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Sumažinta Politbiuro 
galia 

Jame nauji, bet ne visi Gorbačiovo salininkai 
Maskva. (AP) — Sovietų Ko

munistų partija savo pasku
t iniame suvažiavime žymiai 
pakeitė savo sistemą. Pagal 
Gorbačiovo planą buvo atskirta 
partijos vadovybės veikla nuo 
Sovietų vyriausybės valdymo 
darbų. 

Liko t ik pats Gorbačiovas So
vietų Sąjungos prezidento ir 
partijos Generalino sekreto
riaus pareigose. 

Išrinkimas naujo ir praplėsto 
Politibiuro, kur is vadovauja 
pa r t i j a i , r e i š k i a nemažą 
Gorbačiovo laimėjimą. Užsienio 
diplomatų manymu, tai turėtų 
turėti daug įtakos komunizmo 
ateičiai, jo pertvarkymui ir 
galbūt panaikinimui praktiš
kame gyvenime. Sovietų vadas, 
kuris iki šiol laipsniškai savo 
pagrindinius galios principus 
pervedė į Kremliaus vyriausybę 
sujungtą su Sovietų Parlamen
tu, patvarkė, kad jo vyriausybės 
svarbieji ministeriai atsisakė iš 
Politbiuro ir liko tik vyriau
sybėje. Iš Politbiuro pasitraukė 
Sovietų ministeris pirmininkas 
N. Ryžkovas, Gynybos ministe
ris D. Jazovas, Užsienio reika
lų ministeris E. Ševardnadze ir 
KGB viršininkas V. Kriučcho-
vas. 

K a b i n e t o s is tema 

Nors jie liko partijos nariais, 
tačiau jų pareigos yra griežtai 
vyriausybinės, nes jie dabar pri
klauso Prezidento tarybai. Tai 
jau yra kabinetinė sistema, 
kurią prez. Gorbačiovas ir be 
nutarimus pradėjo šiais metais, 
kai j a m buvo suteiktas vyriau
siojo valstybės vadovo statusas, 
duodąs daugiau teisių, negu kad 
turi JAV prezidentas. 

Naujasis Politbiuras buvo pra
plėstas: vietoje iki šiol buvsių 12 
narių, dabar jame bus 24 nariai, 
jų tarpe ir 15-kos respublikų pir
mieji sekretoriai. Respublikų 
sekretorių įvedimu, Gorbačio
vas nori i š l a iky t i partijos 
vienybę. Po Komunistų partijos 
suvažiavimo labai padidėjo pasi
t raukimas iš partijos narių. 
Tačiau, nežiūrint, jog partijos 
galios Kremliaus viršūnėse 
buvo sumažintos, žemesnieji 
partijos sluoksniai liko tie patys 
v i same k ra š t e . Komunistai 
tebeturi dideles nuosavybes, 
daug privilegijuotų darbų, tebe-
kontroliuoja vietinių adminis
tracijų darbus ir spaudą. 

Sumažintos Politbiuro 
teisės 

Naujasis Politbiuras, kuriame 
yra daug daugiau Gorbačiovo 
sąjungininkų, negu kad buvo 
praeityje, šiuo metu eina vidaus 
politikos tarybos narių pareigas 
ir nebeturi oligarchinių teisių, 
kurios buvo per šešis dešimtme
čius. Dabar partija turės rungtis 
su kitomis politinėmis ir socia
linėmis grupėmis bei sąjūdžiais, 
rašo Ivanas Frolovas, vyriausias 
„Pravdo8" laikraščio redakto
r ius , išrinktas į Politbiurą. Kiti 
nauji nariai yra Jurijus Prokofi-
jevas, Maskvos partijos vadas, 
pasisakąs už ne visiškas refor
mas, Aleksandras Dzasochovas, 
Tarptautinių reikalų komiteto 
pirmininkas, kuris bus naujasis 
partijos ideologas, Oleg Šeinin, 
organizacinių reikalų vedėjas, 
Gennadi Janajevas, Unijų tary
bos vadas, ir Galina Semionova, 
moterų laikraščio redaktorė, 
kur i dabar vadovaus Sovietų 
moterų reikalams. 

Jegoras Ligačiovas, kuris 
norėjo būti Komunistų partijos 
vadu, bet pralaimėjo rinki
muose, pranešė, kad pasitrau
kia į poilsį. Jis buvo pagrindinis 
stalinistinių pažiūrų žmogus, 
pasisakęs p r i e š privačią 
nuosavybe ir partijos turtų 
sugrąžinimą žmonėms. Jo vieto
je yra Jegoras Strojevas, kuris 
vadovaus Žemės ūkio reika
lams. 

Politbiuras buvo išrinktas iš 
Centro komiteto narių, kurių 
dabar yra 412, o juos išrinko su
važiavimas. Centro Komitetas 
išrinko 16 narių sekretoriatą, 
kurie tvarkys kasdieninius 
partijos reikalus. Iš senojo Po
litbiuro liko t ik du nariai: pats 
Gorbačiovas ir ukrainietis Vla
dimiras Ivaško, jo pavaduotojas. 

Respublikų atstovai 
Be jau minėtųjų devynių Po

litbiuro narių, kaip oficialiai 
pranešama, naujajame Sovietų 
Sąjungos Politbiurie dalyvauja: 
Ivan Polozkov, Rusijos respub
likos Komunistų partijos sekre
torius, stalinistinių pažiūrų 
atstovas, Stanislav Gurenko, 
Ukrainos I sekretorius, Jeferem 
Sokolov, Gudijos sekretorius, 
Enn Arno Sillari — Estijos, 
Mykolas Burokevičius — Lie
tuvos Maskvai ištikimųjų ko
munistų atstovas, Givi Gumba-
ridze — Gruzijos, Islam Karimov 
— Uzbekistano, Piotr Lučinsky 
— Moldavijos, Absomat Masali-
jev — Kirgizijos, Kachar Macha-
kamov — Tadžikistano, Vladi-
mir Movsisjan — Armėnijos, 
Ajaz Mutalibov — Azerbaidža
no, Nursultan Nazarbąjev — 
Kazachstano, Sapar Nijazov — 
Turkmėnijos ir Alfreds Rubiks 
— Latvijos ištikmųjų Maskvai 
komunistų sekretorius. 

Žemalčų kankiniams 
prisiminti 

Telšiai. (ELTA) — Rainių miš
kelyje, netoli nuo Telšių, sta
tomas paminklas žemaičių kan
kiniams, 1941 metų birželio 
mėnesį čia stalinistų sadistiškai 
nužudytiems. 

Po plataus svarstymo, aptarus 
įvairius pasiūlymus, nutarta čia 
statyti koplyčią, kurią Rainių 
kankiniams tuoj po tragedijos 
buvo suprojektavęs architektas 
Jonas Virakas, neseniai visiems 
laikams su mumis atsisveiki
nęs. Tai — kryžiaus plano mūro 
ir gelžbetonio pasta tas su 
aukštu bokštu centre. Už šį 
projektą, laimėjusį 1942 metais 
pirmą vietą ir jau pradėtą įgy
vendinti Telšių kapinėse, po 
karo Jonas Virakas buvo nu
teistas, kalėjo Vorkutoje. Ar
chitekto žmonai pavyko išsau
goti koplyčios eskizus, pagal 
kuriuos rajono vyriausiasis ar
chitektas Algirdas Žebrauskas 
paruošė architektūrinį projektą. 
Padedant Miestų statybos pro
jektavimo instituto specialis
tams, atlikti sudėtingi kon
strukciniai apskaičiavimai. 
Skulptūras šiai koplyčiai su
kurs klaipėdietis skulptorius 
Remigijus Midvikis, kitą inter
jero dekorą apsiėmė padaryti 
vilniečiai: Algis Dovydėnas — 
vitražus, Antanas Kmieliaus
kas - freskas. 

Vaizdas, kaip Vilniaus lietuviai simboliniai saugo Lietuvos Parlamento 
V. 

rūmus nuo užpuolikų... 
Kapočiaus nuotrauka 

Sudaryta TSRS delegacija 

— Varniuose šį sekmadienį 
atidengiamas buvusiam Žemai
čių vyskupui Motiejui Valančiui 
paminklas. 

Vi ln ius . — Sovietų žinių 
agentūra „Tassas" paskelbė, 
kad TSRS prezidento 1990 metų 
liepos 9 dienos įsaku sudaryta 
tokios sudėties TSR Sąjungos 
delegacija vesti deryboms su 
Lietuvos Respublikos delega
cija: 

Nikalojus Ryžkovas — TSRS 
Ministrų Tarybos pirmininkas 
(delegacijos vadovas), 

Jurijus Masliukovas — TSRS 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas, TSRS 
valstybinio plano komiteto pir
mininkas, 

Vadimas Bakatinas — TSRS 
vidaus reikalų ministras, 

Grigorijus Revenka — TSRS 
prezidento tarybos narys, 

Stanislovas Anisimovas — 
TSRS valstybinio materiali
nio-techninio tiekimo komiteto 
pirmininko pirmasis pavaduo
tojas, 

Filipas Bobkovas - TSRS 
valstybės saugumo komiteto 
pirmininko pirmasis pavaduo
tojas, 

Viktoras Geraščenka — TSRS 
valstybinio banko valdybos 
pirmininkas, 

Veniaminas Jakovlevas — 
TSRS teisingumo ministras, 

Genad i jus Jana jevas — 
VPSCT pirmininkas, 

Jurijus Kalmykovas — TSRS 
Aukščiausios ios Ta rybos 
įs ta tymų leidybos komite to 
pirmininkas, 

Konstantinas Katuševas — 
TSRS ekonominių ryšių su 

Lietuvis-Latvljos 
Liaudies Fronto 

pirmininkas 
Ryga. — Neseniai Latvijos 

Liaudies fronto pi rmininku 
buvo išrinktas 34 metų lietuvis 
gydytojas, neurochirurgas Ro
mualdas Ražukas. Jis gyvena 
Latvijoje dar neseniai ir yra 
vedės latvę medikę. J is taip pat 
yra Lietuvių kultūros draugijos 
pirmininku Latvijoje ir buvo 
Latvijos tautybių draugijos sek
retoriumi. Prasidėjus ekonomi
nei Lietuvos blokadai, Ražukas 
palaikė nuolatinius ryšius tarp 
Latvijos Liaudies fronto ir 
Lietuvos Sąjūdžio ir dalyvavo 
Lietuvos Aukščiausiosos tary
bos darbuose. Nuo pat pirmųjų 
pirmininkavimo dienų, gydyto
jas Ražukas ėmėsi iniciatyvos 
atnaujinti Latvijos frontą, ir 
sustiprinti liaudies kontrolę 
įvairiose gvenimo srityse ir su
aktyvinti Liaudės fronto depu
tatų rolę vietinėse tarybose ir 
tai j am pasisekė padaryti. 

užsieniu ministras, 
Viačeslavas Kebičiu- - Bal

tarusijos TSR Ministrv Tarybos 
pirmininkas, 

Vladimiras Koblova- - TSRS 
Ministrų Tarybos valstybinės 
komisijos pirmininke pirmasis 
pavaduotojas, 

Viktoras Komplektovas — 
TSRS užsienio reikalu ministro 
pavaduotojas. 

Nikalojus Konareva- — TSRS 
susisiekimo ministras. 

Michailas Moisejeva- — TSRS 
ginkluotųjų pajėgų generalinio 
štabo viršininkas?'**' 

Borisas Panh: šovas — TSRS 
civilinės aviacijos ministras, 

Vladimiras Orlovas — TSRS 
finansų ministro pirmasis pa
vaduotojas. 

Ivanas Silajevas — TRF5R 
Ministrų Tarybos pirmininkas, 

Jurijus Saripovas — TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Tau
tybių Tarybos sąjunginių ir 
autonominių sričiv. ir apygardų 
socialinės ir -konominės 
plėtotės klausimu Komisijos oir-
mininkas, 

Vladimiras Ša'bakovas — 
TSRS valstybinio darbo ir so
cialinių klausirr4 komiteto 
pirmininkas, 

JurijusVolmeri- -TSRSjurų 
laivyno ministrai 

Pirmosios Prahos 
aukos 

Praha . - Čekoslovakijos 
Vidaus reikalu ministerija 
pradėjo skelbt: 1968 metų 
Sovietų k a r i n e invazijos 
duomenis. Pačio-e pradžioje 
sovietų kareivi;', nušovė 82 
žmones, kai V r^uvos pakto 
daliniai su tankais riaumojo 
P r a h o s g a t v e Invazija 
sutriuškino pradėtas demokra
tines reformas metu karei
viai nevengė šaudvti iš automa
tinių šautu\ ų, D u v o naudo
jama ir artilerija Buvo sužeista 
daugiau kaip r įsmenų. Tai 
pirmasis čekos *kų praneši 
mas, o jų būsi ar", visa serija, 
rašo Obcansky !>nik dienraš
tis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bonoje, neseniai sugrįžęs 
kancler is Kohl iš Sovietų 
Sąjungos, pakartojo, jog esąs 
labai patenkintas savo kelione 
ir ypač tuo, kad Gorbačiovas pa
kvietė jį kartu nuvykti į Stav
ropolį, kur jis gimė ir pradėjo 
savo komunistinę veiklą. 

— , , P r a v d a " , Sovietų 
Komunistų partijos laikraštis, 
pirmą kartą viešai rašo, kad 
antisemitizmas pasiekė pavo
jingą lygį Sovietų Sąjungoje ir 
reikalauja, kad būtų įvestas nau
jas įstatymas, kuriuo būtų ap-
saugojami žydai ir jų kultūra 

— Londone iš ministerio pa
reigu buvo privestas atsistaty
dinti artimas ministerės pirmi
ninkės kabineto narys Nicholas 
Ridley, kuris pasikalbėjime pa
sakė, jog yra priešingas Europos 
bendrajai piniginei sistemai, 
nes tai esanti ..vokiečių raketa 
užvaldyti visai Europai". J is 
buvo Prekybos ir industrijos mi
nisteris. Vokiečiai tuoj pareika 
lavo paaiškinimo dėl to išsireiš 
kimo. 

— Washingtone federalinės 
vyriausybės ekonomikos statis
tikos biuras praneša, jog šio 
krašto ekonominiai reikalai 
nėra tokie geri, nes 16 valstijų 
yra ekonominis atoslūgis, sun
kiau žmonėms rasti darbus ir 
jaučiamas ekonominis sustingi
mas. 

— Maskvoje penktadieni įvy
ko lietuvių ir sovietų pareigūnų 
pasitarimas, kurio metu buvo 
kalbėtasi ir Lietuvos sienų ap
saugojimo klausimais. 

Nauji taikos pasiūlymai 
Afganistane 

Amerika keičia savo politiką 
W a s h i n g t o n a s . — Prez . 

Busho vyriausybės nariai sako. 
jog jie gavo Sovietų Sąjungos 
pasiūlymą, kad bū tų baigtas 12 
metų karas Afganistane. Vals
tybės departamento sekretorius 
James Bakeris, kai buvo vėl 
Paryžiuje , ka lbė jos i š i a i s 
klausimais su Sovietų Užsienio 
reikalų minis ter iu E. Ševard
nadze ir pasiūlė, kad ten būtų 
laisvi r inkimai . 

Sovietų pas iūlymas tėra tik 
truputį pakeis tas , kurį prieš 
mėnesį Amerikos diplomatai 
pasiūlė J u n g t i n ė s e Tautose 
Sovietų ambasadoriui J . Vo-
rontsovui. P ranešama, jog Wa-
shingtonas ir Maskva beturi 
mažiau skirt ingų nuomonių dėl 
Afganistano, nes Busho admi
nis t rac i ja p r i p a ž į s t a , k a d 
Amerikos remiami partizanai 
negali p a š a l i n t i Sovie tų 
remiamo komunistų prezidento 
NajibuUah. Pr ieš tai Bushas ir 
jo štabas reikalavo, kad Afga
nistano prez. NajibuUah ir jo 
patikėtiniai pas i t rauktų ir iš
vyktų iš krašto, kai bus pravesti 
tarptautinės komisijos priežiū
roje r inkimai . Maskva ir Naji
buUah su tuo nesutiko. 

Trys fazės 
V a s a r i o m ė n e s į B a k e r i s 

Maskvoje pasiūlė pereinamąjį 
laikotarpį Afganis tane. Pir
mojoje fazėje NajibuUah ppsu 
lieka valdžioje ir laisvės kovo
tojų Pakis tane esanti vadovybė 
veda plataus masto pasitarimus 
su visomis afganų grupėmis, kad 
sujungtų visą rezistenciją. An
trojoje tos fazės pusėje Naji
buUah šal ininkai , bet ne pats 
NajibuUah, veda pasitarimus su 
kovotojų vadovybe ir aptaria rin
kimų eigą. kur i e būtų pravesti 
tarptautinėje specialistų kontro
lėje. Rinkiminės propagandos 
metu esama vyriausybė laikosi 

— Maskvoje Švietimo minis
terija pasirašė susitarimą su 
Clemson universi tetu iš Pietų 
Carolinos valstijos, kad šis uni
versitetas įsteigs prekybos ad
ministravimo kursų programą 
ir teiks baigusiems studentams 
M.B.A. l a i p s n i u s . Moks las 
prasidės nuo kitų metų pradžios 
ir bus dėstoma anglų kalboje. 
Berods, kad ta i pirmoji kapi 
talistinio pobūdžio aukštoje mo
kykla Maskvoje, kuri veiks 
i š i m t i n a i a m e r i k i e t i š k ų 
stiliumi. 

— Kremliuje; 
čiovas vėl, kaD 
užsienio žurna' 
kad jiems yra bu*: 
ekonominė paga 

— Valstybės 
lankėsi į sostir.' 
tuvos mimsten-
pavaduotojas A. J 
kas, kurį lydėjo 
Lozoraitis. 

z. M. Gorba 
damasis su 
ais, pasakė, 
ai reikalinga 
a iš Vakarų. 

'partamente 
atvykęs Lie 
pirmininkės 
das Brazaus-
min. Stasys 

neutra lumo. Trečiosios fazes 
metu prez. NajibuUah rezignuo
ja , bet gali būti kandidatu prieš 
rezistencijos išrinktą kandidatą. 
Sovietų Sąjunga sutiko su perei
namąja fazės dalimi į laisvus 
r inkimus, tačiau nesutiko, kad 
jų paskirtam prez. NajibuUah 
bū tų rinkimų metu suvaržytos 
teisės. 

Na ivus amer ik ieč ių 
pas i t ikė j imas 

Bet birželio mėnesį po viršū
nių konferencijos VVashingtone, 
buvęs Sovietų amb. Vorontso-
vas Kabule, pasakė, kad esą 
galima suderinti nuomones su 
Amerikos pasiūlymu. Prez. Na
jibuUah galėtų būti tik sim
bolinis prezidentas prieš ir 
r inkimų metu, bet jis turįs kon
troliuoti kariuomenę, saugu
miečių pajėgas ir spaudą, kai 
b u s p r a v e d a m i r i n k i m a i . 
Rinkimų komisija turėtų turėti 
ir komunistų atstovus. Su tokiu 
pasiūlymu Busho administraci
ja linkusi sutikti, kaip praneša 
UPI žinios, nes prez. NajibuUah 
rinkimų metu negalėtų panau
doti savo prezidentinių galių. 
Tačiau Vakarų diplomatai bijo, 
kad tokiu atveju afganų komu
nistų kariuomenė ir saugumas 
gali „iškrėsti pokštų". 

Šis faktas rodo, kaip toli yra 
nutolusi JAV vyriausybė nuo 
savo re ika \av \mu prieš 18 
mėnesiu, kai VVashingtonas rei
kalavo tik laisvės kovotojų 
laimėjimo. Jei šį kartą, kai 
Bakeris lankosi tuose kraš
tuose, pajėgs susitarti , kad so
vietai laikytųsi neutralios po
zicijos, tai Afganistano klau
simas gali pajudėti iš mirties 
taško. 

Tačiau, jei Maskva ir nusileis, 
dar daug klausimų turės būti 
i š spęs ta . Afganų^rezistencijos 
vadai nesutinka su komunisto 
NajibuUah pasilikimu preziden
to pareigose. Pirmiau dar turi 
būti paskelbtos paliaubos, ir 
vėliau sudaryta rinkimų komi
sija, ypač svarbu, kaip bus 
susitarta, kas joje dalyvaus, 
kaip bus sustabdytas Sovietų ir 
Amerikos ginklų siuntimas į 
Afganistaną ir kaip pavyks 
susitarti Jungt inėms Tautoms 
ir Islamo Konferencijos orga
nizacijai dėl rinkimų tvarkos ir 
jų pravedimo. 

Šiuo metu Sovietų Sąjunga 
dar per metus išleidžia 300 mil. 
doleriu, kad išlaikytų Na
jibuUah vyriausybe, o pačioje 
Maskvoje vyrauja nuomonės, 
kad reikia visiškai pasitraukti 
iš Afganistano ir šiuo atveju 
pagerinti santykius su Islamo 
pasauliu ir su VVashingtonu. 

Bendras vaizdas iš Lietuvos Tautines Dainų šventes, kuri vyko Vingio 
parke Vilniuje Tris diena buvo iškelta joe vėliava ir joje dalyvavo daugiau 
kaip 30,000 liaudies meno puoselėtojų iš visų Lietuvos kraštų. Pirma kartą 
per pastaruosius 5 dešimtmečius lietuviai dainavo, šoko ir grojo tai, ką 
širdis liepė 

KALENDORIUS 

Liepos 28 d.: Inocentas I, 
Viktoras I, Ada, Butvydas, Kin-
tibutas. 

Liepos 29 d.: Olavas, Beatri
čė, Morta, Mantvydas. 

Liepos 30 d.: Abdonas, Bi
jūnas, Jovilė. Judita, Donatilė, 
Radvile. 

Liepos 31 d.: Ignacas, Lo
jolą. Gracija, Lėtutė. Sanginas, 
Vykinto 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:39. leidžiasi 8:14. 
Temperatūra šeštadienį 79 1., 

sekmadieni 88 1 , pirmadienį 86 
I., antradienį 81 1. 

I . 
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JAUNUČIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE 

JAS 1990 metų vasaros stovyklos Dainavoje dalyvi. 

Šių metų JAS stovykla Daina
voje prasidėjo liepos pirma 
dieną. Stovyklos tema — „Už 
Lietuvos r ibų" . Kiekviena 
stovyklos diena buvo skirta vis 
k i t am pasaul io k r a š t u i , 
ku r i ame gyvena l ie tuvia i . 
Stovyklos kiekvienas būrelis 
reprezentavo vienam kuriam 
kraštui. Tarp jų buvo „Afrikos 
kovotojai", „Italijos Capone 
šeima". „Lenkiški lietuvių liku
čiai", „Australijos kengūros" ir 
„Sibiro sambrėškos". 

Dviejų savaičių laikotarpyje 
spėjome aplankyti įvairius pa
saulio kraštus, nuo artimosios 
Kanados iki tolimo Sibiro 
Stovyklautojams buvo duoti 
„keliavimo pasai" , kuriuos 
buvo galima panaudoti kas rytą 
po pusryčių — keliauti į kitą 
kraštą. Vienas būrelis kas rytą 
supažindino su pas i r ink tu 
kraštu, suteikdami informaciją 
žodžiu, paveikslais, atvirutėmis, 
kartais net ir vaidinimu, ar 
daina. Po pietų kitoje Spyglio 
ežero pusėje žaisdavome įvai
rius žaidimus arba šokdavome 
šokius to krašto, kurį lankėme 
tą dieną. Būdami vikrūs ir 
talentingi lietuviai, greitai iš
mokome Brazilijos samba ir 
Argen t inos t ango . Tango 
pasidarė gan populiarus šokis 
jaunučių stovykloje ir mes jį 
šokome visuose šokiuose iki sto
vyklos pabaigos. 

Šių metų vakar inės pro
gramos buvo įvairios ir įdomios; 
dėkui Vakare i Vala i t ienei 
(vakarinių programų vadovei) ir 
visiems stovyklautojams ir 
vadovams, kur ie prie jų 
paruošimo prisidėjo entuzias
tingu dalyvavimu. Vieną dieną 
buvo da inav imo v a k a r a s , 
kuriame pasirodė dramos bū 
relis su jų „Gedimino sapno" 
pastatymu ir Pedagoginio Litu
anistikos instituto etnografinis 
ansamblis su liaudies dainomis. 
Po to, visa stovykla kartu 
da inavome da inas , ku r i a s 
įrašėme juostelėje ir ją pasių
sime į Lietuvą. Iš pradžių 
stovyklautojai, truput) suglebę 
nuo ilgos dienos užsiėmimų ir 
sportavimo, nelabai entuzias
tiškai dainavo, bet po truputį 
įsismagino ir taip dainavo, kad 
balsai po visą Dainavą aidėjo. 

Per susikaupimo vakarą, visa 
stovykla ėjome per įvairias 
stotis Dainavos stovykloje, 
giedodami giesmes, sustoję ste
bėdami ir klausydami vaizdų ir 
i š t r aukė l ių iš Senojo tes
t amen to , ku r i a s būre l ia i 
pristatė. 

Buvo (kaip ir visada) tra
dicinių vakarinių programų: 
karnavalas, gyvybės žaidimas, 
laužai ir šokiai. 

Sibiro diena buvo ypač atmin
tina. Rengėmės visi tamsiais 
drabužiais, prisimindami lietu
vius kentėjusius Sibire. Vėliavų 
aikštėje kabėjo didelis, gražus 
kryžius iš gelių padarytas 
„Sibiro" sambrėškų" būrelio. 
Net ir oras kooperavo — diena 
buvo šalta ir lietinga. Vakare 
žaidėme knygnešių žaidimą — 
stovyklautojai buvo knygnešiai 
ir bandė Kronikas gabenti nuo 
Tilžės iki Lietuvos, o vadovai 
buvo „rusai", kurie bandė knyg
nešius pagauti. Vakaro maldai. 
„Sibiro sambrėškos" supynė 
didelį vainiką ant kurio buvo 
keturiolika žvakučių. Žvakutės 
simbolizavo birželio 14 dienos 

žiaurius t rėmimus. Paskut inę 
žvake uždegė kunigas Sigitas 
Tamkevičius. Po to visi stovyk
lautojai nuėjo iki Spyglio ežero 
ir paleido vainiką į vandenį, kur 
jis nuostabiai švietė nakt ies 
tamsoje. 

Ketvirtadienį, liepos 12 d., 
prasidėjo t r a d i c i n ė Spor to 
šventė. Stovykla buvo padalin
ta į šešias komandas: raudoną, 
baltą, juodą, žalią, geltoną, 
mėlyną. 

Dvi dienas smarkiai spor
tavome — lošdami kvadratą, 
spirt sviedinį, futbolą, bėgdami, 
plaukdami ir t.t. Sporto šventę 
baigėme komandų pasirody
mais penktadienio vakare . Šių 
metų pasirodymai buvo ypa
tingai kūrybingi ir originalūs. 

Sekmadienį, liepos aš tuntą 
dieną įvyko JAS suvažiavimas. 
Partizano Daumanto, Aušros 
Vartų, Kunigo Stasio Ylos ir 
Maironio kuopos apibūdino savo 
veiklą p r a ė j u s i a i s m e t a i s . 
Laima Šalčiuvienė, JAS centro 
valdybos pirmininkė ir Elena 
Aglinskienė, dramos mokytoja, 
trumpai, bet įdomiai mums 
pakalbėjo. 

Esame labai laimingi, kad 
šiais metais stovykloje praleido 
laiką su m u m i s du laba i 
malonūs ir pavyzdingi asmenys 
— kunigas Kas ty t i s Rama
nauskas (stovyklos kapelionas) 
ir kunigas Sigitas Tamkevičius, 
svečias iš Lietuvos. Kun. Rama
nauskas kasdieną mums laikė 
šv. Mišias ir pravedė religinius 
pašnekesius, o kun. Sigitas 
Tamkevičius, atvažiavęs antrai 
stovyklos savaitei, mums labai 
įdomiai ir prasmingai kalbėjo 
apie laiką praleistą Sibire ir la
geriuose ir pasidalino kitais 
savo gyvenimo įspūdžiais. 

Dvi savaitės Dainavoje pra
bėgo kaip akimirka. Šeštadienį, 
liepos 14 d., po iškilmingos 
vakarienės įvyko Vidos Sidrytės 
Dailiojo žodžio vakaras . Po 
stovyklautojų pasirodymo pra
sidėję šokiai tęsėsi gan ilgai, bet 
niekas del to neprieštaravo. Tą 
vakarą paskutinį kar tą 1990 
metų JAS stovykloje visi su
sijungėm rankomis ir giedojome 
„ K a i p g r į ž t a n č i u s namo 
paukščius". 

Stovyklos uždarymas buvo 
sekmadienj, liepos 15 dieną. 
Vėliavos buvo nuleistos ir laik
raštėliai išdalinti. Taip pat buvo 
įteiktos premijos stovyklau
tojams, laimėjusiems bėgime ir 
plaukime per Sporto ššventę. 

Visi važiavo namo su 1990 m. 
jaunučių stovyklos Dainavoje 
poloniais prisiminimais. 

R i m a J e š m a n t a i t ė 

DARBAI BUS UŽSKAITYTI 
Telefona is greitosiomis 

sukviesti liepos 18 vakare į 
Ateitininkų namus Lemonte 
susirinko ar t i 50 kun. Repšio 
bičiulių su juo atsisveikinti ir 
išlydėti. Neilgai kun. Ričardui 
teko pabuvoti Chicagoje. Iš 
Lietuvos atvyko gal tik prieš 
pusantrų metų, bet per tą 
trumpą laiką jis tapo daugeliui 
labai art imu draugu, o ypač 
jaunimo tarpe. 

Chicagos ateitinnku sendrau
gių skyriaus pirm. Jadvyga 
Damušienė pradėjo atsisveiki
nimo pynę jautriais, bet kartu 
ir taikliais, žodžiais. „...Jūsų 
atsiradimas mūsų padangėje 
buvo priimtas su didelės pa
galbos viltimi", kalbėjo Damu
šienė, o dabar „mes jausim vėl 
tą pačią spragą, kuri buvo iki 
šiol — nėra jaunų dvasios vado
vų, nėra kunigų, kurie mūsų 
v a i k a m s , a n ū k a m s bū tų 
suprantami ir artimi" ir todėl 
„mes labai jau prisibijome dėl 
lietuviškos ir katalikiškos mūsų 
ateities". Atkreipusi dėmesį, 
kad lietuvių katalikų tarpe 
tokios problemos jau tęsiasi 
metų metais, savo žodžius užbai
gė parafrazuotu Brazdžionio 
eilėraščiu „Gyvenimo varpai", 
kurio viena eilutė skambėjo — 
„ . . .k iekvienam darbai bus 
užskaityti Viešpaties vardan..." 

Juozas Polskaitis, AF vadas, 
prisiminė pirmąjį susitikimą su 
kun. Repšiu viename AF tary
bos posėdyje Nuo to laiko jo 
asmenyje buvo rastas didelis 
talkininką? ateit ininkiškam 
darbui, ypač moksleiviams ir 
studentams. Linkėjo kun. Ričar
dui nepamiršti gera, ką jis čia 
patyrė, ir užmiršti, kas buvo 
negera. 

Laima Šalčiuvienė, kalbėjo 
Jaunučių sąjungos vardu, iškel
dama kun. Ričardo gilią įžvalgą, 
mokėjimą dirbti su vaikais, 
kurių jis taip labai buvo mėgia
mas. 

Darius Polikaitis, kalbėdamas 
studentų ateitininkų vardu 
pasakė: „Jūs buvote visų mūsų 
geras draugą? ir turėjote su 
mumis artimą ryšį". 

Dr. Adolfą; Darnusis filosofiš
kai pažvelgė į atsisveikinimo 
prasmę: „Šiandien mes matome 
ir jaučiame kas kinta — Jūs 
išvykstate j Europą, — ir kas 
nekinta — tai mūsų bendros 
mintys ir bendra draugystė". 

Dr. Juozas Meškauskas, palin
kėjo išvykstinčiam sėkmės. 

Algis Stepitis ragino į šį išsi
skyrimą ž/urėti kaip į Dievo 
rankos ir apvaizdos sprendimą, 
o taip pa: išreiškė mintį, kad 
kun. Ričardas bus labai rei-

Nuotr. Jono Šalčiaus 

kalingas ir Anglijos lietuvių 
jaunimui . 

Buvo pakviestas kalbėti kun. 
Ričardas. J is visiems dėkojo už 
netikėtas išleistuves, bet labiau
siai už tai, kad čia būnant j am 
teko pažinti tiek daug gerų 
žmonių ir artimai pajusti išei
vijos lietuvių gyvenimą. J is 
sakė, kad kunigas turi praeiti 
savo žmonių kelią, pajusti jų 
problemas. Tai yra naudinga ir 
kunigui ir žmonėms, tai visus 
sujungia. Jo viltis, kad ateity 
bus sudarytos geresnės sąlygos 
ir iš Lietuvos galės atvykti 
daugiau jaunų kunigų apaš
talauti ir padirbėti su jaunimu 
Dainavos vasaros stovyklose. 
„Savo buvimu jūsų t a r p e 
j auč iaus i pra tur tė jęs , o ši 
kelionė dabar yra Dievo valia..." 

Balfo ir Ateitininkų Federa
cijos vardu J. Polikaitis įteikė 
kun. Repšiui dovanėlę. Susi
rinkusieji dar ilgai prie suneš
tų vaišių šnekučiavosi ir asme
niškai atsisveikinėjo su išvyks-
tančiuoju. Kun. R. Repšys savo 
vyresniųjų patvarkymu jau iš
skrido į naują paskyrimo vietą 
— Londoną, Didžiojoje Britani
joje. 

Kore sp . 
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D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a iš anksto 

metams 4 metų 3 men 
U S A $70.00 $40 00 $25 00 

^adoje ( U S A dol $70.00 $40.00 $25 00 
c^sienyje iL'S.A. dol. ' $70.00 $40 00 $25.00 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų tunrq neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

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 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

įPirm.. antr. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAV/FORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kiek daug žmonių būtų neby
liai, jeigu jiems būtų uždrausta 
kalbėti gerai apie save ir blogai 
apie kitus. G w Ulhmtz 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.C 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Unco4n Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fietds, III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie A ve., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedrle, Chicago, III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Mills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

J a d v y g a D a m u š i e n ė , Ch icagos a t e i t i n i n k u sendraugių s k y r i a u s p i r m i n i n k e , 
a t s i s v e i k i n a s u Angl i jon i š v y k s t a n č i u kun . Ričardu R e p š i u . 

ATEITININKŲ STUDIJŲ DIENOS 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 West Burlington, tel. (708) 512-0084 
We*tmont. IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos i' chirurgija 
Tel. (708) 857-4059. 425-9353 

4400 W 95th St . Oak i_awn 
2701 W 68th S! Holy Cross 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų. Gydytoja 

2659 W 591h St Ch,cago. IL 
Tel. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory HillS. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. PRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71*tSt. 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Paloe Vision Center. 7152 W. 127tn St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (70S) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgm. IL 

Tel. (708) 837-0005 
Skambinti gahma 24 vai 

| Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Cicero 

Kasdien 1 ik; 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

T. RAMA, M.D. 
Specalybe — Chi'urgija 
2454 West 71tt Street 

Tel. (1-312) 434-1818; Rez. (708) 852 08891 
Vai pir-n antr Ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

„Suaugimas į tikėjimą ir tau
tiškumą" — tai paskutinė atei
tininkų Studijų dienu paskaita 
rugsėjo 3 d. Lilė Gražulienė šia 
paskaita galės apsvarstyti visų 
Studijų dienų vyraujančias 
temas. Štai kelių kitų paskaitų 
temos: „Apmastymai apie kovo 

vos, net akmenų, kurie anksčiau 
nedalyvavo ateitininkų rengi
niuose. 

Čia pateikiame kainoraštį ir 
prašome nedelsiant registruotis 
paštu. Registruojantis prašoma 
pridėti mokestį. Siųskite šiuo 
adresu: Birutė Bublienė, 5190 

11d." (paskaitininkas Vytautas Longmeadovv. Bloomfield Hills, 
Vardys^ ir , ,A te i t i nHki j a MI 48013 

„ATKITIES" K O N K U R S A S 

Šiemet taip pat skelbiamas 
kasmetinis „Atei t ies" žurnalo 
konkursas. Kviečiame daly
vauti su rašiniais, aprašymais, 
korespondencijomis, grožine 
kūryba, eilėraščiais ir nuo 
traukomis. Dalyviai skirstomi į 
dvi grupes: iki 18 m. ir nuo 19 
iki 25 m amžiaus. Visa medžia
ga žurna lo r e d a k t o r e t u r i 
pasiekti iki rugsėjo 30 d. Siųsti: 
D. Bindokiene, 7155 S. Homan 
Ave., Chicago IL, 60629 Būtų 
gera, kad ir Lietuvos ateitinin
kai dalyvautų konkurse Premi
jos bus įteiktos ,,Ateities" vaka 
re spalio 13 d. Jaun imo centro 
didžiojoje salėje. 

Lietuvoje" (simpoziumo dalyvis 
kun. Stasys Kazėnas). 

Ateitininku Studijų dienos 
vyks Dainavoje rugpjūčio 
31-rugsėjo 3 d. Jų pagrindiniai 
iniciatoriai ir ligi šiol užkulyse 
didžiausia naštą nešantys — 
buvęs Ateit ininkų Tarybos 
pirmininkas dr. Algis Norvilas 
ir dabartine Tarybos prezidiumo 
pirmininke Birute Bubliene. 
Darbo netrūksta, nors savaitga
lis neilgas — reikia paruošti 
akademinio lygio programą, 
sukviesti vakarinių programų 
a t l ikė jus , rūpint is dalyvių 
registracija, nakvynėmis, maiti
nimu. Tačiau visas šis darbas 
save pateisina, kai į Studijų 
d i e n a s suplaukia Š iaurės 
Amerikoje išsisklaidžiusi ateiti 
ninkiška šeima, susilaukdama 
susidomėjusių svečių iš Lietu 

Sendraugiams ir studijas bai
gusiems studentams: kambarvs 
visam laikui - 55 dol.; maistas 
visam laikui — 60 dol. 

Maistas moksleiviui - 45 dol. 
Maistas jaunučiui - 30 dol., 

vaikučiams iki 5 metų - daly
vavimas nemokamai. 

Dieninis kainoraštis asme
niui: nakvynė - 20 dol.: mais
tas — 25 dol. 

Studentams: nakvynė ir mais
tas visam savaitgaliui - 60 dol. 

Nakvyne vienai nakčiai - 10 
dol ; maistas vienai dienai - 15 
dol. 

Jei is šeimos dalyvauja 
daugiau negu trys nariai, tai 
ketvirtam nariui suteikiama 10 
dol.. penktam - 15 dol. 
nuolaida 

Iki pasimatymo Studijų 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGiJA 

4149 m 63rd St 
Tel. (1-312) 735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Te4.(708) 257-2285 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hllla 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 Ir 

5835 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
Tel. (1-312) 585-2900 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susrta'imą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 «t. St.. Chicago. III. 

Tel: (1-312) 436-0100 
11800 Souttmeet Hlgheray 
Pelos Hetghts. III. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361 -0222 

DR. VILIUS MIKAITIS 
š f IMOS 0AKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical CHnte 
217 E. 127 SI. — Lemont. IL 60439 
Priklauso palos Community Hosc'tai " 

S'lver Cross HosP'tai 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (708) 257-2265 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 et Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1168: 
Rezld (708)385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 778-2880 
Rez. (708) 448-5545 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1 -312)7677575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 at Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

dienose' R. Kubiliūtė 

DR. KEMNETH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel. (312)735-5550 

507 S. Gttbert. LaGrange IL. 
Tel. (708) 352-4487 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Re*. (1-312) 779-5633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4259 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300: 
Rez. (708) 442-6297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago IM. 80652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽUOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Naparvtfte IL 80983 
Tel. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166: 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal sustąn-rią 



Laisvės kovotojai 

UŽ DORĄ TAUTĄ 
Lietuvos laisvės kovotojai 

guldė savo gyvybes ne tik poka
riniais metais, bet ir dabar, kai 
laisvė jau spindi ir šešėliuoja. 
Buvę partizanai, kovotojai už 
žmogaus teises, Sibiro trem
tiniai, išlikę gyvi, šiuo metu 
kreipiasi j Amerikos prezidentą, 
kad jis jaustų atsakomybę už 
vergiją ir Sovietų Sąjungos įsi
galėjimą. Amerika padėjo Sovie
tams nugalėti Hitlerį, bet nežiū
rėjo į komunistų darbus dar 
prieš savo sėbrą Hitlerį. Po 
vienos okupacijos ėjo kita, bet 
nė viena nebuvo geresnė Lietu
vai ir lietuviams. Ko nespėjo 
sunaikinti naciai, ta i naikino 
prieš tai ir po to komunistai, iš-
t remdami trečdali t au tos į 
šaltąjį Sibirą ten mirti nuo 
šalčio ir bado ger iausiems 
Pabaltijo žmonėms. 

Tik dalis partizanų, laisvės 
kovotojų, Sibiro tremtinių teliko 
toliau tęsti tėvynės darbus. 
Priešas, kuris genocidu naikino 
tautas , šiuo metu likusių nesu
naikina. Reikšdami padėką už 
Lietuvos aneksijos nepripa
žinimą, buvę laisvės kovotojai ir 
šiandien pasiryžę badu ir gyvy
bėmis paremti tautos laisvę. 

Kreipdamiesi į Amerikos pre
zidentą, jie t ik prašo pagalbos, 
supratimo, kad komunizmas 
gresia visiems laisvę pamilu
siems ir už laisvę kovojantiems 
kraštams. Tie laisvės kovotojai 
dabar Vilniuje ir kituose mies
tuose rodo pasauliui ir savo 
žmonėms didžiausią pasiauko
jimą ir didžiausią riziką gyvy
bėmis. J ie badauja iki pasku
tinio išsekimo už laisvę, už 
Lietuvos nepriklausomybę ir už 
geresnį žmogų pasaulyje ir 
Lietuvoje. 

Badaujantieji primena, kad 
1940 metų Sovietų Sąjungos 
agresija pasidarė ilgametė Lie
tuvos okupacija. Lietuva buvo 
smurtu išbraukta iš Tautų lygos 
bendrijos, jos gyventojai atsi
dūrė baisaus smurto akivaiz
doje. Pasitikėdami Jungtinių 
Tautų chartos principais Lietu
vos partizanai iki paskutinio 
kovotojo mirties rizikavo savo 
gybybėmis už laisvę. Šiandien 
laukia visi, ypač badaujantieji 
buvę partizanai, kad laisvasis 
pasaulis, ypač Amerika, juos 
suprastų ir už laisvę aiškiai 
pasisakytų, kad Sovietai supras
tų tuos žodžius. 

durnas, alkoholizmas, narko
manija, abejingumas dvasi
nėmis vertybėmis, stoka pagar
bos žmogui... gausiai užderėjo 
nudvasintoje. praradusioje ryšį 
su Dievu visuomenėje'". J ie 
ragina nepamiršti, kad Kristaus 
karalystė yra taikos, meilės, tei
s ingumo ir ga i l e s t ingumo 
karalystė. 

Kr i s tus moko at laidžios 
meiles, kuri neprisimena jai 
padarytų skriaudų, visuomet 
s tengias i blogį nugalėt i 
gerumu. Šio meto Lietuvos 
vyskupai p r i s imena palai
mintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio šūkį, kad blogį 
reikia nugalėti gerumu. Tai yra 
taip svarbu tautoje, kuri pus
šimtį metų kentėjo svetimųjų ir 
savųjų pataikūnų skriaudas. 

Išeivija turi tik prisidėti prie 
laisvės kovotojų, prie tautos 
vyskupų ir tikinčiųjų, prie nau
jos vyriausybės ir naujam gyve
nimui prisitaikiusiųjų, kad jie 
nejaustų paniekos ir keršto, bet 
tikrą meilę ir teisingumą. Išei
vija yra jų parama, pagalba, 
priebėga. bet ne mokytoja. Ji 
turi jausti savo pareigas tautos 
doros ir ištvermės atžvilgiu, kad 
tauta jaustų išeivijoss buvimą 
šalia jos troškimų. 

SOVIETŲ S-GOS KOMUNISTŲ 
PARTIJA NESUGRIUVO 

Dvi savaites posėdžiavo Sovietų Sąjungos komunistai, 
ieškodami partijos išgelbėjimo 

Rimties valandėlei 

MEILĖ IR NUOLANKUMAS 

Ne tik partizanų likučiai, bet 
ir vyskupai bei kunigai kreipia
si į Dievą, tikinčiuosius ir nau
jąją Lietuvos valdžią. Jie nori, 
kad tau ta keltųsi iš griuvėsių, 
iš doros supuvimo. Tauta turi 
būti ištverminga iki galo, nepai
sant priespaudos, blokados, gra
sinimų ir išdavysčių. 

Lietuvos vyskupai iš naujo pa
aukojo Švč. Jėzaus Širdžiai 
Lietuvą, kad ji būtų verta Kris
taus, verta savo auklėtojų ir 
šventųjų, kurie atidavė savo 
gyvenimus už Lietuvo laisvę. 
J ie pripažįsta, kad ..Dalį mūsų 
tautiečių skaudžiai sužalojo 
prievarta brukuma ateistinė 
pasaulėžiūra, pastūmė juos į 
baisų dorovinį nuosmukį' . 

Už dorą ir i š tve rmingą 
lietuvių tautą kovoja ne tik vys
kupai ir tikintieji, bet ir visa 
tautos inteligentija, kuri nori. 
kad lietuvių tauta būtų padori, 
savo idealams ištikima ir trokš
tanti laisvės. Ji neturi gailėtis 
net gyvybių už savo tautos 
laisvę, žinodama, kad kovoja 
prieš Sovietų Sąjunga byrančią 
savo dvasiniame nuopuoly. 

Vyskupai pr imena tautai , 
ypač tikintiesiems, kad ..sava
naudiškumas, moralinis palai-

Lietuva savo ištvermę parodė 
birželio mėnesį, prisimindama 
okupacijos penkiasdešimt ir 
pirmųjų t rėmimų keturias
dešimt devynerių metų sukak
tis. Pamaldos, žvakučių eisena 
Vilniaus mieste. Mišios katedro
je, prisiminimas Trijų Kryžių 
kalno — tai buvo iškilmės, 
kurios priminė pirmąsias me
tines tos laisvės, kurią dabar 
tauta jaučiasi turinti. Svarbiau
sia tai,kad iš visos Lietuvos tuo 
pačiu metu su kryžiais pajudėjo 
dalis tikinčiųjų į Kryžių kalną 
netoli Šiaulių. Tai buvo lyg per
galės kryžiai, lyg tas Konstan
tinui, Romos imperatoriui, pasi
rodęs ženklas in hoc signo vin-
cis (šiuo ženklu nugalėsi). 

Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė, nors yra paskelbta, bet 
dar niekieno nepripažinta. 
Todėl ji reikalauja iš tautos 
doros, ištvermės, meilės, teis
ingumo ir Kristaus karalystės 
įgyvendinimo. Daugeliui ži
noma, kad komunizmas pen
kiasdešimt metų alino ne tik 
Lietuvą, bet ir kitas tautas, 
kurias tik pajėgė užimti ir savo 
valdžion pajungti. 

Sužalota lietuviu tauta tik di
delėmis pastangomis bus ati
taisoma. Kelias kartas komu
nistai žalojo, keliose kartose ati
taisymas tik bent dalimis yra 
galimas. Tai žino savieji ir sve
timieji, bet tai nenori svetimieji 
pripažinti. Dora yra brangesnis 
pelnas, negu tik žmogus ar 
tauta. Pačios lietuvių tautos va
dai tu r i rūp in t i s doros ir 
dvasinės stiprybes -atstatymu, 
nes kiti to nedarys ir nepadarys. 

Lietuvos dorą atstatyti, alko
holizmą ir narkomanija su
naikinti stengiasi tremtinių 
draugija Jie žino. kas yra trem
tis ir koks joje gyvenimas. Do
rą atstatyti stengiasi krikščio
niškos organizacijos ir katalikų 
vadovai, nes jie pažįsta savo 
tautą, žino jai padarytas žaiz
das, ku r i a s tik didelėmis 
pastangomis ir moralinėmis 
priemonėmis gali pataisyti. Visi 
taip pat žino. kad tik žmogiškos 
jėgos čia yra per silpnos Reikia 
prašyti ir Aukščiausiojo pa
galbos, kad Kristaus karalystė 
žmonių širdyse laiku 
įsigyventu. 

Pr . Gr. 

Gal prieš tr is savaites, kai 
NATO užsienio reikalų minist
rai svarstė Vidurio Eropos 
pasikeitusią kariškai-politinę 
padėtį, buvo prisiminta Sovietų 
Sąjunga ir jos palaipsniui blo
gėjanti ūkinė padėtis. Po minis-
terių pasitarimo įvykusioje 
spaudos konferencijoje D. Bri
tanijos užsienio reikalų minis-
teris žurnalistams, kai jis buvo 
paklaustas, pareiškė, kad ,,po 
liepos 2 d. prasidėsiančio Sovie
tų Sąjungos suvažiavimo, parti
ja suskilsianti ir išjos griuvėsių 
išaugsiančios kelios demokra
tinės tarpusavyje besivaržančios 
naujos partijos". Atrodytų, kad 
Anglijos užsienio re ika lų 
ministeris turėjo žinoti, ką jis 
pranašauja. 

Deja, net yrančioje vergų im
perijoje karališkosios Anglijos 
vyriausybės slaptoji tarnyba 
negalėjo a t r i š t i Gordi jaus 
mazgo: Gorbačiovo komunistų 
partija, Bush'o ir Kohl'io stip
riai remiama, baigusi dviejų 
savaičių kongresą, nuo liepos 2 
d. ligi liepos 14 d. buvo gerai 
apluošinta. bet dviem kūjokais 
pasiramsčiuodama, išėjo už 
K r e m l i a u s sienų svieto 
juokinti... 

Naujas poli tbiuras 

JAV įtakingasis „New York 
T i m e s " savo korspondento 
Francis X Clines pranešime 
1990.VII. 15 teigia, kad „kom. 
partija vykdydama M. Gorbačio
vo pageidavimą, žymiai pakei
tė politbiuro sudėtį, atskirdama 
partijos vadovybę nuo krašto 
v y r i a u s y b ė s . Tik v ienas 
vienintelis caras M. Gorbačio 
vas liko partijos ir valdžios 
viršūnėse. Galutinė politbiuro 
sudėtis po liepos 13 d. iš šio 
organo pašalino: min. pirm. 
Nikolajų I. Ryžkovą, gynybos 
min. marš. Dmitrijų T. Jazovą, 
užs. reik. min. Eduardą A. Še
vardnadze ir KGB gen. direk
torių Vladimirą A. Kriučkovą. 
Toliau straipsnyje nurodoma, 
kad išvardinti pareigūnai ir 
toliau lieka partijos nariais, bet 
jie darbuosis tik vyriausybės rė
muose. 

I naująjį politbiurą. kuris pa
didintas iš 12 į 24 narių skaičių, 
yra taip pat įjungti iš kiek
vienos respublikos jų pirmieji 
sekretoriai. Ši garbė iš dar vis 

BRONIUS AUŠROTAS 

okupuotos Lietuvos teko 
,.naktinės" partijom sekretoriui 
Mykolui Burokevičių: Panašios 
asmenybės yra pakviestos į 
politbiurą ir iš Latvijos ir Esti
jos Pabaltijo respublikų. 

Nesutaikomas M Gorbačiovo 
priešas Igoris K. L.^ačiovas 
buvo visiškai pasalintas iš par
tijos ir vyriausybes sudėties. 
Atrodytų, kad jo eliminavimas 
iš vadovybės eilių žymiai pakeis 
pol i tb iuro vyraujančias 
pronacistines nuotaikas. Gal 
naujasis politbiuras bus šiek 
tiek demokratiškesne, kai jame 
išnyko Jazovas ir Kriučkovas. 
Tačiau jie vis tiek dar liko 
vyriausybėje, nors ir ne tokiose 
svarbiose politinėse pareigose. 
Mano sup ra t imu , šie du 
asmenys yra patys aršiausi Pa
balt i jo vals tybių nepri
klausomybės priešai. 

Taip pat sunku žinoti, kokį 
vaidmenį naujoje vyriausybėje 
perims naujai pasirinktasis M. 
Gorbačiovo pavaduotojas, uk
rainietis, savo tauto? išsižadėjęs 
Vladimir A. Ivaško Ar jis bus 
nuosaikiųjų stovykloje ar aršių 
nacių grupėje, apie tai tebus 
galima tik kiek vėliau sužinoti. 
Visokiu atveju, naujoje Sovietų 
kom. par t i jos vadovybėje 
dvelkia gal jau ne toks žvarbus, 
nuo Ledinuoto vandenyno spei
gais deginantis vėjas Bėgamie
s iems par t i jos r e ika l ams 
tvarkyti išrinktas 16 asmenų — 
sekretorių štabą. 

Komunis tų partijos a te i t i s 

Šiuo metu Sovietų Sąjungoje 
komunistų partija pri.-kaito net 
19 milijonų žmonių. Partija 
kongrese dienomis r.eskilo. 
Reformatoriai nebūvi t iek 
įtakingi, kad partpa sprogtų. M. 
Gorbačiovo įtaka partiją išgel
bėjo nuo žlugimo, kada visas 
pasaulis lauke staigmenos. 
Kyla klausimas: ar M Gor
bačiovas tikrai galės remtis jo 
pačio vadovaujama partija, kad 
galėtų įvykdyti taip išpropąguo-
tą persitvarkymą? 

Į šį kongresą >uvo suvažiavę 
partijos duobkasiai, opozicijos 
a ts tovai , galvodami visam 
pasauliui stebint, išstoti iš par
tijos, kaip tai vykdė M Gor 

bačiovo kritikas Borisas N. 
Jelcinas. Atrodo, kad kongreso 
eigoje jie pakeitė savo planą, 
apsispręsdami sudaryti plačią 
koaliciją. Šios opozicijos vadovu 
tapo B. N. Jelcinas, dabartinis 
Rusijos respublikos prezidentas. 
Kaip prisimenama Jelcinas 
viešai, visiems matant ir gir
dint, išstojo iš partijos, kuriai jis 
priklausė net 29 metus. 

Tikima, kad apie Jelciną susi-
sp ies grupė reformatorių, 
sudarydami Demokratinę plat
formą, kuri bus pagrindas nau
jai demokratinei partijai. Tai 
nebus lengvas atsiskyrimas, 
pilnas nesutarimų ir prieš
taravimų. Neužmirština, kad 
komunistai dar vis kontroliuoja 
daug patrauklių darbų, iš kurių 
partijos nariai ne taip jau noriai 
bėga į naujos partijos glėbį. 

Laukiama, kad Demokratine 
platforma stengsis užregistruo
ti kuo daugiausia perbėgėlių iš 
savo dienas atgyvenusios parti 
jos. Ir kai Demokratinė plat
forma j aus i s s t ip r i , t ada 
reikalaus ir naujai partijai 
priklausančių įstagų ir kitokiu 
įrengimų. Jeigu nebus galima 
gražiuoju susitarti, tada šiuos 
tarppartinius reikalus spręs 
teismai. 

Galimas dalykas, kad netru
kus plačioje teritorijoje greit 
užsiregistruos viena ar dvi nau
jos partijos. Tada baigsis vienos 
partijos diktatūra. 

Rašant šias eilutes radijo siųs
tuva i pranešė, kad antroji 
didžiausia Sovietų Sąjungos 
respublika Ukraina pranešė 
pasauliui, kad Ukrainos įsta
tymai yra virš Sov. Sąjungos 
įstatymų. Tereikėjo vos dviejų 
savaičių, kai Ivaško išvyko į 
Maskvą, vykdyti savo virši
ninko M. Gorbačiovo įsakymus, 
ir Ukraina pasiskelbė esanti už 
Sov. Sąjungos ribų. 

Tai yra byrančios imperijos 
tikrasis rodiklis. Žvelgiant į šią 
būklę, galima tikėtis, kad re 
formuotoji Sov. Sąjungos 
centrine valdžia bus nuosaiki ir 
sukalbamesne. derantis del 
mūsų Tėvynes nepnklausomy 
bės įgyvendinimo. 

Būtų klaida manyti, kad Kris
tus, paėmęs vaizdą iš socialinio 
gyvenimo, norėjo pamokyti 
gražaus elgesio, mandagumo, 
etiketo taisyklių. Palyginimo 
mintis yra kita: pamokyti 
nuolankumo. Dėl to Jėzus 
palyginimą ir užbaigia: ..Kiek 
vienas, kuris save aukština, bus 
pažemintas , o ku r i s save 
žemina, bus paaukštintas". Tai 
yra bendras dėsnis, kurį žinojo 
ir romėnai sakydami: ..Ką Jupi
teris nori nubausti, tam atima 
protą"' (kaip tik išdidumui 
Panašią mintį randame ir Seno
jo Testamento Patarlių knygo
je: ..Žmogaus širdis aukštinasi 
prieš sunaikinimą, ir paže
minama pirma, negu būna pa
garbinta" (Pat. 18. 12). Panašių 
patarlių ir priežodžių randama 
visose tautose. Pvz. lietuviškai: 
,.Aukštai kilsi, žemai pulsi". Ar
ba: ..Kilo kaip sakalas, nutūpė, 
kaip vabalas" ir pan. Tačiau 
gyvenime nedažnai taip būna. 
Ne visada išdidieji b ū n a 
pažeminami ir i ške l iami 
nuolankieji. Paprastai išdidieji, 
daug apie save manantieji, lipa 
per kitų galvas, alkūnėmis 
išsikovoja sau a u k š t e s n e s 
vietas. Tačiau Dievo akyse yra 
kitaip. Dievas sprendžia amžinąjį 
žmogaus likimą. Jo sprendimu. 
Dievo karalystėje išdidieji yra 
pažeminami, o nuolankieji iš
aukštinami. Teisingai Plummer 
sako: ..Nuolankumas yra pasas 
įeiti į Dievo karalystę". 

Taigi vaizdas apie vietų pasi 
rikimą puotoje, nors pasakytas 
akivaizdoje besirenkančių aukš
tesnes vietas, tur i bendrą 
prasmę apie reikalą nuolan
kumo. Tiesa faktas, kurio Jėzus 
rinkosi pirmąsias vietas, tačiau 
tai buvo tik proga pamokyti 
apie nuolankumo reikalą. O tas 
nuolankumo reikalas pavaiz

duotas palyginimu, kaip išdi
dieji, pirmas vietas užemusieji. 
yra nustunuami į paskutinę vie
tą, o paskutines vietos svečiai 
yra pasodinami į pirmąsias vie 
tas. Panašiai ir Dievo karai v-
tėję išdidieji bus pažeminti, 
nuolankieji i šaukšt in t i , m 
„kiekvienas, kuris save aukš . 
na. bus pažemintas, o kuris save 
žemina , b u s i š a u k š t i n t a s 
Panašų nuolankumo reikalą 
skaitome SenojoTestamento Pa
tarlių knygoje, kur pasakyta: 
„Nesirodyk garbingas karaliaus 
akivaizdoje ir nestok didikų 
vieton. Nes geriau, kad tau 
sakytų: slink čia aukščiau, kaip 
kad būtum pažemintas kuni
gaikščio akyse" iPat . 2. 6-7 >. 

Panašių pamokymų yra ir 
žydų Talmude. Vienoje vietoje 
pasakyta: ..Ezai sūnus saky
davo: Nusileisk iš savo vietos du 
a r tris laiptus, ir atsisėsk 
Geriau būtų, jei t au pasakytų: 
Pasislink aukščiau, negu nusi-
leiski žemiau". 

Kristaus skelbtoji evangelija 
te i s ingai ga l ima pavadin t i 
„meilės ir nuolankumo kodek
sas". Meilė yra aukščiausioji 
dorybė, kuri mus jungia su 
Dievu. Nuolankumas yra toji 
dorybe, kuri pašalina amžinojo 
gyvenimo kliūt į , išdidumą, 
kuris ieško savo didybės žemėje, 
kai tikroji didybė yra danguje. 
Didžiausią nuolankumo pavyz
dį davė patsai Kristus. Jis. šv. 
Pauliaus žodžiais, „pažemina 
pats save. priimdamas tarno iš
vaizdą. . J i s nusižemino tap
damas klusnus iki mirties, iki 
kryžiaus mir t ies . Todėl ir 
Dievas jį i š a u k š t i n a . " (Fil. 2. 
7—9>. Todėl ir šv Jokūbas ra
gina krikščionis: „Nusižeminki 
te prieš Viešpatį, tai jis jus iš
aukštins" įjok. 4, 101. 

Nuodų dozė gali paveikti tik 
kartą, tačiau bloga knyga gali 
nuodyti žmonių mintis ilgą 
l a i k ž > .). Mttrray 

Vasario 16 pmnazijoje Vokietijoje mokiniai pas i t inka Teisiu vyskupą A 
Vaičių. Iš kaires: kun. K Gulbinas, vysk. A. Vaičius ir k u n A Svarinskas 
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karta leidosi į jūros bangas. Pasigriebęs savąja -<lan-
dymo plokštę kiekvienas tuoj skriste skrido pakr įtėn, 
pakeliui nusimesdamas drabužių likučius. TIK adąs 
Dovydas oriai išlaikydavo savo orumą ir visada ėjo 
paskutinis. Atsiklaupę ant savo slidžių lentų r ' b s t ė 
abiem rankomis, kol atsirado už vandens lūžim lini
jos. Lauke atsiritant stipresnės bangos. Atsukę • --'aras 
į jūros tolius jie susigūžę ant plokščių plūdure "> pa
viršiuje ir stebėjo atsiritančias bangas. 

Anava! Jau atsirita! Jau stumia plokštę. Jaunuo
liai mikliai atsistoja ant jos, išskečia rankas j ša 3 pu
siausvyros išlaikymui. Tartum cirko jojikai ant : vada 

pakrantes smėlyje. Jau godžiai trauke cigaretes dūmus 
Vaišino ir draugus, nes savo rūkalus jie paliko 
mašinoje. Iš patyrimo nutuokia — Dovydas turi jiems 
kažką svarbaus pranešti 

— Vyrai! Laikas priimti nauja brolį. Visi žinote — 
Vito geras vyrukas, su mumis jau seniai draugauja. 
Jis vertas „Šėtono pusbrolių" nariu būti. Ar yra kas 
prieš? 

— Sekundę visi tylėjo. Paskui Arturas pirmasis 
šūktelėjo; 

— Sutinkam! 
Tuoj jam pritarė ir kiti pusbroliai. Dovydas iškėlė 

ranką. 
— Mes neabejojame jo drąsa ir sugebėjimais. Bet 

pagal {status jis privalo atlikti egzaminus iš trijų 
uždavinių, įrodančių jo tinkamumą. Taigi, šeštadienį 
septintą valandą vakare pirmu uždaviniu Vito turės 
man pristatyti bet kokią svetimą mašiną — lengvąją, 
ar sunkvežimį. Jei nori, tai autobusą, taksi gal net 
tanką. Tik ne savo! 

Tai buvo pirmasis Vyto „žygis". Nepavyko nuo jo 
išsisukti ar atsisakyti. Tėvai tada kaip tik buvo gavę 
palikimą. Prieš akis švytėjo jei ne turtingas, tai bent šuoliuojančio arklio nugaros. Kojomis stengė- -reip 

ti plokšte įstrižai bangos, stipriai spausdan. iena pasiturinčių gyvenimas. Tėvas sumanė pirkti daugia 
pėda. Tada plokštė išsilaiko bangos neapversta Slydo būtį namą. Aišku, atsirado automobilis, naujas reziden 
jstnžai bangos, lyg kokio motoro varoma. Štai. ja- *isai cinis namas su sodu... Kamgi tad Vytui vogti? Bet vadas 
seklu prie kranto — plokštės pelekas pasiekė -r.ėlėtą neatlaidus. O į gaują taip norėjo stoti! Nejau jis men 
dugną ir apsivertė. Jaunuoliai sukrito į negilu p ^ a n 
tės vandenį. Tuoj pagavo išslydusius iš po ko/- -*avo 
sliuogimo įrankius. Tada vėl leidosi į jūros platumą! 
Taip smagu! 

Neprisiriškime per daug prie 
šio gyvenimo įvykių, nei prie 
medžiaginių daiktų: juk tai tik 

sapnai mūsų naktyje, pralei
džiamoje gyvenimo viešbuty. 

Ch. Foucauld 

kesnis už juos? Jie visi nieko nebijojo, viską sugeba 
itlikti. Pavojingiausius žygius. Tiktai Vytui dar ne

teko išbandyti save. 
Dovydas užsispyręs. Vadas mat! įsakymą davė 

vykdyti — vadinasi, šventas reikalas... Nebegalima at 
Aštrus švilpukas perskrodė karštus saule- spin- mainyti ar pasigailėti. Vytas pagalvojo pradžioje spjauti 

dūlius. Nusliuogė bangomis, pasiekė jaunuole ausis į viską, nutraukti ryšius su gauja, kol dar nepriimtas 
ir pranyko erdvėje. Vienas paskui kitą draugą, ykdė nariu... Bet dar ryškiau žinojo - jie keršys būdami 
vado ženklą išeiti į krantą. Nešėsi ar vilko pas k u- save paniekinti! Bus sulaužyti jų gaujos įstatai! Keršytų ne 
plokštes. Dovydas jau susirado nuošalesnė • etelę tik Vytui, bet jo tėvams, mylimajai, jeigu tokią turėtų. 

Žinojo, kad jie seniau yra atsiskaitę su nusižengusiais 
jų drausmei. Ana, Kinkas' Juk jis buvo sumuštas... Jis 
paskundė mokytojams kur mokiniai gauna marihua 
ną. Po to buvo rastas sumuštas mokyklos išvietėje... 
Niekas ne vienos pavardės iš Finko nebesužinojo... Ne. 
nieko nebus... Per daug galingas Dovydas su savo 
pusbroliais. Ar ne geriau priklausyti ir tuo pačiu būti 
apsaugotų nuo jų keršto? 

Slinko pirmojo „žygio" minutes ir valandos. Tokios 
lėtos, tokios tingios ir karštos. Kažkur giliai giliai kai 
tino dar karštesne liepsna. Nekantri, bet pastovi: reikia 
pristatyti automobili vadui, reikia! Tai mano garbės 
reikalas! Mano drąsa ir vyriškumas bus įrodyti! 

Protarpiais akys krypo j pastatytus prie šaligatvių 
automobilius. Arba aikštėse išrikiuotus įstrižomis 
eilėmis. Nežymiai dairydamasis praėjo pro šias rikiuo
tes tarsi generolas parado metu pro eilėse sustingusius 
ir gerbiančius karius Ne. greičiau, kaip budelis einąs 
pro nusmerktuosius pasirinkdamas sekančia auką 
Žvitriomis akimis žvelgė ar durų spragtukai pakilę. 
Gal motoro raktai palikti? Šitaip vis iš vienos statyklos 
j kitą, vis prie krautuvių ar įstaigų. Vis bėgiojo akys. 
vis ieškojo, kabino ir fiksavo jaudmdamos jauną krū 
tinę galimybėmis. Tuoj vel nugramzdmdamos ) 
nusiminimą ir baimę... 

Štai! Neuždarytos durys' Spragtukas aukštai 
iššokęs. Lango stiklas nuleistas... Tik raktų nėra. 
Galima būtų su vielele... bet gal neapsimoka. 

Čia pat atsirado moteris. J i s net krūptelėjo. Buvo 
užstojęs jai priėjimą prie jos nuosavybes. J au išsiėmusi 
iš rankinuko raktą Kitoje rankoje popierinis maišas 
su prekėmis. Rankinukas plačiai a tdaras . Lyg kviečia 
jame pašniukš t inė t i . . Tačiau V y t a s palengva 
nužingsniavo tolyn. Š i rd i s lyg kūju daužėsi 
smilkiniuose. Būtų JJ užklupusi bevagiant! kas būtų. 
jei ji sugautu JJ krapštantis prie ios mašinos? Uch.. 

'Rus daugiau) 

» . 
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HORIZONTAI 
„REQUIEM" ŠV. JURGIUI žmogus gali aukoti bažnyčiai 

nemažą sumą pinigų. Pareika-
Nesen ia i „ D r a u g e " buvo lavo pakvitavimo. Kadangi Pr. 

paskelbta žinia, kad birželio 30 i r p r e i jjrba jaunystėje lankė tą 
d. seniausioje Chicagos lietuvių p a č i a mokyklą, tai jis ir nuėjo 
Šv. Jurgio bažnyčioje atlaikytos p a s ^vo buvusį draugą ir pasis-
paskutinės Mišios ir ši 1892 m. kunde bėdomis. Prelatas pasa-
baigta statyti gotikos stiliaus 
bažnyčia netrukus bus nugriau
ta, tik porai metų telikus iki 
šimtmečio jubiliejaus. Toks jau 
skaudus yra išeivijos likimas: 
kai Lietuvoje statomos naujos 
bažnyčios, čia didžiuosiuose 
miestuose jos sparčiai nyksta. 
vyresniajai kartai išmirštant, o 
jauniesiems išsikeliant į prie
miesčius. Kiek ramina tik tai, 
kad Šv. Jurgio bažnyčios kai 
kurie religiniai reikmenys bus 
perduoti Lietuvos bažnyčioms. 

Šv. Jurgio bažnyčia gerai pri
simenu jau iš mūsų epochos — 
šeštojo dešimtmečio — ir kurį 
laiką buvau net jos parapietis. 
Ten prieš 37 m. kun. dr. J. 
Prunskis palaimino mūsų vedy
bas, ten pakrikštyti abu sūnūs. 
Toje pačioje Lituanicos gatvėje, 
kurią puošė Šv. Jurgio bažnyčia 
ir kur anais laikais gyveno daug 
lietuvių, teko kelerius metus 
gyventi, ir todėl šiandien į ten 
sugrįžtu ne džiaugsmo, o nostal
gijos vedamas. Gerai prisimenu 
tuos laikus, kai Šv. Jurgio 
bažnyčioje dirbo klebonas, du 
nuolatiniai vikarai ir klebo
nijoje d»r ;,laudėsi du svečiai 
kun iga i . Mano laikais ten 
klebonu buvo prel. B. Urba, o 
vikarai — du būsimieji Mar-
ąuette Parko liet. parapijos kle
bonai: kun. A. Zakarauskas ir 
kun. J. Kuzinskas, o taip pat ir 
Šv. Kryžiaus ligoninės kapelio
nas, „Draugo" skaitytojas kun. 
Pr. Kelpšas. 

1952 ar 1953 m. į Šv. Jurgio 
parapiją vargonininko parei
goms i& Los Angeles pakviestas 
buv. Vilniaus operos solistas VI. 
Baltrušaitis su šeima apsigyve
no Lituanicos gatvėje. Tada Šv. 
Jurgio bažnyčia pasiekė vir
šūnę: per lietuvišką sumą ji 
būdavo pilnutėlė žmonių, o per 
Kalėdas ir Velykas vėliau į Mi
šias atvykusiems tekdavo pasi
likti šventoriuje. Naujieji atei
viai smarkiai sustiprino dar 
buv. vargonininko A. Pociaus 
bažnytini chorą, o VI. Baltrušai
čiui pradėjus vadovauti vyrų 
chorui, vėliau išaugusiam į 
Chicagos Lietuvių operą ir kurį 
laiką Šv. Jurgio parapijos salėje 
repetavusiam bei bažnyčioje tal
kininkavusiam VI. Baltrušaičio 
vadovaujamam Ateitininkų 
chorui, Šv. Jurgio bažnyčioje 
t e k d a v o k lausy t i s t ik ra i 
įspūdingo religinio repertuaro. 
Gerai prisimenu, kai po lietu
viškų pamaldų šventoriuje prie 
besišypsančio kun. J. Prunskio 
susidarydavo eilute žmonių: 
vieni norėdavo jį pasveikinti už 
šiltus straipsnius ypač „Drau
ge", o kiti ir Mišias pas jį 
užprašyti. 

Pirmą kartą į Bridgeporto pa
rapiją su bičiuliais A Baronu, 
St. Dauniu ir A. Valentinu nu
vykom 1951—52 m. žiemą, kai 
čia parapijos salėje buvo su
ruoštas kažkoks „Draugo" ren
ginys, kuriame kalbėjo buv. 
„Draugo" korespondentas Pa 
ryžiuje, dabartinis „Dirvos" 
redaktorius Vyt. Gedgaudas. 
Tuo metu sunkiai sirgo Vokie
tijoje pasilikęs poetas J. Kru-
minas. Tame renginyjne kaip 
tik buvo renkamos aukos poetui 
ir pačią didžiausią, kiek 
prisimenu, jteikė parap. kle
bonas prel. B. Urba 

Prisimenant jau seniai mirusį 
prelatą, iš atminties iškyla ir šis 
ne kartą girdėtas pasakojimas. 
Esą tuometinis komunistinės 
„ V i l n i e s " redaktor ius Pr., 
pildydamas metines mokesčių 
formas, užraše, kad bažnyčiai 
paaukojo ar ne 500 dol.. Inter 
nal Revenue inspektoriai išaiš
kinę, kad Pr priklauso komu
nistų partijai, suabejojo, ar toks 

kė, kad iš bėdos mielai išgel
bėsiąs. Pr. apsidžiaugė. Tačiau 
atėjęs su pakvitavimu rankose 
prel. Ura. prieš .ii paduodamas, 
paprašė 500 dol. Staliną gar
binusios ..Vilnies" redaktoriui 
nieko kito nebeliko: už sukčia
vimą sėsti Į kalėjimą arba paau
koti parapijai 500 dolerių. J is 
pasirinko antrąja išeitį. 

Dar daug kas iš mano kartos 
atsimena Bridgeporte buvusius 
Lietuvių Auditorijos rūmus , 
kur. Westsidėje užsidarius A. 
Kairio Tremtinių namams, iki 
1957 m., kai buvo pasta tytas 
Jaunimo centras, vyko gyviau
sias Chicagos lietuvių visuome
ninis ir kultūrinis gyvenimas. 
Taip pat Halsted gatvėje buvo 
a t s t e ig t i K a u n e ve ikę J . 
Karvelio Prekybos namai . Ten 
pirkta rašomoji mašinėlė su 
lietuvišku raidynu ir dabar man 
tebetarnauja. Bridgeporte buvo 
atidaryta nauja J. Lieponio 
baldų prekyba, šalia iš seno čia 
buvusios Budriko baldų preky
bos. Šalia Halsted gatvės Vyt. 
Saulius pradėjo leisti lietuviš
kas knygas, leidyklą pavadinęs 
„Terros" vardu. Po poros metų 
leidyklą perėmė ir ją dar plačiau 
išvystė žurn. VI. Civinskas. 
Bridgeporte išaugo ir plačiai 
žinoma dr. M. Morkūno spaus
tuvė, šiuo metu veikianti 59 
gatvėje. Šalia periodinės spau
dos. Morkūno spaustuvė at
spausdino nemažai rimtų lie
tuviškų veikalų: prof. V. Bir
žiškos „Aleksandryno" t r i s 
tomus. A. Mackaus, A. Škėmos 
ir kitų rašytojų raš tus , taip pa t 
liuksusinius Amerikos Lietuvių 
bibliotekos leidyklos leidinius. 
B r idgepor t e t ebeesanč io j e 
Bičiūnų Healthy Food valgyklo
je kun. dr. F. Gureckas įsteigė 
Lietuvos Dukterų draugijos 
branduolį. Kalbant apie gyvuo
sius, Halsted gatvėje Bridge
porte jau per 40 m. dail. ir akt . 
Jono Kelečiaus turima iškabų ir 
plakatų studija. Dar reikia 
neužmiršti čia A. Vilainio bei 
M. Zablocko leisto humoro 
žurnalo „Pelėda" ir kai kurių 
knygų. 

Ta i buvus ios s e n i a u s i o s 
Chicagos lietuvių Šv. Jurgio 
parapijos aplinka, kuri sep
tintajam ir aštuntajam dešimt 
mėtyje ištuštėjo. Į lietuvių vietą 
atkeliavo ispaniškai kalbantys 
žmonės. Nors jie daugiausia 
yra katalikai, tačiau daug dau
giavaikių, mažiau pasiturinčių 
šeimų ir bažnyčių išlaikymo 
rinkliavoms neišgali aukot i 
dolerių. į krepšius mesdami tik 
centus. Tai ilgainiui ištiko ir Šv. 
Jurgio bažnyčią. Parapiečių 
skaičius ir rinkliavos t iek su
mažėjo, kad jai jau nebeįmano
ma buvo išsilaikyti be arki
vyskupijos pridedamų stambes
nių sumų. Juk ir palyginti 
moderni klebonija buvo pasta
tyta šeštojo dešimtmečio pirmo
je pusėje, kai parapijos vadovai 
tikėjosi, kad jai bus lemta dar il
gai gyvuoti. 

Tiesa, prieš kelerius metus, 
kaip spaudos veteranas V. Ur
bonas „Drauge" informavo, į 
draugiją susibūrė II, III ir IV 
kartos Amerikos lietuviai ir 
bandė Šv. Ju rg io bažnyčią 
galbeti. lietuviškomis giesme 
mis bei maldomis prikelti lie
tuvybę. Tačiau arkivyskupija 
nusprendė, kad to p*>r mažai — 
reikia ją, o ne kitą kurią iš būrio 
Bridgeporte esančių įvairių tau
tybių katalikų bažnyčią uždą 
ryti. Nepadėjo ir Lietuvos disi
dento, buvusio gulago kankinio. 
Vyt. Skuodžio laiškai. 

Taip birželio 30 d. pamal
domis Šv Jurgio bažnyčioje 
buvo sugiedotas pasku t in i s 

Los Angeles „Spindulio" jaunimo ansambliui pas Phoei 
vius lankantis. Iš k. - LB Phoenix apylinkės pirm. Antor 

Arizonoje, lietu-
; Petrulienė, kun. 

rovams, kurie, irgi, dėl įvairių 
priežasčių pasirinko nevykti. 
Nors žymiai mažesnė, Jaunimo 
šventė praėjo linksmai. O po 
šventės, dalis šokėjų šoko į 
mašinas ir septynias valandas 
važiavo į šiaurines demonstra
cijas, suspėdami laiku susi
jungti su anksčiau atvykusiais 
losangeliečiais ir spinduliečiais 
ir su trispalvėmis bei plakatais 
„pasveikinti" Gorbačiovą. 

Vasarą spinduliečiai ilsisi nuo 
visų ansamblio kelionių, bet 
ateinantieji metai taip pat žada 
būti darbingi, Danguolė Varnie
nė pranešė, kad yra gautas 
pakvietimas „Spinduliui" pasi
rodyti Havajų salose ateinantį 
rudenį ar pavasarį. Spindulie
čiai spėlioja, kad „Spindulio" 

213478-9403. Šokių grupės, no
rinčios dalyvauti programoje, 
skambinkite Danguolei Var
nienei 213-663-1366. 

Rima Navicka i tė 

DALYVAUSIME MIESTO 
F E S T I V A L Y J E 

Po vasaros atostogų, Los 

Angeles Jaunimo ansamblis LB 
„Spindulys" penktadienį, rug
sėjo 7 d., 6 vai. vak. renkasi nau
jo sezono atidarymui ir pasi
ruošimui rudens programoms, 
— Los Angeles miesto Festi
valiui, vyksiančiam rugsėjo 9 d., 
o taip pat ir Los Angeles LB 

(Nukelta į 6 psl.) 

viuslanKantis. is K. — L.D riiucuiA <.̂ j»."n.̂ i."—•-—«~—j- - i -i „ j i " 
Klumbis, „Spindulio" ansamblio vadovė Danguolė Varmene ir „Spindulio ansamblyje „kažkodėl choro vadovas muz. Viktoras Ralys 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
netrukus atsiras daugiau naujų 
narių. 

Aur is J a r a š ū n a s 

„ S P I N D U L Y S " ŠOKA IR 
D A I N U O J A 

Los Angeles LB „Spindulio" 
ansamblio energingi jaunuoliai 
šiemet šoko ir dainavo ne tik 
pietinėje Californijoje, o taip pat 
Phoenix, Arizonoje ir Las Ve-
gas, Nevadoje. 

Šįmet „Spindulys" ypatingai 
švietė, nes atsirado naujas, pasi
ryžęs dirigentas Viktoras Ralys. 
Nesenia i a t s ikė lęs iš New 
Yorko, šis „energijos kamuolys" 
prikalbino jaunimą ne t ik atsi
minti žodžius ir dainuojant 
pilnai išsižioti, bet išmokė juos 
sukurti ir gražų balso toną. 
Rezultatas buvo nuostabus ir 
ž iū rova i r e i š k ė nuoš i rdų 
džiaugsmą išgirdę naują „Spin
dulio" chorą. 

Pirmu metų kelionė buvo au
tobusu į Phoenixo karštį, pra
tur t int i tos lietuvių kolonijos 
Vasario 16 šventės minėjimą. 
Nors kelionė truko daugiau 
negu dešimtį valandų, an
sambl io n a r i a i juokavo , 
dainavo, pokštavo. Daug padėjo 
iš L ie tuvos b e s i l a n k a n t i s 
jaunuolis Gytis, kuris išmokė ir 
užtraukė dainas dainuojamas jo 
kaime prie Utenos. Autobusui 
lekiant per dykumas, linksmai 
skambėjo „Eisim, boba, žirnių 
kult. ." 

Phoenixe į šio naujo choro 
pasirodymą maloniai reagavo 
susirinkę lietuviai. Giedojom 
bažnyčioje ir vėliau pasirodėm 
Sun City lietuviams. Salėje stin
gant vietos, šokiai buvo atlikti 
lauke, saulei kepinant, bet 
netoli gaivinančio baseino, 
kuriame po programos atsirado 
net keli šokėjai. 

Vasario mėnesį „Spindulys" 
pasirodė Los Angeles Vasario 16 
minėjime, tradiciniame Blynų 

. .Reąuiem a e t e r n a m " ta i 
šventovei, kuri daugelį metų 
puošė rašytojo U. Sinclair 
romane ..Džiunglės" aprašytą 
Chicagos skerdyklų rajoną ir 
svarbiausiai istorinę Lituanicos 
gatvę. 

baliuje ir Rytvi Europos kultū
ros parodoje, UCLA universi
tete. Pirmame pasirodyme Los 
Angeles visuomenė nustebo iš
girdusi „Spindulio" dainavimą. 
Nemaža i dalyvių atsistoję 
pagerbė dirigentą Ralį. 

Balandžio 7 ir 8 dienomis 
„Spindulys" lankėsi Las Vegas 
mieste, ten vykusiame Tarptau
tiniame festivalyje. Pirmą dieną 
spinduliečiams teko bandyti 
savo laimę šio nemiegančio 
miesto kasinose ir kiek tilpo 
prisivalgyti šonkaulių už 3.99 
dol., bet kitą dieną atėjo laikas 
pasirodymui. Konvencijos cen
tre egiptietės ..kratė bambas", 
kiniečiai grakščiai lingavo 
kūnus, o lietuviai greitai suko 
malūną. Į Las Vegas su „Spin
duliu" važiavo 5 studentai iš 
Lietuvos, studijuojantieji Seat-
t le universitete. J ie buvo 
pakviesti praleist dalį Velykų 
atostogų sti Los Angeles 
lietuvių jaun.nu. 

Šiais metai? K.ai Lietuvos var
das švietė pirauose laikraščių 
puslapiuose Ir žurnalistų buvo 
dažnai minimas, amerikiečių vi
suomenėje kilo noras pamatyti 
dalį Lietuvos kultūros. Kvie
timai „Spinduliui" nesibaigė. 
Vieną diena pasirodymas Mary-
mount gimnazijoje, kitą dieną 
kiniečiai kviečia šokti jų ruoš
toje demonstracijoje ir taip to
liau. ..>:;: į du l io" vadove 
Danguole Varnienė sugebėjo 
surasti gana šokėjų kiekvienai 
progai. 

Balandžio 3 dieną buvo ruo
šiama metinė Jaunimo šventė, 
kuri šįmet buvo „kontroversiš
ka". Tą savaitgalį Gorbačiovas 
lankėsi San Francisco mieste ir 
nemaža grupė losangeliškių 
planavo važiuoti šiaurėn tinka
mai sutikti Sovietų Sąjungos 
prezidentu ..Spindulio" vadovy
bė nutarė, kad buvo per vėlu 
nukelti šventę, t a i jos 
neatšaukė, kaip kai kurie akty
vistai reikalavo. Buvo nuspręs
ta, kad šventė įvyks su tais šo
kėjais, kurie negalėjo vykti į 
San Francisco, ir pasirodys žiū-

LIETUVIU DIENOS, 1990 

Prasidėjo vasara — gražus 
oras, atostogos... Tie mėnesiai 
greit prabėgs. Ar nebūtų įdomu 
užbaigti vasara su ypatingą 
lietuvišką šventę Los Angelėje? 
Rugsėjo 22 ir 23 dienomis įvyks 
kasmetinės Los Angeles Lietu
vių dienos, tradicinis maistas, 
lietuviškas menas ir prekyba. 

Lietuvių dienų komitetas 
norėtų paskatinti ir maloniai 
pakviesti prekiautojus iš visos 
Amerikos ir Kanados atvykti į 
mūsų šventę, rugsėjo 22 ir 23 
dienomis. Šių metų šventėje 
laukiama daug lietuvių bei 
amerikiečių; puiki proga skleis
ti lietuviškas tradicijas ir papro
čius. 

Atvažiuokite j mūsų šventę, 
pas idž iaugs i te gražiu oru. 
puikia lietuviška programa, 
maistu. įspūdingom parodom, 
susitiksite seniai bematytus 
draugus. 

P rekyb in inka i , norintieji 
dalyvauti Lietuvių dienose, 
skambinkite Birutei Šakalienei. 

1990 M. KEUONĖS į LIETUVĄ 
10-15 dienų ekskursijos su palydovais — 

7-11 dlsnų Uatuvoje 
Iš BOSTONO, ČIKAGOS IR NIUJORKO 

Spalis—Gruodis 

LIETUVA IR ČEKOSLOVAKIJA 
15 dienų kelionė, 10 Ustuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 naktys 
Prahoje. Oro linija — CZECHOSLOVAK AIRUNES 

Kelionė #105 
Spalio 1-15 
Vienam asm. kamb. 

$2,159.000 iš Bostono ir Niujorko 
$2,359.00 iš Čikagos 

$199.00 

LIETUVA IR ČEKOSLOVAKIJA 
12 dienų kelionė, 8 dienos Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 1 naktis 
Prahoje. Oro linija — CZECHOSLOVAK AIRLINES 

Kelionė # 1 0 6 
Lapkričio 5 -16 
Vienam asm. kamb. 

$1,699.00 iš Bostono ir Niujorko 
$1,899.00 iš Čikagos 

$169.00 

KALĖDOS IR N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Prahoje. Oro linija — CZECHOSLOVAK AIRUNES 
Kelionė # 1225 $1,799.00 iš Bostono ir Niurjorko 
Gruodžio 2 1 - sausio 4 $1,999.00 iš Čikagos 
Vienam asm. kamb. + $219.00 

N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Prahoje. Oro linija — CZEKOSLOVAK AIRLINES 

Kelionė #1280 $1,799.00 iš Bostono ir Niujorko 
Gruodžio 28-Sausio 11 $1,999.00 iš Čikagos 
Vienam asm. kamb. + $219.00 

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės { 
BALTIC TOURS * 77 Oak St., Suite 4 * NEWTON, MA 02164. 
Tel.617/965-8080 * Fax 617/332-7781 

yi^d^ 

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ! 
SIŪLOME PIRMĄSIAS TIESIOGINES KELIONES į VILNIŲ! 

TORONTO-KOPENHAGA—VILNIUS—KOPENHAGA—TORONTO 
Išskridimo datos: Grįžimo datos: 
Birželio 25 Liepos 19 
Liepos 18 Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 13 Rugpjūčio 29 

Bilieto kaina $1299.00 Kan. 
(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinki arba kitus miestus, pagal 

galiojančias taisykles.) Aptarnaujame lietuvius iš įvairių vietovių. Užsakymus priimame ir 
laiškais, ir telefonu. SVARBU UŽSAKYTI VIETAS DABAR! 

Atiiekamos paslaugos: 
* Užsakomi ir išrašomi lėktuvų bei traukinių bilietai. 
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomavimui, pramoginės kelionės. 
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams. 
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei kiti dokumentai. 
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai ir pinigai. 

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiems skridimams į Lietuvą 
1991 m. Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje Toronte: 
Tel.: (416)769-2500, Telex 06-967812, Fax (416)763-6279 
2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario MOS 1M7, Canada. 
Pranešame, kad Vilniuje įsteigtas „Audra Travel Corporation" skyrius, kuriame 
dirba 5 darbuotojai. Įstaigos adresas: Vilnius, Tumo-Vaižganto 9 /1 . įstaiga bus 
atidaryta lankytojams po remonto šių metų vasarą. 

STATYBA JAU BAIGIASI!!! 
Pasaulio lietuvių centre. Lemonte. ..condomimums" baigiami 
statyti, č ia pirkėjai ras 
GERIAUSIĄ PIRKINį ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar galima pirkti šie ..condommiums": 

Visi kiti jau užpirkti 

(2) 1 miegamasis, vonia, salonas, virtuvė, dmette" 
(2) 1 miegamasis. 10x13 raštinė, vonia, salonas, virtuvė. ..dinette 
(2) 1 miegamasis. 23x13 8 salonas/valgomasis, vonia, virtuve 
(2) 2 miegamieji. 2 vonios, salonas, virtuve 

Kiekviename ..condommium" bus: daug langų nauja virimo plyta 
ir šaldytuvas, centrinis šaldymas. 

Pastate bus keltuvas, 
daiktams susidėti. 

skalbykla, atskiri sandėliai didesniems 

Smulkesnei informacijai skambinti Rūtai Sušinsklenei 
(708) 301-0880 ar (708) 257-7114 

arba rašyti 
Century 21 Pr lm* Raal Estate 

14300 S. Bell Rd 
Lockport. III. 60441 

f\£) midkind 
• • • • r .Savinas Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ECE 
LEN0ER 

. I 



LIETUVOJE IŠRINKTA GROŽIO 
KARALAITĖ 

Liepos 15 d. Lietuvoje buvo iš- Taira Milušauskaitė. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. liepos men. 28 d. 

ŽALGIRIS IR GRAŽINA 

AGUONA ST. SEM£MEN£. 6507 TBOY ST., CHICAGO. ILL. 806X9. TELEF. (312) 925-5988 

„GIEDRA" ŽYMIAUSIA MOTERIM 
IŠRINKO A. GRINIENĘ 

Ateitininkų „Giedros" korpo
racija kas antri metai išrenka to 
laiko žymiausią moterį. Šiemet 
tokia moterim išrinkta Alina 
Grinienė, gyvenant i Miun
chene, Vokietijoje. 

PAULIUS J U R K U S 

veiklą sustabdė, bet pokario 
metais jos atsikūrė 1950 Chica-
goje. 1954 m. ten suorganizavo 
ir studenčių ateitininkių korpo
raciją. 

Alina Grinienė — pagerbta ..Giedros" narė 

Kas ta „Giedra"? 
..Giedra" yra studenčių atei

tininkų korporacija. įsikūrusi 
dar L ie tuvos u n i v e r s i t e t o 
laikais 1926 spalio 3 d. Tada ji 
vadinosi ateitininkių draugovė, 
1930 meta i s pa s ivad ino 
korporacija. 

iwC Korporacijos tikslas — ugdy
ti pilną moteriškumą, tapti 
susipratusia ir veiklia lietuve 
katalike ir savo profesijos spe
cialiste. Korporacijos šūkis — ,.\ 
kalnus, į viršūnes!". 

Prisimintina ir tai. kad jos 
garbės nariais buvo prof. Stasys 
Šalkauskis ir rašytoja — peda
gogė Šatrijos Ragana — Marija 
Pečkauskaitė. Tai ir nusako, 
kodėl pasirinko tokį šūkį. nes 
norėjo pada ry t i gyvenimą 
kilnesnį, gražesnį. 

Anais laikais korporacijos 
veikla buvo plati, buvo net 
kelios veiklos sekcijos. Aktyviai 
dalyvavo ir l i te ra tūr in iame 

^ gyvenime, dalyvavo pirmame 
moterų literatūros vakare 1930 
gruodžio 7 d. I lietuvių kalbą 
vertė katalikų rašytojų vei
kalus. Veikė ir pavasarininkų 

.„ organizacijoje. Lietuvių Ka
talikių moterų draugijoje. Bai-

• - gusios studijas, buvo vadinamos 
vyresniosios giedrininkės. Da-

. bar korporacija turi apie 140 
-.• vyresniųjų giedrininkių. 

Okupacijų metai išblaškė jas. 

„Giedros" v a d o v y b ė 

..Giedra" Chicagoje turi 56 
nares. Valdybą sudaro: pirmi
ninkė Raminta Marchertienė. 
Rima Balčiūnienė — sekretorė. 
Irena Jurijonienė — sekretorė. 
Albina Dumbrienė — iždininkė. 
Lima Česnaitienė — valdybos 
narė. 

Per korporacijos susirinkimą 
pasiūlomos kandidatės ir tada 
viešai.balsuojama. Alina Gri
niene gavo 85 procentus visų 
balsų. 

Kitos žymiosios moterys 

1986 m. žymiąja moterim 

rinkta „Mis Lietuva-90". Gra
žuolės karūna pasipuošė 21 
metų amžiaus klaipėdietė stu
dentė Greta Bardąvelytė. Jai 
taip pat teko ir „Mis Gracija" 
titulas. Naujajai nepriklauso
mos Lietuvos gražuolei konkur
so sponsorė italų firma „Triade" 
dovanojo automobilį ..Fiat 
UNO". J i taip pat laimėjo ke
lionę į Meksiką ir Vokietiją. 

Pirmąja „Vicemis" tapo taip 
pat klaipėdietė studente Jūratė 
Kunevičiūtė, antrąja - vilnietė 
banko tarnautoja Jūratė Gūžy-
tė. trečiąja — kaunietė studentė 

jaunuosius prie savęs, juos savo 
gerumu vedė prie gėrio. 

Vokietijoje j i mokytojavo 
Niurtingeno ir Schvvaebisch 
Gmuendes gimnazijose. Ir čia 
pasireiškė kaip jaunimo or
ganizatorė. Kūrė tautinių šokių 
grupeles, rengė įvairias pro
gramas minėjimams, šventėms. 
Čia pasižymėjo savo kūrybiniu 
išradingumu, įvesdama poezi
jos, baleto ir tautinių šokių 
pasirodymus. 

Išemigruoti negalėjo, nes jos 
vyras dr. Jonas Grinius kadaise 
buvo sirgęs džiova, ir jo į 
Ameriką neįsileido. 

Liko gyvent i Vokietijoje, 
įsikūrė Miunchene ir iš ten 
vystė labai plačią visuomeninę 
veiklą. Buvo Pabaltiečių 
Moterų tarybos nare ir atstovė 
Vokietijoje, dirbo Balfe, 
Amerikos Balse, Lietuviškoje 
Vasario 16 gimnazijoje buvo 
mokytoja ir bendrabučio vedėja. 
Čia ji su savo tautinių šokių 
grupe labai sumaniai reprezen
tavo gimnazijai ir lietuviams 
vokiečių tarpe — išgarsino juos 
vokiečių spaudoje. 

Žinome, kad Europoje organi
zuojamos studijų savaitės. Prie 
jų organizavimo ji yra bene 
daugiausiai prisidėjusi. Veikė 
Lietuvių Fronto bičiulių tarpe, 
ateitininkuose, juos telkė į tas 
studijų savaites, drauge orga
nizavo ir jaunimo tautinių šokių 
grupes, pasirodymus Miun
cheno miesto aplinkoje. 

Nuo 1967 metu ji dirbo Euro
pos lietuvių pastoraciniame cen-

Alina Miliušytė-Grinienė yra t r e - J o s iniciatyva organizuota 
gimusi pirmojo didžiojo karo r yš ia i s u L> e t u v a , teikta 
metu 1916 kovo 28 d. Tvėrėje, pagalba, 
kur jos tėvai buvo karo išblokš- A n a i s P°kano metais ji globo
ti jo ir žymiuosius profesorius — 

Po karo, susidarius saly- istoriką Zenoną Ivinskį, filosofą 
gom, jie visi grįžo į Lietuvą, į Antaną Macemi. Per visą jų 
Babtus prie Nevėžio. O Babtai gyvenimą palaike ryšį su jais ir 
tai buvo nerimo pilna apylinkė, stengėsi padėti <ad jie turėtų 
Čia norėjo susiorganizuoti net sąlygas atsidėti savo darbui, 
a t s k i r a Babtų respub l ika . Jos vyras dr. J nas mirė 1980 
Sen iau vyravo lenkiškoji lapkričio 10 d. Dabar atsidėjusi 
kultūra, gyveno apsčiai šlėktos, tvarko jo literatūrinį palikimą. 
Visa tai paskui keitėsi, pamažu rūpinasi, kad būtų išleista 
Lietuva įsitvirtino visur. studija apie jo kūrybą. 

Alina mokslinosi Kaune. 1935 Amerikoje ji lankėsi bent 
m. baigė Šv. Kazimiero gimna- keletą kartų, bet čia nepasiliko, 
ziją ir įstojo į VDU universiteto, nes ji įaugo Eur >pos kampely-
teologijos-filosofijos fakultetą, je, Miunchene J. ten yra labai 
filosofijos skyrių. Studijavo lie- reikalinga. J; yra ^ ta geroji 
tuvių ir prancūzų kalbas, pėda- r a n k a , kur; pr iglaudžia 
gogiką, psichologiją, 1943 lietuvius keleivius, juos vedžioja 
metais universitetą baigė diplo- P<> Miuncheną po kitas vietas, 
muotos roman i s t ė s t i t u lu suteikia jiem paramą. Dar ir 
Vilniuje. dabar į ją atsiremia įvairių or-

Istojusi į Vytauto Didžiojo ganizacijų veikla, kultūriniai 
universitetą Kaune, įstojo ir į renginiai , studijų savaitės, 

Konkurse dalyvauti norą pa
reiškė 79 merginos. I pusfinali Liepos 15 dieną Lietuvoje 
pateko 17, o finale liko dešimt buvo paminėta Žalgirio mūšio 
pretendenčių į karūną. Rengi- 580 metų sukaktis. Tą pačią 
nio lygis artėjo prie vakarie
t i škų standartų. Žiūrovams 
turėjo patikti merginų atlie
kami šokiai, dainos, V. Kerna
gio vedamas talentų pasirody
mas, ..Gracijos", „Elegancijos" 
tura i . 

Nors toji veikla buvo toli už 
tėvynės Lietuvos, ji niekada 
nepasimetė, neprarado savo li
nijos. Tokia šviesi, visada besi
šypsanti, pasirengusi padėti 
kiekvienam lietuviui, ji pasi
t raukė iš mūsų tarpo, paliesta 
senatvės. Tokia ji ir išliks 
žymioji moteris, veikėja ir 
diplomatė, suderinusi savyje 
Ameriką ir Lietuvą, ir vis dėl to 
savo gyvenimą a t idavus i 
Lietuvai. 

Nijolė Sadūnaitė, išaugusi ir 
subrendusi komunistinio re
žimo kankinamoje Lietuvoje, 
pasirinko kitą kelią — gilaus 
religingumo ir aukos kelią, per 
maldą, pasiaukojimą, per di
džiausią kančią ji visiem liudijo, 
kad Lietuva yra giliai krikščio
niška ir tokia turi išlikti atei
čiai. Savo drąsa bet kokioje situ
acijoje ginti žmogaus laisvę, jo 
ištikimybę religijai, ištikimybę 
Kristui, per savo auką ji pasi
darė garsi visame pasaulyje. Ji 
parodė, kaip lietuviai ištikimai 
siekia savo tikslų ir tokiu 
šventu religingumu įprasmina 
savo gyvenimą. 

O k a s ta Alina Grinienė? 

Kas seka lietuviškąjį gyve
nimą, tautinių šokių grupes, tas 
yra ją girdėjęs, gal net pažinęs, 
svečiavęsis jos namuose. 

Klaipėdietė studente Greta Bardą 
velytė — naujoji „Mis Lietuva-90'" 

Konkurse viešniomis dalyva 
vo gražuolės iš Latvijos, Estijos. 
Lenkijos. Uzbekijos, Gudijos. 
I š Ispanijos buvo a tvykę 
jaunavedžiai Arvydas ir Ingri
da Saboniai. Kaip žinia, Ingrida 
Sabonienė yra buvusi „Gražioji 
vilnietė — 88". 

* Hamil tono Lietuvių ka
tal ikių moterų skyrius išsirin
ko naują valdybą: pirmininke 
M. Vaitonienė, vicepirm. Z. 
Rickienė, sekr. E. Liaukienė. 
ižd. M. Kybartienė, soc. reik. 
vedėja R. Choromanskytė , 
renginių vad. D. Jonikiene ir B 
Skevereckienė. Susirinkime 
buvo aptarta platesnė veikla ir 
santykiai su Lietuvos Caritas. 

..Ponyte" (ar tik ne prof. Ivin
skio sugalvotas terminas) , 
linkime jai daug daug sveikatos 
ir toliau savo meile šviesti ir 
spinduliuoti visiems. Tegu 
Dievulis palydi visus jos darbus! 

O kas ta premija? 
Galima išrinkti ir paskelbti, 

kad tas ar anas garbingas. Šį 
kartą įteikiama ir premija. Ta 
premija yra 2000 dol. Jos me
cenatas prel. Juozas Prunskis. 
Su pagarba reikia jam dėkoti. 

Ir š is žymiosios lietuves 
išrinkimas išreiškė „Giedros" 
korporacijos idealus — „Į 
ka lnus , į viršūnes!" Nepa-
skęskime kasdieniniame pil
kame gyvenime. Tegu tą gyve
nimą sudinamina, įprasmina ir 
iš įvairių pusių apšviečia tokie 
„Giedros" sumanymai — iš
rinkti lietuvę moterį. Tegu į 
mus spinduliuoja savo kilnumu 
tos išrinktos žymiosios moterys' 

dieną Lansing, Michigan, buvo 
paminėta Gražinos Kriaučiū
nienės penkiasdešimt metų 
amžiaus sukaktis. Gražina gimė 
istoriko Prano ir mokytojos 
Elžbietos Paultkonių šeimoje 
paskutinėse nepriklausomos 
Lietuvos dienose. Sekė okupaci 
jos, bėgimas, stovyklos, kuri 
masis Amerikoje. 

Gyvendama putnamiečių se 
sėlių bendrabutyje. Gražina 
baigė Putnamo katalikų akade 
miją. Toliau studijavo Amhurst 
kolegijoje, Clark ir Loyola uni
versitetuose. 1962 metais ište
kėjo už Romualdo Kriaučiūno. 
Nors ir gyvendama toliau nuo 
lietuviškų telkinių, stengėsi gy
venti lietuviškoje dvasioje. 
Augindama mažamečius sūnus. 
Kankakee mieste (į pietus nuo 
Chicagos), suorganizavo ir vado
vavo šeštadieninei mokyklai, 
kurių lankė arti dvidešimt 
lietuviukų. Išsikėlus į St. Louis 
miestą, ten organizavo labdaros 
vajus bei rinkliavas. Pirmąja 
baigė kosmetologijos akademija 
ir kurį laiką toje profesijoje dir
bo. 

Nuo jaunystės aktyviai daly
vauja ateitininkų veikloje — sto
vyklose, kursuose, spaudoje, 
valdybose, komisijose. Priklaus*' 
tautinių šokių šokėjų grupei. 
Buvo Jaunųjų ateitininkų są 
jungos valdyboje, programos 
komisijoje. Viena iš „DAI
NAVA 30" leidinio redaktorių; 
JAS stovyklų ir Dainavos jauni
mo stovyklos regis t ra tore , 
korespondentė . Energ inga 
. . JAS programos vadovo" 
bend rada rbė ir redak torė . 
Mėgsta skaityti ir rašyt i . 
Patyrusi stovyklautoja ir ke
liautoja. Daugelio reportažu 
autorė. Kaip akredituota dien
raščio „Draugo" korespondentė 
dalyvavo pasaulinėse parodose 
ir jas įdomiai apraše. Turi foto 
laboratoriją ir ten „kuria" foto 
reportažus. Savo ilgesniais re
portažais aprašė keliones — i 
Aliaską. Floridą. Nova Scotia, 
Lietuvą ir kitur. 

Yra nemažai rašiusi šeimos, 
jaunimo, religinėmis bei kultu 
rinėmis temomis. ..Laiškai 
lietuviams" konkursuose yra 
laimėjusi visą eilę premijų Kai 
kurių jos straipsnių ištraukos 
buvo spausdintos Lietuvoje dar 
prieš paskutiniųjų metų pasi 
keitimus. Gražina yra sumani 
organizatorė. Gyvenamajame 
mieste yra vos keletas lietuviu 
šeimų, bet jos iniciatyva ten su 
organizuota Lietuvių Bendruo 
menės apyl inkė. Lietuvos 
Krikščionybės 600 metų sukak 
ties proga ji Michigan sostinėje 
Lansinge suorganizavo gana iš
kilmingą minėjimą Svč. M. Ma 
rijos katedroje. Bendradar 

Gražina Kriaučiūnienė 
biauja vyskupijos savaitraštyje. 
Lansinge lankantis svečiams iš 
Lietuvos, ji juos lydi susitiki
muose su vietos vyskupu ir ki
tais pareigūnais. Jos namuose 
yra viešėję laisves kovotojai, 
mokslininkai, tu r i s ta i iš Lie
tuvos. 

Gražina su vyru užaugino tris 
sunūs: Aidą. Arą ir Aldą. Visi 
yra baigę ..Žiburio" lituanistinę 
mokyklą Detroite. Jie atl iko 
lietuvybės stažą Dainavos jau
nimo stovykloje, kur keletą 
metų talkino stovyklose admi 
nistratoriui. Visi baigę aukštąjį 
mokslą, su savo specialybėmis 
ir diplomais. Jauniausias sūnus 
Aldas,baigės inžinerijos studi 
jas. metus dirbo Lietuvoje. Ten 
būdamas pamilo tėvų kraštą ir 
yra kviečiamas ateinančių vasa
rų ten grįžti. 

Šios gražios sukakt ies proga 
draugai ir artimieji Gražinai 
linki sveikatos, kūrybingų metų 
ir Dievo palaimos. 

K.R. 

* Zita P r a k a p a i t e , bai
g ian t i s t u d i j a s m a g i s t r o 
laipsniui Londono VVestern 
universitete, su draugų pagalba 
pravedė univers i te te parašų 
rinkimo akciją dėl Lietuvos 
nepriklausomybes pripažinimo. 
Pasirašė universiteto profeso
riai, lektoriai, tarnautojai bei 
studentai. Parašai buvo išsiųs 
t i į Otavą. P rakapa i te . Dana 
Dirmantaite ir V Čuplinskas, 
buvo n u v y k ę į O t a v ą 
demonstruoti. Ten jiems pavyko 
pasikalbėti su užs. re ikalų 
ministru J. ("larku ir kitais par 
lamentarais Lietuvos reikalais. 
Labai gražu matyt i , kai čia 
gimęs jaunimas jungiasi kovon 
už Lietuvos nepriklausomybe. 

* Vidos S i d r y t ė s lietuviško 
kūrybinio žodžio konkurse liepos 
14 d. Dainavoje jaunųjų atei
tininkų stovykloje p i rma vieta 
su .'55 dol teko Linai Sidrytei už 
jautriai aprašytą šeimos pergy
venimą. Antrą vietą su 15 dol. 
gavo Rima Viliamaitė už dailiai 
p e r s k a i t y t ą e i l ė r a š t i . Sių 
premijų mecenatas y ra dr. R. 
Sidrys. 

buvo išrinkta Lietuvos konsule ateitininkų meno draugiją „Šat- svečiai iš Lietuvos ir nauji ryšiai 
riją", dalyvavo visame ateiti- su Lietuva, 
ninkiškame jaunimo judėjime. Alina troško raniai dirbti Lie-
Dar Lietuvos respubl ikos tuvoje, kokioje Kauno gimna-
laikais ištekėjo už savo profeso- zijoje, troško ^nkyti jėzuitų 
riaus dr. Jono Griniaus, kuris bažnytė lę , veikti su ka-
savo filosofija, savo kūryba irgi talikiškomis "^anizacijomis, 
skleidė idealizmą, ugdė taurųjį skleisti eėrį ir r."ilę visų tarpe, 
žmogų. Savo filosofija, savo bet didžiąją -~vo gyvenimo 
veikla abu sutapo. Abu buvo dalį praleido iš tėvynės išblokš-
prancūzų kultūros ir jų mokslo ta. Ir tai jo? nepalaužė. J i 
gerbėjai. įprasmino sav .r-'venimą didele 

Prasidėjus Lietuvos okupaci- ir plačia veikla Vokietijoje, 
joms. Alina jau 1941 metais įsi- suteikdama pagalbą visiems, 
traukia į aktyvią rezistenciją. Ir kas tik į ją kreipėsi. J i neparašė 
toje rezistencijoje vienokioje ar nei knygų, ne: vadovėlių, bet j 
kitokioje formoje išsilaikė visą visų širdis įraše *ad gyvenimas 
gyvenimą. t ampa prasrr. įgas tik per 

meilę, per pasiaukojimą ir dar 
bą Lietuvai 

Savo siela ji buvo pedagogė - Sveikindam: mieląją Aliną, 
mokytoja, kuri su meile glaudė kurią visi art " eji vadindavo 

J u z ė Daužva rd ienė . 1988 m. 
— Nijolė Sadūna i t ė , o šiais 
1990 metais — Alina Grinienė. 

Pirmąsias dvi žymiąsias mo
teris dauguma gerai žino Juze 
Daužvardienė. gryna Amerikos 
lietuvaitė, čia išsimokslinusi, 
nuo pat savo jaunystės ištikimai 
tarnavo Lietuvai. Veikė įvai
riose organizacijose, ištekėjusi 
už Lietuvos konsulo dr. P. Dauž-
vardžio įsijungė \ jo misijos 
darbą Jam mirus, toliau ejo 
konsulės pareigas. 

Ji sugebėjo visus jungti, 
visiem patarnauti , padėti, kad 
tik Lietuvai greičiau ateitų švie
sesnes dienos. J i buvo tauraus 
lietuviško sugyvenimo pavyz
dys. J i į p r a smino savo 
gyvenimą per veiklą Lietuvai. 

Da rbas su j a u n i m u 

«*» -w- mm " 

diica^os Lietuvių Moterų klubo 1990 m gintarelės ir ju palydovą, Pirmoj eilėj: Darius Mar 
chertas, Jennifer Simenaite, Marui* Tijūnėlis. Richmond Green, (Ima Simen.ute. Vidas Paulius. 
Todd Glavinskas. Laura Kotlarvte .James Sobczek, Raminta Bilute. Antanas Hilus Antroj eil«-j 
Edward Slivmskas. Rita Kankute, Jonas Adickas. Linas Paulius. Chnstina Aleksandravičiūte 
Tauran Gaižutis, Kovaldas Balčiauskas 

«*tfaa»fr-'£i£: -
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PIRMASIS ŽINGSNIS 
I ANTRĄJĮ ŠIMTMETĮ 

Naują „Varpą" pasklaidžius 

J O N A S DAUGĖLA 

P e r n a i v i sa l i e tuv ių 
tauta iškilmingai prisiminė dr. 
Vinco Kudirkos „Varpo" šimt
mečio sukaktį. Šia proga buvo 
išleistas ir praėjusių metų 
sukaktuvinis „Varpo" žurnalo 
Nr. 24. Tad šių metų „Varpo" 
Nr. 25 tenka skaityti pirmu 
žingsniu į antrąjį šimtmetį. 

J. Daugėla šiame numeryje iš
samiai apžvelgia šimtmečio 
prisiminimų visas apraiškas. O 
šios apraiškos apėmė veik visas 
mūsų kultūrinio ir visuome
ninio gyvenimo sritis. Bet svar
biausia, kad šios sukakties 
prisiminimas rado labai platų 
atgarsi ir Lietuvos žemėje. 

Deš imtmečia is bolševikai 
visais būdais niekino dr. V. 
Kudirką, „Varpą" ir varpinin
kus. Bet praėjusiais metais ne 
kas kitas, o pats komunistų par
tijos centro komitetas paragino 
v i suo t ina i ir i šk i lminga i 
prisiminti „Varpo" sukaktį. Iš 
Paežerių į Vilnių buvo atvežtas 
dr. V. Kudirkos smuikas ir 
iškilmingoje akademijoje tuo 
smuiku buvo pagrota „Tautinė 
Giesmė". O juk metai iš metų 
šios giesmės giedojimas buvo 
laikomas sunkiu kriminaliniu 
nusikaltimu ir kaltininkai bau
džiami sunkiomis bausmėmis. 

Iš viso šio paskutiniojo nu
merio turiniui paruošti red. A. 
Kučys, be savęs, dar sutelkė 12 
talkininkų. Vedamajame redak
torius apžvelgia mūsų tautos 
pastangas vėl atgauti nepri
klausomybę. J is vaizdžiai paly
gina šiandienines išeivių pa
stangas su 1918 metų laiko
tarpio išeivių politine tautine 
ve ik la . Tač iau ir t a d a ir 
š iandien visa mūsų t a u t a 
gyvena tikėjimu, kad „Geriau 
jau gyventi vien duona ir van
deniu, bet būti laisvam, nes lais
vam yra viltis susikurt geresnį 
gyvenimą, kai tuo tarpu paverg
tam lieka tik žiūrėti, kaip jo dar
bo va is ia i s t u n k a niekad 
nepasotinamas pavergėjas". 

Lietuviai Californijoje 
• Atkelta iš 4 psl.) 
organizuojamoms Lietuvių die
noms — rugsėjo 22-23 dienomis. 
Kitas svarbus „Spindulio" dar 
bas, tai ruošimas mok. Onos 
Razutienės „Spindulio" knygos. 
Tam tikslui ruošim renginius, 
rinksime aukas, tvarkysime 
nuotraukas, nes norim gerai pa
ruošti tokį svarbų leidinį — Los 
Angeles jaunimo istoriją per 40 
metų išeivijoje. O tam reikia 
laiko ir pasiaukojimo. Jau 
pramatyta pavasarį, per „Spin 
dūlio" ruošiamą madų parodą, 
visuomenei pranešti knygos 
išleidimo datą. Nuolat prašome 
visus narius, dabartinius ir 
ouvusius, prisijungti prie šio 
iarbol 

Danguolė R. Varn ienė 

Tautos išsilaisvinimo ir bū
simo laisvo gyvenimo problemos 
visiems sukelia labai daug 
galvosūkių. Ypačiai daug ir 
sunkiai sprendžiamų klausimų 
kelia ekonominio tautos ūkio 
pertvarkymo klausimai. Tad ir 
tenka tik džiaugtis, kad jau ir 
šiandien šias problemas svars
to tiek Lietuvos, tiek išeivijos 
specialistai ir mokslininkai. 

„Varpe" yra paskelbtas iš
samus dr . A. Vasi l iausko 
straipsnis. Šiame straipsnyje 
autorius akademiškai aptaria 
Lietuvos ekonominio sava
rankiškumo klausimus. Saky
čiau, kad šis išsamiai ir moksliš
kai paruoštas straipsnis sudaro 
šio „Varpo" turinio pagrindą. 
Kai kurie autoriaus teigimai ir 
išvados kai kam gali sukelti ir 
stiprių abejonių. Tačiau tai 
turėtų versti ir kitus veikėjus 
bei akademikus visus šiuos 
klausimus plačiau padiskutuo
tuos . 

Dr. K. Karvelis, varpinin
kams tradiciniu jau t rumu, 
svarsto Lietuvos ūkininko per
spektyvas. Netenka abejoti, kad 
visos tos perspektyvos yra ypa
tingai svarbios, „kai Lietuva, 
vadovaujama Sąjūdžio, skubiai 
artėja prie nepriklausomybės". 
Jis teisingai gyvena varpininkų 
sroves tikėjimu, kad Liecuvos 
ūkininkija, jei tik grįš į savo 
žemę, buvo ir bus Lietuvos 
nugarkaulis . Tik vargu, a r 
Lietuvos buvusio kaimo roman
tika patrauks atgal į sodžių 
okupacijos metais gimusią ir 
materialistinėje aplinkoje užau
gusią lietuvių kartą? Turbūt 
daugiau yra pagrindo spėlioti, 
kad tos kartos žmonės grįš į 
žemės ūkį, jeigu tas ūkis pati
kins jiems geresnę kasdieninio 
gyvenimo aplinką ir svarbiau
sia bus pe ln ingas . O šie 
klausimai jau šiandien yra rei
kalingi abipusių studijų. 

Nemaža vietos ir š iame 
„Varpe" skiriama praeičiai. Įdo
mu skaityti B. Novickienės-
Grigaitytės prisiminimus. Ji 
prisimena anuos laikus, kai 
buvo kuriama Nepriklausoma 
valstybė ir jos valstybinis gyve
nimas. Ji buvo gyva šio laiko
tarpio liudininkė ir dalyvė. To 
paties laikotarpio įdomūs ir 
ryškūs fragmentai yra per
spausdinti iš A. Kučio spaudai 
parengtos ..Vileišių monogra
fijos". Dr. V. Sruogienė ypa
čiai vaizdžiai nusako lietuvių 
problemas, kai 1939 m. Lietuvai 
vėl buvo sugrąžintas Vilnius. 
Straipsnyje išsamiai ir vaizdžiai 
aprašyti to meto lietuvių ir 
lenkų santykiai. Šis straipsnis 
yra įdomi ir svarbi istorinė me
džiaga. J. Daugėla prisimena M. 
Sleževičiaus mirties sukaktį. 
Labai įdomi medžiaga yra 
paskelbta ištraukoje iš bolše
vikinės vyriausybes finansų 

CLASSIFIED GUIDE 

Prie Baltųjų Rūmų Washingtone, D.C. Iš kairės: J Lendraitis, adv. R Kelečienė. dr. K. Bobelis 
ir B. R. tarnautojai 

Nuotr J u r g i o Lendraičio 

m i n i s t e n o J . Vaišnoros 
prisiminimų knygos. („Istorijos 
kryžkelių" prisiminimai yra 
išleisti Lietuvoje). Buv. minis-
teris atskleidžia Nepriklau
somos Lietuvos aukso likimo pa
slaptis. 

Šiame „Varpe" yra dr. A. 
Statkevičiaus ir dr. A. Vyčino 
filosofinio ir istorinio pobūdžio 
straipsniai. 

Be visų šių platesnio masto 
s t ra ipsn iu , šio „ V a r p o " 
skaitytojas ras ir keletą poezi
jos kūrinių. O taip pat yra kiek 
vietos skirta ir mūsų visuo
meninių įvykių apžvalgai bei 
trumpai nusakyti ir pasku
tinieji lietuviški leidiniai. Visą 
šią medžiagą paruošė pats 
redaktorius. 

Kiek plačiau ilgesniu straips
niu A. Kučys aptaria paskuti
niąją Br. Railos ,,Kryžkelių" 
knygą. įvertindamas šios kny
gos turinį, autorius nevengia 
pareikšti ir savo asmenišką 
nuomonę bei padaryti savitas iš
vadas. Tad Br. Railos knygos 
aptarimas, sujungtas su savi
tomis A. Kučio išvadomis, yra 
įdomus ir patrauklus skaitinys 
visiems šio „Varpo" skaity
tojams. 

Ir šis naujas is . .Varpo" 
numeris yra kruopščiai paruoš
tas spaucLi ir skoningai apipa
vidalintas. St ra ipsnir kalba 
išlyginta ir korektūra kruopš
čiai patikrinta. Tad šis „Varpo" 
numeris yra dar vienas lietuviš
kos išeivijos žurnalizmo pavyz
dys. Tuo pačiu neabejotinai tvir
tas žingsnis į antrąjį ..Varpo" 
šimtmetį. 

KUN. TAŠIUS EREMINAS 
DVIGUBAS JUBILIJATAS 

gyvenime ir darbuose. Mes 
linkime jam, atšventus gražias 
sukaktis, nepavargti ir dirbti 
toliau lietuvybei ir katalikybei. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Italijoje jau seniai gyvenantis 
rozminietis (I.C.J šiemet švenčia 
dvigubą jubiliejų — 50 metų 
k u n i g y s t ė s ir 75-rių metų 
amžiaus. Kunigu įšventintas 
1940 m. balandžio 14 d. Gimęs 
1915 m. rugpjūčio 11 d. netoli 
Skuodo, Kretingos apskr. Filo
sofiją ir teologija studijavo Itali- S i o u x C i t y . l a . 
joje. Torino universitete lankė 
li teratūros ir filosofijos fakulte- IŠĖJO \ PENSIJA 
tą. Studijavo Trafani mieste 
Sicilijoje. Po 57 metų kunigavimo ir 88 

Frascati mieste netoli Romos metų amžiaus. 38 me tų 
buvo aukštesnes valstybinės klebonavimo Šv. Kazimiero 
mokyklos kapelionas. Nuo 1968 lietuvių parapijoje Sioux City, 
m. g y v e n a . Domodossoloje. Iowa, liepos 2, prel. Simonas 
Šiaurės Italijo- netoli Šveica- Morkūnas išėjo į pensiją ir apsi-
rijos sienos. R sminiečių pro- gyveno su šeimininke Morta 
vincijolui sutikus, vysk. Ant. Kunciene nemokamame 
Deksnio buvo p .skirtas rūpintis viename parapijos namų. arti 
lietuvių reikalais. Daugelį metų bažnyčios. 2515 Washington 
Domodossola mieste rosmi- Ave., Sioux City, Iowa 51106. 
niečių gimnazijoje, kurioje tel. 712-274-2707. 
mokosi arti 600 moksleivių. Prel. S Morkūnas talkins 
rengė lietuviams ir italams tau- naujam administratoriui kun. 
t inius ir rf'iginius suvažia- Marvin J. Boes sekmadieniais. 
vimus. Be to. iš- Zuericko pasi
kviesdavo Jonės Stasiuiienės 
taut in ių šokių grupę „Viltį" 
pašokti ir parodyti lietuviškų 
šokių groži Viename suvažia 
vime dalyvavo ir vysk. A. 
Deksnys. 

Mi lano universiteto buvo 
pakv ies t a s dėstyti l ie tuvių 
kalbą ir kultūrą. Tai dėsto jau 
keliolika metų. 

Kun. T. Ereminas šiuo kar tu 
prašo tik maldų ir dieviškos 
p a g a l b o s t o l i m e s n i a m e 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTF 

Kasdien n u o pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - frOO v. vakaro . 

Visos laidos i* WCEV stoties 
1450 AM banga . 

Adresas : 511 So. Nolton Ave 
Willow Springs . I L. 60480. 

Tel.: <706> 839-2511. Tel-FAX tas pHts 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
23-i6 VV 69 St 
Tel 776-1486 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padekime ok Lietuvai kovoje už jos tei9es 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus. ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupacija 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, jamžindami jų atminti ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRSCert. No. 51-0172223 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

P. O. Box 21073 
V V o o d h a v e n , N .Y . 11421 

Studentai, pasinerkit šią 
vasarą į lietuvių kultūros 

gelmes... 
Važiuokite į Lituanistikos seminarą 

rugpjūčio 5-19 dienomis, 
La Salle Manor, Plano (netoli Chicagos), IL. 

Dviejų savaičių universitetinio lygio lietuvių 
kalbos, istorijos ir literatūros kursai. 

Išmokit tai ko neišmokot šeštadieninėje. 

kirčiavimas • kalbos k u l t ū r a • Lietuva okupacijos lai
kotarpiu* lietuvių romanas • lietuvių poezija nuo Done

laičio iki Maironio • moterys ir vyrai lietuvių 
kultūroje • lietuvių kalbos gramatikom pradmenys 

Rašykite: Lituanist ikos seminaras 
P.O. Box 50660. Cicero, IL 6065<V0660 

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

4 3 6 6 9 3 7 
Elektros ir namu apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraiptls l Harmls Dackys 

T»l. MS 6624 Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti l ie tuv ia i 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REAI.TORS 

GREIT 
PARDUODA 

1 
RIMAS L. STANKUS 

(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba.nonte būti 
Rimo Stankau* Kicentais Nuosa
vybes Įkainavimas n e m o k a m a i . 

atlaikydamas 6 vai. ryta Mišias, 
pasakydamas pamokslą, klau
sydamas išpažinčių ir dar 10:30 
vai. paklausydamas išpažinčių. 

Naujas administratorius 58 
•netų amžiaus, amerikietis, ne-
moka« lietuvių kalbos. — K. 

STIPENDIJOS 
STUDENTAMS 

Illinois valstija pradėjo skirti 
stipendijas studentams, lan
kantiems privačias aukštąsias 
mokyklas. Pirmą tokį pasky
rimą gauna Bradley universi
tete Peoria studijuojantieji 
studentai. 

Parduodame greič iau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui' 
PerKame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS Kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 
(312) 767-6655 

i iptuviams žinomas ir patikimas vardas 

Pulkus investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St ir Harlem; 65.000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs. Suinte
resuoti - NEDELSKITE! 

įkyrėjo miesto triukšmas? Par
duodama nuosavybė prie 5. vienas su 
kitu sujungtų ežerų: 5 atskiri. 2 mieg. 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus 
Tik 2'/2 vai kelio Į rytus nuo Chicagos. 
Indianoje. 

Suinteresuoti skambinkite BUDRAI
ČIUI. 312-767-0600 arba j namus 
312-778-3971 
ONE STOP REAL ESTATE, INC. 

OPEN HOUSE BY OWNER 
3737 W. 70th Street 

Sit . -Sun. — July 2 8 - 2 9 
1-4 p.m 

Young coupie delight Wood burning 
fireplace. oak trim. new carpeting. updated 
kitchen. all appHiances. formai d r.. CA 
maint free exterior. Z'h car garage — mušt 
see $89.900 

H E L P V Y A N T E r . 

Reikalinga moter is gyvent i kartu su 
savininke Marquette Parko apylinkėje 
Butas ir maistas veltui A lga pagal 
susitarimą Skambint i tel — (312) 
434-7174 . 

INSTALLER NEEDED 
For Handicapped Van Modification. 
Eletncal Knovvledge Very Desirable Conve-
ment West Subu'ban location Near I-290 

ADAPT1VE PRODUCTS 
708/832-0204 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudoki te patogiu 
planu atidedant pasir inktus reiK-
mems ypat inga i p roga i Pilnai 
užbaigtu foto nuotraukų aptarna
vimas At idaryta p i rmadien j ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad i ' trečiad susikalbėsi 
' letuvškai 

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

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5610 S. Pu lask i Rd.. C h i c a g o 

PHONE — 581 4 1 1 1 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed Bonded Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vomos kabmetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai pom
pos I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

REAL ESTATE 

03 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gal te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste T priemiesčiuose Sąž>-
nnga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
3E-.BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
5529 S KEDZ'E 

778-2233 

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Š imai t is .Real tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. K*dzi« Ave 
Tel. 436-7878 

Gntuifc KMIEC1K REALTORS 

'OI 7922 s'Pulaski Rd-
CA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

CICERO BLVD. MANOR: puikus 
mūr. . .Georg ian" — 3 mieg., 1Va 
p rausyk los . C/A. 1-mam aukš te 
skalbimui kamb. . didelė virtuvė, 2 au
to garažas. Gera vieta — $107.500. 
Kreiptis angl iškai (708) 839 -0889 . 

Naujo stiliaus 2 butų klasiškas mūro 
namas ir garažas art' 72-tros ir Califorma. 
Skambinti pas 

VALDIS REALTY 
737-7200 arba 737-7202 

Dėl informacijų pirkėjas prašomas paduo
ti savo pavardę ir telefoną. 

FOR RENT 

Modernus butas — apšildomas 
ir vėsinamas. 2-tram aukšte arti 
Marquette Parko bažnyčios. 
Tel 737-7202 arba 737-7200 

I šnuomojamas 1 miegamo butas 
su š i luma, virykla ir šaldytuvu netoli 
Seklyčios suaugusiems. Skambinti 
vakare. 

312 -776 -4371 

Išnuomojamas condomin ium 
Three Pa lm Point , St. Petarsburg 
B a a c h , F l o r i d a . V I S I ge r i aus i 
patogumai, dėl informacijos, skambinti 
vakarais: 

1 519 966-3663 

FOR SALE 

Parduodamas apartmentinis 11 
cu . f t . ša ldytuvas — 1 m senumo, 
kaina 200 dol. Skambinti 471-8380 ar
ba 7 7 8 - 2 3 4 8 . 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100-o—20°'o—30% pigiau mokėsit už 
automobi l io ir ugnies draudimą pas 
mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 VVest 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Cfiicngos miesto letdimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S . 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

R A C I N E K E P Y K L A I R 
D E L I K A T E S A I 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasir inkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6 2 1 6 S. Archar A v e . 

Chicago, IL 80638 
Te l . 581-8500 

> i 



LIETUVIAI FLORIDOJE VLIKO PAREIŠKIMAS 

Juno Beach, FL 
RESPUBLIKONŲ 

POKALBIS 

Lietuvių respublikonų pašne
kesys su Floridos 12 distrikto 
kongr. Tom Lewis įvyko birželio 
15 d. Alicijos ir dr. H. Soliu 
namuose, Juno Beach. FL. 

Klubo vicepirm. L. Strazdas, 
pristatydamas kongresmaną pa 
šnekesiui, piriminė jog buvo 
laikas, kada lietuviai savo bal
sais padėjo jums. Šiandien atėjo 
laikas, kad Lietuvai reikia jūsų 
pagalbos. Todėl ir kreipiamės į 
jus, kad padėtumėt mums. 

Po to pirm. A. Solis priminė, 
jog birželio 15 yra mums liūde
sio diena. Prieš 50 m. sovietu 
tankai ir kariuomenė užėmė 
Lietuvą ir po mėnesio prasidėjo 
žiaurusis tautos genocidas. 

Kongresmenas Levvis atsakė į 
L. Strazdo kreipimąsi palan
kiai, kad jis atjaučia sunkią 
Lietuvos padėtį laisvinantis iš 
komunizmo okupacijos ir remia 
kongrese rezoliucijas.palankias 
Lietuvai 

Vaistų trūkumas ir persiun
timo dėl blokados problema jam 
nebuvo žinoma. Tik susirinkime 
buvo išsiaiškinta, kad Rau 
donasis Kryžius pagalbą siunčia 
kraštams, nukentėjusiems nuo 
gamtos bet ne nuo politiniu 
jėgų-

Išklausęs paaiškinimus apie 
kritišką vaistų padėtį Lietuvoj, 
kongresmanas pažadėjo ieškoti 
būdų. kaip pervežti vaistus i 
Lietuvą ir ugdyti mint) kongre
se, kad reikia remti Lietuvą. 

Iš kongresmano paaiškėjo, 
kad daugeliui valdžios žmonių 
kelia abejonių prez Bush 
teigimas, kad Lietuva yra So 
vietų Sąjungos vidaus reikalas 

ir todėl į tą reikalą negalima 
kištis — jis tu r i būti spren
džiamas vidaus — tarpusavio 
dialogu. J is taipgi pareiškė, kad 
kongresmanai ir senatoriai iki 
šiol nebuvo pakankamai infor
muojami Lietuvos reikalais. 

Susirinkimo dalyviai aiškino 
jog Lietuva nėra Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalas. Lietuva yra 
Sovietų Sąjungos neteisėtos 
agresijos — II pasaulinio karo 
auka. Ta netiesa dabar atsta
toma ir mūsų visų šventa parei
ga ją remti . 

Kongre smenas informavo, 
kad jis organizuoja 1 vai. TV 
programa C-SPAN apie komu 
nizmą Kuboj ir Pabaltijy. Ta 
programa būtų puiki proga pasi
ta rnau t i Lietuvai laisvės kovoj 
ir formuoti pozityvią viešąją 
opinija apie Lietuvą. 

Girdėjau, kad viena tokia 
programa jau praėjo. Bet gal dar 
būtų galimybė išsirūpinti vėl 
ateity? Čia mūsų centr inės 
didžiosios organizacijos turėtų 
padėti pastangų programas pa
ruošiant ir paklebenant kon
greso dureles, kad programos 
būtų ve! įdėtos į oro bangas. 

Baigiant susirinkimą pirm. A. 
Solienė įteikė knygą apie Lietu 
vą ir prašė, kad paskaitytų. 
Kongresmanas paprašė bent 
t u z i n ą . .SOS L i t h u a n i a " 
ženkliukų — sakė panaudos 
kongrese ir pareiškė, jog parašų 
^kaičius prie peticijų tur i galios 
problemą kongrese sprendžiant. 

Kongresmanas paliko daly
viams šilto, malonaus žmogaus 
įspūdį. Atrodo, kad lietuviai turi 
draugą T Levvis asmeny. Jo per 
r inkimo j kongresą parėmimui 
buvo suaukota 260 dol.. o šei
mininkai visus pavaišino. 

R.Z. 

„Elta" praneša Vliko nusis
tatymą: Remdamasis 1944 m. 
l ie tuvių t a u t o s valios įga
liojimais, papildytais 1949 m. 
partizanų pareiškimu VLIKui ir 
savo rezistencine patirtimi sve
timų okupacijų metu. Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo ko
mitetas pareiškia: 

I. VLIKo keturiasdešimt sep
tynerių metų pastangos nuola
tiniame ryšyje su kovojančia 
tauta ir veikloje užsienyje ne
liko be vaisių. 

1990 m. kovo 11d. paskelbus 
Lietuvos valstybės suvereninių 
galių atstatymą, tačiau okupan
tui dar esant Lietuvoje. VLIKo 
kova už Lietuvos ribų pasidaro 
šiuo metu ypatingai svarbi. 

II. Naujos padėties akivaizdo
je. VLIKo dabartinė pozicija 
yra: 

1. Talkinti Lietuvos vyriausy
bei įvykdyti faktišką Lietuvos 
nepriklausomybės įgyvendini
mą ir suvereninių galių vykdy 
mą. 

2. Dėti visus pastangas gauti 

kovo 18 d. ..Demokratines Lie
tuvos Atstatymo Fondą' . Sio 

Lietuvos vyriausybe: fondo uždaviniai j a u ^ y w i v y £ 
3 Išplėsti bendradarbiavimą domi ir visuomene yra prašoma 

su Lietuvos vyriausybe. jį remti per Tautos Fondą (P-O 
4 Jungti ir derinti organi- Box 73. \ \ oodhaven , N Y. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. liepos mėn. 28 d. 

ir privačių iniciatyvų 
jų darbus stiprinant 

zacijų 
akciją . . 
šiame lemtingame kovos lai
kotarpyje. 

5. Lietuvos vyriaus> hes nepri
klausomybės darbam:, užsienyje 
remti VLIKas įkūrė 1990 m. 

11421). 
III. VLIKas tęs savo veiklą, 

kol bus įvykdyti 1944 metų va
sario 16 dienos VLIKo deklara
cijoje paskelbti Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybes kovos prin
cipai ir uždaviniai. 

r Staiga mirė Muskegon. Michigan 

A.tA. 

laisvų valstybių pripažinimą 

A.tA. 
VACLOVAS ČILVINAS 

Gyveno Australijoje, Cabramatta. Sydney. 
Mirė 1990 m liepos men. 17 d., sulaukęs 69 m. amžiau? 
Gimė Lietuvoje. Tauragės apskr.. Skaudvilės valsč.. Upy

nos k Bajorkalnvje Australijoje išgyveno 41 metus. 
Giliame liūdės įe liko žmona Zita. seserys: Stase Bajahene 

Los Angelėje, Brone Leškiene ir Marijona Čilvinaitė Lietuvo
je žmonos brolis ir 3 sesers sūnūs Australijoje. 

Kūnas buvo pašarvotas Funerals of Distinction. Fairfield 
m.. Svdney. Australijoje. 

Laidotuvės įvvko sekmadieni, liepos men. 22 d., kur po 
gedulingų pamaldų, buvo nulydėtas i lietuvių kapines. 

Nuoširdžiausiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Vaclovą savo maldose. 

Nuliūdę žmona, giminės ir artimieji. 
ŽUVO KOLEGIJOS 

DEKANAS 

Ihnois Benediktinų kolegijos 
dekanas Carl Stach palaidotas 
liepos 26 d Žuvo lėktuvo 
ne l a imė je , s k r i s d a m a s su 
instruktoriumi. Buvo 38 m. 
amžiaus, buvo naujai pasamdy
tas. Kolegija turi 2500 studentų. 

N A U J A S MIDWAY 
P R E Z I D E N T A S 

Midway lėktuvų bendrovė, 
'urėjusi nuostolių, išsirinko 
naują prezidentą — Tomą E. 
Schick, 49 m.. Jis bus ir Midvvay 
aerodromo direktorius. 

TEIS. ALFONSE F. WELLS 
Gyveno Sun City, Arizona. Anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1990 m. liepos 26 d.. 5:30 vai. p.p.. sulaukęs 75 m 

amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona dr Alvina Sabanas 

Wells. 2 dukterys: Pamela McFadden su šeima gyv Phoenix, 
AZ ir Penny Klube, vyras Jack su šeima gyv Colorado 
Springs. CO; 7 anūkai; sesuo Stella Puisis gyv. Muskegon. 
MI, 2 broliai. Walter Wells, žmona Sophie ir Raymond Wells; 
marti Tunde Sabanas, gyv. Vienoj, Austrijoj ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Tarybai: Darius-Girenas American 
Legion Post #271; Judge Advocate for American Legions for 
State of IL, Retired Special Agents Organization of F B I 
Phoenix Chapter ir C.I C. Agents Assoc 

Kūnas pašarvotas šeštadienį ir sekmadieni nuo 2 iki 9 v v 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 30 d Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. 

Laidotuvės įvyks Arlington National Cemetery, Arl-
ington, Virginia. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir dukros. 
Laidotuvių dirokt. Donald A Petkus Tel 1 312 476 2345 

PENKERIŲ 
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

A.tA. 
DALIUS 

ANTANAS 
BRAZDŽIONIS 

Šių metų liepos 29 d. sueina penkeri metai, kai staigi mir 
tis atėmė iš mūsų gyvenimo mylimą ir mums taip brangų 
Vyrą, Tėvą ir žentą Dalių. 

Tu su mumis, kai džiaugiamės — 
Kai saulė šviečia, čiulba paukščiai... 
Tu su mumis, kai liūdime — 
Kai audros siaučia... 
Ir su mumis atsiminimuose 
Ir su mumis, kol širdys mūsų. 
Plaks krūtinėse.. 
Tavęs liūdinti šeima: Ilona. Adria ir Zefirina. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

Juno Beach dalis respublikonų lietuviu su kongr. Tom Lewis. Iš kairės D. Valodkienė. E 
Damijonaitiene. P. Baniene, A. Olienc k'mgr T. Lewis. B. Čiurienė. P Labanauskas. V Sakas: 
antroj eilėj: dr. A. Solys. K Sodoniene. A. Olis. A. Augūnas. P. Budininkas ir A. Pilipavičius. 

Nuotr. A. Garlos 

VIDEO OVERSĖAS 
Video Overseas, Inc. 249 West 23rd Street. New York, N. Y. 10011 

: r- ~~m 

A.tA. 
ONAI JUŠKAITIENEI 

mirus, jos vyrui KOSTUI, sūnui LEONUI su še ,ma 
ir kitiems .iminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu i ;dime. 

Jadvyga ir Aleksandras Atučiai 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

Pirmd .-ŠeštA 
10 v . r -6 v v. 

Sekmd. lOv.r 2 v. p.p 

Mes siunčiame į visą pasauli 

212-645-0797 
V C R 

T — -

J V C -"KD.520-EF $290 
A K A I VS-K12 $285 

Panasonic GUEE $285 
PAL/SECAM OK 

14 dienų. 4 programos 
Recordplayback xs=-

VIDEO 
IPAL-SECAM D.K.) 

$175 

' TOSHIBA 19" TV j * 

r 
AM -

c&' & 

AIVV'A K-ioi - $199 

198-X8M 
21 SYSTEM 

MONITORRECEIVER 
REMOTE CONTROL 

$450 

STEREO 

DOUBLE-CASSETTE 
SHORT-YVAVE 

$65 

^ I -O 

0HITACHI 
HQ VM-2380E 

n no 
$900 

4 HKAD HQ 
PAL SECAM 
AUTOFOCUS 

fsesam atsakingi už spa 

N A T I O N A L 
GAMCORDER 

\V-M7EN 
PAL SYSTEM 
4 H E Al) ną 
AUTOFOCUS 

$ 9 0 0 

TOSHIBA-VIDEO 
B-l 

PAL/SECAM DK 
REMOTE CONTROI. 
5 dienu išpardavimas 

$189 

* * 
v*s « o * 

«p 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2593 Wst 7lst Street 
C hkago. Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Koad 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South. 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami 1 -(3121-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE: C. GASUNAS 

s^>° * * 

.c* \ S * 
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^ 
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V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 
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x „ D r a u g o " geguž inė b u s 
sekmadien į , rugpjūčio 5 d., 
Marijonų vienuolyno sodelyje po 
medžiais. Pras idės 12 vai . 
dienos šv. Mišiomiš Marijonų 
koplyčioje, o po Mišių bus pietūs 
ir įvairumai. Bus galima laimė
ti gražių ir vertingų dovanų. 
„Draugo" administracija bus 
atidaryta tuoj po pamaldų Čia 
bus galima užsimokėti prenu
mera tą , į s igyt i k n y g ų ir 
tautinių papuošalų. 

x Red. A u š r a Liu lev ič ienė 
išeina atostogų, nors ateinančią 
savaitę dar dirbs. , ,Draugo" 
kultūrinis priedas neišeis iki 
rugsėjo 1 d. Šios dienos kultū
r inis priedas yra paskutinis 
prieš atostogas. 

x Indrė Baužai tė-Semogie-
nė Lietuviškųjų studijų savaitė
je Dainavoje dalyvaus simpo 
ziume „Lietuvos ekonominės 
perspektyvos" , šeš tadienį , 
rugpjūčio 18 d. Studijų savaitė 
rengiama Lietuvių Fronto bičiu-

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. liepos men. 28 d. 

x R ū t a Klevą Vidžiūnienė, 
mūsų bendradarbė. Žurnalistų 
sąjungos pirmininkė, rašytoja, 
iš Los Angeles laimėjo „Dirvos" 
me t inę novelės konkurso 
premiją — 700 dol. už savo 
novelę ..Pažadas". Komisiją 
sudarė Petras Maželis, Viltis 
Jatulienė ir Miltonas Starkus. 
Premija bus įteikta Los Angeles 
mies te per N'eo-Lithuanų 
rengiamą kultūrinį renginį. 
Premijos mecenatas — a.a. L. 
Kašelionis. 

x A. a. teisėjas Alphonse F. 
Wells, anksčiau gyvenęs ilgai 
Chicagoje, paskutiniu metu Sun 
City, Ar., sulaukęs 75-rių metų 
amžiaus, mirė liepos 26 d. pas 
seserį Muskegon, Mich. Teis. A. 
Wells buvo lietuvių visuomenės 
veikėjas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Dariaus ir Girėno 
posto, Amerikos advokatų ir 
ki tų daugel io organizacijų 
narys. Pamaldos už velionį bus 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
liepos 30 d. Laidojamas Arling-
ton kapinėse Virginijoje. Liko 
nuliūdime žmona dr. Alvina, dvi 
dukterys, sesuo, du broliai su 
šeimomis ir daugelis anūkų. 

x Da r ga l ima registruotis į 
Lituanistikos seminarą. Litua
nistikos seminaras yra dviejų 
savaičių lietuvių kalbos, litera
tūros ir istorijos kursai, ski
riami studentams, lituanistinių 
mokyklų mokytojams ir visiems 
suaugusiems, norintiems gilin
tis lituanistikoje. Seminaras 
įvks rugpjūčio 5-19 dienomis 
netoli Chicagos Plano mies
telyje. 

x Red . Aldona Zailskaitė, 
redagavusi pirmą puslapį už 
red. Vytautą Radžiu, išėjo 
atostogų vienai savaitei,o pirmą 
puslapį perima vėl to puslapio 
redaktorius. 

x „Lietuva Parce l Service" 
siunčia apmokėtu ir neap
mokėtu muitu siuntinius į 
Lietuvą. Siunčiame elektroni
kos dalykus, siuvimo mašinas, 
vaistus, dėvėtus rūbus ir mais
to produktus. Parduodame įvai
rią aparatūrą tinkamą naudoti 
Lietuvoje. Darbo vai.: 11 v.r.-5 
v.v„ šeš td . i r sekmd. užda
ry t a . Kreiptis: J . Juodva lk ie -
nė, 4108 S. Archer , Chicago, 
IL 60632, tel . 312-254-2817. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namu 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel . 778-2233. 

(sk) 

x Andrius Nor imas , „Kelio
n ė į K a u n ą " , premijuotas 
romanas j a u n i m u i išėjo iš 
spaudos. Tai keletas pasako
jimų, sujungtų į vietų; romaną, 
kuris įdomus, visi nori pažinti 
tautos praeitį ir pamatyti savo 
nekaltai žuvusius, beginant 
laisvę. Spausdino „Draugo" 
s p a u s t u v ė . R o m a n a s n ė r a 
didelis, tik 159 psl.. bet jau
nimui tikrai bus įdomus. Premi
juotas Švietimo tarybos 1985 
m., bet išleistas paties autoriaus 
su ta lkininkų paga lba t ik 
dabar. 

x „ D r a u g o " gegužine i rei
kal ingi l a imė j imams da ik ta i . 
Priimami čekiai ir kitos įvai
r io s , ver t ingos dovanos ir 
dovanėlės. Daiktai priimami 
„Draugo" administracijoje ar 
pas Marijonus. 6336 S. Kilbourn 
Ave., Chicago, 111. Kas negali 
p r i s t a t y t i , s k a m b i n k i t e : 
585-9500. G e g u ž i n ė b u s 
rupgjūč io 5 d., s e k m a d i e n į , 
prie „Draugo", Marijonų sodely
je. Padėkime išlaikyti vienintelį 
lietuvišką ir katalikišką dien
raštį! 

x Ar nor i t e gyven t i S a n 
F r a n c i s k e ? Ieškoma studentė 
arba jauna lietuvaitė prižiūrėti 
3 m. berniuką, gyventi kartu su 
šeima. Prašome skambinti (415) 
931-0442 ir palikti žinutę. 

(sk) 

x Kr i š t anav ič i aus F o n d a s 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir material inės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant, mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus j talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre 
su: 5620 South C la remont 
Ave.. Chicago, I L 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse Skambinki te 
RE MAX REALTORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

A R A S 
D*nglam« k M w n « vl*ų rūitų 

S T O G U S 
Su dUsMu patyrimu. 

Pmt» p**ūHu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

x Atlieku namų remonto 
darbus gerai ir sąžiningai. 
Skambinti: Sigitui, n u o 6 v.v. 
iki 8 v. r. tel. 312-523-0517. 

(sk) 

x J e i nori te Lietuvoje pirk
ti n a m ą su sklypu arba. pagal 
jūsų projektą namą pastatyti jū
sų, arba giminių vardu, teirau
kitės pas Liną: 708-839-5561. 
D a r b o vai.: pirmadienį-penk
tad ien į 1 v. p.p.-5 v. p.p. 

(sk) 

x Galiu sutikti j ū sų gimi
n e s ir artimuosius iš Lietuvos 
Niujorko ir Vašingtono aero
dromuose ir atvežti į Čikagą ir 
jos priemiesčius norimu adresu. 
Taip pat nuvežu išvykstančius 
į tuos pačius aerodromus. 
Skambin t i tel.: 312-476-8734. 

(sk) 
x Pa t r i a dovanin ių prekių 

ir e lektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuvišku 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pagei 
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
j a . Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

x Prof. dr. Vy tau tas Bie
l iauskas kartu su žmona dr. 
Danute Bieliauskiene išvyko į 
Šveicariją, kur dalyvaus 
Europos lietuvių studijų sa
vaitėje. Ten jis skaitys paskaitą, 
dalyvaus Europos Bendruo
menių pirmininkų suvažiavime 
ir susitiks su Lietuvos Aukš
čiausios tarybos ir vyriausybės 
atstovais. Studijų dienos bus 
rugpjūčio 5-12 d. Einsiedeln 
netoli Zuericho miesto. I Švei
cariją gal ima paskambint i 
011-41-81-342794. Dr. V. Bie
liauskas yra PLB valdybos 
pirmininkas. Jam išvažiavus jį 
pavaduos vicepirm. Gabija 
Petrauskienė, Toronte, tel. 
416-232-0737. 

X Dariaus-Girėno Ameri
kos legiono postas 271 rengia 
kapt. Stepono Dariaus ir Įeit. 
Stasio Girėno 57-tą metinių 
sukaktį sekmadienį,liepos 29 d., 
2 vai. p.p. Marąuette Parke, 
6700 So. California. Kalbės Bur-
ce Jasiūnas. 

x Gražutė Sirutienė, Santa 
Monica, Cal., rašo: „Siunčiu 100 
dol. už prenumeratą. Mirus 
mano vyri Aloyzui, prašau 
siuntinėti ,Draugą' ir visą kitą 
korespondenciją tuo pačiu 
adresu, bet tik mano vardu ir 
pavarde"... Nuoširdus ačiū už 
auką, kar tu re i šk iame 
užuojautą dėl vyro Aloyzo mir
ties, kuris buvo nuolatinis 
„Draugo" rėmėjas ir skai
tytojas. 

x Dr. R ū t a J a u n i š k i s , 
Northport, N.Y., Stasys Stra-
sius, Ann Arbor, Mich., Algis 
Mockaitis, Downers Grove, 111., 
Aldona Markelis, Cicero, 111., Ig
nas Budrys, Peoria, 111., Vytas 
Rudys, Chicago, 111., „Draugo" 
nuoširdūs rėmėjai , garbės 
prenumeratoriai , su prenu
meratos pratęsimu kiekvienas 
atsiuntė po visą šimtinę. Labai 
dėkojame. 

x Reikalinga moteris na
mų ruošos d a r b a m s mokslo 
metams. Alga, kambarys ir 
maistas. 5-6 dienas į savaitę, 
š iaurės priemiestyje. Te l . 
1-708-251-3161. 

fsk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. L I E T U V O S GYDY
TOJŲ SĄJUNGOS pavedimu 
organizuoja išvyką į Lietuvą 
š.m. SPALIO 1-18 DIENO
MIS. 14 naktų Lietuvoje, 2 
naktys Kopenhagoje. GYDY
T O J Ų S U V A Ž I A V I M A S 
JVYKS KAUNE nuo 7 iki 10 
spalio. Kviečiame gydytojus ir 
visus kitus norinčius pasinaudo
ti šia puikia proga kartu keliau
t i . P i lna ke l ionės k a i n a 
$1,985.00 Prašome kreiptis: 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457, tei. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Optical S tudio , 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, t e l . 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskienę . Darbo va i . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i rmad . ir a n t r d . 
uždary ta . 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI P A 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x TRANSPAK perveda PI 
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai. TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t.t Viską galim pers iųs t i 
apmokėtu mui tu ir pr is tatyt i 
į namus Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. 312-436-7772. 

(sk) 

Los Angeles „Spindulio" ansamblio mergaitės gieda Phoenix. Arizonos, lietuvių pamaidoje. 

IŠ A R T I IR TOLI 
KANADOJE 

— P a b a l t i j o d id ie j i t r ė 
mimai 1941 m birželio 15 d. To
ronte buvo paminėti birželio 14 
d. Šv. Pauliaus anglikonų baž
nyčioje, dalyvaujant latviams, 
es tams ir lietuviams. Dalyvavo 
estų vysk. Kari Randsepp, kun. 
A. Simanavičius, kun. Alina 
Laur, vysk. Udo Petersonoo ir 
latvių vysk. Arnols Lusis. Taip 
pat dalyvavo giesmėmis sol. Sla
vą Žiemelytė ir vargonininkė 

x I n ž . R. Dičius, gyv. Glen-
wood Springs, CO., pratęsdamas 
prenumeratą, pakeitė „Draugo" 
siuntinėjimo adresą į Chicagą, 
111., s u 100 dol. čekiu. R. Dičiui, 
mūsų garbės prenumeratoriui ir 
lietuviškos spaudos rėmėjui už 
auką labai dėkojame. 

x , , L a i š k a i L i e t u v i a m s " 
r u o š i a ekskursiją į Portugali
ją (aplankys Fičimą), Ispaniją ir 
Maroką š.m rugsėjo 27 d. Infor
macijai kreiptis: A m e r i c a n 
T r a v e l Service B u r e a u , 9727 
S. Western Ave-, Ch icago , IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk.) 
x N e b e r e i k i a l a u k t i 13 

m ė n e s i ų Aerofloto bilietų. Už 
labai prieinamas ka inas galite 
nupirkt i bilietus savo artimie
siems SAS oro linija iš Rygos 
per Kopenhagą į New Yorką, 
Čikagą ar Los Angeles; arba 
Lufthansa oro linija iš Vilniaus 
per Berlyną į New Yorką, Čika
gą, Los Angeles, San Francisco 
ar Vašingtoną. Kreiptis: G. T. 
I n t e rna t i ona l , 9525 S o u t h 
79 th Avenue, H i c k o r y Hills, 
IL 60457-2259; t e l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x American Trave l Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kur ie tun skristi iš New Yorko 
ir Vvashir.^.no į Chicagą, Los 
Angeles. C.eveland, ar kitus 
miestus. Taip pat t u r i žmogų 
New Yorke. suris sut inka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į k i tus mies
tus . Tą pat- patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreipt is j Amer ican Trave l 
S e r v i c e B u r e a u , 9727 S. 
Western Ave., Ch icago , IL 
60643. Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.-> 

x Baltio Monuments , Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago. IL. 
Tel. (312H762882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. IL 
6O609. Tel 1312-523-9191. 

(sk.) 

Anita Gaide. Žmonių galėjo būti 
ir daugiau. 

— Ala in S t a n k e (Aloyzas 
S t a n k e v č i u s ) įdėjo pasi
kalbėjimą ,,Le Journal de Mon-
treal" gegužės 23 d. laidoje. 
Straipsnyje pažymima, kad jis 
buvo Lietuvoje, duodama Lie
tuvos istorijos ir dabartinės pa
dė t i es ana l izė . Taip pat 
pažymima, kad Alain Stanke 
išleido prancūzų kalba knygą 
„Nepriklausomybė ašaromis ar
ba gėlėmis". 

— Hamiltono medžiotojai ir 
meškeriotojai susirinko savo 

reikalų svarstyti. Pirmininkavo 
g. Skaistys, sekretoriavo J. Plei-
nys. Susirinkimą atidarė ir 
p r a n e š i m ą davė p i rm. J. 
Stankus. Po įvairių reikalų 
apsvars tymo buvo iš r inkta 

x Naujaus i e s t r ad inės ir 
taut inės muzikos įrašai iš Lie
tuvos. Prašau teirautis tel. 
708-263-0520, Waukegan. 

(sk) 

x Montessor i Vaikų name
liai praneša tėveliams, kurie 
neįsigijo registracijos lapus, 
s k a m b i n t 1-312-476-4999. 
Palikti pavardę, adresą — pa
siųsim į namus. Registraci ja 
vyks rugsėjo 5 d., 7 v.v. name
l iuose. 

(sk) 

x Gali te nupi rk t i bil ietus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: Amer ican 
Trave l Service Bureau , 9727 
S. Wes te rn Ave., Chicago, IL 
60643, tel . 312-238-9787. 

(sk) 
x Dėmesio video a p a r a t ų 

sav in inka i ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
s is temos į amerikiet iškąja 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į I V 
U-Matic, Beta, VHS, 8 mm. 8 
mm „high-band" Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER-
video, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago , IL 60609, tel . (312) 
927-9091. Sav. Pe t r a s Berno
t a s . 

(sk.) 

x Ne pi rmą kar tą l ankan
ty s Lietuvą ar turintys iškvie
t imus nenori keliauti su turis
tine grupe. Jums G. T. Interna
tional gali sudaryti puikų indi
vidualų maršrutą, parūpinant 
nakvynę su maistu, arba vien 
ke l ionę . Sva rb iaus ia — 
aplenksite Maskvą, keliaujant 
į Vilnių per Rygą/Kopenhagą 
arba per Berlyną. Kreiptis: G. 
T. In te rna t iona l , 9525 South 
79th Avenue, Hickory Hills, 
I L 60457-2259; t e l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

valdyba. J. Stankus — pirmi
ninkaująs jau 20 metų, P. Kano
pa, P. Sakalas, V. Svilas, A. Pin-
tulis, A. Stasevičius, M. Jo
nikas, P. Šidlauskas, E. Bajorai-
tienė, J. Pleinys. Revizijos 
komisijon išrinkti G. Skaistys, 
P. Siūlys ir A. Povilauskas. 

— Kovo 4 d. buvo Šv. Kazi
miero parapijos Winnipege, 
Man., susirinkimas, kuriam va
dovavo E. Fedaras, sekretoriavo 
V. Rutkauskas. Klebonas prel. 
J . Bertašius davė apyskaitą apie 
parapiją. Klebono prel. J. Ber-
tašiaus 75-rių metų sukakties 
minėjimas buvo parapijos salėje 
kovo 17 d. Prie sukaktuvininko 
garbės stalo sėdėjo parapijos 
komiteto nariai B. ir J. Grabiai, 
E. ir M. Šarauskai, J. Barkaus-
kaite, S. ir V. Dargužiai, A. ir 
V. Rutkauskai. Taip pat buvo 
pagerbti ilgamečiai salės tvar
kytojai K. Mažeika ir M. Ja
nuškienė. 

x Liudas Valančius, Orland 
Park, 111., Juozas Stašaitis, 
Brockton, Mass., Maria Ročkus, 
Chicago, 111., Algirdas Banys, 
Bloomfield Hills, Mich., „Drau
go" nuoširdūs rėmėjai, garbės 
prenumera tor ia i , pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Labai dėkojame. 

x Stasys Žilevičius, Chica
go, 111., kultūrininkas, Cecilija 
J anušauskas , t a ip pat iš 
Chicago. Sophie Kamarauskas, 
Surfside, Fla . , nuoši rdūs , 
dosnūs dienraščio rėmėjai, gar
bės prenumeratoriai, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Labai dėkojame. 

x Pratęsė p renumera t ą su 
10 dol. už kalėdines korteles, 
kalendorių: Bronė Buika, Jani
na Biliūnas, Snieguolė Jursky-
tė. Ged. Sakevičius, Povilas 
Rudis, Stasė Jakubonis, Bronė 
Mikulskis, Vincas Gelgotas, 
Julius Staniškis, Kazys Balas, 
Kostas Juškaitis, Elena Kriš
čiūnas. Labai ačiū. 

x Jonas ir Albina Martin-
kai, Chicago, 111., Peter Kir
šinąs. Country Club Hills, 111., 
Stanley Dimgaila Hot Springs, 
Ar., Br. Mudėnas. Worcester, 
Mass., Julia Druseikis, Roches-
ter. N.Y., Eleonora Szwed, 
Chicago. 111., Alfonsas ir Kres-
cencija Smilgiai, East Chicago, 
Ind.. Pe t ras Vyšniauskas , 
Cleveland. Ohio, „Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Už kalendorių, kalėdines 
korteles atsiuntė po 10 dol. Jur
gis Dumbrys. V. Genčius, Irena 
Žilinskas. F. Masaitis, Jonas 
Aukštuolis. K. Ciužėlis. K. Ci
cėnas. Ignas Kuslickis, kun. V. 
Aleksonis, Danguolė Banevičie
nė. Petras Molis. J. Smalstys, 
Kostas Eidukoms. V. Kazlaus
kas. Algimantas Bublys, An
tanas Barčas, Jurgis Sedaitis, 
George Cipar i s , Walter 
Danilevich. Labai ačiū. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

CHICAGOS LIETUVIAI 
DIRBA LIETUVAI 

Šiuo metu grupė jaunų Chica
gos lietuvių ir lietuvių kilmės 
profesionalų praveda pirmą 
Kampaniją reklaminiais plaka
tais kelti Lietuvos reikalą Wa-
shington, DC, mieste ir jo 
apylinkėse. Ištyrę, kad į Wa-
shingtoną einančiais Metro 
linijų t r auk in ia i s į darbą 
važinėja didžiausias skaičius 
aukštą mokslą ba igus ių 
valdžios įstaigų tarnautojų bei 
pareigūnų, šie Chicagos 
gyventojai per r e k l a m i n ę 
įstaigą užsakė, kad kiekvienos 
linijos Metro t raukiniuose, 
einančiuose į Washingtoną, 
būtų iškabinti dail. Vinco Luko 
sukurti plakatai — „Don't Close 
the Door on Democracy in 
Lithuania". 

Šį projektą sugalvojusi ir 
finansavusi grupė vadinasi 
Americans for L i t h u a n i a n 
Freedom. Nors šis projektas 
jiems paliko skolos, jie nori 
panašų projektą, specialiai 
taikomą valdžios įstaigų dar
buotojams, pravesti ir rudenį, 
kai JAV Kongresas vėl susi
r inks sesijai. Kas norė tų 
prisidėti prie šio darbo išlaidų 
padengimo, kviečiami čekius 
rašyti „S.O.S. — Lithuanian 
American Community" ir juos 
siųsti į Lietuvių Bendruomenės 
būstine, 2711 W. 71 St., Chica
go, IL 60629. 

ARGENTINOJE 

— Birutė Dara tėn ienė su
rinko moterų būrį Lietuvių 
centre Vilk Lugano ir pristatė 
dr. Gustavą Praniauską, psichi
atrą, paskaitai. Jis kalbėjo apie 
Andrexia-Abulia. Po kelių 
dienų paskaitai buvo pakviestas 
dr. E. Bagdonavičius, kuris 
kalbėjo apie AIDS (ispaniškai 
vadinamą Sida) ir išaiškino, 
kaip reikia jo saugotis ir kaip 
juo užsikrečiama. 

— Lietuvių Cen t ras turė jo 
metini susirinkimą, kuriame 
buvo pagerbti tylos minute mi
rusieji ir kuriam sekretore buvo 
pakviesta draugijos buhalterė 
Sofija Bagdonavičiūtė. Praneši
mus perskaitė pirm. J. Mičiūdas 
ir revizijos aktą Viktorija Ma
čiūnienė. Visi darbai buvo susi
rinkimo patvirtinti. 

— A.a. Clemente Majaus
kas mirė Merlo mieste, sulau
kęs 60 metų amžiaus. Palaido
tas Merlo kapinėse. Liko žmona 
Zinaida, uošvė Sofija Davydienė 
ir žmonos brolis Vytautas Dovy-
dinas su šeima. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bei! Rd., Lockport. IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Of den Ave., St*. 18-2 
Hinudale. IL 60631 
Tel. (708) 326-3167 

Valandos pagal susitarimą 


