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Landsbergis lankosi 
Vakarų Europoje 

Prancūzijos p rez iden tas p ro t e s tuo j a 

New Yorkas, 1991 birželio 
20. (LIC) — Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis vakar at
vyko j Paryžių pasitarimams su 
valdžios ir pramonės atstovais. 
Jį lydi žmona Gražina ir valsty
binė delegacija. 

Šiandien pirm. Landsbergis 
sus i t iko s u Prancūzijos 
Respublikos prezidentu Fran-
cois Mitterand. Susitikimo metu 
vadai aptarė politinę situaciją 
Lietuvoje, kelią į nepriklau
somybę ir besitęsiančias TSRS 
karines akcijas. Pasak pirm. 
Landsbergio, prez. Mitterand 
painformavo, kad prieš kelias 
dienas Prancūzijos vyriausybė 
užprotestavo sovietų karinių 
pajėgų puldnėjimus Lietuvos 
pasienyje. 

Landsbergis šiandien taip pat 
numatė susitikimus su Senato 
p i rmin inku , Nacional inės 
Asamblėjos p i rmin inku ir 
parlamentarų grupės „Prancū-
zija-Baltijos šalys" pirmininku, 
po kurių išvyko su palyda į 
Lyoną. Susitikimas su nauja 
Prancūzijos ministre pirmi
ninke Edith Cresson neįvykojai 
prašant buvo atidėtas. 

Rytoj pirm. Landsbergis susi
tiks su Regiono Taryba ir vieti
niais ekonominiais partneriais, 
o paskui toliau vyks j La Roche-
sur-Yon, kur numato dalyvauti 
kultūrinės šventės „Le Puy du 
Fou" oficialiajame atidaryme. 

Norvegijoje 
Šeštadienio rytą pirm. Lands

bergis, G. Landsbergienė ir pir
mininko patarėjas užsienio 
politikos klausimams Ramūnas 
Bogdanas išskrenda j Norvegiją, 
o k i t i delegacijos na r i a i , 
Prekybos rūmų kvietimu, ke
liauja į Boulogne-sur-Mer. Nor
vegijos svečiai iš Lietuvos 
dalyvaus Lietuvių muzikos 
festivalyje Tonsberge, kuris 
atidaromas šeštadienį 12 vai. 
Fest ivalyje dalyvauja 250 
atlikėjų, jų tarpe Lietuvos Na
cionalinis simfoninis orkestras. 

Vokietijoje 
Sekmadienį pirm. Lands

bergis ir palyda atvyksta į Kiel. 
Vokietija dalyvauti metiniame 
Šiaurės šalių parlamentarų 
sąskrydyje. Apart to, numatomi 
sus i t ik imai su kr ikščionių 
demokratų ir laisvųjų demo
k ra tų partijų atstovais; su 
Schlesvvig-Holstein minis t ru 
pirmininku ir su Vokietijos 
socialdemokratų partijos pir
mininku Bjorn Engholm. 

Vėl Prancūzijoje 
Sekmadienio vakare, sugrįžus 

į Paryžių, pilna delegacija 

KALENDORIUS 

Birželio 22 d.: Inocentas, Lai
ma, Kaributas, Tomas More. 

Birželio 23 d.: Zenonas, Ar
vydas, Vaida, Vanda. 

Birželio 24 d.: Jonas Krikšty 
tojas, Algimantas, Budytė, Ei-
viltė, Simplicijus. 

Birželio 25 d.: Vlhelmas, Ba 
niutė, Geistautas, Febronija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulėteka 5:16. leidžiasi 8:29. 
Temperatūra šeštadieni 86 1., 

sekmadienį 85 1., pirmadienį 89 
L, antradienį 92 1. 

ke l i au j a į M a r s e l į , kur 
pirmadienį aplankys povande
ninių darbų įrangos gamyklą 
,,Comex" ir susitiks su Alpes 
Cote d 'Azur r eg iono pir
mininku. Pirmadienį po piet 
g rupė i švyksa į Toulouse 
pokalbiui su miesto mero ir 
universiteto atstovais. 

Ant rad ien io ry tą ke l ionė 
tęsiasi Strasbourge, kur planuo
jamas susi t ikimas su miesto 
meru ir apsilankymas Europos 
Par lamente . Iš t e n išvykstama 
į Nancy, kur pasi t inka Baltijos 
šalių asociacijos Prancūzijos 
Senate p i rmininkas senatorius 
H u r i e t . Sekanč ią dieną, 
delegacija gr įž ta į Paryžių 
baigiamajai spaudos konferen
cijai ir pasimatymui su Pa
ryžiaus meru J a c k Cbirac. 

Suomijoje 
Užbaigę pilną programą Pran

cūzijoje, L a n d s b e r g i s su 
Bogdanu trečiadienį, birželio 26 
d., skrenda į Helsinkį, k u r 27 d., 
9:30 vai. įvyks Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos or
ganizuojamas Baltijos šalių ir 
TSRS par lamentarų susitiki
mas. Papildomai iš Lietuvos į šį 
pasitarimą atvyksta deputatai 
Bronius Genzelis ir Gediminas 
Šerkšnys. Po šio susitikimo 
grįžtama į Vilnių. Sekančią 
dieną, t.y. birželio 28, pirm. 
Landsbergis dalyvaus Baltijos 
Tarybos posėdyje Rygoje. 

P a s i t a r i m a s su r u s a i s 
P r i e š pat i š v y k d a m a s į 

Prancūziją, pirm. Landsbergis 
kar tu su Lie tuvos a ts tovu 
Maskvoje Egidijum Bičkausku 
dalyvavo pusantros valandos 
t rukusiame pokalbyje su Rusi
jos Federacijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju Ruslanu Khasbu-
latovu. Jame aptarė reikalus dėl 
Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos s u t a r t i e s , kurią 
n u m a t o pas i r a šy t i vasa ros 
metu. Bičkauskas te igiamai 
įvertino susitikimą, pavadin
damas jį „naudingu ir praktiš
ku". 

JAV prez. G. Bushas sveikina B. Jelciną, kairėje, už jo išrinkimą Rusijos Respublikos prezidentu. 
Viduryje matyti Dmitri Zarechnak, kuris yra Valstybės departamento vertėjas. Taip pat už jų 
kairėje matyti Saugumo tarybos viršininkas Breni Scowcroft ir vienas iš jo patarėjų. 

Bushas giria Jelciną, bet 
palaiko Gorbačiovą 

VVashingtonas. Birželio 20. — 
Prez. Bushas priėmė Rusijos 
prez. Borisą Jelciną ir su juo 
kalbėjosi valandą ir 40 minučių, 
ka r tu pagirdamas ir tą, kurio 
t e n nebuvo — Michai lą 
Gorbačiovą. 

Bushas, kuris nenori, kad bet 
kokie ryšiai su Rusijos respub
l ika nustelbtų Gorbačiovą, 
švelniai gyrė Jelcino pasiža
dėjimą demokratijai ir laisvai 
ekonomikos sistemai, ir pasakė, 
kad galėtu su juo dirbti ateity
je. „Bet tuo pačiu metu, aš noriu 
labai aiškiai pasakyti apie ta i , 
jog JAV tes ryšius, kaip galima 
artimesnius, su prezidento Gor
bačiovo vyriausybe". Tai buvo 
pasaky ta rožių sodelyje po 
pasitarimo su Jelcinu. Bushas 
vadino Jelciną impresyviu, bet 
sakė, jog nereikia užmiršti, kad 
drąsi Gorbačiovo glasnost ir 
perestroikos politika padarė 
galimu, kad baigtųsi „šaltasis 
karas" . Baltieji rūmai pranešė, 
kad tie ryšiai su Rusija ribosis 
t e c h n i n e paga lba . Tač iau 

Je lc inas ir Quayle už 
nepriklausomybę Pabaltijui 

Washingtonas. Birželio 20. — 
„Amerikos balso" pranešimu, 
Rusijos naujasis prez. Boris Jel
cinas pasisakė už laisvę Pabalti
jo valstybėms. Čia Jelcinas buvo 
apdovanotas 1991 Tarptautinės 
Demokratijos žymeniu už išim
tinai dideles pas tangas įvesti 
politine demokratiją ir ekono
mines reformas Rusijos res
publikoje ir visoje Sovietų 
Sąjungoje. Ta organizacija — 
„The Center for Democracy" 
įteikė j am šių metų premiją. 

Tų iškilmių kalbėtoju buvo 
JAV v i c e p r e z i d e n t a s Dan 
Quayle, kuris pažymėjo, jog 
JAV nori „turėt i tampriausius 
ga l imus ryš ius su Sovietų 
Sąjungos vyriausybe"... ir „nori 
taip pa t plėsti naujausius ryšius 
su respublikomis..." 

N u o m o n ė s nesiskiria 
Viceprezidentas Quayle spe

cialiai paminėjo Pabaltijo vals
tybes. Ka lbėdamas Rusijos 
vadui, Dan Quayle kreipėsi: 
„Pone Prezidente, mes taip pat 
norime būti t ikri apie mūsų 
skirtumus. Mes esame už tikrą 

laisvę Pabaltijo valstybėms". 
Savo atsakomojoje kalboje Rusi
jos prez. Borisas Jelcinas tiesiai 
a t s a k ė viceprezidentui į jo 
klausimą dėl Pabaltijo valsty
bių. „Aš norėčiau atsakyti į tai, 
ką ponas viceprezidentas ką tik 
sakė čia Pabaltijo respublikų 
reikalu. Ne. Mes nesiskiriame, 
pone viceprezidente, tuo klau
simu. Aš taip pat esu už davimą 
laisvės tiems žmonėms". 

Tai buvo jau ant ras Jelcino 
p a s i s a k y m a s už Paba l t i jo 
nepriklausomybę jo vizito metu 
Washingtone. Prieš tai jis dar 
stipriau pasisakė ABC televizi
jos ,,Nightline"programoje už 
nepriklausomybę Pabaltijui. 

Kongreso nariai norėtų, kad 
būtų glaudesni ryšiai su Rusi
ja. Pa ts Jelcinas, kalbėdamas 
t rečiadienį , ragino JAV 
Kongresą padėti tiesiogiai 
tiems, kurie eina į demokratiją, 
negu komunistinei sistemai, 
kuri nenori retbrmų. 

Je lc ino a t sakymas 
Atsakydamas bendroje spau

dos konferencijoje, Jelcinas dip
lomatiškai pažadėjo dirbti su 
Gorbačiovu. Tačiau jis anksčiau 
Spaudos klube teigė, jog jis, ne 
Gorbačiovas, išreiškė aiškiausią 
JAV administracijos politiką — 
Pabaltijo išlaisvinimą, nutrau
kimą paramos Kubai, sumaži
nimą lėšų Sovietų kariuomenei 
ir apsiginklavimui, priėmimą 
privačios nuosavybės įstatymų, 
laisvą prekybine rinką ir laisvą 
emigraciją. Bet Jelcinas, kurio 
radikalus nusistatymas refor
moms jį iškėlė „landslike" 
laimėtoju didžiausioje Sovietų 
respublikoje, pripažino Spaudos 
klube, kad jo ryšiai su Gorba
čiovu nėra pastovūs. „Tai tik 
išbalansuoti darbo ryšiai, ir jie 
bus tokie, jei Gorbačiovas 
laikysis savo dabartinės pozici
jos. Jelcinas prileido, kad per 
porą metų jis galėtų stabilizuo
ti Rusijos ekonomiją ir įvesti 
laisvai tvarkomą rinkos ekono
miją. 

— Nikaragvoje buvęs prez. 
Daniel Ortega įspėjo, jog gali vėl 
prasidėti karas, jei įstatymų 
leidėjai atšauks du įstatymus, 
kuriais sandinistai pasinaudoję 
valdo didelius žemės plotus, 
pasta tus ir kitas nuosavybes, 
įskaitant ir patį Ortegą ir kitus 
aukštuosius sandinistų kairiųjų 
organizacijos narius. 

Pabaltijo Reąuiem 
New Yorkas, 1991 birželio 

19. (LIC) — Ateinantį pirma
dienį, birželio 24 d.. 9 vai. 
vakare per PBS televizijos tink
lą bus rodom-s dokumentinis 
filmas pavadintas „A Baltic Re
ąuiem", praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. 

Filmą režisavo žymus latvių 
kinematografai Juris Podnieks, 
k u r i s parengė anksčiau 
parodytą „Soviets" filmų seriją 
per PBS. Pirmadienio laidą ves 
garsus žurnalistas Hedrick 
Smith, buvęs ilgametis „New 
York Times ' Maskvos kores
pondentas ir dviejų knygų apie 
Sovietų Sąjungą - „The Rus-
sians" ir „The New Russians" 
— autorius. 

Filmas pradedamas dainų 
šventės ištraukomis, besikei
čiančiomis su t remtinių 
prisiminimais apie nacių ir 

Barbarossos palikimas 
Kai po 50 metų gelbstirna priešui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vokietija po 4 5 m e t ų 
„šaltojo karo" vėl triumfavo, ka i 
po 10 valandų debatų, Bundes
tagas pravedė balsavimus ir 
balsų dauguma pa r l amen ta r a i 
pasisakė, kad Berlynas bū tų vėl 
Vokietijos sostine. Kurfuersten-
damm gatvėje susirinkę vokie
čiai triumfavo ir kė lė savo 
raudonos, baltos i r j u o d o s 
spalvų vėliavas, kai t i k buvo 
paskelbtas ketvir tadienį š is 
sprendimas. 

— Komercijos depar tamen
tas Washingtone padėjo I r ako 
prez. Husseinui p a s i r u o š t i 
karui, parduodamas už mili
jonus dolerių įvairių g i n k l a m s 
reikalingų medžiagų. Nuo 1985 
iki 1990 metų buvo parduota už 
pusantro bilijono d o l e r i ų . 
Komercijos departamentas visa 
tai darė be Valstybės ir Gynybos 
departamentų sutikimo, nors 
federalnės taisyklės to reikalau
ja, pranešė visuomenei Wiscor-
sino universiteto teisės fakul
teto pareigūnai ištyrę Komerci
jos departamento dokumentus . 

— Medelline, Kolumbi jos 
gyventojas Pablo Gaviria, kur i s 
vadovavo kokaino ne le i s t ina i 
prekybai, kai vyriausybė pri
ėmė įstatymą, kad šios rūš ies 
nusikaltėliai gali bū t i išduoti 
teisti ir kitai valstybei, p a t s 
pasidavė policijai, k u r i j į 
pervežė h e l i k o p t e r i u į 
ištaikingai paruoštą kalėjimą. 
Jo turtas vertinamas t a r p 3 iki 
5 bilijonų dolerių. I „ka lė j imą" 
jį palydėjo du leitenantai ir ku
nigas. 

— Washingtone Sena tas per
žiūrėjo visą federalinę transpor-
tacijos sistemą ir tą į s ta tymą 
priėmė 91 balsu prieš 7. Paga l 
šį įstatymą bus taisomi keliai ir 
tiltai, ko nebuvo daroma per 
paskutinius 35 metus. Abu Il
linois sena tor ia i t a i p p a t 
balsavo už šį įstatymą. 

— Atstovų rūmai n u t r a u k ė 
duodamą karinę pagalbą Jor
danui, kadangi Persų į lankos 
karo metu Jordanas pa la ikė 
Irako prez. Husseiną. 

sovietų konclagerius, o vėl iau 
pereinama prie šių metų sausio 
smurto įvykių, k u r i ų m e t u 
OMON kareiviai m i r t i na i nu
šovė du Podnieks'o kolegas. 
Podnieks skiria šį filmą jų 
atminimui. 

B e r l y n a s . — 1941 metų 
vasarą Adolfo Hitlerio kariuo
m e n ė užėmė Austriją ir Čekos
lovakiją, nugalėjo Prancūziją ir 
nus tūmė britus už kanalo. Šiau
rės Afrikoje ir Graikijoje britai 
b u v o labai puolami. Tada 
Hit ler is nutarė kreipti savo 
dėmesį į vienintelę kitą jėgą, 
kur i buvo pavojinga jo valdymui 
Europoje. 

Tą sekmadienį, 1941 m. birže
lio 22 dieną, 3:15 vai. ryto, 152 
Vokietijos divizijos, kuriose 
buvo 3 milijonai vyrų, pradėjo 
invaziją į Sovietų Sąjungą 850 
m y l i ų frontu. Jie naudojo 
600,000 įvairių mašinų ir maž
d a u g 500,000 arklių. Bar
barossos operacija, kaip Hitleris 
ją pavadino, turėjo tęstis penkis 
mėnesius. Vietoj, to, ji tęsėsi 
ke tur i s metus ir baigėsi sunai
k indama nacių imperiją. 

Bendras prisiminimas 
Šį savaitgalį bendras Sovie

tų-Vokiečių Barbarossos 50 
metų prisiminimas liudija, kaip 
d ramat i ška i ryšiai tarp tų 
dviejų kraštų pasikeitė, kai 
Berlyno siena sugriuvo 1989 
metų lapkritį. Dabar Vokietija 
vadovauja Vakarų kraštams, 
norėdama ekonomiškai padėti 
Sovietų Sąjungai, kad išgelbėtų 
Michailo Gorbačiovo vyriausy
b ę . Daugiau kaip 300,000 

Hitlerio klaida 
Dabar istorikai sutinka, jog 

tai buvo didžiausia Hitlerio 
klaida. Tai nuvedė į Sovietų 
iškilimą pasaulyje, nes buvo 
prarasta penktadalis Vokietijos 
teritorijos ir padalinta Vokieti
ja. Vėliau tai nuvedė prie 
Berlyno blokados ir Berlyno 
sienos pastatymo. Bet kodėl 
Hitleris puolė Sovietų Sąjungą 
po dviejų metų, kai buvo pasira
šyta nacių-sovietų nepuolimo 
paktas su Maskva? Kai kurie 
istorikai samprotauja, jog nacių 
diktator ius , kuris nekentė 
„žydiškojo bolševizmo", kaip 
kad jis pats vadino, manė, kad 
jam teks susiremti su Amerika 
ir Anglija, tad prieš tai jis norėjo 
sunaikinti Sovietų Sąjungą. 
Kiti istorikai linkę galvoti, jog 
tai buvęs „apsigynimo karas", 
ir Hitleris manęs jog Sovietų 
diktatorius Stalinas vistiek ban
dys pulti Europą, tad Hitleris 
norėjęs užbėgti jam už akių. 

Žinomas toks Hitlerio mąsty
mas: „yra reikalinga eliminuoti 
bet kokia kaina paskutinį 
priešą, kuris dar liko kontinen
te, prieš pradedant kovą prieš 
britus". Tai buvę Sovietai. Taip 
pat žinomas jo pasakymas, kad 
vokiečiams reikia Lebensraum 
rytuose (gyvenimui erdvės). 
Ukraina, Gudija ir Pabaltijo 
valstybės būtų buvusios įjung-

sovietų dalinių dar tebėra tos į Vokietijos imperiją. Bar-
rytinėje Vokietijos dalyje ir tas barossos operacija turėjo 
Barbarossos palikimas dar prasidėti gegužės 15 d., bet buvo 
nebus panaikintas iki 1994 nukelta 5 savaitėms dėl per
metu, versmo Jugoslavijoje, kurio reži-

Šį šeštadienį, paminėdamas m ą Hitleris nusprendė pirmiau 
šią sukaktį, Vokietijos kancleris sunaikinti. Bet tas invazijos 
Helmut Kohl kalbės per Sovietų 
televiziją, o prez. Gorbačiovas 
kalbės per Vokietijos televiziją. 
Gorbačiovas ir Vokietijos prez. 
Richard von Weizsaecker pasi
keis pranešimais; von Weiz-
saecker padės vainiką prie 
žuvusiųjų karių paminklo, 
kur ių istorikai priskaičiuoja 
nuo 25 iki 45 milijonų gyvybių. 
mažiausiai 20 milijonų iš jų 
buvo Sovietų kareiviai. Abie
juose kraštuose bus rodomas 
šešių serijų Barbarossos filmas. 
Berlyne atidaroma iki šių metų 
galo fotografijų, žemėlapių ir 
karo dokumentų paroda. 

nukėlimas ir galėjo būti Hitlerio 
fatališka klaida. Jo generolai 
vėliau sakė, jog trūko kelių 
savaičių, nes jei ofenzyva būtų 
buvusi anksčiau, tai būtų buvę 
išvengta šaltosios žiemos, 
kokios nebuvo Rusijoje dešimt
mečiais. 

Puolimas net ikėtas 
Vokiečiai užpuolė sovietus 

netikėtai ir jie nebuvo pasiruošę 
ir pradžioje prarado daug savo 
kareivių. Jie atsilaikė prie Le
ningrado. Stalingrado ir sus
tabdė vokiečius prie Maskvos. 
Vokiečiai , t ikėdami savo 

\7C Barbarossos žygis 
Nacių invazija i Sovietų 
Sąjungą 1941-42 metais. 

— RUSUOS prezidentui Borisui 
Jelcinui, kai jis lankėsi Kapi-
toliųje, tai Senato mažumos 
vadas sen. Bob Dole padovano 
jo jam kaubojietišką skrybėlę. 
Jelcinas senatoriams kalbėjo. 
kad Rusija nori tamprių ryšių su 
Amerika ir čia pažadėjo, kad jo 
respublika sumažins dar labiau 
savo išmokėjimus Sovietų karo 
reikalams. 

pergale, veržėsi gilumon, netu
rėdami šiltų rūbų žiemai. 
Neveikė dėl speigų mašinos ir 
daug jų žuvo nuo šalčio. 

Yra žinoma, kad vokiečių 
generolai labiausiai bijojo, 
dviejų frontų karo. Pagaliau 
karas buvo baigtas 1945 O. 
gegužės 8 d., kai Vokietija 
pasidavė be sąlygų po to. kai 
Hitleris nusižudė bunkeryje po 
Reicho kanceliarijos Berlyne. 
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Į LIETUVIŠKOJO 
PARNASO VIRŠŪNES 

(Iš a ts iminimų) 

ALFONSAS TYRUOLIS 
(Pabaiga) 

Uolus ir ! -kalbingas humani
taras, labiau linkęs į filologiją 
kaip poeziją, buvo Benediktas 
Babrauskas (mir. 1968 m. 
Cicero. EL). J is sekančiais po 
anos iškylos metais išleido irgi 
neįprasto pavadinimo poezijos 
rinkinį „Eilėraščių krautuvė", 
bet dėl ne visai aiškaus tos 
k r a u t u v ė s . .p rek ių" asor
t imento , ji turėjo greit 
užsidaryti, ir po to nieko nebe
buvo girdėti apie Benedikto 
poetinę kūrybą . Užtat jo 
būsimoji žmona, Gražina 
Tulauskaitė. kiek atokiau nuo 
vyrų poetų sambūrio anoj 
iškyloj bestovint i , pakiliai 
romantiškai nusiteikusi, buvo 
viena iš pirmaujančių savo meto 
poečių. Savo „lyrikos smuiku" 
ji sugebėjo taip subtiliai groti. 
kad ir iš nedaugelio poezijos 
motyvų išgaudavo nemažai 
skambių gaidų (mir. 1990 m. 
Putname, Ct.). 

Anksti į poezijos Parnasą 
bandė kopti Pranas Naujokaitis 
(mir. 1984 m. New Yorke). dar 
tais pačiais 30-aisiais iškylos 
metais išleidęs eilių rinkinį 
„Prie svyruojančių beržų", kur 
be didesnių pretenzijų su liau
dies dainos atgarsiais siejami 
asmeniniai ir gamtos pergyve
nimai. Tačiau ir vėliau išleisti jo 
poezijos r i nk in i a i liko jo 
literatūros istorijos ir kritikos 
darbų šešėlyje. 

Tais pačiais metais pirmąjį 
savo poezijos rinkinį išleido ir 
Petronėlė Orintaitė, tradicine 
forma išreikšdama subtilius 
sielos ir gamtos pergyvenimų 
virpėjimus. J i ir vėliau rašė 
poeziją, bet dar plačiau reiškėsi 
aktualia beletristine kūryba, 
romanais ir novelėmis. 

Dar anksčiau į Parnasą buvo 
bandęs kopti Andrius Kirtiklis, 
išleidęs „Gegužės vakarą" tais 
pačiais 1928 m., kai su pirmai
siais poezijos rinkiniais pasi
skardeno tokie tvirto stoto 
poetai kaip Antanas Miškinis, 
Kazys Inč iūra . J o n a s 
Graičiūnas. 

Tarp kopiančių į Parnasą tuo 
metu dar buvo šatrijiečiai 
Feliksas Breimeris ir Juozas 
Lingis. Pirmasis po dviejų metų 
nuo anos dienos išleido 
„ S k a m b a n t į laiką", ku r 
naujoviškesne forma bandė 

asmeninius jausmus jungti su 
pa t r io t in ia is nus i te ik imais 
(nauja laida JAV 1977 m.). 
Antrasis, vadovavęs „Šatrijai" 
nuo 1930 m., eiles spausdino 
periodikoj, bet tarnybą poezijos 
mūzai ilgainiui pakeitė į et
nologijos studijas Švedijoj, kur 
galutinai įsikūrė, nutilęs su 
poezija, bet nenutolęs nuo 
lituanistikos. Nemažą savo 
poezijos pluoštą daugiausia 
„Naujojoje vaidilutėje" paskelbė 
Jadvyga Drungaitė, vėliau reda
gavusi „Moterį". Naujo poezijos 
kelio tada ieškojo ir Juozas 
Stanišauskas, savo eiles spaus
d inęs „Žid iny" , „Naujojoj 
Romuvoj", „Granite". 

Užimtas „Ryto" redagavimo 
d a r b a i s t ada buvo P e t r a s 
Karuža, besireiškiąs naujesnės 
poezijos formos ieškojimu, 
eleginiu savo buities ir to meto 
gyvenimo negerovių ap
dainavimu. Ankstyva mirtis 
1933 m. pakirto šį jauną talentą 
poezijos ir žurnalistikos srityje. 
Pomirtinį jo poezijos rinkinį 
„Giesmės apie d a i k t u s ir 
žmones" paruošė jo artimieji 
kolegos (Bern. Brazdžionis, Ant. 
Vaičiulaitis ir kiti). Išeivijoje jo 
brolis Kazys parūpino naują tos 
knygos laidą (1984) su plačiais 
savo paties atsiminimais ir 
gausa nuotraukų. Fotokopiniu 
būdu rinkinys buvo perspaus
dintas Lietuvoje (1990) 5000 
egz. tiražu. 

Tą atmintiną sekmadienį 
iškyloj pasigedome kitų dviejų 
poezijos mūzai nuoširdžiai 
tarnaujančių šatrijiečių, kurį 
la iką vilkėjusių su taną — 
Mykolo Linkevičiaus ir Kazio 
Zupkos (Keciorio). Pirmasis, 
jaunas pakirstas džiovos (1941 
m.) , buvo spėjęs išleist i 
„Žydryn ių a t sp indž iuose" 
(1929), kur nedaugelį savo metų 
b u i t i e s motyvų išre iškė 
neo roman t ine ir elegine 
nuotaika. Antrasis, išleidęs 
bent trejetą poezijos rinkinių, 
kuriuose panašūs motyvai buvo 
išreikšti gana emociškai ir tuo 
laimėta nemaža pasisekimo, 
ypač jaunimo tarpe, okupacinio 
sovietų režimo buvo visiškai 
nutildytas. 

Visos anos dienos sambūrio 
priekyje, šalia arfos ir dviejų 
poezijos mūzą gerbiančių 
kolegių, patogiai įsitaisęs ilsė-

Prez A. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos vė l iavin inkai Kr i s t ina Liaugaudai tė , An
tanas Balta ir Nida Tijūnėlytė vėliavų eisenoje Marąuete P a r k e , l auk ian t a ts i lankančio Lietu
vos prezidento V. Landsbergio. 

josi entuziastingasis Juozas 
Keliuotis. Jis dar tik neseniai, 
prieš keletą mėnesių, buvo 
grįžęs iš žurnalistinių studijų 
Prancūzijoje ir jau įsikūręs 
„Ryto" redakcijoj, bet neilgam, 
nes jam rūpėjo turėti savo paties 
laikraštį ar žurnalą. Jau tada jis 
įkūrė ir redagavo jaunųjų atei-
t in inkų žurnalą „Atei t ies 
spinduliai",o netrukus į savo 
įsteigtą „Naująją Romuvą" su
traukė gan apsčiai bendradar
bių, stipriai pirmyn pavary
damas Lietuvos ku l tū r inę 
pažangą. O anos iškylos metu jis 
jau buvo suredagavęs almana
chą „Granitą", kuriame davė 
nemaža vietos į lietuviškąjį 
Parnasą kopiantiems šatrijie-
čiams, ieškantiems naujos for
mos išraiškos. „Gran i t ą " 
sugr iau t i bandė „Liniją" 
skelbusi „beidėjinės" kūrybos 
estetizmą. Nepavyko — „Linija" 
po vieno numerio „nutrūko". 
Juozas Keliuotis (mir. 1983 m. 
Lietuvoj), kaip ir ankstesnio 
meto iškilus šatrijietis dr. Ignas 
Skrupskelis (mir. 19421 m. Si
bire), nukentėjo skaudžią 
bolševikinės tremties dalią (plg. 
jo „Dangus nusidažo raudonai", 
1986). 

Tais pačiais atmintinais 30-ai-
siais Vytauto Didžiojo metais be 
„Šatrijos" parnasininkų Kauno 
pašlaites ir Nemuno pakrantes 
pirmaisiais savo poezijos rin
kiniais skardeno Alė Sidab-
raitė (E. Žalinkevičaitė-Pet-
rauskienė), Benediktas Rutkū-
nas (Benys Rutkus), Petras Ba
bickas, Bronys Raila, o dar po 
metų — Juoze Augustaitytė-
Vaičiūnienė, Stasys Angiickis, 
Vytautas Sirijos Gira ir kiti, kol 
1932 m. „Eilėraščių" rinkiniu 
užsiangažavo Jonas Aistis (tada 
Kossu-Aleksandravičius), su 
Bernardu Brazdžioniu. Antanu 
Miškiniu ir Salomėja Nėrim 
stojęs nepriklausomos Lietuvos 
poezijos avangardan ir su jais 
įkopęs į lietuviškojo Parnaso 
viršūnę (pusė jų buvo šatrijie
čiai). Jie visi yra Kazio Binkio 
redaguotų „Antrųjų vainikų" 
(1936) dalyviai. 

Nuotr. I n d r ė s T . 

1991 JAS VASAROS STOVYKLOS 
RENGĖJOS 

Lietuvos prezidento V. Landsbergio j Švč. M Marijos Gimimo bažnyčią Marąuette Parke atvyks
t a n t laukia moksleivių atei t ininkų atstovai su savo vėliavomis. Iš k. — Prez. A. Stulginskio kuo
pos atstovas Antanas Balta ir Kun. A. Lipniūno kuopai atstovaujančios Elena Tijūnėlytė, Krista 
Šil imaitytė ir Simona Pulikai te Nuotr Ind r*s T. 

Jaunųjų Ateitininkų Statute, 
JAS centro vaidybos kadencijai 
numato dvejus metus, o Centro 
valdybos didžiausias darbas yra 
suorganizuot ir paruošti va
saros stovyklą. Maždaug taip 
buvo daug metų. Kas dveji 
metai pasikeisdavo Jaunučių 
Centro valdyba ir nauji dar
buotojai perimdavo stovyklos 
ruošą. Dažnai nebuvo lengva 
sudaryti naują Centro valdybą, 
bet ji šiaip taip vis atsirasdavo. 
Paskutiniu metu tai neįvyko. 
Kai paskutinioji JAS centro 
valdyba perėmė vadžias 1987 m. 
rudenį, jos kadencija turėjo 
baigtis 1989 vasarą. Tačiau ta 
valdyba sutiko pratęsti darbą 
dar vieniems metams, nes ne
buvo kas permtų darbą. Pasku
tinioji JAC CV galutinai užbai
gė savo kadenciją 1990 m. po 
vasaros stovyklos, bet vis 
neatsirado sas perimtų vadžias. 
Ir šiandien dar neturima JAS 
centro valdybos. Atsiprašymai 
ne nauji: žmonės per daug užsi
ėmę, neturi laiko, negali, ir t.t. 
Kurį laiką atrodė, kad šįmet 
nebus ir j a u n u č i ų vasaros 
stovyklos. 

Prieš trejetą mėnesių, kovo 
gale, Federacijos vadas Juozas 
Polikaitis kreipėsi į Čikagiškę 
Vakarę Ais ty tę -Vala i t i enę , 
kviesdamas suruošti stovyklą. 
Visa eilė žmonių j au buvo atsi
sakę, ir jei ji nesutiktų, tai ir 
stovyklos n e b ū t ų . V a k a r ė 
sutiko. 

Stovyklą organizuoja Vakarė 
Valaitiene. Lidija Ringienė ir 
Nijolė Lapšienė. Vakarė ir Lidi
ja tvarko ir planuoja visą vasa
ros stovyklos programą, kviečia 
štabą, r ū p i n a s i v isomis 
detalėmis ir t.t.,dažnai naktimis 
nemiegodamos. Nijolė tvarko 
registraciją ir iždą. Vadovų kur
sus padėjo suruošti ir pravesti 
Birutė Dai l id ienė ir R i t a 
Riškienė Šios moterys apsiėmė 
darbą ne todėl, kad jos turi daug 
laiko, ar „gali" ar nėra per daug 
užsiėmusios. Iš tikrųjų, jos visos 
augina mažus vaikus, dirba 
įvairiose organizaci jose, ir 
beveik visos dar tur i „atpil t i" 
pilnu laiku valandas savo tar-

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
DĖMESIUI 

Studentu atei t ininkų vasa
ros stovykla „Ugnis" rugpjū
čio 23-25 dienomis prasidės 
Atei t ininkų n a m u o s e , 
Lemonte ir rugpjūčio 25-29 
dienomis bus tęsiama Dainavo
je. Dalyvavimui šioje stovyklo
je prašoma iki liepos mėn. pa
baigos registruotis pas Rimą 
Prakapą, 49 Norseman St., 
Etobicoke. Ont . M8Z Q207, 
Canada Tel. 416-233-4486, ar
ba pas Vytą Čuplinską, tel. 
819-595-9451. 

nybose! Jos įsipareigojo šiam 
darbui, nes joms labai svarbu, 
kad jaunučių stovykla Dainavo
je t ikrai įvyktų. 

Suruošti stovyklą metų laiko
tarpyje yra nemažas darbas. 
Suruošti per tris mėnesius, yra 
labai didelis ir sunkus darbas, 
vien dėl to, kad yra sunku šta
bą sudaryti tokiu trumpu laiku. 
Todėl visi, kurie siunčiame savo 
vaikus į šią stovyklą, turė
tumėme ypatingai įvertinti šių 
rengėjų pastangas. Tikėkimės, 
kad kur nors atsiras tėvai, kurie 
jaus pareigą, ir nenusigąs dar
bo ir įsipareigojimų, ir sudarys 
Jaunųjų atei t ininkų centro 
valdybą tęsti šį svarbų darbą. 
Būtų tikrai labai gaila, jeigu ki
tais metais vėl „su strioku" 
būtų ieškoma kas per tris 
m ė n e s i u s ga lė tų su ruoš t i 
stovyklą. 

Buvusi stovyklos rengėja 
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flstds, III. 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hcrfy Cross ir Chnst ligon'nėms 

2434 W. 71 Straat, Chfcago 
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JGKSA 

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

Rsz. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wast Burlington, tai. (708) 512-0084 
Weetmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

I G N A S G. LABANAUSKAS, M D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgi|a 
Holy Cross, 2701 W 68 St Chicago 

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

Tol. (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitanmą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tol (708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roborts Road 
Hlckory Hllls 

Tol. (708) 598 2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy MMHCSI CNntc 
217 E 127 8t. — Lemont. IL S0439 
Paklauso Palos Community Hospital ir 

S'ive' Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. (70») 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5780 Archor Ava. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezijos Ir skausmo 

gydymo spoclsllstal 
Sherman ligonine Elgm. IL 

Tai. 708-888-8976 

Kab. (1-312)735-4477; 
Rsz. (708)246-0067; arba (708)246-658 4 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVYFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitanmą 

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

3900 W. 95 St. TeL (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p.-7 v.v , antrd. 12:30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p.p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kodzto Ave.. 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 KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St. 
Tol. (312) 735-5556 

507 S. Gllbort, LaGrango, IL. 
Tol. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

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. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, IN. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundės Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tol. (1-312) 476-2112 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

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

Palos Vision Centor. 7152 1 * / 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

Tol. Kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai pop'e' 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
DR. E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MIcMgan Ava.. Surte 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 

81 St. ir Kean Ave., Justice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W . 95 St. 
O a k U « n , IL 60453-2533 

Tai . 708 -636-3113 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tol. 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 585-0348: 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr 12-6. penkt tO-12, 1-6 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-8297 

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

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

Pirm . antr . Ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroet 

Vai . antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p. 
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G y v y b ė s kaina 

UŽ GARBINGĄ, BET 
TRUMPALAIKĘ 

LAISVĘ 

NEUŽMIRŠTAMŲ 
ĮVYKIŲ SUKAKTIS 

Rimties valandėlei 

NEKLAUSYS NĖ MIRUSIŲ 

Prabėgo jau penkiasdešimt 
metų, ka i lietuvių tauta pasi
skelbė laisva nuo bolševikinio 
jungo. Nors ta laisvė buvo trum
pa, nes ją tuoj užslopino Krem
liaus par tner i s Berlynas, bet is
torijoje j i liks atžymėta aukso 
raidėmis. Vergijos pančius spon
t a n i š k a i metė visa tauta, nors 
r e i k ė j o g e r i a u s i ų žmonių 
gyvybes paaukoti tiek Sovietų 
okupantui , tiek naujam okupan
tu i vokiečiui naciui. 

Suk i l imas pastatė Laikinąją 
vyr iausybę, kurios tik keli na
riai išl iko gyvi, dar nepasiekę 
amžinybės . Bet naciai jautėsi 
tokie gal ingi ir net savo drau
gams priešiški ir jie Laikinajai 
vyr iausybei uždraudė veikti. 
Kai kur iuos vėliau uždarė j 
koncentracijos lagerius sunai
k in t i . I r ne vienas jų paaukojo 
gyvybę a r atidavė sveikatą už 
t rumpa la ikę , bet labai garbin
gą laisvės laikotarpį. Jis išnyko 
d a u g e l i u i iš atminties , bet 
n iekada neišnyks iš tautos isto
rijos. 

Spontan išku sukilimu prieš 
bolševikus buvo lietuvių tautos 
subrendimo, laisvės meilės ir 
noro gyventi savistoviu gyve
n i m u įrodymas. Nei tauta, nei 
p a v i e n i a i pat r io ta i nebijojo 
t ėvynės laisvei paaukoti savo 
brangiaus ią turtą — gyvybes, 
kad t ik laisvai galėtų tvarkyti 
savo vidaus reikalus ir valsty
binį gyvenimą. 

Nebuvo numatyta, kad antras 
n u s i k a l t ė l i s prieš Pabaltijo 
k r a š t u s ir daugelį kitų tautų iš
dav imo par tner is yra toks pats 
bolševizmo brolis, nūnai kariau
jąs pr ieš savo brolį. Okupacija 
daugel io kraštų ir jų pasidali
n i m a s nebuvo vieno kurio 
žmonijos priešo, bet komunizmo 
ir nacių sutar t is , kuri iki šiol 
persekioja gyvąsias tautas ir 
žmones. 

Pr is imint i tą garbingą, nors ir 
t r u m p a l a i k ę laisvę tautoje. 
š i and ien yra verta. Ano meto 
t roškimai ir entuziazmas iš nau
jo t u r i uždegti jaunųjų širdis, 
kad j ie sugebėtų aukoti net 
gyvybes, kaip aukojo be baimės 
jų t ėva i ar vyresnieji broliai. 

Iš Lietuvos istorijos negalima 
i šbraukt i daugelio įvykių, kurie 
lėmė vėlesnį tautos gyvenimą. 
Negal ima išbraukti nei didžiųjų 
kuniga ikšč iu kaip Gedimino. 
Kęstučio ar Vytauto. Taip pat 
nega l ima išbraukti tų Sibiro 
t r e m t i n išvežtų ir užmarštyje 
l ikus ių dviejų - 1931 ir 1963 
me tų — didžiųjų sukilimų ir jų 
d i d v y r i ų . Iš istorijos neiš
b r auk i ami tie didvyriai, kurie 
r a d o p r i e m o n i ų kovoti su 
o k u p a n t u , žadin t i tautą, 
išjuokti nemokytus, tamsius 
okupan to ruso karjeristus, kaip 
juos mini Basanavičius, ypač 
Kud i rka . Taip pat neišbraukia
mos tos nežinomais vardais mo
t inos , mokiusios vaikus prie 
ra te l io ar staklių, kad iš jų 
vėliau išaugtų tautos vadai, did
vyr ia i , kovotojai, net nesigaili 
savo gyvybių aukoti už tautos 
laisvę. 

Nepriklausomybės kovos buvo 
pavyzdys tauta i , kuri dar tik 
pradėjo pabusti iš letargo mie
go, kurią priešas norėjo pa
da ry t i , anot Baranausko, „ir 
t ams ią ir juodą". Nepriklau
somybės karai , savanoriai ir 
vėl iau jau mobilizuoti kariai 
buvo pavyzdžiai jaunajai kartai 
kovoti už savo tautos laisvę, už 

geresnę ateitį, už žmoniškesnį 
gyvenimą. 

Per porą dešimčių metų dar 
negalėjo Lietuva pasidaryti 
„aukso" k r a š tu , negalėjo 
visiems nešt i t ik laimę ir 
žmoniškumą, bet ji sudarė pa
vyzdį, įkvėpė drąsą, davė 
sumanumo jausti vergijos pan
čius ir organizuoti, laikui atėjus, 
jėgas pasipriešinimui. 

Tai ir buvo pasipriešinimas 
okupantui, necivilizuotam ir 
nekultūringam, bet turinčiam 
ginklų ir žiaurių priemonių 
žmones naikinti trėmimais, 
darbų atėmimu, kalėjimais. Tas 
pasipriešinimas ir išsiveržė, 
prasidėjus karui su vokiečiais 
naciais. J ie buvo sovietų dali
ninkai, bet tokios pat ištiki
mybės, laukdami kaip galėtų 
savo draugą apgauti pirmiau, 
negu jis apgaus jį patį. Naciai 
mėgino pirmieji apgauti savo 
nusikaltimų dal ininkus. Ir 
lietuviai pirmieji parodė savo 
sugebėjimą organizuotai kovoti 
už laisvę, atstatyti savo vals
tybę, nors ir negalėjo apgaudi
nėtojais pasitikėti. 

* * * 

Dabartinis lietuvių tautos 
laisvėjimas ar pastangos lais
vėti yra tar tum sekimas tų is
torinių įvykių, kurie yra buvę 
praeityje. Pusšimtį metų dvasiš
kai, fiziškai ir moraliai naiki
nama tauta dar vis turi savyje 
idealistų, pasiryžėlių, laisvės iš
troškusių ir už laisvę nebijančių 
atiduoti gyvybes ir asmeninę 
laisvę. Kovo 11 diena yra lyg 
sukilimo, vykusio prieš penkias
dešimt metų, tęsinys, lyg pa
kartojimas, tik jau kitu būdu ir 
kitomis priemonėmis. Tautos 
atstovai pasinaudojo persi
tvarkymu visoje Rusijoje, lais
vesniu parlamento arba Aukš
čiausios tarybos rinkimu ir pa
rodymu savo tikros laisvės troš
kimų. 

Praeitis ir dabartis tautoje, 
nors ją gadintų šimtmečiais, 
kartojasi ir lieka tautoje, bent 
dalyje tautos didvyrių. Jie nori 
viską atiduoti, kad jo ar jos 
tauta būtų laisva, galėtų laisvai 
savo vidaus reikalus tvarkyti ir 
dėti pastangas, kad ateitis bū
tų aiškesnė ir geresnė. Okupan
to žalą, skriaudas, padarytus 
nuostolius pamažu užgydys pa
ti tauta, kad tik ji laisvai galėtų 
jas gydyti . Nėra geresnio 
gydytojo, kaip pati tauta, tautos 
didvyriai ir pasiryžę entuzias
tai. 

Tai reikia atsiminti ne tik 
dabar, kai apie savos tautos 
troškimus sužinome tik iš spau
dos, tik iš atsiųstų atstovų, tik 
iš pasaulio politinių įvykių, bet 
ir iš savo tautos spontaniško 
sukilimo prieš naikinantį tautos 
turtą ir žmones priešą. Daugelis 
apie jį jau težino tik iš istorijos 
lapų, enciklopedinių žinių, dalis 
iš mažai išlikusių ano meto liu
dininkų ir dalyvių. Bet to suki
limo pasėkas ir apie paaukotas 
gyvybes nacių ar bolševikų la
geriuose sužino jaunesnės kar
tos, kurios turi tikros įtakos į 
dabartinius įvykius ir dabarti
nę politiką. 

Ano meto sukilimas ir Lai
kinoji vyriausybė yra paskatas 
dabartiniam gyvenimui tautoje, 
laisvės siekimams, ištikimybei 
tautiškumui išeivijoje. Ta data, 
vykusi prieš penkiasdešimt 
metų, prisimintina ne tik kaip 
istorinė, bet ir kaip paskatas 
veikti dabar. p r , Gr. 

Karas yra baisus dalykas. Su 
juo eina badas, skurdas, mirtis. 
Neveltui maldaknygėse ran
dame: „Apsaugok, Viešpatie, 
nuo karo, maro ir bado". Bet 
buvo la ikas , k a d a l ietuvis 
meldėsi, kad karas kuo greičiau 
kiltų. Tai buvo nelemtais 1941 
metais, kada Lietuva buvo pa
vergta ir nežmoniškai skriau
džiama. 

Yra sunku aprašyti, kas dėjosi 
tuo l a iku mūsų tėvynė je . 
K r a š t a s skendo aša rose . 
Aimanos sklido iš visų namų. 
Bet pasaulis to nematė ir negir
dėjo. Buvo daugiau tikima, 
negu žinoma, kad Vokietija pra
dės karą su Sovietų Sąjunga. 
Bet kada? 

Tuo tarpu Hitleris, apkvaišęs 
nuo sėkmingų žygių Europoj, 
įsakė savo generolams sudaryti 
Sovietų Sąjungos puol imo 
planą. 1940 metų gale, planas 
buvo išdirbtas ir pavadintas 
Barbarosos vardu. Neabejo
damas puolimo sėkme, Hitleris 
džiūgavo: „Barbarosa atims 
pasauliui žadą". 

Ir 1941 metų birželio 22 dieną, 
sekmadienio rytą, 5 minutės po 
trijų, prabilo patrankos, sudre-
bindamos žemę. Kai pasaulis 
klausėsi radijo pranešimų, 150 
divizijų, padedant 2700 lėktuvų, 
naikino priešą. Kaip ugni
kalnio lava, visu 1800 mylių 
frontu, slinko nesulaikomai Hit
lerio kar iauna. Per savaitę 
vokiečių karo lakūnai sunai
kino visą Raudonąjį oro laivyną. 
Liepos antrą dieną vokiečiai 
turėjo 150,000 sovietų karo 
belaisvių. Karo grobis buvo 
nesuskaičiuojamas. 

Po 18 dienų nuo puolimo pra
džios vokiečių daliniai buvo pra
siveržę iki 200 mylių nuo Mask
vos. Sėkmingai veržėsi daliniai 
išvadavę Pabaltijį. Šiaurinės 
kariuomenės grupės (kuri ėjo 
per Lietuvą) uždavinys buvo 
Leningradas. Pietuose frontas 
slinko link Stalingrado. „Rusi
ja yra parklupdyta. J i niekuo
met neatsikels", šaukė Hitleris. 
Užėmus didžiulius plotus, fron
tas pailgėjo ir vokiečių gretos iš
retėjo. Hitlerio įsakymas nesi
traukti nesiderino su fronto 
vadovybe. 

Rudenį garsusis VVehrmach-
tas sustojo. Vyko persigrupa-
vimas Maskvos užėmimui. Hit
lerio žodžiais, „Šiandien pra
sideda šių metų lemiama kova". 
Už 3 savaičių Hitlerio kariauna 
buvo 70 mylių nuo Maskvos. 
Generolų pasiūlymas persigru
puoti ir, palaukus pavasario, 
pulti, Hitlerio buvo griežtai 
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atmestas. 
Puolimas buv atnaujintas ir 

visą lapkritį kariai kovojo ne tik 
su Raudonąja armija, bet ir su 
rūku, sniegu ir ^alčiu. Tempe
r a t ū r a nesulaikomai kri to. 
Gruodžio antrą vokiečiai buvo 
Maskvos priemiesčiuose. J ie 
matė jau ir Kremliaus bokštus. 
Bet temperatūra vis krito. 
Vokieč ia i su savo lengva 
ap ranga kentė nuo šalčio. 
Ginklai stingo. Tankų ir sunk
vežimių motorą; turėjo būti kas 
porą valandų užvedami, kad 
visai neužšaltų. Ziemabuvo gili 
ir žiauri. Maišu > pristatymas 
taip pablogo, kad sušalę arkliai 
beišgelbėjo nuo bado. 

Tuo tarpu raudonarmiečiui 
žiema nebuvo naujiena. Pul
dinėdami vokiečių pozicijas, 
užnugaryje teikt- naujas jėgas. 
Sutelktos jėgo- gavo maršalo 
Žukovo įsakymą puolimui. Par
klupdyta meška atsigavo. 

Hitlerio divizijos buvo užklup
tos paskendusios sniege su 
užšalusiais tankų motorais. 
Raudonoji armija atstūmė 
vokiečius 200 mylių. 5 mėnesių 
laikotarpyje Hitleris prarado 
800,000 karių. Galiūnas, per 
daug apžiojęs, užspringo. Koks 
buvo galas, visiems yra žinoma. 

Kitoks galas buvo šiaurinės 
grupės. 18 vokiečių divizijų, pa
remiant lėktuvams, pergalingai 
puolė priešą. Grupes uždavinys 
buvo Leningradas. 8-toji tankų 
divizija pirmos dienos popietę 
buvo prasiveržus 80 km j Lietu
vos gilumą. Kiek didesnis pasi
priešinimas buvo prie Raseinių. 
Bet ir čia besipriešinantis prie
šas buvo sutriuškintas kariniu 
pr i ty r imu. Lietuva išvengė 
didesnių mūšiu padarinių, 
neskaitant besitraukiančių rau
donarmiečių žudymu. 

Bet laimėti mūšiai nereiškė 
karo laimėjimo. Juo toliau, juo 
aršiau buvo kovojama Estijoj 
jau buvo kovojama del kiek
vieno kvadratinio kilometro. 
Kritus Pabaltijui, šiaurės grupė 
atsirado priešo žemėje. Priešas 
sumania i išnaudojo gamtos 
aplinką. Keliai buvo išsprog
dinti ar užminuoti. Pabiuręs 
oras atėjo besiginantiems į pa
galbą. Vis tik rugsėjo viduryje 
18-ji armija pasiekė buvusius 
caro rūmus Leningrado pie
tuose. Dėl padažnėjusių liūčių 
maisto ir šaudmenų prista
tymas darėsi vis sunkesnis. Ap
suptas Leningradas ruošėsi 
apgulos stoviui. Miestas pajuto 
padėties rimtį. 

Beviltiška padėtis privertė 
miesto gyventojus herojiškam 
gynimuisi. Mūšiai prie VValcho-
vo ir Ilmenio ežero nepakeitė 
padėties. Leningradas liko 
neįveikiamas. Pasipriešinimas 
reikalavo aukų. Maisto ir van
dens t rūkumas , nuolatinis 
vokiečių artilerijos apšaudymas, 
pasidarė gyventojų kasdieninis 
gyvenimas. Lapkrityje badas 
pradėjo rinkti savo aukas. Po 
mėnesio buvo jau tūkstančiai 
mirusių badu. Nuo sausio 
kasdieninis mirimų skaičius 
buvo 3500 asmenų, kurie mirė 
nuo alkio ar šalčio. Laike 900 
apsupimo dienų nuo bado mirė 
632,000 civilių. 

T ik didiesiems šalčiams 
užėjus, užšalęs Ladogos ežeras 
išgelbėjo miestą nuo visiško 
susinaikinimo. Užšalusiu ledu 
pradėjo riedėti sunkvežimiai 
su maistu, ginklais ir šaudmeni
mis. 
Nesėkmingi mūšiai rytuose 

vertė iki šiol sėkmingai grupei 
trauktis į pietus. Neišsenkami 
žmonių rezervai pakeitė visą 
karo lauko sceną. Buvę puolikai 
liko besiginančiais. Užpuolikui 
kelias atgal buvo ilgas ir 
sunkus. Kaimą po kaimo, mies
tą po miesto reikėjo atiduoti 
buvusiam savininkui. 

Kada ketvirtoji žiema prasi
dėjo, Hitlerio kariauna prarado 
Estiją. Lietuvą ir dalį Latvijos. 
Šiaurės grupė atsirado atkirsta 
nuo Vaterlando. Pasiūlymas 
prasimušti į Rytprūsius Hitlerio 
buvo atmestas. (Vargu ar tas 
žygis būtų pavykęs, nes sovietai 
buvo sutraukę 29 divizijas savo 
jėgų). 

1945 metų sausį Šiaurės gru
pė buvo pavadinta „Heeres-
gruppe K u r l a n d " , atseit, 
Kurlando karinė grupė. Užėmu
si pozicijas į pietus nuo Lie-
pojaus iki Rygos įlankos 
žemumos, atmušinėjo visus 
rusų puolimus. O jų buvo 8. 
Galų gale po nesėkmingų puo
limų atsisakė nuo tolimesnių 
žygių, nes pergalė šiaip ar taip 
buvo arti. 

Kurlando grupės uždavinys 
liko pririšti priešą nuo puolimo 
į Rytprūsius. Beviltiško likimo 
laukė 2 armijos su 21 divizija. 
Kada 1945 metais gegužės 8 
2 vai. p.p. Vokietija kapi

tuliavo, nenugalėti 42 gene
rolai, 8038 karininkai, 181,032 
kareiviai ir 14 tūkstančių latvių 
savanorių padėjo ginklus ir pra
dėjo vargingą karo belaisvio 
dalią. 

Šiandien su gailesčiu 
pr is imenam tų įvykių pa-

Tėvas Abraomas nenori ir 
negali išklausyti kenčiančio tur
tuolio prašymo. Atsakydamas 
primena jam, kokia buvo abiejų 
padėtis gyvenant ant žemės: 
„Atsimink, kad tu dar gyven
damas atsiėmei savo gėrybes, o 
Lozorius tik nelaimes". „Todėl 
jis susilaukė paguodos, o tu ken
ti". Abraomas atsakydamas tur
tuolį vadina „sūnumi": „Atsi
mink, sūnau..." Taigi Abraomo 
atsakymas yra nuoširdus, už
jaučiantis , tačiau aiškus ir 
kategoriškas. O be to, tarp 
dangaus gyventojų ir pragare 
esančiųjų yra neperžengiama 
bedugnė. Niekas jos negali per
žengti nei iš vienos,nei iš kitos 
pusės. Taigi Abraomas negali 
patenkinti turtuolio prašymo ne 
vien dėl dieviškojo teisingumo, 
bet ir dėl fizinio negalimumo: 
tarp dangaus ir pragaro nėra 
jokio ryšio, jokių santykių. Čia 
prisimena Dantės „Dieviškosios 
Komedijos" žodžiai, kur poetas 
vaizduoja parašą ant pragaro 
vartų: „Lasciate ogni speranza. 
voi ch ' en t r a t e " (Kurie čia 
įeinate, palikite bet kokią vltį). 
Kai k u r i e egzegetai ke l ia 
klausimą: ar tasai pokalbis 
buvo t ikras, istoriškas. Tai 
tuščias smalsumas. Palyginimo 
mintis vien tik parodyti pasikei
tusį likimą turtuolio ir vargšo 
kitame gyvenime. Vienas t ik 
klausimas yra aiškus: pragaro 
kankinanti, deginanti ugnis. To 
moko kitos Šv. Rašto vietos, 
katalikų teologija ir Bažnyčios 
mokslas ,pragaro ugnis y ra 
reali, tačiau Dievo valia ji tur i 
antgamtinę savybę kankint i 
bekūnines sielas. 

Tasai turtuolis, a ts idūręs 
pragare, suprato negausiąs jo
kios pagalbos, palengvinimo. 
Bet jis turi žemėje gyvenančius 
penkis brolius, matyti panašius 
į jį patį. Dabar jam parūpo bro
liai, kad ir jie nepatektų į 
kentėjimų vietą. Tik dabar jis 
gailisi kitų, kai žemėje niekam 
neparodė gailestingumo. Abra
omo atsakymas yra tiesus ir 
kietas: „Turi Mozę ir pranašus 
— teklauso jų". Mozės knygos, 

sėkmes. Bet po sloginančios 
nakties ateina aušra. Taip jau 
yra gamtos sutvarkyta. Su 
aušra bunda ir Lietuva. Vien
balsiai skamba šiapus ir anapus 
Atlanto: „Lietuva bus laisva". 

Keliasi Lietuva tyra, kaip 
aušros saulė. Duok Dieve, jai 
likti skaisčiai ir. pašal inus 
t amsumus , vienybė lydėtų 
mūsų žingsnius. 

vadinamos įstatymas ir Prana
šai buvo nuolat skaitoma si
nagogose. Taigi ir tas turtuolis, 
jei būtų paklausęs Mozės ir 
pranašų, nebūtų patekęs į 
kančios vietą. Tuo primenama 
a n a m t u r t u o l i u i , kad j i s 
neklausė Dievo žodžio. Gražiai 
apie šį dalyką pasako šv. 
August inas : ..Kuo netikėjo 
gyvas, patyrė miręs. Geriau gy
vam pasitaisyti, negu mirus 
beviltiškai kankintis". Senojo 
Testamento knygose dažnai yra 
ginami vargšai, smerkiami ne
gailestingi tu r tuo l ia i . Pvz. 
paimsime tik vieną tekstą iš 
pranašo Amos knygos: „Jūs, 
kurie miegate dramblio kaulo 
guoliuose ir išdykaujate savo 
patalpose, jūs. kurie valgote 
avinėlius iš būrio ir veršius iš 
bandos, j ū s , kur ie giedate 
pritariant arfai... Geriate vyną 
iš taurių... Vargas jums... Iš
girskite tai jūs, kurie mindote 
be tu r t į ir žudote ša l ies 
pavargėlius" < Am.6.4: 8.4). Ar
ba, koks aiškus pranašo Izaijo 
įsakymas: „Laužk alkstančiam 
tavo duoną ir įsivesk į savo 
namus pavargėlius ir klajūnus; 
pamatęs nuogą apdenk jį ir 
nepan i ek ink savo k ū n o " 
Iz.58,7i O pranašas Ozėjas 
skelbia Dievo valią: „Aš noriu 
pas igai lė j imo, ne a u k o s " 
(Oz.6,6). Taigi ir tie penki bro
liai turi progos girdėti ką sako 
Mozė ir pranašai. O jei jų nenori 
klausyti, tai nepaklausys nė iš 
numirusių prisikėlusio įspėjimo, 
kaip siūlė anas nelaimingas tur
tuolis. 

Palyginimo mintis labai aiški: 
turtai yra pavojingi, jei jie 
naudojami be pasigailėjimo 
vargstančiųjų Tad visi, kurie 
rūpinasi socialine t a ika ir 
lygybe, dvasiškiai ir pasau-
liškiai turi tai atsiminti. 

J .V. 

Dainų šventėje „Americans for 
Lithuanian Freedom" laiškus pasi
rašė Jonas Boguta ir dr. Donatas 
Tijūnėlis. 

Nuotr I. T. 

G e r a s žodis gerus darbus 
gimdo. ,. 

Lietuviu patarle 

Karas perkeičia žmogų į 

Simone Weil 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 

Išėjau. Gatvėje nei vieno žmogaus. Tik as vienas, 
kaip tas amžinas žydas, karo audrų blaškomas keliauju 
į beviltišką rytojų. Donelaičio ir Gedimino gatvių 
sankryžoje, po kaštanais užsimaskavęs, tūno vokiečių 
kariškas sunkvežimis, pakrautas lietuviškos valstybi-
nės degtinės dėžėmis ir man praeiviui pasiūlė „Stul
ginskį" už 20 Reichsmarkių. Aišku, tai viena? iš tų, 
kur vakar prisiplėšė iš sandėlių. Visos čia egz davu
sios valdinės įstaigos jau evakuotos. Aplink 'ratėjo 
kulkosvaidžiai ir automatai . Degančių pasta: . juodi 
ir kartūs dūmai tyliai be vėjo gaubė senelį Kaur.ą. Su
grįžau j savo butą, užsidėjau kuprinę su visu savo in
ventorium, atidaviau sargienei raktus ir atsisveikinęs 
išėjau. 

Prie Vytauto Didžiojo tilto atsiradau 9 vai Mano 
didžiausiam nustebimui tiltas jau uždarytas! L/leistas 
užkardas ir priėjo stovėjo du vokiečių žandarą: Feld-
gendramerie, pasiruošę paspausti elektros - tona-
toriaus mygtuką ir susprogdinti. Tiltas ska:f' savo 
egzistencijos sekundes. Mano dokumentas galioj >• Man 
buvo leista pereiti tiltą. Atrodė, kad kiekvienai mano 
žingsnis vis jaut r iau virpino prie tilto masyvinių plie
no lankų pritvirt intus sprogmenų užtaisus ir perkūno 
sidabro kapsulė, gavusi nors ir mažiausią trinties 
kibirkštėlę, detonuos sprogstamosios medžiagos 
užtaisus ir pragarišku treksmu gelžbetono r..*šyvas 
pakilęs į orą nusės į Nemuno dugną. Perėję-1 tiltą 

patraukiau Veiverių gatve. Užkopus į kalną jau matėsi 
baltuojant Akc. b-vės „Maistas" pastatai ir netrukus 
Aviatorių plento sankryža. Kairiajame sankryžos 
kampe, žiūrint Fredos kryptimi, stovėjo stiklo fabrikas, 
o dešiniajame puošnus namas ir sodas. Du vokiečių 
kareivėliai darbavosi prie namo: jie ardė skardos stogą 
ir krovė į sunkvežimį. Priėjęs prisistačiau, jog esu 
kariškis. Užsiminiau, kad man yra pavestas uždavinys 
Vilkaviškyje. Jeigu ta kryptimi važiuotų, gal galėtų 
priimti ir mane. Užuot atsakę į mano klausimą, du 
jauni žaliukai tik plepa tarp savęs ir juokiasi. Man kilo 
pikta pakusa sutrukdyti tą jų darbą. Pertraukęs tą jų 
čirenimą paklausiau: 

— Ką darysite su ta skarda? Fronto įrengimams 
tinka tik slepiama spalva. Cinko skarda savo blizgesiu 
išduos jus per desėtkus kilometrų. 

Atsidusęs pridūriau: 
— Ką sakys šio namo savininkas,sulaukęs rudens 

liūčių? Jau keturi metai kaip stoginės skardos trūksta. 
Karo metais importas sustojęs. 

Kariškiai sumišo ir tylėdami krapštėsi panages. Aš 
nejučiomis žvilgtelėjau „Maisto" b-vės pusėn. Iš pir
mojo pastato langų pradėjo veržtis juodi dūmai; jie tuoj 
pasirodė antro ir trečio pastato languose. 

— Žiūrėkite, laikas nešdintis! Gresia pavojus! — 
įspėjau kareivėlius. 

„Maisto" b-vės bokšto laikrodis rodė 11:30 vai. 
Vokietukai tuojau pasiūlė važiuoti su jais. Taip ir liko 
stogas veik išgelbėtas — suspėjo nusilupti ir pasikrau
ti vos keturis lapus. 

Atrodė, kad panikos pagauti, o dar mano paskatin
ti, galvotrūksčiais puolėsi prie autovežimio ir nešėsi 
kaip akis išdegę Garliavos kryptimi. Artėjant prie 
mi«*at<»lir> nomn^ion rv»r KoTimicrnvn Avom lonlruc 

atskubančius Kazimierą ir Kostą. Paprašiau, kad pri 
imtų ir juos. Visus tris išleido miestelyje. Garliava buvo 
panikos padėtyje. Nuo čia šakojosi plentai: Prienai — 
Alytus ir Marijampolė — Vilkaviškis. Plentų išsi
šakojime išstatyti vokiečių pabūklai, kaip žirafos savo 
kaklus, taip patrankos savo vamzdžius, pradėjo kreipti 
rytų kryptimi. Visa tai ženklino besiartinantį pavojų. 

Mes pasukome Marijampolės kryptimi. Tuojau už
klupo sovietų lėktuvai. Tokie jau drąsūs, priekabūs, 
sukiojasi virš jauno lapuočių miškelio, apmėtė mažomis 
bombomis ir kaleno kulkosvaidžiais. Einame plentu ir 
diskutuojame: jie gali ir mus pavaišinti nelauktais 
priešpiečiais. Pagaliau prieiname išvados, kad būtų 
labai netolerantiška iš jų pusės. Pirma — esame civi
liai, antra —juk jie laiko mus tarybiniais piliečiais ir 
jaučiasi mūsų „išvaduotojais". Ilgai laukti nereikėjo. 
Vienas iš jų, padaręs ore didelį voltą, užplanavo skri
dimą išilgai plento ir patraukė į mus iš kulkosvaidžio 
Netruko nei akimirkos, kaip atsidūrėme po plento til
teliu. Kazimieras iškišo gaivą pasidairyti ar jau sau
gu. Ir vėl prapliupo kulkosvaidis. Taigi, neleido „iš
vaduotojas" mums nei nosies iškišti... Nuo čia ir 
prasidėjo nenumatyti kryžiaus keliai. Lėktuvams nu-
sinešdinus. atsirado nemažai sužeistų. Prisistatėme 
padėti sanitarams. Už tą paslaugą mums buvo leista 
kartu su jais sanitarine auto mašina nuvažiuoti į 
Mauručių gelžk. stotį. Čia iškrovę sužeistuosius | 
vagoną ir sužinoję, kad traukiniai Marijampolės kryp
timi jau nekursuoja, užėjome prie plento pas ūkininką 
K-ka atsikvėpti ir pasistiprinti. Susėdom kieme prie 
stalo. Vienas lėktuvas neišleido mus iš akių. besisu-
kiodamas aplink sodybą. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI CAUFORNIJOJE 
MŪSŲ ABITURIENTAI 

A N T O N E T T E 
S K A L I N S K A I T Ė 

VYTAS JONAS 
ŽEMAITAITIS 

Vyto tėveliai yra Romas ir 
Ramune Žemaitaičiai, o jo 
seneliai — Jonas ir Aldona 
Valukoniai. Bronius ir Terese 
Žemaitaičiai. 

UGNĖ JULIJA SKRIPKUTĖ 

Vytas Loyola High School bai
gia labai gerais pažymiais. 
Pasiekdamas „First Honors" 
per visus ketverius metus jis 
priklausė Calif. Scholarship Fe-
deration ir Cum Laude Society. 
Gimnazijoje Vytas priklausė 
įvairioms organizacijoms, bet la
biausia pamėgo ir domėjosi 
mokyklos vaidinimais. Daug 
valandų praleisdavo staty
damas scenas, vienu tarpu net 
buvo statybos viršininkas. 

Lietuvių tarpe Vytas uoliai 
lankė ir baigė 10 metų šešta
dieninės lituanistinės mokyklos 
kursą. Šoka ir dainuoja „Spin
dulio" ansamblyje. Nuo pat 
mažens dalyvavo skautų ir atei
t in inkų organizacijose ir 
vietinėse jų stovyklose. Šiais 
metais Vytas yra L. A. mokslei
vių ateitininkų kuopos pirmi
ninkas. Dažnai važiuoja į 
Dainavos stovyklą ir jau trečia 
vasara ten eina jaunesniųjų sto
vyklautojų vadovo pareigas. 

Rudenį Vytas planuoja stu
dijuoti inžineriją Santa Clara 
universitete. 

TOMAS LINAS VISKANTA 
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Ugnė yra duktė Audronės ir 
Romo Skr ipkų, dukra i t ė 
Gražinos ir a.a. Juozo Valaičių, 
dr. Stasio ir a.a. dr. Julijos 
Skripkų. 

Ugnė baigia Torrei Pines 
gimnaziją, Del Mar. J i buvo gar
bės sąraše, Gold Seal Honoree, 
California Scholarship Federa-
tion vicepirmininkė, National 
Honor Society iždininkė ir 
aprašyta ,,Who's Who Among 
American High School Stu-
dents". Ugnė priklausė gimna
zijos tarybai ir studentų tarybai. 
J i buvo sekretorė Youth Ending 
Hunger ir S.A.D.D. organiza
cijai . U g n ė buvo i š r inkta 
Homecomming princese ir 1991 
Miss Solana Beach. 

Lietuviškame gyvenime — 
Ugne baigė Los Angeles litu
anistinę mokyklą, dvejus metus 
l ankė seminarą, pr iklausė 
Kunigo Stasio Ylos moksleivių 
ateitininkų kuopai, „Spindulio" 
tautinio jaunimo ansamblio 
šokėja. 

Ugnės pagrindiniai ateities 
interesai yra: la isvalaikiu 
keliauti po pasaulį ir praleisti 
kiek laiko Lietuvoje, padedant 
a tgau t i nepr ik lausomybę. 
Numačius studijas medicinos 
srityje, Ugnė d a r neapsi
sprendusi tarp UCSD ir UCLA. 

AIDAS REMIGIJUS TOMAS 
SKRIPKUS 

Aidas yra sūnus Audronės ir 
Romo Skr ipkų , vaikai t i s 
Gražinos ir a.a. Juozo Valaičių 
ir a.a. dr. Julijos ir dr Stasio 
Skripkų. 

Aidas baigia Torrey Pines 
gimnaziją. Del Mar, būdamas 
aktyvus gimnazijos veikloje. Jis 
buvo aprašytas ,,Who's Who 
Among American High School 
Students", priklausė S.A.D.D., 
VICA ir lengvosios atletikos 
varsity komandai. 

Antone t t es tėvel iai yra Jonas 
ir Marija Ska l in ska i , o seneliai 
— J o n a s i r Stasė Skalinskai. 
Antonet te g imė Švedijoje, ten 
gyveno ke tve r iu s pirmuosius 
savo gyvenimo metus . Pradžios 
mokyklas l ankė Chicagoje ir 
Seatt le. 

A n t o n e t t e b a i g i a Canoga 
Park High School, Canoga Park 
mies te . T e n j i y r a Garbės 
sąraše, California Scholarship 
Federation Lifetime Member. ir 
buvo a p r a š y t a ,,Who's Who 
Among Amer ican High School 
S tuden t s " . J i pr iklauso Na
tional Forensic League, Speech 
and D e b a t e k lubui , vokiečių ir 
ispanų k l u b a m s . 

A n t o n e t t e praleido 1989-90 
mokslo m e t u s Vasario 16-tos 
gimnazijoje, Vokietijoje. Ten 
buvo pr i tyrus i skautė „Aušros" 
tun te ir da inavo chore. 

Los Angeles Antonet te yra 
skautė , šoka ir dainuoja „Spin
dul io" j a u n i m o ansamblyje. 

A n t o n e t t e žada studijuoti 
Univers i ty of California, Los 
Angeles. 

R I M A K R I S T I N A 
M U L O K A I T Ė 

tėveliai yra Zigmas ir 
e Viskantai. 

oagia Rolling Hills 
School, kur jis buvo kapi

tonas tinklinio komandos ir 
- use Interact, Greenpeace. 

gi os ir stalo teniso 

Rudenį Tomas University of 
Southern California pradės 
studijuoti biologiją. 

Tomas yra skautų vyčių 
kandidatas, vilkiukų draugi
ninko pavaduotojas, yra baigęs 
skautų vadovų „Ąžuolo" — 
„Gintaro" mokyklą. Tomas 
lankė lituanistinę šeštadieninę 
mokyklą 13 metų. Jaunimo 
ansamblio „Spindulio" narys ir 
priklauso Stasio Ylos mokslei
vių ateitininkų kuopai. 

Šią vasarą Tomas vyksta į 
Lietuvą dalyvauti IV PLS Spor
to žaidynėse ir žaisti tinklinį už 
Los Angeles sporto klubą 
„Banga" . Šią vasarą nori 
lankyti Vilniaus Universiteto 
kursus užsienio studentams. 

Lie tuviškame gyvenime: 
Aidas baigė Los Angeles li
tuan is t inę mokyklą, lankė 
9eminarą, priklausė Kun. Stasio 
Ylos moksleivių ateitininkų 
kuopai, „Spindulio" tautinio an
samblio šokėjas. 

Aido pagrindiniai ateities 
interesai yra gerai ir greitai 
užbaigti universiteto studijas ir 
atsidaryti savo biznį. Biznio stu
dijoms Aidas lankys University 
of San Diego ar Mira Costa 
College. 

Būdamas jun ras išlaikė 
valstybinius eg. -ninus ir gavo 
diplomą. Daba: mokslinasi 
Mira Costa kolegijoje. Planuoja 
persikelti į Ca: State, North-
ridge, studijuoti biznį. Ateityje 
norėtų grįžtį į He.delbergo uni
versitetą Vokietijoje ir gauti 
magistro laipsnį, keliauti po 
Europą. Tadas -vajoja nors 
kartą nuvykti į Lietuvą ir gal 
ten dirbti. 

Tadas pusę metų lankė Va
sario 16 gimnaziją, kur labai 
pamėgo vokiečių kalbą. 
Priklauso „Spindulio" an
sambliui ir ateit ininkams. 
Lanko lituanistinį seminarą ir 
domisi lietuviška veikla. 

VANESA REGINA 
KAŠELIONYTĖ 

Petras baigė Loyola gimnaziją 
Los Angeles su 3.5 GPA. Jis lošė 
Loyolos krepšinio komandoje 
vienerius metus. J a m buvo 
įteikta Bank of America premi
ja vokiečių kalbos srityje. 

Vienerius metus mokėsi Va
sario 16-tosios gimnazijoje, 
Vokietijoje. Jis baigė 10 metų 
lituanistinę mokyklą. Priklauso 
skautams, a te i t in inkams ir 
„Spindulio" jaunimo tautiniam 
ansambliui. 

Petras ateinančiais metais 
lankys Santa Monica College, 
bet dar nenusprendė kokioje 
srityje studijas pasirinks. Petras 
mėgsta skambinti gitara ir nori 
tobulintis muzikos srityje. 

P A U L I U S ALGIMANTAS 
KUDIRKA 

Rimos tėvai yra Rimas ir Rū:a 
Mulokai. o seneliai a.a. Jonas ir 
Jadvyga Mulokai, a.a. Viktoras 
ir B i ru tė Raulinaičiai . 

R ima ba igė Chaminade Col
lege P repa ra to ry gimnaziją ir 
ten aktyvia i dalyvavo organiza
cijose. Buvo pirmininkė SADD 
( S t u d e n t s A g a i n s t Driving 
Drunk), varsity cheerleader dve
ju s m e t u s , mokinių valdyboje 
k e t v e r i u s m e t u s , California 
Scholarship Federat ion ir lošė 
t inkl inį . R ima priklausė ir dir
bo šalpos organizacijai Assis-
t a n c e L e a g u e of Southern 
California 4 me tus ir buvo pri
s ta ty ta Los Angeles miestui 
ka ip d e b u t a n t ė . 

R ima l a n k ė Šv. Kazimiero li
tuanis t inę mokyklą 10 metų, šo
ka ir dainuoja „Spindulio" an
samblyje ir pr iklauso lietuvių 
s k a u t a m s . V a s a r ą vyks į 
L ie tuvą ir l ankys Vilniaus 
un ive r s i t e to k u r s u s užsienio 
s t u d e n t a m s . 

R ima planuoja U.C. Irvine 
s tudi juot i matemat iką . Nori 
b ū t i m a t e m a t i k o s mokytoja 
gimnazijoje. 

T A D A S L U K A S 
L I S A U S K A S 

Tado tėvel ia i yra Saulius ir 
Regina L isauska i , o seneliai — 
J u o z a s ir O n a Gataveckai, 
V y t a u t a s ir J a n i n a Lisauskai. 

T a d a s baigė San Dieguito 
High School, Encini tas mieste. 

Vanesa. Antano ir Violetos 
Kašelionių dukra, Reginos 
Jurkūnienes. Petro ir Adelės 
Bingelių dukra i t ė , baigia 
Rosary gimnaziją Fullerton. 
CA. 

Planuoja studijuoti fiziką Cal 
Polytechnical universitete, San 
Luis Obisco mieste. Žada toliau 
studijuoti farmakologiją, nes ją 
domina. Norėtų atrasti naujų 
vaistų ir tuo pager in t i 
gyvenimą. 

Vanesa baigia gimnaziją ge
rais pažymiais. Turėdama laiko 
padeda kitiems studentams 
fizikoje, chemijoje ir matema
tikoje. Priklauso Young Repub-
licans, talkina miesto biblio
tekoje. Šoka ir dainuoja „Spin
dulio" ansamblyje. Priklauso 
skautų ir ateitininkų organiza
cijoms. Labai mėgsta keliauti, 
jau lankėsi Londone ir 
Paryžiuje. Patinka stovyklauti. 

PETRAS LIUDAS 
MOŠINSKIS 

Petras yra Junck) Mošinskio ir 
Angelės Šulai vtės sūnus. Jo 
seneliai yra H a. Algirdas ir 
Halina Mošin-Kiai, a.a. Vladas 
ir a.a. Antanina Šulaičiai. 

M P T * T t v n v T TE 

Mėta , g imusi Chicagoje , 
Mildos Pakalniškytės ir Šarūno 
Landžių duktė, šiais metais 
baigia Torrey Pines gimnaziją, 
Del Mar mieste. Pasirinko stu
dijuoti University of Michigan. 

Gimnazijoje buvo viena iš ge
riausių mokinių. Pr ik lausė 
varsity bėgimo ir kroso koman
doms. Trečius gimnazijos metus 
praleido lietuvių Vasario 16-tos 
gimnazijoje, Vokietijoje. Ten 
priklausė tautinių šokių šokėjų 
būreliui, chorui ir orkestrėliui. 
Lankė lituanistines mokyklas 
Detroite ir Los Angeles. Iš 
vaikystės metų jai nuostabiau
sią įspūdį padarė Dainava, kur 
vasarom su draugėmis ir bro
liuku Nėrium varlinėdavo. Nuo 
pat mažens yra aktyvi atei
tininkė. Rašo korespondencijas 
į „Ateitį" ir „Draugo" Atei
tininkų skyrių. 

Laisvalaikiu mėgsta piešti, 
rašyti eilėraščius, skambinti 
p ian inu ir sus i raš inė t i su 
korespondenciniais draugais 
Lietuvoje, Vokietijoje, Ameriko
je ir Australijoje. Yra laimėjusi 
pirmas vietas Del Mar State 
Fair už savo užaugintas vištas 
ir pašto karvelius. Šią vasarą 
žada dalyvauti IV PLS Žaidy
nėse Lietuvoje. 

Dukraitės laimėjimais di
džiuojasi Marytė Gindvilaitė, 
Emili ja ir A l e k s a n d r a s 
Pakalniškiai. 

VINCAS ROLANDAS 
GIEDRAITIS 

Vincas yra Danutės ir Rolan
do Giedraičių sūnus, Bronės ir 
a.a. Jono Venckų, Suzanos ir 
a.a. Antano Giedraičių vaikai
tis. 

Pauliaus tėveliai yra Arvydas 
ir Aldona Kudirkai, o seneliai 
P ranas ir Elena Sidzikauskai. 
a.a. Antanas ir a.a. Magdalena 
Kudirkai . 

P a u l i u s baig ia Crescenta 
Valley gimnaziją, La Crescenta. 
J is priklausė National Honor 
Society, California Scholarship 
Federation, ir buvo National 
Merit Scholar. Priklausė gim
nazijos teniso, vandensvydžio ir 
t inklinio komandoms. 

Pau l iu s šiemet baigė Šv. 
Kazimiero l i tuanist inės mo
kyklos 12 metų programą. Pri
klauso skautų ir ateitininkų or
gan izac i joms , šoka „Spin
dulio" taut in iame jaunimo an
samblyje. 1988 m. dalyvavo 
Tautinėje skautų stovykloje. 

Šią vasa rą Pau l ius žada 
lankyti kursus Vilniaus uni
versitete ir dalyvauti IV PLS 
Sporto žaidynėse su Los Angeles 
„Bangos" tinklinio komanda. 

Rudenį Paulius pradės stu
dijas University of California, 
Los Angeles. 

Vincas baigia Providence 
katalikišką gimnaziją, Bur-
bank, CA. Dar nenusprendęs ką 
studijuos. Žada lankyti Cal. Sta
te Univ., Northridge arba Glen-
dale City College. Vincas nori 
pilnai susipažinti su pasauliu. 
Nori pakeliaut ir geriau supras
ti žmones ir save. 

Vincas lanko ir baigia Šv. 
Kazimiero l i tuanis t inės 
mokyklos 12 metų programą. 
Jis vienerius metus mokėsi Va
sario 16-tos gimnazijoje, Vokie
tijoje. Priklausė Providence 
High School bėgimo komandai 
ir šachmatų klubui. Nuo pirmo 
skyriaus priklauso skautams, 
ateitininkams ir „Spindulio" 
tautiniam ansambliui. Mėgsta 
skaityti, slidinėti ir groti boso 
gitara. 

P A T R l 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. $5O-$600 

nuolaida — 20% 

ARMONIKOS ir ANTIES PLOKŠTELĖS: reg. $15— SALE $9.95 
Dideli* pasirinkimas Įvairių dovaninių bei elektronikos 

prekių pageidaujamų Amerikoje ir Lietuvoje. 
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1991 m. 
KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje 
19 Įvairių maršrutų 

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs — 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva. Kopenha
ga. Varšuva, Helsinkis 

Informacijoms Ir lankstinukams kreipkitės Į: 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Sulte 4 
NEVVTON, MA 02164 

Tel. 617-965-8080 Fax 617-332-7781 
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"NUOSTABU!" 
N<- veltui kritikai :avisi Lietuvos Vaktvhimu 
teatru it )o režisierium Eimuntu Nekrošium 
Aktorn austu 

"Mano nuostaKii;v.,c'-c.itrirm 
i3fjwenimas.~ (fi \merican Theatre ) 
Du nepalyginama įdomūs vakarą 
The J o ve e te.i" 

pektakhai lietuviu • rūmas Į antlu kalr>̂  
• IO pačiu metu. Au-mė*. veltui. 
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TALENTINGA VISUOMENININKE 
GRAŽINA KUDUKIENĖ 

DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. birželio men. 22 d. 

BSDAeUOJA ST. SEUŽJsTESt, 6307 TBOY ST„ CHICAGO. ULL. 60629. TELEF. (312) 925-5988 

PAŽINKIME VAIKĄ 
D. PETRUTYTĖ 

Daugelis, be abejo, nustebs 
perskaitę pavadinimą. Taip, 
rodos, ir matau daugelio lūpose 
pašaipėlę. Lyg ir girdžiu atai
dintį daugelio skaitytojų nusi
stebėjimą: ir kas gi nežino? kas 
yra vaikas. Juk tai rėksnys, 
neklaužada, užsispyrėlis, su ku
riuo be diržo nesusikalbėsi. Tad 
ir pažiūrėkime, ar mes tikrai 
esame teisūs taip galvodami? O 
gal klystame? 

Daug kalbama apie vaikus ir 
rašoma apie juos vis ieškant 
„ s t e b u k l i n g ų " būdų ir 
priemonių, kaip juos sėkmingai 
mokyti, kaip juos drausminti, 
kokias bausmes naudoti, kaip jų 
užsispyrimus tramdyti ir t.t. 
Taip pat duodama nemažai ir 
patarimų. 

Patar imai , duodami visai 
nesigilinant į vaiko ydų pobūdį, 
į tėvo bei motinos elgesį su 
vaiku. Žodžiu, neieškodami 
priežasties dėl mums nepa
t i n k a m o kūdikio a r vaiko 
reakcijos, tik ją prislopinę ne
daug ką laimime, nes tas pats 
ir vėl, ir vėl, kartojasi. Įvairūs 
kaprizingi vaikų įnoriai yra tik 
simptomai, rodą. kad kažkur 
yra pažeista vaiko dvasia arba 
psichė. 

Ta ig i p i rmiaus ia re ik ia 
pažinti kūdikio ir vaiko dvasinę 
raidą (development). Antra, 
kaip yra kuriamos dvasinė* 
galios arba funkcijos. Trečia, 
kokia pagalba yra reikalinga, 
kad jos nebūtų pažeistos, arba 
slopinamos. Taip pat reikia 
žinoti, jog kūdikis ir vaikas 
daug stipriau reaguoja į dvasios, 
negu kūno, sužeidimą ar 
užgavimą. 

K a i p keitėsi nuomonės 
apie vaiką 

Norint vaiką auklėti — reikia 
jį pažinti. Todėl svarbu susipa
žinti kaip į vaiką buvo žiūrėta 
amžių slinktyje: kuo jis buvo 
laikomas ir kaip tos pažiūros 
nuolat keitėsi. Tada žinosime 
kokiam laikotarpiui mes pri
klausome su savo nuomone apie 
vaiką. 

Pagal Senąjį Testamentą 
vaikas visai neegzistuoja, nes 
Dievas sutvėrė suaugus ius 
žmones — Adomą ir Ievą. 
Vėliau, jei ir minimi vaikai, tai 
tik, kaip tėvų nuosavybė, kurie 
t u r i paklus t i t ėvams . Iš
mintingasis karalius Salamo-
nas net patarė nepagailėti rykš
tės , sakydamas: „Taupys i 
r y k š t ę , cadinsi va iką" . 

Maždaug šitokia pedagogine 
samprata tebesivadovaujama ir 
šiandien. 

Kas liečia vaikų žudymą, 
tyrinėtojai randa, jog vaikų 
žudymas, kuris a t l iekamas 
pačių tėvų, dažniausiai motinų, 
yra taip senas, kaip ir pati žmo
nijos egzistencija. (Dr. Maria W. 
Piers, INFANTICIDE, PAST 
andPRESEN"T 

Reikia manyti, kad nusi
kaltimai prieš vaiką, kurie vyko 
praeityje ir šindien tebekar-
tojami, tai vis pasekmė vaiko 
nepažinimo. 

Prieš krikščioniškosios eros 
pradžią jau užtinkama užuo
mina, raginanti tėvus atsi
kreipti į vaikus. Luko evangeli
joj, kur kalbama apie šv. Joną 
Krikštytoją, kaip kelio paruošė-
ją Kristui, sakoma: „Su Elijo 
dvasia ir galybe jis žengs pirma 
Viešpaties, kreipdamas tėvų 
širdis i va ikus (m. pbr.) ir 
įkvėpdamas nek lusn iems 
teisiųjų nus i te ik imą, kad 
parengtų Viešpačiui tobulą 
tautą" (Lk. 1, 17-18). 

K r i s t u s , Dievo Sūnus , 
būsimas žmonių gelbėtojas, 
gimsta kūdikiu, kaip ir visi 
žmonių vaikai ir auga šeimoje, 
būdamas paklusnus. Su šio Kū 
dikio gimimu, pasibaigia suau 
gusiojo era. ir prasideda naujo
ji krikščionybės era. Nuo to 
laiko vaikas, kaip vertinga 
žmogiška būtybė, pradeda figū
ruoti žmonijos gyvenime. Jis 
studijuojamas. Jo veiksmai, 
poelgiai ir reakcijos įvairiai 
interpretuojamos. 

P i rmas i s , iškėlęs vaiko 
reikšmę jo svarbumą, yra Kris
tus. Jis, mokydamas žmones, 
nekartą įspėja žmones, reika
laudamas , kad nekl iudytų 
mažutėliams artintis prie Jo 
Evangel is tas Morkus rašo: 
„Jam nešė vaikučius, kad juos 
palytėtų, bet mokiniai draudė. 
Tai pamatęs. Jėzus užsirūstino 
ir t a r ė j iems: . .Leiski te 
mažutėliams ateiti pas mane ir 
netrukdykite, nes tokių yra Die
vo karalystė'* (Mk. 10, 13-16). 

Kitą karta Kristus dar vaiz
džiau iškelia vaiko svarbumą, 
sakydamas: ..Iš tikrųjų sakau 
jums: jeigu neatsiversite ir 
nepasidarysite kaip vaikai, 
neįeisite į dangaus karalystę..." 
(Mt. 18. 1-8). Čia jau aiškiai 
duodama suprasti, jog nesu-
augėlis turi mokyti vaiką, bet-
jis turi mokytis iš vaiko. Tačiau 
mokytis iš vaiko tegalėsime 

tada, kada mes jį pažinsime, 
kaip būtybę prakilnesnę už mus 
suaugėlius. 

Dabar, bendrais bruožais, 
susipažinkime kaip buvo žiū
rima į vaiką ir kuo jis buvo 
laikomas mokslo žmonių. 

Viduramžiais vaikas buvo 
laikomas „Tabula Rasa*' — 
tuščia, nep r i r a šy ta len ta . 
Senovėje ji buvo naudojama 
rašymui. Dažniausiai ji būdavo 
vaškinė. Suaugėlis, tos idėjos 
vedinas, kaip anuomet, taip ir 
šiandien, tebežiūri į mažą vaiką 
kaip į „tuščią lentelę", t.y.. kaip 
į besielę būtybę, bedvasį kūnelį, 
kurį jis uoliai stengiasi „įdva
sinti" — pripildyti kilniausiomis 
idėjomis ir dorybėmis. Tačiau 
rezultatai kaip buvo, taip tebė
ra visai priešingi geroms in
tencijoms. 

Vėliau daug mokslo žmonių 
įsitikino, jog vaikas negai būti 
laikomas „tuščia lenta" nei 
minkštu vašku iš kurio gali lip
dyti ką norėdamas. Tačiau liko 
klausimas: kas jis? su kuo 
galima būtų jį palyginti? Nepa
prastas vaiko veiklumas, jo 
judrumas davė idėją palyginti 
vaiką su mašina. Tik mokėk ją 
vairuoti ir nuvairuosi, k u r 
norėsi. 

J. J. Rousseau (1712-1778), 
prancūzų filosofas ir rašytojas, 
griežtai pasisako prieš vaikų 
mokymą, kai suaugėlis prie
varta užmeta savo valią vaikui. 
Jis yra įsitikinęs, kad „viskas, 
kas išeina iš Kūrėjo rankų, y ra 
tobula, ir viskas išsigimsta 
žmogaus rankose". Tos idėjos 
vedinas, j isAragina sudaryti 
sąlygas ir leisti pačiam vaikui 
mokytis per savo patirtį gamto
je. Savo romane „Emile" jis 
ragina tėvus neužmesti savo 
valios vaikams, bet padėti jiems 
augti atitinkamai jų prigimčiai 
ir savumams. 

E. Seguin (1812-1880), prancū
zas, gydytojas-psichia t ras , 
atsilikusių vaikų auklėtojas, į 
mažą vaiką žiūrėjo kaip į 
gyvuliuką, kuris miega, mai
tinasi ir tuštinasi. Toks požiūris 
į vaiką, neretai, užtinkamas ir 
šiandien tarp mokytų žmonių. 
Štai nuomonė žymaus lietuvio 
advokato: „Kaip aš galiu domė
tis vaiku, ir dar mažu. kuris tik 
vystyklus tesugeba te rš t i " . 
Neseniai girdėjau nuomonę psi
chiatrės, kuri kūdikį palygino 
su laikrodžio skaitme (ciferbla
tu). Jai nuobodu pačiai būti su 
savo kūdikiu. Todėl ji samdo 
auklę, kad turėtų sveikus ner
vus, dirbdama įdomų darbą, o 
ne kūdikį augindama. 

J. H. Pestalozzi (1746-1827). 
žymus šveicarų pedagogas — 

„The Plain Dealer", didžiojo 
Clevelando dienraščio gegužes 
14 d i e n o s laidoje, buvo 
a tspausdin tas d.doko formato 
kviet imas daly-auti Šv. Alekso 
l i g o n i n ė s moi t rų v i e š a m e 
forume. Kvietimo skelbimo 
užvardinimas patraukė mano 
akis: , ,Exercizirj Your Mind'". 
Teksto centre b^vo įdėtos trys 
forumo kalbėtc ų nuotraukos, 
kurių vidury buvo žinoma Cle
velando visuomenininke Graži
na Kuduk ienė sujos „Kudukis 
En te r t a inmen t Group" prezi
dentės t i tulu. Po nuotrauka 
pažymėta jos tema: „Political 
Activism and You" Kitoje nuo
traukoje buvo C .evelando trečio 
televizijos kanalo žmių prane
šėja Ji l l Beach, kuri kalbėsianti 
t e m a „Community Involve-
men t " , Trečioje nuotraukoje 
Clevelando Viešosios bibliote
kos Independence skyriaus ve
dėja Patr icia Demsey kalbė
siant i t ema ,.Exploring Nevv 
In teres ts" . 

Kviet ime pabrėžta, kad daug 
dėmesio y ra skiriama kūno 
mankš ta i , tačiau lygiai svarbu 
yra mankš t in t protą, domintis 
naujomis idėjomis, kas yra ta ip 
pat re ikšminga bendram gyve

nimo sveikatingumui. Forume 
būsią kalbama apie savanoris 
kurną, bendravimą su valdžios 
organais bei naudojimusi biblio
tekomis, kaip proto mankštos 
pavyzdžiais. Kvietime pažy 
mėta, kad nors tai esąs moterų 
fo rumas , be t kviečiami 
dalyvauti įvairaus amžiaus 
vyrai ir moterys. 

Kadangi šis forumas vyko 
man mažai pažįstamame Cleve
lando miesto rajone, tai pavyko 
ir savo vyrą prikalbinti važiuo
t i d r a u g e . J i s nesigailėjo 
nuvykęs, nes pirmą kartą mudu 
abu turjėome progą su dideliu 
pas id idž iav imu pasigėrėt i 
iškilia lietuvaite, kuri ame
rikiečių tarpe yra aukštai ver
tinama ir buvo užtarnautai pa
gerbta už jos nuveiktus darbus. 

Apynaujė salė buvo pilna 
klausytojų. Man iš tikro reikia 
gerai pamankštinti savo protą, 
kad galėčiau atsiminti visus 
Gražinos Kudukienės atliktus 
darbus, kaip ją publikai api
būdino St. Alexis ligoninės pre
zidentas James P. Charles Štai 
trumpas jo kalbos atpasakoji
mas: 

„Gražina Kudukienė gimė 
Lietuvoje, penkerius metus 

AMELIA BANENIENE-MATUKAITE 
PAŠAUKTA AMŽINYBĖN 

O dienos bėgte bėga 
Ir metai slenka vis. 
Aš laukiu, kuris gi namas 
Duris man atdarys? 
O gai. Dievuli brangus, 
Tai padarysi Tu? 
Kur amžinai gyvensiu 
Ir kur bus man ramu." 

Išsipildė pageidavimas, amži
nybėn atidarytų durų slenkstį 
peržengė tauri lietuve Amelija 
Banėnienė. Tai įvyko birželio 3 
dienos rytą. dar prieš aušrą. 
Matulaičio namuose Putname. 
kur velione pastaruosius 7 
metus buvo globojama. 

Mirusioji palaidota Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių 
vienuolyno ..Dangaus vartų"" 
kapinėse birželio 5 d. Laidotu
vės vyko po šv. Mišių Matulai
čio namų koplyčioje. Mišias 
koncelebravo Matulaičio namų 
kapelionas kun. Rapolas Kra
sauskas ir kun. Valdemaras 
Cukuras. Pamoksle priminta, 
kad velionė krikščioniškai 
keliavo gyvenimo keliu, nugalė
dama sunkumus, o gyvenimo 
kelionėje jų pakako. Prie kapo 
duobes putnamiečių vardu su 

Lietuvos prezidentui Californijoje lankantis Iš k.: Raimonda Kontrimiene. Gražina Kudukienė. 
Gražina Landsbergienė, Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis, filmu ir televizijos aktorė 
Rūta Lee-Kilmonytė ir Angele Nelsienė. LB Tarybos pirm. ir Baltu laisves lygos pirmininkė. 

t ė v a i s ir broliu išgyveno 
vienuolika metu ir ten baigė 
mokslus. 1960 metais su šeima 
persikėlė i Clevelandą. ištekėjo 
už R a i m u n d o Kudukio ir 

darbo mokyklos ir socialinės pe- gyveno įšviet intų asmenų 
dagogikos kūrėjas. J i s mažą stovykloje, iš ten išemigravo į 
vaiką jau laiko žmogumi, t ik Australiją, kurioje su savo 
mažu , miniat iūr iniu, atseit , 
ž m o g i u k u , ku r i s f iz iškai 
augdamas ir būdamas mokomas 
sąmonėje ir tampa žmogumi. 

Fr . W. Froebelis (1783-1852), 
vokiečių pedagogas ir vaikų pradėjo augini šeimą. (Čia jis 
darželių įsteigėjas. Iš prigimties publikai pristatė Raimundą 
jis buvo labai jautrus ir linkęs Kudukį). Gražina yra ..Kudukis 
į misticizmą bei simbolizmą. Entertainment" grupes prezi-
Todėl ir į vaikus jis žiūrėjo, kaip dentė . Dvidešimt penkerių 
į puikias , spalvingas gėles, metų laikotarpyje ji sėkmingai 
k u r i o s e slypi p a s l a p t i n g a s derino šeimos gyvenimą su 
grožis, švelnumas ir t rapumas , visuomenine veikla ir tarnyba. 
Šitokio įsitikinimo vedamas, jis Perna i , Lietuvai paskelbus 
ir savo įstaigas vaikams pa- nepriklausomybe, ji užmezgė 
vadino „Vaikų darželiais", ku- kontaktą su Lietuvos vyriau 
rie greitai j-ipilietino visame sybe ir aktyviai įsijungė į 
pasaulyje ir yra išlikę iki mūsų Lietuvos atstatymo darbus bei 
d i e n ų . Nors me todo ori- konkrečios pagalbos teikimą, 
g ina lumas jau dingęs, kar tu su Praėjusį mėnesį ji dvi savaites 
savo teigiami m s savybėmis. praleido Lietuvoje, tikslu joje 

"VVilliam J a ^ e s (1842-1910). koordinuoti CNN kabelio ir 
amerikiečių r-ichologas ir filo
sofas, labai aizdžiai, mažą 

margaspalve pe-vaiką lygina si 
te l iške, kur: 
skrajodama r. B 
nedaug tesur*-
reiškia , kad 

nors ir stropiai 
) gėlės an t gėlės, 
•ka nektaro. Tai 
aikas, nepajėg 

damas susikaupti, beprasmiškai 
blaškosi nuo d; ikto prie daikto. 
O vaiko negail imas susikaupti 
labai sunkina mokytojo darbą. 
Pr ie savo pare:kštos nuomonės 

MTV televizijos laidas. 1980 
metais ji savo iniciatyva suor
ganizavo Clevelande priešrin
kiminius debatus tarp kandi
datų į prezidentus — Car-
terio ir Reagano. Tam įvykiui 
labai pakėlus Clevelando miesto 
prestižą, Clevelando meras Voi-
novich įs te igė . .vasaros 
pramogų"' programą, kurioje jau 
šios vasaros metu dalyvauja 130 
organizacijų. Gražina iki šios 

jis d a r prid^v kas suras kaip dienos yra tos programos patą 

Dainų šventes programos vedėja aktore Ann Jillian Jūratė Nausėdaitė tarp lituanistinių mokyklų 
jaunųjų dainininku N u o t r I n d f . ė g T_ 

sute lk t i vaiko dėmesį, tas iš
spręs visas problemas, susiju
sias su m o k y u. 

Šio Šimtmečio pradžioje, dar 
esan t gyvam WilHam James, 
buvo surasta, kad vaikas gali 
susikaupti S; atradimą padarė 
i talė gydytoja, psichiatrė peda
gogė — dr. Maria Montessori. 
Tai įvyko pirmuosiuose „Vaikų 
n a m e l i u o s e Romoje 1907 
metais . 

riamojo kriterijaus vertinimo 
tarybos narė. Per Clevelando 
prestižo kilimo metus, keturių 
metų laikotarpyje Gražinai 
būnant tarybos nare, Clevelan 
das buvo tris kartus atžymėtas 
„geriausio Amerikos miesto" 
t i tulu. Ji koordinavo šimto 
Clevelando miesto teisėjų ir sep
tynių buvusių Clevelando merų 
iškilmingus pagerbimus. Merų 
pagerbimo iškilmėse dalvvavo 

visi buvę merai, išskyrus Frank 
Lausche. kuris,dėl pašlijusios 
sveikatos. negalėjo dalyvauti. 
Šiuo metu ji koordinuoja komi
tetą, kurio uždavinys yra 
išanalizuoti šio dešimtmečio 
Amerikos moterų charakteris
tiką ir visos Amerikos apklausi
nėjimo išvadas perduoti prezi
dentui Bushui. Ji taip pat yra 
miesto šventinės iliuminacijos 
tarybos narė — tai Clevelando 
miesto centro verslininkams 
svarbus įvykis. 

J i priklauso Clevelando 
„VVoman Journal" ir Clevelan
do Moterų Balsuotojų lygos 
tarybai, pati buvusi Clevelando 
Moterų Balsuotojų lygos prezi
dentė. Clevelando Moterų klubo 
pavedimu, ji koordinavo ..Sava
norių paradą'*, kuris sutraukė 
daugiau šimto savanorių orga
nizacijų, ir pakvietė svečią-
kalbėtoją Katherine Kobe. vie
ną iš dviejų belaisvių moterų, j 
Irano nelaisvę patekusią kartu 
su keturiasdešimt aštuoniais 
vyrais. Ji yra Respublikonų par
tijos, moterų sekcijos viešųjų 
reikalų direktore. Gražina yra 
taip pat Saint Alexis. Moterų 
Centro Community (Planavimo) 
Resource komiteto narė", — 
džiaugsmingai baigė, jos pris
tatymą publikai ligoninės prezi
dentas, pakviesdamas ją kalbai. 

Gražina išėjusi kalbėti, buvo 
sutikta gausiais aplodismentais. 
..Ji tokia jauna ir tiek daug jau 
padariusi, turbūt pradėjo savo 
veiklą nuo pirmos gimimo 
dienos". - tai buvo šalia manęs 
sėdinčios klausytojos komen
taras. Ji pradėjo savo kalba dar 
kartą pristatydama svarbiausią 
vyrą savo gyvenime — Raimun
dą Kuduk}. bei apie dešimt kitų. 
ten buvusių klausytojų, kurie 
vienaip ar kitaip vra Dasižvme 

velione atsisveikino A. Prapuo-
lenytė. Ji perskaitė ir velionės 
sukurtą eilėraštį, kurio dalis 
pateikta. 

Velionė buvo ypač gera pasa
kotoja ir kai ką įdomiai 
parašydavo, sukūrė eilėraščių, 
bet vengė savo parašytą skelbti 
spaudoje, nes buvo labai kukli. 
Ji darė gerą ir daugeliui padėjo, 
bet stengėsi išvengti padėkos ar 
{vertinimo. Verta peržvelgti jos 
gyvenimo kelią ir pamatyti, kad 
jis buvo labai jau nelygus. 

Amelija gimė ūkininkų Matu
kų šeimoje 1901 m. gegužės 1 d. 
Domantų kaime, prie pat žino
mo Kryžių kalno netoli Šiaulių. 
Šeimoje augo 5 vaikai. Poltavo-
je, Rusijoje, gyvenanti teta su 
tetėno sutikimu paėmė aštuon
metę Ameliją savo globon ir 
rūpinosi jos mokymu. Tetos 
šeimai persikeliant gyventi į 
Petrapilį, buvo paimta ir Ameli
ja. Revoliucijai Rusijoje siau
čiant, jie visi grįžo į Poltavą. 
1919 m. Amelija grįžo j Lietuvą. 
Lietuvoje, pasibaigus pokarinei 
suirutei ir aprimus laikams, 
Amelija studijavo Lietuvos uni
versitete lietuvių ir prancūzų 
kalbas (prancūziškai ji jau 
mokėjo kalbėti), bet ištekėjusi 
už inžinieriaus Banėno rūpinosi 
tik šeima ir padėjo seseriai 
auginti vaikus, daug padėjo 
vyrui , ypač kai tas buvo 
užsiėmęs Užunvėžių bažnyčios 
s ta tyba ir jos įruošimu. 
(Bažnyčia pašventinta 1940 m.). 

Vokietijoje, jai kapituliavus, 
Banenai gyveno stovykloje prie 
Miuncheno. Amelija buvo mo
kyklos mokytoja. Amerikon 
atvykę Banenai apsistojo Phila-
delphijoje, tač iau gre i ta i 
persikėlė į Detroitą, Amelija 
kurį laiką buvo lietuviškos 
šeštadieninės mokyklos moky
toja, taip pat neilgą laiką buvo 
prancūzų kalbos mokytoja Ber-
litzo kalbų institute. 

Mirus vyrui. Amelija 1976 m. 
persikėlė gyventi į Putnamą 
prie brolio dr. A. Matuko ir jo 
dukterų. Jos sveikatai blogė
jant, ji buvo priimta į Ma
tulaičio namus, kur turėjo 
nuolatinę priežiūrą, nes negalės 
didėjo ir jai teko perkęsti 
nemažai skausmų, sunyko regė
jimas, tačiau nepalaužė jos 
dvasios ligi paskutinio atodūsio. 

Laidotuvėse dalyvavo putna-
miečiai ir keli artimi giminės. 
Po laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti į vienuolyno valgo
mąjį bendriems pietums ir pa
bendravimui. 

Ilsėkis ramybėje, miela Ame
lija, radusi amžino poilsio vietą 
šalia savo vyro ir kitų lietuvių, 
radusių anksčiau tuose kapuose 
prieglaudą. 

Juozas Kr iauč iūnas 

ję. Tai buvo labai malonus ir 
..šiltas" būdas sujungti publiką 
su savo kalba. Jos kalba buvo 
trumpa ir į temą; kuri atsakė į 
tris pagrindinius klausimus: 
Kodėl mums svarbu politinis 
veikimas? Kaip prie to prieiti, 
geriausi vykdymo būdai, bei 
darbų prioritetai? Ir pagaliau 
išvada — to darbo vaisiai. Ji tai 
atliko profesionališkai, duoda
ma pavyzdžius, į kuriuos turėjo 
progos įpinti ir Lietuvos 
pagalbos šauksmą. Baigus kai 
bėti, bent man atrodo. Gražina 
gavo daugiausia aplodismentų 
ir daugiausia atsakinėjo į 
klausimus. Man. pirmą kartą 
teko girdėti lietuvaitę kalbant 
australietiška tarme. 

Būtų gera, kad panašaus 
stiliaus seminaras, politiniais 
motyvais, būtų suruoštas tarp 
lietuvių, pasimokyti politinio 
veikimo, kuris mums būtų, bent 
dabartiniu metu, labai pravar
tus. 

Dana Čipkienė 
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KUR YRA 
VYRIAUSIO 
LIETUVOS 

SKAUTININKO 
KAPAS? 

Trėmimų į Sibirą 50-ies metų proga (3) 

MISCELLANEOUS 

Lietuvos prezidentui Vytautui Landsbergiui surengtoje pu' 'U)je Field Museum 
salėje Iš kaires: Ruth Klein, dr. Martin Klein — ITT Resenrch institute, Pat 
Michalski ir dr. Donatas Tijūnėlis. 

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 
Das mus 

FRANK Z A P O U S 
3208 1 .z West 95th Stret 
Te l . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

CLASSIFIED GUIDE 

Birželio 26 d. sueina 50 metų, 
kai prie Červenės bolševikai nu
žudė ar t i 400 politinių kalinių, 
tarp jų art i šimtą lietuvių, at
vežtų iš Kauno kalėjimo. Nužu
dytųjų tarpe buvo ir Lietuvos 
kariuomenės savanoris, Skautų 
sąjungos vyriausias skautinin
kas pulkininkas Juozas Šaraus-
kas. Lietuvoje tebegyvenąs jo 
brolis M a r t y n a s Š a r a u s k a s 
l a ik ra šč io , ,Kauno t i e s o s " 
1990.XII.18 nr. paskelbė savo 
1990 m. spalio 15 d. atliktos ke
lionės į Červenę įspūdžius, kur 
jis buvo nuvykęs ieškoti sušau
dytųjų kapo. 

M. Šarasukas rašo: „Aplan
kiau ten esančias trejas kapi
nes, bet tokio kapo neradau. 
Klausiau daugelio vietinių, bet 
jie apie tų kalinių sušaudymą 
nieko nežinojo... Prie kelio iš 
Červenės j Bobruiską, kur buvo 
sušaudyti politiniai kaliniai, 
tarp jų ir mano brolis pulki
ninkas J. Šarauskas, pastatėm 
mažą kryželį su užrašu ,Čia 
1941 m. birželio 26 d. buvo 
sušaudyta apie 400 politinių 
kalinių". Po kryželiu pabėriau 
saujelę žemės iš Lietuvos, o iš 
ten žemės saujelę parvežęs 
išbarsčiau an t mano brolio 
Juozo simbolinio kapo, kuris yra 
Baisiogaloje bendrame Šaraus-
kų (tėvų) kape. Beje ten taip pat 
yra ir mano brolio Broniaus, 
žuvusio tremtyje Vorkutoje, sim
bolinis kapas, nes jo palaikų irgi 
nepavyko ras t i" . 

Ba igdamas prieš pusmet į 
paskelbtą straipsnį, M. Ša
rauskas siūlė sušaudytųjų gi
minėms 50-ties metų sukakties 
proga išvyką į Červenę. Pasak 
M. Šarausko, ..važiuosime ke
liu, kuriuo buvo vežami pa
smerktieji, o nuo Minsko iki 
Červenės 64 km pėsčiomis 
varomi. Aplankysime sušau
dymo vietą ir kapą-duobę, į 
kur ią j ie buvo suvers t i i r 
užkasti. Sutvarkysime kapą ir 
ap l i nką . N u t a r s i m e , kokį 
paminklą ten pastatyti . Gražu 
būtų, jei skautai ir šauliai 
paremtų šį darbą ir aplankytų 
buvusio Lietuvos vyriausiojo 
skautų vado, Šaulių sąjungos 
n a r i o žuv imo v ie tą . . . " , 
laikraštyje „Kauno tiesoj" rašo 
Martynas Šarauskas, kuris tik
riausiai šiandien su nemažu 
būriu lietuvių — sušaudytų 
giminių — lankosi toje pačioje 
Červenėje. 

A. DAMBRAUSKAS APIE 
P. KLIMĄ 

Šių metų pradžioje 80-ies 
metų amžiaus sulaukė dvylika 
metų Sibiro tremtyje praleidęs 
vertėjęs Antanas Dambrauskas. 
Jo jubiliejų plačiai paminėjo 
Lietuvos rašytojai, l i teratūros 
istorikai. Laikraščio „Respub
likos" žodžiais, „tik jam turime 
būti dėkingi už graikų litera
tūros šedevrus, kurie jo pastan
gomis yra prieinami visiems..." 

A. Dambrauskas buvo areš
tuotas ir išvežtas į šiaurės la
gerius 1945 m. Apie tremtyje 
pra le i s tas d ienas Lietuvoje 
leidžiamo laikraščio „Respub
likos" 1991.IV. 12 nr . skel
biamas šis jo prisiminimų epi
zodas: „Man teko trejus metus 
kalėti su P. Klimu. Šį žmogų 
pažinau iš art i . gėrėjausi juo, 
labai daug iš jo sužinojau, 
mokiausi ir stebėjausi jo univer
salumu. Va, išėjo P. Klimo 
memuarai . Kai juos skaičiau, 

man nebebuvo staigmena — 
visa tai man per trejus metus 
priešokiais, savotiškais gabaliu
kais buvo išpasakojęs. Petras 
Klimas — gyva Lietuvos istori
ja, nes jis buvo vienas Vasario 
16-osios signatarų, mokėjo visus 
nesutarimus suderinti, užglais
tyti , žodžiu, man tas žmogus 
šviesiausias ir tauriausias iš 
visų, kokius teko susitikti. Vė
liau teko kalėti su dainininku 
Kučingiu, poetu Miškiniu ir ke
liais Lietuvos šviesuoliais..." 

Buvęs Sibiro tremtinys An
tanas Dambrauskas apie da
bartį taip kalba: „Prisipažinsiu, 
man 1990 metų kovo 11-oji buvo 
didelė ir maloni staigmena, o 
Nepriklausomybė visvien bus. 
Kai stebėjau šių metų sausio 
11-13 dienų Vilniaus įvykius, 
supratau klydęs, manydamas, kad 
Lietuva mūsų jaunimui nebe
rūpi. Net paburnodavau kai 
kada. Bet jaunimas pasirodė 
esąs tvirtos dvasios, drąsus ir 
pasiaukojantis. Labai džiau
giuosi dėl to.. O aš esu laimin
gas, kad užaugau ir subrendau 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Visa, ką turiu, gavau iš savo 
mokytojų, Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesorių...". 

TĖVYNĖJE POETAS BUVO 
SVETIMAS 

Lietuvoje leidžiamas laik
raštis „Tremtinys" 1991 m. 
gegužės mėn. nr. pranešė, kad 
š.m. balandžio 5 d. mirė poetas, 
buvęs Sibiro tremtinys, il
gametis Panevėžio suaugusių 
aklųjų vidurinės mokyklos 
vedėjas Česlovas Cemnolonskis, 
gimęs 1931 m. Šalia nekrologo 
spausdinami ir keli jo parašyti 
eilėraščiai. 

Cemnolonskis 1952 m„ būda
mas, Krekenavos vidurinės mo
kyklos mokinys, už pogrindinę 
moksleivių veiklą buvo suimtas 
ir nuteistas 25 metams. Pra
džioje kalintas Lietuvoje, tremtį 
iki amnestijos atliko Archan
gelsko ir Komijos lageriuose. 
Grįžęs į Lietuvą, baigė Vilniaus 
universitetą, mokytojavo Radvi
liškyje, vėliau Panevėžio rajono 
mokyklose. Po to dar baigė 
Leningrado A. Gerceno pedago
ginio instituto Defektologijos 
fakultetą. 

Nekrologe rašoma: „Ilgą laiką 
Tėvynėje poetas buvo lyg sveti
mas, atstumtas ir nesuprastas. 
Tik dabar, prabilęs Lietuvos 
Laisvės šaukliu, jis išsitiesė visu 
ūgiu —jo poezija tapo pripažin
ta . Laimėjo keliuose konkur
suose, nemažai jo kūrybos 
pateko į .Tremtinio Lietuvą". 
Deja, per anksti nutrūko jo 
gyvenimo styga. Silpstant 
jėgoms, poetas rašė: ,Nesmerkit, 
jei aš palūžau pagaliau, — kiti 
š ią liepsną neš tvirčiau, 
aukščiau, toliau'..." 

Eilėraštyje „Atsisveikinimas" 
Česlovas Cemnolonskis rašė: 
„Gyvenimas man daug ką siū
lė,/ Bet rojus buvo tik sapne, — / 
Ne kailiniai, o šimtasiūlė/ 
Dažniausiai dengdavo mane.../ 
Mylėjau žmones ir pasaulį,/ 
Mylėjau žvėris ir paukščius,/ Ir 
nedažnai turbūt apgaulė/ Man 
pūtė burbulus tuščius..." 

R.T. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 

ANTANINES ŠVENČIANT 

Birželio 13-toji antaninės. 
Graži tradicija išlikusi ir mūsų 
nausėdijoje — pasveikinti Anta
nus, švenčiančius vardines. 
Vienas iš Antanų yra choro 
Sietyno vadovas muzikas Anta
nas Skridulis. Į Valės ir muz. 
Antano Skridulių šaunią sody
bą kasmet sulekia iš plačiųjų 
apylinkių gausus būrys jų 
ar t imųjų draugų ir choro 
Sietyno narių su antromis 
pusėmis. Ir taip svečių būrys 
a r t i penkiasdešimt . Ir tą 
tradiciją Valė ir Antanas tęsė ir 
šiais metais. Diena nuostabiai 
graži. Daug saulės, svečių puiki, 
pakili nuotaika, puikios lie
tuviškos vaišės, šeimininkų ne
užmirštamas nuoširdumas. 

Taigi ir švenčiame antanines. 
O po pasivaišinimo nestokojame 
mielam Antanui nuoširdžių 
sveikinimų ir linkėjimų. 

Choro Sietyno narys Gedi
minas Lapenas pirmas prabyla 
trumpu šeimininkui ir choro 
vadovui Antanui linkėjimu ir po 
to kviečia žodžiui kitus. Sietyno 
valdybos pirmininkas rašytojas 
Andrius Mironas sveikina va
dovą visų Sietyno choristų var
du savos, prasmingos kūrybos 
posmais, išryškindamas vadovo 
pasiaukojimą ir dainos reikšmę. 
Lietuvių Bendruomenės Dayto
na Beach apylinkės pirminin
kas dr.Vytautas Majauskas, 
būdamas ir choristas, išryškina 
Antano ramų, taikų, tolerantiš
ką būdą ir dainos reikšmę mū
sų nausėdijoje. Prasmingus 
linkėjimus BALFo vardu išsako 
pirmininkas Vacys Dzenkaus-
kas, pasigėrėdamas vadovo ir 
Sietyno darbais, kurie džiugina 
šios nausėdijos gyventojus gies
mėmis ir koncertuose dainomis. 

Choro narė Jadvyga Barūnie-
nė moterišku širdies jautrumu 
vertina Sietyno vadovo Antano 
Skr idul io didelę k a n t r y b ę 
ruošiant Sietyną koncertams ar 
giedojimui bažnyčioje. Kalbė
toja jautriai vertino ir dainos 
reikšmę išeivijos gyvenime, 
ypač Daytonoje, kuri pagyvina 
mūsų kasdieninį gyvenimą ir 
įneša gyvumo į ku l tū r inę 
veiklą. Prie šių linkėjimų jaut
riais sveikinimais jungėsi ir 
kiti, Sietyno vadovui muz. An
tanui Skriduliui linkėdami ir 
ateinančių metų sąvartoje svei
katos, nepavargti dainos meno 
kelyje, dėkojo ir jo gyvenimo 

palydovei Vale: už visokeriopą 
pagalbą ir šias šaunias vaišes. 
Pakilo šampano tostas, nuaidėjo 
Ilgiausių metų ir valio, valio lin
kėjimais. 

Labai trumpu žodžiu pats 
šeimininkas Antanas Skridulis 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
kalbėtojams, svečiams, už do
vanas choristams ir linkėjimus. 
Dar ilgokai svečiai dalinosi 
lietuviškojo gyvenimo apraiš
komis, praėjusios Lietuvių 
muzikos šventes nuotaikomis, 
kurioje buvo atstovaujama ir 
Sietynui. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catermg 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 561-8500 

MARGUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug su'ajcysite. pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypat<ngai progai Pilnai 
užbaigtų tote nuotraukų aptarna
vimas At'ča'yta pirmadieni ir 
ketviriadien vakarais iki 8 valan
dos Antrad r • '•eciad. susikalbesit 
lietuviškai 

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

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

436 6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų oataisymai 
Vytautas Taras 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bonded. Insured 
Nauji darbą, •• ištaisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 

BEN SERAPINAS (708)636-2960 

Šį rytą šv. Mišiose aš atnau
j i n a u savo pasiryžimą, ir 
kiekvieną dieną aš jį atnaujin
siu: Kristus turi būti patenkin
tas manimi. Rard Suhar( 

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. 

3 0 6 Spalio 7-24 d . 
Lietuvoje 14 naktų. Kopenhagoje 1 nak'is. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skris': ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9 7 2 7 So. <• estarn A v o . , 
Chicago, I I I . 60643 . ToW. 312-238-9787. 

Skubus rr sąžiningas 
patarnavimas 

PLUMBING & SEWER 
pataisyme 
Skambinti: 

Dariui tel. 312-776-5088 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai* 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis Deckys 

T«t 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

BALZEKAS MOTORS 
Jei atvykote iš Lietuvos ir dar netu
rite automobilio, nepraleiskite progos! 
Balzako Motors rasite didžiulį 
naudotų automobilių pasirinkimą, 
kurių kainos labai sumažintos. 
Jei jūs neseniai iš Lietuvos, bet kuris 
naudotas automobilis jums kainuos 
1 5 % PIGIAU. Skubėkite! 
Patogiausias laikas kas vakarą 
6:30-9 v.v. Šestd. 9 v.r.-6 v.v. 

4030 Archer Ave. 
Chicago, IL 60632 

Tel. 1-312-847-1515 
|. Klauskite KĘSTO. Susikalbėsite lietu

viškai. 

REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Chicngos miesto leidimą. Dtrou ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
J. : * 

GREIT 
PARDUODA 

Atlieku buto remontą, 
pjaunu žolę. 

Skambinti: 312-436-5715 

FOR SALE 

Parduodamas lėktuvo bilietas, 
į New Yorką (LaGuard ia 
aerodromą) liepos 2 dienai. 

Kreiptis: 708-345-2891 

Pigiai parduodu 2 sklypus 
Lietuvių Taut inėse kapinėse. 
Gražioje vietoje. Skambinti, tel . 
312-436-1395 

PARDUODAME LIETUVOJE 
AUTOMOBILIUS 

LADA 2106 $4.000: LADA 2107 $4.300 
LAOA 2108 $4.300: LADA 2109 $4.500. 
Mašinos naujos su dviejų metų ga
rantija Taip pat pervedame pinigus už 
10% ir mažiau, pagal sumos dyd| At-
stskaitymas tik po paslaugų suteikimo 
Skambinti ar rašyti 

GEYSER IMPORT EXPORT INC. 
7667 W 95Th St. 

SUITE 208 
HICKORY MILLS. ILLINOIS 60457 

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

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(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. 

FOR SALE 
Opan h»e. Sunday, June 22, 2-4 p.m., 

349 Clearwater 
Beverly Shores IN 

stunmgly spotless spht-level home vvith 
guest cottage nestled on beautiful land-
scaped lot ciose to Ik Michigan $199,000 

Call Carol 
Century 21 Harborvlenv 

219-762-9194 

Gntuifc KMIECIK REAITORS 
'ryy 7922 S. Pulaski Rd. 
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

BROOKFIELD BRICK 3 FLAT 
(2) 2 BR's + (1) 1 BR apartments. Superbly 
mamtained building Great location. 2 car 
garage Priced to sell at $179.900 

Bob Sadkowsfcl 
RE. MAX Champion* 

387-7500 
Ptease respond m English 

FOR SALE 

* Wondarfui 2-badroom home i n 
Willow Springs! VVoodburning fireplace. 
2-tier wrap-around deck, and great yard' 
In move-in condition! $115.000. 

* Magnrficent Prairta Home on Ar
cher m Wilow Springs! 3-bedroom main 
house with 2 firepiaces and wonderful 
9 aere wooded lot! Coach House on pro-
perty can be rented or used tor ln-laws! 
$237,500 

* 4.4 aerea of haavlly wooded land 
vvith creek adjoining Forest Preserves 
in VVdiovv Springs! Brick and frame 
house is also on the land Very scenic! 
City sevver and Chicago vvater, elose to 
155. Tri-state Totlvvay and I-355 
$546,00. 

Call: Joan Rlzzl 
COLDVVELL BANKER 

Tel. 708-789-3200 

I 

FOR RENT 

IEŠKO DARBO 

REAL ESTATE 

EB 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave., 
Chicego, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Blinstrubionė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Parduodamas 4 mieg mūrinis namas 
arti 55 St. ir Pulaski Rd. 
Jei galvojate parduoti namą. kreipkitės į: 
PRO REALTY, 6151 S. Kedzie Ave., 

tel. 312-776-7100 
Patarnaujame asmeniškai: speciali 
komiso nuolaida. Klauskite Jono. 
Bronės arba Dovydo 

1 

Statybai paruosta* 180 x 100 pėdų 
sklypas; 24 mėlynos eglės ir jaunas 
sodas; gėlynas ir gyvatvorė Lake 
Geneva. Como. Wi. Kaina $15,000 
Tet. 414-248-1838. 

F I R S T RATE REAL E S T A T E 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauta lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
" Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams 

nuolaida 
" Greitas ir sąžiningas 

w ^™ - ^ 
1 M:* JJK t ch 

•c3 M 
L A ^ ^ C d 

^ r * JBE 
patarnavimas ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 
(312) 7 6 7 - 2 4 0 0 

4545 W. 67th Street. Chicago. IL 60629 

lH MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja [vairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Ve l tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd.. 
Chicago. IL 60629 

m MLS 

išnuomojamas 5 kamb. butas 
Cicero. IL, geroie vietoje. Pagei
daujami suaugę, be vaikų arba pensi
ninkai. 

Teirautis: 708-656-2762 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
su apšildymu Marquette Pk. apyl. 

Tol. 708-499-5725 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

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

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

Brolis (27 m.) Ir sesuo arba vienas 
iš jų gali slaugyti ir prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmones arba vaikus 
ir padėti namų ruošoje. Kalba lietuviš
kai, rusiškai ir angliškai Skambinti: 
708-749-4290 arba 616-329-2575 

Prityręs lietuvis statybininkas ieško 
darbo. Skambin t i v a k a r a i s : 

312-347-3777 

27 m. vyras l a i k o darbo. Re
montuoju ir dažau. 

Tei.708-749-4290 arba 
616-329-2575 

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) 767-6655 
Kalbėkite su AL 

Lietuviams žinomas 
ir patikimas vardas 
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LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Lenkijos Lomžos k a t e d r a 
p i lna tikinčiųjų. G i e d a m a 
„Marija, Marija", matomi mūsų 
gražūs tautiniai rūbai, pirmose 
eilėse K. Prunskienė ir kt. 
Lietuvos pareigūnai. Popiežius 
kalba į lietuvius, girdimi net 
paskiri lietuviški žodžiai. Tai 
pirmi Vokietijos televizijos an
tro kanalo vaizdai, komentuo
j a n t popiežiaus v i e šnagę 
Lomžoje, nuolatinei televizijos 
korespondentei Lenkijoje Gerai 
Nasarski. Nufilmuotas taip pat 
Agradnikų (Ogrodniki) — Laz
dijų pere inamas p u n k t a s 
(Vakarų pasaulio piliečiams 
uždraustas), autobusai, tikri
n a n t soviet iniams pasie
niečiams ekskursantus, parodo
mas lenkiškas Gardino (Grodno) 
kunigų seminarijos užrašas, 
mūsų moterys tautiniais rūbais. 
Vokiečių televizijos bendradar
bei ši vietovė yra pažįstama, nes 
jau žiemos metu ji taip pat per
davė ilgą reportažą iš to pa
sienio kaimo. 

Žymiai toliau nuėjo vokiška 
spauda , uždedama t o k i a s 
antraštes: „Popiežius pripažįsta 
Lietuvai laisvės teisę", arba 
„Susitikimas su tūkstančiais 
lietuvių Rytų Lenkijoje" ir pan. 

Spauda rašė, kad popiežius 
Jonas Paulius II parodė pilną 
supratimą (Verstaendnis) Lietu
vos nepriklausomybės siekiams 
kartu pridėdamas, kad Lietuva 
kaip ir kiekvienas kitas kraštas, 
turi teisę laisvai gyventi. 

P lač ia i spauda atžymėjo 
atvykusius į šv. Mišias 20 tūkst. 
l i e tuvių iš Lietuvos bei 
šiaurinės Lenkijos, susitikimą 
su kard. Vincen tu Slad
kevičium, viceprez. Česlovu 
Stankevičium, buv. min. pirm. 
Kazimiera Prunskiene, Zigmu 
Vaišvila ir kt. Dėl įtemptos pa
dėties V. Landsbergis dalyvau
ti negalėjo. 

Taip pat vokiečiai rase, kad 
popiežius savo pamoks le 
(dalinai ir lietuviškai) priminė 
Lietuvos aplankymo norą. Toji 
diena yra netolima. Lietuviai 
kvietimą atnaujino. Bažnyčios 
galva kvietė lietuvių lenkų tau
tas santaikoje gyventi, priminė 
Lietuvos globėją šv. Kazimierą 
kaip vienybės simbolį sunkiuose 
praeities šimtmečiuose. 

Amerikiečių karių dienraštis 
„Stars and Stripes" birželio 6 d. 
aštuntame psl. išspausdino UPI 
agentūros gan ilgą pranešimą, 
pavadindamas jį „Pope calls for 
free Lithuania". 

Minima K. Prunskienė bei jos 
pasikalbėjimas su žinių agen
tūros atstovu. Pasirodo, kad 
vyskupo rezidencijoje popiežius 
30 min. kalbėjosi su Lietuvos 
atstovais. K. Prunskienė bend
radarbiui pasakė, kad popiežius 
nori Lietuvos klausimą išspręs
ti tik taikiu keliu. Kito Lietuvos 
atstovo pareiškimu, popiežius 
pasmerkė (condemned) Hit-
lerio-Stalino sutar t į . Pasi

tarimuose Maskvoje dėl galimos 
ateinančiais metais popiežiaus 
kelionės į Sov. Sąjungą bus 
iškeltas ir Lietuvos klausimas. 

Amerikiečių karių dienraštis 
pabaigoje pridėjo K. Prunskie
nės pareiškimą, kad visi lietu
viai laukia popiežiaus atvykimo 

į Vilnių. „Jeigu jie laukia — it 
will come t r u e " — atsakė 
Bažnyčios galva. 

Šiandieną, birželio 10 d., vėl 
vokiečių spaudoje p l a tū s 
pranešimai iš Latvijos ir Estijos 
muitinių puolimų bei Maskvos 
krit ikos Lietuvos pilietybės 
klausime, daugiausia mažumas 
įrikiuojant į svetimtaučių eiles. 
„Tuo lietuviai pažeidžia tarp
tautinę žmogaus teisę" — pa
reiškė Kremliaus vyriausybė. 

Po religinio koncerto Brighton Parko parapijos salėje kalba Rūta Juškienė 
Lietuvos prez. V. Landsbergiui pagerbti. Matyti iš kairės: kun. A. Puchen-
ski, D. Kučėnienė, D. Ilginytė ir kt. 

Nuotr.Rasos S. Miliauskaitės 

EUROPOS PARLAMENTAS 
PASISAKO DĖL 

PADĖTIES PABALTIJO 
VALSTYBĖSE 

Europos parlamentas birželio 
13 d. priėmė jungtinę rezoliuciją 
„dėl padėties Pabaltijo valsty
bėse". Rezoliuciją pasiūlė visų 
parlamento grupių atstovai. Jų 
tarpe matome ir didelį lietuvių 
rėmėją Otto von Habsburg, 
krikščionių demokratų grupes 
atstovą. 

Rezoliucijoje sakoma: Europos 
parlamentas stipriai susirūpinęs 
dėl nuolatinių sovietų karinių 
jėgų intimidacijos Pabaltijo tau
tų atžvilgiu, dėl užpuldinėjimų 
pasienių sargybų ir dėl karinės 
jėgos agresyvaus panaudojimo 
Vilniuje. 

Žinant, kad Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalų ministeris Boris 
Pugo prisipažino, jog OMON 
dal inia i dalyvavo pasienio 
sargybų užpuolimuose Lietuvoje 
ir Latvijoje ir kad Sovietų vyr. 
prokuroras Nikolas Trubin, 
ištyręs sausio mėnesio įvykius 
Vilniuje ir Rygoje, išteisino 
sovietų kariuomenę, nors yra 
aiškūs įrodymai. Užpuolimo 
aukos ir patirti materialiniai 
nuostoliai kalba, kad ši sovietų 
taktika primena totalitarinės 
valstybės ir stagnacijos laiko
tarpį, kuriuos, kaip pasaulis 
t ikėjo, palaidojo vis iems 
l a ikams naujasis persi
tvarkymas. 

Europos parlamentas tiki, kad 
tiktai pagarba laisvam žmonių 
apsisprendimui, pagarba teisei 

ir teisingumui, gali garantuoti 
ta iką ir pažangą. Europos 
p a r l a m e n t a s , pr is iminęs 
ankstybesnes savo rezoliucijas 
dėl padėties Pabaltijo respub
likose, smerkia tuos, atsakingus 
už minėtus įvykius, kurie labai 
apsunkina taikingą pasitarimų 
eigą. 

Europos parlamentas stipriai 
(gravely) susirūpinęs dėl nuola
tinių sovietų valdžios vilkinimų, 
kurie neveda į rimtus pasi
tarimus su Pabaltijo valdžiomis 
dėl šių ateities ir jų santykių su 
Sovietų Sąjunga. 

Europos parlamentas siekia 
Europos politinio bendradarbia
vimo pabrėžiant, kad Sovietų 
užpuldinėjimai Pabaltijo valsty
bėse ir vengimas pasitarimų su 
jomis turės įtakos Europos 
Bendruomenei ir jos nariams 
s an tyk i au j an t su Sovietų 
Sąjunga. 

Kviečia Sovietų vyriausybę 
pareikalauti, kad jos armija tuoj 
pat sustabdytų bet kokius 
tolimesnius veiksmus ir gerbtų 
Lietuvos respublikos ir jos 
piliečių teises. 

Europos parlamentas įparei
goja savo pirmininką pasiųsti 
šią rezoliuciją Europos tarybai, 
EPC, Sovietų Sąjungai ir 
Pabaltijo resublikoms. 

Pr. P. 

PADĖKA 
A.tA. 

Dr. VILIUS VILEIŠIS 
Mirė Chicagoje 1991 m. gegužės 8 d. 
Nuoširdžia: dėkojame kun. S. Neimanui už pamaidas 

bažnyčioje, ta:? pat Lietuvių Ev. Reformatų pirmininkei H. 
Dilienei už rūpestingą patarnavimą. 

Ačiū sol. Aldonai Buntinaitei ir muz. Arūnui Kaminskui. 
Nuoširdžia, dėkojame už tartus šiltus atsisveikinimo 

žodžius: Petru. Bružui, dr. Algirdui Maciūnui ir Algirdui 
Aglinskui. 

Ypatingai gili padėka Elenai Druskienei, inž. Algirdui ir 
Stasei Didžiu.;ams ir Aldonai Grižkienei, kurie tyra širdimi, 

meilės ir draugiškumo jausmų vedami, suteikė begalinę pa
galbą ne tik a a. Viliui, bet ir visai jo šeimai. 

Ačiū visiems, atsilankiusiems atsisveikinti su velioniu, 
pareiškusiems užuojautas, aukojusiems šv. Mišioms, atsiun
tusiems gėlių ir paaukojusiems įvairioms organizacijoms a.a. 
Viliaus vardii 

Giliai dėk;r;gi nuliūdę: žmona Alfreda, duktė dr. Rita 
ir anūkai. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA. 
ALBINAS VIERAITIS 

Už a.a. Albino vėlę šv. Mišios bus aukojamos birželio 
mėn. 27 d. 8:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioj, 44 St. & California. 

Po mišių paminklo šventinimas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. Visi giminės, draugai ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti. 

Nuliūdusi žmona I rena ir šeima 

„Teesie Tavo valia" kartodamos palydime taip 
netikėtai pasitraukusią į amžinybę mūsų narę 

A.tA. 
JANINĄ DAUNORIENĘ 

Liūdime ir užjaučiame velionės vyrą Juozą ir visus 
artimuosius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Brangiai Žmonai 

AtA. 
JANEI DAUNORIENEI 

mirus, jos vyrą JUOZĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kar
t u liūdime 

Stasė ir Aleksas Kalūzai 
Kristina ir Algis Norkai 

A.tA. 
JONUI LAUCIUI 

mirus , sūnui HENRIKUI su žmona ILONA bei 
k i t iems giminėms reiškiu gilią užuojautą ir k a r t u 
liūdžiu. 

Zina Pocienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CH3CAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - < 1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

AtA. 
VYTAUTUI KAČINSKUI 

mirus, jo mamytei ONAI KAČINSKIENEI, dukrai 
DANUTEI BUTVYDIENEI su šeima, seseriai EMILI
J A I KYBARTIENEI su šeima, broliams STASIUI ir 
H E N R I K U I su še imomis r e i šk i ame g i l iaus ią 
užuojautą i r kartu liūdime. 

Vanda ir Otonas Vaitai 
Ieva Banienė ir Algis 

Teilsisi amžinoje šviesoje mylima motina, senelė, 
Lietuvoje mirus 

AtA. 
JUZEFĄ GURAUSKIENĖ 

Skausmo valandoje guodžiame mūsų nenui ls tamą 
seniūnę ONĄ ŠMITIENE, velionės dukterį ir vaikaitę 
REGINĄ su šeima. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Centro valdyba 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
STEPONUI RIŠKUI 

baigus žemišką kelionę, guodžiame mūsų narę ANAS
TAZIJĄ RIŠKIENĘ ir visus velionio liūdinčius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

I I E T U V O S A I D A 
Ved* KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 — ftOO v. vakaro. 

Visos laido* i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUtow SprinK*. IL. §0480. 

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

(R^ midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ik: $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 O"312) 254-4470 
BRI0GEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 596-9400 

BEE 
UENDER 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Kalb in inkas P e t r a s J o 
n i k a s i š r i n k t a s Lietuvoje 
atsikūrusios Lietuvių kalbos 
draugijos garbės nariu. 85-jo 
gimtadienio proga P. Joniko 
įnašai lietuvių kalbos tyrinė
j imui , jos k u l t ū r a i , jo 
visuomeninė lituanistinė veikla 
plačiau iškelta Lietuvos spaudo
je (Lietuvos aide, Dienovidyje, 
Baitisticoje, Gimtojoje kalbo
je...). Pažymima, kad pastaruoju 
laiku Chicagoje išėję svarbiau
si platesni jo veikalai — „Lietu
vių bendrines rašomosios kalbos 
kūrimasis antrojoje devyniolik
tojo amžiaus pusėje" (1972) ir 
„Lietuvių kalba ir tauta amžių 
būvyje" (1987) — būtinai išleis
tini ir Lietuvoje. 

x A n t a n o Venckaus , gyve
nančio Michianoje, sūnus adv. 
pik. Steponas, ištarnavęs JAV 
sienų apsaugos departamente 
daugiau kaip 20 metų, dabar 
yra JAV prezidento paskirtas 
JAV sienų apsaugos vyriausiu 
federaliniu teisėju. Tai labai 
aukštos pareigos. Michianos 
lietuviai sveikina Antaną ir jo 
sūnų Steponą. 

x Trečias kavos siuntinėlis 
taip pat pasiekė Lietuvos sava
norius, saugančius parlamentą. 
Smagu, sako jie gerdami kavą, 
atsiųsta iš Amerikos lietuvių 
suaukotų pinigų. Šis siuntinys 
su kava buvo išsiųstas vasario 
21 oro paštu apdraustas ir 
registruotas. Pasiekė savano
rius gegužės 29 dieną. 

x Birželio 29 d. šeštadienį, 
7 v.v. Jaunimo centre kon
certuoja kaimo kapela iš Kauno, 
„Griežlė". Visi bilietai po 10 dol. 
Vietos rezervuotos. Bil ietus 
kviečiame įsigyti iš anks to 
„Patr ia" dovanų parduotuvėje, 
2638 W. 71 St. Rengia Brighton 
Park Lietuvių namų savininkų 
draugija. 

(sk) 

x Opt ical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago , IL 60629, l e l . 
312-778-6766. Kreiptis j Aldoną 
K a m i n s k i e n ę . Darbo va i . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r . - l v. p.p. P i rmad . i r a n t r d . 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x Liepos 6, Cancun , Mexi-
ka tik $299.00, liepos 3 Jamai
ka — $499.00 įskaitomas oro 
susisiekimas ir viešbutis. Kreip
kitės į Trave l Advisers — 
708^524-2244. 

(sk) 
x Kelionė la ivu po Karibų 

salas vieną savaitę — lapkričio 
23-30 d., 1991 m. Kainos prasi
deda nuo $1,106, įskaitant ir oro 
susisiekimą.. . Rezervacijos: 
Trave l Adv i se r s , Inc . , t e l 
708-524-2244. 

(sk) 

x KARGO Į LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus , 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame O R O L I N I J A Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternat ional , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., H i c k o r y 

, Hills, IL 60457. 
(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Oangiam* Ir taisoma 
vlsg rūšių stogus 

Tai. 312 434 9656 arba 
312-737-1717 

x P r a n e š a m a , k a d mi rė 
a.a. k u n . M i c h a e l V icku ra s , 
kur is buvo Gary vyskupijos 
parapijose ir auklėjimo įstai
gose. Jo brolis, irgi miręs, buvo 
East Chicagos Šv. Pranciškaus 
parapijos klebonas. Velionis 
buvo gimęs 1913 m. rugsėjo 24 
d. Kunigu įšvent intas 1940 m. 
gegužės 18 d. 

x L i t u a n i s t i k o s s e m i n a r a s 
— dviejų savaič ių l ietuvių 
kalbos, l i teratūros ir Lietuvos 
istorijos kursai bus rugpjūčio 
4-18 dienomis LaSalle Manor, 
P l a n o mies t e ly j e , netol i 
Chicagos. I šiuos universitetinio 
lygio kursus yra kviečiami va
žiuoti visi s tudentai , jauni pro
fesionalai, l i tuanis t in ių mo
kyklų mokytojai ir visi suau
gusieji, norintys patobulinti 
s a v o l i t u a n i s t i n e s ž in ias . 
Registruotis: Lituanistikos se
minaras P.O. Box 50660, Chica
go, IL 60650 arba skambinkite 
Vidai Kuprytei 708-863-0935 
vakarais . 

x I š W a t e r b u r i o , CT, pra
n e š a m a , kad Lietuvoje mirė 
matemat ikas prof. Vytautas 
P a u l a u s k a s . Vel ion is buvo 
gimęs 1910 m. birželio 7 d. 
Žarėnuose, mokytojo šeimoje. 
Šiaulių gimnaziją baigė 1928 m. 
ir 1929-37 m. studijavo Vytau
to D. universitete. Dėstė ma
tematiką Kupiškio gimnazijoje, 
o nuo 1940 m. buvo universiteto 
darbuotojas, vėliau užėmęs prof. 
Z. Žemaičio m a t e m a t i k o s 
katedrą. 

x A. i r A. K a r a l i ū n a i , talki
nant visai Pasaulio lietuvių cen
t ro valdybai ir Centro pagalbi
n iam moterų vienetui , ruošia 
smagią P a s a u l i o l ie tuvių cen
t r o gegužinę Lemonte. Geguži
nė vyks sekmadienį, liepos 7 d. 
tuojau po šv. Mišių PLC sodely
je. Laukiame svečių iš arti ir 
toli. 

(sk) 

x „ L i e t u v i ų B a l s o " laik
r a š č i o g e g u ž i n ė įvyks 
sekmadienį, birželio 30 d. 1 vai. 
p.p. Grinių sodyboje, Lockport, 
IL, 15904 — 143rd St. Dėl auto
buso ir informacijos skambin
t i į redakciją: 312-776-3399. 

(sk) 

x Bal t ic M o n u m e n t s , Inc. , 
2621 W. 71 Street , Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x P r i e š b e t k u r u ž s a k a n t 
p a m i n k l ą , ap l ankyk i t e St. 
C aš imi r Memor iaJ s , 3914 W. 
l l l t h St. Tur ime didelį pasi
r i n k i m ą , m a t y s i t e 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
t ikinsi te, kad paminklas pa
darytas , kaip buvo jūsų pagei
dauta. S a v i n i n k a i Lilia ir Vili
m a s Ne l sona i , (312) 445-6959. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
I N C . p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bil ietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų rašt inės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus , tvir t iname Aerofloto reisus 
ir p a r ū p i n a m e profesionalų 
pasit ikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave . , Hickory 
H i l l s , I L 6 0 4 5 7 . T e l . 
708-430-7272. 

(sk) 
x Grei t p a r d u o d u vienos i r 

dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambink i te 
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) 

x Anastazija Snar sk ienė , 
buvusi ilgametė Marijonų bend
radarbių pirmininkė, šv. Pran
ciškaus seserų rėmėjų uoli 
darbuotoja, visuomenininke ir 
Labdarių narė, birželio 24 d. 
švenčia savo 81-jį gimtadienį. Ją 
sveikina jos duktė ir žentas bei 
artimieji, kurie prisimena jos 
energiją ir nuoširdų pasiauko
jimą artimui. 

x Ethnic Community Ser
vices, kurios direktoriais yra Z. 
J. Petkus, pirmininkas, ir na
riais — dr. Petras Kisielius, 
Gina Mačiul ienė, Aldona 
Mažeikienė, dr. Algis Paulius, 
Dolores Petkus, dr. Leonidas 
Ragas, Raimundas Rimkus ir 
adv. Povilas Žumbakis, birželio 
28 d., kitą penktadienį, rengia 
J a u n i m o centro kavinėje 
susipažinimą su Lie tuvos 
mokyklų švietimo padėtimi. 
Kun. A. Saulaitis, SJ, kuris 
išbuvo visą mėnesį Lietuvoje, 
padarys šiuo klausimu labai 
įdomų pranešimą. Vakaronėje 
prašomi visi, kas tik gali 
dalyvauti. 

x Dr. George H . Volodka, 
Largo, Fla., „Draugo" nuošir
dus rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo 45 dol. auką. Labai 
dėkojame už savos spaudos 
stiprinimą. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių: Bronius Agur-
kis, Kostas Nemunaitis, Adam 
Macijauskas, Ramutis Rūbas, 
Anastazija Petrauskas, Jurgis 
Uksas, Vincas Padvariet is , 
Jonas Skavičius, P. ir N. Puško-
riai, A. Gverzdys, Aldona Laba
nauskas, Alfonsas Noreika, 
Vytautas Rėklys, G. ir J. Rau
doniai, A. Nasutavičius. Labai 
ačiū. 

x KARGO I LIETUVĄ: dra
bužiai, maistas, vaistai. MUTTO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI I 
su pristatymu į namus — 22 sv. ; 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
port , 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x Ligos d raud imas 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.) 

Illinois gubernatorius Jim Edgar su lietuviais. 
Meiluvienė 

Iš jo kairės — O. Gradinskienė. iš dešinės — G. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ĮSPŪDINGAS BIRŽELINIŲ 

MINĖJIMAS BRIGHTON 
PARKE 

Lietuviai amžiais neužmirš 
žiauriai sužvėrėjusių bolše
vikinių komunistų darbų — 
Žiauriųjų Baisiojo Birželio 
trėmimų, žudymu, pastangų 
sunaikinti mūsų tautą ir t.t. De
ja, Lietuva vis t ik gyva ir nebe
sulaikomai veržiasi prie pilnos 

x Pris tatome Lietuvoje tik 
naujus automobilius pigiau 
negu Vilniaus dolerinėje 
30-40%. Visoms 2 metų fabriko 
garantija. Persiunčiame nau
dotus auto a r b a dolerius iš 
Amerikos j Lietu v 4 ir prista
tome pagal adre >.. Atsiskai
tome tik po patar-avimų. Fir
mos sav. ĄŽUOLAS (312) 

laisvės ir nepriklausomybės. 
Tikriausiai visoje Lietuvoje bei 
išeivijoje nėra lietuvio, kuris 
fiziniu ar kitu būdu nebūtų 
nukentėjęs nuo kruvinai rau
donųjų komunistų teroro, įskai
tant net ir čia rašantįjį. Lietu
vių Bendruomenės Brighton 
Parko apylinkės valdyba, vado
vaujama pirm. Salomėjos 
Daulienės. birželio 16 d. suruošė 
mūsų tautos kančių minėjimą. 
Kai vėsų saulėtą rytą žmonės 
rinkosi j Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią. LB-nės apylinkės 
valdyba prie bažnyčios puošė 
lietuvišką kryžių gėlėmis ir 
tiesė Lietuvos ir JAV vėliavas. 

Spalvingoje rikiuotėje pasi-

434-8618. 
(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 60457. te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos j amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia ..digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatu? Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE.. CHICAGO, IL 
60609, TEL 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x P ra t ę sė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių: Juozas Kru
čas, Elvyra Vodopalas, J Bras-
lauskas, Balys Juodelė, An
tanas Vedegys, Vytenis Miš
kinis, Dana Domarkas, Kl. 
Kuprėnas, Jurgis Juodelis, Jo
nas Damauskas, Algirdas Dysas 
ir M. Vosylius. Labai ačiū. 

x Visi kviečiami į t rad ic in į 
Liepos Ketvirtosios pikniką, 
kurį rengia Lietuvos Vyčių Mid-
America distriktas l iepos 4 d. 
Stankūnas Restaurant and Gar-
den, Pines, IN, Rte. 12 arti Be-
verly Shores. Bus skanus mais
tas, graži muzika ir įvairūs 
laimėjimai. Pasidžiaukite grynu 
oru ir gamta su savo šeima ir 
draugais. Autobusai išvažiuoja: 
nuo Brighton Pk. bažnyčios 10-
30 v.r. ir nuo Marąuette Pk. 
bažnyčios 11 v.r. Grįžta atgal 
5:30 v. p.p. Informacijai kreipki
tės į Estelle Rogers 8 v . r . - l 1 v. 
r. tel.312-925-3948. Rezervacijos 
priimamos iki antradienio, 
birželio 25 d. 

(sk) 

puošusios tautiniais drabužiais 
Lietuvos Vyčių, Lietuvių Bend
ruomenės, LRKM draugijos mo
terys ir kiti nešė prie altoriaus 
gėles ir lydėjo Mišių procesiją. 
Pamaldos prasidėjo visiems gie
dan t melodingąją g iesme 
„Pulkim ant kelių". Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. F. Kireilis. Prie spalvingos 
mozaikos bažnyčioje gražiai 
derinosi iškelta mūsų trispalvė 
net įaustu Lietuvos valstybiniu 
herbu. Laike Mišių gražiai gie
dojo l i e t u v i š k a s parapijos 
choras, maldas skaitė Tadas 
Rūta. Savo laisva valia var
diniais vokeliais bažnyčioje 
buvo a t iduodama a u k a 
..Dovana Lietuvai". Tai daroma 
kartą per mėnesį. Toks au
kojimas sutapo ir šio sekma
dienio minėjime. Per praeitus ir 
šiuos metus iš viso buvo suauko
ta apie 15,000 dolerių ir pri
klausomai perduota besilaisvi-
nančiai Lietuvai. Minėjimas 
įspūdingai buvo užbaigtas v-
siems iš bažnyčios susirinkus 
prie lietuviško kryžiaus sodely
je. Gausiai suėjo šios apylinkės 
lietuviai, klebonas kun . A. 
Puchenskis, kun. F. Kireilis, 
bažnytinė tarnyba, choras... 
Vėliavų, kryžiaus ir vainikų 
pavėsy, vadovaujant pirm. S. 
Daulienei, kuri paaiškino šios 
dienos minėjimo reikšmę, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas, 
visiem susijungus rankomis su
giedota Lietuva brangi, Marija, 
Marija ir kitos giesmės bei lietu
viškos dainos. 

Pagarba Lietuvių Bendruo
menės Brighton Parko visai 
apylinkės valdybai sutartinai 
dirbančiai išeivijos lietuvybės 
t ę s t i n u m u i . Sveikiname 
apylinkės pirmininkę Salomėją 
Daulienę, laimėjusią LB XIII 
tarybos rinkimuose. 

(jš) 

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

— Gedimino Vagnor i aus , 
Lietuvos ministerio pirmininko, 
pr iėmimas Hamiltone buvo 
balandžio 18 d. Aušros Vartų 
parapijos Jaunimo centre. Pri
ėmimą surengė Lietuvių Bend
ruomenės Hamiltono apylinkė. 
Ministerį sutiko LB pirmininkė 
Regina Bagdonaitė-Chiarelli ir 
visų vardu pasveikino. J i s 
atsakė trumpu, bet nuoširdžiu 
žodžiu. 

— A. a. J o n a s Mikšys, 72 
metų amžiaus, staiga mirė 
Sault Ste. Marie, Ont. Palaido
t a s po gedulingų šv. Mišių Hol-
ly Sepulchre kapinėse. Jo la ido 
tuvėmis rūpinosi Vytautas Vai-
nutis. Velionis buov gimęs 1918 
m. birželio 16 d. Pamedinčių 
km., Plungės valsč., Kretingos 
apskr. Į Kanadą atvyko po karo. 

— Stepas Ulbinas šeimos ra
telyje atšventė savo 90 metų 
sukaktį. J is gimė 1901 m. 
balandžio 3 d. Varėnos apy'in-
kėje. Eidamas įvairias pareigas, 
gyveno Kaune, Šiaul iuose, 
Klaipėdoje, Ukmergėje. Užau
gino du sūnus ir dvi dukteris, 
tu r i vaikaičių ir provaikaičių. 

— A.a. Valerija Ivanauskie
n ė , 80 metų amžiaus, mirė 
balandžio 26 d. Montrealyje. Iš 
Aušros Vartų parapi jos 
bažnyčios palaidota Notre Dame 
des Neigęs kapinėse. Nuliūdime 
l iko vyras , du sūnūs , dvi 
seserys , v a i k a i t i s ir k i t i 
giminės. 

— J o n a s Krištolaitis, Kana
dos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, parašė laišką Sovie
tų Sąjungos ambasadoriui Ot-
tavvoje R. Ovinikovui, primin
damas, kad Sovietai blogai pa
darė prieš pasaulį vietoj derybų 
užimdami pastatus ir nužu
dydami žmones. 

— T o r o n t o j a u n i m o an
sambl i s „ G i n t a r a s " turėjo 
savo pasirodymą, kuris praėjo 
labai sėkmingai. Anapilio salėje 
programą atliko vaikų, jaunių 
ir vyresniųjų grupės, mergaičių 
dainos vienetas ir liaudies 
instrumentalistai. Žmonių buvo 
prisirinkę gana daug. Paskiau 
buvo pasilinksminimas. 

— Hamil tono t e a t r a s „Au
k u r a s " stato Antano Škėmos 
„Vienas ir kiti" veikalą birželio 
8 d., šeštadienį, Hamiltone, o 
birželio 9 d., sekmadienį , 
Toronte . Režisuoja š iemet 
teatrinio darbo 50 metų sukaktį 
švenčianti Elena Dauguvie-
tytė-Kudabienė, su ja vaidina 
Marija Kalvai t ienė , Onutė 
Stanevičiūtė, Simas Karnas, 
Matas Stanevičius, Alfredas 
Zorkus, Kęstutis Keparaitis ir 
Ra imundas Muliuol is . Šie 
paskutiniai du nauji aktoriai. 
Adminis t ruoja Kaz imie ras 
Mikšys. 

Po par ;»s Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
ninkė - -rsakaitė. D. Šleniene ir E Holenderis. 

Iš kairės R Vėžys. N Martinaityte, tautotyri-

Nuotr J . Tamulaičio 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
§<?stad 9 v r iki 1 vai. d. 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
HinsdaJe, IL 80621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 




