižengimai tiesai, meilei daro 
mus pačius savo silpnybių ver
ga i s . Nepa l ank ios i šor inės 
sąlygos t ik išryškina tautos 
būdo st iprybę ar silpnybes. 
Tauta , atmetusi savo gyvenime 
dorovės principus, praranda 
dorą, o tuo pačiu ir laisvę, nes , 
tapus nuodėmės vergais, iš
nyksta t ikrasis laisvės idealas, 
laisvės suvokimas tampa primi
tyvus — ką noriu, tą darau. 

Mūsų vargo ir mūsų nelaisvės 
tikroji priežastis — vergovė savo 
pačių silpnybėms, kurios j au 
tampa mūsų tautos ydomis, 
grasinančiomis nužmogėjimu. 

Mūsų yra daugiau kaip 3 mili
jonai, mes — viena šeima ir 
susieti vieno likimo, ne tik tie 
keli šimtai ar keli tūkstančiai 
šviesiųjų, nevergaujančių ne
tiesai, nuodėmei. Prisiminkime 
tūkstančius invalidų, tūkstan
čius gyvenimo suluošintų sielų, 
tūkstančius praradusių atsako
mybę, išsiskyrusių tėvų ir tūks
tančius nemylimų ir apleistų 
vaikų, vienišus senelius, kali
nius ir visus kitus, silpnesnės ar 
stipresnės dvasios žmones. Tai 
v isa Lie tuva , ku r i ą r e ik i a 
apglėbti rūpesčiu ir prikelti tik
ram pilnakraujam gyvenimui. 

A u g a n t i „ve ik la" 

Jack C. Kelley,Jr., vadovauja 
Amerikos muitų tarnybos stra
teginio tyrinėjimo šakai. J is pa
reiškė, kad „nelegali šmugelio 
veikla nesanti sumažėjus. Ir 
toliau stengiamasi nelegaliai 
išvežti į R. Europos kraštus 
JAV aukštąją technologiją". 
Šiuo metu Kelley įstaigoje dir
ba apie 300 muitininkų. Be to 
dar yra 92 pareigūnai priskirti 
prie JAV ambasadų įvairiuose 
pasaulio kraštuose. 

Iš visų išaiškintų nusikal
timų pirmoji pusė tenka aukšto
sios technikos atvejams, o antro
ji draudžiamiems išvežti iš JAV 
ginklams ir šaudmenims. Šios 
programos vykdymo metu buvo 
konf i skuo ta t u r t o už 511 
milijonų dol. buvę įvykdyta 
1.700 areštų ir nubausti 633 
nusikaltėliai. 

Visa nelaimė, kad JAV yra 
nemaža gobšių ..biznierių", 
kuriems šio krašto saugumas ne 
tiek vertas, kiek keli nelegaliai 
uždirbti doleriai. a.b 

Neateisim į Lietuvos laisvę, šito 
nepadarę, o ji mums būtinai 
reikalinga, kad amžiams nepra
žūtume neatlikę savo uždavinio 
sužydėti Viešpaties lelija pasau
lio tautų žiedyne. 

Bunda Lietuva ir žadina savo 
vaikus Dievo vaikų gyvenimui 
— kūrybai aukštesniojo žmogiš
kumo. Kaip pažinti neteisybę, 
kai esame visi teisūs? „Teisus" 
net ir tas, kuris sako „už save 
geriu...". 

Senovės išminčius sakė „pa
žink save". Reikia atpažinti 
save esančiais tiek gėrio, t iek 
blogio kūrėjais savo gyvenime 
esančiais savo laimės ar nelai
mės kalviais. Nėra ta i lengva, 
t a i žinome iš s avo pač ių 
patyrimo. Ant kokio pamato 
statysime tiesos rūmus? Kaip 
tik ant to, kuris yra jau padėtas. 
Jėzaus Kristaus gyvenimo pa
vyzdys ir jo moks las . J i s , 
būdamas Šviesa, nusileido ligi 
mūsų tamsybių ir parodė kokiu 
būdu mums sutapti su Šviesa. 
Prieš žmogaus žmogiškumą 
nėra jėgos, kuri jį palaužtų, jei 
tik žmogus pats laisvu noru 
neatsiduoda blogybei, kuri , de
ja, gali turėti daugybę pavidalų 
— vidinių ir išorinių. Į užmarštį 
nugrimzdo tikrasis dievobai
mingumas, kuris yra ne kas kita. 
kaip pagarba teisybei, nenoras 
ne t nesąmoningai padary t i 
blogį. 

Išaugo karta, nepažinusi Die
vo, retai ir jo vardą girdėjusi, 
dažnai su panieka tariamą, su 
ta pačia nenorinčio keistis žmo
gaus neapykanta, kuri nukry
žiavo Jėzų beveik prieš du 
tūkstančius metų. Šią neapy
kantą liudija šimtai tūkstančių 
nužudytu gyvybių motinų įsčio
se, kurių tikrasis pašaukimas — 
nešt i ir puoselė t i , a u g i n t i 
žemėje gyvybę ir meilę! Mūsų 
neapykantą liudija tūkstančiai 
pames tų , be t ė v ų globos 
augančių vaikų, savo kri t inę 
sielos būseną liudija aistrų 
apakinti, nusigręžiantys nuo 
šventos tėvystės pareigos vyrai 
ir moterys, tą nemeilę liudija 
sauvalė ir prievarta, tapusios 
santykių tarp žmonių norma, 
netgi tarp tėvų ir vaikų, ją liudi
ja visa niokojama ir jau bemirš
tanti gamta. Ar netapsime dar 
nelaimingesniais, i šaukšt inę 
materialinę gerovę, išstūmę iš 
savo sąmonės sąžinės balsą ir 
sukūrę tariamą dvsinę praban
gą — ramią sąžinę, kuri liudija 
ne ką kitą kaip t ik abejingumą! 
Tikruoju pilnutiniu žmogumi 
negimstama — juo reikia tapti. 

O. Kz. 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš par t izanų kovų meto 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 
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- Brigadininke, d raugas Kiaune, pakabink sį 
skelbimą lentoje apie darbo drausmę ir nauju gamy
bos normų išpildymą lentpjūvei, paskirtų vadovybes 
ir partijos, žiūrėk, kad kiekvienas darbininkas žinotų 
ir sąžiningai dirbtų, - ragino lentpjūvės pohtrukas Ig
oris Salevončikas, vietinis rusas . 

- Bet, drauge vadove, nustatytos normos yra 
tokios didelės, kad žiemos sąlygomis, kada ra>tų pri-
s ta tymas iš miško dėl sniego pūgų yra trukdomas, jas 
neįmanoma išpildyti. Be to , kalėdinių švenčių ir 
Naujųjų metų atostogos j au čia pat , - bandė pnešta- Grybauskas 

nupenėtas, tai prašė, kad tu, turėdamas laiko, nuei- t r o j e p a m a i n o j e > t a i ^te galėsime nueiti pas Siaurienę. 
tum jį paskersti . Duos močiutė mėsos ir mums šven- p i a n u o t u s vestuvinius pietus, kaip buvome galvoję per 
tems. Sugrįžus į namus, pradėjau ruošti pietus. Girdžiu Kalėdas, negalėsime rengti, nes reikės dirbti. Jokių 
kažkas beldžiasi į duris. Galvojau, gal tu kokiu reikalu š v e n č i u n eduoda. Turime atlikti užkrautas dideles pro-
sugrįžai. Atidaru... nugi Jurgis Grybauskas stovi... dukcijos normas. Visi nepatenkinti, murma, bet įšei-

- Kokio velnio tam komunistui čia prireikė? - t i e s n ė r a U ž m a ž į a u s į ą pasipriešinimą potvarkiui, 
piktai paklausė Vincas. areštuoja ir atiduoda miliciiai. Vincas Leipus ir Sta-

- Taigi matai , atlindo, kaip kiaule, nekviestas ir s y s Gudonis. pasišalinę iš darbo nuėjo į mišką: sako. 
neprašytas. „Norįs" svarbiu reikalu keletą minučių su j e i m i r t i s u g į n k l u r a n k 0 j e už savo laisvę, ne prie 
manim pasikalbėti — įsileidau. Berlyno už okupantų interesus. Aš juodviem pritariau. 

- Blogai padarei. Visi žino, kas yra Grybauskas. n e s m a t a u k a d g e r i a u n e b u s t l k blogiau, o skųstis nėra 
nors jis ir partietis. - padėjęs šaukštą susimąstė k a m i r n e t p a v o j i n g a , pasakojo Vincas Kiaune. - Da-
Vincas. bar vėl rengiasi kažkokiom didelėm soclenktvnėms 

- Įėjęs pradėjo girtis, kad j am iš centro pavesta g a m y b a , padidinti, o darbininkų t rūksta . Visa darbo 
Jūrėje ir Višakio Rūdoje suorganizuoti komjaunimo n a š t ą k r a u n a a n t pasilikusių pečių. 
būrelį. Verbuojąs narius. 

- Tavo vyras, Vincas Kiaunė, lentpjūvėje yra bri-
gadininku ir tur i gerą vardą tarp darbininkų. Ateityje _ Neramus ir piktas sugrįžo į namus Vincas 
jam bus galimybės prasimušti ir į komunistų partiją. Kiaunė po darbo pamainos. Didžiąsias soclenktynes. 
O tu. Izabele, labai tinki į komjaunimą: esi jauna, kilusi g e r t a s raudonosios armijos pergalei paimant Berlyną, 
iš netur t ingų žmonių. Tik užpildyk šį įstojimo pa- atžymėti. Jūrės lentpjūvė pralaimėjo dideliu santykiu 
reiškimą būsi komiteto sekretore - viliojo pažadais Nepasitenkinimas buvo didelis, kalti buvo visi, tik ne 

T "<*vm*mim Hirpkt.orius. lietuvis Zeb-
— Aš jam pasakiau, kad į komjaunimą nestosiu ir 

socialistinėje tėvynėje jokių j o k į 0 pareiškimo nerašysiu. Atidariau duris ir liepiau 
' * J — <~WKQHCWSI<; orasino. kad dėl to 

Yra du atvejai, kai uždara 
burna tau pasitarnaus: ka i žadi 
ką nors bloga apie ki tą pa
sakyti ir kai t a u paduodamas 
saldumynas. Q A BaUista 

Mes negalime žmonių perdirb
ti . Mūsų da rbas y r a save pa
gerinti ir k i t u s padary t i laim
ingais — to darbo m u m s užteks 

Joseph Nevoton 

rau t i Vincas Kiaunė 
— Kalėdų šventės!... „ 

Kalėdų ir kitų religinių švenčių nėra. Yra tik sekma 
dieniai ir revoliucinės šventės. Atostogas pamiršk! 
Karas dar nebaigtas, veikia ypatingas karo meto įsta
tymas . Draugas Kiaune, įspėju, už darbų trukdymus 
a t sak ingas būsi pats!... 

Po pamainos parėjęs į namus , Vincas rado žmoną 
apsiašarojusią. 

— Ar kas blogo atsi t iko, Zabute? Kodėl verki?... 
— Sėsk, Vinceli, prie stalo, paduosiu pietus, nes per 

tokias ilgas darbo valandas išalkai, atrodai išvargęs. 
Valgyk, papasakosiu: Rytą buvau nuėjusi aplankyti 
močiutės, padėjau ja i iškepti duoną. Paršiukas jau 

politine vadovybė. Lentpjūvės direktorius, lietuvis Žeb
rauskas, prityręs vadovas, buvo pašalintas. Jo vieton 
atkel tas iš Minsko gudas Cerbekovas. J i s tuojau 

C B S a = ^ £ = 5 į - t - • « * =-»?-. - *į* :--*:*££££ 
teks gailėtis. Dar pridūrė, kad mes pasistatėme namą. įr n u 

dviejų malonės priklausė kiekvieno darbi-
teks gailėtis. Dar prmure, Kau m « pao.^cv^..^ 
peržengdami darbo valstiečiui leidžiamas nuosavybės n i n k o l i k i m a s K y š ia i ir politinis šantažas tapo abiejų 
normas. Vinceli, mane tas laisvamanis taip sunervino, s e b r ų gyvenimo tikslu lentpjūvėje. Pakraut i vagonai 
kad ilgai verkiau... statybinės medžiagos nedėjo i Minską, taip reikalingi 

- Gerai, kad išvarei - daugiau nesilankys, bet iš vietinei rinkai, o dėl trūkumu kaltinami vietiniai dar-
keršto dėl namo jis gali mums daug pakenkti . - susi- bininkai tingėjimu ir sabotažu. Žmona vis dar negrįžo, 
rūpino Vincas. nors buvojau balandžio pabaiga, bet oras buvo šal tas 

- Kada viena namuose, neįsileisk jokio pašalinio i r drėgnas. Pakurstęs šviežiomis malkomis pečių, Vin-
žmogaus. Dabar, kada miestelis pi lnas visokių cas prie jo atsisėdo, galvodamas, ką atneš rytojus... 
perėjūnų, rusų kareivių vienai moteriai pavojinga su 
jais susidurti . Šeštadienį pradėsiu dirbti po pietų, an- ( B u s daugiau) 
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HORIZONTAI 
BURIUOTOJAI 
BALTIMORĖJE 

Pavėluotai buvo pranešta, kad 
burlaiviai „Audra" ir „Lietu
va", prieš grįždami į Klaipėdą, 
dar atplauks į Baltimorės uostą 
su iš Lietuvos lėktuvais atskri
dusiomis naujomis įgulomis. 
Šiuo buriuotojų žygiu Baltimo-
rėn rūpinosi savo jachtą turin
tis ir amerikiečių buriuotojų 
klubams priklausantis Baltimo
rės lietuvių muziejaus kurato
rius ir pritaikomojo meno dėsty
tojas amerikiečių aukštesnėse 
mokyklose Algimantas Grinta-
lis. Buvo sutarta ir apie tai 
spėta lietuvius painformuoti, 
kad abu burlaiviai iŠ New 
Yorko — New Jersey Baltimorės 
uostą pasieks liepos 12 d. 6 vai. 
p.p. 

Tą valandą į Baltimorės uostą 
susirinko keli šimtai lietuvių ir 
jų draugų iš Baltimorės bei 
Washingtono apylinkių. Iš 
sostinės atvyko čia besilan
kantys Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio seimo tarybos pirmi
ninkas prof. V. Landsbergis, su 
žmona ir Lietuvos atstovas 
Washingtone bei prie Šv. Sosto 
St. Lozoraitis, su kuriuo Bal
timorės televizija tuoj perdavė 
interviu. Taip pat ir nemažas 
būrys vašingtoniškių. Balti
morės Lietuvių namuose ta pro
ga buriuotojams ir visiems 
susirinkusiems jų pasitikti buvo 
paruosta šiltų valgių vakarienė. 
Apie burlaivių atvykimą prane
šinėjo vietos amerikiečių' radijo 
stotys. Tačiau atėjus laikui bu
riuotojai dar nepasisodė... 

Maždaug po pusantros valan
dos laukimo A. Grintalis prane
šė, kad pakeliui sugedo vieno 
burlaivio variklis ir kad 
buriuotojai Baltimorę pasieks 
gal tik £o paros. Tada 
didžioji.susirinkusių uoste dalis 
nuvyko į Lietuvių namus, kur 
laukė valgiai ir pasimatymas su 
garbingais svečiais iš Vilniaus 
bei Washingtono: Landsbergiais 
bei Lozoraičiu. Čia vakarienės 
metu prof. V. Landsbergis, Lozo
raičio pristatytas, pasakė kalbą, 
o Baltimorės lietuvių kvartetas 
padainavo kelias dainas. Ryto
jaus dieną Baltimorės dienraš
tyje „The Evening Sun" 1 psl. 
buvo įdėta didelė spalvota pen
kiametės Ritutės Bradūnaitės 
nuotrauka tautiniuose rūbuose, 
kur ji, trispalvę vėliavėlę ran
kutėje laikydama, kartu su savo 
tėvais ir kitais laukia atvyks
tančių buriuotojų. Ir, deja, 
nesulaukia. 

ATGAL I RYTUS 

Šį kartą, Dariaus ir Girėno 
testamento žodžius parafra
zuojant, Neptūnas ar galingas 
audrų Perkūnas nepastojo kelio 
į Baltimorę. Burlaiviai „Audra" 
ir „Lietuva" Baltimorės uostą 
pasiekė liepos 13 d. ir čia juos 
sutiko jau mažesnis žmonių 
būrys. Šalia Baltimorės ir juos 
priėmusių vaišingų lietuvių, bu
riuotojai turėjo progos aplanky
ti ir JAV sostinę, pabuvoti jos 
muziejuose, galerijose ir Lie
tuvos pasiuntinybėje. Jų išleis
tuvės per Atlantą, Šiaurės bei 
Baltijos jūras atgal į Klaipėdą 
buvo numatytos sekmadienį, 
liepos 16 d. Jos turėjo prasidėti 
Mišiomis Baltimorės liet. Šv. 
Alfonso parapijos bažnyčioje ir 
po j u ceremonijomis uoste. 

Tą rytą vėl prapliupo dažnas 
šios vasaros svečias lietus. Per 
lietu laimingai pasiekėm Balti
morę, kur į Bažnyčią susirinko 
daug daugiau, negu įprasta, 
žmonių Pirmose eilėse sėdėjo ir 
aalis iš Lietuvos atvykusių 
jūreivių. Pasirodo, kad kai 
kuriu iš jų j bažnyčią iš uosto 
nenuvežė tai padaryti turėjusie
ji asmenys Nors miesto centre 
esančioje Šv. Alfonso parap. 
bažnyčioje pagal tradiciją sek
madieniais vidudienio Mišios ai

rių kilmės kunigo laikomos ang
lų kalba, šį kartą jos dalinai 
įgavo ir lietuvišką antspalvį, 
sol. J. Brasauskienei nuotai
kingai bei įspūdingai pagiedojus 
kelias lietuviškas giesmes. Tuo 
tarpu klebonas kun. A. Drangi
nis trumpame žodyje nuo alto
riaus pasidžiaugė pavykusiu lie
tuvių buriuotojų žygiu per 
Atlantą, prisiminė prieš 59 m. 
įvykusią Dariaus ir Girėno 
skrydžio į Lietuvą tragediją ir 
palinkėjo buriuotojams vėl lai
mingai pasiekti Lietuvos kran
tus. Klebono žodis buvo šiltas, 
patriotine gaida ataustas. 

Po Mišių, jau lietui kiek apsil
pus, bet juodiems audros debe
sims tebegrūmojant, gal apie 
200 žmonių susirinko uoste, kur 
prie krantinės prisiglaudę sto

vėjo abu burlaiviai, pasipuošę 
trispalvėmis, Klaipėdos miesto 
ir kitomis vėliavėlėmis. Ant jų 
denio sustojus įgulų nariams, jų 
tarpe buvo ir čikagiškiai Petras 
Daužvardis, Vytenis Dirkis ir 
Linas Paulius bei Darius Bork 
iš New Yorko, o abiejų jachtų 
kapitonams — Steponui Rudze
vičiui ir Arūnui Kazakevičiui — 
atsistojus priekyje ant tilto, 
atsisveikinimo ceremoniją pra
vedė A. Grintalis. Pirmiausia jis 
pakvietė Marylando valstijos 
karo veteranų kapelioną kun. 
A. Dranginį palaiminti namo 
grįžtančius laivus bei jų įgulos 
narius, o paskui ir jiems įteiktą 
simbolinę dovaną — inkarą. Po 
to atsisveikinimo žodžius tarė 
įvairių Baltimorės organizacijų 
— LB, Balfo, Lietuvių namų, 
Lietuvių knygyno, muziejaus ir 
kitų atstovai. Washingtono LB 
vardu atsisveikino dr. V. Veng
ris, ypač jautri buvo Baltimorės 

lietuviškų organizacijų tarybos 
atstovės dr. E. Armonienės 
kalba. Taip pat atsisveikino ir 
amerikiečių buriuotojų klubo 
atstovai. 

Įspūdingas buvo pats centri
nis atsisveikinimo punktas, kai 
A. Grintalis, apsikabinęs abu 
kapitonus — Steponą Rudzevi
čių ir Arūną Kazakevičių — 
tarė: „Kapitone, aš tau nesakau 
sudiev, o tariu iki. Ačiū, kad at
plaukei, aš įsigijau brolį..." 

Vėjui pučiant ir lietučiui te-
bepurkšnojant sugiedojus Lietu
vos ir JAV himnus , ir dar 
„Lietuva brangi...", „Audra" ir 
„Lietuva" pamažu nuplaukė į 
kitą Baltimorės uosto krantinę, 
iš kur bene liepos 17 d. pradėjo 
kelionę atgal į Lietuvą, kažkur 
Atlante susitikę su trečiuoju 
burlaiviu — „Daile". 

Per „Amerikos Balsą" perduo
to reportažo žodžiais, 
„Baltimorės uosto krantinėje 

susirinkusių tautiečių veiduose 
šypsenos ir ašaros. Visi jaučiasi 
lyg išlydėtų brolius, sūnėnus — 
žodžiu, savus..." 

P.S. Kitą šeštadienį ši skiltis 
bus skirta liepos 18 d. Lietuvos 
pasiuntinybėje Washingtone 
įvykusiam atsisveikinimui su 
Landsbergiais. Atsisveikinimo 
vaišėse dalyvavo apie 150 ame
rikiečių pareigūnų ir Washing-
tono bei apylinkės lietuvių kar
tu su besilankančiais svečiais iš 
Lietuvos ir kitų Amerikos 
miestų. Atsisveikinimo metu 
prof. V. Landsbergis atsakinėjo 
į jam pateiktus klausimus. 

LIETUVIU GRUPĖS KELIONĖ 
Rugsėjo 24 - spalio 7 

ISPANIJA, PORTUGALIJA, M0R0CC0 
Bus aplankyta šventovė Fatima, Madridas, Lisabona, Gibraltaras, Grenada ir kt. Poilsis 
Costa Del Sol paplūdymiuose. 

Kaina 1,685 dol. iš New Yorko. Pridėtis mokestis iš kitų miestų. 
Kelionės vadovas — Romas Kazys 

Registruotis ir daugiau informacijų galima gauti kelionių agentūroje 

VYTIS Travel 
2129 KnappStI 

Brooklyn N.Y. 11229 
718-769-3300 

Registruojantis [mokama 50 dol. asmeniui. 

* . 
• 

INTERNATIONAL, 
I N D U S T R I E S w 

International Indua+rlas 
9925 t o . 791h A* •. 

Hlckory Hllls, IL 60457 
To l . 312-430-8090 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

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

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

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

Kreipkitės — atsakysime Į VISUS jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
9525 So. 79th Ava. 

Hlckory Hllla, IL 60457 
Tai. 312-4304)074 

INTERNATIONAL 
G. T. INTERNATIONAL dėkoja vteloma kllantama prfakfejuslema orto 
aakmlngo 1999 m. kallonlų [ Uatuvą sezono. 

1999 m. vfaoa akakuraljoa išparduotos! 

Galima parūpinti kallonaa pavlanlama keliautojams nuo vlanoa iki ponkJų 
savaičių Uatuvoja! 

^2J 

G. T. INTERNATIONAL tvarko vlsua kallonlų ralkalua oro, vandana Ir 
sausumos kallala. Turizmui ar biznio kallonal kreipkitės paa mua. 

Prašomo paatabėtl mūsų naują adraaąl 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY MILLS, ILLINOIS 60457 T E L : (312) 430-7272 

CLASSIFIED GUIDE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią [Staiga, prašome 
paminėti. Kad esate arba xtorrte būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

I M I L . D O L . 
TECHNOLOGIJOS 

INSTITUTUI 

Chicagoje sėkmingai vei
kiantis Illinois technologijos in
stitutas gavo 8 mil. dol. auka iš 
McCormick fondo. Lėšos bus pa
naudotos atnaujinti studentų 
rezidencinę dalį, kuri bus pava
d in ta McCormick Student 
Village. 

MAŽINA PARAMĄ 
MENO INSTITUTUI 

Guberna to r ius Thompson 
pasirašė nuostatą, pagal kurį 
Chicagos Meno ins t i tu tas 
netenka 165,000 dol. paramos iš 
valstijos iždo. Illinois įstatymų 
leidėjai nepatenkinti, kad in
stituto parodoje JAV vėliava 
buvo ištiesta be pagarbos ant 
grindų. 

FOR SALE 
Drlva by 6741 W. 59 St. Do not 
disturb. Call for .ajppointment 
5 8 6 - 4 0 7 6 . Delux ' 3 bdrm. 
bungalovv. Too many extras to list. 
S115,000. 

• J 

VVAGNER and SONS 
,-„ TYPEVVRITERS AND 
S ADDING MACHINES 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 
patarnavimas 

5610 8 . Pulaskl Rd., Chicago 
PHONE — 581-4111 

VENCKAUSKAS, INC. 
Bullders & Remodeling 

Porches &, Decks • Floor & Wall Tite 
Alummum "Sidlng & Trim • Kitchen & Baths 
Masonry »Rec Rooms 
Additions •Insurance Repairs 

Patar (312)4480113 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

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
v imas Atidaryta pirmadienį ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir treciad. susikalbesit 
lietuviškai. 

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

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

EB mis 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namua. 

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 Real Estate 

Gntuifc a. 
MIELAI 
PATARNAUSIU 
PERKANT AR 
PARDUODANT 
NUOSAVYBĘ 

NUOSAVYBĖS ĮVERTINIMAS VELTUI 

KREIPTIS: RITA SLAPŠIENĖ 
tai . namų: 430-2793 

i * ASSOCIATES 

towns .3'?- 371 so*C 

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

VALDA PAŠKUS 
" kalba lietuviškai 
* namų įvertinimas — veltui. 
598-6222 857-7187 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3858 W. 63 St. , Chicago 

Tai. 581-9180, ros. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

MISCELLANEOUS 

REAL ESTATE =j 

LB MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOME TAX - IHSURAHCB 
6529 S KED2IE 

778-2233 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimams, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. K«dzl« Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadtont, *»pos 30 d. nuo 1-4 v. pa> 

3535 W- 84 St. — „Octegon" namas; 6 
kamb.; V/2 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. 510-6818 8. Kedval*. — Tik pra
važiuoki, bet netrukdykit! Gražus, mūrinis 
3 mieg. namas, 26 metų; V/z prausyklos 
pagrind. aukšte; 4 kamb. butas rūsyje; 2 
auto. garažas; centr. šaldymas; aluminio 
apdaila. Puikus pirkinys. Skambinkite 
dabar! 

Tučia vieta! Reikia kontraktoriaus! 2 tušti 
sklypai po 30 pėdų + gražus 6 mieg. 
namas, ištisas rūsys, 2 auto. garažas. Daug 
galimybių kontraktoriui uždirbt maišą 
pinigų! Skubėkite, 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 ^.ambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai . - 434-7100 & 438-8800 

Namas apžiūrėjimui 
liepos 30 d., sakmad. 1 - 4 v. p.p. 
6516 S. Keating; mūrinis 4 mieg. 
namas. Nuolaida $7,000. 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V* Wast 95th Straat 

Tai. - GA 4-8654 

Du 2-Jų butų namai Brighton Parke 
Pigiai! 

Informacijai skambinkite jūsų pažįs
tamiems; First Rata Raal Estate: 
Linas Meilus, Aušra Padalino, Bruce 
Nebrėža, Daina Pakalniškienė, Jonas 
Levickas, Algis Liepinaitis, Kristina 
Epich, tel. 767-2400. 

FOR RENT 

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 

Apartmant for rant for middle 
age couple; stove, refrigerator, 
carpeting. $545 mo. 

Call 448-7097 

HELP VVANTED 

Live-ln halp wantad. Care & 
assistance of elderly man's personai 
needs. Meal prep. for one. Some 
English preferred. Room & Board & 
Salary. Call 823-0150. 

:-:r̂ —̂, 
u i 

i L I K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

•15-2030 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

F u i ttoe handyman needed for 
home rernodeling by H & M 
Oyildars. Call 471-0811 or 
801-8488. 

\7K • * -

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
• I M SERAPINAS 636-2960 

"ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings vvtthout vvaiting 
list or tęst. $17,840 - $69,485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765. 

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

436-6S37 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 



Los Angeles vyrų kvartetas po koncerto Marijampolėje. Iš kairės: Br. Seliukas, akompaniatorė 
muz. Raimonda Apeikytė, Ant. Polikaitis t"irp dviejų žavių, tautiniais drabužiais pasipuošusių 
marijampoliečių, Rimtautai Dabšys ir Eman. Jarašūnas. Nuotr. D. Pol ikai t ienės 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETAS OKUP. 

LIETUVOJE 

džiai kun. A 
jūnui' (muz 
žodžiai B 

„LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĖ-.-" Tokiu įrašu gel
tonai žaliai ir raudonai 
papuošti plakatai įvairiuose 
Lietuvos miestuose (Šiauliuose, 
Palangoje, Klaipėdoje, Kaune. 
Druskininkuose, Alytuje, Mari
jampolėje, Utenoje, Panevėžyje, 
Anykščiuose ir Vilniuje) skelbė 
Los Angeles vyrų kvarteto kon
certus. Nuo gegužės 12 iki 28 d. 
vyrų kvartetas okup. Lietuvoje 
atliko 13 koncertų, jų tarpe po 
vieną Sąjūdžiui ir Lietuvos 
Tremtinių klubui. 

Kelionė buvo nepamirštama, 
pilna ko geriausių įspūdžių, 
atnaujintų ir naujų pažinčių, 
jaudinančių momentų ir visur 
publikos nuoširdžiausių priė
mimų. 

„Dainuojantys inžinieriai", 
Rimtautas Dabšys, Emanuelis 
Jarašūnas, Antanas Polikaitis, 
Bronius Seliukas ir akompania 
tore muzikė Raimonda Apeiky
tė, patyrė daug nuovargio, 
netikėtumų; turėjo priprasti 
beveik kasdien prie kitos salės, 
pianino. Tačiau didelis noras 
pabuvoti tėvynėje tarp savųjų, 
gerai atlikti koncertus norint 
parodyti Lietuvai, kad išeivija 
gyvuoja ir dainuoja, išblaškė 
nuovargį ir jaudinimąsi. Visi jie 
savo uždavinį atliko puikiai. 

Rūta Kanapkai tė savo 
aprašyme apie Kaune įvykusį 
koncertą susumavo bendrus 
visų koncertų jausmus: „...Nuo
širdumas, plojimai, gėlės, sutikę 
ir išlydėję ,dainuojančius in
žinierius' iš Los Angeles yra nei 
išmokti,nei surepetuoti, nei 
organizuoti... Širdis — geriausia 
mokytoja. Kaip būtų gerai, kad 
dažniau ją imtume girdei, ne tik 
tada, kai vis dar su nuostabos 
ašara gerklėje traukiame vie
nybė težydi'..." 

Kvarteto gastroles organizavo 
Vilniaus filharmonijos kultū
rinių renginių kooperatyvas 
„Mūza", keliones po Lietuvą 
koordinavo „Tėviškės" draugi
ja. Salėse žiūrovų tilpo nuo 300 
(Palangoje) iki 1,200 (Klaipė 
doje, Vilniuje). Visur perpildytos 
salės, visur nuoširdžiausi, ilgi 
plojimai palydėdavo kiekvieną 
dainą; visur gėlės, gėlės — pa
dainavus vos keletą dainų, maži 
ir dideli nešė gėles į sceną. Po 
koncertų su glėbiais pavasario 
žiedų dainininkai ir Raimonda 
grįždavo į viešbutį. 

„...Los Angeles kvarteto vyrai 
į sceną atsinešė ne tik dainą, bet 
ir labai autentišką, savąjį, 
būtent išeivijos, tarpusavio 
bendravimo, kultūrinių susibū
rimų stil ių- Programa labai 
marga, tačiau be tango 
.Aguona' ir ,Rožių tango' irgi 
neįsivaizduotum Šio kvarteto. O 
tokie jų repertuaro kūriniai, 
kaip .Tėvynei' (muzika B. 
Budriūno, žodžiai J. Mažeikos). 
Aras ' (aranžuotė R. Babicko, žo-

Butkaus), ,Kla-
D. Polikaičio, 

Brazdžionio) ,Tikiu' 
i muzika R. Apeikytės, žodžiai V. 
Aido) tikrai praturtintų Lie
tuvos atlikėjų koncertines pro
gramas...". Taip buvo rašoma 
Lietuvos laikraštyje. 

Kadangi pirmą kartą taip 
daug keliauta po Lietuvą (juk 
anksčiau būdavo Vilnius -
Kaunas - ir vėl Vilnius), ta i 
vaizdų, išgyvenimų, jausmų 
prisipildė didžiausi lobiai. 

I Kryžių kalną prie Šiaulių 
keliavome su Šiaulių miesto 
dailininku. O jam netrūko 
žodžių aiškinti šios Lietuvos 
šventovės prasmę, praeitį ir 
dabartį. Kryžiai, kryžiai, jų visa 
jūra ant kelių kalnelių, kaip ant 
bangų. Užrašai: „...nesugrį-
žusiam iš tremties tėvui ir 
vyrui.. ." ir t.t. Palangoje 
lankėme gintaro muziejų 
Birutės kalno papėdėje, lipome 
į kalno viršūnę iš kurios matyti 
ošianti Baltija. Praeinant pro 
Švč. Mergelės Marijos grotą, 
buvo užklausta, ar Marijos 
statula sugrįš į savo vietą. 
„...Taip, tai pažadėta įvyk
dyti...". Baltas pajūrio smėlis 
viliojo pabraidyti. Nors diena 
buvo vėsoka, Rimtautas nutarė, 
kad negrįš prie Ramiojo vande
nyno nepabraidęs po Baltijos 
jūrą. 

Klaipėdoje Sekminių rytą 
kvartetas giedojo per šv. Mišias 
Taikos Karalienės atstatomoje 
bažnyčioje. Dar daug reikalinga 
bažnyčioje remonto, dar bokštas 
neatstatytas, vargonai laikini 
elektroniniai, altorius tik daili
ninko piešinys ant drobės. Kun. 
klebonas Bronius Burneikis 
viešai padėkojo Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapiečiams, kurių 
dėka buvo įsigyti bažnyčiai, 
nors ir laikini, vargonai. Besi
m e l d ž i a n t šioje i r kitose 
sugrąžintose bažnyčiose, peršasi 
mintis, kad JAV ir Kanados 
l ie tuvių parapijos ir orga
nizacijos turėtų- įsteigti specia
lius fondus pagelbėti šiame 
dideliame atstatymp darbe. Dar 
daug pasišventusių meistrų ir 
dosnių žmonių reikia, kad 
beatsistatančios bažnyčios švy
tėtų, kaip kadais švytėjo. Vyrų 
k v a r t e t a s t a i p p a t turėjo 
malonią progą giedoti Vilniaus 
katedroje šv. Mišių metu ir 
susipažinti su katedros klebonu, 
kun. prel. Vasiliausku ir vargo
nininku Pr. Sližiu, muz. Stasio 
Sližio broliu. Vilniaus katedra 
gražiai atremontuota iš vidaus, 
o ką jau besakyti apieŠv. Kazi
miero koplyčią ir sugrąžintąja 
Šventojo karstą. Tai visos kated
ros ir lietuvių tautos pasidi
džiavimas. Pirmutinėje šaluti
nėje koplyčioje vysk. M. Valan
čiaus vardu įsteigta blaivybės 

draugija kvietė užeinančius 
pasirašyti į kvietimo lapą: 
„gegužis, blaivybė mėnuo!" Ša
lia stovėjo trispalvė perrišta 
juodu kaspinu. 

Kadangi kvartetas nebesus-
kubo išleisti Lietuvos 
biuruotojų į kelionę, ta i 
Klaipėdoje ir likusiuose kon
certuose komp. Br. Budriūno 
dainą „Grąžinkit laisvę... Ne
muną ir Baltijos marias..." 
dedikavo drąsiesiems buriuo
tojams. Patys dainininkai su 
„Nemuno raketa" pavadintu 
laivu atplaukė iš Klaipėdos į 
Kauną. Karo muziejaus sodelyje 
stovi išdidi Laisvės statula. 
Kauniečiai susijaudinę kviečia 
visus pirmiausiai ten nueiti, 
padėti dovanotas puokštes ant 
paminklo pjedestalo, įamžinant 
šį momentą fotografijoje. Ne tik 
Laisvė apsupta gėlėmis, bet ir 
Romo Kalantos susideginimo 
vieta: įmūryta marmuro atmini
mo lenta, puošiama vyčio ženk
lais, trispalvėmis, tulpėmis, 
pakalnutėmis. Atvykus į tą 
vietą, galima stabtelėti ir kar
tu su visais nulenkti galvą ir su
sikaupti. 

Susikaupti ir pamąstyti reikia 
ir prie Vytauto Didžiojo pa
minklo Perlojos miestelyje. Per 
45 ilgus priespaudos metus 
miestelio gyventojai neleido nu
griauti Vytauto paminklo. 
Dabar šalia jo aukštai ant stiebo 
plevėsuoja trispalvė, mokyklos 
vaikai valo takus ir sodina 
gėles. 

Marijampolės bažnyčios šven
toriuje stovi naujitelaitis me
niškas kryžius su įrašu — 
„Dėkojame Dievui už Marijam
polės vardo atgavimą. 

1989.111.21. - Tikintieji. Mari
jos mylėtojai". Tokie panašūs 
nauji kryžiai stovi ir kituose 
šventoriuose, prisiminimui tų, 
kurie žuvo bekovodami už 
Lietuvos laisvę ir savo tikėjimą 
tėvynėje ar tolimoje tremtyje. 
Marijampolės bažnyčioje yra 
šviesi, gėlėmis išpuošta koplyčia 
su palaimintojo vysk. J. Matu
laičio karstu virš altoriaus. 

Buvo sudaryta proga kvarteto 
nariams aplankti muziko ir me
nininko M.K. Čiurlionio namus 
— muziejų Druskininkuose, 
Anykščiuose rašytojo A. Vie
nuolio namus ir jo kapą, vysk. 
Baranausko gimtąjį namą, 
Biliūno sodybą, paminklą ant 
kalno ir, žinoma, garsųjį Puntu
ką ir jame iškaltą paminklą 
Dariui ir Girėnui. 

Vyrų kvartetui ne kartą atėjo 
į pagalbą kiti dainininkai. Mari
jampolėje, Jablonskio vardo 
vidurinėje mokykloje besilan
kant, išgirdome gražų vaikų 
balsų chorelį. Vedėjai leidus, 
visi užklydome į muzikos 
pamokos klasę; šeštos klasės 
mokiniai, sustoję, gražiais, 
švariais balsais traukė liaudies 
dainelę. Jų paprašius, kartu su 
svečiais sudainavo , ,0 ko 
nusižvengei, berašai žirgeli, ko 
dairais aplinkui į dulkėtą 
kelią..." Tą dainą išpopuliarino 
„Armonika" ir ją dainuoja visa 
Lietuva. 0 pats radijo ir tele
vizijos liaudies ansamblis „Ar
monika" savo atsisveikinimą, 
vykstant gastrolėms į JAV-es, 
pradėdavo kartu sudainuojant 
finalą su Los Angeles vyrų 
kvartetu. Ir taip jie kvartetą 
pasveikindavo beveik visuose 
koncertuose atvykus j tėvynę, o 
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( O, NERINGA?] 

7T^ 
Jaunuoliams 
Studentams 
Dirbantiems 

ATSIPŪSTI! 

RugpJ. 13-20, 1989 
NERINGOJ 
Vermont'e 

Vaikystę išaugusius jaunuolius kviečiame sugrįžti NERIN-
GON atsinaujinti krikščioniškai ir tautiškai! Atėjo laikas, ypač 
dabar TAUTOS ATGIMIMO metu, iš naujo pažvelgti savo 
gelmėn nebe vaiko žvilgsniu! 

Stovyklos savaitė jaunuoliams 17-25 metų. 
Kreiptis. NERINGA, Box 134C, RFD 4, 
W. Brattleboro, VT 05391. 1-802-254-9819. 

BALTK 
TOURS 

RUGSĖJIS 
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje 
K«lk>n* Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2.209 iš Bostono ir Niujorko 

$2,392 iš Čikagos 
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje 
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1.799 iš Bostono ir Niujorko 

$1,982 iš Čikagos 

LIETUVA IR AUSTPUA — 15 dienų 
Kelione Nr. 105 scalio 5-19 

SPAUS 
10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje. 

$2,159 iš Bostono ir Niujorko 
$2,342 iš Čikagos 

LAPKRITIS 
LIETUVA IR SUCMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje 
Kelione Nr. 102 -3knčio 2-15 $1,S99 iš Bostono ir Niujorko 

$1,882 iš Čikagos 

GRUODIS 
LIETUVA IR BELO JA Naujų Metų kelionė. 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoj. 

2 Briusely;? 
Kelione Nr. 129 cuodžio 29 sausio 11 $1,599 iš 8ostono ir Niujorko 

$1,782 iš Čikagos 

Ekskursijos į Paia-gą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei! 

Balttc Toure pa-? ~auja sudarant jūsų artimies.ems dokumentus viešnagei pas jus. 

Nuperkamos rraž • s ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilmute. Kaune 
ir Klaipėdoje 

Taip pat pradeda-" > naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje. 

-
Platesnei inforra: jai ir kel'omų lankstinukams kreiptis 

BALTIC TOURS 
Sulte4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02184 

Tel 617 985-8080 

AMEPICAh TRAVTL SEPVICE BUREAU 
9727 SOUTH NEŠTERN AVENU6 
CHICAGO. ILLINOIS 80643 
TEL. (312) 238-9787 

^* 

1989 m. KELIONĖS Į LIETUVĄ 

11 
12 

Rugsėjo 12 
Spalio 03 • 

01 
10 

Maskva 2, 
Maskva 1. 

Vilnius 15. Maskva 1 
Vilnius 10. Maskva 1 

Chicago 

2.795 00 
1.895.00 

New York 

2.645 00 
1.850 00 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-230-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU. 9727 S. VVestern Ave.. Chicago. IL 60643. 

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

kvartetas juos išlydėdavo pas 
vaišingus Amerikos lietuvius. 

Paskutiniai kvarteto pasiro
dymai vyko Vilniuje. Sąjūdžiui 
skirtame koncerte su jais 
dalyvavo ir poetas Bern. Braz
džionis. Šv. Jono bažnyčioje 
vykusioje „Poezijos pavasario" 
užbaigimo programoje vyrai su
dainavo „Lietuva, mano šiaurės 
pašvaistė" (žodžiai Bern Braz
džionio, muz. Stasio Sodeikos, 
aranžuota Al. Jurgučio). 

Paskutinis vyrų kvarteto kon
certas įvyko Lietuvos Tremtinių 
klubo nariams. Tai buvo jautrus 
atsisveikinimas, kartu ir pa
bendravimas su Sibiro trem
tiniais, kurių išgyvenimai liudi

ja l ietuvių tautos nueitą 
Golgotos kelią. 

Dar tebegyvenant patirtomis 
išvykoje nuotaikomis ir įspū
džiais, kyla mintis, kad 
pravėrus uždangą, skiriančią 
išeiviją nuo Tėvynėje gyvenan
čių lietuvių, toks meninių 
vienetų lankymasis laisvėjan
čioj Lietuvoj ir jos menininkų at
vykimas į išeivijos telkinius 
užsieniuose, yra naudingas. 
Mes vienybėje pasyuntame gau
sesni, drąsesni, stipresni. Tai 
pažymys, kad lietuvių tauta išli
ko gyva, veržli, pajėgi gyventi 
savarankiškai ir būti nepri
klausoma. 

Dalilė Polikaitienė 

Mylimai Močiutei 

A.tA. 
ALEKSANDRAI GINKIENEI 

mirus, jos anūką dr. KASTYTĮ LATOŽĄ, žmoną 
GRAŽINĄ ir dukrą INGRIDĄ bei kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučia 

Rasa ir Andriukas Lakai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t — Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Don ai d M. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave. , C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA UHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 



DRAUGAS, šeštadienis. 1989 m. liepos mėn. 29 d 

x Lietuvių Krikščionių de
m o k r a t ų sąjungos centro 
valdyba ruošia konferenciją rug
sėjo 2-3 dienomis Lietuvių Tau
tiniuose namuose Chicagoje. 
Pradžia 9:30 vai. ryto. 
Laukiama svečių iš Lietuvos 
atsikūrusios krikščionių 
demokratų grupės ir iš Europos 
bei JAV didžiųjų gyvenviečių. 

x Lemonto T o w n s h i p 
a u k š t . mokyklo je šiemet 
mokėsi arba baigė šios lietuviu 
mergaitės: Christina Endzinai-
tė, Audrė Praniskaitė, Aida Mi-
kučauskaitė, Linda Kačinskai-
tė. Viktorija Ramnytė ir Linda 
Mikučauskaitė. 

x Lietuvos Dukterų drau
gijos gegužinė bus rugpjūčio 13. 
d., sekmadienį. Bus galima 
gardžiai papietauti, atsigai
vinti, išmėginti laimę laimėji
muose. Laukiame visų gaivia
me pavėsyje prie 70-tos gatvės 
ir California Avenue 12 vai. 
dienos. Fantai priimami drau
gijos būstinėje. 

x Mišk. J . Ž e b r a u s k a s 
atnešė savo žmonos fantų lai
mėjimams „Draugo" gegužinei, 
kurie bus šį sekmadienį, liepos 
30 d. Gegužinė prasidės šv. Mi-
šiomis Marijonų koplyčioje 12 
vai. Po to bus pietūs ir įvai
rumai. Administracija bus atda
ra po pamaldų. Bus galima 
įsigyti knygų ir tautinių dirbi
nių, užsimokėti „Draugo" pre
numeratas. 

x American Travel Service 
Bureau, 9727 S. VVastem Ave„ 
Chicago, 1L 60643, tei . 
238-9787, kuriai sėkmingai 
daugelį metų vadovauja savi
ninkai Alex Lauraitis ir W. 
Rask. kiekvieneriais metais į 
..Drauge*" metinį banketą 
paima visą 10 asmenų stalą. 
Šiais metais taip pat jau 
atsiuntė 300 dol. už stalą. 
Banketas bus rugsėjo 24 d. 
Martiniąue, Evergreen Park. Il
linois. 

x „Draugo" metinė ge
gužinė bus šį sekmadienį, 
liepos 30 d„ sodelyje prie Mari
jonų vienuolyno. Prasidės 12 
vai. šv. Mišiomis Marijonų kop
lyčioje, po to bus pietūs ir lai
mėjimai. „Draugo" administra
cija bus atidaryta po pamaldų. 
Čia bus galima užsimokėti 
prenumeratas ir įsigyti knygų 
bei tautinių dirbinių. Visų 
laukia „Draugas" ir visi jo 
rėmėjai, ypač „Draugo" ren
ginių komiteto nariai, kurie la
biausiai yra susirūpinę. 

x Lietuvos Vyčių 76-tas 
seimas bus Chicagoje rugpjūčio 
2-6 dienomis Holiday Inn, Con-
tryside, 111. Globoja 112 kuopa 
Marąuette Parke. Šv. Mišios vy
čiams bus Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. 
Globoja klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. 

x Šeštajam Mokslo ir kūry
bos s impoziumui paremti 
Gražina Gudaitytė-Liautaud pa
aukojo 1000 dol. Labai daug 
mokslininkų iš Lietuvos nori at
vykti. Jie apsimoka iki Nevv 
Yorko, o visos kitos išlaidos 
tenka dengti rengimo komi
tetui. Vienam asmeniui susi
daro apie 500 dol. Ar mes 
galime jiems pasakyti ne? Todėl 
ypač mūsų profesionalai yra 
kviečiami pasekti šiuo gražiu 
pavyzdžiu ir, pagal išgales, pa
remti rengimo komiteto darbus. 

x Algirdas Gustaitis, mūsų 
bendradarbis iš Los Angeles, 
Cal., su žmona atostogauja 
Alaskoje ir džiaugiasi gražiu ir 
vėsiu oru. Iš ten siunčia „Drau
gui" sveikinimus. 

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

(sk) 

x Ieškoma moteris prižiūrė
ti 2 m. berniuką 5 dienas savai-: 

tėję. Skambinti 312-925-0473. 
Atlyginimas pagal susitarimą. 

(sk) 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mū~ų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 4344545. Pirmi 
ninkas Robertas Vitas. 

(sk). 
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. 8900333. 
Svetimtaučiams „Gintaro" klu
bas bus pasiūlytas š.m. lapkričio 
1 d. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku 

šiems iš Lietuvos ir kitų k r aš 
tų. Kreiptis pas A Lauraitį, A 
& L. Insurance Agenc >. 4651 S 
Ashland Ave., Chicago, III. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 
x Greit parduodu v it 1•< -s ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinke ». Skambinkite 
RE MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, l_l. ;{61-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Pasaul io ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų sąjunga 
ruošia lietuvių gydytojų su
važiavimą Darbo dienos savait
galyje, rugsėjo 2-3 d. Suvažia
vimas vyks Hyatt Oak Brook 
viešbutyje, 1909 Spring Rd., 
Oak Brook, IL. Informacijai 
kreiptis pas dr. Vanagūną, 
312-386-3454 arba G. Vižinie-
nę, 312-986-9665. 

(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 Nevv Yorko 
ir VVashingtono 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 į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave , Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero. 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie-
mit-suuoso. kreipkitės } Alex 
Realty. 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, B . Tel. 656-2233. fstai-
gai vado\auju Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas įvertina pali
kimus Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatu* asmenys. Jeigu 
mes negalim parduoti: mes 
galim patys nupirkti! 

(sk) 

x Santaros-Šviesos suva
žiavime Tabur Farm, Sodus, 
Mich., rugsėjo 7-10 dienomis 
„Jaunimo požiūrių" simpo
ziume dalyvauja Judita Sedai-
tytė. Rita Dapkute, Gintė 
Damušytė, Jurga Ivanauskaite, 
Eugenijus Krukovskis ir Edvar
das Tuskenis. 

x „Vė jas" p o sėkmingų 
gastrolių Lietuvoje jau su
grįžo. „Vėjo" vadovas iš Chica-
gos Rimas Miečius pasidalins 
įspūdžiais apie Lietuvą ir savo 
gastroles šiandien, liepos 29 d., 
8:30 vai. vak. „Žemė L" radijo 
laidoje. Valandėlę gal ima 
klausyti 1490 AM iš WPNA 
Oak Park. 

x Je i norite rimtai pastu
dijuoti lietuvių kalbą, litera
tūrą ir istoriją, važiuokite į Li
tuanistikos seminarą rugpjūčio 
6-20 dienomis netoli Chicagos. 
Bus dėstomi aštuoni kursai: Lie
tuvos istorija 1918-1920 (dr. Ro
bertas Vitas), Pabaltijo valsty
bės nuo 1940 m. (dr. Romas 
Misiūnas), Pokarinė lietuvių 
ku l tū ra (prof. Vy tau tas 
Kavolis), Lietuvių apysaka 
(prof. Ilona Maziliauskienė), Po
kario Lietuvos poezija (prof. 
Rimvydas Šilbajoris), Lietuvių 
kalbos kultūra (kun. Juozas 
Vaišnyss Lietuvių gramatikos 
pagrindai (Mykolas Drur-ga) ir 
Linksnių ir prielinksnių varto
jimas (prof. Antanas Klimas). 
Kviečiami visi l ietuviškai 
kalbantys suaugusieji, nuo 
s tudento iki pensininko 
amžiaus Lituanistikos semi
naras — rimtos studijos rim
tiems studentams. Skambinkite 
Mindaugui Pieškiu5 925-0187 
arba Vidai Kuprytei 863-0935. 

x Norman Burstein, Sko-
kie, BL, moteriškų kailių preky
bininkas, tel. 677-8389, (skam
binti vakarais) , ,Draugo" 
gegužinės laimėjimams įteikė 
dvi vertingas dovanas: minko 
apykaklę (Boa) ir Multi Band 
FM/AM TV l/TV 2/WB naują 
portable radijo. Nuoširdus ačiū. 

Lietuviškų burlaivių kapitonai prie New Yorko miesto rotušės su palydovais. 
Nuotr. Algio Norvi los 

JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS 
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 

VIENUOLYNE 
Šių metų rugpjūčio 13 dieną 

iš viso keturios seselės minės 
vienuolinių įžadų gyvenimo 
sukaktį — penkiasdešimt metų 
sukaktį. Šventės minėjimas pra
sidės iškilmingomis šventomis 
Mišiomis bei apeigomis seserų 
koplyčioje 10:30 valandą ryte. 
(Dalyvavimas tik su pakvietimo 
bilietėliais.) 

Pamaldoms vadovaus kun. 
Jonas Kuzinskas ir vyskupas 

Vincentas Brizgys. 
Ceremonijoms vadovaus kun. 

Stanislovas C. Gaučias. Kon-
celebrantai bus prel. Damasus 
Mozeris, kun. Richard Calek, 
kun. Antanas Kelpšas, kun. 

x American Travel Service 
Bureau praneša, kad dabar 
galima nupirkti automobilį gi
minėms Lietuvoje. Kaina: „La-
da" nuo 5,245 doi., o „Samara" 
nuo 6,245 dol. Automobiliai pri
statomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volga" ir „Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per 
dolerinę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Western Ave., Chica
go, IL 60643, tel. 312-238-9787. 

'sk) 
x 15 dienų Lietuvoje! Š.m. 

rugsėjo 12 d. išskrenda ekskur
sija, kuri galės praleisti 15 die
nu 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. 

tsk.) 
x Dėmesio v i engung ia 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 krautuve nuvažiuoti, 
paskaityti. Smulkiau skambinti 
1-608-296-2077 arba rašyti 
Stanley Abromavičius, Route 
1, Westfield, WI 53964. 

<sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA 

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings, 

' 2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

. (sk, 
x JUOZAS BACEVIČIUS, 

namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Beil-Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Antanas Virkutis, Cicero, 
111., žinomas įvairių modelių 
„vėjo malūnų" dirbėjas, jau 
keleri metai iš eilės padovanoja 
vieną modelį „Draugo" geguži
nės laimėjimams. Šiais metais 
tam tikslui vėl įteikė labai 
gražų malūną, kuris tikrai teks 
vienam laimingajam iš geguži
nės dalyvių. Labai dėkojame. 

x Stasys ir Živilė Rudžiai, 
Luxembourg, Europa, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą viene
riems metams su 50 dol. auka 
lietuviško žodžio palaikymui. 
St. ir Z. Rudžius skelbiame gar
bės prenumeratoriais, o už 
paramą labai dėkojame. 

x Dėmesio! Cholesterolio 
tikrinimas veltui vėl įvyks dr. 
Vido Nemicko kabinete, 7722 S. 
Kedzie. trečiadienį, rugpjūčio 2 
d. nuo 9 v.r. iki 2 v. p.p. Užsi
registravimui skambinkite 
471-3300 pirmad., liepos 31 d. ir 
antrad.. rugpjūčio 1 d. 

(sk) 

x Ekstra! Ekstra! Ar gir
dėjot, kad rugsėjo 23 d., 7 v.v. 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. ruošiama Derliaus 
šventė? Plačiau — kitą kartą! 

(sk) 

x Kelionę laivu š.m. gruo
džio 4 d. (vienai savaitei) rengia 
„Laiškai Lietuviams". įdomus 
maršrutas: San Juan, St. Tho 
mas, Martiniąue, Grenada, Isla 
de Margarita, Caracas (Vene-
zuela). Informacijai kreiptis: 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Ch i cago , IL 60643, tel . 
312-238-9787. 

(sk) 
x Darome nuotraukas pa

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

(sk) 

x Boles lovas i r A-strid 
Šniukštai, Chicago, 111., įsigijo 
bilietus į „Draugo" metinį 
banketą, kuris bus rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, Martiniąue pokylių 
salėje. 

x Dail. J a d v y g a P a u k š 
tienė, Chicago, BL, „Draugo" 
gegužinės laimėjimams pado
vanojo vertingą meno minetiū-
rą. Labai dėkojame. 

x Vaistinė, 71 ir Rockwell, 
ieško lietuviškai ir angliškai 
kalbančio-čios farmacisto-ės 
dirbti dalinį laiką ir būti atsa
kingam už farmaceutinių vais
tų skyrių. Kreiptis angliškai į 
Ruth Barbaro 737-2450 arba 
767-0309. 

(sk) 
x PAT RIA praneša, kad kol 

kas Maskvos kargo sandėliuose 
yra prekių perteklius, todėl 
Swiss Air. mūsų manymu rim
čiausia kargo linija, kol kas 
laikosi paskelbto embargo. 
Galime pasiųst per kitas kargo 
oro linijas, tačiau dovanos 
adresatų nepasieks du ar tris 
mėnesius. Pasikeitus padėčiai, 
pranešime. Važiuojantiems ar
ba grįžtantiems į Lietuvą 
turime labai didelį elektroninių 
bei kitokių, Lietuvoje pagei
daujamų, prekių pasirinkimą. 
PATRIA 2638 W. 71 St., Chi
cago, tel. 312-778-2100. Sav. A. 
ir F. Siutai. 

(sk) 

Pranas Kelpšas, kun. Alfonsas 
Micka, kun. Petras Paurazas, 
kun. George Slominski, kun. Ig
nacas Urbonas, kun. Bonifacas 
Vaišnoras ir kun. Antanas 
Zakarauskas. 

Pamokslą sakys kun. Jonas 
Kuzinskas. 

Giedos Sv. Kazimiero seserų 
choras, vargonais gros ses. 
Theresa Papsis. Apeigų knyge
lės viršel į piešė ses . M. 
Mercedes. 

Šios iškilmės yra ypatingu 
būdu brangios seselėms Jubilia
tėms. Šioje Eucharistinėje auko
je dėkingumo malda kyla į 
dangiškąjį Tėvą padėkoti už 
gausias malones, joms suteik
tas. 

Seselės Jubiliatės tesėjo tvir
tai dieviškos meilės pasiauko
jime. Šiandien su didesniu ryž
tingumu pakartoja duotąjį paža
dą ir atnaujina savo sužietuoti-
niui geros valios ištikimą meilę. 
Tepr i ima Meilės Viešpa t s 
Jubiliačių tobulą auką. 

Auks in i jubiliejų mini 
Seselė M. Teresita Miksas iš 

Nekalto Prasidėjimo par. Chi
cago, rL, ses. Ruth Simonavičius 
iš Nekalto Prasidėjimo par. 
Chicago, IL, ses. Irene Rūkas iš 
Šv. Kazimiero par. Gary, IN ir 
ses. Doloreta Savakonis iš Šv. 
Kryžiaus par. Mt. Carmel, PA. 

Sveikiname mūsų mylimas ir 
brangias Jubiliates, vienijamės 
su jomis ir drauge dėkojame 
Dievui už Jo palaimą, pa
galbą ir ištvermę iki šiol. Taip
gi maldaujame ištvermės ir tvir
tumo aukotis pašaukimo tar
nyboje, kol Dievas pasikvies jas 
į dangaus karalystę. 

* 
x P e t r a s Dirda, Oak Lawn, 

III., visuomenininkas, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 20 
dol. auką ir palinkėjo geros 
sėkmės ir i š tvermės visai 
„ D r a u g o " redakci ja i ir 
administracijai. Nuoširdus ačiū 
už auką ir linkėjimus. 

x Vyt. Šerelis, Chicago, RL, 
R. Sirutis, Toronto, Kanada, 
Kazys A. Katilius, Villa Park, 
UI., Joseph Petkūnas, Union 
Pier , Mich., Vladas Jocas, 
Weston, Ont., Kanada, grąžin
dami laimėjimų šakneles, kiek
vienas paaukojo po 15 dol. 
„Draugo" stiprinimui. Labai 
dėkojame. 

x Br. Staškevičius , Povilas 
Rudis , K. Daunys , Juozas 
Naujokaitis, Jurgis Černius, 
Justas Punkris, M. Mockaitis, 
Anelė Gelgudas, J . Pampalas, 
Juozas Kapočius, R. Petronienė, 
Alfonsas Venclovas, Vytautas 
Vaičiulis, Ona Rutkauskas, pra
tęsdami „Draugo" prenumera
tą, kiekvienas paaukojo po 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x A n t a n i n a J o n y n i e n ė , 
Jonas Dainora, A. G. Kikilas, E. 
Gražys, A. Jurgelaitis, Vincas 
Misiūnas, Julia Grigaravičius, 
Br . Mikulsk is , F ranc i ška 
Prankus, Danutė Mikšys, Mari
j a Korsakas , An tan ina 
Zakarka , Bronė Gaižiūnas, 
Bruno Subačius, S. Oželis 
atsiuntė po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir kartu 
pratęsė „Draugo" prenumeratą. 
Nuoširdus ačiū. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Daytona Beach, Fla., LB 
a p y l i n k ė išsir inko naują 
valdybą, kurion įeina pirm. J. 
Paliulis, vicepirm. Informacijai 
J. Janušaitis, ižd. — sekr. dr. V. 
Majauskas, ryšiams su ameri
kiečiais dr. Sigita Ra
manauskienė, kult. reikalams 
Andrius Mironas, kontrolės 
komisijon — A. Šimkus, J. 
Ambrazaitis ir dr. V. Majauskie-
nė. Nauja valdyba praves knygų 
rinkimo vajų ir propaguos lietu
viškos spaudos reikalą. 

— P a l m Beach, Fla., „Dai
nos" choras dalyvaus Dainų 
šventėje 1990 metais. Dainavo
je dalyvavo choro delegatai V. 
Staknys, O. Šalčiūnienė ir V. 
Šalčiūnas. Choro vadovė I. 
Manomaitienė studjuoja Dainų 
šventei paruoštas gaidas. 

— Broniaus Aušroto gimta
dieni — 80 metų sukaktį su
rengė Palm Beach, Juno Beach 
ir kitų apylinkių lietuviai. Jį 
sveikino šeimos vardu žmona 
Veronika ir sūnus Rimantas, o 
apie jo nueitą kelią papasakojo 
V. Šalčiūnas. Amžius nesulaiko 
ir dabar jo nuo bendradarbia
vimo spaudoje ir darbų visuome
niniam gyvenime. 

— Colorado lietuviai gražiai 
pasirodė šešioliktame Interna
tional Heritage festivalyje. Prie 
renginių geresnio reprezenta-
vimo daugiausiai pasirodė 
Juozas Kalėda, Dalia ir Aleksas 
Špokai, Videta Geni ir Arvidas 
Jarašius, „Rūtos" šokėjai, vado
vaujami Antaninos Bulotienės. 

— Gegužinę-pikniką Denve
rio, Colo., ir apylinkių lietuviai 
rengia rugpjūčio 20 d. Cherry 
Creek State Park. Maistas bus 
suneštinis, bet būtų gera, kad 
kai kurie atsivežtų daugiau 
maisto ir gėrimų, kad galėtų 
pasidalinti ir su kitais. 

— Vytau tas Beliajus, „Vil
ties" redaktorius ir leidėjas, šio 
žurnalo 45-rių metų sukakčiai 
rengiasi j a u dabar. Bus 
švenčiama spalio 13, 14 ir 15 
dienomis su tautiniais šokiais ir 
kitais įvairumais. Pagerbimo 
pusryčiai bus Heidelbergo res
torane. Su lietuviškais šokiais 
pasirodys tautinių šokių grupė 
„Aušra" iš Omahos. 

— A. a Edvinas Balceris, 73 
metų amžiaus, mirė Los 
Angeles, Cal., liepos 5 d. Buvo 
gimęs 1916 m. balandžio 1 d. 
Biržuose. Studijavo Kaune, 
buvo bolševikų paimtas į 
kalėjimą. Los Angeles įkūrė 
Neo-Lithuania Korp! ir 
kuri laiką jai pirmininkavo. 
Nuliūdime liko žmona Halina ir 
dvi dukterys — Rama ir Dan
guolė. Buvo nuoširdus lietuvių 
veikėjas Los Angeles gyvenvie
tėje. 

- " -
Advokatas 

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

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

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzit Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 80th Street 
Chicago, IL 60829 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Europon Lietuviu dienos* Vak Vokietijoje birželio 23-25 d. susitikus. 18 
kairės: Vasario 16 gimnazijos direktorius A. Šmitas, PLB valdybos pirm. dr. 
V. Bieliauskas ir Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio pirm. dr. V. Landsbergis. 

Nuotr. M. Šmit ienė* 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60621 

Tel. 326-3157 
Valandos pagal susitarimą 




