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Lietuva nepasitiki Kremliumi 
— steigia Ginklų Fondą 

Vilnius. Rugpjūčio 13 d. — 
Perduodame Lietuvių Infor
macijos Centro mums atsiųstą 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybės nutarimo tekstą dėl 
Lietuvos ginklų fondo įsteigimo. 

Atsižvelgdama į t ę s i amą 
TSRS ginkluotų kariškių siau
tėjimą bei savivalę, įvertindama 
tai, kad jie yra užgrobę daug 
Vidaus reikalų ministerijos 
sistemai priklausiančių ginklų, 
stiprindama pasienio apsaugos 
ir muitinių postus bei svarbių 
valstybinių objektų apsaugą, 
siekdama užkirsti kelią gali
moms ginkluotoms Lietuvos 
Respublikos gyventojų akci
joms, tęsdama tarpukario lai
kotarpiu susiklosčiusias Lie
tuvos ginklų fondo kaupimo 
tradicijas, remdama visuomenės 
iniciatyvą aukoti ginklus Lie 
tuvos nepriklausomybės gyni
mui ir siekdama reglamentuoti 
šią veiklą, Lietuvos Respublikos 
vyriausybė nutaria: 

1. įsteigti Lietuvos ginklų 
fondą. 

2. Nustatyti, kad Lietuvos 
ginklų fonde kaupiami: 

gyventojų ir organ ' acijų 
padovanoti, perduoti arba kitaip 
perleisti ginklai bei šaudmenys, 
taip pat visuomenės paaukotos 
valstybės gynimui lėšos jiem-: 

įsigyti; 
visi įstatymų nustatyta tvar

ka konfiskuoti ginklai. 
3. Įpareigoti Vidaus reikalų 

ministeriją ir Krašto apsaugos 
departamentą, suderinus su 
Lie tuvos Respublikos 
generaline prokuratūra , iki 
1991 m. rugpjūčio 20 d. parengti 
Lietuvos ginklų fondo nuostatų 
projektą ir pateikti jį tvirtinti 
Lietuvos Respublikos vyriausy 
bei. 

4. Pavesti Vidaus reikalų 
ministerijai ir Krašto apsaugos 
departamentui kartu su Lietu
vos Respublikos generaline pro 
kuratūra, laikantis Lietuvos 
ginklų fondo nuostatų, organi 
zuoti ginklų priėmimą, patikri
nimą, jų apskaitą ir perdavimą 
į šį fondą. 

5. Nustatyti, kad: 
5.1. pristačiusiems ginklus j 

mies tų (rajonų) policijos 
komisariatus ar Krašto ap 
saugos departamento komen 
dantūras, asmenims, jų pagei 
davimu, turi būti išduodami 
nustatyto pavyzdžio kvitai (for 
ma pridedama); 

5.2. Lietuvos ginklų fondi. 
ginklai skirstomi pagal Lie 
tuvos Respublikos vyriausybė3 
sprendimą tik patikrinus juo^ 
Vidaus reikalų ministerijos sis
temoje. 

Atsisveikino Sovietų 
reformatorius 

Dirbs kartu su Ševardnadze 
Maskva. — Šį ketvirtadienį 

tyliai iš Kremliaus, pasiėmęs 
savo raštus, knygas ir asmeni
nius daiktel ius, pas i t r aukė 
„Sovietų reformų teologas" 
Aleksandras Jakovlevas, kaip jį 
vadindavo bendradarbiai. Su
grįžęs iš a tos togų p rez . 
Gorbačiovas turės dirbti be savo 
alter ego, rašo „Washington 
Post" korespondentas D. Rem-
nick iš Maskvos. 

Komunistų partijos aparači-
kai negalėjo pakęsti Jakovlevo 
ant ibolševikinių erezijų ir 
ketvirtadienį Centro Kontrolės 
komitetas rekomendavo paša
linti jį iš partijos už tai, kad jis 
laužąs partijos taisykles, norė
damas ją suskaldyti. Jakovlevas 
daugiau kaip 6 metus buvo 
reformų sąjūdžio intelektualinė 
siela. Jis, siūlydamas kiekvieną 
reformą, pagrįsdavo ją gyveni
mo faktais, pirmiau ją gerai 
apmąstęs . Gorbačiovas t uo 
atžvilgiu yra praktiškas politi
kas. Jakovlevas esąs išstudi
javęs Frankl ino Roosevelto 
,,New Deal" ir Immanuaelio 
Kanto „Grynojo proto kritiką". 
Kaip Gorbačiovo patarėjas, jis 
parašė pirmąją oficialią kalbą, 
kurioje Stalinas buvo vadina
mas nusikaltėliu ir vadovavo 
komitetui, kuris reabilitavo 
milijonus, kurie buvo Stalino 
nužudyti. Kaip užsienio poli 
tikos patarėjas, jis sukūrė „nau
jo galvojimo" sampratą ir gynė 
Rytų Europos išsilaisvinimą 
1989 m. „Jūs negalite kalbėti 
apie Rytų Europos žlugimą, nes 
tai buvo nenormalios valstybės 
funkcijos, kur ios paga l i au 
pradėjo normaliai vėl veikti". 

J i s bijojo ne tekt i ga lvos 
Jis papasakojo, jog nuo pat 

pirmosios dienos, kai Gorbačio
vas atėjo į valdžią 1985 m. kovo 
mėnesį, valdantysis Politbiuras 
buvo giliai suski lęs , s ako 

Jakovlevas. Kartais Jakovlevo 
patarimai buvę per greiti ir 
pačiam Gorbačiovui suprasti. 
Vienas Jakovlevo draugų — 
Arkadijus Volsky iš vyriausybės 
sferų, sako, jog Jakovlevas 
parašė Gorbačiovui jau 1985 m., 
kad reikia pereiti į daugpartinę 
sistemą. Jis taip pat sakė, kad 
Komunistų partija tur i suskil 
ti į konservatorius ir liberalus. 
Tais pačiais metais j is patarė 
Gorbačiovui, kad laikas pradė
ti organizuoti privatų žemės 
ūkį. I tai Gorbačiovas reagavęs: 
„Ar jūs kvailas? Jie mane su 
pjaustys į keturias dalis". Šiuo 
metu Komunistų partija jau yra 
suskilusi ne į dvi, bet į kelias 
dalis. Privačios nuosavybės rei 
kalas juda tik vėžio žingsniu. 

Naujose pa re igose 
Jakovlevas nebeskiria Komu

nistų partijai politinės reikšmės 
ir atmeta bolševikinę politiką ir 
marksistinę teoriją, nors jis 
buvo išaugęs tik marksistinėje 
sistemoje. Marksizmas tegalįs 
būti socialinių apraiškų atgy
vena, ir ne šių dienų pasaulyje. 

Dabar Jakovlevas turi nauja 
įstaigą Maskvos miesto tarybo 
je — jis ruošia platformą 
Demokratiniam reformų sąjū 
džiui, kuriam vadovauja buvęs 
Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris E. Ševardnadze. Šio 
sąjūdžio steigiamasis suvažia 
vimas įvyks šį rudenį, kuris 
dalyvaus su savo kandidatais 
rinkimuose prieš Komunistų 
partijos kandidatus. 

— Por t lande , Oregono valsti 
joje, vienam pacientui buvo ligo 
ninėje prijungta ne ta širdis, 
kuri turėjo būti jam duota 
Pasaulyje buvo aštuoni atvejai, 
kai žmonės per klaidą gavo ne 
to kraujo tipo širdis. Tik vienaa 
iš jų dar yra gyvas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

P o p i e ž i u s p a m i n ė j o k o m u n i z m o ž l u g i m ą . 
Popiežius Jonas Paulius II dėkojo Rytų Europos žmonėms už 
gyvą tikėjimo išlaikymą per komunistų dešimtmečių 
priespaudą, ka: jis šv. Mišių metu Čenstakovoje pasakė svarbią 
kalbą. Daugiau kaip milijonas jaunimo, suskridę iš vis" pasaulio 
kraštų, dalyvavo Katalikų Bažnvčios globojamoje Pasaulio 
Jaunimo Dienoje, kuri pirmą kartą įvyko buvusiame 
komunistinio režimo krašte Lenkijoje. 

Vytauto Landsbergio žodis 
Maskva. — Kai čia buvo pasi

rašyta Lietuvos ir Rusijos sutar 
lis tai po to pasakė kalbas 

abiejų šalių vyriausieji vadovai 
— Borisas Jelcinas ir Vytautas 
Landsbergis . Šta i t r u m p a 
Landsbergio kalba. 
Pone prezidente, ponios ir ponai! 

Neketinu labai daug ką pri
dėti prie to Sutarties turinio 
niškinimo, kurį Jos, pone prezi
dente, čia išdėstėte. Aš noriu čia 
susir inkusiems t.:rti šį ta 
papildomo: apie t au tų ir 
alstybių santykių esmę. 
Lietuvos Respublika nelenu 

varne taikaus politinio valsU 
binės Nepriklausomybės atkū 
rimo kelyje sus idur ia su 
didesniu ar mažesniu -upratimu 
ir nesupratimu, tiesiogine ar 
netiesiogine parama ar nepa 
rama. 

Susirinko Latvijos 
Aukščiausioji Taryba 

R y g a . — Vietos radijo 
pranešimu, rugpjūčio 8 Taryba 
turėjo savo pirmąją sesiją po 
vasaros atostogų, nors ji atnauji 
no darbą jau rugpjūčio 1. Savo 
įžanginėje kalboje Tarybos pir 
mininkas Anatolijus Gorbuno 
vas pažymėjo, kad Latvija turi 
sunkumų su ekonomine krize — 
mažėjančia produkcija, mažėji
mu indus t r in ių ir mais to 
gaminių ir pačia infliacija. Lat 
vijos padėtis politiniu atžvigh: 
yra neaiški. Jis pasakė, kad 
jėgos ir smurto grasinimą; 
egzistuoja; ypačiai po to, ka, 
Pabaltijys buvo perpildytas 
imperijos ginklais. Nors ir buvo 
pasiekta šiek tiek pažangos 
darant Pabaltijo klausimą tarp 
tautiniu Gorbunovas pridūrė, 
kad Sovietų laikysena tiukdo 
Latvijos - Tarybų Sąjungos 
santykiams 

Mes puikiai suvokiame, koks 
yra tas sudėtingai pasaulis, šių 
dienų pasaulis, kuriame įvai
riausiai susipyne> interesų su
pratimas ir būtinybė laikytis ar 
ba galimybė ne-ilaikyti tam 
tikrų principų, nevienodas 
pripažinimas, kikia yra tų 
principų vertė. 

Bet šiame sud-tingame pa
saulyje naujosios Rusijos ir jos 
prezidento a sneny je mes 
sutikome, tai. kas teikia vilties, 
esu tikras, ne vien tik Lietuvos 
piliečiams. 

Rusijos ir Lietuvos sutartis — 
tikrai didelės reikšmės, princi
pinės reikšmės dviem šalims. 
Tačiau jos reikš:rė platesnė, ji 
peržengia dviša;t 3 sutarties ri
bas. 

Tebūnie Rusi; geras pavyz
dys kitoms vaN'vbėms ne tik 
Lietuvos atžvi'.L' u (kuo mes, 
žinoma, irgi suinteresuoti), bet 
ir iš principo; tebūnie ji geras 
pavyzdys, kaip glima eiti j 
ateitį, į pašau 1 kuriame bus 
daugiau teisingumo, vilties ir 
gerumo vieno k "am. 

Jūsų asmeny jt pone preziden
te, mes matom* -į teisingumo 
siekį, laikom J u s t i k ru 
žmogumi. ger.; linkinčiu ir 
ištikimu dora visų pirma 
politikoje, ko apskritai ne taip 
dažnai pasitaiko 

Ačiū Jums ir Rusijos Federaci
jos delegacijai oi tai. ką bend
romis pastangomis pasiekėme. 

- Pietų Afri 
vadas Nelson M 
Kuboje ir kartu 
iškėtę kumščiu-
nizuotą paradą, 
nėti 38 komuni-
<ukakčiai. Dik*. 
savo kalboje p; 
nemano keisti M 
mokslo į bet k n 
dytą mok-=la 

kos opozicijos 
ndela lankėsi 

- i Fidel Castro 
• nėme suorga 
- įrengtą pami 
•ų revoliucijos 
torius Castro 
sakė. jog ne 
rkso ir Lenino 
kitą ..apnuo 

— P r a n e š a m e savo skaity
t o j a m s ir tiems, kurie šią 
savaitę skambino, prašydami 
senatorių adresų savo valstijose, 
jog jie galėtų pasiųsti savo 
laiškus ir paprašyti balsuoti už 
mums visiems labai svarbų 
s e n a t o r i a u s Bill Bradley 
pasiūlytą įstatymą Nr. 1599, 
kad an t rad ien io , ,Draugo" 
laidoje tų senatorių adresai bus 
paskelbti. Primename, kad šis 
įstatymas, jei bus priimtas, bus 
saistomosios galios, tad labai 
svarbu organizuoti sąjūdį ir 
raginti savo senatorius už jį 
balsuoti. 

— M a s k v o j e Sovietų 
Sąjungos min. pirm. Valentinas 
Pavlovas įspėjo gyventojus, jog 
šių metų derlius bus mažesnis 
už pernai metų derlių, o elektros 
kainos bus didesnės ir didesnė 
infliacija esanti neišvengiama, 
praneša AP žinių agentūra. 

— Sovietų Sąjungos kabine
tas, pačiam prezidentui Gorba
čiovui atostogaujant šią savaitę 
posėdžiavo, svarstydamas pasi
ruošimą žiemos sezonui. Čia 
buvo atmestas min. pirm. pava
duotojo V. Ščerbakovo pasiūly
mas „užšaldyti atlyginimus". 
Gorbačiovas nedalyvavo posė
džiuose. 

— J u n g t i n ė s Tau tos nutarė 
leisti Irakui parduoti vieną 
k a r t ą 1.6 bilijonų dolerių 
vertės alyvos, kad už tą sumą 
įsigytų žmonėms reikalingų 
prekių, bet griežtoje Jungtinių 
Tautų priežiūroje. 13 Saugumo 
tarybos narių pasisakė už, ir tik 
vienas prieš. 

— W ashingtone Gynybos de
p a r t a m e n t a s p ranešė , jog 
p r a d e d a m a s kar iuomenės 
dalinių mažinimas Europoje. 
Ruoš iamas i k i ta i s metais 
sugrąžinti į namus 71,000 ka
reivių. 

— Kongreso Biudžeto įstaiga 
praneša, jog kitais metais JAV 
federalinė vyriausybė turės 
pasiskolinti maždaug 700,000 
dolerių per minutę. 

— Vok ie t i j o s vyriausybė 
įspėjo savo gyventojus, kad auga 
neonacizmo banga rytinėje 
Vokietijos dalyje ir kad šaltojo 
karo dienos dar nėra pasibai
gusios. 

— L a o s komunistinė vyriau
sybė pažadėjo surašyti naują 
k raš tu i konstituciją, kurioj 
būsią nedaug demokratijos 
pradų, pranešė prancūzų žinių 
agentūra. 

— Maskvoje Sovietų vyriau
sybė paskelbė, jog pradėjo naują 
erą satelitų amžiuje. Kartu su 
Amerika pradėjo bendradar
biauti satelitų iškėlime į erdves, 
pradžioje t ik deguonies 
ištyrimui. 

— Nikaragvoje, kaip skelbia 
n u o l a t i n ė žmogaus teisių 
p r iež iū ros komisija, labai 
pagerėjo žmogaus teisių klausi
mas, kai baigėsi pilietinis karas 
ir kai sandinistai nebevaldo 
krašto. 

— Afganis tano laisvės kovo
tojai po 5 dienų kovos užėmė 
strategiškai svarbų Išakašim 
miestą prie Sovietų Sąjungos 
sienos. Sovietų remiama Afga 
nistano komunistų vyriausybė 
nekomentavo šios AP žinios 

— Ispanijos karalius Carlos 
I priėmė Izraelio prezidento 
Chaimo Herzogo pakvietimą 
kitais metais atvykti su vizitu 
į Izraelį. 

Trys Sovietų 
respublikos pasirašo 

sutartį 
Steigiamas Konstitucijos Teismas 

Maskva. — Naujoji sąjunginė 
sutartis, kurią turi pasirašyti 
kitą savaitę, teikia Sovietų res
publikoms daug daugiau galios 
įstatymų leidime, skelbia jau 
atspausdintas tekstas. 

Savaitinis „Maskvos žinių" 
laikraštis atspausdino galutinį 
tos sutarties tekstą, įskaitant ir 
tuos pakeitimus, kurie buvo 
liepos 23 d. aptarti prezidento 
Gorbačiovo su devynių respub
likų vadais Maskvos užmiestyje. 
Kai kurios Gorbačiovo nuolai
dos yra tik pirmą kartą skel
biamos „Maskvos žiniose". Pa
vyzdžiui, Aukščiausiojo Sovieto 
žemieji rūmai, kurie sudaryti iš 
respublikų atstovų, turės teisę 
patvirtinti ar atmesti prezidento 
kabineto nominuotus ministe-
rius. Ankstyvesniame projekte 
abeji rūmai turėjo kartu patvir
tinti ministerius. Kiti sutarties 
punktai jau buvo žinomi ir 
anksčiau. 

Nauja federacija 
Naujoji sutartis perorganizuo

ja Sovietų Socialistines res
publikas į daug laisvesnę fe
deraciją, kuri bus vadinama 
„Suverenių Sovietų Respublikų 
Sąjunga". Tai Gorbačiovo di
džiausios pastangos išlaikyti 
likusias respublikas neatsis-
ky rus i a s nuo tos unijos. 
Rugpjūčio 20 d. su didžiulėmis 
iškilmėmis bus ir pasirašyta 
Kremliuje trijų respublikų — 
Rusijos Federacijos, Kazachs
tano ir Uzbekistano — sutartis. 
praneša UPI žinių agentūra. 
Penkios kitos respublikos — 
Gudija, Azerbaidžanas, Kirgizi
ja, Turkmėnija ir Tadžikistanas 
žada pasirašyti vėliau. Ukraina 
ir Armėnija galinčios irgi pasi
rašyti. Bet Gruzija, Moldavija ir 

trys Pabaltijo-Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos respublikos kovoja už 
visišką nepriklausomybę nuo 
Kremliaus ir sako nepasirašy
siančios minėto susitarimo. 

Lygios t e i sės 
Žemesnieji įstatymų leidimo 

rūmai, kurie dabar vadinami 
Tautybių rūmais, bus vadinami 
nauju pavadinimu — Respub
likų rūmais, kuriuos sudarys 
delegatai iš visų respublikų. 
Anksčiau buvo nustatyta , jog 
Aukšt iej i rūmai v a d i n s i s 
Sąjungos rūmais, kuriuos turėjo 
sudaryti tiesioginiu žmonių 
balsavimu išrinkti kandidatai . 
J ie būtų galėję Respublikų 
rūmų nutarimus panaikinti 2/3 
balsų. Dabar šitas pasiūlymas 
panaikintas ir abeji rūmai turės 
lygias teises. Tačiau t a sutart is 
nenumato, kiek nar ių turės 
kiekvieni rūmai. 

Galutiniame tekste rašoma, 
jog respublikų ginčus arba 
g inčus t a r p r e spub l i kų i r 
sąjunginės vyriausybės spręs 
naujas Konstitucinis Teismas, 
kurio teisėjus skirs prezidentas 
ir abeji rūmai. 

Ta sutartimi suteikiama res
publikoms teisė r inkt i mokes
č ius , t a č i a u r e i k a l a u j a m a 
aukoti centrinei vvriausybei 
pagal nustatyta procentą, kuris 
t u r i būti s u t a r t a s vė l i au 
ateityje. 

Tuščia Medininkų muitinė prime
na, kad čia budėjo Lietuvos vyrai 
Pra važiuotojai čia sustoja, ir pamatę 
degančias žvakutes ir gėles — viską 
supranta be žodžių. 

Nuo šiol čia stovi kryžius, kurį. 
gausiai dalyvaujant žmonėms, pa 
šventino Vilniaus šv Mikalojaus 
bažnyčios vikaras kun J. Matulionis 
Kryžių pastatė Lietuvos kultūros fon 
do klubas. Pašventintą kryžių 
žmonės bučiavo, melsdami VieSpat; 
ir švč. Mergele Mariją apsaugoti nuo 
žūties Lietuvos sūnus. 

— Teisingumo departamento 
v i r š in inkas , vyriausias 
Generalinis prokuroras Diek 
Thornburgh, atsisveikino su 
savo bendradarbiais ir išsivežė, 
pagal tradiciją, padovanotą 
savo kabineto kėdę. Jis kan
didatuoja į Pennsylvanijos 
valstijos senatoriaus postą. 

Ko nesakė 
Landsbergis 

Vilnius. — Sovietų informa
cinės agentūros praneš imu, 
Lietuvos prezidentas V. Lands
bergis spaudos konferencijoje 
pasakė, kad bomba, susprogdin
t a prie sovietų Vidaus Reikalų 
kariuomenės kareivinių liepos 
31 d. naktį, t ikriausiai buvo 
išmesta iš pravažiuojančio auto
mobilio. Lietuvos AT infor
macinis biuras įgaliotas visiškai 
paneigti šią informaciją, praneš
damas, kad V. Landsbergis to
kio dalyko nėra sakęs , i r 
Lietuvos vadovybė tur i duome
nų, leidžiančių manyti , kad 
sprogdinimas buvo suderintas 
su Vidaus Reikalų ministerijos 
padaliniu Vilniuje. Tuo pačiu 
atkreipiamas dėmesys į prie
šišką propagandos kampaniją, 
vykdomą oficialiųjų sovietų in
formacijos priemonių nuo pat 
Nepriklausomybės a tkūr imo 
akto. Ši kampanija buvo itin 
suaktyvėjus i po k ruv inų jų 
sausio įvykių ir pastebimai 
sustiprėjo pastarosiomis dieno
mis, po naujo kruvino nusikal
timo Lietuvoje. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas. 
Laisvydas, Mažvilė, Saulenis. 

Rugpjūčio 18 d.: Agapitas. 
Ilona. Gendvile. Mantautas . 

Rugpjūčio 19 d.: Boleslovas. 
Argaudas. Šviesuolė, Talvina. 

Rugpjūčio 20 d.: Bernardas, 
Neringa. Tolvinas. Filberta. 

ORAS C H K ' A G O J E 

Saule teka 5:59. leidžiasi 7:49. 
Temperatūra šeštadienį 86 L, 

sekmadienį 79 1.. pirmadienį 77 
L, antradienj 80 1. 
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VAKARONĖ DAMUSIAMS 
SUGRĮŽUS 

Buvo atsitiktinai vėsus liepos 
mėnesio penktadienio vakaras. 
Ateitininkų namai prisipildė 
mėgstančiais vakarones ateiti
ninkais, svečiais ir net svečiais 
iš tolimos Lietuvos. Pet ras 
Kazlauskas, Ateitininku namų 
tarybos pirmininkas, pristatė 
ką tik iš Lietuvos grįžusius 
Jadvygą ir dr. Adolfą Damušius. 
kurie ten išbuvo visą mėnesį 
Juos pasveikino ir gėlėmis 
papuošė Irena Kazlauskienė. 

Ką Damušiai mums parvežė 
ir kodėl norėjome su jais pabū 
voti, dar jiems kaip reikiant 
neišsimiegojus? Spėju, kad nore 
ta išgirsti ką t ik išgyventus ir 
dar nenublukusius įspūdžius, 
patyrimus, informacijas, kurių 
visi taip laukiame. 

Pirmasis savo gausybe įspū
džių dalinosi Adolfas Darnusis, 
pasirinkdamas atsakyti į jo 
paties mestą pagalvoti mintį: 
„Ar laisvėjančioje Lietuvoje 
laisvėja ir auga jos žmonių dva
sia?" Atsakymų į šį klausimą jis 
pasirinko ieškoti dabartinėje 
Lietuvos spaudoje ir mokyklose, 
nes šios dvi institucijos galbūt 
daugiausiai prisideda prie žmo
gaus dvasinio formavimosi. 

Dabartinėje Lietuvoje dabar 
išeina arti 300 periodinių lei
dinių. Kalbėtojas suskirstė juos 
į penkias grupes, sustodamas 
trumpai prie kiekvienos. Pirmo 
ji grupė, sudaranti 55% visų lei
d in iu , yra kont ro l iuo jama 
demokratinės darbo partijos. 
Antroji grupė, sudaranti net 
36% visos spaudos, yra biznierių 
kontroliuojama. I šią grupe 
įeina geltonoji, arba porno 
grafinė spauda. Spaudos laisvės 
vardan, žmonių, ypač jaunimo 
dvasia yra teršiama. Tenden 
cingai spausdinama viskas, kad 
pa t raukus skaitytojo dėmėsi 
p i r k t i . Trečiajai grupei 
priklauso leidiniai, kuriuos 
kalbėtojas pavadino neutralia 
spauda, kaip ,.Gimtasis kraš
tas", „Jaunimo gretos"'. .Xietu-
vos aidas". Ji sudaro 7 5'"' visq 
leidinių. Ketvirtajai grupei 
priklauso kultūros ir meno ie: 
diniai; jie sudaro tik 1 ^ visos 
spaudos. Penktoji grupe. :r pat. 
mažiausia, tai katal ikiško; 
krikščioniškos krypties lei
diniai, kurie sudaro tik . 5 ^ 
(puse procento) visos spaudos 
Tiražai maži, trūksta žurnalis
tų ir spausdinimo priemonių. 

Ar mokyklos ugdo krikščio
nišką dvasią? Yra daug nepa
lankumų tikybos dėstymui. 
Jaučiasi ateistinė įtaka. Bažny 
čiai sunku kalbėti, nes taip il
gai apie religiją nebuvo viešai 
kalbama ir girdima. Tikybos 
mokytojų nedaug, nors jie dabar 
yra ruošiami. Kalbėtojas siūlė 
Lietuvoje pradėti ar tėt i prie 
religijos nuo krikščioniško auk 
Įėjimo. Sunku pr ie i t i prie 
studentų, nes jie yra išauklėti 
ateistiškoje dvasioje. Reikia juos 
sudominti , paliečiant jiems 
įdomius klausimus, pateikti 
jiems krikščioniškų pažiūru 
autorių medžiagą, liečiančią 
k r ikšč ionybę , socializmą, 
marksizmą. Kaip pavyzdžius jis 
siūlė Antano Paškaus ir Antano 
Maceinos knygas. 

Antroje dalyje kalbėjo Jadvy 
ga Damušienė. Jos t ikslas buvo 
perduoti šiek tiek įspūdžių iš 
kasdieninio gyvenimo Lie
tuvoje, kuriuos jie patyrė viešė
dami menesj laiko Damušiai 

buvo apsisprendę gyventi pri
vačiame, atskirame bute. Jie 
net prašė giminių, kad 
nepripildytų jų šaldytuvo svies 
tu, kiaušiniais ir kitais maisto 
produktais ir nesirūpintų jų 
kasdienine gerove. Jų tikslas 
buvo gyventi taip. kaip eiliniai 
piliečiai Lietuvoje gyvena. Tuo 
būdu susidarė įžvalgesnę da 
bartinio Lietuvos gyvenimo 
analizę. Jie norėjo patys patirti, 
ką reiškia rūpintis savo kas 
dienine buitimi, kai parduo
tuvėse t r ū k s t a net pačių 
bū t in iaus ių kasdieninių 
produktų. Pastebėjo, kad 
parduotuvėse patarnautojų la 
bai nedaug ir kartais reikia pri 
klausyti nuo jų malonės. Tiek 
parduotuvėse, tiek restoranuos*-
pastebėtas nemandagus ir nepa 
slaugus pa tarnavimas . Ne 
klientas yra teisus, kaip papra 
tę matyti šiame krašte, bet 
pa ta rnauto jas , nuo kurio 
priklauso ar būsi patenkintas 
Galima teisinti patarnautojus, 
kad tą nepaslaugumą ir ne 
mandagumą išugdė penkias 
dešimt metų trukusi sistema, 
kurioje tie tarnautojai išaugo. 
Maisto padėtis žymiai geresnė 
mažesniuose miesteliuose. Ten 
produktų pasirinkimas didesnis 
ir jų galima gauti be talonų. 

Bekeliaudami po Lietuvą, 
Jadvyga ir dr. Adolfas Damušiai 
turėjo progos žavėtis jos vasaros 
gamtos grožiu, gražiais miš
keliais, š ienapjūte , l aukų 
derliumi, gandrų lizdais... Ūki
ninkai Lietuvoj labai vargsta. 
Kalbėtoja sakė, kad steng
damiesi padėti Lietuvai, mes 
užmirštame kartais Lietuvos 
ūkininkus. Moterys kaupia 
bulves rankomis, javai ir šienas 
pakraunami ir vežami namo 
tais pačiais, mūsų vaikystėje 
matytais metodais. Reikėtų 
pirkti ir siųsti ūkininkams me
chanizuotus padargus, žemdir
bių gyvenimo palengvėjimui ir 
numažinimui „tarybinių šešė
lių" piktnaudojimo pavojų 

Kalbėtojai turėjo progos įsi
jungti ir į šimtatūkstantinę mi
n a , iš Telšių procesijoje ėjusią 
i Rainių miškelį, kur buvo 
šventinama Rainių miškelyje 
žuvusiems prisiminti koplyčia. 
Ten kun. Svarinskas sakė tai 
progai pritaikytą pamokslą. 
Stabtelėta ir Pirčiupyje, kur 
iškalta akmenyje mot inos 
statula, o pavardės lentoje 
priminė visus, kurie buvo čia 
sudeginti. Druskininkai žavėjo 
keliautojus Čiurlionio muzie 
jumi ir dabar jau atidarytu dail. 
Vytauto Jonyno muziejumi, kur 

Ateitininku šventėje Vokietijoje į/odi davusiai L'uiiar.ai Gaidimauskaitei. 
Vasario 16 gimnazijos mokinei, spalva* uždeda ^ -k Antn.-as Deksnys. 

Nuoti M. Šmitienės 

ATEITININKŲ NAMU 
GEGUŽINĖ 

Dėl susidariusių nepalankių 
aplinkybių, Ateitininku namų 
gegužinė iš rugpjūčio 25 d. 
nukeliama į rugsėjo 1 d. Dėl 
darbo dienos savaitgalio, ir 
lietuvių gydytojų posėdžių gre
t imame PL centre, diena nėra 
patogiausia, bet kito pasi
rinkimo neturėjome. 

Tikime, kad PLC rėmėjai, 
atsižvelgdami į mūsų nuolaidą 
Cen t ru i , nepamirš ir mus 
paremt i savo atsilankymu. 
Ateitininkų atsilankymas ir 
parama turėtų būti jų pareiga. 

Gegužinės pradžia 1 vai. p.p. 
Svečius Ateitininkų namuose 
l a u k s gardūs pietūs, gai
v i n a n t y s gėr imai , dovanų 
traukimai ir giedri nuotaika. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
DĖMESIUI 

Studentų ateitininkų savait
galis „Ugnis" rugpjūčio 23-25 
dienomis ruošiamas Ateiti 
ninku namuose, Lemonte. Visi 
kviečiami dalyvauti. Stovykla 
Dainavoje neįvyks dėl per mažai 
užsiregistravusių joje dalyvauti. 
Visais savaitgalio reikalais 
kreipkitės į Indrę Čuplinskaitę, 
tel. 416-533-7425. 

STUDIJA DIENOSE 
Lietuvoje Nr. 1 pažymėta roko 

muzikos g rupė , ,Fo je" iš 
Vilniaus, sėkmingai koncertą 
vusi Europoje ir Amerikoje, rug 
sėjo 1 d., sekmadienį, koncer 

ir su pačiu dailininku susitikta 
Po pašnekesio, kaip ir buvo 

tikėtasi, buvo nemažai klau 
simų. Atsakymai dar labiau iš 
ryškino ką Damušiai matė ir 
darė per tą mėnesį Lietuvoje 
Dr. Darnusis dalyvavo eilėje 
simpoziumų; 50 metų sukilimo 
simpoziume. Mokslo ir kūrybos 
simpoziume ir atskiruose uni 
versitetų fakultetuose. Trumpai 
buvo paliesta ir ateitininkų 
būklė Lietuvoje. Trūksta gero 
principų supratimo ir jų įgy 
vendinimo. Trūks ta patalpų 
susibūrimams ir stovyklaviečių, 
galinčių talpinti norintį jose 
dalyvauti jaunimą. 

Paminėta visa eilė gerų reiš 
kinių krašte, kaip: krašto elekt 
rizacija, geri asfaltuoti keliai ir 
kt. Prie ne taip jau gerų reiški 
nių priskirtini ir tendencingi 
nukrypimai spaudos laisvės var
dan. Kraštas yra teršiama^ 
pornografine spauda Plečiasi iš 
svetimų atnešti kultai ir liet': 
vio dvasiai svetimos religijos 

Po pašnekesio ir užsitęsusiu 
diskusijų buvo vaišinamasi. Iš 
ten dalyvavusių svečių iš Lietu 
vos, kai kurie pritarė kritiškai 
krašto ir žmonių analizei, tačiau 
buvo ir tokių, kuriem išnešti į 
viršų neg^t> vus reiškiniai buvo 
nepriin _ini ir net įžeidžiantys 
Patys vakaro kalbėtojai, o i: 
klausytojai teisino daug ne 
gerovių, kurias sukūrė 50 metų 
trukusi bolševikinė sist-ma, bet 
ne žmonių charakterį atspin 
dinčius bruožus. 

Aldona Kamantienė 

tuos muzikos vakare, Dainavos 
aunimo stovykloje jubiliejinio 

ateit ininku studijų savaitgalio 
metu. Pradžia 8 vai. vak 
Visuomenė, ypač j aun imas , 
kviečiama dalyvauti. 

Dž iugas J u k n y s , filoso 
iijos-teologijos studentas Vytau 
to Didžiojo universitete Kaune, 
pe rna i laimėjęs „ A t e i t i e s " 
žurnalo premiją, yra art imai 
susipazir.es su Lietuvos menu. 
Ateitininkų studijų savaitgalio 
metu skaitys paskaitą apie 
Lietuvos rneną ir menininkus, 
pakeisdamas anksčiau prama 
tytą ir skelbtą paskaitininke. 
Paskaita bus rugpjūčio 30 d., 
penktadienį , 8 vai. vaka re 
Dainavoje. 

Paulius Klimas mėgsta vaikš
čioti. Pr ie keletą metų j is 
žygiavo iš Rochester, NY, į Wa 
shingtoną, D.C., siekdamas 
Gražulio išlaisvinimo. Gražulis 
buvo -^laisvintas! Šįmet P. 
Klimas vadovavo laisvės žygiui 
per Pabaltijo kraštus. Jo žygis 
ir vė! s u s i l a u k ė pasau l io 
dėmesio. J is savo įspūdžiais, 
pailiustruodamas skaidrėmis, 
dalinsi^ su ateitininkų studijų 
dienu da lyv ia i s Dainavoje 
rugpjūčio 30 dieną. 9 vai. 
vakare. Visuomenė kviečiama 
su šiuo dinamišku akciologu 
arčiau susipažinti, dalyvaujant 
jo pranešime 

Kaip susprogdinti sustingimą 
ateitininkijoje? Tuo klausimu 
a tv i ro sva t s tybos įvyks 
Dainavoje ate ;; r inkų studijų 
dienu metu . Dalyvauja I. 
Ciuplinskaitė, Linas Udrys, dr. 
Saulius Kuprys ir dr. Judi ta 
C iup l in sk ienė . Moderuoja 
Almis Kuolas. Simpoziumas 
p r a m a t y t a s šeš tadienį , 
ugpjučio3l diena, 11 vai. rytą. 
Gintaras Žylys, deputatas iš 

Druskininkų, inžinierius ir 
menininkas, pranešime apie 
pol i t inę padėtį Lietuvoje, 
plačiau aptars Ateities forumą. 
Tai įvyks rugsėjo 1 dieną, 
sekmadienį, 5 vai. po pietų 
Dainavoje, kur vyks ateitininku 
studijų dienos. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

„Kristaus perversmo dvasia: 
jos apraiškos Lietuvoje". Tai 
papildytas pranešimo formula
v imas . Pranešimas įvyks 
Dainavoje rugpjūčio 31 d., 4 vai. 
po pietų. Jį pateiks kun. dr. Kęs
tutis Trimakas ateitininkų stu
dijų dienų met u. Studijų dienos 
prasidės rugpjūčio 30 dieną. 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6 4 4 1 8 . P u l M k l R d . , Chicago. IL 

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

Valandos susitarus 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

3 4 W n t BurHngton, tol. (708) 5 1 2 0084 
Weatmont , IL 

Valandos pagal susitarimą 

I G N A S G . L A B A N A U S K A S , M . D . 
SpeoaiyOe — Kaulu c sv 3' j 

ligos ir chirurgija 
Holy CroM. 2701 W 68 St Chicago 

Tel (312)471-5573 
9830 S FMc^ana Chicago R'dge. iL 

T««. (708) 423-03)3 . 425-9353 
Valandos paq.. SUSIET-.?. 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rrj St 
Tel (1-312) 735-7709 

2 ' 7 E 12 7-st St 
Lemont i L 60439 

Tel. (708) 2 5 7 2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Rob«rt t Road 

Hlckory Hlll» 

Te l . (708) 598-2131 

Valandos pagai susitarimą 

P r i e v a i š i ų s ta lo D a i n a v o s stov> k l . i vu t. • D*>4;n«j. A u - i t ; t ! i i k « f e d e r a c i j o s n v . , u . , - . k u n 

d r V C u k u r a « K a i r ė j e - , . Iš A t e i t i n i n k ų g y v e n i m o ' i t - d . k t . m u * Joną . teteikia 

DR. VILIUS MIK A IT IS 
>E MOS OAK' ARAS 'P CHIRIJR3AS 

FamRy M»dlcH Cl'nlc 
217 E 127 St. — L»monl IL 60439 
P'.K'auso Palos CoTvu^ty Hospta' ' 

S'ive' Ooss Hospitai 
valandos pagal susitarimą 

T * (708) 257-22(5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1 -312) 767 7575 
5780 Archer Ava. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Aneeteztjoe Ir į k N t m o 

gydymo epocleltstal 
Sherman l igon in į Elgm IL 

Tel. 708 888 8976 
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DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln H w y . (Hwy. 3 0 ) 
Olympla F le lda, I I I . 
Tol . (708) 7 4 8 - 0 0 3 3 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - V IDAUS L IGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ l igoninėms 

2434 W . 71 Stroot, Chicago 
T o l . (1-312) 434-5849 (veikia 24 v a i ) 

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

Kab. ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 - 4 4 7 7 ; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

6 4 4 9 So. P u l M k l Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmct 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
ttečd uzdarylaa. ketvd 1-3 v .pp . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kodzle A v a . , Chicago 
(1-312) 778-8969 arba (1-312) 4 8 9 - 4 4 4 1 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
CDOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. K E N N E T H J . Y E R K E S 
DR. M A G O A L E N B E U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pana ln lnkam* nuola ida 

4 0 0 7 W . 59 St . 
Tai . ( 3 1 2 ) 7 3 5 - 5 5 5 6 

5 0 7 S. GHbort. LaGrango, IL. 
Tai . ( 7 0 8 ) 352 -4487 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Bui ld ing 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

PETER STECY, M.D. 
CESAR J. HERRERA, M.D. 

šird ies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų ( 7 0 8 ) 584 -5527 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
6 1 3 2 S. Kodz le , Chicago, I I I . 

Ta i . ( 1 - 3 1 2 ) 9 2 5 - 2 6 7 0 
1185 Dunda* A v a . , Elgln, I I I . 6 0 1 2 0 

Tai. ( 7 0 8 ) 742 -0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo l igos 
Mechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į n a m u s 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hil ls IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pacj.ii susitarimą 

Tai . kabineto Ir bu to : (708 )652 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501b A v a . , C icero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt I 2 : k . i 4 v a l popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S . Robertą R d . , Hlckory Hll ls. IL 
1 mylia ( vakarus nuo Har lem Ave 
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Teisingumo troškimas 

IŠGELBSTI 
SKRIAUDŽIAMĄJĮ 
IR SKRIAUDĖJĄ 

UKRAINIEČIŲ KELIAS Į LAISVĘ 
IR NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Rimties valandėlei 

Komunizmo niokkjamoe tau
pos pajoto neapykantos jau<mn 
svetimam yk'ipiu^'i' •'•••: ieškojo 
priedų, kūnuos galėtų baust ' , 
kankint i ir įkvėpti baimę 
nepasitikėjimą ir ne.ipvkantą. 
knip sako Lietuvos Aukščiau 
SIOSMS tarybos pirmininką-- V v 
tfci^as Lar-dsbe^is . kalbė 
damas Norvegijos Oslo konfe
rencijoje Jis ten pasakė aGtvh - • 
apie Sovietų Sąjunga, bet ir apie 
'ietuvius ir Lietuvą, pasiskel 
busią laisva ir nepriklausoma 

• b e . 
Eš tikrųjų neapykanta ir I 

tas žmogų pažemina, nors ta: 
yra nukreipia priešpriešą Ji k 
priešas nori sunaikinti tauta- i 
2«~<irv>s. Bet daugelis tik žiūri ir 
opHi't ' • • - i t -'rką, kaip 
sako V. L'ndsbereis. 

,.Gal ir todė! V a k a r ų 
demokratij e ilgaaa buvo apro
bavusios „ R T ' U ta ikos" va 
rianta - tegu sovietai domi-
: u -y :•-•• • o '!/!-!' AA •'• š a r j 
satelitiniuose protel • n 
tce" V; 1^'i'į ir tremia žara n 

geriau yra nematyti ši 
didelio, didžiausio v-su laikų 
k->p. kad tik nebūtų mažesnių 
karu*" (Aidai. Nr. 2, 1991.85). 

Jis kalba t pie Europos vals
tybes, negalinčias ar nenorin
čias matyti, tikrovės Rytuose, 
nors ten milijonai žmonių 
naik'nami, kankinami skriau
džiami. ..Gal i»- todėl Vakarų 
Europa net dabar atrodo kei«tai. 
nedorai susirūpinusi, kad ji 
Kytu Europos pavasari traktuo 
ja kaip bauginančia žiemos des 
tabili/aeiįa" «t.pJ. J i s atvirai 
kalba Vakarams apie Vakarus, 
apie Amerika ir Europą, kurios 
labiau yra susirūpinusio^ sovie
tines imperijos išlaikymo, negu 
skriaudžiamu žmogumi. 

Ir t a s dvMvpumas regimas vi 
šiems, ku r r nori tai matyti. Ne
reikia atvykusių ;š Lietuvos,jau 
labiau iš par lamento, kuri 
r inkt i paskat ino Sovietų 
Sąjungos vadas ii i" nauji 
• • -.- j i" ; , . . , , •.•!•• k a d ( • • 

mis priemonėmis daugel] 
metų buvo skr iaudž iami , 
ki • kinami, marinami ir šalčiui 
bei ' kiesiem: d r r b a m s 
p; sm*.' t nekal 

Nors buvo dirbtinai keliama 
komunistmė neapykanta „bau 
dies priešams", bet lietuvių 
tauta, kaip tauta, neturi tos 
•ioap\k-int'>s Ji di ag »Ij H r t , i 
kovojo p> u-š kril - ionybės 
nesėji ' du, v< i '• prievartą ir 
blogą ' 'i: i. bet tai nebuvo 
kerštas, o tik gynimasis nuo 
priešų Jie nenorėjo žmonių 
• |i ..*;, o tik [u turi . žemės 
vergų 

fr sovietų " nia buvo 
g ndžiama baime, neapyki nta 
n nepasitk i rnu Atsirado ne 
tik dh ogi ! i : ' ' I J1' nukent T •'" 
ir minusiu už savo idealus, bet 
taip r"', h* išdavikų, prisi 
taikėlių, kurie parsidavė u/ 
doooo • kas • i Hek I N ! •:• resni 
gj venimą, nors baimės 

Tačiauk ' rriųtauta, kaip tas 
legendinis Feniksas iš pelenu, 
prisikėlė p<» p'rmnjo Vare. fjriii 
vus didžiosioms imperijoms, be 
,, įįįo i..>)š'n ir jokios neapykan 
t , i ai buvo taniom amžina tra 
dir»ja. kad niek H i0i 'tebuvo 

rethmi na •'-• - ' • t t !•• būti 

,.. •;•!•' del ' • i tautos 
l i 'kumo stigliava 

Toįs ngun as. i oi I rnaa ir 
į ravo v 

lietm e. Taio Dat viso

je tautoje buvo troškimas, kad 
t e i s i n g u m a s v i e š p a t a u t ų 
žmonėse ir viešajame gyvenime. 
Tautos okupaci ja , persekio
jimai, t rėmimai , sąmoningas 
genocidas iššaukė kovos dvasią, 
no r? neiššaukė keršto noro prie
šui. 

Juo labiau dabar žadinamas 
pasyvus pas ip r i e š in imas be 
keršto ir neapykantos net tiems 
teroris tams, kurie sąmoningai 
žudo žmones, kad vėl įvarytų 
baimę ir neapykantą. Priešai ir 
dabar nori savuosius sukiršyti, 
-upykint i . ginčus sukelti, kaip 
pagrindinį veiksmą, kad drums-
<• t <• . -id'u v ie galėtų lengviai 
žuvauti apdumtas žuveles. 

Te i s inga i V Landsberg is 
kalba, kad ..pavojų tautoms 
ke l i a n e d e m o k r a t i n ė s ir 
ant idemokrat inės visuomenės 
įė£os. kurios savais tikslais, o 
gal dėl savo netobulos pri 
gimties palaiko baimę — nepa
sitikėjimą — neapykantą" (t.p.). 
Save demokrat inėmis laikan 
čios tau tos tai tur i žinoti. 

Lietuviu tautos kelias į laisvę 
ir nepr ik lausoma gyvenimą 
nėra visų supras tas Vieni bijo 
pajudinti imperiją, kiti bijo ar 
nenori griūvančios imperijos. 
J ie mato joje sau prekybos ir 
pramonės gaminiu rinką. Mažos 
valstybės, kurios bent pradžioje 
t ik pagalbos reikalauja, nes per 
daugelį metų yra nuskriaustos 
ir jų t u r t a s sunaikintas , nėra 
Vakarams naudingos prekybai. 
Kad jų žmonės vergauja, kad jie 
kankinami ir naikinami, tai 
mažai kam svarbu. Gal svarbu 
t ik mažos ioms va l s tybėms . 
kurios jam turi savo tradicijas ir 
nebijo didžiųjų imper i jų 
griuvimo. 

V. Landsbergis ir pabrėžia, 
kad svetimo baimė buvo tik 
s k i e p i j a m a Ta i . . sus i jęs 
pažeminimo nemalonumas fdis 
konfortas' . todėl ir neapykanta 

galbūt šis kompleksas at
sp ind i a r c h i t i p i š k a i s ena 
pirminiu genčių jauseną"" ' t .p. 

Lietuva yra kitokia Ji yra 
ieškanti savo kelio, nors iš-
<i\ venanti n sunkias penkias
d e š i m t i e s m e t ų ža i zdas . 
..Krikščionybė atnešė ar t imo 
samprata , kalba Landsbergis. 
'•> :hilo nebe vien apie lyčių, bet 
Ir apie žmonių, apie pasaulio 
meilę Tš tiesų, nejauku būtu 

tyti žmonija kryžkelėje 
kur iant i ar t imo meile — ar 
žudanti svetimo neapykanta" 
t.p. 87). Dėlto jis dar aiškiau 
kalba apie Lietuvą, prisike
l i anč ia ir save s u r a d u s i ą . 
.Lietuviai ir kiti . gyvenantys 

Lietuvoje, turi apsiginti kar tu , 
išvien. Priešai — ne tautos, o 
n e ž m o n i š k u m a s , ne t e i sybė , 
t a i k s t y m a s i s su n e t e i s y b e 
aplink ir savyje. Priešas — ir 
baimė, ir baimės paskatinimas. 
Turėtų būti gėda. jei tavęs kas 
bijo" 't . 87). 

Baimės ir savųjų nepasitikę 
jimo nugalėjimas, matymas sve 
timųju žmonių, o ne tautos yra 
Lietuvos kelias j laisvę, valsty
binę nepriklausomybę. į praei
ties ir tradicijų atgaivinimą. 
Lietuvis tur i būti l ietuviu, 
nepaisant jo gadinimo, ateis-
nnės įtakos. Vakaru abejingo 
elgesio su skriaudžiama tau ta . 
I "uviai turi ne tik ieškoti, bet 
radę ir eiti savo laisves keliu, 
vieningai spręsti, kad greičiau 
a t i t a i s y t ų t a i , k a s y r a 
sugadinta 

P S 

Po pirmojo pasaulinio karo 
1918 m. Ukrainos Centrinė 
taryba paskelbė nepriklausomą 
suvereninę Ukrainos respublika 
su sos t ine Kijevu, bet po 
nesėkmingų kovų vėl buvo oku
puota raudonosios armijos, 
sudarytas sovietinis teritorinis 
administracinis vienetas, pa
vadintas Ukrainos socialistine 
respublika, visiškai pavaldžia 
Maskvai. 

Ukraina yra turtingas kraš
tas, ne be reikalo vadinamas 
Rusijos turtų aruodu, todėl 

Kremlius stengiasi neišleisti iš 
savo kon t ro lė s . U k r a i n a 
pasižymi mineralinėmis žalia
vomis, pramone ir žemės ūkiu. 
Kraštas sudaro tik 2,7^ visos 
Sovietų Sąjungos ploto, bet turi 
20ac jos dirbamos žemės ir išau
gina 24c£ javų. 

J A V prez iden tas Kijeve 

Kai ne sen i a i Ukrainoje 
lankėsi JAV prezidentas G. 
Bushas. jis Kijeve kalbėjo, kad 
VVashingtonas remia Ukrainos 
r e i k a l a v i m u s dėl didesnės 
respublikai laisvės, bet pritaria 
Sovietų federacijos planams, 
nepakenkiant Gorbačiovui ir jo 
vykdomoms reformoms. 

Ukrainiečiai , kurie siekia 
nepriklausomybės nuo Mask
vos, prezidentą Busbą pavadino 
Gorbačiovo pasiuntiniu. Jie su
ruošė demonstracijas. Buvo 
nešiojami plakatai su užrašais: 
,.Jei hūti imperijos dalimi yra 
kilnu, tai kodėl Amerika išjos 
pasitraukė?" „Mes esame aler
giški Sovietų Sąjungai. Bushas 
turi pagelbėti mums, o ne Sovie
t a m s , ne r e spub l ika i , bet 
žmonėms, kovojantiems už 
laisvę"'. Ukrainiečiai skundėsi, 
kad j ie y r a ekonomiškai 
išnaudojami. Centrinė valdžia 4 
kartus išjų paima daugiau negu 
jiems duoda. Tai tikrai kla
siškas kolonializmo pavyzdys. 
Daugelis ukrainiečių įstojimą i 
Sąjunga laiko parsidavimu. 

Nors Ukraina yra davusi prin
cipinį sutikima įeiti į Sąjungą, 
bet. prieš pasirašant sutartį, dar 
bus svarstoma, kokiomis sąly
gomis . Ukra inos vadovai 
aiškina, kad jie sieksią pilnos 
nepriklausomybės, bet turi 
pereiti laikinąjį laikotarpį, 
kuriame įsijungtų savo noru į 
konfederacija suvereniniu vals
tybių, iš kurios ji galėtų vėliau 
laisvai atsiskirti. 

Lvovo g u b e r n a t o r i u s J A V 

Neseniai Amerikoje lankėsi 

IGNAS MKDZ1UKAS 

Lvovo gubernatorius Viačeslaw 
Čornovil, buvęs sąžinės kalinys, 
išbuvęs sovietu kalėjimuose 15 
metų. Jis pagalėjo Vakaruose 
1965-66 m. per slaptus Ukrainos 
intelektualų teismus, kai žinios 
apie tai buvo perduotos į Vaka
rus, ir buvo išspausdinta knyga 
,.Černobilio užiašai". Jis laimė
jo tarptautinio žurnalizmo pre
miją ir buvo priimtas garbės 
nariu į tarptautinį PEN klubą. 
Be administracinių pareigų, jis 
yra redaktorių Ukrainiečių 
žurnalo ir Helsinkio grupės 
tarybos narys 

Paklaustas žurnalistų, ką jis 
pabrėžia savo vuituose JAV, 
s a k ė esąs nustebęs, jog 
Amerikos administracijos parei
gūnai vis dar nesupranta fakto, 
kad Sovietų Sąjunga žlunga dėl 
politinių ir ekonominių priežas
čių. Imperija paremta politine 
ideologija, kurios pagrinde — 
utopistinė komunizmo ideolo
gija. Sistema, nežiūrint pakarto
t inų pažadų, visiškai save 
diskreditavo. Dargi kariniai 
išpuoliai sugniuždyti jėga 
tau t inę suverenumo dvasią 
Baltijos valstybėse ir Gruzijoje 
nebuvo sėkmir^i Kontroliuoti 
Sovietų Sąjungoje tokioje terito
rijoje iš centro vra neįmanoma. 
Amerikiečiai turi suprasti, kad 
istorijos eiga negali būt i 
sulaikyta. Sovietų Sąjungos 
subyrėjimas yra neišvengiamas. 
Visi mato, kad kraštas gali atsi
gauti tik atsisakęs nevykusios 
s i s temos, pereidamas į 
demokratiją ir laisvą rinką. 

Ukrainiečiai vra nusistatė or 
ganizuoti karines jėgas savo 
teritorijoje, kad išvengtų įvykiu, 
palietusių Lietuvą. Savo kari
niams daliniams jie numato su
daryti žymiai geresnes sąlygas, 
negu jas turi sovietų armijos 
daliniai. Jei kas Vakaruose 
mano, kad Sovietų armija yra 
paklusni griežtiesiems ko
munistams tai labai klysta. Uk
rainiečių politikos veikėjai, susi
t ikę su aukšto rango kari
ninkais, kurių daliniai yra 
Ukrainoje, įsitikino, kad jų 
tarpe yra dt mokratinių reformų 
šalininku, k urie sako niekad ne
siųstų sav karių panaudojant 
ginklus pr:eš vietos žmones, 

siekiančius daugiau laisvės. 

Santykiai su mažumomis 

Ukraino; nėra mažumų pro
blemų, kurias sovietai panaudo
ja sukelti konfliktus prieš vie

tos administraciją ir gyventojus, 
kaltinant juos nacionalizmu. 
Rukh — Ukrainos demokratinio 
nepriklausomybės sąjūdžio pa
ruošta programa numato, kad 
demokratinėje Ukrainoje rusai, 
kuri yra didžiausia mažuma, gy
vens geriau negu Rusijoje, o žy
dai geriau negu Izraelyje. Kai 
Ukrainoje buvo pravestas refe
rendumas, rusai, gyvenantieji 
Vakarų Ukrainoje, balsavo 
beveik be išimčių už Nepri
klausomybę. Žydai ir kitos tau
tos Ukrainoje jaučiasi saugūs. 

Šiuo metu ukrainiečiai susi
rūpinę pritraukti Vakarų inves
tuotojus. Sąlygos tam yra palan
kios. Kraštas turi daug žaliavų 
ir pigios darbo jėgos. Privati
zuojant įmones ir kuriant ben
dras su užsieniečiais, dėl žemų 
gamybos kaštų eksportuojami 
gaminiai į užsienį duotų kraštui 
ir įmonių dalininkams gerą 
pelną. 

Ukrainos gyventojai, kurių 
šiuo metu priskaitoma apie 52 
milijonai, labai nukentėjo Stali
no siautimo laikotarpyje ir 
vėliau, kada ūkininkai buvo 
prievarta varomi į kolchozus. 
Turtingiausiame krašte buvo 
priversti badauti, tremiami į 
koncentracijos lagerius, laikomi 
kalėjimuose. Apie 5 milijonai 
ukrainiečių žuvo nuo bolševikų 
sukelto bado ir kitų genocidui 
vartotų priemonių. Vykdant 
planingą ukrainiečių rusifika
ciją, respublikoje buvo ap
gyvendinta apie 3 milijonai 
rusų. 

Sovietų propagandistai gąs
dina, kad Ukraina ir kitos 
respublikos, besivaduodamos iš 
imperinių varžtų, gali pakryp
ti į totalitarizmą. Bet tai neturi 
jokio pagrindo. Visa eiga 
priklausys nuo Vakarų demok
ratijų pastangų. Labai svarbu, 
kad Vakarai užmegztų ryšius su 
respublikomis ir jų demokra
tinėmis institucijomis t miestų 
savivaldybėmis), tada perėjimas 
į privatizaciją būtų sklandesnis 
ir grei tesnis. Tik Vakarų 
pagalba ukrainiečiai, kaip ir ki
tos respublikos, tikisi pasiekti 
daugiau laisvių ir pagaliau 
žengti nepriklausomybės keliu. 

DIEVO MALONĖ -
VYNMEDIS 

Dievo karalystė yra jumyse, 
daugiau širdžių gelmėje, negu 
juoda oda įrištose maldaknygė
se. Arba krikščionybė yra gyvas 
ir veiksmingas Evangelijos įsa
kymams klusnumas, arba ap
gaulingas farizeizmo, kalbant 
krikščionių kalba, pakaitalas. 

G. Papini 

Vienybės su Dievu tiesa ir rei
kalas pavaizduojamas vynme
džio ir šakelių santykiu. Ka
mieno ir šakų prigimtis yra ta 
pati. Vynmedis savo syvus per
duoda ir šakelėms tiek jų 
gyvastingumo, tiek ir vaisin
gumo palaikymui. Perkėlus šį 
gamtos dėsnį į dvasinį gyveni
mą, reiškia, kad yra būtina 
mokinių priklausomybė nuo 
Kristaus, jei jie nori būti 
dvasiškai gyvi ir duoti gausių 
dvasinių vaisių. Atsiskyrimas 
nuo Kristaus reiškia ne tik 
dvasinį bevaisiškumą, bet dar ir 
amžinąją mirtį. Nepakanka tad, 
kad Kristus mus moko žodžiu ir 
pavyzdžiu, — reikia, kad jis 
mums perteiktų savo gyvybę ar
ba malonę, būtiną kiekvienam 
geram ir nuopelningam darbui. 
Parafrazuojant tad alegorijos 
žodžius, ga l ima t a ip juos 
išaiškinti: kaip šakelės negali 
duoti vaisių, jei nepasilieka su
jungtos su vynmedžio kamienu, 
taip ir jūs (kalba Kristus) jei 
nepasiliksite manyje tikėjimu ir 
meile, negalėsite duoti gerųjų 
darbų vaisių, o jei tokių vaisių 
neduosite, būsite pasmerkti ir į 
amžinąją ugnį įmesti. 

Ši Jono Evangelijos alegorija 
yra labai svarbi teologijos mok
sle apie malonę. Čia prieš pela-
gijonų ereziją mokoma apie 
visuotinį malonės būtinumą 
kiekvienam nuopelningam dar
bui. Malonė čia nupiešta kaip 
išganinga Kristaus, Dievo ir 
Gelbėtojo įtaka į sielas, kad jos 
gyventų dieviškuoju gyvenimu 
ir atliktų nuopelningų darbų. 
Šalia to kamieno — Kristaus 
nėra išganymo. Bet drauge čia 
suponuojama i r tikinčiųjų 
laisva valia ir su Dievo malone 
bendradarbiavimas. Įsakyme 
pasilikti Kristuje, vykdant jo 
žodžius ir jį mylint, yra daug 
daugiau negu vien tik tikėjimas 
ir jo vieno nepakanka dvasios 
gyvenimui palaikyti ir geriems 
darbams atlikti. Panašus į šios 
alegorijos mokslą yra šv. Pau
liaus mokslas apie mistinį Kris
taus kūną — Bažnyčią. Šv. Pau
lius intymią, vitalinę ir vaisingą 
vienybę ta rp Kristaus ir tikin
čiųjų mato kūno narių ir galvos 
tarpusavio ryšio vaizde. Šv. 
Paulius buvo didelis psicho
logas. Jis niekad iš akių neišlei
džia žmogaus prigimties. O tuo 
tarpu pas Joną Kristus tą pačią 
tiesą paduoda paimtu iš gamtos 
vaizdu. Šių dviejų vaizdų 
mokslą Tridento susirinkimas 

panaudojo nutarime apie žmo
gaus nuteisinimą, kur sakoma: 
„Tas pats Kristus tiek, kaip 
galva kūno nariams (Ef.4,15), 
tiek kaip vynmedis į šakeles 
(Jn.15.5) nuolat teikia jėgos,kuri 
visus darbus lydi ir be kurios 
žmogaus darbai negali būt i 
Dievui malonūs ir žmogui nuo
pelningi" (Ses.VI,cap.l6). 

Viešpats rodos tiek paprasta 
ir suprantama alegorija apie 
vynmedžio ir šakelių sąryšį, 
atskleidžia aukščiausią malonės 
paslapt į — paslapt į mūsų 
gyvenimo Dievuje per meilę. Jei 
norime gyventi Dieve, su Dievu 
ir dėl Dievo, turime Dievą 
mylėti i r šia meile su juo 
supanašėti savo darbais — 
vaisiais. 

Vynmedžio ir jo šakelių ale
gorija įkvėpė pirmųjų amžių 
krikščioniškąjį meną. Seniau
siose katakombose dažnas vaiz
das y ra vynmedis su savo 
šakomis. Pagonių mene vynuo
gių rinkimas reiškė mirtį, o pas 
krikščionis tai yra išraiška 
mistinio vynuogyno — Kristaus 
Atpirkėjo, kuris save pavadino: 
„Aš esu tikras vynmedis." Kar
tais vynmedis kirkščioniška-
jame mene reiškia taip pat ir 
Eucharistiją. 

Senojo Šv. Klemenso baziliko
je Romoje yra nuostabi absidos 
mozaika simboliškai pavaizduo
janti, kaip žalias vynuogynas 
apvaisinamas Kristaus kryžiu
mi iš dangaus. Iš vynmedžio ir 
kryžiaus kamieno išplaukia 
keturios upės, kurios pasaulį ap
valo ir palaisto Dievo žodžiu. Po 
mozaikiniu paveikslu yra toks 
parašas: Kristaus Bažnyčia 
lyginama su šiuo vynmedžiu, 
kurį Senasis įstatymas aparė, o 
Kryžius išželdino**. 

J .V . 

KIEK KATALIKŲ 
PASAULYJE 

Pasaulyje yra daugiau kaip 
919 milijonų katalikų — 17.5% 
visų pasaulio gyventojų, pagal 
Vatikano statistikas. Katalikų 
skaičiaus daugėjimas atitiko 
bendrai pasaulio gyventojų au
gimo greitį. 

Duonos kvapas yra geras, 
druskos skonis yra geras, bet 
vaikui meilė yra geriausia. 

Turkų patarlė 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
K Ę S T U T I S R A D V I L Ė N A S 
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Nenorėjau su juo skirtis. Laukiau progos. Prie 
kryžkelės buvo rodyklė su įrašu: Plauen ! km. O ten 
iau buvo maskolių žemė. Pasigirdo užpakalyje auto 
signalas. Kolona pradėjo lenkti kapitono džv pas. Kairieji 
ratai ėjo griovio dugnu, o dešinieji krantu Įsivažiavęs 
prie pirmo sunkvežimio šoferio, grasinamas jam 
kumščiu reikalavo sustoti . Kapitono įsakymu 
sunkvežimiai suvažiavo į ten pat buvusi.; Dievą, ap
sisuko — kolona grižo atgal Buvę arčiau ^rdėjo. būk 
tai kapitonas seržantą baręs, kam jis vežv- oas rusus 
Seržantas atsakęs, kad tokių kolonu jis daug rusams 
nuvežęs ir viskas. Dabar kolonos priekyje važiavo kapi
tonas. Privažiavęs autostradą Berlir Nuernberg 
pasuko j pietus. Pravažiavę Beyreuth atvykome 
i vyriausią pragarą — Nuernberg! 

Iš visa ko atrodė, kad gyvename pareinamoje 
stovykloje. Sovietu politrukai lydimi JAV Karo Polici
jos MP budėjo stovykos rajone Išeiti į miestą leidimų 
išduodavo kiekvienai dienai, berods, dvidešimt du. Iš 
grįžtančiųjų prie vartų budinti MP atimdavo, kad kitą 
dieną kas nors jais nepasinaudotu. Tokii 
leidžiami rašteliai vakare turėjo sugrįžti i 
tai buvo atsakingas amerikiečiu ad n 
stovyklos komendantas kpt J. Šukys. P«-
stovyklą leidimai duodami nebuvo 
amerikiečių saugomo lagerio nebuvo suntaa. Galėjai 
išeiti į miestą ir negrįžti, bet tuo atveju "arėjai atsi-

būdu visi 
• aštinę. Už 
nistracijai 
kelti į kita 
'abegti iš 

sveikinti su savo asmenišku „turtu". Eidamas su 
leidžiamu rašteliu i miestą nešdamasis lagaminą ne
būsi išleistas. Todėl tokia kontrolė mums buvo, anot 
kaimietiškos išminties: — Kaip koja įkirsta. 

Nežinau kieno tai protekcija viena šeima gavo 
leidimą išsikelti kitur. Aš įsipiršau, kad prie ju „kargo" 
į vežimą priimtu ir mano porą lagaminų. Nors tas 
vežimas buvo didelis, bet arklius atstojo žmonės. Tokia 
laimė lydėjo pabėgėlius už Tėvynės ribų. Tą rytą. kai 
toji šeima buvo pasiruošusi ištrūkti į laisvę, ponia 
Šukienė dirbo raštinėje. Jinai man sukombinavo lei
džiamą rašteli išeiti į miestą. Kai ryte ėjome per var
tus, aš kaip talkininkas stūmiau vežimą. MP patikri
nus mano leidimą praleido. Dar kartą „Dievo Paukš
telis" pakėlęs sparnus išskrido į laisvę. Bet kaip toli 
nuskrisi ir kaip ilgai tąja laisve tu džiaugsiesi? Kol 
suokalbininkai ir verteivos pakirs tau sparnus. 

Trečiadienis, liepos 11 d. Iš Nuernberg išvykau 
traukiniu 10:30 vai. Wuerzburg kryptimi. Pakeliui 
mane suviliojo ir pavergė ne per toliausia dešinėje 
pusėje gelžkelio plevėsuojanti lietuviška Trispalvė. 
Išmetės lagaminus iššokau iš vagono ir patraukiau jos 
kryptimi. Tai buvo tik kūrimosi stadijoje Seligendstatdt 
lietuvių stovykla. Komiteto raštinėje įsiregistravau 
kaip ir nuolatiniam apsigyvenimui. Vienas iš raštinės 
nusivedęs aprodė patalpas. Remontas dar nepilnai 
užbaigtas. Didžioji patalpa lentų pertvara buvo dali
nama į dvi dalis. Vienoje pusėje bus apgyvendintas 
..žirgynas", o kitoje „mergynas". Viename kampe ant 
lovos knarkė tų patalpų įnamis taip. kad net lentų per
tvarai dantys barškėjo. Netoli jo tyliai niūniavo į 
dekolte pora „žirgelių" su linksmų plaučių ir švelnaus 
balselio partnerėmis. 

Visa aprodęs komiteto atstovas paskyrė man jau 
paklotą lova. užtiestą amerikiečiu kariška antklode. Tai 

ir visas „žirgeliui" kambario apstatymas. Jaučiausi 
visu kuo aprūpintas. Išėjau atsikvėpti tyru oru, kurio 
Nuernberge buvau pasigedęs. Netrukus sugrįžau atgal. 
Kokio tai stimuliatoriaus pagalba nuotaikos vis tai
sėsi. Nugirdę, kad yra naujas įnamis, mandagiai kvie
tė jungtis į kompaniją — t ik vienam stikleliui pirma
jai pažinčiai. Man atsisakius nepaliko šykštūs ap
dovanoti mane įvairaus skonio epitetais. Bet at
sisakydamas to simbolinio stiklelio, palikau ištikimas 
jau pilnai prinokusiam savo būdui. Niekuomet ne
buvau mėgėjas slampinėti apie geriančius, tykoti, kol 
kas pasiūlys kokio raugo gurkšnelį. Neviliojo mane bet 
kokie birzgalai, jeigu nežinojau jų sudėties ir paskir
ties. Taip ir išvengiau to simbolinio „pagrabui" skir
to stiklelio... 

Nieko nelaukdamas kri tau į lovą. Nors buvau iš
vargęs, bet užmigti negalėjau. Mano miegus nubai-
dydavo linksmojo žanro operetės arijos. Jau gerokai po 
vidurnakčio pažadintas iš miego nepaprastų garsų, 
supra tau , kad iš to pa t ies kampelio skl inda 
tragikonvulsi jų dejonės. Prieš rytą pasigirdo 
moteriškas balsas; 

— Vajėzau, jis miršta! 
Savo svajų ir jausmų gelmėse pritariau ir aš: 
— Ilsėkis, brangus tautieti, palikęs svetimoje 

žemėje. Esu liudininkas tavo priešmirtinių kančių. Te
būnie pavyzdžiu kitiems! 

Ketvirtadienis, liepos 12 d. Išaušo gražus saulė
tas rytas. Atvažiavo amerikiečių kariškas daktaras. 
Kitą baliaus dalyvį išsiuntė į ligoninę. Iš merginų daly
vavusių nugėrime. tik viena išjų vaikštinėjo po kiemą 
šaukdama: 

— Gelbėkite! Aš nematau!... 
(Bus daugiau) 

• 
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PRISIMENANT 
MEDININKUOSE 

ŽUVUSIUS 
Gedulo dienos apeigos Lietuvos 

pasiuntinybėje Washingtone 

GRAŽUS JUBILIEJUS MISCELLANEOUS 

Penktadieni, rugpjūčio 2 die
ną, Lietuvos pasiuntinybės 
vėliava buvo paženklinta juodu 
kaspinu ir nuleista iki puses 
stiebo. Tuo prasidėjo pa
siuntinybės surengtos apeigos 
prisiminti Medininkuose žuvu
sius muitines pareigūnus — 
Mindaugą Balavaką, Juozą 
Janionį. Algimantą Juozaką. 
Algirdą Kazlauską. Antaną 
Musteikį. Stanislovą Orlavičių 
ir Ričardą Rabavičiu. Apeigas 
pravedė Danelė Vidutienė, pa
siuntinybės pareigūnė, ir Aud
rius Kirvelaitis. kuris šią 
vasarą stažavosi pasiuntinybėje. 

Dvidešimt keturių valandų 
budėjimas prasidėjo Stasio Lozo
raičio, Lietuvos atstovo Wa-
shington. DC ir prie Šventojo 
Sosto sveikinimu, atsiųstu iš 
Romos. ..Šią naktį jūs ne tiktai 
išreikšit savo liūdesį dėl įvyku
sios tragedijos, kuri pažeidžia 
Lietuvos teises ir visas 
žmoniškumo normas, bet taip 
pat dar karta parodysit visiems 
savo prisirišimą prie laisvės ir 
demokratijos principu". Jis taip 
pat išreiškė viltį, kad Amerika 
nuolat prisimins, kad ji gimė. 
augo ir stiprėjo tų pačių prin
cipų dvasioje. 

Senatoriai Bill Bradley . 
Alfonse D'Amato. Alan Dixon. 
Barbara Mikulskį. Benjamin 
Cardin. Steny Hoyer ir Bill Sar-
palius. raštiškai išreikšdami 
užuojautą Lietuvos tautai, pa
brėžė panašumus tarp Lietuvos 
ir Jungtinių Amerikos Valsty 
bių. Senatorius Alfonse D'Ama
to (D-NY) rašė: ..Lietuva yra la
bai panaši į kitą kraštą, kuris 
prieš daugelį metų šaukėsi 
nepriklausomybės. To krašto 
žmonės taip pat giliai pasi
aukojo — ir tas kraštas po kiek 
laiko tapo ta didžiąja valstybe, 
kurią vadiname Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis. J i yra 
tapusi nepriklausomybės ir 

^demokratijos simboliu visam 
"pasauliui". 

Senatorių pareiškimuose bu 
vo sukauptas liūdesys ir pyktis. 
Senatorius Bill Sarpalius rašė: 
pasirašius sutartį su Sovietų 
Sąjunga, prezidentas Bush iš
vyko į Ukrainą, visiškai aplenk
damas Lietuvą. „Kodėl jis 
neaplankė Lietuvos ir nepama 
tė žmones, raudančius gatvėse, 
ir nepamatė tankų tebeoku-
puojančių televizijos bokštą...? 
Kodėl pasaulio lab iaus ia i 
demokrat inio kraš to pre 
zidentas vengė šio didingo, tai 
kingo krašto? Lietuva prašo 
tiktai to. kad jai būtų su 
grąžinta laisvė ir nepriklau
somybė, kurijai priklauso. ...Aš 
esu aplankęs Lietuvą du kartus, 
pats pamačiau jos kovą ir ilgiuo 
si aplankyti nepriklausoma 
Lietuvą". 

Senatorius Benjamin Cardin. 
kuris taip pat neseniai lankėsi 
Lietuvoje, savo pareiškime rašė: 
,,Atėjo laikas, kad Sovietų 
Sąjunga pripažintų Pabaltijo ne
priklausomybę. Šių žudynių 
akivaizdoje Jungtinės Amerikos 
Valstybės turi padvigubinti 

Nė viena epidemija nėra taip 
išsiplatinusi, kaip liežuvavimas. 
Jis kalba visomis kalbomis, 
visomis tarmėmis, pradedant 
skalbyklų žargonu ir baigiant 
rūmų akcentu: jis yra toks pat 
dažnas ..teisingųjų farizėjų". 
kaip ir paprastų muitininkų 
svečias. Liežuvavimas yra dau
giau išspaudęs ašarų už visas 
maro ir choleros epidemijas. Jis 
pražudo ne tuos. kurie juo serga. 

savo įsipareigojimą Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės atga
vimui". 

Senatorių pareiškimams nuai
dėjus, buvo uždegtos septynios 
žvakės ir vaikų padėtos ant 
laiptų prie vainiko, mininčio 
žuvusius. Dalyviai guldė gėles 
prie žvakių žuvusiųjų atmi
nimui. Danelė Vidutienė ska 
tino dalyvius melstis už Tomą 
Šerną, kuris buvo muitinėje 
peršautas ir išlikęs gyvas. Ilga
sis nakties budėjimas prasidėjo. 

Išaušus rytui ir dienai kais
tam, vietiniai lietuviai pasikeis
dami rinkosi budėti prie pa
siuntinybės. Minėjimo mintys 
buvo suvestos poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžiais: „...čia 
guli mūsų vaikai, ir mes aprau-
dame jų žūtį, nesuprasdami, 
kad jie jau priklauso istorijai, 
kad jie dabar šildosi sužvarbu
sias rankas prie Amžinosios 
ugnies kar tu su didžiausiais 
mūsų tautos vyrais. Lietuva 
pasilenkia prie jų ir užkloja juos 
amžina laisve. ...kokie mes 
stiprūs, kai mano ranka tavo 
rankoje, o tavo ranka jo ranko 
je. Šitoje visą Lietuvą apka 
binusioje r a n k ų grandinėje 
amžinai jausime ir jų... gy
venkime ir kovokime jų švie 
soje". Tegul jie ilsisi ramybėje. 

Ginta T. Palubinskaitė 
Draugo korespondentė 

Washington. DC 

nuovo Don Bosco l i e tuv ių 
saleziečių gimi-7-ijos direkto
rium. 

Dabar kun. S:asys Petraitis 
gyvena L'Aąuiia mieste sale
ziečių įstaigoje ir talkina įvai
riuose darbuose 

Gimtinėje — Jokūbaičiuose 
gyvena kun. S'.asio brolis Si
meonas su šeima. Prieš porą 
metų Simeonas su dukra Liuda 
aplankė kun. Stasį. Tai buvo 
jaudinantis bro!:4 susitikimas 
po 60 metų. 

Giminės, draugai ir pažįstami 
linki kun. Stasiui ilgiausių 
metų ir apsilankymo Lietuvoje. 

Kun. Stasys Petraitis - sukaktuvi
ninkas 

Praeitų metų birželio 23 d. 
L'Aquila Italijoje 50-ties metų 
kunigystės sukaktį atšventė 
kun Stasys Petraitis, salezietis. 

Kun. Stasys gimė 1912 m. 
spalio 28 d. Jokūbaičių km., 
Girdžių parapijoje. Raseinių ap
skrityje. 

Baigęs Jurbarko „Saulės" 
gimnazijos 5 klases, įstojo į 
saleziečių centro lietuviams 
skirtą Perosa Argentina įstaigą 
Italijoje. Filosofijos mokslus bai
gė Belgijoje. 1937 m. grįžo Itali
jon ir, baigęs teologiją, 1940 m. 
birželio 23 d. buvo įšventintos 
kunigu. 

Ėjo Castelnuovo Don Bosco 
noviciato magistro pagelbininko 
pareigas, o vėliau buvo paskir
tas tos pačios įstaigos ekonomu. 
Nuo 1945 m. iki 1958 m. Vati
kane ėjo „L'Osservatore Ro
mano" dienraščio administrato
riaus pareigas. Tų pačių metų 
rudenį buvo paskirtas Castel-

$100 NUOLAIDA 
Visų firmų aparatams! 
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Išbandymo laikas — 30 dienų. 
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N'uotr. G. Petrauskienės 
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Elektros ir namų apšildymo 
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INTERNATIONAL 
TRAVELCONSULTANTS 

9525 SO. 79TH AVENUE. HICKORY HILLS, IL 60457—2259 U.S.A. 
RUDENS IR ŽIEMOS KELIONĖS Į LIETUVĄ 

26 rugpjūčio — 11 rugsėjo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

06 rugsėjo — 22 rugsėjo / u naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

16 rugsėjo — 02 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

20 rugsėjo iki 06 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

23 rugsėjo — 13 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

27 rugsėjo iki 27 spalio / 28 NAKTYS VILNIUS, 1 naktis Kopenhaga. 

04 spalio ik: 29 spalio / U naktų Vilnius. 1 naktis Kopenhaga. 

KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio. 
Kainon įskaitant ..Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

NAUJŲJŲ M E T Ų SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio Kainon įskaitant 
..Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

VASARIO 16-TOJI . 14 vasario iki 01 kovo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis 
Kopenhaga 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS! 

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, 
ILLINOIS 60457 , TELEFONAS: (708) 430-7272. 
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9901-A 

9902-S 

9 9 0 3 S 

9904 -S 

9 9 0 5 S 

9 9 0 6 S 

9907 -OC 

9908 -D 

Nr. 9 9 0 9 D 

Nr. 9910 -F 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30<*fc pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3 2 0 8 V i W n t 95 th Strat 

Ta*. — (708 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
(312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E. R . 

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

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu >' 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 

Tel. 776-1486 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

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

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

Catering 
6216 S. Archer A ve. 

Chicago, IL 60638 
Tel . 581-8500 

DĖMESIO KELIAUJANTYS Į LIE
TUVĄ! Ar norite apsistoti Vilniaus 
centre? Dviejų kamb. butas $25 už 

dieną. Kreiptis: (Indianapolis) 
317-578-3437. 

PERKRAUSTOME (Movlng) 
Sąžiningai, prieinama kaina! 

Kreiptis į Vytą, tel. 312-471-2239 

Jei kalbate angliškai, mano 
agentūra gali jums padėti surast 
darbą prižiūrėti vaikus arba 
senelius. Kreipkitės: Rosalie, tel. 
312-649-0822 

Atttokaml n a m ų v idaus remon
t o da rba i ; ka lamas „ s i d i n g " , 
dengiami stogai. Skambint i : 

Sigitui 3 1 2 - 5 8 5 - 8 0 7 4 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. M S - M 2 4 . Nuo 8 ryte Iki 6 v.v. 

Kalbėti lietuviškai 

Pigiai a t l iekame visus namų vi
daus ir lauko remonto darbus: 
statome priestatus, garažus. Koky
bė + „ re fe rences" . 

T e l . 3 1 2 - 4 3 4 - 9 6 7 8 

APLANKYKITE LIETUVĄ! 
Skriskite iš Floridos pato
giausiu susisiekimu už 
žemiausią kainą. Nuo 
$1,197.00 ten ir atgal iš 
Tampa via Helsinki į Rigą/ 
Tallin. Primokant traukinio 
ar lėktuvo kainą į Vilnių 

(maždaug 
$130.00-$138.00). 

SAFARIS, 4340 Duhme 
Rd. MacMra Beach, Flo
rida (813) 398-7413 arba 
JUOZAS ARAS MIEŽE 
US (813) 360-6052. 

Norinčius giminėms, draugams ar 
bažnyčiai dovanoti 2 mlag. butą 
8000 ag. ft. VILNIUJE kreipkitės: 
t e l . 008-464-3403 , (leave a 
message); Vilnius, t e l . 20-07-04. 

PAMATYKITE LIETUVĄ K R O P E S -
6tV IR K VARGŲ! išsinuomokite 
automobili su šoferiu Kaina $40 į die
ną. „Var i " 10 žmonių — $751 dieną il
gesniam laikui — su nuolaida Kretp-

" • ) 317-57S-3437 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

S^ GREIT 
PARDUODA 

S? 

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 vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

Girtus r2l 
KMIEC1K REAITORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

436 > S. Ardier Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti n,i-
mus. kreipkitės j Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , sąžin ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

PARDUODAMAS NAMAS 
9328 S. Major (2 M. Į vakarus nuo Canlral) 
Gahma apž-jren sekmadieniais 12-4 v p p 
(mokėjimas $4.000. mėnesinis rrckestis 
$1.300 Pilnai atremontuotas. 3 mieg kamr> . 
centrl saldymas Vart* $131,000. Skam
binkite 312-247-2791. K?lbėMe angliukai 
pahk'te ..message 

DAYTONA BEACH. FL 
Sav parduoda 3 mieg 2 garažų 
modernišką namą 1 b l . iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v r, iki 5 v p.p. 

Ta i . 312-847-2226 

Or^sįi 3 MIS 

M 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn. Illinois 60453 

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

ASTA T. M IKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja Įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

IEŠKO DARBO 

4 8 m. moteris ieško bet kokio 
darbo. Gali slaugyti ligonius ar 
prižiūrėti vaikus. 

Te l . 708-423-0130 

HELP VVANTED 

Skubiai reikalinga auklė one i m vaiko 
5 d savaitėle Palos Heights Galima 
gyventi kartu arba kasdien atvažiuoti 
Pageidaujama, kad šiek tiek suprasta ang 
liškai Kreiptis Danguo lė , t e l . 
708-361-3852. 

IEŠKOMA K0MPANIJ0NE 
Pabūti su moterim apie 6 savaites Michi-
gane prie ežero, vasarnamyje — nedaugiau 
kaip 50 m amžiaus Skambinkite tarp 1-5 
v. p p 

1-708-562-5583 

MASTER PLUM8ING 
COMPANY 

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

REAL ESTATE 

ra 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzia Ava., 

Chicago, IL 80629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Viai agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Q MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Bllnstrubiene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tel . 436-7878 

/ • ^ , - REALMART, INC. 
V - ^ n t t l I J C - 6602 S. Pulaski, 

2 | Chicago, IL 60629 
312-767-0600 

H MLS 

„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
t a r i n i ar BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
re, 312-778-3971 

FIRST R A T E REAL ESTATE 
A U Š R A K R I Š Č I Ū N A I T Ė 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstove 
Patarnauja lietuvių, anglų 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namų 

(vertinimas 
' Perkame ir 
parduodame namus 

' Apartmentus ir žemę 
' Pensininkams 

nuolaida 
" Greitas ir sąžmngas 

patarnavimas 

ir 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 
( 3 1 2 ) 767 -2400 

4545 W 67th Street. Chicago. IL 60629 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
su baldais ir šaldytuvu vienam 
asmeniui. Prie gero susisiekimo. 

Kreiptis to l . 312-471-4263 

Išnuomojamas 5 kamb. 3 mieg. 
gražus, šviesus butas antrame . 
aukšte. Su šiluma ir elektra; 73 ir ! 
Richmond apyl. Kreiptis: tel . j 
312-476-2929 po 6 v.v. 

. . .. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
pirmame aukšte Marquette Pk. 
apyl Page idau jam i vyresn io 
amžiaus žmonės. Skambinti po 5 
v. p.p. tel. 312-436-9401 

IEŠKO BUTO 
Šeima su vienu valku nori Išnuomoti 
2-3 mieg kamb butą/namą su valg 
kamb pietų ar pietvakarių priemies
čiuose Bnghton Pk arba Marquette Pk 
I vakarus nuo California Ave Prašome 
skambinti: 312-737 1138. 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phona (312) 581-4111 

J 

NEW GREEN CARD LOTTERY 
lt you were born m LITHUANIA YOU CAN WIN A GREEN CARD REGISTER NOW 
BECAUSE THE FIRST 40.000 OUALIFIED PEOPLE who register vvill WIN their 
GREEN CARDS FIRST COME'FIRST SERVED' WE CAN MAKE SURE YOUR 
APPLICATION WILL BE AMONG THE VERY FIRST' 
OURDEATLINEISAUGUST31. 1991 WE VVILL FILE AT 12 01 A M ON FILING 
OAY Spouses and children ot a vvmner wili also get Green Cards Appucants 
may file from withm the United States or irom aDroad 

CALL SIDNEY ELFMAN (21?) 766 5300 for details Fax: (212) 571-4306 

BROVVN ELFMAN 8. TORRES. Attorneys 
15 Park Row. New York. N Y 10038 

Visa. Master Card. Amencan Express Accepied 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 
STAMBI AUKA BAŽNYČIAI 

Šioje nausėdijoje gyvenantys 
lietuviai neturi nei savos baž
nyčios, nei salės susibūrimams. 
Tad jau daugiau kaip dešimt
metis naudojamės lietuviškoms 
pamaldoms ir susibūrimams 
Prince of Peace katalikų parapi
ja. Palankus klebonas lietu
viams leidžia kas antrą mėnesio 
sekmadienį turėti lietuviškas 
pamaldas, o po pamaldų lei
džiama naudotis prie bažnyčios 
esama sale. Išsikėlus ir mirus 
kun. dr. K. Ruibiui nebeturime 
lietuvio kunigo, tačiau šią 
problemą lengvai išsprendėme, 
gavę tos parapijos kunigą 
Ričardą Grasso, kuris nepap
rastai rūpestingai ir su malo
numu lietuviams teikia dvasi
nius patarnavimus. 

Ši nausėd i j a pa lyginant 
jauna, čia pirmieji lietuviai 
pasirodė prieš dvidešimt metų. 
Tai buvo dr. Jonas ir Aldona 
Sandargai, Adolfas ir Viktorija 
Andruliai. Juozas Jacikas ir čia 
rašantis su žmona įsigiję nuo
savybę. Netrukus buvo šau
kiami susirinkimai, į kuriuos 
atvykdavo iki 60 senosios kar
tos ar lietuvių kilmės lietuvių. 
Po to ši puiki prie gražaus Atlan
to prigludusi kurortinė vieta 
sus i laukė daugiau dėmesio 
iš norinčių įsikurti Floridoje. Ir 
per pastaruosius keliolika metų 
mūsų nausėdija skaičiuoja iki 
150 čia įsikūrusių lietuvių. 
Veikia lietuvių klubas, LB 
apylinkė. Balfo skyrius, ALT s-
gos skyrius, turime gražiai dai
nuojantį muz. Antano Skridulio 
vadovaujamą chorą Sietyną, 
kuris ir veža šio telkinio lie
tuvių kultūrinio gyvenimo di
džiąją dalį. Sietynas gieda ir 
lietuvių pamaldose bažnyčioje. 

Kadangi eilę metų naudoja
mės Prince of Peace katalikų 
bažnyčia ir kitomis pamaldomis 
ir teatsilyginame tik simbo
liškai, tai pradėjus šiai parapi
jai statyti naują Prince of Peace 
bažnyčią kilo mintis ir lie
tuviams prisidėti savo auka. Ini
ciatyvos ėmėsi Gediminas La
penas. Jis ir vykdė „Naujos 
bažnyčios statybai paremti 
vajų" visoje nausėdijoje. Tenka 
pažymėti, kad į šį sumanymą 
atsiliepė beveik visi šio telkinio 
lietuviai ir suaukojo 4,400 dol., 
kurie įteikiami Prince of Peace 

bažnyčios klebonui. Statyba jau 
vyksta. Numatoma gal net šį 
rudenį šią naują bažnyčią 
pašventinti. Bažnyčios statybos 
rėmėjų lentoje bus įrašyta: 
,,Daytona Beach Lietuviai", 
žinoma, tekstas bus angliškas. 
Gediminas Lapenas, baigęs 
aukų rinkimą, pasidžiaugė šios 
nausėdijos lietuvių dosnumu ir 
v is iems dėkoja. Aukotojų 
sąrašuose daugiau kaip 88 
asmenys. Daugelis aukojo po 
šimtinę ir daugiau. 

Šia auka bus įamžinti čia 
gyvenę lietuviai ir drauge bus 
padėka šios parapijos klebonui 
už suteiktas galimybes lietu
viams naudotis bažnyčia ir 
kitomis patalpomis. 

LIETUVIU FONDO 
ĮGALIOTINIS PRAŠO 

Šių metų liepos mėn. sukako 
dveji metai , kai man teko 
pradėti eiti Lietuvių Fondo 
įga l io t in io pareigas . Šios 
pareigos labai nedėkingos, nes 
surištos su prašymu įstoti ar 
aukoti Lietuvių Fondui. Šia pro
ga noriu nuoširdžiai padėkoti 
šio telkinio ir kitur gyvenan
tiems lietuviams, kurie taip 
nuoš i rdž ia i į įgaliotinio 
prašymus, laiškus atsiliepė su 
konkrečiais įnašais į Lietuvių 
Fondą. Atsiliepė su dešimtimi, 
dviem, vienu tūkstančiu nema
žai, palygint i , šio telkinio 
lietuvių. Atsiliepė papildydami 
savo ankstyvesnius įnašus, at
siliepė įamžindami savo myli

muosius mirusiuosius tėvus, 
brolius, giminaičius. Atsiliepė 
turtingi ir mažiau pasiturintys. 
Tuo labai džiaugiuosi ir visiems 
lieku Lietuvių Fondo vardu 
dėkingas. Su viltimi žvelgiu į 
ateitį, kad ir dar neatsiliepę į 
įgaliotinio prašymus atsilieps. 

Šia proga noriu kreiptis į 
visus jau esančius Lietuvių Fon
do narius šiuo reikalu. Iki š.m. 
rugsėjo mėn. prašau visus na
rius, kurie dar man nesate 
įteikę savo nuotraukų, atsiųsti 
man jas su vardo, pavardės, 
gimimo ar mirusiųjų mirimo 
metais, profesija, aprašymu. 
Nuot raukos bus dedamos 
numatomame išleisti Lietuvių 
Fondo vardyne-albume sekan
čiais metais. Tie, kurie savo 
nuotraukas esate pasiuntę Lie
tuvių Fondui betarpiškai, nebe-
siųskite įgaliotiniui. Laiku 
negavus nuotraukų, manysime, 
kad savo nuotraukų įdėti į LF 
albumą nepageidaujate. Tada 
įgaliotinis nesiims sau kaltės, 
kad aprašymai ir nuotraukos 
albuman nepateko. 

Ateityje įgaliotinis numato 
paruošti platų šio telkinio 
Lietuvių Fondo veiklos prane
šimą, o taip pat bus prisiminti 
ir didesnieji aukotojai . 
Patogumo dėlei duodu savo 
adresą: Jurgis Janušaitis, 8 
Talo Girele, Port Orange , 
Florida, 32118. 

Ju rg i s J a n u š a i t i s 

St. Petersburg, Fla. 

VEDYBINĖ SUKAKTIS 

St. Petersburgo lietuvių tel 
kinio darbštūs nariai Bronė ir 
Juozas Taorai savo 50-ties metų 
vedybinę sukaktį a t šventė 
liepos 14 d. šv. Mišiomis pran
ciškonų koplyčioje. Mišias 
atnašavo ir sukaktuvininkams 
palaiminimą suteikė kun. dr. 
M. Čyvas. Taip pat jis pamaldų 
metu perskaitė sukaktuvinin
kams gautą apaštal iškąj į 
palaiminimą. Pamaldose daly
vavo keturi sukaktuvininkų 
sūnūs su šeimomis ir būrys gi
minių, draugų bei kaimynų. 

Po pamaldų visi buvo pakvies
ti pietums į Trade Winds vieš
butį, kur sukaktuvininkams 
buvo sugiedota , , I lgiausių 
metų". Šeimos vardu pietų 
metu kalbėjo jauniausias sūnus 
Gintautas, nušviesdamas savo 
tėvų nueitą gyvenimo kelią ir 
savo ir brolių vardu padėko
damas už rūpestį ir pasiauko
jimą juos auklėjant bei moksli
nant. „Kai tenka auginti savo 
pačių šeimas, tik dabar mes 
suprantame, kiek daug mūsų tė
vai pasiaukojo dėl mūsų!" 

Giminių bei kaimynų vardu 
pasveikino inž. V. Mažeika, 
tikras kaimynas dar iš Lietuvos, 
pažymėdamas sukaktuvininkų 
darbštumą pavyzdingai tvar 
kant savo ūkį Lietuvoje. 

Savo šeimai ir visiems pietų 
dalyviams padėkojo sukaktuvi
ninkas Juozas Taoras ir pakvie
tė visus pasisvečiuoti savo 
namuose. Besisvečiuojant Tao-
rų namuose, sūnus Gintautas 
vaizdžiai nupasakojo savo įspū 
džius iš kelionės Lietuvoje, 
pažymėdamas, jog aplankė savo 
tėvų gimtąsias vietas, vaikščiojo 
jų numintais takais ir parodė 
įdomią vaizdajuostę iš tos 
kelionės. 

Bronės Puodžiukaitės ir Juozo 
Taoro sutuoktuvės įvyko Kiau
norių parapijos bažnyčioje. 
Šaulių apskr . 1941 m. rugpjūčio 
2 d. Palikę savuosius namus 
gražioje Pašiaušės apylinkėje, 
kaip ir dauguma iš mūsų, perėję 
stovyklas Vokietijoje, JAV-ėse 
apsigyveno Pittsburgo mieste. 
Čia abu sunkiai dirbdami išau
gino ketur is sūnus , kaip 
ąžuolus, ir išleido visus į 
mokslus, o patys, sulaukę pen
sijos amžiaus, apsigyveno Flo
ridoje St. Petersburg Beach. 

Juozas turi lietuviškų pašto 
ženklų, pinigų, laikraščių ir 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 17 d. 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

Amžinybėn iškeliavus, jo žmoną, mano 
Mamytę LIALIĄ, dukrą KRISTINĄ su vyru 

krikšto 
ROLAN-

DU, sūnų MARIJŲ ir kitus gimines bei artimuosius 
šioje skaudžioje atsiskyrimo valandoje aš 
žmona Kristina nuoširdžiai užjaučiame. 

Rimas 

ir mano 

Stankus 

Po krikštynų Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje Iš kairės: prel. J. Kučingis, sol. 
A Pavasaris, kūmas Šautino Neri. Regina (Pavasarytė) Neri su naujagimiu Kristijonu, jos vyras 
Giovanni Neri su sūnum Vincentu. Regina Pavasarienė ir kūma Eugenija Pavasarytė bei svečiai. 

Laiškas 
„Drauge" (1991.VIII. 13 d.) 

pasirodė du puikūs straipsniai, 
pažiūrėję ,tikrovei į akis ' . Tai 
J.Z. ,,Ką reiškia išeivija Lietu 
vos ūkiniame ats is ta tyme" ir 
Antano Juodvalkio „Atvykstan 
tieji iš Lietuvos". 

Gal dabar atėjo laikas išeiviu 
organizacijoms rimtai peržiūrėti 
savo bendradarbiavimo meto 
dus ir ryšius su visokiomis in 
stitucijomis Lietuvoje. Tiek 
mūsų tautiečiai tėvynėje, tiek 
mes čia pradedame matyti , kas 
mūsų veikloje neša gerų vaisiu, 
kas ne. Kokie asmenys verti 
paramos, kad jie Lietuvai, o ne 
tik sau taptų vertingi. Kokie 
projektai daug pigiau įvykdomi 
Lietuvoje. Bet tuo pačiu tokių 
projektų efektingesnei veiklai 
gal reikia išeivių rankos — net 
išteklių kontrolės, jei dauguma 
pinigų ateina iš čia. Mes paga
liau esame išmokę per dešiint 
mečius ne tik taupyti, bet ir 
žiūrėti, kad kiekvienas centas 
eitų numatytam tikslui, o ne 
veiklios organizacijos išlai
kymui. Žinoma, ne visi išeiviai 
yra to išmokę, kada pasižiūri j 
mūsiškes organizacijas... Bet 
tikėkimės, kad efektingų veiks
nių atsiras. Išeiviai, būdami 
atrankesni su savo pinigais ir 
prisidėdami prie projektų tie
siogiai savo organizaciniais su
gebėjimais, gali daug geriau 
pasitarnauti numatytų planų 

daug įvairių kitokių lietuviškų 
retenybių kolekcijas. J is dažnai 
su ruoš ia parodė les ne t ik 
savųjų, bet ir amerikiečių tarpe. 
Visuose šiuose darbuose jam 
daug padeda jo žmona Bronė. 

Šį gražu pagerbimą savo tė
vams suruošė visi sūnūs, su 
šeimomis suvažiavę pas tėvus iš 
įvairiu Amerikos kampų. Su 
kaktuvininkai j iems reiškia 
nuoširdžią padėką už tai . 

St . Všk. 

įvykdyme, negu šiaip skirdami 
pinigus geranoriams tautie 
čiams jų visiškai nuožiūrai. 
Viskam yra išimčių, bet neto
lima pa t i r t i s parodo, kad 
daugiausia verta išeivių viso
kioms organizacijoms glaudžiau 
dirbti su tautiečiais, kad kiek
vienas skirtas kokiais geram 
tikslui dolens būtų tinkamai 

panaudotas. Ekonominėje srity
je irgi laukiama patrauklios dir
vos Lietuvoje tiek prekybai, tiek 
pramonei, kad išeiviai galėtu 
tiesiogiai ten dalyvauti, nes dar 
bas kartu daug daugiau moko, 
nei šimtai paskaitų, kurių 
naudą tik už keliu metų tepa-
matysime. 

J o n a s P a b e d i n s k a s 

A.tA. 
JONUI SUKAUSKUI 

mirus,j<> Voliui žurnalistui ANTANUI SUKAUSKUI 
ir šeini -r. reiškiame gilią užuojautą. 

LZS-gos Detroito skyriaus 
Žurnalistai 

Tešviečia Amžinoji Šviesa 

A.tA. 
BRONEI MARTINAITIENEI, 

mūsų draugijos narei. Guodžiame liūdinti vyrą 
PETRĄ ir visą velionės šeimą. 

Lietuvos Dukterų draugija 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

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

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

keliautojai. Parūpiname iškvietimus. Nuo rugpjūčio 15 d. 
s ie j imo Į Rygą kainos papigintos. Vietų skaičius ribotas 

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

Mylimam Vyrui, brangiam Tėveliui ir Broliui 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

j Amžinąja Tėvynę iškeliavus, liūdesyje likusiai 
žmonai LIALIAI. dukrai KRISTINAI su vyru 
ROLANDU, sūnui MARIJUI, sesei BIRUTEI SKO-
RUBSKIENEI su šeima, broliams - LEONUI. MIN 
TAUTUI, POVILUI ir jų šeimoms, uošvei JADVYGAI 
JELMOKIENEI bei k i t i ems g iminėms ir ar 
t imiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Vanda, Jonas, Valerija. Saulius ir 
Ramoną Stankai 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

— . - m* ... 

l-r H — 
... Lm"rT':ra&~ M l 1 

• i * n«p— m ^ — • 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 708-974-4410 

fiSJ midicind Fcdcral 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ki $100.000.00 

Apdrausti rederalmės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREE' 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254 4470 
MRIDGEVIEVV 

89 9 S MARLĖM AVE 
708) 598-9400 

EŪC 
UEN0ER 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQLETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2539 l*esl 7Nt Stred 

ChicaĮp. Ulinius 60629 
l-(312)-476-234r; 

Hills Funeral Home 
10201 Sui th Retcife Ro.ul 
Palos Hills Illinois fS04ri5 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 Suith 50A \ \ cn ik ' 

C kero Illinois WV>̂ 0 
700-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144<-> South S'tli \ \ on in 

(. uero. Illinois NV>̂ () 
708-652-1003 

Visus Ludotiiviu namus galite pasiekti 
skambindami 1-(3l2)-476-2345 

\ \ IHON> B PETKUS 
DON M l> V PITKUS 

DONAI I) M. PI IKL'S 

file:////cnik'
file:////onin


6 DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 17 d. 

x Šį sekmadienį, rugpjūčio 
18 d., 12 vai. Jaunimo centro 
kavinėje kalbės Valdas Adam 
kus ir apie Lietuvos žaidynes ir 
Medininkų žudynes. Visi kvie
čiami šia įdomia tema pasi
naudoti. Kviečia Lietuvių Bend
ruomenės Vidurio Vakarų apy
garda ir Margutis pasiklausyti. 

x Dana Dirvonienė, Lietu
vių Montessori draugijos mo
kyklos ..Žiburėlis" Lemonte ve
dėja, birželio mėn. lankėsi 
Lietuvoje su grupe amerikiečių 
auklėtojų, kurie skaitė paskai
tas įvairiomis temomis. Dana 
Dirvonienė skaitė paskaitas 
apie priešmokyklini auklėjimą 
Amerikoje ir Montessori meto
dą. Grupe globojo Vilniaus pe
dagoginis institutas ir Švietimo 
ministerija. 

x V i d a G a s p e r k a i t ė i r 
Dalia Tilindienė, auklėtojos iš 
Lietuvos, čia baigusios metų 
Montessori mokytojų paruošimo 
kursus , grįžusios aktyviai 
įsijungė į darbą. Vilniuje ir 
Kaune jos pravedė dviejų sa
vaičių mokytojų pasitobulinimo 
kursus, pristatydamos Montes
sori principus. Lankytojos turėjo 
progos praktikuotis Montessori 
medžiaga Vilniuje 103 darže
lyje, kur įrengta graži klasė. 
Kaune ..Drobės" darželyje. 
Lietuvių fondo, Amerikos 
Montessori draugijos, Vydūno 
fondo ir Lietuvių Montessori 
draugijos joms skirtos stipendi
jos buvo didelė parama čia studi
juojant. 

x l i e t . Montessori Kriauče-
liūnų Vardo Vaikų Namelių 
1991-92 mokslo metai prasi
dės rugsėjo 5 d. Vaikų Na
meliai priima auklėtinius nuo 2 
metų 9 mėn. amžiaus. Kviečia
me tėvelius užregistruoti savo 
mažuosius vaikų nameliuose. 
2743 W. 69 St., Chicago. IL 
60629 trečia_:enį, rugsėjo 4 d. 
7 v.v. ir po registracijos pasilikti 
trumpam, bet labai svarbiam 
susirinkimui. 

(sk) 

x Firma „ S t u m b r a s " siūlo 
geras paslaugas! Atvykusiems 
iš Lietuvos organizuojame 
ekskursijas: ..Great America". 
Niagaros kr ioklys , Florida 
(Disneyland, Daytona Beach). 
Atvežame ir nuvežame i New 
York ir VVashington aerouostus 
atvykstančius į svečius gimines 
ir draugus. Vaikams nuolaida: 
iki 5 m. 60<2, iki 10 m. - 20%. 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

(sk) 
x Optical Studio, 2620 W. 

71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk ienę . Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i r m a d . ir antrd. 
uždaryta . 

(sk) 

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

(ak.) 
x Baltic Monuments, Inc., 

2621 W. 71 Street. Chicago. IL 
Tel. 1312)476-2882. Visų rūsiu 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(ak.) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Dengiama Ir talcoma 
visų rūaių stogus 

Tai 312 434 9656 r-.» 

x Fil. kun. Juozas Vaišn\s , 
SJ , Akademinio Skautų sąjū
džio studijų dienose šeštadienį, 
rugpjūčio 24 d., 10 v.r. kalbės 
apie religinę padėtį Lietuvoje. 
Kun. Vaišnys taip pat koordi
nuos diskusijas apie politinę, 
ekonominę, kultūrinę ir švie
timo padėtį Lietuvoje. ASS 
studijų dienos rugpjūčio 23-25 d. 
vyks La Salle Manor, Plano, IL 

x Prof. Alfredas Bumb-
iauskas , Vilniaus universiteto 
istorijos fakulteto dekanas, 
a t ska i t ę s paskaitų kursą 
Lituanistikos seminare, vyku
siame La Salle Manor, Plano, 
IL, a te inant į penktadienį , 
rugpjūčio 23 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje kalbės 
„Šiandieninių Lietuvos pro
blemų istorinės ištakos". Vaka
ronę rengia ir visuomenę at
silankyti kviečia Lituanistikos 
seminaras. 

x Domicėlė Pe t ru ty tė yra 
išvykusi Lietuvon ilgesniam 
laikui. J i veda seminarus susi
domėjusioms Montessori me
todu auklėtojoms, lanko 
darželius, kurie bando p?rsior-
ganizuoti pritaikydami Montes
sori principus. 

x Adv. Vytenis Kirvelaitis, 
Linas Liubinskas ir Gintaras 
Baukus , jaunosios kartos pro
fesionalai, šį sekmadienį su 
amerikiečių finansininkų grupe 
išvyksta į Lietuvą skaityti 
p a s k a i t a s Druskin inkuose 
Lietuvos bankininkams ruo
šiamame seminare. Chicagon 
grįš rugsėjo 1 d. 

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 Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (70S) 425-7161. 

(sk) 

x R e s t o r a n a s „Seklyčia" 
atviras kasdieną nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Skanus lietu
viškas maistas. Salę galima 
naudoti įvairiems renginiams. 
Ligoniams ir nepajėgiems vy
resniems maistas išvežioja-
mas į namus. 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 312-
476-2655. 

(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 i kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreipt is į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
te rn Ave., Chicago, IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

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

(sk) 

x Altos pagalb in is f inansų 
komitetas, matydamas reikalą 
dėl susidėjusių aplinkybių, pa
blogėjusiu rajono ir nuolatinių 
apiplėšimų, nutarė, kad be jokių 
abejonių Altos įstaiga turi būti 
perkelta į geresnį rajoną. 
Persikėlimas į kitą rajoną ir 
raštinės inventoriaus įsigijimas 
yra susijęs su lėšomis. Tam 
tikslui komitetas išsiuntinėjo 
laiškus, kur iuose p rašoma 
visuomenės paramos. Altos 
veikla yra reikalinga ir bus 
reikalinga. Nenumeskite laiško, 
atsiliepkite nors kokia aukele. 

x Lie tuvos roko g r u p ė s 
„Foje" ir „Bix" šį sekmadienį, 
rugpjūčio 18 d., 7 vai. vak. kon
certuos China Club, Chicagos 
miesto centre , 616 Ful ton 
Street. Abi grupės dalį savo ho
noraro skiria Vilniuje sovietų 
sunaikintos radijo stoties at
statymui. Kluban įleidžiami su 
augę asmenys — 21 metų ir 
vyresni. 

x P a n e v ė ž i o „ C a r i t a s " 
talkos būrelio Chicagoje narių 
susirinkimas vyks rugpjūčio 31 
d. 3 vai. p.p. Seklyčioje. Šią va
sarą Lietuvoje naš la i tynus 
lankiusi R. Kučienė rodys vaiz
dajuostę ir iš Panevėž io 
„Caritas" globojamo našlaityno, 
kurį šis būrelis šelpė siuntinė
liais Kalėdų ir Velykų švenčių 
proga. Bus aptariama ir „Cari
tas" senelių namų steigimas 
Utenoje. Kviečiami visi nariai 
ir susidomėjusi visuomenė. 

x Frances I v a n a u s k a s iš 
Chicago, UI., grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Labai 
dėkojame. Mr. ir Mrs. F. Iva
nauskas į Ameriką atvyko 1924 
m. ir tuoj pat tapo „Draugo" 
skaitytojai. Nors jos regėjimas 
jau silpnas ir mažai pati gali 
ska i ty t i , be t vis l a u k i a 
laiškanešio su „Draugu", kurį 
jos sūnus arba dukra Elena 
Aleknienė j a i pe r ska i t o . 
Linkime geros sveikatos. 

x „ Ž A I B A S " N R . 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. Kreipt is : „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, IL 60457. te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x Radijas — sva rb iaus ia 
komunikaci jos pr iemonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s " ! 
Klausykitės „Rytmečio ekspre
so" nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Skelbimų r e i k a l a i s 
kreipkitės adresu P .O. Box 
3878, Oak P a r k , IL 80303 ar 
ba tel. (708) 524-9762. Laida gir
dima Illinois, Indiana bei Michi-
gan valstijose. Kartą išgirdę, 
tapsite nuolatiniais „Rytmečio 
ekspreso" klausytojais! 

(sk.) 

x Nuo $769 savai tė Pue r to 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
but is ( „ su i t e " ) su pilnu 
išlaikymu, įskaitant vietinius 
gėrimus. Informacijai kreiptis; 
AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU, 9727 S. Wes-
te rn Ave., Tel . 312-238-9787. 

(sk) 

Gubernatoriaus žmona Brenda Edgar „Draugo" redakcijoje. Iš kairės: Aldona Zailskai tė . Česlo
vas Grinevičius, administratorius kun. Petras Cibulskis ir gubernatoriaus žmona Brenda Edgar. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TEISĖS PATARĖJA -

LIETUVAITĖ 

Elena Kėželyte Govver, ne
seniai paskirta tekine patarėja 
Illinois gubernat riui Jim Edgar. 
Ji yra duktė žin< mų visuomeni
ninkų adv. Alg.manto ir Alės 
Kėželių. Jos vyras Ed Gower 
yra vyriausias teisinis patarėjas 
I l l inois Transporto depar
tamente. Augd :na Chicagoje 
Elena mokėsi lituanistinėse 

x J A V LB Vid. Vaka rų 
a p y g a r d o s valdyba kartu su 
Marąuette Pk . Brighton Pk., 
Cicero, Melrose Pk ir Lemonto 
apyl. valdyboms prašo visus 
Chicagos ir apyhnkių lietuvius 
da lyvaut i demonstracijose 
miesto centre, Daley Plaza, rug
pjūčio 23 d., p nktadienį, 2 vai. 
p.p. Visi renkamės ten su tau
tinėmis vėliavomis ir plakatais, 
pareikšti protestą prieš Rib-
bentropo-Molotovo paktą, pasi
rašytą rugpjūčio 23 d. 1939 m., 
kuriuo Stalinas ir Hitleris pasi
dalino Lietuvą. 

(sk) 

x KARGO l LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro 
linija į Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave.. Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-7334. 

(sk) 

x ROMAS PŪKŠTYS vėl 
vyksta į LIETUVĄ rugsėjo 
mėn. Pervedami DOLERIAI , 
palikimai Priima užsakymus 
automobiliams. Atsiskaityti iki 
rugsėjo 10 d. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Likę tik 4 vietos KELIO
N Ė J E LAIVU KARIBŲ JŪ
ROJE.. . septynios naktys, ke
turios salos. Kaina $1,019.00 
žmogui įskaitant skridimą iš 
Čikagos. Kambarys su vaizdu į 
jūrą, visas maistas, uostų mo
kesčiai ir taksai. Išplaukiam 
š.m. lapkričio 3 d. Skubėkite re
gistruotis. Registraciją uždarom 
rugpjūčio mėn. 22 d. Skambin
ti: G. T. INTERNATIONAL 
tel. 708430-7272. 

(sk) 

mokyklose, buvo veikli „Aušros 
Vartų" tunto skautė. 1976 m. 
studijavo Vilniuje. Baigusi tei
sės mokslus, prieš įsijungdama 
į gub. J. Edgar štabą, buvo part
nerė didelės teisininkų firmos 
Chicagoje. Elena teigia: „Esu 

x Pr i s ta tome Lietuvoje t ik 
naujus automobil ius pigiau 
negu Vi ln iaus dolerinėje 
30-40%. Visoms 2 metų fabriko 
garantija Pers iunč iame nau
dotus auto arba doler ius iš 
Amerikos į Lietuvą ir prista
tome pagal adresą. Atsiskai
tome tik po patarnavimų. Fir
mos sav. ĄŽUOLAS (312) A v e « Chicago 
434-8618. 238-9787. 

(sk) 

x Dėmesio kel iaujantys į 
Lietuvą per Rygą- Nuo rug 
pjūčio 15 d. skridimo kaina že
mesnė. Vietų skaičius ribotas. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: American Trave l Service 
B u r e a u , 9727 S. Wes t e rn 

IL, tel. 312-

(sk.) 

Elena Kėželytė-Gower 

dėkinga savo tėvams ir sene
liams, auginusiems mane lietu
viškoje dvasioje. Kasmet tai vis 
labiau vertinu, o ypač dabar, kai 
jau ir mano sūnus yra užten
kamai paaugęs irgi tą pat 
suprasti". Teisininkei Elenai 
linkime sėkmės naujose parei
gose. 

x Lemonto ir apylinkės lie
t uv i ams yra organizuojami 
autobusai vykt i į Juodojo 
Kaspino demonstracijas Daley 
Plazoje, penktadienį, rugpjūčio 
23 d. Rezervacijoms skam
bint i j PLC raš t inę , t e l . 
708-257-8787. 

(sk) 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
jums ir jūsų giminėms iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
t iname Aerofloto skrydžius. 
Lietuvoje parduodame automo 
bilius, naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika
lais. Atlanta Import-Export , 
2719 W. 71 St., Chicago. IL 
60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos j įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikima New Yorke ir Wa 
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
H i l l s , IL 60457. Te l . 
708^130-7272. 

(sk) 

P O P I E T Ė S V Y R E S N I Ų J Ų 
LIETUVIU C E N T R E 

Tradicinės trečiadienio popie
tės su įvairiom programom, pa
skaitom, dainų popietėm, rodo-
mom vaizdajuostėmis, pietumis 
ir kitomis įvairenybėmis va
saros atostogų laiku renginių 
vadovei atneša nemažai galvo
sūkių. Iš kur gauti dainininkų, 
kurie linksmintų mūsų lanky
tojus? Gydytojų ar paskai
tininkų, kurie suteiktų mums 
reikalingų žinių, praturt intų 
akiratį? 

Nežiūrint didesnių karščių, 
bandome nepasiduoti ir susi
rinkti Vyresniųjų lietuvių cen
tre, kur randame gerokai atvė
sintą salę, draugus, pažįstamus 
ir programą. Visada surandame 
geradar ių , ku r i e nori , kad 
vyresnieji galėtų paįvairinti sa
vo kasdienybę. Rugpjūčio 7 d. 
Stasys Žilevičius rodė vaiz
dajuostę „Įspūdžiai iš šios va
saros kelionės po Lietuvą". Nors 
galvoja, kad jis per dažnai 
lankosi Seklyčioje su savo vaiz
dajuostėm, bet vyresnieji jo 
visada labai laukia, įvertina jo 
atėjimą ir su malonumu vaiz
dajuostes žiūri. Jis sako: 

„Prieš tris dienas paskambino 
E. Sirutienė, kad nerandanti 
nieko, kas paįvairintų įprastinę 
trečiadienio programą. Nesuge
bėjau atsisakyti ir per tai įklim
pau kuone į bėdą. Ką rodyti? 
Dar nė savaitė nepraėjo nuo 
žiaurių žudynių Medininkuose, 
skausmo ir gedulo jau ir taip per 
daug, o linksmesnė nuotaika 
tam visai netinka. Birželio 27 d. 
su žmona grįžome iš Lietuvos. 
Parsivežėme giminių darytas 
vaizdajuostes iš mūsų lanky
mosi Lietuvoje. 

Mūsų grupėje keliavo vienas 
amerikietis, kuris jokių giminių 
Lietuvoje neturi . Jį t raukė tik 
televizijoje matyti ir spaudoje 
ska i t y t i a p r a š y m a i apie 
Lietuvą. Tas žmogus apkeliavęs 
kuone visą pasaulį, buvo ne
p a p r a s t a i s u ž a v ė t a s mūsų 
liaudies meistrų sukurtais še
devrais, anot jo žodžių — ,tai 
unikumai , kuriuos norėčiau 
pasiimti ir parsivežti į Ameri
ką". Tai mielai padaryčiau ir aš 
pats. Dalį tų Lietuvos liaudies 
meistrų sukurtų skulptūrų ir 
matvsite šioje vaizdajuostėje. 

Žemaitijoje už 7 km į šiaurę 
nuo Endriejavo, yra Ablingos 
kaimas. Ten ant Žvaginių pilia
kalnio l i aud ies skulp tor ių 
s u k u r t a s i š r a i š k i n g a s an
samblis, kuris pasakoja, kaip 
1941 m. birželio 23 d vokiečių 
okupantai nužudė 42 Ablingos 
ir Žvaginių kaimo žmones ir su
degino jų sodybas. 1972 m. į 
Ablingę suvažiavę liaudies 
meistrai žuvusiųjų atminimui 
sukūrė 30 ąžuolinių skulptūrų 
ansamblį tragiškųjų likimo at
minimui. 

Aplankome ir gražiąją Ne-
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— Amerikos Šiaurės Vaka
rų folkloriniame festivalyje 
Seattle centre, WA. dalyvavo 
l i e tuv ia i šokėjai. Po pro
gramos Kathie ir Alan Moritis 
visus šokėjus pakvietė į savo 
namus ir pavaišino. Jie taip pat 
yra šokių būrelio nariai. 

— Lietuvių Bendruomenės 
Seatt le apylinkės susirinkimas 
buvo Nijolės ir Vidmanto Raišių 
namuose birželio 8 d. Susi
rinkime buvo aptarta politinė 
veikla, iždo reikalai, būsimi 
renginiai ir vaikų veikla. 

— Var to tų daiktų i špa rda 
vimas buvo birželio 22 ir 23 die
nomis. Jam vadovavo Lietuvos 
Duk te rų pirmininkė Alisa 
Lapat inskienė ir sekretorė 
Ramulė Crosby. Nares taip pat 
pardavinėjo namie gamintus 
skanėstus. 

r ingą. Keltu persikėlus į 
Neringą, pradedi į t ikė t i į 
senąją pamario žvejų legendą. 
Pasakojama, kad Kuršių Neri
ją yra supylusi senovės kuni
gaikščio galiūnė duktė Neringa. 
Jai pagailo žvejų, kurių laivus 
rūstūs vėjų dievai skandindavo 
audrose. Už tai ji atskyrusi 
marių vandenį nuo Baltijos, 
pažabojusi vėtras ir audras. 

Neringoje mums buvo įdo
miausia Raganų kalnas. Tai 
meistrų išmaningumas ir na-
gingumas. Jų talentai rodo 
žmogaus ir gamtos artumą. 

Pabaigai dabartiniam Lietu
vos gedului išreikšti, matysime 
t rumpą ištrauką iš Rainių 
kankinių koplyčios šventinimo. 
Birželio 23 d., sekmadienio 
vakare visais keliais minios 
žmonių keliavo į Telšius. Tą 
dieną Rainiuose buvo pa
šventinta 74 kankiniams skir
ta koplyčia. Gedulinga procesija 
prasidėjo nuo kalėjimo į se
nąsias Telšių kapines, o iš ten 
į Rainių miškelį. Keturių km il
gio kelionė. Žmogus prie žmo
gaus su tautos ir bažnyčios 
vėliavom. Atrodo, kad eina visa 
Lietuva, paskendusi bendroje 
liūdesio giesmėje, tą pačią dieną 
— po 50 metų į savo kančios ir 
liūdesio vietą. Kas suskaičiuos 
kiek tūkstančių mūsų ten 
buvo". 

Pasibaigė vaizdajuostėje fil
mas, nutilo giesmės ir išblėso 
žmonių veidai. Dar minutę sė
dėjome susikaupę ir susimąstę, 
atrodo, lyg mes visi šioje salėje 
ėjome drauge į Rainių miškelį 
pagerbti žuvusius brolius ir 
seses. Kiekvienas savo atminty
je turėjome ir savų prisiminimų, 
kurie buvo taip gyvai prikelti 
bežiūrint šią vaizdajuostę. Nors 
Stasys Žilevičius ir jaučiasi, kad 
jis per dažnai pas mus ateina, 
mes jo laukiame visada, nes jo 
rodomos vaizdajuostės mus veda 
per Lietuvoje likusius miestus, 
laukus ir miškus, pripildo širdį 
meile viskam, kas buvo miela ir 
brangu. Juk ne visi yra tokie 
laimingi, ne visi gali sugrįžti ir 
aplankyti savo tėvynę Lietuvą. 
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