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DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORU 
Kilnu ir garbinga yra mirti už Tėvynę! 

• \ 

Loreta Asanavičiūtė 
Gimė 1967 m. 

Virginijus Druskis 
Gimė 1969 m. 

Darius Gerbutavičius 
Gimė 1973 m. 

Rolandas Jankauskas 
Gimė 1969 ra. 

Rimantas Juknevičius 
Gimė 1966 m. 

Alvydas K«n«pin«kii« 
Gimė 1952 m 

Vidas Maciulevičius 
Girnė 1966 m. 

Titas Masiulis 
Gimė 1962 m. 

Alvydas Matulka 
Gimė 1960 m. 

Apolinaras Povilaitis 
Gimė 1937 m. 

Ignas Šimulionis 
Gimė 1973 m. 

Vytautas Vaitkus 
Gimė 1943 m. 

Gedėdami išvežtųjų ir žuvusiųjų Sovietų Sąjungos taigose, šiandien prisimename ir naujuosius lietuvių tautos didvyrius, paaukojusius savo gyvybes sausio tryliktąją, kurių 

auka įpareigoja bet kur gyvenantį lietuvį dirbti Lietuvos laisvei ir nepriklausomai mūsų valstybei. 

Rusija atmetė Lenino 
palikimą 

Maskva. Birželio 13. — Boris 
Jelcinas, vadovaujantis asmuo 
Sovietų Sąjungoje politinėms ir 
ekonominėms reformoms, tapo 
pirmuoju visų žmonių išrinktu 
Rusijos Respublikos prezidentu. 
Nors balsai dar nebuvo suskai
čiuoti visuose rinkiminėse 
būstinėse, tačiau jau buvo ži
noma, kad už jj pasisakė 60% 
visų balsuotojų, tad ir likę bal
sai nebegalės pakeisti rezultatų. 

Labai lengvai laimėjo Mask
vos ir Leningrado merai, kurie 
yra didieji Jelcino šalininkai. 
Jie buvo perrinkti ir toliau 
vadovauti savo miestų 
taryboms. Tačiau pats jaus
mingiausias rinkimų įvykis 
buvo Leningrade, kai gyvento
jai aiškiai pasisakė prieš ko
munizmą, kurie referendumo 
balsavime pasisakė už sugrą
žinimą miestui senojo pavadi
nimo - Sankt Petersburg, 
kuriuo šio miesto statytojas 

Vagnorius 
protestuoja 

Viln ius . Birželio 14. — 
Šiandien Lietuvos min. pirm. G. 
Vagnorius pasiuntė telegramą 
Sovietų min. pirm. padėjėjui V. 
Dogužiejevui, pareikšdamas 
susirūpinimą dėl praėjusią 
naktį padarytų OMON dalinių 
užpuolimu. Jis ragina Kremlių 
vengti smurto ir derybų keliu 
spręsti tuos klausimus. 
Teroristiniai veiksmai Lietuvoje 
vis labiau dažnėja. Vagnorius 
dar pabrėžė, jog pasienio punktų 
uždavinys nėra sulaikyti žmo 
nes, kurie keliauja, bet punktai 
veikia prieš ekonomine speku 
liacyą, pranešė „Lietuvos aidas". 

caras Petras Didysis buvo pava
dinęs. Šis balsavimas nėra pri
valomas vykdyti, tačiau jis turi 
žymią moralinę vertę, kai 
miesto gyventojai bando pasi
sakyti prieš bolševizmą ir impe
rialistinę Kremliaus politiką. 

Smūgis partijai 
Pirmą kartą rusai galėjo 

laisvai balsuoti ir pajusti tikrąjį 
demokratijos dvelkimą. Tai 
didelis smūgis Komunistų par
tijai, kuri vedė stiprią 
kampaniją prieš Jelciną, pastebi 
„New York Times" korespon
dentas, ir tai yra prez. 
Gorbačiovo pralaimėjimas. 
Gorbačiovas nepasisakė nė už 
vieną kandidatą, tačiau jis 
kalbėjo prieš pakeitimą pa
vadinimo Leningrado miestui. 
,,Aš esu pasiruošęs bendra
darbiauti su bet kuo, kurį 
išrinks rusai", pasakė rinkimų 
dieną Gorbačiovas. Žinių 
agentūros skelbia, jog 70% iš 
respublikoje gyvenančių 104 
milijonų žmonių balsavo isto
riniuose rinkimuose. 

Pasaulinė spauda primena, 
kad Jelcinas buvo kadaise kar
tu su Gorbačiovu Politbiuro 
nariais, kurį tas pats 
Gorbačiovas išmetė ir kartu 
pasalino ir iš Maskvos vadovau
jančio posto. 0 Jelcinas prieš 
metus pasitraukė iš Komunistų 
partijos narių. Gorbačiovas yra 
prezidentu išrinktas kelių šimtų 
Aukščiausiosos Tarybos narių, 
kurių tarpe yra ir šimtas narių 
nerinktų, bet pačios partijos 
paskirtų. Tačiau Jelcinas 
rinktas jau visos tautos. 

Senato pakvietimas 
Jelcino oponentas N. 

Ryžkovas negavo nė vieno 

miesto balsų daugumos, jis 
Maskvoje ir Leningrade tegavo 
mažiau kaip 11% balsų. Kiti 
kandidatai tesurinko maždaug 
tik 4% balsų. 

Prieš savaitę Jelcinas buvo 
atsiuntęs savo pasiuntinius į 
Washingtoną, kurie norėjo 
pasitarimo su Baltaisiais rū
mais, tačiau nebuvo priimti. 
Šios savaitės pradžioje Senato 
vadai pakvietė Jelciną at-
vykti,nors jis dar nebuvo išrink
tas prezidentu. Pagaliau ir 
Baltieji rūmai dabar jau 
pakvietė apsilankyti. Baltieji 
rūmai taip pat pranešė, jog 
viršūnių konferencija nebeįvyks 
greitu laiku, gal kada nors 
rudenį. 

JAV prezidentas pasisakė 
Pabaltijo valstybių opiais 

klausimais 
„Ir į smurtą pabaltiečiai neatsako smurtu" 

Washingtonas. Birželio 13. — Susirūpinimas Sovietų 
JAV prez. George Bush „Pabal- veiksmais 
tiįo laisvės dienos proklamaciją „Dabar Estijoje, Lietuvoje ir 

Pasienių incidentai 
Vilnius . Birželio 14. — 

Lietuvos Parlamento informaci
jos biuro žiniomis , kurias 
perdavė „Amerikos balsas", 
Sovietų OMON kareiviai užpuo
lė 2 pasienio būstines Lietuvoje, 
tris Latvijos ir vieną Estijoje. 
Maždaug 2:30 vai. ryto 6 ar 7 
0MONO kariai atvažiavo į Ger-
maniškės punktą, netoli Biržų, 
įsakė pareigūnams ir 
sargybiniams pasišalinti ir 
padegė postą.Virgilijus 
Flinderis buvo sumuštas. O 4 
vai. ryto ginkluoti OMON vyrai 
atvyko į Saločių muitinės postą 
su ginklais ir sumušė du 
lietuvius. Koks visų sumuštųjų 
likimas — nežinoma. 
Penktadienį dienos metu 4 
uniformuoti kareiviai atvyko į 
Panemunės postą, netoli Kalin
ingrado apskrities prie Šilutės 
ir terorizavo pasieniečius tar
nautojus ir sužeidė juos pasi
šalino. 

Latvijoje penktadienį anksti 
rytą OMON dalinys sudegino 
tris pasienio punktus netoli 
Bauskės ir Saldus mieste ir prie 
Ainnri viAtovAa Rativ>« n u s ė i e 

pasirašė šiandien 3altųjų rūmų 
Roosevelto kambaryje, kad 
penktadienis, birželio 15 diena, 
yra skelbimą šia diena ir kad 
amerikiečiai raginami tą dieną 
ją paminėti įvairiais būdais. 

Pasirašymo apeigose dalyvavo 
sen. Donaid Riegle ir kongres-
menai Don Ritter ir Dennis 
Hertel bei 35 pabaltiečių orga
nizacijų atstovai. 

Prezidentas jiems priminė, 
kad jie jau prieš kelis mėnesius 
buvo susitikę. Jis iaug ką suži
nojęs tada apie situacriją Pabalti
jo kraštuose. Jis sakėsi pažadė
jęs tada ir pažadfc dabar bend
radarbiauti su pataltiečiais tais 
svarbiais k laus imais . 
Prisiminęs praėjus 50 metų „tą 
tamsią dieną 194C metų birželį, 
kai buvo pavergtos trys suvere
nios tautos", prezidentas 
pasakė, jog „niekis šiame kam
baryje netiki, kad Pabaltijo 
valstybių likimts jau buvo 
užantspauduotas slaptuoju 
paktu tarp Hitlerio ir Stalino. 
Nuo to laiko JAV niekada 
nepripažino Pabatijo valstybių 
prijungimo pre Sovietų 
Sąjungos. O žmoiės ten per 5 
dekadas nepraraco vilties, kad 
ta generacija, turi nematė 
laisves, tiki, jog Pibaltijya vieną 
dieną bus ve: laivas". 

taip pat buvo pu iami panašūs 
patikrinimo punltai. Šios žinios 
gautos iš patikinu latvių, estų 
ir kitų šaltinių. ?ranešė „Ame 
rikos balsas' sa'O laidose. 

Latvijoje laisvai išrinktas par
lamentas valdo žmonių vardu. 
Populiaria valia buvo pareikš
tas aiškus ir neabejotinas 
laisvės troškimas. Ir prieš srti or
tą ir grasinimus Pabaltijo 
žmonės ir jų laisvai išrinkti 
vadai pastoviai neatsako smur
tu į smurtą, pasirinkdami taikos 
ir principų kelią", kalbėjo prezi
dentas. „Atnaujinimas derybų 
tarp Sovietų vyriausybės ir 
Pabaltijo valstybių yra pozity
vus žingsnis. Dabar yra pagrin
do susirūpinti tais paskutiniais 
Sovietų veiksmais prieš Lietuvos 
ir Latvijos pasienių muitines ir 
tebelaikomus okupuotus televi
zijos ir radijo pastatus, tai 
veiksmai, kurių negalima sude
rinti su taikingo pasikeitimo 
procesu. Gero pasitikėjimo de
rybos negali būti toliau 
vykdomos, kai yra gąsdinimo ir 
bauginimo atmosfera". 

„Ši tauta ėmėsi žingsnių 
padėti Pabaltijo tautoms", sakė 
prezidentas, ,ju žmonėms. 
Vasario mėnesį JAV pasiuntė 
medicininę pagalbą Estijai. Lat
vijai ir Lietuvai". Ir prezidentui 
esą malonu pasakyti, ,jog 
atsižvelgimas pabaltiečių 
bendruomenės buvo toks 
puikus, kad mes vėl pasiųsime 
antrąją siuntą Pabaltijo 
kraštams". 

Antra siunta Pabaltijui 
„Ši siunta tėra tik viena dalis, 

ką amerikečiai jaučia Pabaltijo 
žmonėms. Gegužės mėnesį aš 

susitikau čia su išrinktais 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
vadais. Tai buvo šeštas mano 
susitikimas dvylikos mėnesių 
laikotarpyje su Pabaltijo vadais. 
Ir aš noriu pasakyti jums 
šiandien: kai tik yra galimybė 
aš ir kiti mūsų administracijos 
nariai pasako aiškiai preziden
tui Gorbačiovui ir kitiems 
Sovietų vadams, jog ši tauta 
stipriai tiki į teisingas Pabalti-
jos valstybių aspiracijas. Pabal
tijo tautų laisvės klausimas yra 
aukštai mūsų dienotvarkėje. 
„Palinkėjęs toliau tęsti tą gerą 
veiklą ir informuoti amerikie
čius, kad ir jie suprastų, kas 
vyksta ir pasakęs „Tegu Dievas 
laimina Pabaltijo žmones", prez. 
Busbas pakvietė Kongreso 
narius ateiti pas jį, kai jis 
pasirašys proklamaciją — 1991 
m. birželio 14 dieną skelbiančia 
„Pabaltijo laisvės diena". 

Algimantas Kavoliukas 
Gimė 1939 m. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V i e n o j e lankydamasis 
buvęs Sovietų užsienio reikalų 
ministeris E. Ševardnadzė, 
pasakė, jog jo krašte yra rei
kalinga nauja, demokratiniais 
principais pagrįsta partija, kuri 
galėtų pastūmėti ne tik ekono
mines, bet ir socialines refor
mas. 

— Senate kalbėdamas Vals
tybės departamento sekretorius 
James Bakeris pasakė, jog 
Sovietų Sąjunga prisijungė prie 
Kinijos, Britanijos ir Prancū
zijos dalyvauti Amerikos siūlo
moje Paryžiaus konferencijoje 
nusiginklavimo klausimais Vi
durio Rytuose. 

— P a š t o tarnautojai gaus di
desnį metinį atlyginimą, o taip 
pat ir infliacijos mokestį, kai 
kyla pragyvenimo prekių išlai
dos, pranešė speciali Pašto 
reikalų komisija, išnagrinėjusi 
tarnautojų algas, tačiau bonai 
nebebus mokami. 

— Washingtone Federalinės 
apdraudos agentūros vadovas 
William Seidman pranešė, jog 
Taupymo bendrovių nuostolis 
bus 200 bilijonų dolerių, tai yra 
70 bilijonų dolerių daugiau, 
negu Busho administracija ap
skaičiavo. Taupymo bendrovės 
dėl įvairių netikslumų, neat
sargių investavimų bei paskolų 
išdavimo valstybei neša didžiulį 
nuostolį. 

— Fil ipinuose kairieji išleido 
specia lų įspėjimą, krašto 
žmonėms, jog branduoliniai 
ginklai yra sukrauti ameri
kiečių Clark oro bazėje ir sudaro 
didelį pavojų gyventojams, nes, 
išsiveržus vulkanui, jie paskleis 
nuodingą radiaciją į aplinką. 

Kaltina Landsbergį 
Maskva. — Sovietų preziden

to kelionės į Oslo miestą orga
nizatorius ir prezidentinis pra
nešėjas Vital is Ignatenko 
pasakė reporteriams, jog 
Lietuvos prez. Landsbergis yra 
atsakingas už įtampą Lietuvo
je, pranešė Vakarų žinių 
agentūros. „Kiekvienu metu. 
kai JAV-Sovietų ryšiai arba 
ryšiai su Vakarais atrodo 
geresni, Landsbergis padaro tą 
įtampą". Kaip jis galįs laikyti 
atsakingus Sovietų kariškius už 
mirtis Vilniuje sausio mėnesį? 
Sovietų prokuratūra juk ištei
sino juos?,-sakė Ignatenko. 

Tėvo diena. 
Jūra. Adelė. 

KALENDORIUS 

B i r ž e l i o 15 d.: V i t a s , 
Bargailė. Jolanta. Krescencija, 
Tan vilas. 

Birželio 16 d 
Benas. Julita. 
Tolminas. 

Birželio 17 d.: Adolfas, Lau-
r* igantas, Vilmantė. 

.elio 18 d.: Arnulfas. 
E sta. Marina, Ginbutas. 
V a i . -a. 

Or.AS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:15. leidžiasi 8:25. 
Temperatūra šeštadienį 87 1., 

sekmadienį 84 L. pirmadienį 80 
1., antradienį 79 1. 
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Į LIETUVIŠKOJO 
PARNASO VIRŠŪNES 

(Iš atsiminimų) 

ALFONSAS TYRUOLIS 

Prof. J u o z a s Eretas , vienas iš 
joe globėjas . 

.Šatrijos" meno draug. - steigėjų, o vėliau 

„Jeigu reikėtų pasakyti, kada 
lietuviškasis Parnasas buvo 
tirščiausiai aplipęs mūzomis ir 
poetais, iš keleto datų dėl pa
togumo būtų galima pasirinkti 
maždaug 1930 metus. Ir jeigu 
reikėtų lietuviškojo Parnaso 
tuometinės buveinės , visai 
t i k ra i būtų ga l ima t a r t i : 
Kaunas.— Galėtum tarti, kad 
Kauno šlaitai ir kloniai tada 
skambėjo lyriškais balsais, kaip 
niekados jokia Lietuvos vieta 
nėra taip skambėjusi", taip 
rasė A. Vaičiulaitis K. Bra-
dūno redaguotoje knygoje 
„Lietuvių l i teratūra svetur" 
(1968). 

I tą poezijos skambėjimą anais 
laikais įsijungė ir nemažas 
šatrijiečių būrys. Studentų atei
tininkų meno draugija „Šatrija" 
turėjo jau nuo pat įsisteigimo 
1927 m. įsigalėjusią tradiciją su
rengt i iškylą Nemunu per 
Sekmines į gražiąsias, ankstyvą 
pavasarį a tbudusias Kauno 
apylinkes. Tų apskritųjų 30-ųjų 
metų iškylą į t a s apylinkes yra 
užfiksavęs foto kameros objek
tyvas ilgesniam atmintinos, 
neeilinės dienos atminimui. 

Toje 45 dalyvių iškyloje buvo 
ne vien šatrijiečių, bet ir jų 
bičiulių bei svečių, buvo ten ir 
keli profesoriai, kaip prof. V. 
Mykolait is-Putinas, dar tik 
prieš trejetą metų padėjęs „Ša
trijai" įsikurti ir ją globojęs. 
taipgi prof. J. Eretas, prisidėjęs 
prie tos draugijos užuomazgos 
keleriais metais anksčiau ir 
vėliau ją globojęs, buvo ir ką tik 
universitete pradėjusių dėstyti, 
kaip romanistas J. Grinius ir 
lingvistas A. Salys, buvo ir jau 
studijas baigusių šatrijiečių ar 
jų bičiulių svečių. Po 60 metų 
daugumos jų jau nebėra gyvųjų 
tarpe, ir su Goethe galėtum tar
ti, žiūrėdamas į tuos taip ar
t imus, atpažįstamus veidus: 
„Tai vėl jūs prie manęs artėjat, 
/ J ū s lyg siūbuojantys šešėliai, 
/ Kadai t a i p džiuginę nūn 
l iūdną m a n o žvilgsnį" 
(„Faustas", Dedikacija). 

Kas gi buvo tie ano meto 
„Šatrijos" parnasininkai, besi-
veržią į lietuviško poezijos kalno 
viršūnes? Ne visi jie tų metų 
iškyloj dalyvavo, ne visi galėjo 
ten atvykti, bet kurie ten buvo, 
laikėsi lyg ir susimetę į savo 
„cecho" būrelį, kaip tokiais 
atvejais dera. Pačiame viršuje 
tarp kitų buvo bestovįs Bernar
das Brazdžionis, tada dar ant
rakursis humanitaras . Šiaip 
jau smagiai ir humoristiškai 
nusiteikęs, jis tąsyk atrodė 
šventiškai rimtai. O kai jis dar 
prieš nepilnus metus pirmąkart 
atėjo į „Šatrijos" susirinkimą 
(irgi rimtas, kiek rezervuotas). 
jau visi žinojo jį kaip pagarsėjusį 
poetą. Dar gimnazijos suole jis 
buvo su draugu išleidęs eilių 
rinkinį „Baltosios dienos" ir pa 
rašęs poemą, o St. Tijūnaičio re
daguojama „Žvaigždutė" bū
davo pilna jo, kaip Vytės Nemu
nėlio, sodrių ir gausių eilių. O 
anos iškylos metu jis jau bran
d ino e i les an t ra jam savo 
neįprasto pavadinimo poezijos 
r ink in iu i „Amžinas žydas*' 
(1931). A. Jakš to aštriąja 
plunksna įspėtas dėl kokio 
posmo ar žodžio, naują poezijos 

erą pradedąs jaunasis poetas vėl 
grįžtelėjo tradicinės poezijos 
link, likdamas ir pakankamai 
modernus ir panašiai tradiciš
kas, karštai pamilęs Maironį, 
įkopęs į pačią aukščiausią 
lietuviškojo Parnaso viršūnę. Po 
40 metų nuo anos šventės Bern. 
Brazdžionis išleido 12 savo 
poezijos rinkinių,reprezentaty-
vią „Poezijos pilnatį" (Lietuvoj 
1989 m. išleista „Poezijos pilna
t i s " turi priedo poemą „Vaidila 
Valiūnas" ir paskutinį jo poezi
jos rinkinį „Po aukštaisiais 
skliautais"). 

Šalia Bern. Brazdžionio, kole
gos Juozo Slapšinsko (vėliau 
Rimanto) atskirtas, smagiai ir 
laisvai nusiteikęs buvo bestovįs 
t r e č i a k u r s i s A l e k s a n d r a s 
Dičpetris, tais 30-aisiais metais 
irgi bekopiąs į lietuviškąjį Par
nasą su r ink in iu „Da l ios 
karo l ia i" po pažasčia. Ten 
vyravo neoramantiniai motyvai 
ir Novalio „mėlynosios gėlės" 
spalva. (Aleksandras buvo 
germanis tas Teologijos-Filo
sofijos fakultete). Kai jis par
važiuodavo atostogų iš universi
teto į savo gimtinę Linkuvą, 
mes jaunesnieji žiūrėjom į jį 
kaip į kokį „poetą laureatus", 
taip jis jau buvo su savo poezija 
kilstelėjęs to kalno šlaituose. 
Deja. negailestingoji kairiųjų 
kritika jaunąjį poetą pakirto, ir 
ji? jau nebeatsigavo ir eilių 
niekad nebeskelbė, ir gal net 
neberašė (mir. 1968 m. Anglijoj'. 
O net pats Bernardas vienu 
metu buvo pranašavęs Aleksan
drui ne taip jau menką vietą 
lietuviškojo Parnaso viršūnėje. 
Štai ką kartais padaro žiaurusis 
kritikos „genocidas". 

Žemiau po jais, kolegių ir 
kolegų supamas, jaunai žalios 
žolės aksome buvo besėdįs An
tanas Vaičiulaitis, iki tų 30-ųju 
metų „Šatrijai" vadovavęs. J i s 
buvo vienas iš labiausiai pa
saulinėje l i teratūroje aps i 
skaičiusių kolegų, jog net jo 
paties raštai nėra likę be šiokios 
tokios tos literatūros įtakos tiek 
beletristikoj, tiek poezijoj. Bet 
turbūt ne visi žinojo, kad 
Vaičiulaitis, jau tada žinomas 
kaip gabus beletristas, irgi buvo 
bekopiąs ir į poezijos Parnasą, 
nors dar bene gimnazijos suole 
jam besėdint buvo išspausdinti 
keli jo eilėraščiai K. Puidos 
redaguotoje „Krivūlėje". J i s ir 
to l iau , be le t r i s t iką b e r a 
šydamas, tarnavo poezijos mū
zai, kol pagaliau po 50 metų nuo 
anos šventės išleido savo poezi
jos rinkinį „Ir atlėkė volungė", 
kur yra gamtai artimos nuošir
džios poezijos, nors ir nedaug 
ankstyvesniojo meto eilių. Iš 
dalies tradicinė jo poezija tur i 
savitą formą ir stilių. 

(Bus daugiau > 

KUOPOS ŠVENTE BAIGĖM 
VEIKLOS METUS 

Pasku t in i s šių mokslo metų ab i tu r i en tą : 
sus i r ink imas buvo gegužės 10 malonia i p-

s gėl ių , kad 
įs imintų laiką, 

d i e n ą . Turėjome vaidinimo praleistą šioje kuopoje. Kuopos 
repeticiją ateitininkų namuose, kopirmininke Kristina Liau-
pasku i nuvažiavę pas Viliją ir gaudai tė pe 
N i d ą J a n u š k y t e s žiūrėjome 
filmą „Hun t for Red October". 
Č ia taip pat atsisveikinom su 
ab i tu r i en ta i s ir išrinkom atei
nančių veiklos metų valdybą. 

K u o p o s globėja Laima 
Blažienė, Monika Vygantaitė. 
V ida Kazlauskaitė ir Viktorija 

skai tė veiklos 
apžvalgą. Kastytis Šoliūnas 
kuopos vardu atsisveikino su 
abi tur ientais , linkėjo jiems 
sėkmės ir prašė, kad kuopos 
nepamirš tų . Kvietė tu r in t 
laiko, dar kartais pas mus ap
silankyti. Vytas Pabedinskas 
atsisveikino abiturientų vardu. 

Zvinakytė apklausinėjo kuopos Naujai išrinktoji valdyba ap-
k a n d i d a t u s . Egzaminus 
s ė k m i n g a i iš la ikė Jan ina 
B r a u n e , Monika Gylytė ir Gy
t i s Vygantas . Ateinančių metų 
valdybą sudaro Aidė Užgirytė, 

da inavo buvusią valdybą, 
sakydama, kad mes jų pasi-
ilgsim. 

Po trumpos pertraukėlės pra
sidėjo Rasos Poskočimienės 

I n g r i d a Mar t inkutė , Laura (kuriai reikėjo daug kantrybės 
L a p š y t ė , Kastytis Šoliūnas, 
Lora Krumplytė, Nida Tijūnė-
l y t ė , A u d r a Grigal iūnai tė . 
V a l d y b a dar nepasiskirstė 
pare igomis . Romas Blažys bus 
kuopos fotografas, o globėjos — 
Milda Jakšt ienė ir Raminta 
Lapš ienė . 

G e g u ž ė s 19 dieną įvyko 
kuopos šventė. Kun. Leonas 
Z a r e m b a . SJ. aukojo šv. Mišias 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje. Po Mišių moksleivių 
p a s i ž a d ė j i m ą davė Jan ina 
Braune, Monika Gylytė ir Gytis 
V y g a n t a s . Ateitininkų federa
cijos vadas Juozas Polikai-
t i s j iems įteikė juosteles ir 
ž e n k l e l į , o globėja Indrė 
Tijūnėlienė po gėlių puokštele. 
Buvo sukalbėtas „Ateitininkų 
credo" ir sugiedotas ateitininkų 
h i m n a s . Mišioms vargonavo 
Rasa Poskočimienė. 

Po Mišių ir moksleivių pasiža
dėjimo apeigų važiavome į Atei
t in inkų namus. Kadangi mūsų 
šventė buvo kartu su jaunučių 
Daumanto kuopa, pirma buvo jų 
programa, paskui mūsų kuopos 
kopirmininke Julija Krumplytė 
pravedė moksleivių programą. 
S v e i k i n o Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis, MAS CV 
narys Audrius Polikaitis. atei
t ininkų sendraugių 'ir močiutės) 
v a r d u Jadvyga Damušienė, 
kun . Lipniūno kuopos atstovas 
Aras Norvilas ir kuopos globėja 
Indrė Tijūnėlienė, įteikdama 

dirbant su mumis) paruoštas 
humorist inis vaidinimas „I 
Lemontį". Mums buvo daug 
juoko jį repetuojant, o dabar 
buvo smagu, kai publika juokėsi 
su mumis. Visuomet su entu
z iazmu lauk iame Rasos 
Poskočimienės vaidinimų ir 
esame dėkingi jos šeimai, kad 
sudaro galimybę Rasai su 
mumis dirbti. Turėjome ir 
„viešnią žvaigždę" („guest 
star"), Mėtą Landytę iš Cali-
fornijos, ji paskutinę minutę 
sutiko vaidinti medį. Taip pat iš 
Šiaurinės Carolinos buvo at
vykusi mūsų kuopos narė Rima 
Ješmantaitė. 

P rog rama i pasibaigus, 
vaišinomės mamyčių suneštais 
skanėstais, kuriais rūpinosi 
globėja Laima Blažienė, Milda 
Jakštienė ir Dalia Martinkienė. 
Esant geram orui.buvo smagu 
ža is t i sv ied in iu lauke. 
Džiaugėmės, kad šventėje jau 
dėvėjome nau jus kuopos 
marškinėlius, suprojektuotus 
Audros Grigaliūnaitės, Nidos 
Tijūnėlytės ir Lauros Lapšytės. 

Nida Tijūnėlytė 

KVIEČIAME SMAGION 
IŠKYLON 

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopos iškyla į 
Great America bus trečiadienį, 
birželio 19 d. Prie pagrindinių 
vartų susitiksime 9:30 vai. rytą. 
Iškyla oficialiai baigsis 8 v.v. 
Norintieji ilgiau pabūti, gali 
liktis tik su tėvų leidimu savo 
nuožiūra. Kviečiam šioje 
iškyloje dalyvauti ir k i tus 
moksleivius. Norintieji daly
vauti, ir gauti papigintus bilie
tus, prašomi skambinti Kasty
čiui Soliūnui, tel. 708-257-6739. 
Kastytis suteiks ir kitas su 
iškyla susijusias informacijas. 

„ATEITIES" KONKURSAS 

Šiais — sukaktuviniais — 
metais vėl ske lb iamas 
„Ateities" žurnalo konkursas. 
Kaip jau įprasta, bus premijuo
jami rašiniai, eilėraščiai ir 
nuotraukos. Dalyviai skirstomi 
į dvi grupes: iki 19 metų 
(jaunesnieji) ir nuo 20 iki 25 
metų amžiaus. Konkurso mece
natas yra prel. Juozas Prunskis, 
kuris. atsižvelgdamas į gausų 
konkurse dalyvaujančių skai
čių, šiemet premijoms skiriamą 
pinigų sumą dar padidino. 

Medžiaga „Ateities" redakciją I 
turi pasiekti iki rugsėjo mėn. 
pabaigos. Prie dalyvavimo 
konkursuose — ypač „Ateities" 
konkurse — per eilę metų jau 
esame pripratę. Tačiau, a r 
žinote, kad pirmasis „Ateities" 
konkursas buvo paskelbtas 
1911 m. 10 numeryje? Konkur
so tema — ateitininkų himnas. 
Žinoma, atsiųstieji eilėraščiai 
konkurso nelaimėjo, o atei
tininkų himną parašė kun. 
Jurgis Tilvytis — A. Žalvarnis, 
konkurse net nedalyvavęs. 
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DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2 5 5 5 W. U n c o l n H w y . ( H w y . 30) 
Olympla Raida . I I I . 
Ta i . ( 708 ) 748 -0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nu imami kabinete) 
Priklauso HcHy Cross ir Chnst l igoninėms 

2 4 3 4 W. 71 Straat . Cfttlcago 
Tai . (1-312) 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai) 

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

„DAINAVOS" STOVYKLOS 
KALENDORIUS 

Birželio 23 d. • 7 d. -
Moksleiviai ateitininkai. 

Liepos 7 d. - 21 d. — Jaunu
čiai ateitininkai. 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
8441 S. Pulaakl Rd. , Chicago IL 

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

Valandos susitarus 

Kab. (1 -312) 735 -4477 ; 
Raz. (708)246-0067; arDa (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD M E D I C A L B U I L D ' N G 

6449 So. Pulaakl R o a d 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. M A G D A L E N BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslnlnkama nuolaida 

4 0 0 7 W. 5 9 St 
T a i . (312) 7 3 5 - 5 5 5 6 

507 S . Gllbart, LaGrange , I L . 
T a i . (708) 3 5 2 - 4 4 8 7 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 4220101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd užda'ytaa. ketvd ' - 3 v.p p . penkte 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6 1 3 2 S. Kadz le Ava. , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSVF.TiNE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Build'mg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
š i rd ies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

N a m ų (708) 5 8 4 - 5 5 2 7 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
6132 S . KadzJa. Ch icago . I I I . 

T a i . (1-312) 9 2 5 - 2 6 7 0 
1185 D u n d a a Ava. , E lg ln , I I I . 6 0 1 2 0 

Tai. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

SENDRAUGIŲ DĖMESIUI 

Ateitininkų sendraugių sto
vykla vyks Dainavoje liepos 
21-28 dienomis. Visais stovyk
los reikalais prašoma kreiptis į 
Vytą Soliūną: tel. 708-257-6739. 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Waat Burlington, tai. (708) 512 -0084 
Waatmont IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos a chirurgija 
Hory Croaa, 2701 W 68 St . Crucagc 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge. IL 

Tai. (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė v idaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl R o a d . 
Tai . ( 1 -312 ) 585 -2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr . penkt 12-3 v.p p., ketv 2-7 v v 

Reikalu, esant atvažiuoiu ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S. Robar ta Rd . . Hickory Hl l la . IL 
1 mylia Į vakarus n u o Harlem Ave 

Tat . (708) 5 9 8 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Ka lba l ietuviškai i 

T ikr ina akis. pr i ta iko aki r u s 
2618 W. 7 1 a t St. 

T a i . (1-312) 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitar imą 

Paloa Vis ion Cantar, 7 1 5 2 W. 1 2 7 t h St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

T a i . (708) 4 4 8 - 1 7 7 7 

PRISIMINSIME M I R U S I U S 
NARIUS 

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopa pirmadie
nį, birželio 17 d.. 9:30 vai. rytą 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje aukojamose šv. Mišiose 
prisimins savo narę a.a. Rena ta 
Šmulkštytę ir kitus mi rus ius 
narius. Šv. Mišias aukos kun. A. Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikait.s sveiki- Prez. A Stulgin-
Sau la i t i s . Visi k v i e č i a m i skio moksleiviu kuopos šventėje pasižadėjimą davusi Gytį Vygantą 
dalyvauti maldoje už mirus ius . Nuotr Indrės T 

DR. ELIGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Ta i . ( 1 -312 )735 -7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tal.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarta Road 

Hickory Hllla 

Tai . (708) 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
SEiMOS 0AKTARAS iR CHIRURGAS 

Famtty Maetcal Cllnic 
217 E. 127 St. — Lamont. IL S0439 
P-.kiauSO Palos Community Hospitai • 

S'iver C'oss Hospitai 
Valandos pagal susitartą 

Tai. (708) 2S7 2285 

ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T a i . (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

GydytOĮai ir chirurgai 
Anaatazl)oa Ir akauamo 

gydymo apaclallatai 
Sherman ligoninė. Elgm. IL 

Tai . 708-888-8976 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 S t . Chicago. IL 
Tai . (1 -312) 476 -2112 

9525 S 79th Ave . Hicko'y Hills. 
Tai . ( 7 0 8 ) 598-8101 
Vai pagal sasRariNaą 

T a i . kablnato Ir buto: (708 )652 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 5 0 t h Ava . . Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 ik> 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
1 5 5 N. U i c M g a n Ava.. Su l ta 324 Ir 

5 6 3 5 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir K a a n Ave.. J u s t i c e . IL 

T a i . (1-312) 5 6 5 - 2 9 6 0 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W . 71at S t raa t 
( 1 - 3 1 2 ) 4 3 4 - 2 1 2 3 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

Kab. ta i . (1-312) 5 8 5 - 0 3 4 8 : 
Raz. ( 1 - 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 W . 63rd St . 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. ta i . (1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 ; 
Raz. ( 7 0 8 ) 442 -8297 

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

7722 S . Kadzla A v a . . 
Chicago. III. 6 0 8 5 2 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 9 5 St. 
O a k L a w n , I L 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 6 3 r d Straat 

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

Kablna to tai. ( 1 - 3 1 2 ) 7 7 6 - 2 8 8 0 . 
Raz. (708) 4 4 8 - 5 5 4 5 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — V idaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai , 
6165 S . Archar A v a . (prie Austm) 

Valandos paga l susitarimą 
T a i . (1-312) 5 8 5 - 7 7 5 5 

A R A S Ž U O B A , M . D . 
A K I Ų C H I R U R G I J A 

A K I Ų L I G O S 
Good Samarttan Madlcal Can ta r 

Naparvl l la Campua 
1020 E. Ogdan A v a . . Sul ta 3 1 0 , 

Naparvl l la IL 6 0 5 6 3 
Ta i . 1 7 0 8 - 5 2 7 0 0 9 0 

Valandos paga l susitarimą 

K a b . tai. ( 1 - 3 1 2 ) 5 8 8 - 3 1 6 8 ; 
Namų ( 7 0 8 ) 3 8 1 - 3 7 7 2 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W a a t 63rd S t r a a t 
Vai ptrm. antr . ketv ir penk t 3-6. 

Šeštadieniais pagal susi tar imą 

f 



iLkonomme politika 

VALSTYBIŲ 
GYVENIME 

Apie ekonominius reikalus ir 
tautų ekonominį išsilaikymą 
turėtų kalbėti specialus eko
nomistai. Tai dalykai, kuriuos 
nori ar nenori mato visi, iš
gyvena tautos ir valstybės. Kar
tais jos išgyvena dėl savo kaltės 
ekonomine krizę, kai žn. nės 
neturi net pakankamai ko pa
valgyti ar negali žmoniškai pra
gyventi, juo labiau paruošti 
ateičiai savo šeimą. Taip buvo 
visame pasaulyje praėjus il
gesniam laikui po pirmojo karo, 
taip yra dabar po antrojo karo 
kai kuriuose, ypač komunistų 
ekonomiškai g r i aunamuose 
kraštuose. Ekonominę krizę 
pergyvena Sovietų Sąjunga, bet 
ją jaučia r ilgai jos valdžioje 
buvę vadinami satelitai, nors 
dabar jau išsilaisvinę. 

Ekonominis gyvenimas vals
tybėse turi pagrindą tautos ar 
jos gamtos turimuose turtuose, 
taip pat sugebėjime savo gamtą 
ir jos turtus panaudoti žmonių 
gerovei. Ne paskiri žmonės pa
daro valstybę laimingą ir tur
tingą, bet valstybė žmones, savo 
narius padaro laimingus. J i 
parūpina jiems pakankamai 
darbų, darbą apmoka ne tik 
pačiam dirbančiam, bet ir jo šei
mai. Kiekviena valstybė turi 
a ts imint i , kad jos p a r e i g a 
aprūpinti savo žmones pakan
kamai gerai Taip pat ji turi 
pasirūpinti, kad dirbantieji 
galėtų išmaitinti ir ateičiai pa
ruošti savo vaikus, šeimos 
narius. Nuo tėvų turimo ir 
pakankamai apmokamo darbo 
priklauso jų šeimų ateitis ir 
gerovė. 

Nors darbas nėra žmogaus 
palaima, bet jis vis dėlto yra 
palaima, nes iš jo gali kiek
vienas darbininkas pragyventi 
ir dar padėti kitam, mažiau 
pasiturinčiam ar mažiau tu
rinčiam sveikatos. Juo labiau jis 
gali laiduoti geresnį gyvenimą 
ir geresnius darbus savo šeimai, 
ją ruošdamas dirbti ir daryti , 
naudinga tautai ir valstybei. Ne 
visi žmonės lygiai yra pajėgūs 
dirbti sunkius ar prot iškai 
įtemptus darbus, bet tie, kurie 
yra stipresni, turi pareigą pa
gelbėti silpnesniems kaimy
nams, tautos turi pareigą padėti 
silpnesnėms tautoms. 

* * * 

JEI NORITE TAIKOS 
- DUOKITE PINIGŲ 

i 

Vergų laikmetis jau seniai 
praėjo valstybiškai ir privačiai. 
Bet išnaudojimas ekonominei 
gerovei, taikomai tik valstybei, 
kokia yra t o t a l i t a r i n i u o s e 
kraštuose, yra nusikal t imas 
prieš laisvę ir tiesą. Tik t ikra 
tiesa padaro žmones laisvus. 
Kai jie mato aplink save tik 
išnaudojimą, tik v e r g a i s 
vertimą, tik melą ir bet kokios 
tiesos paneigimą, tai net valsty
binis turtingumas jiems nepa
deda vergystės nusikratyti iš sa
vo vidaus Jie turi visuomet bi
joti varovų ir tų. kurie slepia 
tiesą ir į akis sako tiesos 
iškraipymus 

Ne tik valstybės, be t ir 
paprasto fabriko ar įstaigos iš
naudojimas, kad tik sukrautų 
daugiau pelno, yra pavojingas 
žaidimas su žmogaus siela, jo 
ateitimi, jo šeimos gyvenimu ir 
jos paruošimu ateičiai. Ir čia 
darbininkai suky'a prieš savo 
darbdavius, nes niekas neturi 
teisės išnaudoumu laisvą žmogų 
paversti vergu 

Iš istorijos gerai žinome, kad 
net šiame krašte darbininkai 
buvo taip išnaudojami, kad jie 
turėjo aukoti net kraują ir gyvy
bes dėl ateities kartų gerovės. 

Gal dabar darbininkai per daug 
įsigalėjo ir vėl sumenkino eko
nominį gyvenimą, bet vis tik tai 
geriau, negu jų laikymas darbo 
vergais. 

Nuo ekonominio gyvenime 
bendro pakėlimo priklauso tau
t o s ir v a l s t y b ė s ge resn i s 
gyvenimas. Net paprasti darbi
ninkai turi daugiau, negu jie tik 
šiaip taip gali pragyventi. J ie 
dar gali susi taupyti ligai ar 
nenumatyta i nelaimei. Kaip į 
ekonominę krizę, t a ip ir į eko
nominį kilimą ir laikymąsi 
kiekviena valstybė žiūri skirtin
gai. Taip pat kiekviena gyvena 
pagal savo ekonominį lygį. 

Dabar griūvanti Sovietų eko
nomija rūpi visam pasauliui. 
Ten pirmiausiai nukenčia žmo
gus, o ne valstybės priešakyje 
stovį vadovai. Kaip t ik jie tur i 
rūpintis , kad krizės būtų iš
vengta, kad uždarumas būtų 
i š n a i k i n t a s ir k a d žmonės 
g a l ė t ų p r a g y v e n t i ir savo 
šeimas ruošti ateičiai. Jei to ne
d a r o , va l s tybė e i n a p r i e 
griuvimo ir sunykimo. 

Ekonominis gyvenimas t iek 
tautose, t iek valstybėse, t iek 
eiliniuose žmonėse priklauso 
nuo visų darbštumo, nuo noro 
gyventi žmonišku gyvenimu ir 
nuo laikymo žmogaus žmogumi. 
Valstybės kariauja tik savo 
gyvenimo pagerinimui, tik savo 
žmonių geresnio išsilaikymo 
reikalui. 

Kad svetimus paverčia ver
gais, jos dažnai net nesirūpina. 
Iš to ir kyla sumišimai, kovos 
v iduje , n e p a s i t e n k i n i m a s 
valdžia a r sistema. Taip dabar 
y ra Sovietų Rusijoje ir ypač ta i 
jaučia pavergtieji kraštai ir pa
vergtos tautos. Jos išnaudo
jamos, joms taikomos geno
cidinės p r i emonės , bet t a i 
nepagerina gyvenimo. Pati sis
t ema padeda žmogų padaryti 
v e r g u , n o r s m e l u pas iva
dindama darbininkų valdžia. 

Sovietų ekonominė kr izė 
j a u č i a m a ir m a t o m a ne t 
svetimuose kraštuose. Jie nori 
paremti, kad žmonės galėtų pra
gyventi. Bet politinė ir eko
nominė sistema neleidžia daryti 
žmoniškai, kad žmogus ne
nukentėtų, nes ten žmogus tėra 
t ik valstybės valdžios įrankis. 
Paver t imas į rankiu yra pa
vertimas vergu, daiktu be jokios 
reikšmės, išskyrus, kiek žmogus 
naudingas valstybės išlaikymui 
ir sistemos gerovei. 

Komunizmo sistema tėra t ik 
kelių ar kelių dešimčių žmonių 
vykdoma, kad jie vieni gyventų 
svetima gyvybe, svetimu darbu 
ir svetimu pelnu. Dėlto ir 
sakoma, kad, kol nebus pakeis
t a sistema, nebus laisvės, t ikro 
gyvenimo daugumai žmonių, 
nebus ir ekonominės gerovės 
kraštui , nes viską suėda sis
tema, kuri savo prigimtimi y ra 
klaidinga. 

Šiandien į ekonominę krizę 
reikia žvelgti kaip į gyvenimo 
krizę tame ar k i tame krašte . 
Turtinga visokiomis gamtos gė
rybėmis Rusija sistemos ta ip 
i šnaudo jama , k a d j i , k a i p 
kraštas , juo labiau tau ta ir 
t a u t o s žmonės kenč ia nuo 
t rūkumo maisto, t rūkumo kas
dieninių būtinų reikmenų, di
dėjančio vargo. Čia žmogus 
priklauso valstybei, o ne valsty
bė žmogui, kaip turė tų būti ir 
kaip yra tuose kraštuose, kur ie 
sugeba tvarkyti savo ekonominį 
gyvenimą tautos ir valstybės 
naudai. P . S. 

Prieš dvejus metus Tianemen 
aikštėje Kinijos komunistinės 
klikos įsakymu buvo žudomi be
ginkliai demonstrantai. Tada 
visas pasaulis pasišlykštėjo 
tokiu Pekino „mėsininkų" dar
bu. Ir JAV prezidentas George 
Bush iš pradžių pasisakė prieš 
šiuos žiaurius veiksmus, tokio
mis priemonėmis slopinančius 
demokratėjimą. Bet vis vien Ki
nijai davė palankiausią preky
binį statusą (MFN), tuo lyg 
sankcionuodamas žudynes, savo 
elgesį motyvuodamas, kad yra 
naudingiau su komunist ine 
Kinija palaikyti ryšius negu 
izoliuotis, nes tuo būdu galima 
daryti įtakos krašto demokra
tėjimui. 

Neseniai JAV prezidentas 
George Bush pareiškė, kad jis 
prekyboje su komunistine Kini
ja be sąlygų pratęs palankiau
sią prekybinį statusą, nors Am-
nesty International skelbia, kad 
paskutiniuoju metu ten žiauriai 
persekiojami dis identai , už 
laisvai pareikštą žodį nutei
siami ilgiems metams kalėjimo. 

P r i e š v i ene r i u s me tus 
žurnalistas Maciej Povlicki ,,Los 
Angeles Times" dienraštyje 
peikė prezidento G. Busho 
elgesį, kodėl jis pasiskubino 
užmegzti ryšius su tais, kurie 
neseniai buvo pralieję taikių de
monstrantų kraują. J is įrodi
nėjo, kad toks JAV prezidento 
elgesys nepriartina demokra
tinių reformų. Jis dargi sakė, 
kad prezidento Busho elgesys ir 
pastangos suartėt i su kinų 
komunistų lyderiais paskatino 
buvusį Rumunijos diktatorių 
Nicole Ceausescu duoti įsakymą 
šaudyti į beginklius demonst
ran tus , siekiančius demokra
tijos. Diktatoriui Ceausescu 
nepavyko išspręsti iškilusių 
problemų senu teroro metodu. 
J is pats su žmona revoliucinio 
tribunolo buvo pasmerktas mir
ties bausme, ir sprendimas tuo
jau pat buvo įvykdytas. 

P r e k y b o s s a n t y k i a i 
su sovie ta is 

J A V p rez iden t a s George 
Bush, nepaisydamas įspėjimų, 
yra pasiryžęs panašiai traktuo
ti prekybinius santykius su 
Sovietų Sąjunga, pritaikydamas 
MFN statusą, nežiūrint jų pa
vartoto ir tęsiamo beveik kas
dien smurto veiksmų Pabaltijo 
respublikose ir kitur. J is labai 
lengva ranka leidžia pasinau
doti pusantro bilijono dolerių 
kreditais pirkti ūkio produktus, 
nors yra žinoma, kad sovietai 
y ra nepajėgūs mokėti užsienio 

IGNAS MEDŽIUKAS 

skolas. O, be to, tokia suma — 
tai tik kaip keletas grūdų, įmes
tų į žiurkių urvą. 

Sovietai yra žinomi kaip įvai
rių prasimanymų ir klastojimų 
specialistai. Dėi žudynių Vilniu
je jų prokuroras N. Trubin 
paneigė, kad kareiviai, atvažia
vę su tankais ir automatiniais 
ginklais prie televizijos bokšto, 
nužudė beginklius lietuvius. Jis 
aiškino, kad beginkliai šaudė į 
tankus, nors užsienio žurnalis
tai aiškiai matė ir nufilmavo. 
Tokia versija buvo sugalvota 
prieš „taikos apaštalui" M. Gor
bačiovui vykstant į Oslo Nor
vegijoje atsiimti Nobelio 
premiją. Taigi nebūtų komunis
tai, jei apsieitų be melo. 

Vakar i ) parama be sąlygų 

Komunistinio melo apgaulės 
ir grėsmės propaganda yra tokia 
įžūli, kad komunistas meluo
damas visai nesijaudina ir jo 
veidas iš gėdos neraudonuoja. 
Sovietų Sąjungoje dar yra 
užsilikusių šūkių „Gyvenimas 
tapo geresnis, linksmesnis". Iš 
to net susidaręs anekdotas, kad 
Ivanas, eidamas su draugu, 
perskaitęs tokį šūkį klausia 
draugą: „Pasakyk man, jei 
viskas taip gerai, kodėl gi taip 
blogai?" 

M. Gorbačiovas, nuvykęs į 
Oslo Norvegijoje, pavartojo visą 
savo retoriką, prašydamas 
Vakarų ekonominės pagalbos. 
Kitaip, sakė jis, žlugs jo pradėta 
„perestroika", atsinaujins šalta
sis karas, kils pavojus pasaulio 
taikai. Reikaludamas pagalbos, 
dargi pabrėžė, kad, duodant 
valiutą, nebūtų jam statomos 
kokios nors sąlygos Atrodo, kad 
Gorbačiovas, būdamas apie save 
labai geros nuomonės, ieško 
neišmanėlių, kurie žertų į jo 
krepšį dolerius ir neklaustų, 
kur jis juos panaudos Spaudos 
konferencijoje paklaustas 
žurnalisto apie sausio mėn. 
įvykius Vilniuje ir Rygoje, labai 
įniršo ir, ne turėdamas 
argumentų, pasakė, kad Vaka
rai nesupranta sudėtingos situ
acijos ir dargi apkaltino, kad jie 
naudoja dvigubus standartus. 

Sovietų planai 
nuginkluot i Vakarus 

M. Gorbačiovas visa jėga 
veržiasi dalyvauti industrinių 
šalių konferencijoj Londone, 
tikėdamasis iš Vakarų išpešiąs 
re ikal ingos ekonominės 
paramos nusibankrutavusiam 

sovietiniam ūkiui atstatyti. 
JAV prezidentas iš pradžių 
pasvyravęs, yra linkęs Gor
bačiovui padėti. Kokiu mastu, 
dar neaišku. Greitu laiku jis 
numatęs susi t ikt i su Gor
bačiovu pas i rašyt i nusi
ginklavimo sutar t į . Tačiau 
Heinz A. J. Kerną „The Wall 
Street Journal" birželio 4 nr. 
rašo, kad sovietai, naudoda
miesi nusiginklavimo sutar
timi, mano nuginkluoti Vaka
rus, patys nenusiginkluodami. 
Nežiūrint sovietų retorikos, jie 
elgiasi kaip visada, ieškodami 
plyšių, kad galėtų apgauti 
derybų partnerį. 

Dabar nuo Uralo kalnų į 
vakarus sovietai laiko 20,694 
tankus, 29,348 šarvuotus auto
mobilius, 13,828 artilerijos pa
būklus, 6,445 karo lėktuvus ir 
1,330 puolimo helikopterių. 
Anksčiau yra pripažinę, kad 
konvencinių ginklų sutartis 
liestų 31,900 tankų, 49,300 
šarvuotų automobilių, 51,000 
artilerijos pabūklų, 6,490 karo 
lėktuvų ir 2,950 puolimo 
helikopterių. Palyginus šiuos 
skaičius, matome didelius skir
tumus. Kur dingo daugelis 
tankų ir pabūklų. Greičiausia 
jie buvo išvežti ir paslėpti už 
Uralo kalnų ar perkvalifikuoti, 
kad sutartis jų neliestų. 

Sovietai apsiginklavimui ski
ria daugiau 25% savo biudžeto. 
Bet jeigu jie nusistatę taikoje 
su visais gyventi, kam reikalin
ga švaistyti pinigus apsi
ginklavimui? Tai rodo, kad jie 
viena kalba, o kitaip daro. Ar 
yra tada prasminga remti Gor
bačiovą? Prezidentas George 
Bush, teikdamas paramą, ma
no, kad jis gerai daro, bet taip 
kadaise galvojo ir prezidentas 
Franklin D. Roosevelt, užleis
damas Rytų Europą Stalinui. 
Tik vėlesni įvykiai parodė, kad 
tai buvusi didžiausia klaida, 
kainavusi milijonus nekaltų 
žmonių gyvybių, o padaryta 
daugeriopa žala ir ligi šiol 
neatitaisyta ir dar negreit pa
vyks ją atitaisyti. 

Lemtingi metai 

Lietuvių tautai ir kitoms Pa
baltijo respublikoms, kurios 
dabar siekia laisvės, šie metai 
turėtų būti lemtingi. Be Gor
bačiovo su G. Bushu susitikimo, 
birželio mėnesį gal bus ir Hel
sinkio konferencija. Tą patį 
mėnesį turėtų įvykti Europos 
Bendruomenės tarybos minis-
terių konferencija, o rugsėjo 
mėn. Žmogaus teisių konfe
rencija Maskvoje. 

Rimties valandėlei 

DIRBTI DĖL LIETUVOS 
LAISVĖS 

Mums reikia dirbti dėl Lie
tuvos laisvės. Dirbti vieningai, 
o ne dėl ambicijų, kad štai mano 
mintis, mano siūlymas pats 
geriausias. Ir jei kas neremia 
mano minties, tai aš išstoju iš 
bendro darbo... 

Visuomeniniame darbe reikia 
laikytis trijų taisyklių: turėti 
pozityvią idėją, turėti energijos 
jai įgyvendinti ir dirbant turėti 
takto, skaitytis su kitų nuo
mone. Jei taip nesielgsime, tai 
būsime kaip pasakėčios gulbė, 
lydys ir vėžys. Kiekvienas 
t rauksime į savo pusę. Reikia 
vieningo darbo ir pasiaukojimo. 
Kiekvienas privalome klausti 
savęs, k iek mes buvome ar 
esame naudingi savo kraštui bei 
tautai . 

Kiekvienas laikas nuo laiko 

Reikia laukti, kad sovietai, 
kaip ligi šiol, mėgins sukliudyti 
Pabaltijo respublikų atstovų 
da lyvav imą šiose konfe
rencijose. Bet JAV ir kitų Vaka
rų demokratijų pareiga juos 
užstoti, kad prieš 50 metų 
padaryta skriauda, atnešusi 
šioms tautoms baisias nelaimes, 
būtų atitaisyta. 

Prezidentas George Bush 
daugelį kartų yra pareiškęs, 
k a d j i s remia Pabal t i jo 
respublikų gyventojų pastangas 
atstatyti jų nepriklausomybes. 
Pabaltijo tautos laukia realių 
pastangų, ne žodinės deklama
cijos. Ir atrodo tam jau atėjęs 
laikas. Ypatingai šie metai yra 
palankūs. Istorija liudija, kaip 
krito anksčiau buvusios impe
rijos. Besibaigiant dvidešimtam 
amžiui , esame l iudininkai 
sovietinės imperijos sugriuvimo, 
t ik nereikia jos ramstyti. 

Lenkijos ministeris pirmi
ninkas J . K. Bieleckis tvirtina, 
kad Sovietų Sąjungos planai 
įvesti demokratines ir eko
nomines reformas yra nepakan
kami. Sovietų Sąjungoje kilsian
t i superinfl iacija, daugės 
streikų. Ir tai gali iššaukti 
naują autoritetinį režimą. Anot 
Bieleckio, numatytos Sovietų 
Sąjungoje reformos primena 
reformas, vykdytas Lenkijoje, 
kurios visiškai nepavyko, o gau
tos užsienio paskolos buvo 
neprasmingai sunaudotos. 

Romėnų dažnai va r to tas 
posakis „jei nori taikos, ruoškis 
karui", prezidento M. Gorbačio
vo pritaikytas imperijos išsau
gojimui: ,,Jei nori taikos, duok 
pinigų". 

tu rė tume klaust i save: a r 
mylime tėvynę, kaip turėtume 
mylėti? Ar protestavome, nors 
ir šaukdami prieš vėją, kai 
matėme, kad ne tik priešas, bet 
ir brolis broliui laisvę atėmė 
Tikėjimas mums sako. kad dan
giškoji tėvynė yra perkama 
aukšč iaus ia ka ina , bū ten t 
Kristaus mirtimi ant kryžiaus 
ir kiekvieno asmeniško 
pasiaukojimo kaina. Lygiai ir 
žemiškoji tėvynė reikalauja iš 
meilės plaukiančių didelių 
aukų, užtikrinant jai laisvę, 
gerovę bei laimingą ateitį. 

Siekdami Lietuvai laisvės, 
negalime pamiršti maldos. Se
najame Tes t amen te Dievo 
pašaukti pranašai guodė varge 
atsidūrusius izraelitus. Štai ką 
pranašas Izaijas yra pasakęs 
Viešpaties vardu: „Mano ranka 
nėra sutrumpėjusi, kad negalė
čiau jūsų išgelbėti; nei mano 
ausys nėra apkurtusios, kad ne
girdėčiau jūsų prašymo" (Iz. 
59,1). O per pranašą Jeremiją 
Viešpats kalbėjo: „Jei šauksitės 
manęs, rasite mane. As leisiuos 
randamas Jei nuoširdžiai manęs 
ieškosite. Aš apkeisiu jūsų dalią 
ir surinksiu jus iš visų kraštų. 
Sugrąžinsiu jus į tas vietas, iš 
kurių buvote ištremti" (Jer. 
29,13). 

Tad ir kreipiuosi į Viešpatį, 
p rašydamas jo pagalbos 
psalmininko žodžiais: „Ne į 
šaudyklę dedu savo viltis, ne 
kardu tikiuosi nugalėti. Vien tu 
mus iš priešų vaduoji, suniekini 
mūsų engėjus. Kodėl miegi? 
Viešpatie, kelkis! Pabusk! 
Neleisk mums paniekintiems 
būti. Pakilki galingai gelbėti 
mūsų, išgelbėk mus dėl savo 
gerumo" (Ps.43/44). , 

Maldose prisiminkime visus 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 

Skaudžiai išgyvenusi sausio 
tryliktosios tragediją, Stasė 
Platienė rašo: „Aš myliu Lie
tuvą tėvynę. Ir pareigos širdy 
neprarandu". 

K.V.P. 

Reikia vėl uždegti proto 
žmones aistra jūsų mokslui 
(krikščionybei). Duoti pajusti ir 
paliesti ranka, kad tai nėra 
miręs mokslas mirštantiems 
pasinaudoti, bet maistas visoms 
burnoms. sk i r tas naujo 
gyvenimo grąžinimui net ir 
tiems, kurie gal net jo vardo 
gerai nežino. 

G. Papmi 

Neturėti laiko, dažniausia 
reiškia neturėti noro. 

Rosenbeck 

Karas yra baimė, apsirengusi 
narsos drabužiais. 

Gen. W. Westmoreland 

KRUVINASIS SEKMADIENIS 
KAZIMIERAS ZALENSAS 

Šventoj i vėliava 

Nepriklausomybės aikštė. Pavakarys. Šiaurės 
vakarų vėjas užgesino žvakutes prie miniatiūrinio 
„Televizijos bokšto" ir koplytstulpio, piktai plaikstė 
įvairiaspalvius vaikų piešinius, žvangino sovietinius 
medalius ir ordinus, kuriais nukabinėtos rūmų 
gynybinės užtvaros, voliojo nupūtęs nuo virbo, karei
višką kepurę su raudona žvaigžde... Ją pavijo trys mer
gaičiukės, sumargavusios snieguotoj aikštėj, kaip trys 
margaspalviai pavasario žiedai! Pakėlusios kepurę, 
apžiūrėjo, viena net užsidėjo ant galvos, bet ji buvo 
didelė, kiaura ir visai netiko. — Trečioji, pamovusi ant 
piršto, pasuko ir, visoms klekenant, vėl užmovė .ą ant 
geležinio armatūros virbo, šalia piešiniais įšmarrinto 
popieriaus lakšto, nuo kurio nebeatsitraukė, tiken-
damos garsiai deklamavo vaikiška ranka iJrinpuotą 
ketureilį: 

„Kuoleliu mojuoja Švedas 
Griauždamas buroką. 
Jarmalavičius šaukia „badas!" 
O Juonienė šoka!"... 

— Patinka? — šypteli netoli stovintis senuki*. Pa
rašė užju8 mažesnės, — visai spirgiukai! - p o š k i 
na. Mergaičiukės tik dabar įsistebeilija į senuką — Jis 
gal ne toks senas, kiek apšepęs, aprūkęs, veje Jgai-
rintas ir sužvarbęs. Bet mergaičiukės ne todėl "iūri į 

jį taip susidomėjusios. — Rankose j is laiko trispalvę. 
Vėjas plaiksto ją: didelę, gražią, kartais visai užden
giančią senuko veidą. 

— Dėde, ar Jūs čia stovite sargyboj prie „Televizijos 
bokšto"? paklausia mergaičiukė, vilkinti melsva 
striuke, suskaičiavusi prie bokšto prikaltus ketu
riolika juodų kryželių žuvusiems. 

-- Stoviu — prie Lietuvos! — atsako senukas. — Jo 
balsas prikimęs, skruostu ringiuoja vėjo išspausta 
ašara, palikdama šviesesnį ruoželį. 

— Dėde, ar seniai Jūs čia stovite? — susidomi ir 
mergaitė geltona striuke, kresteldama ant nugaros 
storą kasą 

— Ar aš? — nubraukęs kepurės „ausimi" ašarą, 
nužvelgia linksmai visas tris ir oriai taria: — stoviu 
čia nuo sausio 13-osios. 

— Vai Jėzau! Du mėnesiai? — aikteli nustebu-
j šios mergaičiukės. 

— Tai jau bus tik tiek. — Šiandien kelinta? — 
Dvylikta? — Tai rytoj ir sueis lygiai du mėnesiai, — 

I patvirtina jis ir šypsosi. 
Ir nė karto nebuvot parėję namo? 
— O kad mano namai ne čia, prie Nemuno! — 

paaiškina senukas. 
— Tai kur Jūs miegat? — negali patikėti atvykėlės. 
— Čia ir miegu. — Va, toj būdelėj pasnaudžiu, — 

parodo akimis į aikštės pakraštį, kur, prieš gastronomo 
parduotuvę, dūluoja iš lentų suręsta žaliai dažyta pašiū
rė. Dabar ten ir dujas atvedė, — nebebaisūs nė šalčiai. 
Iš pradžių tai tik prie laužo pasišildydavom... 

— Tai Jūs, dėde, ir nevalgę nuo to laiko, kai čia 
stovite? — mergaičiukė geltona striuke jau traukia 
kažką iš kišenės. 

— Nebadaujam. — Žmonės atveža. Ir valdžia bū-

delių-kioskų pristatė, kaip matot, karštos arbatos, deš
relių galima gauti. 

— Suvaigykit, dėde! — mergaičiukė ištiesia at
kakliajam budėtojui sumuštinį, išvyniotą iš balto 
popieriaus. 

— Paimkite! — antroji tiesiajam obuolį, trečioji — 
celofaninį maišelį su saldainiais. 

— Ačiū, vaikučiai! — Valgykit jūs. — Mano rankos 
užimtos. 

— Dėde, mes palaikysim vėliavą! — viena per kitą 
siūlosi mergaičiukės. — Rankos Jums pailsės. Ir 
sušils!... 

— Negalima! — surimtėja senukas. — Jeigu jau at
važiavau čia stovėti, tai ir turiu stovėti! — Šita vėliava 
— tikra, — Nepriklausomybės laikų! — Išsaugojau! — 
ne be pasididžiavimo paaiškina. 

— Mes pastovėsim! Mes labai norim palaikyti šitą 
vėliavą! — šokinėjo aplinkui mergaičiukės, stengdamo-
sis nors pirštu ją paliesti. — Mūsų autobusas, va. 
matot, dar stovi! Ir nepypsi! — rodė storakas*. į Neries 
pakrantėj vos beįžiūrimą geltoną autobusą. 

— Negaliu, vaikučiai. O jeigu kas atsitiks? — Ne. 
— pats turiu stovėti. 

— Dėde, ar dar ilgai Jūs čia stovėsite? — išdrįso 
paklausti ir pati tyliausia mergaičiukė, vilkinti ruža-
va striuke, tebelaikanti rankoje didelį raudonšonį 
obuolį. 

— Stovėsiu, kiek reikės. — Čia gi Nepriklausomy
bės aikštė. — Šventa aikštė. Ir šita vėliava šventa. — 

i Stovėsiu, kol niekas iš atėjusių į ją nebesikėsins. — Ir 
senukas, atsukęs veidą Šiauriui, kilstelėjo, visu 
gražumu vėjuje išsiskleidusios, trispalvės kotą. 

(Pabaiga) 

I ' 
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HORIZONTAI 
ĮSPŪDŽIAI BALTIMORĖS 
LIETUVIŲ FESTIVALYJE 

19-is metinis Baltimorės lietu
vių festivalis vyko birželio 1 ir 
2 d. miesto festivalių salėje, 
šalia naujai statomo stadiono 
profesionalų beisbolo komandai 
Orioles. Festivalių salė, kur 
vyksta įvairių tautybių tokio po
būdžio renginiai, didelė, patogi 
ir vėsinama. Tai buvo ypač pato
gu šiemet, kai 90 ir daugiau 
laipsnių siekią karščiai išsilaikė 
bene 12 dienų. 

Seniau tame mieste metiniai 
tautybių festivaliai vykdavo 
vienoje aikštėje tarp daugia
aukščių pastatų, netoli nuo be
veik pačiame vidurmiestyje 
esančios lietuvių Šv. Alfonso 
bažnyčios. T a d a būdavo 
atlaikoma suma lietuvių kalba, 
giedant chorui ir kartu pami
nint baisiojo birželio įvykius 
Lietuvoje. Ta proga kasmet 
Baltimorės liet. Šv. Alfonso 
parapijos klebonas, JAV gimęs 
lietuvis kun. A. Dranginis 
pasakydavo giliai patriotišką 
pamokslą, remdamasis bene 
1948 m. išleista kun. St. Ylos 
maldaknyge, kada Lietuvoje 

dar vyko partizanų kovos ir 
trėmimai į Sibirą... 

Po sumosjdaly vaujant su savo 
vėliavomis JAV karo vetera
nams ir kai kurioms lietuvių or
ganizacijoms ir Lietuvos himno 
gatvėje prie bažnyčios išsi
rikiuodavo Mišiose dalyvavusių 
ilgoka eisena, policija sustab
dydavo judėjimą ir taip nužy
giuodavome į festivalių aikštę 
po atviru dangumi. Čia, kaip 
taisyklė, beveik visada daly
vaudavo ir l i e tuv ius pa
sveikindavo buvęs geras jų 
draugas, ilgametis Baltimorės 
meras W. Schaeferis, dabartinis 
Mary lando valstijos guberna
torius. 

Dabar jau bene ketvirti metai, 
kai tautybių festivaliai perkelti 
i specialią festivalių salę. Todėl 
gana tolokai pasiliko lietuvių 
parapijos bažnyčia, nebėra tų 
buvusių eisenų vidurmiesčio 
gatvėmis , i r mums, ypač 
atvažiavusiems iš Washingtono 
ir jo apylinkių, jau rečiau be
tenka užsukti į Šv. Alfonso 
bažnyčią. 

Taip ir mes, sekmadienio 
popietę atvykę į festivalių salę. 
prieš didelę sceną, kur jau buvo 
besibaigianti oficiali programa, 
radom plačiomis eilėmis 
išrikiuotas kėdes jau visas 
užimtas. Užimti buvo ir šonuose 
netoli scenos išdėstyti stalai su 
kėdėmis, prie kurių žmonės 
pavalgo. Tai liudija festivalio 
pasisekimą. Užsiėmimai, kaip 
dera turguje, vyko įvairiuose 
frontuose. Vieni gaivinosi 
dvasiniai , s tebėdami kelių 

baltimoriškių grupių pakai
tomis at l iekamus tau t in ius 
šokius. Kiti stovėjo eilėse, išsi
ilgę peno savo pilvui: juk J : 
vaš ing ton i šk iams kasd ien 
nes ima i šo skanės ta i , ka ip 
l ie tuviška dešra, koldūnai, 
kugelis ar bulviniai blynai. Prie 
š i t ų gėrybių Ba l t imorės 
festivalyje stovėjo eilės. Blynus 
kepė ir čia pat pardavinėjo Wa-
sh ing tono l i tuanis t inės K. 
Donelaičio mokyklos tėvų komi
te tas ir talkininkai, norėdami 
sutelkti kiek lėšų mokyklėlei, 
turinčiai tik ant dviejų rankos 
p i r š tų suska i tomą skaičių 
mokinių. Šalia kitų, prie keptu
vių čia talkininkaujant, galėjai 
pamatyti ir valstybės depar
tamento pareigūną A. Pemkų, 
novelių konkursų laureatą A. 
Dundzi lą , garsų sos t inės 
gydytoją S. Naujokaitį ir Lands
be rg i enę , tik ne Lietuvos 
pirmąją damą, o vašingtoniškio 
Algimanto Landsbergio žmoną 
Teresę. Dar reikia neužmiršti, 
kad šeš tadienį pirmąją 
fest ival io dieną, programą 
atliko iš Hamiltono atvykę 
tenykštės tautinio šokių grupės 
„Gyvataro" šokėjai. 

L a n k u apie visą sa lę . 
aplenkus sceną, rikiavosi eilė 
kioskų ir stalų, kur galėjai nusi
pirkti įvairiausių tautodailės, 
gintaro ir kitokių dirbinių. Kas 
gi nepažįs ta buv. Sibiro 
tremtinės A. Simanavičienės ir 
jų dukros dailininkės Laimos. 
J ų s t a l a s buvo a p k r a u t a s 
meniškais , įspūdingais dir
biniais. O Laimos paveikslai ir 
dabar iškabinti vienoje iš sos
tinės galerijų. Toliau su savo 
darbais Algimantas Grintalis. 
Baltimorės lietuvių muziejaus 
kuratorius ir pritaikomojo meno 
mokytojas vienoje amerikiečių 
aukšt. mokykloje. Algimantas 
pasako naujieną, kad po poros 
savaičių, Vilniaus universiteto 
kviečiami, jiedu su žmona iš
vyksta į Vilnių, kur Algimantas 
su in t e re suo tus s t uden tu s 
supažindins su pritaikomuoju 
menu. 

AKCENTUOJAMI 
SAUSIO 13 ĮVYKIAI 

Čia pat radau jau gerai pažįs
tamą Bal t imorės l ie tuvių 
muziejaus kryžių ir koplyt
stulpių ekspoziciją. Naujiena ta, 
kad priekyje atsirado dar 13 
naujų, dar niekad nematytų 
koplytstulpių. Ant kiekvieno iš 
jų yra pavardė — tai 1991 m. 
sausio 13 d. Vilniuje žuvusiųjų. 
Jų atminimui ir stovi šie koply-
s tu lp ia i laisvos Amerikos 
žemėje. Pa t s savo ak imis 
mačiau, kaip prie jų susikaupę 
stovėjo įvairių tautybių žmonės. 

tarp jų ir prieš porą metų iš 
Lietuvos atvykęs dabartinis 
Washingtono l ietuvių 
kapelionas kun. K. Rama
nauskas, MIC. Netoli nuo šios 
ekspozicjos pastatytam ekrane 
bėgo kruvinojo sekmadienio 
Vilniuje vaizdą, įamžint i 
video juostoje. Simpatinga 
blondine mergina reklamavo 
vienintelės iki šiol Letuvos 
nepriklausomybę pripažinusios 
užsienio šalies Islandijos — oro 
linijos skrydžius, kviesdama 
lietuvius paslaugomis pasi
naudoti. 

Toje pačioje didžiulės halės 
dalyje matyti visai naujas 
dalykas: sustatyti aukšti ir pla- j 
tūs stendai su Baltimorės, Wa- j 
shingtono ir kitų miestų Ameri
kos dienraščių iškarpomis, ką 
jie rašė 1990 m. kovo 11 d.. 
Aukščiausiajai tarybai pa
skelbus Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, ir 1991 m. 
sausio 11 d., kai Vilnius per
gyveno kruvinąjį sekmadienį. 
Kieno tos iškarpos taip kruopš
čiai surinktos, sutvarkytos ir 
festivalyje išstatytos, taip ir 
nepavyko sužinoti. 

P r K š ketverius metus 
Baltimorės lietuvių festivalyje 
mačiau pedagogo Broniaus 
Medelio kruopščiai surinktą 
lietuviškos spaudos kolekciją, 
suskirstytą į tris laikotarpius, 
pradedant retais spaudos 
draudimo laikų leidiniais. Beje. 
kruopštusis Baltimorės archy
varas neseniai mirė. Jo vietoje 
stojo kiti su kiek kitokiais, bet 
taip pat labai realiais užmojais. 

Antri metai festivalyje daly
vavo ir Chicagos dantų gydyto
jas R. Povilaitis, atvežęs savo 
rankomis pagamintų gintaro, 
vario ir sidabro dirbinių. Pernai 
jo įdomiais darbais žmonės laba: 
domėjosi ir pirko, tai paskatino 
jį su žmona ir šiemet pabandyti 
laimę. 

Baltimorės lietuvių festivalių 
rėmėjai yra įvairios tenykštės 
organizacijos, pradedant Šv. 
Alfonso parapija, Lietuvių 
Bendruomenės apyl. valdyba, 
tautinių šokių grupėmis ir bai
g ian t Washingtono lit. 
mokyklėle, kuri už patalpas 
amerikiečių mokyklai turi 
mokėti nuomą. Tuo tarpu 
Baltimorėje jau koris laikas, kai 
vėl veikia Loretos Bradūnienės 
vadovaujama Karaliaus Min 
daugo lituanistinė mokykla 
su 15 mokinių keturiuose sky
riuose. Ši mokyklėlė 
laimingesnė, nes ji gali naudotis 
lietuvių parapinės mokyklos 
patalpomis ir jos mokytojams 
bei tėvų komitetui su talki
ninkais festivaliuose nereikia 
blynų kepti. 

Festivalio komitetas sveikin
tinas ir už tai, kad programos2, 
kurias prie įėjimo vartelių 
kontrolieriai dalino kiekviena m 

Lair.iž. <Steikūnaitė) ir Davė Zbojniewiecz 

VESTUVĖS PRIE 
RAMIOJO 

VANDENYNO 

K.D.I. smerkia 
Sovietų karinį 

spaudimą 
Ryšium su karinių dalinių 

užpuldinėjimais ir pasienių 
muitinių deginimais, Krikš
čionių Demokratų internacio
nalo generalinis sekretorius An
dre Louis vėl įteikė K.D.I. pro-

Beach, gaudamas Bachelor 
degree in Finance i r Master 
degree ir Business Administra-
tion. Dabar Davė dirba Walt 
Disney Imagineering ir yra tos 
bendrovės „senior financial 
Analist". 

Vestuvės buvo puikios ir labai 
prasmingos, nes abudu jaunieji 
yra katalikai. Jaunieji poves
tuvinei kelionei išvyko į Virgin 
Islands. Ten praleido dvi sa
vaites laiko. Sugrįžę apsigyveno 
naujai nusipirktoje rezidencijo
je, kuri yra Naujoje Valencijo-
je, apie 25 mylių nuo Los 
Angeles. 

Jauniesiems Laimai ir Davė 
linkime geriausios kloties nau
jame gyvenimo kelyje ir Dievo 
palaimos. 

Kazys Karuža 

testą Sovietų Sąjungai. 
Birželio 4 dienos pareiškime 

sakoma: Vakar dar vieną kartą 
Sovietų ginkluotos pajėgos mė
gino provokuoti Lietuvos 
piliečius, apsupdami Lietuvos 
parlamento rūmus Vilniuje. 
Nors apsupėjai atsitraukė, deja, 
Sovietų jėgos nuolat in ia i 
demons t r av ima i rodo, kad 
sovieta i mėgina nu t rauk t i 
taikingą pabaltiečių kelią į 
nepriklausomybę. 

Kr ikšč ion ių Demokratų 
Internacionalo vadovybė, kuri 
gegužės 31 d. susitiko su visų 
trijų Pabaltijo respublikų prezi 
denta is Briuselyje, griežtai 
smerkia sovietų karinę pro
vokaciją ir patvirt ina savo 
nesvyruojamą solidarumą su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonėmis ir jų pastangomis 
atstatyti tikrai demokratines ir 
nepriklausomas valstybes. 

K.D.I. dar kartą kviečia pra
dėti greitus pasitarimus tarp 
Maskvos ir visų trijų Pabaltijo 
valstybių, kurių aneksiją Krikš
čionių Demokratų interna
c iona las n iekad nebuvo 
p r ipaž inęs . Krikščionių 
D e m o k r a t ų internacionalą 
sudaro krikščionių demokratų 
partijos ir judėjimai 76 pasaulio 
kraštuose. 

nusipirkusiam bilietą, 
pateikiama nemažai informa
cijų apie Lietuvą, pradedant p a r o m i s paskambino 
antruoju šimtmečiu ir baigiant h e l P f a l l i n Š "> ! o v e w * 
1991 m. sausio 13 d. 

Gražiai išauklėta arch. Jono ir 
Birutės Steikūnų dukra Laima 
susipažino gražų ir padorų 
vaikiną, pamilo vienas antrą ir 
su t a rė e i t i k a r t u nau ju 
gyvenimo keliu. Abiejų tėvai 
šiam planui pritarė ir suruošė 
savo vaikams vestuves. 

1991 m. balandžio 6 d. 3:30 
vai. po pietų, šeštadienį, lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias atnašavo 
klebonas kun. dr. Algirdas Ol
šauskas, o jungtuvių apeigas 
atliko svečias kunigas Michael 
Baker, artimas jaunojo šeimos 
draugas. Altorius buvo pa
puoštas gražiomis gėlėmis, o 
suolai šilkiniais bal ta is kas
pinais ir gėlėmis) ir baltomis 
rožėmis iš abiejų pus ių 
bažnyčios tak . Pabroliai prie 
bažnyčios dura pasitiko svečius, 
sodino į vietas. Prisirinko pilna 
bažnyčia žmonių. Jaunųjų paly
doje buvo keturios poros, trys 
mažytės mergaitės ir berniukas 
Pirmoji pamergė buvo Laimos 
vyriausioji sesutė Dalia Stei-

aitė-Dokte", ją sekė kitos 
pamergės. Bažnyčios taku gėles 
ir žiedus nešė jaunojo keturių 
sesučių dukrelės ir sūnus . 
Jaunosios tėvas a rchi tek tas 
Jonas S te ikūnas palydėjo 
bažnyčios taku savo jauniausią 
dukrelę Laimą iki altoriaus. 

Bažnyčioje ..-pudingai vargo
nams pr i n t , skambėjo 
trimito gar?a:. Šv. Mišių metu 
pamokslą pasakė k u n . M. 
Baker. Solo giedojo Antanas Pa
vasaris . Jaunos ios b ro l i s 
Dobilas ir jaunojo brolis Daniel 

„Can't 
with You". 

Svečias kunigas Michael 
Baker ska:*- s u t u o k t u v i ų 
maldas, lair >o jaunuosius, o 
jaunieji atsakinėjo į klausimus. 

~iažas berniukas 

kėjo geros kloties naujame 
gyvenime ir kartu pasveikino 
susirinkusius svečius. 

Prasidėjo vaišės, skania i 
paruošta vakarienė, vynas ir 
šampanas. Vaišių metu grojo 
orkes t ras . Vėliau prasidėjo 
dainos ir šokiai. Ne t rukus 
Steikūnų kviesti svečiai — lie
tuviai, priėję prie jaunųjų stalo, 
pakėlę šampano taures, su
dainavo: ..Valio, valio, valio, 
ilgiausių metų Jums, valio''. Jau
nosios artima draugė Vilija Va-
riakojytė, Dobilui Steikūnui 
gi tara pritariant, padainavo 
Laimai ir Davė skirtą dainą. 
Vėliau jaunosios brolis Dobilas, 
pats pritardamas sau gitara, pa
dainavo savo sesutei Laimai ir 
Davė skirtą dainą. Davė tėvams 
gintarines dovanas įteikė pati 
j aunoj i , o apie l i e tuv išką 
„auksą' ' gintarą angliškai kal
bantiems svečiams papasakojo 
jaunosios brolis inž. Dobilas. 

Jaunoji Laima Steikūnaitė 
gimė ir užaugo Hollyvvoode, Cal. 
Yra baigusi Šv. Kazimiero pa
rapijos l ie tuvių pradžios 
mokyklą. Puikiai kalba ir rašo 
lietuviškai, baigė Hollywoodo 
aukšt. mokyklą ir Pietinės Kali
fornijos universitetą Northridge, 
gaudama bakalauro laipsnį iš 
biznio adminis t raci jos and 
management mokslų. Dabar 
dirba Advertising director for 
K — Swiss Athletic Shoes". Sį 
darbą jau ji dirba keleri metai. 
Laima priklauso Lietuvių skau
čių seser i ja i . Yra skau t ė 
akademike ir dažnai kviečiama 
būti pranešėja vietos lietuvių 
taut inu švenčių minėjimuose. 

Jaunasis Davė yra iš San 
Pedro, netoli Los Angeles. Jis 
baigė Mary Star High School ir 
Kalifornijos universitetą Long 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

304 Rugpjūčio 12-26 d. 
Kopenhagoje 1 naktis, Vilniuje 4 naktys, Kaune 3 
naktys. Klaipėdoje 3 naktys, Šiauliuose 1 naktis. 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privaSnrs iškvietimus. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis: AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. Wo$tern Ave., 
Chicago, III. 60643. Telf. 312-238-9787. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - &O0 v. vakaro . 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresą*: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

P A T R I A 
2638 W. 71 g-vė, Chicago, IL 60629 (312) 778-2100 

sav. A. Ir F. Siutai 

ZENITH TELEVIZORIAI. 14" reg. $269 — SALE $218 
20" reg. $479 — SALE $399 
MEDINIAI KOPLYTĖLIŲ KRYŽIAI: reg. $75-$110 

— SALE $45-$85 
KRISTALINĖS VAZOS: reg. $7.95 — SALE $5.95 

LIETUVIŲ DAILININKŲ PAVEIKSLAI: reg. $504600 

nuolaida — 2 0 % 

ARMONIKOS ir ANTIES PLOKŠTELĖS: reg. $15 — SALE $9.95 
Didelis pasirinkimas Įvairiu, dovaninlų bal alaktronlkos 

praklų pageidaujamų AmarikoĮ* ir Uatuvoja. 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje tautodailės parodoje. Iš kairės V. Rimienė — Liet Tautodailės 
Chicagos ek. pirmininkė, viešnia iš Kanados Aldona Veselkienė — atvežusi A. Tamošaitienės 
darbus ir Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis ._ _ _ , . . . 

Nuotr J. Tamuiaičio 

žiedus ir padavė jauniesiems. 
Tuomet kun M. Baker juos 
palaimino. J auno j i L a i m a 
nunešė puokštę gėlių ir padėjo 
prie Šv. Marijos altoriaus ir 
pasimeldė. 

Vestuvių puota buvo Verdugo 
Club patalpose, G lenda l e . 
Prisirinko svečių apie 200. Pir
miausia visi gaivinosi restorano 
bufete, link a praleisdami 
laiką ir laukė atvažiuojant 
jaunosios poros. Po geros valan
dos atvyko jaunieji. 

Jaunosios La imos tėva i 
pakvietė svečius į puotos sale 
kuri buvo gražiai išpuošta. 

Jauniesiems muzikantai gro
jo marša, o svečiai plojo. 
Pasitiko abiejų jaunųjų tėvai 
pagal lietuvišką paprotį jau
nuosius su duona, druska ir 
midumi. PrieS pradedant vaišes, 
kun. M Baker sukalbėjo maldą, 
o po to jaunoo brolis Daniel 
pasveikino jaunuosius ir palin-

£$ midlcind fizdGral 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

EŪC 
< 1**18*. 
LENDER 



Red. Rasa Miliauskaitė, tel. (312) 847-7148. Rašinius siųsti „ D r a u g o " a d r e s u . 

DAINŲ ŠVENTEI PRAĖJUS 
RITA LIKANDERYTĖ 

VII JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventė jau praeityje. Po 
labai įtemptų kelių savaičių, 
pradedant su Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirm. Vy
tauto Landsbergio apsilankymu 
ir baigiant su solistų, choristų 
ir muzikantų iš Lietuvos išleis
tuvėmis. Chicaga vėl grįžta į 
ka sd i en in į gyvenimą. Tai 
nelengvas dalykas — užpildyti 
po visų tų renginių likusį laiką, 
kai dabar jau nebereikia bėgti 
į repeticijas, suspėti į visus 
r e n g i n u s ir žinoma, gera i 
pasirodyti visuose koncertuose, 
operose ir ypač Dainų šventėje. 

Visi Muzikos šven tės 
renginiai buvo įdomūs ir puikiai 
atlikti, bet man arčiausia prie 
širdies ir didžiausią įspūdį 
paliko Muzikos šventės pagrin
dinis renginys — VII Dainų 
šventė. Apie visus renginius jau 
ska i t ėme prelato Prunskio 
sąžiningus reportažus praėju
siuose .,Draugo'" numeriuose. 
Čia norėčiau perduoti tik kelias 

jaunesniuosius choristus iš
mokti ir vaikų dainas. Daina-
viečių tarpe atsirado beveik 20 
jaunių, kurie mielai atvyko į 
repet ici jas pusę valandos 
anksčiau, kad galėtų išmokti 
kelias, visiems labai pažįstamas 
dainas. 

Mūsų jaunių tarpe didžiausią 
pas isekimą turėjo pa t ies 
Dariaus parašyta daina „Aš čia 
gyva" pagal poeto Bernardo 
Barzdžionio žodžius Atrodo, 
kad ši daina ir visiems šventės 
dalyviams ir žiūrovams dau
giausia pa t iko . Mums, ją 
da inuojan t iems per pačią 
švente, jausmas ir tos dainos 
nuotaika buvo tikrai labai įelek
trinta — jautėmės lyg stovime 
kartu su broliais, sesėm Lietu
voje ir kartu su jais jungėmės į 
bendrą kovą prieš piktą priešą. 

Jau įprasta Dainų šventes pa
įvairinti taut in ia is šokiais. 
Rasos Šoliūnaitės Poskočimie-
nės raginami, sugrįžo šokti visi 
buvę spinduliečiai. Nors iš 

prisiminėme šokius ir žingsnius 
ir vėl grįžom į šokėjų gretas. 
Aiškiai matėsi, kad šis Spin
dulio ratelis jau ilgus metus 
šoka ir yra gerai susišokęs. 

Dainų šventės taut inių šokių 
koordinatorė buvo viso jaunimo 
labai mėgstama Nijolė Pupienė. 
kuri ne pirmą (ir, tikiuos, ne 
paskutinį) kartą sujungė visus 
šokėjus į pynes ir įdomius 
įėjimus. N. Pupienė, pasiėmus 
į rankas garsiakalbį, per bendrą 
repeticiją Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte aiškino per kurią 
puse įbėgti, per kurią pusę jiems šokiai labai patiko ir gra 
išbėgti ir kaip padaryti vieną žiai atrodė. 

ryšius su Lietuv r priminti 
pasauliui kad lit-tuviai yra 
daininkai ir dain - mylėtojai 
nuo senų senovės Kenčiančiai 
tėvynei yra svarbu žinoti, kad 
išeivija yra su ja kartu, o kaip 
geriau tą jausmą perduoti jei ne 
per bendrą lietuv - -,a dainą. 

Dainų šventėje vvavo apie 
800 choristų iš įvairių JAV ir 
Kanados miestų, 200 šokėjų, 50 
asmenų L ie tuva Operos ir 
Baleto orkestro, 11 dirigentų, 
begalinis skaičius garbės svečių 
bei pilnutėlė salt ausy tojų ir 
žiūrovų. Progran - pravedėja 
buvo garsioji kir. aktorė Ann 
Jillian — Jūra tė Nausėdaitė. 

Buvo nuostabu matyt kaip 
įsijautę ir įsismaginę buvo visi 
dirigentai, dainininkai, šokėjai 
ir muzikanta i . Kadangi aš 
buvau ir dainininke ir šokėja, 
man reikėjo būt dvejose vietose 
tuo pačiu laiku. Tad stovėjau 
gale ir vis laksčiau tai prie 
šokėjų, tai prie choristų. Šokiai. 
chorui dainuojant, praėjo labai 
gerai ir jautėsi kaip visiems 
patiko didieji malūno sparnai 
(vieną sparną suciare 16 as
menų, — vienas pilnas šokių an
samblis) ir t iesio Audėjėlės 
eilės. Kvapo pritrūkus laksčiau 
atgal į chorų gretas įsijungti į 
ki tas dainas. Buvo malonu iš
girsti ir iš kitų choristų, kad 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m- birželio mėn. 15 d. 

Dainų Šventėje su programos pravedėja -Jūrate Nausėdaite progos paben
drauti turėjo Silvija Kučėnaitė-Foti. Linas Paulius ir Jonas Vaikutis. 

Nuotr. R. Miliauskaitės 

savo. kaip dalyvės, mintis apie 
šią Dainų šventę. 

Dainavos ansamblis, vado
vaujamas jauno muziko Dariaus 
Polikaičio, jau seniai pradėjo 
repeticijas Dainų šventės pro
gramai. Kadangi Darius buvo 
ne tik vienas iš Dainų švente-
dirigentų, bet taip pat priklau
sė repertuaro komisijai, tai jis 
iš dainaviečių daug reikalavo. 
Dariui rūpėjo, kad ši Dainų 
šventė pasisektų, kad chorai 
būtų gerai išmokyti, kad viskas 
eitų sklandžiai ir kad jo vado
vaujamas choras nepadarytų gė
dos nei sau nei jam. 

Gal dėl to Darius daugiau ant 
mūsų bardavosi negu paprastai, 
bet tai buvo daroma visų ben 
dram labui. Ir viskas tikrai išėjo 
j gerą — Dainavos ansamblis 
buvo tikrai gerai paruoštas 
Dainų šventei: žinojome kur 
įstoti, kur atsikvėpti ir visą 
laiką žiūrėjome į dirigentą. Ne 
visi choristai buvo taip gerai 
paruošti ir jie labai džiaugėsi, 
kad stovėjo prie tokių choristų, 
kurie tikrai mokėjo dainas ir 
žinojo ką darė. Visa tai Dariaus 
nuopelnas. Jis tikrai įdėjo daug 
darbo, kad jo vadovaujamas 
Dainavos ansamblis gerai pa 
si rodyt u per Dainų šventę. 

Darius taip pat prašė jaunes 
niųjų dainaviečių talkos. Jis bi 
jojo. kad jaunių choras nebus 
pakankamai pajėgus ir kvietė 

pradžių mums trūko keleto 
šokėjų ir ga! kai kurie šokėjai ir 
buvo pridėję šiek tiek svorio, bet 
noras šokti ir pasirodyti kitiems 
nepasikeitęs ir neišblėsęs. Su 
mielu noru vel r inkomės 
repeticijoms, vėl lygiavom ir 
prisiminėm anksčiau išmoktus 
žingsnius. Buvo miela vėl sukti 
malūno sparnus i*- sudaryti nuo
lat besikeičiančias figūras. Ra 
sa žinojo, kad ji galės mumis. 
Spindulio ..Amžinųjų studentų" 
šokėjais pasit ikėti . O mes, 
pradėję sukti ratelius, greitai 

didelį malūno sparną. Nors di 
džioji salė Lemonte yra labai 
nedėkinga nes ir mažiausias 
garsas baisiai aidi, bet N 
Pup ienė sugebėjo v i s i ems 
išaiškinti, ar geriau sakant , 
parodyti kaip tie šokiai turi 
atrodyti. Rasa j mūsų ..amži
nųjų s t u d e n t ų " ra te l į ne t 
nekreipė dėmesio — turėjo kitus 
rūpesčius. 

Nors Dainų šventės repetici
ja buvo labai ilga. ją reikia 
laikyti gerai pavykusią. Pirmą 
kartą sustojo visi chorai, pirmą 
sykį dainavom su orkestro 
palyda, pirmą kartą dirigavo 
kiti dirigentai ir s tebuklas — 
viskas susijungė į vieną gražų 
renginį, į vieną margą audinį. 
Bijojau, kad gali būti baisu, 
kaip yra buvę ankstyvesnėse 
Dainų šventės repeticijose. Bet 
šį kartą visi. matyt i , labai 
stengėsi iš a tskirų vienetų 
padaryti vieną didelį chorą. 

Tarp dirigentų buvo jaučia
mas nuoširdumas ir draugiš
kumas, kuris persidavė visiems 
choristams. Choristai stovėjo 
pagal balsus ir greitai susi
draugavo su kaimynais, atvyku
siais iš kitų miestų. Vienus 
dirigentus buvo lengviau sekti, 
kitus šiek tiek sunkiau, bet visi 
l aba i s t engės i . D i r i g e n t a i 
mokėjo su choristais „susikal
bėt i" mostais, žvilgsniais, šyp
sena ir galvos linktelėjimais. Iš 
vienuolikos Dainų šventės diri
gentų, daugiau negu pusė buvo 
jaunesni, veiklūs muzikai iš 
įvairių vietovių, kur ie su gera 
n u o t a i k a ir g raž iu žodžiu 
išreikalavo choristų dėmesį ir 
įsigijo jų pasitikėjimą. 

Pati Dainų šventė — įspūdin
ga. Susirinko lietuviai iš įvairių 
pasaulio kampų bendram tiks
lui — išlaikyti ku l tū r in ius 

Taip pat buvo nuostabu, kai 
kar tu su jauniais dainavome 
,,Aš čia g y v a " su dainos 
autoriumi Darium Polikaičiu. 
Visi siūbavo, lingavo ir tikrai 
džiaugėsi, kad su šia daina 
galėjo prie šios šventes prisidėti. 
Grįžus a tga l į pilno choro 
sąstatą, man dar ilgai skambėjo 
šios dainos žodžiai: ,.Iš iš tam
sos, ir iš nakties, ir iš šešėlių 
atsiliepė: Aš čia gyva! Aš čia 
gyva... Aš čia — gyva. — Dubysa 
subangavo, aš čia gyva - jai 
pritarė krantuos, aš čia — gyva, 
— kaip aidas sudejavo Daina 
pagojuose aukštuos. Aš čia 
gyva!" 

Šventė, nors man prabėgo 
labai greitai, iš tikrųjų tęsėsi 
ketur ias valandas. Žinoma, 
ruošiant tokį masinį renginį 
visuomet atsiranda nesklan
dumų ir neaiškumų ir jeigu kas 
nors išeina ne pagal visų norus. 
žmonės skundžiasi ir kritikuoja. 
Daugiausia kritikuoja nieko 
nedariusieji. Ir šioje šventėje 
buvo nesklandumų. Tad netru
kus atsirado tokiu kurie sakėsi, 
kad jie būtų geriau padarę (o 
kur yra vsi tie kritikai kai yra 
organizuojami komitetai ir dar
bo būreliai?). Tačiau, aš šią 
šventę prisiminsiu tokią(kokia 
ji man buvo — smagi, spalvin
ga, nuostabi, pilna jaunų, gabių 
žmonių, margiaspalvė vaivo
rykštė, jungiant; išeiviją i r 
Lietuvą bendra nu ile dainai. Su 
malonumu lauksiu sekančios 
Dainų šventės kur tik ji bebūtų. 
Kad liktum tu gyvai 

įžygiuojančių choristų tarpe linksmai juokiasi dainavietės Vida Vizgirdaitė, Audrone N'orušiene. 
Irena Janulaitytė ir Rita Likanderytė. Nuotr. R. Miliauskaitės 

MŪSŲ VIENYBE, 
TAUTOS STIPRYBĖ 

Tai septintojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongreso šūkis. 
Išgirstant šiuos žodžius, mintis 
tuoj šoka, ką šie žodžiai reiškią, 
kąjie nori pasakyti. Ši mintis ir 
nemažai kitų bus nagrinėjamos 
Kongrese ateinančią žiemą. 

Septintasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresas įvyks nuo 
1991 gruodžio 18 iki 1992 sau
sio 8 d. gražioje Pietų Ameri
koje. Ten dalyvaus daugiau 
negu 400 jaunimo iš Lietuvos. 
Pietų Amerikos, JAV, Kanados 
ir kitų pasaulio kraštų. Prie jų 
prisidės tiek pat ir vyresnio 
amžiaus turistų — tėvų, gimi 
nių, draugų. Suvažiuos arti 
1000 lietuvių ir susitiks savo 
gimines, draugus, tautiečius. 
Bus nepaprastai gera proga 
pamatyti tris jdomius. šiltus ir 
gražius Pietų Amerikos kraštus. 
Argentiną, Urugvajų ir Brazi
liją. Labai kviečiame visus ten 
dalyvauti. 

Nors ir bus įdomių ekskursijų 
ir kelionių, tai nebūtų pagrin
dinis kongreso tikslas. Pasau
linio masto Jaunimo kongresų 

tikslas visuomet buvo sužadinti 
ir palaikyti užsienio lietuvių 
jaunimo tarpe tautinį susipra
timą, pagyvinti jo veiklą ir 
ieškoti būdo, kaip jaunimas 
galėtų padėti Lietuvai. Pereito 
Kongreso vienas iš nutarimų 
buvo kaip tik pavadintas „Ryšių 
su Lietuva palaikymas". Šian
dieną Lietuvos padėtis smarkiai 
pasikeitė ir reikalauja naujų 
būdų, naujų priemonių ta i 
paga lba i ir verčia m u s 
pritaikyti savo veiklą prie šios 
naujos padėties. Todėl šiais 
metais kviečiami dalyvauti 
kongrese jaunimo atstovai iš 
L ie tuvos , kur ie k a r t u su 
išeivijos jaunimu galės dalintis 
mintimis, nagrinėjant įvairias 
Lietuvos padėties problemas. 

Kitas klausimas, kuris bus 
per ateinantį kongresą disku
tuojamas, yra, kaip smarkiau 
sužadinti mažesnių lietuvių 
kolonijų, kaip Pietų Amerikos ir 
kai kurių Europos kraš tų , 
jaunimo susipratimą ir labiau 
įtraukti juos į tą bendrą lietuvių 
veiklą. Kad tas viskas būtų 

Yra vagių, ku; :e nėra įsta
tymais baudžiam tačiau kurie 
iš žmonių vagia ii, kas bran
giausia — laika 

Napoleonas 

Rūta Musonyte šoka su Saulium Kalvaičiu Spindulio grupėje Dainų šventės 
metu 

Nuotr R. Miliauskaitės 

RAŠYKIME Į „BRIDGES" 

Generaline Dainų šventės šokėjų repeticijoje šventės pavi'jone. Nuotr K Miliauskaitės 

„Bridges" yra JAV Lietuvių 
Bendruomenės anglų kalba lei
džiamas žiniaraštis. JAV LB 
krašto valdyba neseniai pa 
tv i r t ino naują . .Bridges" 
redaktorių - Joe Arlauską iš 
Gloucester, VA. ..Bridges" 
stengiasi anglų kalba perduoti 
žinias ir idėjas, kurios rišasi su 
Lietuva, lietuvių reikalais ir 
kultūra bei istorija. 

Angliškai rašanti studentija 
yra kviečiama siųsti straipsnius 
ir žinutes į „Bridges". Galima 
aprašyti universitetų lietuvių 
klubų veiklą ir projektus. 
Gal ima siųsti universitete 
rašytų darbų santraukas, pvz. 
jei pas i r ink ta tema liečia 
Lietuvą ar lietuviškus reikalus. 
Galima aprašyti studentiškus 
apsikeitimus su Lietuva ir pan. 
Galima šiaip rašyti trumpus ar 
ilgesnius straipsnius, išreiš 
kiant kokią nors nuomonę 

Kadangi „Bridges" medžiaga 
yra renkama pusantro mėnesio 

prieš „Bridges" išleidimo datą. 
žiniariaščiui geriausia t inka 
žinios ir straipsniai, kurių infor
macija greit nepasensta. Jei 
kokj reikalą galima iš anksto 
numatyti, tą žiną reikia tuo pat 
nusiųsti redaktoriui Joe Arlaus
kui. (Redaktoriui labai prie šir
dies jei medžiaga jam siunčiama 
įrašyta į kompiuterio disketę ar
ba pasiųsta elektroniniu būdu. 
kad jam nereikėtų perrašyti). 

. .Bridges" prenumeratorių 
yra arti 3,000. Visi kviečiami 
prisidėti prie šio žiniaraščio 
gyvavimo — straipsniais bei pre
numeratomis — sau. kitiems, ir 
savo univers i te tų bibliote
koms. Redaktor ių ga l ima 
pasiekti raštu: Joe Arlauskas. 
P.O. Box 363. Gloucester, VA 
23061 0363, telefonu 804-693-
3366. arba elektroniniu būdu 
per COMPUSERVE a rba 
BALT L. 

Ramunė Kubil iūtė 

prasminga, yra būtina atkreip
ti dėmesį į vieningą darbą ne tik 
užsienio lietuvių tarpe, bet taip 
pat derinti mūsų veiklą prie 
Lietuvos žmonių pastangų, kad 
jos būtų labiau naudingos. Tiki
mės, kad Lietuvos jaunimo 
atstovai galės mums nemažai 
padėti su šiuo derinimu. 

Visos šios mintys atsispindi 
kongreso šūkyje ..Mūsų vienybė 
— tautos stiprybė". Ši mintis 
vadovaus visiems kongreso ats
tovams, dalyviams ir turistams. 
Neatvykstant į Pietų Amerikąi 
galima kitu būdu kongrese 
dalyvauti. Atsiminkime šiuos 
žodžius, apgalvokime juos ir 
tada visi kartu juos įgyvendin
kime! 

Norintys daugiau informaci
jos kreipkitės JAV LJS valdybą: 
Sigutę Šnipaitę, 52 Blenford 
Rd., Brighton, MA 02135, tel. 
617-782-7419. Norintys aukoti 
kongresui , čekius rašyki te 
Lithuanian World Communitv 
Foundation ir siųskite JAV 
LJS valdybai minėtu adresu. 
Primenam. kad už kiekvieną 10 
dol. auką bus galima laimėti 
pinigines dovanas iki 1,500 dol. 
Visos aukos JAV atleidžiamos 
nuo mokesčių Tax ID No. 36 
309-7269. 

S igutė Šnipai tė 

J A U N I M O RENGINIAI 

Birželio 21 — Joninių laužas 
Lietuvių centre. Lemonte. 

— Akvilės Zavišaitės pasteli
nės tapybos darbų parodos 
atidarymas 7:30 v.v. Jaunimo 
centre. Čiurlionio galerijoje. 

Birželio 27 — Lietuvos Vyčių 
24 kuopos renginys — iškyla į 
arklių lenktynes ,.A Night at 
The Races" — Sportsman's Par
ke. 

Liepos 7 — Šv. Kazimiero 
seserų metinis festivalis vie
nuolyno kieme. Pradžia 12 vai. 

Liepos 12-14 — Brighton 
Parko festivalis tarp 43 ir 47 
gatvių. Western Ave. ir Wes-
tern Blvd. 

Liepos 17 — Vakaras ant 
Michigano ežero bangų — kelio
nė la ivu ..The Spiri t of 
Chicago". laive vakarienė ir 
šokiai. Organizuoja Lietuvos 
Vyčių 24 kuopa. 

R u g p j ū č i o 4 — Draugo 
piknikas Marijonų vienuolyno 
sode. 

Rugpjūč io 4-18 — Litua
n is t ikos s e m i n a r a s netol i 
Chicagos. Plano. IL 

Rugpjūčio 18 — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos 
metinė gegužinė Lietuvių cent
re. Lemonte. 

R u g p j ū č i o 23-25 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Studijų dienos netoli Auroros, 
IL. 

Rugpjūčio 15— Ateitininkų 
namų gegužine Ateitininkų 
namų sode. Lemonte. 

— Balfo metinė gegužine Jau
nimo centre. 

Savo proto nepamesk, bet ir 
kito klausyk. 

Lietuviu nnfnrlfi 
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TANKAI JAV 
SOSTINĖS GATVĖSE 

Pranešimas iš Washingtono 

Amerika paskutinio dešimt
mečio laikotarpiu laimėjo du 
karus: Grenados ir Persijos 
įlankos. Tai buvo viltingos pro
švaistės po JAV laimėto II 
pasaulinio karo, nors Rytų 
Europa buvo prarasta ir reikėjo 
kuone penkių dešimtmečių, kol 
ji vėl nusikratė II pas. karo iš
davoje užsikrautos komunizmo 
vergovės. Šalia tų trijų karų, 
JAV buvo įsivėlusios į dar du 
konfliktus: Korėjoje ir Viet
name Korėjos kare žuvusiems 
kariams bendras paminklas dar 
ir dabar nepastatytas, nors 
planai, berods, paruošti. O Viet
namo kare žuvusių kuone 
57,000 karių atminimui Wa-
shingtone privačių fondų dėka 
pastatytas {domus memorialas 
su visomis žuvusių Amerikos 
karių pavardėmis. Nors gyvieji 
veteranai iš pralaimėto Viet
namo karo sugrįžo savo tau
tiečių apspjaudomi, nušvil
piami, kartais net kiaušiniais 
apmėtomi, bet dešimtmečiui ar 
kiek daugiau praėjus tauta vėl 
pradėjo juos gerbti. Tai rodo 
faktas, kad Vietnamo aukoms 
pas ta ty tas memorialas yra 
labiausiai turistų lankoma 
vieta -ostinėje. 

Ypač praėjusiais metais, kai 
I rakas užgrobė Kuwaitą , 
amerikiečiai jau karo ne tik 
nenorėjo ir nebijojo, bet 
visuomenes apklausos 
duomenys rodė. jog dauguma 
tautos remtų prezidentą G. 
Busha, jei jis paskelbtų karą 
Hussemui. Kuriam laikui pra
ėjus, vien Amerika pasiuntė 
550.000 savo kareivių ir ilgai 
netrukus prasidėjęs karas Per
sijos įlankoje, kuriame dalyvavo 
kpt. Tomas Dundzila ir dar kai 
kurie lietuviai, buvo laimėtas. 
Prezidento Busho populiarumas 
dar pakilo. 

To pasėkoje ir buvo nutarta 
bir2c'.tO 8 d Washingtone su 
rengti Pergales paradą, kokio 
dar nėra buvę nuo II pas. karo 
pergales parado. \ sostinę buvo 
atgabenti Persijos įlankos kare 
dalyvavę tankai , modernūs 
karo aviacijos lėktuvai, galį 
pakilti ir nusileisti visai neįsi-
bėgeję, kaip malūnsparniai, taip 
pat Scud raketos ir kita ginkluo
tė Iš įvairių Amerikos vietų 
buvo suvežta daugiau negu 
8.000 įvairių ginklų rūšių 
veteranų, dalyvavusių greitą 
pergalę atnešusiam kare. Jau 
birželio 6 d. įvairiose sostinės 
vietose, ypač Connecticut gat
vėje, kur sukoncentruoti didieji 
viešbučiai, matėsi būriai inte
gruotu civiliai apsirengusių 
kareivių, kurie buvo apgyven
dinti viešbučiuose. Juk 
vyriausybe šiom spalvingom ir 
kartu triukšmingom iškilmėm 
skyrė 12 milijonu dolerių. 

Jau penktadienį. Pergalės 
šventės išvakarėse, apžiūrėti 
paruošiamųjų darbų į nuo Kapi-
tolio iki Washingtono paminklo 
besitęsianti molą ka r tu su 
maždaug 45,000 amerikiečių 
buvo netikėtai atvykęs ir pats 
prezidentas Bushas, kurio 
populiarumas labai didelis. Dar 
gi už keliolikos mėnesių ir pre
zidentiniai rinkimai. 

šeštadienio rytą Pergalės 
švente prasidėjo Arlingtono 
kanų kapinėse, prezidentui 
Bushui prie Nežinomojo karei
vio kapo padedant vainiką. 
Ceremonijoje, kurios metu buvo 
pagerbti 375 Persijos įlankos 
kare žuvę amerikiečiai vyrai ir 
moterys, galėjo dalyvauti tik 
1.000 pačių artimiausių žuvų 
š iųjų g imin ių 

Po ceremonijos Arlingtone 
sostines Konstitucijos gatvėje, 
kuri eina nuo Kapitolio į 
vaka rus prezidento Wa-

shingtono paminklo ir Arlingto
no kapinių link, vyko pa
grindinė iškilmių dalis — kari
nis paradas. Jame žygiavo 8,800 
įvairių Persijos kare kovojusių 
dalinių veteranui. Parade taip 
pat dalyvavo ore skrendantys 83 
karo aviacijos lėktuvai, 87-ių ir 
36-ių tonų svorio tankai, nors 
guma padengtais vikšrais , 
tačiau įrėžę žymes sostinės gat
vėse ir tuo padarę nuostolių. 
Ypač atsižvelgiant į tai, kad 
vietinė valdžia sostinės biudže
to niekad nepajėgia suvesti, o 
jos gyventojai vadinamus „sta 
t e " mokesčius turi mokėti 
keturis kartus didesnius, negu 
pvz. Chicagos gyventojai. Antra 
vertus, federalinė vyriausybė 
savo biudžetu sostinės taip pat 
nesknaudža 

Spaudos bei TV apskaičiavi
mu, Pergalės paradą stebėjo 
apie 200,000 žmonių, o iš viso tą 
dieną ir ypač vakarą, kai prie 
Washingtono pamink lo 
Pergalės šventės proga buvo 
fejerverkų demonstracija ir 
kareiviai į tamsiai mėlyną 
dangų paleido apie 15,000 įvai
riausių raketų, kaip spauda 
rašo, dalyvavo 800,000 žmonių. 
Truputį mažiau,negu 1964 m. 
įvykusiose prezidento L. B. 
Johnsono inauguracijos iškilmė
se, kuriose dalyvavo daugiau 
negu milijonas žmonių. 

Šeštadienio paradą stebėjo 
prezidentas Bushas, gen. N. 
Schwarzkophas ir kiti civiliai 
bei kariniai dignitoriai. Apie 
115-ai žmonių buvo suteikta pir 
moji pagalba. Pasak ameri
kiečių spaudos, atsirado ir apie 
200 protestuotojų. Ką tai reiškia 
prieš Vietnamo karo laikus, kai 
į sostinę suvažiuodavo šimtai 
tūkstančių protestuotojų. Taip 
smarkiai pasikeitė amerikiečių 
pažiūros per du dešimtmečius. 
Rytojaus dieną nuo molo buvo 
išvežta 72 tonos šiukšlių. 

R. T. 

MASTER PLUMB1NG 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 

BEN SERAPINAS (708)636-2960 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasirinkimas Įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6216 S. Archer A ve 

Chicago. IL 60638 
Tai. 581-8500 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Putaskl Rd. 

Phone (312) 5*1-4111 

KUN. JUOZO MATUČIO 
50 METŲ JUBILIEJUS 

• ' 

Kun. Juozas J. Matutis — jubiliatas 

Šių metų gegužės 22 dieną 
sueina lygiai 50 metų, kada 
kun. Juozas Matut is buvo 
įšventintas kunigu Švento 
Juozapo katedroje Hartforde. Ta 
proga birželio 2 dieną 2:30 v. 
p.p. buvo a tnašaujamos 
iškilmingos šventos Mišios 
Hartforde Švč. Trejybės lietuvių 
bažnyčioje — padėka Dievui 50 
metų kunigystės sukakties. 

Svečių priėmimas ir pietūs 
Valle's Ste.iK House po bažny
tinių apeigų 

Kun. J u zas Matutis gimė 
1915 m. lie-os 18 d. Stamford. 
CT. Jo tėvą Leonas ir Amelija 
(Basiutė) Matučiai augino 
penketą vaikų. Juozas buvo 
ketvirtasis. Vadžios mokyklą ir 
gimnaziją i aigė Stamforde ir, 
būdamas 1- metų, įstojo į Šv. 
Tomo k u n k a seminariją Bloom-
field, CT. Gilinti filosofijos ir 
teologijos mokslus išvyko į 

American t ollege, Louvain, 
Belgiją, ir vėliau Prancūzijon į 
Grand Senv.naire of St. Brieuc. 
Studijuodamas Europoje va
saros ato^ogas praleisdavo 
Lietuvoje. 11 pasaulininiam 
karui prasidėjus, kl ier ikas 
Juozas Matutis grįžo j Ameriką 
ir Baltimorėje Švč. Marijos 
seminarijoje tęsė studijas toliau. 
1941 metais gegužės 22 dieną 
Hartfordo vyskupas Henry 
O'Brien suteikė Juozui Matu

čiui kunigystės sakramentą. 
Kun. Juozas Matutis vikaru 

dirbo Šv. Juozapo parapijoje, 
Shelton, CT. Šv. Jono Evan
gelisto parapijoje, Watertown, 
CT, ir Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijoje, New Britain, CT. 
1959 metais rugpjūčio 6 dieną 
jis buvo paskirtas klebonu Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje, 
New Haven, CT, kur energingai 
vadovavo 5 m e t u s , su
st ipr indamas šią l ietuvišką 
parapiją. 

1964 metais vasario 20 dieną 
kun. Juozas Matutis tapo Hart
fordo Šv. Trejybės l ietuvių 
parapijos k lebonu. Čia j i s 
sėkmingai klebonavo 26 metus, 
kol, sulaukęs 75 metų amžiaus, 
išėjo į pensiją 1990 spalio 16 d. 

Dabar kun. Matutis gyvena 
Hartforde ir toliau palaiko 
lietuvišką veiklą. J į matome 
dalyvaujant lietuviškuose pa
rengimuose ir a t n a š a u j a n t 
šventas Mišias per bažnytines 
iškilmes Hartfordo ir New Bri 
taino lietuviškose parapijose. 

L ionė S i m o n a i t i e n ė 

Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis kalba religijų atstovams New Yorke arkivyskupijos kurijoje. 
Nuotr. G. D a m u š y t ė s 

HAPPY FATHER'S DAY 

Happy Father's Day 

SOUTHVVEST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3525 W. 63rd St., Chicago. IHInotS (312) 436-4600 

4062 South we«t Hwy . Hometown, llllnoi* (706) 636-2700 
9640 S. Pulaski. Oak Lawn, IIHnots (708) 424-8400 

5830 W. 35th St., Cicero. HHnots (708) 856-0800 

Happy Fatner's Day 
To Al Our VVonderful Lithuanian Fnends 

Remember to Honor 
Thy Fatfier and Motner 

And God Will Love You Alvvays 
Courtesy of 

INOEPENDENT PAVING CO. 
Bellwoo<l. IH. 

Phon*: (708) 544-7120 

Bes- Wishes For A 
Hapoy Father's Day 

Courtesy of the 
EGAN FUNERAL HOME 
Phon*: (312) 582-2000 

3700 W**t 63rd St. 
CMcago, III. 

Happy Father's Day To Our Many Fnends 
Courtesy of 

SLUOGE REMOVAL 
AND SCWER SERVICE 
Phon*: (312)8885175 

2315 W*st Mottat 
Chicago. III. 60647 

OLD FASHtOMED CANOIES 
6210 Carmak 
3*rwyn, III. 

(708) 788-6669 
Ho"-.e of French C'eam 

Chocolate Novetties 
AM Types of Boxed Candies 

Happy Father's Day 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71«t ST. 
Chicago. IH. 

(312) 434-9666 
Open Tuesday thru Sunday 

8 A.M to 8 P M 
Closed Monday 

To Our Wany Fnends and Patrons 
Courtesy of 

MIDWAY PHARMACY. INC. 
Phone:(312)767-9155 
Dona- off with vuamms 

4324 W. 63rd St. 
Zhlcagc. IH. 

Happy Father's Day 
To Our Many Fnends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products 
Phon*: (312) 277-3095 

2310 S. Pulaski. Chicago. III 

K & S PMARMACY 
"A Cents&B and Druo, Store 

We Honor v Insurance & Vveifare Plan; 
Free Ne chborhood Prescnpt.on 

39iivery Service 
312) 476-8008 
2601 W. 59th 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami č>a )u 

reikmenis Pasinaudokite patogiu 

planu atidedant pasl inktus reik

menis ypatingai progai Pilnai 

užbaigtu foto nuotraukų aptarna

vimas Atidaryta pirmadieni ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan

dos Antrad ir trečiad susikalbesit 

lietuviškai 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

HOLY FAMILY VILLA, (LABDARIŲ ŪKIS) 
LEMONTE 

ieško administratoriaus, 
kuris pareigos būtų sumaniai tvarkyti visus senelių namų 
reikalus, prisilaikant Čikagos Arkidiocezuos nustatytų gairių 
ir kooperuojant su kitų senelių namų aaministratonais 

Administratorius/ė turės paruošti atitinkamus raportus ir 
biudžetą, prižiūrėti senelių namų finansini stovį, samdyti tar
nautojus, koordinuoti (vairių skyrių viršininkų veiklą, prižiū
rėti reikmenų parūpinimą. reklamuoti senelių namus 

Kandidatas/ė turi turėti bakalauro laipsni ir Illinois valstijos 
..Nursmg Home Admmistrators License" arba galimybe 
įsigyti š| leidimą. Taip pat turi turėti bent 8-ių metų patyrimą 
senelių namuose iš kurių bent 3 metai turi būti vadovavimo 
pareigose. 

Dėl platesnių informacijų skambinti Mr. Jack Madden , 
Dtvtalon Manager . Cathollc Charltiat Homa for tha Ag-
84. (312) 260-6100 

BALZEKAS MOTORS 
Jei atvykote 'š Lietuvos 
ir dar neturite automo
bilio, nepralenkite pro
gos' Batx*kas Motor* 
rasite didžiuli naudotų 
automobiliu pasirinki
mą, kung kainos labai 
sumažintos BaaBaaV •» 
Jei jūs neseniai iŠ Lietuvos, bet kerti naudo
tas automobilis jums kamuos 15H PIGIAU. 
Skubėkite' 
Patogiausias laikas kas vakarą 6:30-9 v.v. 
Š*ttd. 9 v.r.-S ».¥. 

4030 Archor Av*. 
Chicago, IL »0«32 

Tai. 1-312-847-151S 
Klauskite AURELIJAUS. Susikalbėsite 
lietuviškai 

PARDUODAME LIETUVOJE 
AUTOMOBILIUS: 

LADA 2106 $4.000 LADA 2107 $4.300 
LADA2108$4.300 LADA 2109 $4 500 
Mašinos naujos su dviejų metg g*-
r*r>t:;i Taip pat pervedame pinigus už 
10°O T mažiau, pagal sumos dydi At
siskaitymas tik po paslaugų suteikimo 
Skambmti ar rašyti 

GEVSER IMPORT EXPORT INC. 
7667 W. 95Th St. 

SUITE 208 
HICKORY HILLS. ILLINOIS 604S7 

Tai. (708) 430-0030 
FAX (708) 430 0153 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 5 6 6 - 5 9 5 9 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

Gntuifc 21 
KMIEC1K REALTORS 
7922 S. PuU-Ai Rd. 

4J65 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na-
muv kreipkitės i Danute Mayer. )i 

profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavime 
veltui. 

Centura r2l 
LB MLS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lavvn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauta Įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose 

4.95% 
Parduodu jūsų nuosavybę! 
Tik „Draugo" skaitytojams. 

Tik Chicagos ir 
priemiesčių gyventojams. 

Ribotas laikas 
Alexander J.Mockus 

Realtors. LTD 
6610 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
(312) 7 6 7 - 6 6 5 5 

Kalbėkite su AL 
Lietuviams žinomas 
ir patikimas vardas 

MISCELLANEOUS 

REAL ESTATE 

LB 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzi* Av*., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavtm -.s 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis •• 
Irena Bllnstrublene. 

Reaitor Assc. 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Statybai paruostas 180x100 pėdų 
sklypas; 24 mėlynos egles ir jaunas 
sodas; gėlynas ir gyvatvorė Lake 
Geneva. Como, Wl. Kaina $15.000. 
Tai . 414-248-1838. 

m „, MLS Kompiuterio 
pagalba. BUDRAIT IS asmeniškai 
ir sąžminoai patarrauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME L-e PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambini! 312-778-3971 r b a 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S Pulaski Rd.. 
Chicago. IL 60629 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių arę j ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas na— .. 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame nar . ' 

* Apaflmentu-s ••• 2&MIQ 
" Pensininkams 

nuolaida 
• Greitas ir sąžin nga>= 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis š'uo 'ele'onj 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Street. Chkago. IL 60629 

FOR RENT 

Clcsro, IL arti traukinuko ir 51 Ave. 
išnuomojamas 3 kamb butukas su 
baldais ir šildymu, antrame aukšte, 
vienam arba dviem suaugusiems 
$290 į mėn 

Tai. 708-863 5864 

FOR RENT 
Studio apt.: 2 rms. redeccated 
heat. stove, refrg. 71 & Franctsco vic 
$315.00 mo + deposit One bedrm 
apt also available 

Call 312-436-0844 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

Išnuomojamas V/t k a m b . bu
tas antrame aukšte, Marquette 
Pk. apyl. suaugusiems. 

Tai. 312-778-6849 

Išnuomojamas 4 kamb. butas au
tame aukšte suaugusiems, b^ 
gyvuliukų Francisco & 71 St apyl. 
Nuomininkas turi užmokėt' u? šilumą 

Tai. 312-925-1529 

Pietvakarinė)* Floridoj* prie Ma'co 
salos, golfo laukai išnuomojamas 2 mieg 
2 vonių su baldais butas 2 savaitėm arba 
ilgesniam laikui Tel. 708-682 0933. 
Skambinti po 7 v.v. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Ctvcngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai >r sąži
ningai 

312-77'>-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS -v 

, -4 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralptla | M*rml* Decky* 

Tai 583-6624. Nuo B ryto Iki 6 v.*. 
Kaloeti lietuviškai 

HELP VVANTEO 

la ikoma motarlt prižiūrėti 9 
man. vaikutį. Skambinti nuo 7 
v.v. iki 9 v.v. 

Tai. 708 -430 2 3 8 6 

la ikoma moteris prižiūrėti ligoni 
ir padėti namų ruošoje 

Kreiptis (312 523-4465 

I f 



AUSTRALIJOJE MIRĖ 
AKVILĖ ZAVIŠAITĖ 

DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. birželio mėn. 15 d. 

Lietuvaitės mini Nepriklausomybe. 

V. LANDSBERGIS 
AMERIKIEČIŲ 

SPAUDOJ 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Milijoninio tiražo dienraštis 
„Los Angeles Times" gegužės 26 

dienos laidoje įdėjo beveik viso 
puslapio pokalbį su Lietuvos 
prezidentu Vytautu Lands
bergiu ir jo fotografiją. Straips 
nis pavadintas Vytautas Lands
bergis laviruoja per pavojingas 
seklumas dėl Lietuvos nepri 
klausomybės. Sio pokalbio metu 
Vyt. Landsbergio išreikštos 
mintys yra įsidėmėtinos ameri
kiečių visuomenei, kuri dar iki 
šios dienos gana naiviai reiškia 
savo nuomone Pabaltijo kraštų 
atžvilgiu. Pažadinti amerikiečių 
plačiųjų sluoksnių atsibudimą j 
realyoę Vyt. Landsberg i s 
pažymi tris pagrindinius punk
tus. Žvelgiant į Jungtinių Ame-
. ikos Valstybių istoriją prieš 
200 metų ir palyginus su šian
dienine Lietuvos būkle yra skir
tumas, kad Amerikai nereikia 
kovoti dėl nepriklausomybės. 
Ką Amerika daro šiandien? Ji 
daro — biznį. Jeigu Amerika 
mano, kad išlaikyti sovietų ko
munistinę imperiją yra naudin 
ga, jie daro didžiausią klaidą. 

Jeigu Gorbačiovui bus suteikta 
ekonominė pagalba besąlygi 
niai, tada jis ..pasiraitos ranko 
ves" ir vėl p r a d ė s mušt i 
Lietuvą. 

Šiuose trijuose punktuose 
Vyt. Landsbergis pasakė daug 
nemalonios teisybės prez. Bush 
vyriausybei. Šio pokalbio pra
džioje Robert Sheer panaudoja 
nevykusį Vyt. Landsbergio pri
statymą, kad Rytu Europos nau 
jieji vadovai yra politikai-mė 
gėjai. Pagal Websterio Enciklo
pediją žodis ..Amateur" yra 
žmogus, kuriam trūksta profe
sinio pasiruošimo, apmokymo ar 
patyrimo. Manyčiau, kad toks 
pristatymas neatitinka tikrovės 
Lietuvos prezidentui. Gyvenimo 
tikrove parodė, kad jis turėjo la
bai skaudų patyrimą, kada 
reikėjo laviruoti dėl Lietuvos 
laisvės ekonominės blokados ir 

EITYNĖS C H I C A G O J E 
VAISTAMS LIETUVAI 

Gegužės 5 d. Chicagoje prie 
Navy Pier buvo suruoštas Bal 
tie Walkathon paremti Baltic 
Mercy Lift. Jo metu surinktos 
aukos padėjo ne tik įsigyti 
įrankius ir vaistus, bet ir medi 
cininiams tyrinėjimams Lietu
voje. Tie, kurie norėtų dar paau 
koti Mercy-Lift, gali siųsti 
aukas tiesiog Lithuanian Mer 
cy Lift (Rasa M. Lakas) 511 E 
127th Street, Lemont. IL 60439. 
telef. 708-257-6777. 

sausio 13 dienos žudynių metu. 
Amerikos generolas D. Eisenho-
vveris nebuvo joks politikas ir 
neturėjo jokio profesinio paty
rimo būti p rez identu . J is buvo 
išrinktas ka ip vadas , kuris su
gebėjo k a r o l a u k e nugalėti 
priešą ir laimėti antrąjį pasauli
nį karą. Amer ikos istorijoje 
buvo ir daugiau prezidentų, ku
rie ne turė jo jok io politinio 
patyrimo. 

Žvelgiant iš Amerikos poli 
tinio pa tyr imo sąvokos taško, 
gal jie ir negal i suprast i to skir 
tumo, kokį pa tyrė Rytų Europos 
naujieji p rez identa i , pergyvenę 
50 vergijos metų . 

Tolimesnėje pokalbio eigoje 
V. c. Landsbergis pažymėjo, kad 
buvęs p r e z . R. R e a g a n a s 
netikėjo nė vienu Sovietų Sąjun 
gos p a ž a d u , ko nega l ima 
pasakyti ap ie dabar t in i prez. 
Bushą. Ko pageidautų Vytautas 
Landsbergis? Pi rmiaus ia , kad 
Amerika užmegztų diploma
tinius s an tyk iu s su Pabaltijo 
valstybėmis ir pripažintų da
bartinę Lie tuvos vyriausybę. 
Neužtenka J A V nuolat karto 
jamo posakio, kad jie nepripažįs 
ta Pabaltijo valstybių okupa
cijos. D a b a r a t ė jo la ikas 
parodyti ve iksmai s . 

Pokalbis b a i g i a m a s su klau
simu Vyt. Landsbergiu i . 

Koks y ra J ū s ų paskut inis žo
dis Amerikos prezidentui, ką jis 
galėtų pada ry t i artimoje atei
tyje? Vyt. Landsberg is neabejo
tinai ir tv i r ta i įsi t ikinęs atsako 
Pagaliau atėjo la ikas , kad prez. 
Bushas p a s a k y t u Gorbačiovui 
at i t raukti sovietų kariuomenę 

iš visų okupuotų Pabalti jo 
valstybių. 

Šio pokalbio atgarsiai vėliau 
buvo plačiau diskutuojami ir 
amerikiečių visuomenėje. Įdo
mu, kad daugumos nuomonė 
sutapo su Vyt. Landsbergio pa
reiškimu. Amerikiečius užim
ponavo jo realios ir taiklios min
tys, kurios atvertų d u r i s 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybei, jeigu prez. Bushas pa
rodytų daugiau politinės realy
bės santykiuose su Gorbačiovu. 

Lietuvos prezidento, Latvijos 
ir Estijos ministerių pirmi
ninkų lankymasis VVashingtone 
gegužės mėnesio pradžioje buvo 
labai gerai suplanuotas laiko 
atžvilgiu. Tas turėjo įtakos į 
Amerikos vyriausybės spren
dimą ekonominės pagalbos 
Sovietų Sąjungai. 

Paskutinėmis žiniomis Sovie
tų ekonomistams lankantis Wa-
shingtone buvo pranešta, kad jie 
negali tikėtis Amerikos bili-
joninės ekonominės pagalbos, 
kol nebus išspręsti trys pagrin
diniai elementai. 

Sumažinti Sovietų biudžetą 
apsiginklavimo reikalams, su
stabdyti ginklų siuntimą į Kubą 
ir išspręsti Pabaltijo kraštų pro
blemą. Tai yra svarbiausi šio 
meto reikalavimai Sovietų 
Sąjungai, norint kalbėti apie 
ekonominę pagalbą. 

Bendroje išvadoje šiuo metu 
amerikiečių viešoji nuomonė 
yra daug palankesnė Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu jų nepr i 
klausomybių pripažinimui ir 
užmezgimui su jais diploma
tinių santykių. Deja, to da r 
nedrįsta padaryti prez. Bushas. 
Tačiau jis galėtų bent paraginti 
Gorbačiovą grąžinti Sovietų 
kariuomenės užgrobtą Vilniaus 
televizijos stotį su kitais pasta
tais ir pradėti sovie tų 
vilkinamas derybas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. 

Birželio 2 d., sekmadienį, 
Sydnėju je mirė da i l i n inkė 
Akvilė Zavišaitė. J i gimė 1962 
metais , lapknčio 28 dieną Vii 
niuje architekto ir žurnalistės 
šeimoje. Namų aplinka, dažnos 
kelionės, ju įspūdžiai, pomėgis 
piešti ir šokti Kreipė prie meno 
iš mažens. Mokykloje aiškiai 
žinojo, jog bus dailininkė. Tik 
n u s i v y l u s i s to jamais i a i s 
egzaminais į Lietuvos dailės 
institutą, studijoms pasirinko 
anglų kalbą. Mokėsi Vilniaus 
pedagoginiame institute. 1983 
m. dėl šeimyninių aplinkybių iš
vyko gyventi į Australiją, 
puose l ėdama viltį a t s idė t i 
dailei. 1984-1967 m. studijavo 
dailės institute, kurį baigė 1987 
m. , įgydama ir b a k a l a u r o 
laipsnį ir dailininkės diplomą. 

Parodose dalyvauja nuo 1986 
m. Darbus eksponavo keturiose 
parodose Australijoje ir lietuvių 
išeivijos dailės parodoje Vilniu
je. Iki šiol yra sukūrusi per 
k e t u r i a s d e š i m t parod in ių 
darbų. 

A. Zavišaitės kūryba taikliai 
apibūdina jos diplominių darbų 
vadovo, dai l ininko F r a n k o 
Seltlano žodžiai: „Akvilė turėjo 
labai savitą tapybos ir piešimo 
b ra ižą . Dirbdama rėmės i 
gyvenimo patyrimu, šeimos bei 

Nėra taip trumpos laiko 
akimirkos, kad jos nebūtų 
galima geram sunaudoti. 

Cliesti'rfield 

Visas tas laikas, kurį būtų 
buvę galima geriau sunaudoti, 
yra prarastas. 

J. J. Rousseau 

A. a. Akvilė Zavišaitė 

draugų vaizdiniais ir savo kaip 
šokėjos įspūdžiais. Visa tai 
ženklino ryškus originalumas ir 
Europos dekadenso dvasia... Jos 
da rba i daug žadantys ir 
pasižymi beveik gąsdinančiu 
„esimu". 

Birželio 21 d. Čiurlionio 
galerijoje Chicagoje numatomas 
personalinės Akvilės Zavišaitės 
parodos atidarymas. 

V. Pul ik ienė 

Visa, kas pasaulyje y ra 
didelio, ateina, pro kentėjimų 
vartus. A. Jakštas 

A.tA. 
VACLAVA JONAUSKIENĖ 

ORVIDIENĖ 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1991 m. birželio 13 d.. 6:05 vai. vakaro, sulaukusi 

83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje. Šačių kaime. 

Amerikoje išgyvenę 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Romaną Pauliene, 

žentas Leonardas; sūnus Vitas Jonauskas, podukra Brigita 
Tamulionienė, žentas Pranas: aštuoni anūkai: marti Milda 
Jonauskas. 

Priklausė BALFui, Liet. Bendruomenei, Lietuvos 
Dukterų draugijai ir kitoms lietuviškoms organizacijoms. 

Kūnas pašarvotas penktadieny birželio 14 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 15 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai.ryto {vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pomaldų bus nulydėta i Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė, sūnus, podukra, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt . Donald A. Petkus . Tel. 

312-476-2345. 

A.tA. 
HENRY KOGELIS 

Gyveno Dolton, IL. 
Mirė 1991 m. birželio 12 d., 9 vai vakaro, sulaukęs 71 m 

amžiaus 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen. sūnūs Wal 

ter ir Edward, motina Elena Kogelis; pusseserė Ella Viacia 
tis, pusbrolis Alfred Kogelis. 

Velionis buvo tėvas a.a. Eugene. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, birželio 16 d. nuo 2 iki 9 

v.v. DeYoung-Vroegb koplyčioje, 649 E. 162 St., So. Holland. 
IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 17 d. Iš koplyčios 
9:15 v. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią Chicagoje, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, motina, pusseserė ir pusbrolis. 

Laidotuvių direkt. DeYoung Vroegh. Tel. 708-333-7000 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

P r i s i m e n a n t A.+A. 
Dr . M O T I E J A U S I R S A L O M Ė J O S 

( B A N A I T Y T Ė S ) N A S V Y Č I Ų 
dvidešimties metų mirties sukakti, birželio mėnesį bus 
atnašaujamos šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje New 
Haven ir Šiluvos Marijos koplyčioje Putnam. CT. 

Giminės ir artimieji prašomi mirusius prisiminti 
maldoje 

Gerbdamos a.a. Tėvų šviesų atminima. 
d u k t e r y s G i e d r ė Gudausk ienė ir Salomėja 

Val iukienė su še imomis . 

. 

6541 S. KEDZIE 
Marquerte Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
Kolegei JULIJAI SKIRMUNTIENEI 
mirų? s ū n ų J O N Ą su šeima, dukteris AUŠRELE 
LIULEVIČIENĘ su šeima ir DAINA McGRAHY 
nuošr iž ia i užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Lietuvių Agronomų sąjunga Chicagoje 

Marijos aukSt. mokyklos vadovybe 
principal-direktor«* Barbara McKee ir 
Zelot. 

Is kairės buvusi asistentė, dabar 
prezidentė, tarybos narė sos. Margaret 

Myi nai Sesute i 

A.tA. ONUTEI 
Lietuvoje mirus , reiškiame gilią užuojauta DANU I EI 
DAHIENEI, m ū s ų draugijos valdybos narei. 

Dzūkų draugija 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois «*:« 

H312M76-234-

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 0046-

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SOth Avenue 

C icero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKl i 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

I 
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z „ D r a u g o " a tka rpo j e šian
d i e n b a i g i a m e s p a u s d i n t i 
Kazimiero Zalenso „Kruvinasis 
sekmadienis" . Antradienį pra
dėsime spausdinti ilgesnį kūrinį 
Kęstučio Radvilėno „Kai siau
bas artėjo". 

z Z i t a ir J u o z a s P e t k a i iš 
Seatt le , Wash., yra atvykę į 
Chicagą ir buvo „Drauge". Z. 
Petkienė yra nuolatinė „Drau
go" bendradarbė, o ten „Tulpės 
Times" redaktorė ir lietuvių 
veikėja. Lemonte paminės J. 
Pe tkaus tėvelio Povilo Pet
kevičiaus 80 metų sukaktį . I 
sukakt ies minėjimą suvažiavo 
visa giminė ir šeštadienį daro 
iškilmes. 

z M a r ą u e t t e P a r k o Lietu
vių namų savininkų organiza
cijos narių susir inkimas bus 
birželio 21d., penktadienį, 6:30 
vai. vakare parapijos salėje. Bus 
svarbių reikalų aptarimui, nes 
nebus susirinkimų liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais. Galbūt at
vyks ir valdžios pareigūnų. 
Nar ia i ir svečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

z „ D a r b a s L i e t u v a i — 
1991" seminaras įvyks rugsėjo 
20-22 dienomis VVashingtone. Jį 
ruošia JAV Lietuvių Bend
ruomenės visuomeninių reikalų 
tarybos sudarytas komitetas. 
Jau dabar būtų geras laikas pa
daryti lėktuvų kelionių rezer
vacijas, nes bilietų kainos šiuo 
metu atpigusios. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo po 10 dol. aukų: Stasys 
Vaškelis, Emilija Zinkevičius, 
Aleksas Keniausis, Alfonsas 
Gerčys, M. Pauliukonis, Ant. 
Labanauskas , Lucy Kikilas, 
Jonas Balnius, A. Cibavičius, 
Gintautas Taoras, S. Backaitis, 
V. Leskaitis, Danutė Mikšys, 
Hiena Puodžiūnaitė, Stasys 
Pabrikis. Dėkojame. 

z Kvieč iame J o n u s , Jonės , 
J a n i n a s ir v i sus , mėgstančius 
dainą ir draugystę, į J o n i n i ų 
laužą, ruošiamą šeštad., birželio 
22 d. 6 v.v. (ne 21 d., kaip 
paskelbta renginių kalendo
riuje). Vaiš ins imės , gaivin-
simės, dainuosime akordeonui 
pri tariant! 

(sk) 

z Kel ionė laivu po Karibų 
salas vieną savaitę — lapkričio 
23-30 d., 1991 m. Kainos prasi
deda nuo $1,106, įskaitant ir oro 
sus i s iek imą. . . Rezervacijos: 
T r a v e l A d v i s e r s , Inc . , te l 
708-524-2244. 

(sk) 

z K A R G O l LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
s iunčiame O R O L I N I J A Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
t e r n a t i o n a l , tel . 7084.30-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 

, Hi l ls , IL 60457. 
(sk) 

z Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų se imų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambink i t e 
RE/MAX R E A L T O R S , Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

z Dr. Vy tau tas Karobl is , 
Ripley, Ohio, vienas iš didžiųjų 
„Draugo" rėmėjų, garbės 
p renumera to r ius , p ra tęsė 
prenumeratą su 100 dol. auka. 
Dr. Karobliui už realią paramą 
savai spaudai tariame nuošir
džią ir didelę padėką. 

x Vincas Be re snev i č iu s , 
Toronto, Kanada, „Draugo" 
garbės prenumeratorius, pra
tęsė prenumeratą su 150 dol. 
kanadiškų. Labai dėkojame. 

z Danguolė Spakevič iū tė , 
Houston, TX, p r a t ę s d a m a 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 50 dol. auką, kad dienraštis 
gyvuotų ir lankytų kiekvieną 
lietuvio šeimą. D. Spakevičiūtę 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už palaikymą savos 
spaudos tariame nuoširdų ačiū. 

z Dr. H. So lys iš Juno 
Beach, Fla., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, lietuviško 
žodžio rėmėjas, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
45 dol. dienraščio paramai. La
bai dėkojame. 

x Regina Modes tas iš Wil-
low Springs, 111., Salomėja Jan
kauskas, Hot Springs, Ark., pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su 25 dol. auka. R. Mo
destą ir S. Jankauską skelbia
me garbės prenumeratorėmis, o 
už paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Marija Vai tkienė iš Belle-
ville, 111., apmokėdama sąskai
tą, pridėjo ir 17 dol. auką. Po 10 
dol. atsiuntė įvairiomis pro
gomis: P. Baltuonis, G. Jus-
kėnas, B. Liaudanskis, Bronius 

išlaikė 21 valandą, kol leido Aušrotas, V. Valukas, Ignas 
įvažiuoti į Lietuvą. Simonaitis. Dėkojame. 

x Mokytojų, tėvų ir jauni - x Kn igh t s of L i t h u a n i a 
mo studijų savaitėje, kuri bus Mid-America Distr ict , secre-
rugpjūčio 11-18 d. Dainavoje, tary Robert A. Martin, Jr., 
bus daugybė paskaitų ir pokal- atsiuntė 75 dol. auką, išreiškė 
bių lietuviško švietimo rei- nuoširdžią padėką už jų 

x Valdas Adamkus buvo 
apdovanotas JAV vandens susi
vienijimo tarybos šių metų 
žymeniu. Tarybą sudaro 
Kongreso vadovybė, miestų 
tarybų ir pramonės atstovai. 
Šiai tarybai pirmininkauja sen. 
Dennis De Concini iš Arizonos 
ir atstovų rūmų narys iš New 
Yorko Henry Novvak. V. 
Adamkui skirtas žymuo už jo 
tarnybos metu parodytą 
pasiaukojimą gerinant svarbius 
Amerikos vandens šaltinius. 

x Danos Kalvaitytės ir Mi-
chael Curta sutuoktuvės įvyko 
praėjusį šeštadienį palaiminto
jo J. Matulaičio misijos 
bažnyčioje Lemonte. Šv. Mišias 
atnašavo ir Moterystės sak
ramentą suteikė kun. Antanas 
Saulaitis, S. J. Jungtuvių metu 
giedojo sol. Dana Stankaitytė ir 
Lietuvių Operos vyrų choras. 
Dirigavo Alvydas Vasaitis, 
vargonavo Manigirdas Motekai-
tis. Jaunosios tėvai — Nijolė ir 
Leonas Kalvaičiai rūpinosi ves
tuvine puota, kuri įvyko taip 
pat Lietuvių centro salėje. 

x Lietuvos Operos ir Bale
to artistai pranešė mūsų Operos 
valdybai, kad, sugrįžę į Vilnių 
tuoj turėjo pradėti savo repe
ticijas, nes vasaros metu jie ato
stogaus. Visi patikrinimai mui
tinėse buvo be jokių nesusipra
timų, čemodanų beveik 
net ikr ino. Nemaloniausias 
įvykis buvo su pačia didžiąja 
grupe, kuri skrido iš Chicagos 
tiesiai į Varšuvą, nes, atvažia
vus Lenkijoje prie Lietuvos 
sienos, sovietų pareigūnai juos 

Dal i s lietuvių pasi t inkant vysk. J u o z ą Žemai t į O'Hare aerodrome Chicagoje. Iš kairės: I. 
Laučkiene. J Laučka, E . P a u l a u s k i e n ė , V. Sakevič iūtė , dr. A. Darnusis, J. Damusiene, vysk. J . 
Žemait is , kun. V. Gusta i t i s , k u n . V. R imše l i s , kun. J. Kuiinskas, S. Henson, B. Žibąs i r 
Mikulskiene. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

D#nglam# Ir taisoma 
vl«u rūilų s t o g u s 

Tai. 3 1 2 - 4 3 4 - 9 6 5 6 a 'ba 
312-737-1717 

kalais. 

x Į šokių mokytojų k u r s u s 
bus priimami tik grupių moky
tojai, jų pavaduotojai ar pa
dėjėjai ir ne daugiau kaip dvi 
poros šokėjų. Kursai bus 
Da'iiavoje rugpjūčio 18-25 die
nomis. 

x Lietuvių Muzikos šven
tės loterijos rezultatai; š.m. 
gegužės 25 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre buvo ištraukti šie laim
ingi bilietai. $100 - V. Kidolis, 
Woodhaven, N.Y.,; $150 - B. 
Civiglio, Philadelphia, PA; 
$250 — T. Ūsas, Chicago, IL; 
$500 — Dr. E. Kasaitis, Balti-
more MD; $1,000 - J . Cuku-
ras , Chicago, IL. Lietuvių 
Muzikos šventė sveikina laimė
tojus. 

(sk) 
x P r i e š bet k u r užsakant 

pamink lą , aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą, matys i te g ran i to 
spalvą, dydį ir t.t. Taip pat pa 
darome paminklus mūsų dirbtu
vėje pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Visada, prieš statant 
kapinėse, apžiūrėkite ir įsi
tikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Savininkai Lilia ir Vili
mas Nelsonai, (312) 445-6959. 

(sk) 

x Dėmesio video apa ra tų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
prieinama kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes j I V U-
Matic, Beta, VHS, 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi forma
tus. Taip pat perrašome 16 
mm kino filmus į videojuostas. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609, tel. (312) 927-9091. 
Sav. P e t r a s Bernotas. 

(sk) 

organizacijos garsinimą oe\ 
paramą. Mieliems Lietuvos 
Vyčiams tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Nuo $769 sava i t ė Puer to 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
but i s ( , , sui te") su pilnu 
išlaikymu, įskaitant vietinius 
gėrimus. Informacijai kreiptis; 
AMERICAN T R A V E L SER
VICE BUREAU, 9727 S. Wes-
te rn Ave., Tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Optical S tudio , 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-7786766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk ienę . Darbo vai.: 
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 n n a d . i r ant rd . 
uždaryta . 

(sk) 

x Baltic Monument s , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

P A G A L B A LIETUVOS 
VAIKAMS 

„Lietuvos vaikų vilties" komi
tetas išsiuntinėjo 12,000 laiškų, 
prašydami tautiečių prisidėti ir 
padėt i Lietuvos invalidams 
vaikams. Tėvų džiaugsmas — 
sveiki ir gražūs vaikai. Visi 
džiaugiamės, matydami dainuo
j a n t į , šokan t į j aun imą , 
d idž iuojamės l i e tuv išku 
jaunimu, siekiančiu aukštojo 
mokslo, energ inga i besi 
veržiantį į gyvenimą. Tačiau ne 
visi yra tokie laimingi. Yra 
sergančių, kurių gyvenimas yra 
labai sunkus ir be ateities. 

Pri taikius naujus medicinos 
metodus ir sudėtingas opera
cijas, gal ima, kai kur iems 
invalidams vaikams padėti ir 
juos grąžinti į sveiką ir pilnutinį 

gyvenimą. Lietuvoje yra dau^ 
invalidų vaikų, kuriems ten me
diciniškos pagalbos nėra. 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą at 
lieka ir grįžtantiems j Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į Amer ican Travel 
Service Bureau , 9727 S. Wes-
te rn Ave., Chicago, IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryši palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
H i l l s , IL 60457. T e l . 
708-430-7272. 

(sk) 

x KARGO Į LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistą? vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKH NERIBOTAS. 
Pristatome į r.amus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu; -.amus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. A t l a n t a I m p o r t -
E x p o r t , 2719 W. 71 St . , 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-343-2121. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS du iamos mažais 
mėnesiniais įrr. -cėjimais ir pri
einamais nuo.vrčiais. Kreipki
tės į Mutual F. - erai Savings , 
2212 West Co.-mak R o a d -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

O n a M a c k e v i č i e n ė , ..Caiifornia 
G a r d e n s " sene l ių namų gyventoja, 
š v e n č i a n t i 97-tajj gimtadienį. Ji 
d ž i a u g i a s i v e l y k i n i u sveikinimu, 
k u r i u o s g a v o visi šių namų gyvento
ja i , iš M a r q u e t t e P a r k o lituanistinės 
mokyklos mokinių , kuriems yra labai 
d ė k i n g a . 

Nuo t r . P . Tuskenient-N 

K u n . A. SaulaiČio, SJ, 
rūpesčiu prie JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos yra sudarytas ir 
j au ve ik ia „Lietuvos vaikų 
vilties komi te tas" . Komitetas 
sus i ta rė su Shriners ligoni
n ė m i s , k u r i o s Amerikoje 
nemokamai teikia mediciniška 
pagalbą , kainuojančią tūks
tančius dolerių, vaikams, kurie 
tu r i įvair ias kaulų-ortopedines 
problemas. Nors gydymas yra 
t e i k i a m a s nemokamai, atve

žimas vaiko ir vieno iš tėvų 
(Shriners ligoninės nepri ima 
vieno vaiko), jų apgyvendinimas 
ir išlaikymas Amerikoje po 
operacijos, kai dar reikia t^sti 
medicinišką p a g a l b ą , 
pareikalauja lėšų, be kurių 
neįmanoma suteikti va ikui 
gyvybinę pagalbą. 

Laiškus išsiuntinėti komitetui 
padėjo daug gerų žmonių, kaip 
Irena Levickienė, J a n i n a 
Merkiene, Bronius Gelažius, 
Elena Pajėdienė, Emi l i j a 
Kamiene, Janina Gaigalienė, 
Bernadeta Zeikienė, Vladas 
Radziukynas, A l g i r d a s 
Čepėnas, Ona Gradinskienė, 
Vacys Jakovickas , Zosė 
Adomavičiūtė, Julija Smilgienė, 
Ona Šmitienė, N a s t u t ė 
Samienė, VVilliam Liauba, An
tanas ir Viktorija Valavičiai, 
Teresė Šohūnienė i r E lena 
Sirutienė. Iš viso dirbo visą 
dieną, kol visus laiškus į vokus 
sudėjo ir adresus suklijavo. An
tanas Valavičius visus prižiū
rėjo, kad darbas sparčiai eitų, o 
Ona Gradinskienė visus vaišino 
sumuštiniais ir kitomis gė
rybėmis. Darbą baigus, visi 
buvo patenkinti, kad galėjo 
prisidėti prie taip reikšmingo 
darbo. 

Komitetas yra dėkingas talki
ninkams už darbą ir t ikisi , kad 
prašymai atneš gerų rezultatų, 
kurie suteiks galimybę Lietuvos 
invalidams vaikams pasinau
doti mediciniška pagalba. 

Birutė J a s a i t i e n ė 

x „ŽAIBAS NR. 6 -
MAISTO PRC )UKTAI bus 
pristatyti Jūsų D rodytu adresu 
bet kur Lietuve . 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus 6 v. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, i ,y. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus;. į dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos Pi na kaina — 
$100.00. Kreipt * „ŽAIBAS" 
9525 Sou th 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 6< >7. te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 
L i e t u v o s prezidentą Vytautą Landsbergį Chicagoje sut inkant 

Nuotr J . l ' a m u l a i ^ i o 

IS ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Lietuvių Katalikių mote
rų sąjungos Delhi-Tillsonburgo 
skyriaus susir inkimas buvo 
gegužės 15 d. Jam vadovavo 
pirm. D. Vindašienė. Susirin
kimas vyko Delhi lietuvių pa
rapijos salėje. Pereito susi
rinkimo protokolą perskaitė V. 
Lapienienė. Išsirinko naują 
valdybą, kurion įeina D. Vinda
šienė, A. Ratavičienė, A. Klem-
k ienė , S. V i l imienė , E. 
Rugienienė. Visos draugijos 
narės nuoširdžiai veikia šioje 
apylinkėje. 

— Ot tawoje įsisteigė tau
tinių šokių ansamblis sausio 
mėnesį. J am vadovauja Giedrė 
Abromaitienė, akordeonu groja 
Petras Jurgut is , dainas moko 
muz. Loreta Lukšaitė-Cassidy. 
Pirmą kartą pasirodė „Vingis", 
naujasis ansamblis, birželio 2 d. 

J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Mikalo jus Meškauskas , 
93 metų amžiaus, gyvenęs pas 
dukterį Botiliją Semaškienę 
VVoodhavene, N.Y. , mi rė 
gegužės 27 d. Pamaldas už 
velionį Apreiškimo bažnyčioje 
atliko kun. J . Pakalniškis. 
Palaidotas Kanadoje Šv. Jono 
lietuvių kapinėse prie savo 
mirus ios žmonos. Liko 
nuliūdime duktė, anūkas ir 
anūkė su šeima. 

— D a n u t ė i r Algis Šilbajo-
riai , uolūs Brooklyno lietuvių 
veikėjai, išėjo į pensiją, ir 
išsikėlė gyventi į Floridą. 

V O K I E T I J O J E 

— Esseno-Muelhe imo Lie
tuv ių B e n d r u o m e n ė s apy
linkė tik pernai atsikūrė. Jos 
pirmininkas yra Jonas Vai
cekauskas, kuris pranešė, kad 
turi 18 narių. Surengė lietuvių 
dienas, į kurias atsilankė apie 
150 žmonių. Paskaitai pasikvie
tė V. Bartusevičių. Koncertą 
at l iko Klaipėdos ansamblis 
Žvelsa. Katal ikams pamaldas 
laikė kun. dr. Konstantinas 
Gulbinas, OFM Cap. 

— Schvvetzingeno Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s apylinkės pir
mininkas Jonas Vitkus pranešė, 
kad turi 53 narius, du įstojo, 
vienas mirė. Solidarumo mo
kestį susimoka beveik visi. 
Kasmet perrenkama LB val
dyba. Susirenka du kartus į 
mėnesį Ketsche — pirmą ir 
ant rą mėnesio sekmadienį . 
Antrą sekmadienį po pietų 
Ketsche kat. bažnyčioje kun. 
Jonas Dėdinas atlaiko pamal
das. Po to visi pabendrauja. Bet 
ši apylinkė orientuojasi į didesnį 
centrą Huettenfeldą, kur yra 
didesnės iškilmės. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., l.ockport, II 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandom pagal susitarimą 

Advokatas jonas Cibait is 
6247 S. k e d / i e Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. O g d e n Ave. . S te . 18-2 
H i n s d a l e . IL 60521 
Tel . (708) 325-3157 

V;ilandf><- patf.il susi tar imą 
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