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(Tęsinys) 
Eina n u o 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kun. Sigito Tamkevičiaus žodis, 
tartas jį sutinkant Kybartuose 

lapkr. 6 d. 
Šiandien savotiškos Velykos 

ir mūsų parapijoje. Jūsų akyse 
m a t a u džiaugsmo ašaras . Iš 
lagerių sugrįžę jūsų kunigai, su
g r į ž ę s i l g a m e t i s m i n i s t r a s 

-Romas Žemaitis. Pabandykime 
sustot i t ies vienu klausimu: 
k a m re ikal ingas kryžius, kodėl 
Tėvynėje, Bažnyčioje, galiausiai 
ir mūsų parapijoje buvo kry
žius? Mišių skaityme girdėjote 
apaštalo Pauliaus žodžius: Jėzus 
Kris tus vieną kartą visiems lai
k a m s pasirodys amžių pabaigo
je, kad savo auka sunaikintų 
nuodėmę. Nuodėmę gali sunai
kint i t ik kryžius. Nuodėmių 
buvo mūsų Tėvynėje, blogio 
buvo ir Bažnyčioje, ir mūsų 
parapijoje, ir Dievas leido nešti 
Kryžių Tėvynei, Bažnyčiai, pa
rapijai. Je i šis kryžius buvo 
nešamas panašiu nusis ta tymu 
ka ip Jėzus Kris tus nešė kryžių 
— j is t i k r a i a tneš Velykas. 

Kryžius reikalingas kiekvieno 
mūsų gyvenime. Be kryžiaus, 
be atgailos negali būti perspek
tyvos į ateitį. Kur užmirštas 
kryžius, nesuprastas atgailos 
būtinumas, ten ir visos kalbos 
apie persitvarkymą yra tuščios. 
Pagaliau ir mano paties penkis 
su puse metų neštas kryžius 
buvo prasmingas ir reikalingas. 
Jis buvo reikalingas m a n pa
čiam, reikalingas mano Tėvy
nei. Bažnyčiai. Jei šiandien 
reikėtų sugrįžti į 1983 metus ir 
iš naujo pasirinkti: ramų, be 
vargo, be pavojų, be kančios dar
bą ar kryžių, kurį Apvaizda 
anuomet uždėjo, pasirinkčiau 
kryžių. Jūsų šiandien tiek daug, 
kaip per Velykas, ir man penkis 
su puse metų įpratusiam prie 
pažeminimų, nuolatinio ujimo, 
širdyje nesutelpa ta nuotaika, 
kurią jaučiu šioje Suvalkijos 
bažnyčioje. ( B u s daugiau) 

Žemėlapis patvirtina 1939 m. 
nacių- sovietų paktą 

M a s k v a . — Reuterio ir pran
cūzų žinių agentūros pranešė, 
jog V a k a r ų Vokietijos diploma
t a s v a k a r pasakė, kad Vokieti
j a tu r i originalų žemėlapi, ku
r iame y r a Stalino parašas, paro
das jo susitarimą su Adolfu 
Hi t le r iu įjungti Latviją, Lietu
vą ir Estiją į Sovietų Sąjungą 
1940 m. 

Dip lomatas , kur i s neleido 
skelbti jo pavardės dabar, sako, 
jog žemėlapis rodo, kaip du 
kraš t a i pasidalino k i t a s valsty
bes į savo sferas. J is sako, kad 
Sovietų oficialūs pareigūnai pa
ka r to t ina i matė tą dokumentą. 
Diplomatas parodė to dokumen
to fotostatinę nuotrauką Vaka
r ų reporter iams. J a m e matyt i 
Stal ino parašas mėlynu rašalu, 
o Vokietijos Užsienio reikalų mi 
nis ter io Ribbentropo raudonu 
raša lu . Ant to žemėlapio para
šy ta ir data: 1939 m. rugsėjo 28 
d. Žemėlapyje išvestos dabarti

nės sovietų sienos. Diplomatas 
paminėjo, kad šis originalus 
žemėlapis laikomas Vak. Vokie
tijos archyve. Vienoje vietoje 
yra padaryti maži pakeit imai 
nuo originaliosios nubrėžtos 
pasidalijimo linijos ir Stal inas 
pasirašė antrą kartą, tuo patvir
tindamas tuos pakeitimus. 

G e r i a u s i a s į rodymas 
Minėtas diplomatas sako, kad 

tų dokumentų nuorašai buvo 
pasiųsti Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos Centro komi
tetui. „Žemėlapis kalba už 
protokolų buvimą", sako diplo
matas. „Žemėlapis y ra geriau
sias įrodymas". Tai esąs stip
r iausias įrodymas Pabalti jo 
laisvės byloje, nes sutart ies 
originalas nerandamas. 

„Tai didžiausia žinia ir ge
r i aus i a s į rodymas d a b a r " , 
kalbėjo Estijos delegatas Kiisk 
Kalja Sovietų suvaž iav ime 
Kremliuje. 

Pavergtos Lietuvos atstovai tarybose 
M a s k v a . Sovietų Sąjungoje 

dabar yra sudarytos dvi tarybos, 
kur ios turė tų padėti valdyti są
jungoje esančius kraš tus . 

Iš okupuotos Lietuvos iš viso 
įeina 15 delegatų: keturi į Są
jungos tarybą ir vienuolika į 
Tautybių tarybą. 

Są jungos t a r y b a 
Nuo Lietuvos TSR į Sąjungos 

Tarybą išrinkti: 
V a i d o t a s A n t a n a i t i s — Lie

tuvos žemės ūkio akademijos 
katedros vedėjas, Kauno rajo
nas: 

A l g i r d a s B r a z a u s k a s — 
Lietuvos Komunistų partijos 
CK pirmasis sekretorius; 

A n t a n a s B u r a č a s — Moksli
nės techninės informacijos tary
bos prie Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos prezidiumo pirmi
ninkas; 

K a z i m i e r a P r u n s k i e n ė — 
Liaudies ūkio vadovaujančių 
darbuotojų ir specialistų kvalifi
kacijos kėlimo instituto prie Lie
tuvos TSR Ministrų tarybos rek
torė. 

Tau tyb ių t a r y b a 
Nuo Lietuvos TSR į Tautybių 

Tarybą išrinkti: 
Egidijus B i č k a u s k a s — Lie

tuvos TSR prokuratūros ypatin
gai svarbių bylų tardytojas; 

Bronis lovas Genzelis — Vil
niaus valstybinio V. Kapsuko 
universiteto profesorius; 

Romas Gudai t is — rašytojas, 
Lietuvos TSR rašytojų sąjungos 
literatūros konsultantas; 

S ig i t a s K u d a r a u s k a s — 
Kauno politechnikos instituto 
Klaipėdos fakulteto elektrotech
nikos disciplinų katedros vedė
jas; 

J ū r a t ė K u p l i a u s k i e n ė — 
Vilniaus inžinerinio statybos in
stituto studentų profsąjungos 
komiteto pirmininkė; 

Nikola jus Medvedevas — 
Kauno radijo matavimo techni
kos mokslinio tyrimo instituto 
sektoriaus viršininkas; 

Kaz imieras Mot ieka — Vil
niaus pirmosios juridinės kon
sultacijos advokatas; 

J u o z a s Olekas — Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko univer-

Lietuvos delegatai 
protestuodami apleido sesiją 

Gorbačiovas pasakė: „Tai nėra svarbu" 

Lietuvos delegatai išeina iš naujojo Sovietų Liaudies Deputatų kongreso sesijos, protestuoda
mi prieš galingojo Kontrolės komiteto sudarymą, įgalinantį kontroliuoti respublikas. 

Poetas Tėvynėje 
Vilnius . — Prieš poetui Ber

nardui Brazdžioniui atvykstant 
į okupuotą Lietuvą, spaudoje 
buvo spausdinami apžvalginiai 
straipsniai, išleista jo poezijos 
r inkt inė „Poezijos p i lna t i s" 
100,000 egzempliorių, o jam at
vykus buvo dedamos sutikimo 
nuotraukos. 

„Komjaunimo Tiesa' poetui 
atvykus ta rp kitko rašė, jog Lie
tuvoje jo poezija turėjo būt i už
miršta. „Už 1944-aisiais į Vaka
rus pas i t raukus io Bernardo 
Brazdžionio, ,tėvynės išdaviko' 
(kaip jis t ada buvo vadintas) iš
saugotą poezijos rinkinėlį a r 
garsiai deklamuojamas eiles 
kiekvienas galėjo būt i apšauk
tas ,aršiu ant i ta rybininku ' i r 
skaudžiai nukentėt i" . Kai 1952 
m. buvo 25 metams nute is tas 
žurnalistas ir publicistas Juozas 
Keliuotis, vienas iš jo kalt ini
mų, sufabrikuojant jam bylą, 
buvo 1944 m. „Kūrybos" žurna
lo 3 numeryje i šspausdinta 
Brazdžionio knygos „Per pasau
lį keliauja žmogus" recenzija, 
kurioje Keliuotis neva išaukšti
nęs Brazdžionį kaip kvieslį, 
šaukiantį sukilt i tau tą prieš 
b a r b a r i š k u s r a u d o n u o s i u s 
okupantus. Šis faktas rastas ar
chyvinėje byloje Nr. 19082, ka i 
teismas praėjusiais metais rea
bilitavo Keliuotį. 

D v i g u b a s l a u r e a t a s 
Baigiamajame Poezijos pava

sario vakare geg. 28 žmonės 
netilpo Šv. Jono bažnyčioje, 
dabar Mokslo muziejuje. Čia 
Brazdžionis, šių metų Poezijos 
pavasario laureatas, skaitė savo 
eilėraščius. J a m įteikta moks
linės techninės kūrybos draugi
jų Lietuvos respublikinė premi
ja. Visi giedojo jam ilgiausių me
tų. Kauno dramos aktorė Virgi-

siteto mikrochirurgijos proble
minės laboratorijos vyresnysis 
mokslinis bendradarbis; 

K a z i m i e r a s U o k a — Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio sek
retorius, Kaunas ; 

E d u a r d a s Vi lkas — Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Eko
nomikos inst i tuto direktorius. 
Lietuvos TSR Mokslų Akademi
jos prez id iumo vyr iaus ias i s 
mokslinis sekretorius; 

Kęs tu t i s Z a l e c k a s — Lietu
vos Komunistų partijos Vil
niaus miesto komiteto pirmasis 
sekretorius. 

nija Kochanskytė deklamavo jo 
„De profundis". 

Poezijos pavasaryje čia savo 
kūrybą skaitė laureatas Aidas 
Marčėnas, jauniausia dalyvė In
ga Bogomolovaitė. Jonas Juš-
kaitis, Jonas Graičiūnas, Jonas 
Mačiukevičius, Vilija Šulcaitė, 
Jonas Jakštas , Algimantas Bu-
čys, Martynas Vainilaitis, Rim 
gaudąs Graibus, Sigitas Geda. 
Mykolas Karčiauskas, Jonas 
Strielkūnas. Dalyvavo Vitalija 
Bogutaitė iš JAV, kuriai buvo 
pask i r t a Vilkaviškio rajono 
Salomėjos Nėries kolūkio pre
mija. Buvo skaitomi ir eilėraš
čių vertimai. 

Poetui Barzdžioniui taip pat 
buvo įteikta Lietuvos Rašytojų 
sąjungos premija geg. 26 d. 
Lakštingalų slėnyje Kaune, ku r 
jis skai tė savo poeziją. 

V i s u r minios žmonių 
Juozas Kojelis tuo metu ta ip 

pat buvo Lietuvoje. J is telefaksu 
perdavė šiuos savo įspūdžius: 

Lietuvių tauta iš Vakarų at
vykusį poetą Bernardą Braz
džionį sutiko taip ka ip sutin
k a m a s lemtingos pergalės pa
siekęs karo vadas. Visur jį 
sut iko minios žmonių su vėlia
vomis ir kita tautine atributika, 
su gėlėmis ir okupacijose išsau
gotomis jo knygomis. 

Gegužės 30 poetas Brazdžionis 
savo poeziją skai tė Tremti-
n ių-kal in ių poezijos vakare 
sporto halėje Kaune, gegužės 31 
— Kalnų parke Vilniuje, birželio 
1 — Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je Šiauliuose ir teatro rūmuose 
Mažeikiuose, o birželio 2 — Šilu
vos bažnyčioje ir Lietuvos televi
zijos programoje. 

Vi ln iaus a r k i k a t e d r o j e 
Birželio 4 poetas savo poeziją 

skai tė sugražintoje Vilniaus ar
kikatedroje Sv. Mišias už Lie
tuvą laikė specialiai iš Kauno 
atvykęs Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius ir katedros choras 
giedojo Brazdžionio žodžiams su
kur tas bei kitų autorių giesmes. 

Paskutinis Bernardo Braz
džionio poezijos vakaras įvyko 
birželio 6 d. Operos ir baleto 
t ea t re V-.lniuje. Vakarą organi
zavo Sąjūdis, o prieš vakarą prie 
operos rūmu susitiko su Lietu
vos Laisves Lygos delegacija. 
Salėse ir bažnyčiose dalyvavo 
tūkstančiai žmonių. Nuo spūs
t i es poetą saugojo Žaliųjų orga
nizacijos vyrai. 

Susitikimas Kalnų 
parke 

Vilnius. S1A pranešimu, ry
toj, birželio 11 d. 19 vai. Kalnų 
parke įvyksta susitikimas su de
putatais , grįžusiais iš liaudies 
deputatų suvažiavimo Maskvo
je, kurį rengia Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio sekretoria
tas ir Sąjūdžio Informacinė 
Agentūra. 

Prieš tai Kalnų parke įvyks 
Lietuvos nepriklausomybės są
jungos (LNS) mitingas, skirtas 
Lietuvos okupacijos 49-osioms 
metinėms paminėti. Leidimas 
gautas. Paminėjimą rengia: Lie
tuvos Demokratų partija, Lietu
vos Laisvės Lyga. Lietuvos Tau
tinio Jaunimo Sąjunga ..Jauno
ji Lietuva". Lietuvos Helsinkio 
grupė ir Politinių kalinių gelbė
jimo komitetas. 

Vi lnius . 1989 birželio 8. (SIA) 
— Rytiniame šios d ienos TSRS 
liaudies deputa tų suvažiavimo 
posėdyje buvo svars tomas TSRS 
konstitucinės kontrolės komisi
jos sudarymo k laus imas . Lietu
vos delegacijos va rdu pasisakė 
rašytojas Romas Gudai t i s . Pa
teikiame svarbiausią jo kalbos 
ištrauką: 

— Nuraminki te m u s , pasaky
dami, kad konst i tucinis kontro
lės komitetas ne taps „ te is ine" 
garantija toms jėgoms, kurios 
nori „suspaus t i" nacional ines 
problemas geležine pirštine. Nu
raminki te mus, pasakydami , 
kad komitetas nestos prieš nau
jų demokratiškų respubl ikinių 
konstitucijų sudarymą ir nepro
testuos prieš t a u t ų teisę į savo 
žemę. ir svarbiausia, prieš jų ap
sisprendimo teisę. Jok i a jėga iš 
pašalies neturi teisės į vienos ar 
kitos respublikos padėtį , jokia 
institucija negali s tovėti aukš
čiau mano Lietuvos tautos inte
resų, juo labiau — sustabdyti su
verenios respublikos įs tatymų 
veikimą, būtent, neseniai priim
tų Lietuvos TSR Konstitucijos 
pataisų. 

P a b a l t i j o p a r e i š k i m a s 
Tiesos dėlei mes galėtume pa

teikti pasiūlymą 125 Konstitu
cijos straipsnio pataisai : , T Kon
stitucinės kontrolės komitetą 
r enkama 15 žmonių. 15 teisės 
specialistų — po 1 iš kiekvienos 
sąjunginės respublikos. Vadova
vimas vykdomas griežtai lai
kant is e i l iškumo tvarkos. Tuo 
atveju, kai pažeidžiamas res
publikos suve renumas , ji tu r i 
teisę pareikšt i . .veto". Tebūnie 
tai apmąstoma ateičiai, o dabar
tinė formuluotė nepriimtina. Di
džioji Lietuvos delegacijos dalis, 
o taip pa t didelė Latvijos ir Es
tijos deputa tų g rupė kreipiasi Į 
suvažiavimą, pare ikšdami : tu
r ė d a m i o m e n y j e , k a d : 

1. „suvaž iav imas atskleidė 
stagnacijos la ikų Pagrindinio 
įstatymo vidinius prieštaravi
mus ir ta i , jog re ika l inga kur t i 
naują TSRS Konstituciją, o ne 
komisiją pasenusios vykdymui 
kontroliuoti; 

2. TSRS dar nė ra paties kons
titucinės kontrolės įstatymo; 

3. TSRS Konstitucijoje pateik
ti Konstitucinės kontrolės komi
teto įgaliojimai apriboja suve
renių respublikų teises; 

4. Dar praėjusį rudenį Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos gy
ventojai su r inko apie 4 mi-
jonus parašų, išreikšdami ne-

- Kinijoje komunistų įvestas 
karo meto stovis privertė už 
demokratiją kovojančius stu
dentus skirstytis iš sostinės, bet 
laisvės kovos nebesustabdys, sa
kė studentų vadai užsienio žur
nalistams, kurių veikla taip pat 
labai suvaržyta. Tai tik esąs lai
kinas sustojimas. 

— Prez . G. B u s h a s , pirmą 
kartą kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje, pasakė norįs ir to
liau palaikyti ryšius su komu
nistine Kinija, tačiau griežtai 
smerkia kariuomenės panaudo
jimą ir kruvinas riaušes, kai 
pradėjo kareiviai šaudyti. 

— Prancūz i j a atšaukė savo 
ambasadorių į Paryžių, kaip tai 
padarė ir kitos Vakarų valsty- pas i tenk in imą pasku t inėmis 
bės su pasiuntiniais Kinijoje. —, 

nedemokratiškomis TSRS Kon
s t i t uc i jo s pa ta i somis i r 
papildymais; 

5. Ir dabar rinkėjai y ra mums 
prisakę rūpintis mūsų respubli
kų suverenumu, la ikome, kad 
išrinkti Konstitucinės kontrolės 
komisiją y r a netikslinga ir jos 
r ink ime nedalyvausime. 

P a b a l t i j o delegatai 
ap le idž ia sa lę 

Po diskusijų, M. Gorbačiovui 
pate ikus pasiūlymą balsuoti už 
ta i , kad bū tų sudaromas TSRS 
konstitucinės kontrolės komite
t a s , 433 deputatai balsavo 
„prieš" . Suvažiavimo sekreto
r ia tu i pradėjus aiškintis, kiek 
Lietuvos delegacijoje iš viso y ra 
deputatų ir kiek jų nebalsavo, 
M. Gorbačiovas mostelėjo rep
liką, kad „ ta i nėra svarbu". 

Tuomet Lietuvos deputatai 
vienas po kito pakilo ir didžioji 
delegacijos dalis bei grupė Lat
vijos ir Estijos deputatų apleido 
salę. Posėdis buvo nut rauktas . 
TSRS Taikos fondo atstovas 
Burlackij pasiūlė atidėti konsti
tuc inės kontrolės sudarymo 
klausimo svarstymą ir M. Gor
bačiovui pradėti derybas dėl šio 
klausimo sprendimo su Lietu
vos delegacija. 

Derybos turėjo įvykti birželio 
8 dienos vakare, pasibaigus šios 
dienos suvažiavimo darbui. 

Bernardas Brazdžionis. Poezijos pavasario laureatas, su žmona Aldona 
ir anūke Dalia Palemono Lakštingalų slėnyje Kaune 

Lenino palaikai [ 
Leningradą 

M a s k v a . Reuterio žinių agen
tū ros pranešimu, naujasis So
vietų parlamentas buvo apstul
bintas vieno delegato pasiūlymu 
pašalinti Lenino kūną iš Raudo
nosios aikštės ir palaidoti Le
ningrade. 

Ju r i Kariakin pasakė, jog So
vietų valstybės įsteigėjas, kurio 
palaikai išstatyti mauzoliejuje, 
y r a pareiškęs savo norą būti po 
mirt ies palaidotam šalia savo 
motinos Leningrade. ..Kai tan
ka i važiuoja Raudonąja aikšte, 
drebina jo kūną", kalbėjo jis. 
„Jei aš tikėčiau Dievu ar nemir
tingos sielos buvimu, aš būčiau 
t ikras, kad jis padėkotų mums". 

Šis delegatas dar pasakė, jog 
KGB rūmų sienose Maskvoje 
tu rė tų bū t i įrašytos visos tos 40 
milijonų pavardžių, kurie buvo 
Stalino nužudyti. Užsienio žinių 
agentūros primena, kad prieš 
t r i s savaites Maskvos televizijos 
stoties komentatorius viešai vi
sam kraš tu i girdint pasiūlė 
palaidoti Lenino palaikus kur 
nors žemėje. Tuoj po to pasiū
lymo jis buvo atleistas iš darbo 
televizijos stotyje. 

KALENDORIUS 

Biržel io 10 d.: Getulijus, Pe-
lagija. Liutgarda, Galindas. 
Anupras . Margarita, Vainius. 
Vingailė. 

Birželio 11 d.: Barnabas, Dai
nius. Aluona. Flora, Tvirman-
tas . Rozelina. Skirgele. 

Biržel io 12 d.: Anupras, Ra
mūnas. Dovė. Kristijonas. Rūta. 
Vilma, Uosis. 

Biržel io 13 d.: Antanas. Ku-
notas, Akvilina. Skalve. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 5.16. leidžiasi 8:24. 
Temperatūra šeštadienj 75 1 

sekmadienį 751.. pirmadieni 79 
1.. antradienį 81 1. 

I 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. birželio mėn. 10 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotrauka* 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

KODĖL LIETUVIŲ 
INFORMACIJOS CENTRUI 

REIKALINGA PARAMA 
Elvyros Vadopolienės pokalbis su 

Viktoru Naku, LI centro Washingtone 
skyriaus vedėju 

' - * * - • • 

— Kiekvieną dieną vyksta 
dideli pasikeitimai ir iš Lie
tuvos ateina naujos žinios. 
Kaip greit žinias gaunate, jas 
paruošiate ir perduodate? 

— Dažnai žinias apie svarbius 
įvykius iš Lietuvos gauname tą 
pačią dieną. Veik išimtinai 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos išlaikomas Lietuvių 
Informacijos centras New 
Yorke. arba jos skyrius Wa-
shingtone, skambina įvairioms 
Lietuvos organizacijoms — 
Sąjūdžiui, Laisvės lygai, kuriai 
nors vyskupijos kurijai ir kt. 

Pagal reikalą žinias iš Lietu
vos tą pat dieną lietuvių ir ang
lų kalbomis telefaksu ar teleksu 
perduodame Vakarų spaudai. 
Pateiksiu pavyzdį: vasario 15 d. 
naktį Lietuvių Informacijos cen
tras New Yorke skambino Sąjū
džio atstovui Kaune. Ten jau 
buvo vasario 16-tos ankstyvas 
rytas. Kaip žinia, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio seimas, 
susirinkęs Kaune vasario 15 d. 
vakare iškilmingoje sesijoje, 
didele balsų dauguma priėmė 
atsišaukimą, kuriame pasisakė 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Sąjūdžio atstovas 
telefonu padiktavo to 
pareiškimo tekstą informacijos 
centrui, kuris jį išvertė į anglų 
kalbą ir paskleidė Vakarų 
spaudai. Vasario 17 d. ,,Wa-
shington Post" pirmajam 
puslapyje tas LIC verstas teks
tas buvo cituojamas ir, galima 
sakyti, sudarė nugarkaulį 
Maskvos korespondento straips
niui. 

Mes stengiamės objektyviai 
perduoti žinias, kaip bet kuri 
•JAV žinių agentūra ar 
laikraštis. Mūsų informacijos 
perdavimo taktika šiek tiek ski
riasi nuo. sakysime, „Washing-
ton Post" ar „New York Times". 
Pastarieji, iššniukštinėję žinias, 
nėra linkę jas su kita spauda iš 
anksto dalintis, nes nori pirmie
ji jas paskelbti. LIC skelbia 
žinias, ne tik apie dabartinius 
įvykius, bet taipogi apie ateityje 
numatomus įvykius, kurie gali 
turėti didesnės reikšmės. 
Sužinoję apie tokius ateities 
įvykius, jų nuo kitų neslepiame. 
Anaiptol. Iš anksto pranešame 
Vakarų spaudai, kad ji jais susi
domėtų, pati pradėtų sekti 
įvykių raidą. Pavyzdžiui, LIC 
sausio mėnesį anglų kalba 
paskelbė vasario mėnesį numa
tytų svarbesnių įvykių dieno
tvarkę, įskaitant Vilniaus 
Katedros oficialų sugrąžinimą 
bei vasario 15-16 d. iškilmių 
programą. 

— Kur šios žinios iš Lie
tuvos toliau keliauja, ir kokiu 
būdu? 

— Žinios lietuvių kalba visų 
pirma keliauja į Amerikos 
Balso, Laisvosios Europos bei 
Vatikano radijo lietuvių sky
rius. Po to jos pateikiamos išei
vijos spaudai. 

Paruošę žinias anglų kalba, 
siunčiame jas Vakarų žinių 
agentūrų, laikraščių, žurnalų 
bei televizijų korespondentams 
Maskvoje. Tas pačias žinias 
pateikiame korespondentams 

JAV, Kanadoje, Vakarų Euro
poje bei kai kuriems valdžios 
atstovams Washingtone. 

Po kiek laiko, anglų kalba pa
ruoštas žinias siunčiame tiems, 
kuriems nebūtina jas tuoj pat 
gauti: mokslininkams, kai 
kuriems žurnalistams, žmogaus 
teisių organizacijų atstovams ir 
pan. 

LIC perduoda žinias pasinau
dodama moderniomis technolo
gijos priemonėmis: kompiu
teriu, telefaksu ir teleksu. Be 
šių priemonių LIC įtaka žinių 
teikime būtų keliskart silp
nesnė. Anksčiau minėta vasario 
15 d. Sąjūdžio seimo deklaracija, 
išversta į anglų kalbą, telekso 
būdu pasiekė ,,Washington 
Post" ir kitų laikraščių kores
pondentas Maskvoj vasario 16 
d. Tuomet ta žinia buvo sensa
cija. Jeigu būtume ją pasiuntę 
paštu, savaime suprantama, 
kad pasiekusi žu rna l i s tus 
Maskvoje, ji jau būtų pasenusi, 
praradusi didelę dalį reikšmės. 

Dar reikia pridurti, kad LIC 
skleidžia ne vien savo paruoštas 
žinias. Kai gauname žinių apie 
Lietuvą iš spaudos agentūrų bei 
įvairių dienraščių, telefaksu 
siunčiam „Draugui" Chicagoje, 
kuris, juos išsivertęs į lietuvių 
kalbą spausdina primajame 
puslapyje. 

(Bus daugiau) 

Būre l i s l i e tuv ių t r e m t i n i u Sibire 1956 m. 

MAS STOVYKLA 

Šiais metais moksleivių atei
tininkų stovykla vyks nuo birže
lio 25 d. iki liepos 9 d. Dainavos 
stovyklavietėje. Moksleivių cen
tro valdybai baigus savo ka
denciją sausio mėnesyje, ir 
nepajėgus sudaryti naujos, va
saros stovyklos ruošimui yra 
susidariusi komisija Chicagoje. 
Stovyklos ruošos darbai gerai 
sekasi, stovyklos vadovybė jau 
sudaryta. Stovyklos tema supa
žindins moksleivius su šių metų 
įvykiais Lietuvoje. Registracija 
praveda Lina Palubinskaitė 
(telefonas: 216-932-3798). 
Registracijos lapai j au iš
siuntinėti; juos galima įsigyti ir 
pas visus moksleivių kuopų glo
bėjus. Norintieji daugiau in
formacijų apie stovyklą, gali
te skambinti Audriui Polikai-
čiui Chicagoje (telefonas; 
312-434-2243). 

ATEITININKŲ NAMU 
ŽINIOS 

Vakaras buvo pasakiškas. 
Ateitininkų namai, apsupti 
ružavai pasipuošusių obelų, 
vakaro saulutėje švytėjo lyg ele
gantiška dama. O namų viduje 
sukiojosi l inksmi svečiai. 
Didžioji salė skendėjo gėlėse ir 
jaukioje žvakių šviesoje. 

Metinis AN pavasario pokylis 
buvo nuotaikingas ir sėkmin
gas. Vakarui vadovavo Ona 
Daugirdienė. Po tarybos pirmi
ninko A. Pargausko įvadinio 
žodžio ir kun. L. Zarembos 
maldos, pokylio svečiai susėdo 
prie tikrai neeilinės vakarinės, 
pagamintos ,,Nidos" restorano 
naujosios savininkės p. 
Mockūnienės. 

Skaniai pavalgę, smaguriau
dami saldumynais ir kava, 
svečiai išklausė trumpos, įdo
mios programos, atliktos A. 
Steponavičienės, Vilniaus Jau
nimo teatro aktorės. O po to pra
sidėjo linksmoji vakaro dalis — 
loterija ir šokiai. Laimingieji 
bilietai ir laimikiai gražiai susi
poravo: 500 dol. laimėjo Elena 
Barienė iš Chicagos: paauksuo
tų indų servizas teko Faustinai 
Mackevičienei iš Locport, IL; 
televizijos aparatas — Jonukui 
Domanskiui iš Chicagos; kris
talinio indo savininku tapo kun. 
V. Cukuras iš Putnamo, CT; o 
50 dol. laimėjo J. Daunoras iš 
Chicagos. 

Svečiai ilgai nesiskirstė — 
vieni smagiai šoko pagal Ą. 
Stelmoko muzikos taktą, kiti 
susibūrę šnekučiavos. Visi jautė 
aplinkos jaukumą, nuotaikos 
giedrumą ir nenorėjo skubėti 
namo. 

AN taryba nuoširdžiai dėkoja 
visiems prisidėjusiems, šio 
pokylio ruoša ir savo rūpestingu 
darbu užtikrinusiems puikų 
pasisekimą. Nuoširdaus įverti 
nimo užsitarnavo O. Abromai 
tienė, sklandžiai tvarkiusi lo 
terijos reikalus. Dėkojame 
visiems, dosniai prisidėjusiems 
prie loterijos. Ypač vertinam 
gyvenančius kituose miestuose, 
toli nuo Ateitininkų namų. 
kurie kasmet a tskuba su 
parama. Jūsų dosnumas vpač 

SU KUN. ALF. SVARINSKU 
ATEITININKŲ NAMUOSE 

Praėjusį šeštadienį, birželio 3 gyvenimo sąlygose" 
d., grupė ateitininkijos veikėjų, 
iš Chicagoje veikiančių vienetų 
— Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
CV, Ateitininkų federacijos C V, 
Ateitininkų federacijos tarybos 
ir Chicagos Ateitininkų 
sendraugiu valdybos narių susi
rinko į Ateitininkų namus 
Lemonte, artimesniam susipaži
nimui ir pokalbiui su labai 
brangiu mūsų tautai asmeniu, 
kovotoju ir kankiniu už mūsų 
tautos ir Bažnyčios laisve, kun. 
Alf. Svarinsku. 

sakė ku
nigas. Taip ir čia, kalbėdamas 
humoru palydi savo kančias, lyg 
būtų norima jį sumažnt, kad 
jos nebūtų laikomos per didelė
mis — „nes kovoje už savo tau
tos laisvę ir prigimtąsias žmo
gui teises ir mirtis yra nebaisi". 
Kai užsienio žurnalistai jį 
apklausinėdami, lyg apgailes
taudami užsimena, kad jis gali 
svetimuose kraštuose, ne 
tėvynėje, mirti, jis drąsiai atsa
ko, kad komunizmas mirs anks
čiau už jį ir jis vyks jo palaidoti. 

Kun. A. Svarinskui Ateitininkų namuose Lemonte lankantis . Iš k.: Jadvyga 
Damušie . e. k u n . Alfonsas Svarinskas, I r ena Polikaitienė, dr. Adolfas 
Darnusis, kun. Ričardas Repšys. 

Pokalbis buvo ir labai įdomus 
ir labai naudingas susipažini
mui su Lietuvoje vykstančiais 
įvykiais, tautos nuotaikomis, 
tautos dvasinio gyvenimo 
negerovėmis ir jo paties Golgo 
tos keliu. 

Kunigas A. Svarinskas labai 
įdomus kalbėtojas: mintis seka 
mintį, žodžiai liejasi, pasako
jamieji nykiai vaizdžiai per 
duodami, o sunkesnieji jo asme
niniai kentėjimai nuspalvinami 
humoru. ..Humoras palaikė 
mus gyvus ir sunkiausiose 

AUTOBUSAS l MAS 
STOVYKLĄ 

Organizuojamas autobusas iš 
brangus. Visiems labai dėkoja- Chicagos vykstantiems į moks-
me. O. Daugirdienė 

Mar ius Polikait is ir A u d r a Mocka i ty tė sve ik ina j a u n i u s ir j aunuč ius Par 
t izano Daumanto kuopos šventėje. 

Nuotr . A. L i a u g a u d o 

leivių ateitininkų stovyklą 
Dainavoje. Autobusas išvažiuos 
birželio 25 d. rytą nuo Lietuvių 
centro Lemonte. Po stovyklos iš 
Dainavos p-į§ atgal į centrą 
liepos 9 d. vakare. Norintieji 
užsiregistruoti arba gauti 
daugiau informacijų, prašomi 
skambinti Gražinai Latožienei 
(telefonas: 598-8126). 

REMKIME ATEITININKU 
FEDERACIJOS FONDĄ 

Ateitininkų federacijos fondas 
prašo skiriamas aukas siųsti 
Fondo pirmininkui Povilui 
Kiliui, 12507 S. McVickers St., 
Palos Heights, IL 60463. Tele
fonas (312) 385-8921. Čekius 
rašyti: Lithuanian Cath. 
Federation Ateitis 

Tai mūsų tautos didingas 
Ąžuolas, kurio nepajėgė 
palaužti ar sužaloti nei žiau
riausi Uralo kalnų vėjai ar 
užuralės laukinės taigos. Už 
malonų ir atmintiną vakarą, 
kun. A. Svarinskui priklauso 
nuoširdžiausia padėka. 

jadv. d. 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS 

4149 W. 63rd St 
Tel. 735 -7709 

Šeštadieniais paga! susitarimą 

D R . R A M U N Ė M A C I E J A U S K A S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Rofcerts Road 
Hickory Hills 
Tel 5982131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
SEIMCS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical CHntc 
217 E. 127 S». — Lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Comrrvjmty Hospital ir 

S'iver Cross Hospita! 
Valandos Dagai susitarimą 

Tai. 257-2285 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMLTR1STAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30) 
Olympia Fields, III. 

Tei. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ava., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gilbert, LaGranga. IL. 
Tai. 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete; 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Ola. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. Tai . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tai. LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4255 W. 63rd St. 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tai. 471-3300; raz. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla A v a . , 
Chicago. III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac D iagnos is , Ltd. 
Marquette Medica l Bui ld ing 

6132 S. Kedz ie 
Ch icago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

DR- VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar Chtropractic — 
5S22 S. Wor! Rd. 

Waatarn Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava . , Cicaro 

Kasdien 1 N 8 vai vak 
šskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundaa Ava . , Elgln, III. 60120 
Tai . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hilla, IL 
1 my'ia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W . 7 1 * t Street 
Susitarimui: treč.. ketv.. šešt 

4 3 6 - 5 5 6 6 

Of*. tai. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W t t t 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sulte 3 2 4 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Street 

Kabineto te l . RE 7-1166; 
Razld. 385-4811 

Dr. Tumaaonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 et Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71at St. - Ta i . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weat 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai : pirm., antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71 at. St., Chicago, III. 
Tai.: 436-0100 

11800 Southareet Hlghway 
Palos Heights. IN. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai. 776-2680, rez. 448-5541 

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

Kalbame lietuvtškai 
6165 S. Archer Ava. (pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Skaudžiausias mėnuo — 

TAUTOS 
TRAGEDIJA 

Birželis bū tų g r a ž u s Lie
tuvoje, nes prasideda pats pa
vasaris , l aukų darbų dalis nu
dirbta, valdžios žmonės pradeda 
r inkt i s atostogų laiką. Bet šis 
mėnuo pasidarė skaudžiaus ias 
ne dėl pačių lietuvių a r Lietuvos 
nelaimių, bet dėl svetimųjų 
atneštos tau tos tragedijos — ne
teisėtos okupacijos, k a d galėtų 
Rusija vystyti savo ter i tor ines 
valdas, ir genocidinio tautos 
naikinimo — pirmųjų t rėmimų 
j Sibirą ar k i tas Rusijos vietas. 
Lietuvos žmonės buvo t remiami 
ne dėl nusikal t imų, bet kad j ie 
buvo lietuviai, kad j ie mylėjo 
savo tau tą ir savo žemę. J i e 
buvo t remiami suna ik in imui 
nepaprastose sąlygose mirt imi. 
Ir mirė pirmieji ir vėlesnieji 
t remt in ia i , kaip m u s ė s žiemos 
šalčiuose, nes taip buvo pasiryžę 
komunizmo vadai sunaik in t i 
užgrobtas tautas , ypač Pabaltijį. 

Buvo ilgas laikas, kai paverg
toje tėvynėje t r ė m i m o dienų, 
Lietuvos tragedijos negalėjo nė 
prisiminti ne tik mostu ir žo
džiu, bet ir į t a r t ina tyla. Už 
genocidinį tautos naikinimą 
turėjo būt i g i r iama okupacinė 
valdžia ir turėjo b ū t i garbina
ma okupacijos sugalvotojas . 
J i e naikino ne t ik t au tas , bet 
ir tuos, kurie skelbė komunizmo 
ideologija ir garbino neklystantį 
vadą ir mokytoją Staliną, vėliau 
Brežnevą. 

Išeivija tai a t svėrė , nes tą 
mėnesį b e n t i šo r in iu b ū d u 
pr is iminė savos t au tos t ra 
gediją, jos genocidą ir priekaiš
tavo V a k a r a m s , kur ie tokį 
komunizmo elgesį palaikė. Tai 
buvo išeivijos pa re iga ir k a r t u 
privilegija. Ji v i ena dar galėjo 
laisvai pasauliui priminti ir pati 
p r i s imin t i t a u t o s ir savųjų 
tragišką likimą. 

Papūtus naujiems vėjams šiuo 
me tu ir p a v e r g t i e j i ga l i 
p a m i n ė t i ir a p v e r k t i savo 
n e l a i m i n g u s a r t i m u o s i u s , 
suna ik in tus Sibiro ir užpolia-
rinėje zonoje ir negrįž tamai ten 
išmėtytus jų k a u l u s . Kaip tie 
minėjimai p rae i s pavergtoje 
tėvynėje, mes nežinome. Bet šis 
mėnuo tu r i būti t inkamai prisi
menamas išeivijoje. 

KUR DINGO LENINO 
PASKELBTI TAUTŲ 

APSISPRENDIMO PRINCIPAI 

Rimties valandėlei 

ATLYGINIMAS UŽ 
BUDĖJIMĄ 

vežti į tėvynę, nors pavergtą, 
bet visgi savą žemę. 

Ar ta i pavyks, ar galės suras
ti t r emt in ių kapus, kuriuos jau 
užpustė ilgos žiemos ar vasaros, 
kurių kaulus išnešiojo laukiniai 
žvėrys, negalima net spėlioti. 
Bet daugelio tremtinių, dabar 
gyvenančių tėvynėje, arba jų 
artimųjų svajonė — jie nori tą 
svajonę paversti tikrove. 

Lietuvos tragedijų mėnesį ir 
išeivija t u r i prisiminti savo 
ar t imuosius — tėvus, brolius, 
seseris ir gimines. J i turi teikti 
pagalba, kad tremtinių svajonė 
būtų įvykdyta dabar, kai tas 
g a l i m a p a d a r y t i . Dauge l i s 
t ikra i savųjų kapų neras, nebus 
nė artimųjų laidojimo vietų 
žymės. Išeivija šį mėnesį turi 
paminėt i vieningai visus trem
t in ius , t au tos genocidą, savo 
artimuosius ir bent suteikti viltį 
gyviesiems, kad jie galėtų mė
gin t i sunaikintus artimuosius 
ar bent jų kapus ir kaulus 
s u r a s t i . Mūsų paga lba yra 
bū t ina , ka i mes minime tautos 
t rag iškas dienas. 

Dabartinėje Sovietų Sąjungoje 
niekas nėra taip garbinamas ir 
dievinamas kaip Sovietų Rusi
jos įsteigėjas V.I. Leninas . 
Tačiau kai kurie jo skelbti prin
cipai dabar mėginama užmiršti, 
jų nesilaikyti, o dažnai net 
veikti prieš jo nurodymus. 
Viena iš tų ignoruojamų prin
cipų y r a Lenino s k e l b t a 
doktrina apie tautų teisę į 
savarankiškumą. Leninas šiuo 
klausimu yra paskelbęs specia
lią studiją pavadintą: O Prave 
Nacii na Samoopredelenie — 
apie tau tų teisę ir apsispren
dimą. 

Si jo studija buvo atspaus
dinta 1914 metų žurnale „Pro-
sveschenie" No. 4, 5,6. Tai buvo 
lyg ir atsakymas į labai daug 
ginčų sukėlusį Vokietijos revo
liucionierės Rosos Luxemburg 
rašinį „Tautinis klausimas ir 
autonomija", paskelbtas 1900 
m. žurnale Przegyand Sočiai 
— Demokratyczny No. 6, kuria
me j i pareiškė mintį prieš 

Birželio mėnesį pris imename 
tautos tragediją — okupaciją ir 
pirmuosius t rėmimus. Iš tikrųjų 
reikia būt ina i pr is imint i ir 
vėlesnius t rėmimus, kai buvo iš
vežta mirčiai, sveikatos prara
dimui ir pražūčiai dar didesni 
lietuvių tautos skaičiai. Kad 
paskiau, nežmoniškajam Stali
nui mirus , ir didelė dalis mūsų 
brolių ir sesių grįžo į savo 
kraštą, dalis jų galėjo ne t pas 
savo a r t i m u o s i u s į užsienį 
išvykti, bet jie j a u grįžo be jėgų 
dirbti, j ie buvo nenoriai priimti 
ir įregistruoti darbams tada 
valdančių okupuotą Lietuvą. 
Tremtinia i buvo tautos žaizda, 
nors be savo ka l tės pavergėjo iš
vežti ir mirčiai pasmerkt i , bet 
dar išlikę gyvi. 

Dabar pavergtoje Lietuvoje 
susidarė net t remtinių draugija. 
Ji tur i savo chorą, leidžia savo 
laikraštį . Tremt in ia i primena 
likusiems savame krašte, juo la
biau naujosioms kartoms, kad ir 
jie y ra žmonės, buvę komuniz
mo v a d ų p a s m e r k t i i lgai 
tremčiai ir anks tyva i mirčiai 
svetimose Sibiro žemėse. Jie 
dabar mėgina atsikovoti savo 
teises, jie mėg ina rast i savo 
artimųjų kapus ir kau lus par-

Skir t inga nuotaika yra dabar 
paverg tame krašte. J i kitokia, 
negu buvo prieš keturiasdešimt 
aš tuoner ius ar keturiasdešimt 
t r e ju s metus . Tada nebuvo 
šeimos, ku r i nebijotų prarasti 
savųjų. Nebuvo žmogaus, išsky
r u s tarnaujantį komunizmui, 
kur i s nebijotų dėl savo gyvybės. 
I r dabar tik la ik in is nusi
t e ik imas ir neaiški nuotaika, 
nes , anot atvykstančių iš tėvy
nės , gali kalbėti, ką nori, be t 
negali nieko daryti, ko norėtum. 
N o r s ka lbos drąsesnės n e t 
Maskvos delegatų susirinkime, 
b e t tai t i k parodo, kad ir ko
mun izmas ieško naujų kelių. 
Tremt in ia i , nors ir susiorga
nizavę, nelaukia didelio pa
gerėjimo, tik nori būti pripažinti 
pi lnateis ia is žmonėmis. 

Išeivija ir toliau tur i būti ne 
t i k šį tragišką mėnesį, bet ir 
visą laiką atstovai, kalbą laisva
j a m pasauliui už savo tautą, 
k u r i pasauliui dar ir dabar 
mažai ką gali pasakyti. De
monstracijos, iškilmėse paskai
tos ir vėliavų pakėlimai yra t ik 
simboliai tų tragiškų dienų. Tai 
da r nėra išlaisvinimas ar bent 
prisidėjimas prie pavergtos tau
tos laisvinimo. 

Vienybė, bent minint miru
s ius kankinių mirt imi Sibiro 
taigose a r užpoliarinėje srityje. 
y ra tautos skatinimas vieningai 
tęs t i savo egzistenciją paverg
t a m e krašte. J i tur i mėginti 
bent dalį laisvės panaudoti tau
ta i gaivinti, jaunimui tautiškai 
auk lė t i , pasauliui paskelbti 
savo buvusius ir dabart inius 
vargus. Kaliniai ir dabar kenčia 
sunkiuose darbuose. Jei jie yra 
ir ne lietuviai, tai lietuviai išei
vijoje t u r i vieningai kalbėti už 
visus įkalintus ir vieningai 
re ika lau t i laisvės pavergtie
siems. 

Birželio tragedija Lietuvoje. 
Pabaltijy ir kitur pasaulyje, kur 
mėgina įsivyrauti žmogų paver
giant is komunizmas, turi būti 
žinoma laisviesiems. Išeivija 
tur i vieningai sugebėti tą tra
gediją perduoti, kad to paties 
likimo išvengtų kitos pasaulio 
dalys, kurios šiandien džiau
giasi laisve. Šį mėnesį kaip 
n iekada turi išeivija prisiminti 
savo tautos himno žodžius, kad 
mūsų tarpe žydėtų vienybė — 
vienybė tarp savęs ir su tauta . 

P r . Gr. 

ADOLFAS BALIŪNAS 

Lenkijos atsiskyrimą nuo Rusi
jos. J i motyvavo savo nuomonę 
tuo, kad Rusijos ir Lenkijos pro
letarai , kovodami kartu, leng
viau nuvers caro valdžią. 

Leninas griežtai pasmerkė tą 
nuomonę. J is galvojo, kad tik 
l a i svos ir n e p r i k l a u s o m o s 
Lenkijos proletar iatas galės 
užmegzti draugiškus ryšius su 
Rusijos proletariatu ir padės 
j a m nuversti carą. Leninas net 
a t m e t ė ka i k u r i ų V a k a r ų 
Europos socialistų reiškiamą 
nuomonę, kad Lenkijai tur i būti 
suteikta autonomija Rusijos im
perijos ribose. Jis sakė, kad sve
t imiej i viešpačiai niekados 
nesuteiks tikros autonomijos 
pavergtam kraštui . Tik laisva, 
n e p r i k l a u s o m a t a u t a gali 
sukur t i santvarką garantuo
j a n č i ą v is iems p i l i eč iams 
lygybę ir laisvę. Savo studi
joje Leninas priminė Norve
gijos atsiskyrimą nuo Švedijos. 

Kai Švedijos buržuazija prie
šinosi Norvegijos atsiskyrimui, 
švedų socialdemokratai rėmė 
norvegų tautos norą atsipalai
duoti nuo Švedijos karaliaus 
globos. 

Leninas savo studijoje ypač 
smerkė didžiarusių norą vieš
patauti ant mažų tautų, prime
tant joms rusų kalbą, verčiant 
išsižadėti savo kul tūros ir 
papročių. Kaip keistai dabar 
skamba sovietų spaudoje gar
binamas didysis rusų brolis, di
džioji rusų tauta ir 1.1. Net 
Brežnevo laikais ruošiant naują 
Sovie tų konst i tuci ją buvo 
plačiai reiškiama nuomonė, kad 
reikia panaikinti tautines res
publikas, tačiau Brežnevas, 
referuodamas naują konstitu
ciją, pareiškė, kad tuo t a r p u 
dar r e i k i a pa l ik t i esamą 
sąjungos s t r u k t ū r ą , g i rdi , 
ateityje savaime išnyks esami 
tarp Sovietų Sąjungos tautų 
skirtumai ir pasiliks tik viena 
Sovietų t a u t a , žinoma, su 
didžiarusių kalba. Ne kitaip 
galvoja ir dabartinis Sovietų 
Sąjungos vadovas Gorbačiovas. 
Jo ruošiamoje konstitucijoje 
jau išbraukiama atskirų tau
tinių respublikų teisė atsiskir
ti nuo Sovietų Sąjungos. Nors ši 
teisė buvo tik popieriuje, bet tai 
buvęs dar Lenino principu pali
kimas. 

Budėti įsako ir kitas palygini
mas, užrašytas evangelisto Lu
ko, kur Jėzus taip kalbėjo savo 
klausytojams: „Tebūnie jūsų 
strėnos sujuostos ir žiburiai 
uždegti. Jūs būkite panašūs į 
žmones, ku r i e l auk ia savo 
še imin inko , g r į ž t anč io i š 
vestuvių, kad, kai t ik jis par-
vyks ir pasibels, tuoj atidarytų. 
Laimingi tarnai , kuriuos sugrį
žęs šeimininkas ras budinčius. 
Iš tiesų sakau jums: j is susijuos, 
susodins juos prie stalo ir, 
eidamas apl ink, p a t a r n a u s 
jiems. Jeigu jis sugrįžtų antro
sios ar t r eč ios ios n a k t i e s 
sargybos metu ir rastų juos bu
dinčius, laimingi jie!" (Lk. 12, 
35-38). 

Budinčiųjų sujuostos strėnos 
ir uždegti žiburiai, egzegetų aiš
kinimu yra aiškūs ženklai bu
dėjimo, tarsi pasirengimo kelio
nei, kada sujuosdavo savo dra
bužius apie strėnas, kad leng
viau būtų žengti, o uždegti ži
buriai nakties metu yra budėji
mo ženklai. Kas nemiega, laiko 
uždegtą žiburį, ypač jei l auk ia 
ko nors pargrįžtančio. Taip tu r i 
elgtis tarnai , laukiantys savo 
še imin inko , ku r io gr įž imo 
valanda nėra žinoma. 

Asketiniai egzegetai tą strėnų 
sujuosimą aiškina, kaip gašlu
mo valdymą, bet iš Šv. Rašto 
tekstų aišku, kad strėnų su-

Leninas, skelbdamas Rusijos juosimas yra ženklas pasirengi-
įmper i jos t a u t ų t e i s ę į 
savarankišką apsisprendimą ir 
a ts iskyrimą nuo Rusijos ir 
sukūrimą savo nepriklausomų 
valstybių, gal vadovavosi dau
giausia noru nugriauti caro 
valdžią. J is žinojo Rusijos 
pavergtų t au tų neapykantą 
caro valdžiai ir norą siekti 
laisvės. Todėl, skelbdamasis 
pavergtų tautų užtarėju, jis 
tikėjosi jų paramos. Leninui 
mirus, dabartiniai Rusijos val
dovai išsižadėjo jo skelbtų 
principų ir perėmė carų rusi
fikacijos politiką. 

Tad dabartiniams Lenino gar
bintojams reikia priminti, kodėl 
jie išsižadėjo jo skelbtų tautų ap
sisprendimo principų. 

Kun. Svarinskas įteikia „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" Kr. 
Donelaičio lit. mokyklos abiturientei Vitai Mikeleviėiūtei. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

MALAJZIJOS KARALIUS 

Perako sultonas tapo devin
tuoju Malajzijos karal iumi, 
per imdamas sostą iš Joho-
rės sultono. Jį penkerių metų 
kadencijai iš savo tarpo išsi-

mo kelionei. Reikia žinoti, kad 
iki šių laikų orientalų drabužis 
yra ilga jupa veik iki žemės, su
juosta per liemenį diržu ar juos
ta. Keliaunant, kad jupos palan
kai (padalkos) nesipainiotų po 
kojomis, jupa ties diržu buvo 
patraukiama aukštyn, rūbas pa
s ida rydavo t r u m p e s n i s i r 
patogesnis keliaujant. Panašiai 
rūbą sutvarkydavo darbo metu, 
kad ilgas iki žemės rūbas ne
kliudytų bedirbant. Pagal Dievo 
nurodymą žydai, švęsdami Pas-
chą, paminėjimą staigaus išėji
mo iš Egipto, turėjo būti susi
juosę, tarsi keliaudami. Toks 
susijuosimas Šv. Rašte dažnai 
reiškia kelionei pasirengimą. 
Pvz., Tobijo knygoje skaitome: 
..Tobijas išėjo, rado skaistų jau
nikaitį, stovintį susijuosusį ir 

rinko 13-kos Malajzijos valsty
bių sultonai. J is viliasi, kad 
pas i ta i s ius i p a s a u l i n ė eko
nomija leis jiems brangiau par
duoti jų krašte kasamą alavą. 

tarsi pasirengusį kel iaut i" (Tob. 
5,5). Panaš ia i ange las Petrą 
ka lė j ime bemiegant į žadino: 
„Ke lk i s greičiau.. . Susijuosk ir 
ap s i auk s a n d a l u s " (Apd. 12, 
7-8). Apaš ta la s Pau l ius , ragin
d a m a s t ikinčiuosius budėti , pa
naudoja tą patį vaizdą: „Stoki
te į kovą, apsijuosę savo s t rėnas 
t iesa , apsivilkę t e i sumo šarvais 
ir aps iavę kojas ryž tu skleisti 
ta ikos Evangeliją" 'Ef. 6,14-15). 
O t a i reiškia: būkite budrūs pro
tu , budėki te . . . 

Kodėl re ikal ingas t oks strėnų 
sujuosimas ir ž iburių uždegi
mas? Dėl to , kad r e ik i a l auk t i 
Viešpat ies , nežinant valandos, 
kada jis ateis . Jėzus palyginime 
pagi r ia budinčius t a r n u s ir pa
vaizduoja a t l y g i n i m ą už j ų 
l auk imą ir budėjimą. Seiminin
kas j iems at lygins: susodins už 
s ta lo ir pa t s j iems p a t a r n a u s . 
Ta i rodos ne į t ikė t inas dalykas, 
kad še imin inkas t a ip pagerbtų 
t a rnus , kurie nieko ki to nepada
rė, o t ik budėdami sulaukė savo 
še imininką grįžtant . Todėl tei
s ingai y ra a i šk inama , kad čia 
Viešpats norėjo tuo, rodos, neįti
kė t inu vaizdu pasakyt i apie 
mesi janinę kara lys tę , kurioje 
la imė pavaizduojama Avinėlio 
puo ta (cfr. Apr. 3. 20), kai Vieš
pa ts pats bus išrinktųjų džiaugs
mas , ta rs i j iems pa ta rnaująs . 
At lygin imui iš t ikimiems tar
n a m s sureng iama mesijaninė 
puota , k u r Mesijas, sakoma, 
p a t a r n a u s , reiškia, j i s pats su
te iks džiaugsmo Avinėlio puoto
je . Čia p r i s i m i n t i n i J ėzaus 
žodžiai, kad jis atėjęs į šį pasaulį 
k i t i ems t a rnau t i , o ne l auk t i , 
k a d jam būtų t a rnau jama. 

Vi so p a l y g i n i m o i š v a d a : 
„Būki te pas i rengę , nes Žmo
g a u s S ū n u s ateis, k a i nesitikė
s i t e " (Lk. 12, 40). Žmogaus 
Sūnus a te is ne t ik garbėje pa
saulio pabaigoje, be t ateina pas 
mus , kai mes mi rdami nueina
m e pas jį. Kiekvienam mūsų 
mir t i s y ra tarsi anks tyvas susi
t i k imas su Viešpačiu pasaulio 
pabaigoje. Iš t ikrųjų mi r t i s 
m u m s y ra šio pasaul io kelionės 
pabaiga. Kaip pasaulio pabaigo
je bus ne i švengiamas žmonijos 
sus i t ik imas su Jėzumi , t a ip 
m ū s ų žemiškojo gyvenimo pa
baiga negali išvengti susitikimo 
su mūsų Atpirkėju. Palaimint i 
ir la imingi bus t ie . kurie to su
sit ikimo budėdami laukė. Už tai 
b u s a t lvgint i amžinąja garbe. 

J . V. 

Gerumas ne tu r i ribų. blo
gumas gi apribotas savyje taip, 
kad jis pagaliau pats save sunai
kina. 

Templer 

Prie kiekvieno lopšelio, kur 
šviesą pamato Išganytojas — 
pasaulį išganančioji idėja, stovi 
ir jau t i s , kuris ramiai sau ėda. 

H. Heine 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ-LELEŠIŪTĖ 

Bekraunant daiktus automobilin, gi žiūrim, užpa
kalinė padanga supliuškus. Sekmadienio pavakarė. Pa
bandyk surasti „autoservisą" (garažą), arba pabandyk 
rasti padangą pardavimui. Nebuvus Sovetuose tie 
dalykai nesuprantami, neįsivaizduojami. Stoviniuoja 
taksistai, kito lėktuvo belaukiantys žmonės Jie, paste
bėję susirūpinimą ir jo priežastį, skuba pagelbėti. Yra 
paslaugių ir rusų. Net ir man pačiai teko nekarta patir
ti jų užuojautą, pagalbą nelaimėje. Prieina vienas, kitas 
ir daugiau žmonių ir aiškina, kur yra „autoservice" 
ir kaip ją surasti. Vienas iš jų net siūlosi kelia parodyti, 
jei būtų reikalas. 

Važiuojame Leningrado gatvėmis, jose duobės ir 
gilios ir gausios. Šaltos žiemos „darbuojasi" grindiny
je. Kaip belaviruotum — aplenkti jas nepavyks, auto
mobilis tūpčioja, o mes pakaušiais stogą baksnojame. 
Beveik paskutinę minutę prieš uždarymą suradome 
nurodytą „autoservice". Padangos kameroje per daug 
skylių. Neįmanoma sutaisyti. Reikia naujos. Laimingu 
atveju — rado kitą, nors ir ji j a u lopyta. Kad ir lopyta 
— paklojom gerą sumą rublių. 

Iš Leningrado į Vilnių 

- Leningrado-Kauno plentas, pravestas 1836-1842, 
dailiai tiesus, be vingių prieš mus tiesiasi per 

lygumas. Kelio vidurys kadaise buvo išpiltas siauru 
asfalto kaspinu. Dabar jame turbūt daugiau duobių nei 
asfalto. Pakelės žvyruotos, bet taip pat neplačiai. 
Sutikus automobilį, turi suktis į pakelę, kad nesusi
durtum. Apie pusšimtį km nuo Leningrado kryžkelė, 
vedanti į Estiją iki Talino. Sutinkame virtinę 
automobilių. Milicininkas sustabdo mūsų krypties ju
dėjimą, kad išvengtume susidūrimų. Miestelio pakelėje 
labai neišvaizdingi namai. 

Per visą apie 700 km kelionę iš Leningrado iki Lat
vijos nepastebėjome nieko, kas patrauktų žvilgsnį ar 
kuo galėtum pasigėrėti. Pakelės apaugusios skurdžiais 
krūmokšniais, piktžolėmis. Plačių lygumų laukuose 
smulkučiai javų pasėliai peraugę piktžolėmis. Mėly
nuoja usnys, cikorijos, ruduoja arkliarūgštės. Matyti 
toli nutolę horizontai, o lygumas retkarčiais paįvairina 
koks suvargęs nameliukas, beveik ant pirštų suskai
tytas karvučių skaičius. Neteko pamatyti nė vienos 
galvijų kaimenės, todėl nenuostabu, kad kelias 
nužymėtas rodyklėmis į Kauną. Kauno pienas vežamas 
daugiau negu 500 km į šį ūkio kraštą. Pravažiuodami 
tą septynetą šimtų km matėme vos kelis kolūkius. Ret
karčiais kelyje sutikdavom vieną kitą keleivį, tai pės
tute, ta i dviračiu keliaujantį. 

Kai kur asfalto juostos viduriu supiltas apie poros 
pėdų aukščio, gal kilometro, kito ilgio žvyro kauburys. 
Matyt ruošiasi kelią taisyti. Besidarbuojančių — nė 
kelyje nė laukuose nė gyvos dvasios. Nyki. monotoniš
ka kelionė. 

Lietuviai Pskovo istorijoje 

J a u gerokai po vidurnakčio pasiekiame Pskovo 
apylinkes. Prisimena prieš daug metų mokytasi Lie
tuvos istorija. Mindaugo nužudymas 1263 m. Prisimena 
ir kunigaikštis Daumantas, dalyvavęs šiame atenta

te. J is , bijodamas Vaišvilko keršto dėl tos mirties, 1266 
m. pabėgo į Pskovą su šeima, palydovais, bajorais. Iš 
viso apie 300 l ie tuvių šeimų. D a u m a n t a s ir visi atbė
gusieji apsikrikštijo. Pskoviečiai , pastebėję jo didžius 
karinius gabumus , išsir inko ir paskelbė jį savo kuni
gaikščiu. D a u m a n t a s visa širdimi a ts idavė savo nau
jai tėvynei. Keletą k a r t ų ne t puolė Lietuvą, keršy
damas už ta r iamą skriaudą. Iš to galime daryli prielai
dą, kad, nors jis pa t s apleido Lietuvą, nesi jautė bejos 
svetimoje žemėje la imingas . Kovojo D a u m a n t a s su 
Livonijos ordinu, kol 1272 birželio vidury sumušė jo 
galybę. 1299 pavasar į vokiečiai vėl užpuolė Pskovo 
miestą. D a u m a n t a s , než iū rėdamas savo senyvo 
amžiaus, pa t s išėjo kovon. Kovą laimėjo, bet tuojau po 
žygio pats D a u m a n t a s mirė. Kai kurie istorikai sako, 
kad j is buvo nužudy tas Traidenio giminių. O gal kova 
ir senatvė jį išvedė iš šio gyvenimo? 

Daumanto valdymo metu Pskovo žemės tapo sava
r a n k i š k e s n ė s . I lgas t a i k i n g a s l a i k o t a r p i s kėlė 
gyventojų gerovę. Pskovo centre esan t į kremlių, 
Daumantas apsupo a k m e n s mūrais . Jų dalis išliko iki 
šių dienų ir v a d i n a m a s Daumanto mies tu (Dovvmon-
tov gorod). J a m e yra 12 a. Švč. Trejybės ka tedra su la
bai vertingais paveikslais . Joje palaidoti Pskovo 
vyskupai ir kunigaikšč ia i , t a r p jų ir D a u m a n t a s . Kro
nikos rašo apie jo re l ig ingumą, i šmint ingumą, tei
singumą, vargšų bei silpnųjų uolų užtar imą. Rusų 
cerkvė laiko D a u m a n t ą šventuoju. Ir daugiau lietuvių 
kunigaikščių sūnų pskoviečiai buvo pas i r inkę savo 
valdovais. Vytau tu i valdant Lietuvą. Pskovas t a ip pat 
buvo jos politinėje įtakoje. Maskvos kunigaikščiai 
nuolat reiškė pretenzijas į Pskovą. 1449 m. DLK 
Kazimieras pasirašė ta ikos sutar t į su Maskva ir for
maliai at idavė Pskovą Maskvos į takai . 

(Bus daugiau) 
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H O R I Z O N T A I 

CHICAGOS AKIMIRKOS 

Kai nusileidi dabar jau paly
ginti judriame Midway aerouos
te, pietvakarinėje Chicagos 
dalyje, tuojau pastebi vyks
tančius pasikeitimus. Kiek il
giau pabuvęs pamatai, kad tie 
pasikeitimai vyksta į gerąją ir 
į blogąją pusę. Krūvos visokio 
laužo, plytgalių ir žemių su kai 
kuriais nugriautais pastatais 
primena, kad iš Chicagos 
vidurmiesčio vedama speciali 
traukinio linija į Midway aero
uostą. Ji ateityje užtikrins šio 
keliolika metų visai nenaudoto 
aerouosto dar didesnį apkro
vimą lėktuvų skrydžiais. Bet 
jam, įterptam į Chicagos miesto 
kvartalus, plėstis nebėra kur. 

Tačiau pietvakarinė miesto 
dalis, ypač tarp Western ir Ked-
zie gatvių nuo 55-os gatvės šiau
rėje iki 79-os pietuose, kur yra 
ir Chicagos lietuvių didžiausias 
telkinys — Marąuette Parkas — 
su lietuviška parapija, Sv. 
Kryžiaus ligonine, daugybe 
prekybų, valgyklų, barų, nors jų 
daugumas tebeveikia ir neblo
gai dar laikosi, rasiniu požiūriu 
gerokai yra pasikeitusi. Ten juo
dosios rasės žmonės ir 
meksikiečiai jau gal sudaro 
pusę to rajono gyventojų. Nors 
lietuvių šiuo metu ten gal 
gyvena kiek daugiau, negu juo
dųjų, bet jų eilės kas mėnesį re
tėja, jaunimui išsikeliant į 
priemiesčius, o vyresniesiems į 
daugiabučius namus toliau piet
vakariuose. Taip man ir 
prisimena geros bičiulės Ritonės 
R. žodžiai: „Tiesiog graudu 
žiūrėti į nykstantį Marąuette 
Parką - " . 

Bet kai eini 69 gatve, miesto 
valdžios oficialiai pavadinta 
Lithuanian Plaza, arba 71, ran
di atidarytas tas pačias lietuvių 
prekybas, barus, taupymo-skoli-
nimo įstaigas, praeivių lūpose 
girdi lietuvių kalbą. Ypač ji 
yra ryški ir dėl to, kad čia gali 
sutikti nemažai iš Lietuvos 
atvykusių paviešėti svečių. 
Nepameluosiu sakydamas, kad 
daugelis tų svečių mėgsta 
užsukti į Vlado Andrijausko 
barą 69 gatvėje. Svečiams iš Lie
tuvos VI. Andrijauskas turi 
paskyręs specialų albumėlį, į 
kurį daugelis čia apsilankiusių 
įrašo savo linkėjimus: ypač čia 
užsukę rašytojai, aktoriai, daili
ninkai, žurnalistai, gydytojai ir 
kiti. Žodžiu, Andrijausko bare 
judėjimas vyksta maždaug toks 
pat, kaip ir anais Marąuette 
Parko žydėjimo laikais, kai be
veik kas antrame name gyveno 
lietuviai. 

Kad Marąuet te Parko 
prekyba dar nemirusi, šalia lie
tuvių rankose tebesančios 
Paramos parduotuvės, liudija ir 
praeitą rudenį 69-je gatvėje 
įsikūrusi Leono Narbučio pa
veikslų įrėminimo prekyba, 
kurioje pats L. Narbutis vienas 
kartais jau sunkiai besuspėja 
visus užsakymus patenkinti. O 
kur dar jo talka Margučiui ir 
Amerikos Balsui Washingtone. 
Kai užsukom į M. Kupcike-
vičienės lietuviškų skanumynų 
parduotuvę 69-je gatvėje, kurios 
sienų viršutinė dalis virš lenty
nų paversta lietuviškos veiklos 
Chicagoje prisiminimų — 
Dainų, Tautinių šokių švenčių. 
Teatro festivalių. Antro kaimo 
kasmetinių pasirodymų. Lie
tuvių operos premjerų ir kitų 
renginių plakatų galerija, suži
nojome, kad pirkėjų šioje lie
tuviškoje parduotuvėje, kur 
galima nusipirkti ir ,,Draugą", 
netrūksta, nors daugumas jų 
atvažiuoja iš priemiesčių ar 
rasiškai dar nesikeičiančių 
rajonų. 

Iš lietuviškų valgyklų 69-je 
gatvėje tebeveikia Tulpė, o 71 — 
Seklyčia ir į naujas lietuvių sa
vininkų rankas perėjusi Nida. 
Tuo tarpu Neringa ir Daina, 

nors jų savininkai ir yra lenkai, 
tebeduoda l ietuviškus pa
tiekalus, padavėjos kalba lie
tuviškai, čia rasi ir lietuviškų 
tautinių simbolių. Visa tai 
dėlto, kad lietuviai, kaip mes 
patys įsitikinom, šias valgyklas 
tebelanko. Juoba ir kainos paly
ginus su Washingtonu bei kitais 
miestais, neaukštos. Buvę Ne
ringos savininkai Emilija ir 
Marius Kielai praeitą rudenį 
įsigijo Baltijos restoraną, 8100 
Roberts Rd., Justice. Tai jau žy
miai aukštesnės klasės resto
ranas, tačiau maistas čia tikrai 
skanus, lietuviškas ir palyginti 
su klase bei aplinka kainos nėra 
aukštos ir, sakyčiau, kiekvie
nam prieinamos. 

Mums vakarieniaujant Bal
tijos restorane, čia posėdžiavo ir 
vienos Chicagos lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas. Kiek 
stebino, kad, prieš atvykstant 
direktoriui J. Sirkai, jo nariai 
tarp savęs kalbėjosi daugiausiai 
angliškai. O atvykus direktoriui 
— jau lietuviškai. Tad ir peršasi 
mintis, kad namie šeimose kal
bama angliškai, o jų vaikučius 
šeštadieniais keturias valandas 
privalo lietuviškai išmokyti lit. 
mokyklų mokytojai. Jei taip 
daroma daugelyje šių dienų 
šeimų, tai galima suprasti, 
kodėl jaunosiose kartose lietu
viškas žodynas sparčiai siaurėja 
ir pati lietuvių kalba gęsta. 
Nors pasitaiko ir retų išimčių, 
kai tėvai su savo vaikučiais 
kalba tik lietuviškai. Reti yra ir 
mirties pranešimai lietuvių 
spaudoje, kad velionis ar velio
nė savo sūnus, dukras ir vaikai
čius paliko lietuviškais vardais 
ir pavardėmis. Net ir patriotų 
šaulių tarpe kiek daug vaikų ir 
vaikaičių rasime nelie
tuviškomis pavardėmis bei var
dais. Tai išeivijos tragedija, 
kurios visai nesitikėjom apie 
1949-51 m. atvykę į šį kraštą. 

Užsukam į Šlutų Patrios 
prekybą 71 gatvėje. Čia eilutė 
žmonių laukia nusipirkti bilie
tus į antrąjį Armonikos spek
taklį. Kadangi toks didelis 
bilietų pareikalavimas ir kartu 
Armonikos pasisekimas, tai 
Anatolijus Siutas galvojo ir apie 
trečią spektaklį, kuris įvyko 
gegužės 31 d. vėl pilnoje Jau
nimo centro didžiojoje salėje. O 
Jaunimo centras, kuriame ir 
dabar tebevyksta didieji 
lietuviški renginiai, mus, ypač 
dirbančius valdžios įstaigose, 
stebina savo švarumu. Taip pat 
švarios, tiesiog blizgančios 
atrodo ir „Draugo" redakcijos 
bei spaustuvės patalpos, kai 
savo amžių baigė linotipai su 
karštu švinu ir jau kuris metas 
vyksta ofsetinė rinkimo bei 
spausdinimo procedūra. 

71-je gatvėje tvirtai tebe
silaiko ir Margučio įstaiga bei 
studija, įs ikūrusi sparčiai 
augančiai ir lietuvių vado
vaujamai Kasos taupymo-skoli-

LB VAKARŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 
LOS ANGELES 

Gegužės 21 d. LB Vakarų apy
gardos darbuotojai susirinko 
Karužų svetainėje peržvelgti sa
vo atliktų darbų ir pasitarti dėl 
ateities veiklos, ypač atsižvel
giant į aplinkybes ir įvykius 
šiuo metu besirutuliojančius tė
vynėje. Iš apylinkių atstovų pra
nešimų paaiškėjo, kad veikla 
per praėjusius metus buvusi ge
ra. Ypač dideliu organizaciniu 
aktyvumu ir naujais drąsiais su
manymais bei jų vykdymu reiš
kėsi LB Los Angeles apylinkė. 
Iš šios apylinkės valdybos pirm. 
E. Kulikausko paruošto prane
šimo, perskaityto apyl. valdybos 
nario Z. Viskanto, paaiškėjo, 
kad buvo nuveikta labai daug. 
Čia paminėti svarbiausieji dar
bai: R. ir R. Mulokų namuose 
suruoštas cepelinų balius Vasa
rio 16 gimnazijai davė arti 7,000 
dol., ligi šiol negirdėtu mastu 
suruošta Lietuvių diena, atskai
čius išlaidas, liko 3,500 dol. 
pelno; suorganizuotas vakaras 
su rašytojo K. Sajos kūryba ir 
vakaronė su LPS nario A. De
gučio ir dr. P. Kisielaus, jr., 
pranešimais; paminėta „Varpo" 
sukaktis; vykdomas knygų va
jus Lietuvai; atlikta daug kitų 
renginių ir užmojų. Apylinkės 
valdyba organizuoja birželio 25 
d. grįžusių iš ok. Lietuvos B. 
Brazdžionio ir J. Kojelio prane
šimus apie ten patirtus įspū
džius, pailiustruojant juos V. 
Baltušienės vaizdajuostėmis. 
Rudenį užplanuota dideliu 
mastu Lietuvių diena, o atei
nančiais metais numatyta pasi
kviesti etnografinį ansamblį. 
Dabar vienas artimiausių užda
vinių — Baltų laisvės dienos 
akcija. 

nimo įstaigai priklausančiame 
name. Kiek tolėliau į rytus 
Vaznelių knygynas ir prekyba. 
Tai įstaigos, iš kurių Marąuette 
Parkui ir Chicagos prie
miesčiams tebespinduliuoja lie
tuviška šviesa. Per Margučio 
radiją penkis vakarus per savai
tę sklinda lietuviškas žodis, 
daina ir muzika, atausti pasku
tinėmis įvykių Lietuvoje ir išei
vių gyvenimo naujienomis ir 
taip pat pasaulinėmis žiniomis. 

Man bebūnant Chicagoje 
Margučio vadovas Petras Petru-
tis perdavė įdomų interviu su 
čia koncertavusios Armonikos 
vadovu, taip pat perdavė repor
tažą iš Akademinio skautų sąjū
džio suruošto atsisveikinimo 
Jaunimo centre su inž. Liūtu 
Grinium, kurio pelenai iš Wa-
shingtono buvo atvežti į Chica-
gą ir po atsisveikinimo, kuria
me dalyvavo apie 150 žmonių, 
palaidoti Lietuvių Tautinėse 
kapinėse šalia Liūto tėvo. buv. 
Lietuvos respublikos prezidento 
dr. Kazio Griniaus urnos. 

Tai viena ki ta Chicagos 
akimirka ypač iš rasiškai besi
keičiančio Marąuette Parko. 

Apie Phoenix apylinkės veik
lą kalbėjo A. Petrulienė, pažy
mėdama, kad ten gyvena arti 
150 lietuvių. I renginius ir mi
nėjimus atvyksta maždaug 120 
asmenų. Apylinkės valdyba 
mini Vasario 16, propaguoja lie
tuviškus kalėdinius papročius, 
naudodamasi programa „Good 
Morning, America". Stipriai 
remia Lietuvių fondą, spaudą ir 
kitus lietuviškas reikalus. 

Santa Monicos apyl. atstovas 
E. Arbas sakė, kad apylinkė tur
tinga, bet „skūpi". Apylinkės 
veikloje dalyvauja daugiausia 
vyresnio amžiaus žmonės. Be ei
linių Bendruomenės reikalų ir 
talkos Los Angeles apylinkei 
svarbesniuose darbuose, didelį 
dėmesį skiria akcijai, kontak
tuojant senatorius ir kongres-
menus dėl Baltijos kraštų liki
mo. Baltų laisvės diena bus 
paminėta pamaldomis Santa 
Monica katalikų bažnyčioje. 
Apylinkės pirm. yra J. Kojelis, 
plačiai žinomas kaip veiklus 
visuomenės veikėjas ir spaudos 
darbuotojas. 

Neatvykus tolimesnių apylin
kių atstovams, Vakarų apyg. 
pirm. A. Nelsienė sutrauktai 
paaiškino apie tų apylinkių 
veiklą. Ji sakė, kad labai 
stipriai veiklą išvysčiusi Seattle 
apylinkė, kurios valdybos pirmi
ninkė yra I. Bray-Bertulytė. 
Juda Portlando ir San Francisco 
apylinkės, nors ten gyvena 
nedaug lietuvių ir tie patys yra 
išsisklaidę. Savotiškas vaidmuo 
yra Las Vegas apylinkės, kuriai 
vadovauja Mary Yanauskas. Į 
apylinkę įeina šiame krašte 
gimę lietuvių kilmės asmenys, 
kurie labai silpnai kalba lietu
viškai ar visai savo tėvų kalbos 
nemoka, bet dar jaučia lietuviš
kas šaknis. 

Toliau apie Apygardos veiklą 
kalbėdama A. Nelsienė sakė, 
kad jos vadovaujama apyg. val
dyba artimai bendradarbiauja 
su Baltų laisvės lyga ir kitomis . 
organizacijomis ruošiant Va
sario 16 minėjimą su Altą ir Vli-
ku. Politinį studijų savaitgalį 
rengiant, bendradarbiauja su 
LFB ir Jaunimo sąjunga. Seka 
amerikiečių spaudą ir reaguoja 
į nukrypimus ir klaidas. Čia 
kaip pavyzdį paminėjo, kad 
lietuviai kartais sutapatinami 
su rusais. Lietuvos reikalais 
kontaktuojamas Washingtonas. 
Socialinėje srityje —jau vieneri 
metai Tautiniuose namuose vei
kia vyresnio amžiaus žmonėms 
valgykla, parapijoj matuojamas 
kraujo spaudimas. Pirmininkė 
pasiryžusi aplankyti apylinkes 
ir vietoje išsiaiškinti sąlygas dėl 
veiklos suaktyvinimo. Planuoja
ma įsteigti LB apylinkę Hava
juose. 

Dar kalbėjo „Spindulio" jau
nimo tautinio ansamblio vado
vė D. Varnienė. Tęsiamas O. 
Razutienės 1949 m. pradėtas 
darbas. Šiemet švenčiama 
„Spindulio" 40 metų sukaktis. 
Užsimota išleisti knygą, kurio-
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Balį Gajauską ir jo šeimą Los Angeles aerodrome sutinka būrelis lietuvių. Iš k.: Angelė Nelsienė, 
Irena ir Balys Gajauskai, Rimas Gajauskas (kuris, ir jo mama Bronė, buvo išvystę dideles pastan
gas Balį išlaisvinti), Jonas Matulaitis ir Renata Nelsaitė. Priekyje — Danutė Mažeikienė su sūneliu 
Andrium ir Gajauskų dukrelė Gražina. 

je bus visa jaunimo veiklos isto
rija. Šią vasarą bus sukaktuvinė 
šio ansamblio šventė. 

Iždininkui A. Polikaičiui išvy
kus su kvartetu į ok. Lietuvą, 
jo pranešimą perskaitė D. Čer
nienė. Kontrolės komisijos suda
rytą patikrinimo aktą perskai
tė A. Raulinaitis, konstatuoda
mas, kad knygos vedamos tvar
kingai ir pateikti duomenys 
maždaug atitinka. 

Pirmininkaujančiam leidus, 
V. Zelenis kalbėjo apie atvyks
tančius trijomis jachtomis iš 
Klaipėdos uosto i New Yorką 
mūsų tautiečius. Jis kvietė 
paremti jų kelionę, kuri yra 

svarbi ne tik susiartinimui 
tėvynėje gyvenančių su išeivijos 
lietuviais, bet turės ir didelės 
propagandinės reikšmės, kaip 
kadaise Dariaus-Girėno žygis. 

Diskusijose dėl veiklos pasi
džiaugta, kad pas mus organiza
cijos gražiai su ta r ia , bet 
pastebėta, kad Vasario 16 mi
nėjimų programose turėtų būti 
daugiau įvairumo, nepasitenki
nant kasmet besikartojančiu 
šablonu. 

I naują apygardos valdybą iš
rinkti: A. Nelsienė, A. Polikai-
tis, J. Matulaitis, R. Nelsas, N. 
Pupienė, T. Dabšys, D. Varnie
nė, K. Milkovaitis; į kontrolės 

komisiją: A. Raulinaitis, I. Med
žiukas, J. Kojelis. 

Susirinkimui pirmininkavo 
A. Raulinaitis, darbų tvarkos 
eigą užrašė D. Černienė; man
datų komisijai vadovavo J. Rau
linaitis. Po susirinkimo pasivai
šinta ir buvo tęsiami neoficialūs 
pokalbiai. lg M 

Idėja yra žmogaus priimama 
ir vykdoma.arba nepriimama ir 
nevykdoma. Ne ji yra statoma 
bandymui, ir ne ji bandymą 
išlaikys ar neišlaikys. Pats 
žmogus yra idėjos mėginamas. 

V. Bieliauskas 

4 
INTERN ATIONAL 

I N D U S T R I E S 
^S 
p. w 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

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

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE 

V 

Zaifcar^ 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090 

INTERNATIONAL ^ 

S G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

8904 

8905 

8906 

8907 

8908 

Maskva 1 nkt. 
Iš Čikagos: $2,**si»fuu 
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt 
I i Čikagos: $2,366.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt 
Iš Čikagos: $2,496.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt 
I i Čikagos: $2,366.00 

IŠPARDUOTA n k t • V i e n a 3 nkt • l i eP°s 1 3"2 8 d 

- - - - Iš New Yorko: $2,386.00 
Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 

Iš New Yorko: $2,256.00 
Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d 

Iš New Yorko; $2,386.00 
Kaunas 1 nkt.. Viena 1 nkt.. rugpjūčio 11-24 d 

Iš New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt.. rugsėjo 14-spalio 2 d. 
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00 

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupes) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ. KURIOSE GALI BŪTI VIENA. KITA PAPILDOMA VIETA G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS Į MUS. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272 fek 



•JCDAGUOJA 8T. SKMKNTESt, 65OT TBOY ST, CHICAGO, tLU 60829. TELJOF. (312) 925-5988 

VIOLETĄ KAROSAITĘ 
PASKUTINĖN KELIONĖN 

PALYDĖJUS 

Violeta Karosaitė 

Žmogus pasaulin ateina Kū
rėjo apdovanotas dieviškumo 
pradais — nemirtinga siela ir 
kūrybine dvas ia , išski
riančiomis jį iš kitų tvarinių 
žemėje. Savyje slypinčias do
vanas ne visi pastebi. Vieni, 
pajutę šaukimą, ugdo juose 
įdiegtus talentus ir tapdami 
kūrėjais artėja prie Dievo. Kiti 
blaškosi nerasdami savęs, nei 
savo paskirties gyvenime. 

Violeta Karosai tė , ankst i 
pajutusi kūrybinę jėgą, ilgame
čiu darbu ryžtingai ugdė Dievo 
jai duotą dovaną, pasiekdama 
aukšto profesionalumo baleto 
mene. Nuolat siekdama dides
nio tobulumo savo profesijoje, ji 
nepasitenkino vien vaidmenų 
atlikimu įvairiuose baleto pa
statymuose. Ieškodama aukš
tesnio savo talento išraiškos 
laipsnio, Violeta pati šokį kūrė 
— choreografavo, parodydama 
daug išradingumo ir plačią 
gabumų skalę kūrybingai reikš-
damasi nuo romantiškai klasi
kinio baleto iki groteskiško mo
dernaus šokio. Darbe buvo 
reikli sau ir kitiems su ja 
dirbantiems, todėl jos pasta
tymai visuomet buvo subtiliai 
išbaigti, įtikinantys. 

Violeta buvo gabi mokytoja, 
nuoširdžiai besirūpinanti savo 
mokinių pažangumu, besidžiau

g i a n t i j ų p a s i e k i m a i s , pa
drąs inant i nesėkmėje. Dvasinis 
a r t i m u m a s t a rp mokinių ir 
mokytojos, skatino tiek suaugu
sias šokėjas, t iek ir mažametes 
„ba le r inas" sekti savo mokyto
jos pavyzdį , jos n e a p v i l t i . 
Nenuos tabu tad, kad met iniai 
jos studijos pasirodymai susi
laukdavo gausių žiūrovų, kad 
neužtekdavo vieno, bet reikė
davo dviejų-trijų spektakl ių . 
Tradicinio pasirodymo laukėme 
ir šį p a v a s a r į , de ja , 
n e s u l a u k ė m e ir n i e k u o m e t 
nebesulauksim.. . 

Balandžio 24 d., sunkios vėžio 
ligos paki rs ta , Violeta staiga 
užgeso mylimos Mamytės aki
vaizdoje, savo namuose, Le-
monte. Ši žinia sukrė tė jos arti
muosius, draugus , bendradar
bius ir lietuviškąją visuomenę, 
kurioje buvo plačiai žinoma, 
gerb iama ir myl ima. 

Balandžio 28 d. į Marąuet te 
laidotuvių n a m u s su a.a.-Viole
t a ats isveikint i rinkosi ne tik 
čikagiečiai, bet ir iš tolimesnių 
vietų atvykę jos gerbėjai. Laido
tuvių koplyčia buvo perpildyta 
liūdesio prislėgtų žmonių, atėju
sių pareikšt i pagarbą ir atsi
sveikint su d a r neseniai juos 
savo puikiu ta lentu džiuginusia 
Violeta. 

Tyliai vargonų muzikai gro
jan t , vyko oficialus atsisveiki
nimas. Maldas sukalbėjus kun. 
Juozui Vaišniui. S.J., savo kūry
bos eilėraščiu atsisveikinimą 
pradėjo Dalia Kučėnienė, JAV 
LB Kul tūros tarybos pirmi
ninkė. Jau t r iu žodžiu atsisveiki
no muz. Dar ius Lapinskas , o 
„Dainavos" ansamblio vardu — 
Sofija Daul ienė. Alida Vitai tė 
j ausminga i perskai tė velionės 
tėvelio a.a. Vytauto Karoso jo 
dukra i Violetai seniai dedikuo
tą eilėraštį iš knygos ..Poilsis 
an t laiptų", o aktorė Laima 
Ras tenytė — Aldonos Kamins
kienės Violetai skirtą eilėraštį. 
Lietuvių operos vardu atsisvei
kino valdybos vicepirm. Vaclo
vas Momkus. Įspūdingai t r i s 
giesmes sugiedojo Operos vyrų 

choras. Šeimos ir artimųjų var
du Violetai sudiev ta rė nuošir
dus draugas Petras Petrut is . 
Žmonės ilga eile praeidami pro 
karstą, tylia malda ir pasku
t iniu žvilgsniu atsisveikino su 
Violeta. 

Balandžio 29 d. erdvi Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyč ia p r i s i r i n k o a r t i p i l n ė 
žmonių. Gedulingas šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. 
J . Vaišnys. Per Mišias solo ir 
duetu giedojo solistai Vaclovas 
ir Margar i ta Momkai ir vieną 
giesmę — sol. Arnoldas Voketai 
tis, vargonuojant muz. Antanui 
Skaisgiriui . 

Po Miš ių i lga v i l k s t i n e 
automobiliu lydėjo a.a. Violetą 
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OK. LIETUVOJE ATGIMĖ 
,MOTERIS" 

Violeta Karosaitė Jaunimo centro scenoje. 
Nuotr Liet. Foto a rchyvo 

L i ū d i n t i e m s s k i r s t a n t i s , 
purškė smulkus lietutis, nuo 
sprogstančių medžiu šakų lyg 
ašaros krito sodrūs lietaus lašai, 
o tarp antkapių stiepėsi pirmieji 
tulpių žiedai, tarsi norėdami iš
vysti, kas šį miglota pavasario 
rytą amžinybėn pa lyd imas 
liūdna giesme į Dievo Motiną 
Mariją. 

Kapinėse liko žiedais apibėr

is vedėjų Crestwood Studio of 
Dance Daugelį metų ji buvo 
Lietuvių Operos Chicagoje pri 
ma-balerina ir operos spek
tak l ių choreografė. Su a.a. 
Violetos Karosaitės mirtimi jos 
draugai, bendradarbiai, o ir visa 
išeivija neteko iškilios baleto 
šokėjos, talentingos choreogra
fės ir raiškios, nepakeičiamos 
asmenybės". 

Scena iš Lietuvių operos „Fausto" pastatymo. Choreografija ir drabužiai Violetos Karosaitės. 
Scenoje „Valpurgijos naktis"'. Dešinėje sol. Jonas V: ".elis ir gret; Violeta Karosaitė. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

kelionėje i paskut inę žemišką 
stotį — Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines, kur, pakeliui į amžiny
bę, prisiglaudė prie ten jau besi
ilsinčio mylimo tėvo, a.a. Vytau
to Karoso. 

Kapinėse liturginėms apei
goms vadovavo kun. J. Vaišnys. 
S.J. Skaudus buvo šis pasku
t in i s a t s i sve ik in imas , ypač 
Motinai, art imiesiems ir ilga
mečiams scenos bendradar
biams. Verkė ne t ik buvusios 
mokinės ir moterys, a ša ra s 
šluostėsi ir vyrai... 

t a s karstas, o Motinas Onos 
Karosienės. giminių, ilgamečio 
draugo Petro ir kitu artimųjų 
širdyse neišdildoma^ skausmą-
ir neužmirštami pi i-įminima i 

Velionė buvo gražiai prisimin
t a „Margučio". ..Amerikos Lie
tuvių radijo". „Lietuvos Aidu" 
ir „Žemė L" radijo programose. 
A. Juodvalkio neki-^ogu ..Dir
voje", o balandžio 2° >s — laido 
t u v i ų d ienos D r a u g o " 
kultūrinis priedo- - taip pra
nešė skaitytojam? api€ iškilios 
menininkės mirtį: 

„A. a. balerina ir choreografė 
Violeta Karosaitė po ilgos ir 
sunkios ligos mirė praėjusi 
pirmadienį, balandžio 24 diena, 

j Lemonte. Baleto stu.ijas Viole 
t a Karosaitė pradėjo Chicagoįt 
pas Lietuvos bale t> ; >kėją Simą 
Velbasį, o vėliau tęsė pas Ber 
nice Holmes. Po vienu gastrolių 
Los Angeles pasiliko ten gilinti? 
baleto mene pas Leon Varkas ir 
Mme. Nijinska Šoko daugelio 
JAV ir Kanados r i e s t ų baleto 
scenose. 1964 mel is ii buvo pri 
imta į Chiragos Lyrk Opeia 
baleto a n s a m b l i , ta ip pat 
daugeli metu gastroliavo su 
Ruth Page Internationa] Bailei 
Co. Chicagoje kiekvieneriai? 
metais Violeta Karosaitė pasi 

A. a. Violeta buvo ne vien me
n i n i n k ė ir k u l t ū r i n i n k ė , 
daugelis pažinojo kaip nuošir
džią drauge, mylinčią dukterį, 
gera mokytoją, šiltą ir malonia 
asmeny bę. 

Violeta buvo tvirto? valios ir 
veiklos žmogus. Pareiginga, 
disciplinuota ir gera laiko 
p lanuoto ja , s u g e b a n t i per 
trumpa laika daug darbų atlik 
ti . Energijos ir entuziazmo ne
stokojo įgyvendinti idėjas ir 
sumanymus , kur iu n iekad 
nepristigdavo. Nuolat skubanti 
iš vieno įsipareigojimo į kitą sau 
laiko niekados neturėjo, bet jo 
visada rasdavo kitiems — liū
dinčius paguosti, kitų laime 
pasidžiaugti, vargan patek;; 
šiems pagelbėti Mylėjo visus 
žmones, o ypač vaikus - savo 
j aunąs i a s ba ler inas , gėle--, 
gyvul iukus . Savo namuose 
priglausdavo benamius kačii; 
kus . šunelius, paukščiuku? 
Juos gydė. jiems gerų Seimi 
ninku ieškodavo. 

Visuomet jos pirma mintis bu 
vo apie kito gerove. Tą biuoža 
išlaikė iki paskutinio atodūsio 
Sužinojusi apie ją ištikusią mir 
t ina liga. neaimanavo, nesi 
skundė , tik tyl iai k l aasė : 
„Dieve, kodėl?" Susitaikiusi su 

»»J 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo p o p u l i a r u s L ie tuvos 
katalikių moterų draugijos leis
t as mėnesinis žurnalas „Mo
t e r i s " , s ė k m i n g a i gyvavęs 
1919-1940 metų laikotarpyje. 
Sovietinės okupacijos uždaryta 
..Moteris" 1955 m. buvo atkur
ta išeivijoje — Kanadoje, kas tris 
mėnesius leidžiama taip pat 
atsikūrusios Lietuvių katalikių 
moterų draugijos. Mažėjant 
s k a i t y t o j a m s ir t r ū k s t a n t 
redaktorių, ir ši „Moteris" baigė 
savo egzistenciją šių metų pra
džioje. 

Ok. L ie tuvo je u ž d a r i u s 
..Moterį", gimė plačiu tiražu lei
džiama mėnesinė „Tarybinė 
moteris". Atgimimo dvasiai api
mant vis platesnius ok. Lietuvos 
gyvenimo sluoksnius, visose 
srityse bandoma atsikratyti to 
n e l e m t a i p r imes to , , t a ry-
b i š k u m o " . Su a tg imstančia 
Lietuva, atgimsta ir ilgai žiau
riai slopintos vertybės, tai ypač 
ryšku spaudoje. Pagaliau ir 
„Tarybinė moteris" išsilaisvino 
iš tarybiškumo ir š.m. gegužės 
mėn. la ida j au išėjo nauju 
„Moteris" vardu. Apie žurnalo 
vardo pakeit imą ir naują jo 
k ryp t į p a s i s a k o „ M o t e r s " 
vyriausioji redaktorė Regina 
Paulauskienė, pasikalbėjime su 
korespondente Jūra Baužyte 
..Komjaunimo tiesos" gegužės 
26 d. la idoje : s t r a ipsny je 
„Norime būti moterimis" tei
giama: 

— Norime pasijusti tiesiog 
moterimis be kažkuo mus įpa 
reigojančio pažymimojo žodžio. 
Žurnalą skirsime ne moterų ir 
vyrų lygybei deklaruoti, pasi 
girti , kad esame iškeltos i 
neregėtas aukštumas. Gyve
nime lygiateisiškumas daug kur 
pasireikšdavo iškreiptai. 

Penktajame žurnalo numeryje 
Lietuvos kultūros fondo pirmi
ninkas profesorius Česlovas 
Kudaba rašo, kad šiandien dva
siškai nuskurdusiai visuomenei 
ypač reikal ingas gražus, vaiz
d ingas m o t i n o s žodis, jos 
pamokymai. Kad tuos tu r tus ji 
galėtų perteikti kitiems, būtina 
kelti pačią moterį, dabar dažnai 
suvargusią, užguitą, nusivylu
sią, s iekiančią ir sva iga lų 
stikliuko. Juk iš čia irstančios 
šeimos, gailestingumo, doros de
ficitas, alkoholizmas. Tad viena 
svarbiausių žurnalo krypčių 

ligoje lankiusiems, nekalbėjo 
apie save , bet domėjosi jų 
reikalais, juos guodė ramino... 
Deja. nenumaldomas yra pasili
kusiųjų skausmas. 

Ilsėkis ramybėje, miela Lialy-
te. Nuolat pasigesime Tavęs, 
per anksti Amžinybėn išėjusios. 

Ir. Regienė 

turėtų būti moters dvasingumo 
ugdymas, motinos autoriteto 
kėlimas, šeimos ir tautos tra
dicijų puoselėjimas. 

Vykstant pertvarkai, atgims
t a n t t a u t a i , mo te rys nuo 
nepakeliamo darbo statybose ir 
įmonėse turi grįžti į šeimos 
židinį, auklėti vaikus, jaunąją 
kar tą . Ragins ime, kad vis 
daugiau jaunų motinų atsisa
kytų lopšelių-darželių, ypač 
savaitinių, pačios auklėtų savo 
vaikus. 

R e i k a l a u d a m i iš m o t e r s 
švelnumo, dėmesio, tur ime at
silyginti tuo pačiu. Daug šian
dien yra našlių. Nei jų reikalų 
kas sprendžia, nei prireikus jas 
kas gina. Ir čia į pagalbą ateis 
žurnalas. 

Šalyje 52 procentai darbi
ninkų yra moterys. Vadinasi, 
mūsų ekonomika iš esmės 
remiasi jų triūsu. Dar vienas 
skaudus palyginimas: pasau
l in i a i s t a n d a r t a i le idžia 
moteriai per pamainą kilnoti ne 
daugiau kaip 700 kg, o tarybi
niai - iki 7000 kg krovinių. 
Fantast iška po to norėti, kad ji 
namuose būtų atidi, švelni. 

Kai motina stovi prie konveje
rio ar kasa tranšėją, ji nežino, 
ką veikia jos sūnus, dukra. Ar 
po to galima laukti geru dar
bo rezultatų, pavyzdingai iš
auklėtų vaiku? Reikės milži
niškų žurnalistų, ir ne tik jų pa
stangų, kad būtų palaužtas 
požiūris į moterį tik kaip į dar
bo jėgą. 

Apsk r i t a i šalyje ir Res
publikoje išleista šimtai įsa
kų, kitokiu potvarkių, skirtų 
moterims, šeimai, va ikams. 
Tačiau faktiškai jie neveikia — 
pernelyg aukštos biurokratinės 
užtvaros. Tik retai, kad ir dau
giavaikei še imai , pavyks t a 
greičiau sutvarkyti savo bui
tines sąlygas. Mums teks paaiš
kinti skaitytojams, kodėl ne
veikia įstatymai. 

Išvardijau tik keletą temų, 
k u r i a s a r t i m i a u s i u m e t u 
gvildens žurnalas. Mus varžo 
menka žurnalo apimtis, nuolat 
šlubuojantis spaustuvės darbas. 
Pagaliau vieno leidinio mo
terims aiškiai per maža. Antai 
iki 1940-ųjų metų Lietuvoje ėjo 
„Moteris". „Naujoji vaidilutė", 
„Motina ir vaikas", „Moteris ir 
pasaulis". Manyčiau, kad tie, 
nuo kurių priklauso periodinių 
leidinių spausdinimas, turėtų 
r i m t a i šitą a p s v a r s t y t i ir 
spręsti. 

S v e i k i n d a m o s . . M o t e r s " 
žurnalo redakciją, linkime sėk
mės naujoje kryptyje, lietuvės 
moters poreikių kėlime, jos tei
sių gynime, dvasinės kultūros 
ugdyme. 

IR 

Laidojant a.a. Violetą Karosaitė. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Iš kairės: O. Cerškuvienė, velio
nės motina O. Karosienė, velionės pusseserė K. Srugytė. E. Petreikienė. P. Petrutis, kun. J. 
Vaišnys. kun J Vilutis, A. Kaminskienė, A. Kaminskaitė ir kt. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

rodydavo tradiciniame Kalėdų 
^Ė sezono . .Spragtuko" baleto pa likimo neišvengiamybe, sten 

statyme Arie Crown teatre, gėsi užbėgti brikai už akių ir su 
McCormick Place. Buvo The tvarkyti įvairius reikalus, kad 
I n t e r n a t i o n a l Dance r s ir išėjus amžinybėn, kuo mažiau 
Richard Arve Trio narė ir viena liktų rūpesčių artimiesiems. Ją 

Lietuviu Katalikių Moterų draugijos Kanadoje leisto žurnalo ..Moteris" 
darbuotojos, žurnalui šiu metų pradžioje užsidarant. Iš k.: stovi redaktorė 
Nora Kulpa\ičieiu\ ekspeditnro Kepina Stabačinskienė Sėdi c.v. pirm dr. 
Ona Gustainienė, administratorė Laima Senkevičienė 
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BALYS GAJAUSKAS 
KALBA APIE KALANTĄ 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Vargu ar išeivijoje surasime 
kitą tokį lietuvių telkinį, kuris 
kiekvienais metais mokėtų taip 
gražiai paminėti ir pagerbti 
mūsų tautos herojų Romą 
Kalantą, kaip Philadelphija. 
Būdinga ir tai, kad, ilgą tra
diciją tęsiant ir toliau, minėjimų 
auditorija nemažėja, o laikosi 
daugiau ar mažiau tame 
pačiame lygyje. Kame tos 
gražios tradicijos paslaptis? Lie
tuvių moterų federacijos Phila-
delphijos klubo valdybos 
rūpesčiu j minėjimus pakviečia
mi įvairaus amžiaus, įvairių 
profesijų geri kalbėtojai. Jie 
paliečia ne tik mūsų tautos 
kančių simbolį Kalantą, bet taip 
pat gvildena ir su juo susijusią 
tragišką mūsų tautos epochą. 

Kalbėtojais yra buvęs Simas 
Kudirka. Elena Juciūtė, Aušra 
ir Jonas Jurašai, Emilijus 
Sveilis (latvis), Vladas Šakalys, 
Gintė Damušytė, Andrius Eiva, 
Vytautas Volertas, Rasa Raz-
gaitienė, Asta Banio-
nytė-Connor, Algis Avižienis, 
Irena Skuodienė, o paskutinis jų 
— Balys Gajauskas, mūsų kovo
tojas ir kankinys už žmogaus 
teises bei pavergtos tėvynės 
laisvę. 

Šių metų minėjimas įvyko ge
gužės 21 d. Šv. Andriejaus pa
rapijoj. Jis susidėjo iš trijų dalių: 
su procesija prasidėjusių 
pamaldų, vaišių ir akademinės 
dalies. Sniegą Jurskytė , 
ilgametė LMKF Philadelphijos 
klubo pirmininkė, pradėjo 
minėjimo oficialią dalį. 

„Turbūt neklysiu sakydama, 
kalbėjo ji. kad mūsų-tarpe ir 
bendrai išeivijoj nerasime žmo
gaus, kuris nežinotų apie Balį 
Gajauską, apie jo pasiaukojimą 
savo tautai, žmogaus teisių 
gynimui ir laisvės siekimui Lie
tuvai. Už tai raudonojo okupan
to baustas žiauriais kalėjimais, 
niekinimais bei kankinimais. 
Balys Gajauskas pripažintas 
sąžinės kaliniu ir su kitais disi
dentais nominuotas Nobelio 
taikos premijai". 

Svečiui pajudėjus scenon, 
sustojusi auditorija jį lydėjo il
gais triukšmingais plojimais. 
Tai buvo nuoširdus padėkos ir 
pagarbos išreiškimas mūsų 
tautos idealistui. Savo ir visų 
politinių kalinių vardu 
padėkojęs už gautą ir pakelėj 
žuvusią materialinę paramą, 
Gajauskas pastebėjo, kad 
Kalantos auka tampriai rišasi 
su partizanų bei politinių kali
nių auka. Jam giliai atmintyje 
įstrigę 1972 m.. Romo Kalantos 
žuvimo data. Tada jis buvo Mor-
davijos koncentracijos stovyklo
je ir jau kalėjo dvidešimt ketvir
tuosius metus. Iš laikraščių 
žinojo, kad Lietuvoje įvyko 
kažkas nepaprasto, tačiau žinios 
apie šiurpulingą Kalantos 
politinį aktą buvo miglotos, 
tendencingos. 

Pagal seną koncentracijos la
gerių tradiciją kiekvieneriais 
metais politinius kal inius 
aplankydavo iš Vilniaus atvykę 
saugumiečiai, ka r tu atsi-
veždami rašytojus, ekonomis
tus, mokslininkus, kurie jiems 
aiškindavo kaip tuo metu Lie
tuvoje buvo gera gyventi, kaip 
Lietuvos liaudis džiaugiasi, 
remia valdžią. Jų tikslas buvo 

paveikti ka l in ius , kad jie 
atsisakytų savo idėjų. 

Panaši delegacija atvyko ir 
tuojau po Kalantos žuvimo. 
Kaliniai paprastai tokius susi
tikimus stengdavosi ignoruoti. 
Tačiau tą dieną būrelis lietuvių 
nutarė į susirinkimą eiti. Bai
gęs savo kalbą Nekrošius, 
paklausė, ar yra klausimų? .,Ar 
galėtumėte papasakoti apie 
Romo Kalantos žuvimą", pasi
teiravo vienas kalinys. Nekro
šius pradėjo dairytis į šonus, 
visas išbalo ir nežinojo ką 
sakyti. Pažiūrėjo į priešais sė
dintį saugumietį ir susinervinęs 
pradėjo šaukti, kad jis kalbėtų. 
Visi, įskaitant ir enkavedistus, 
pradėjo juoktis. Saugumietis 
atsistojo ir papasakojo, kaip 
viskas įvyko. Žinoma, jis palie
tė tik oficialiąją versiją. Anot 
Gajausko, tai buvo pavyzdys, 
kokia baili buvo to meto Lie
tuvos intel igenti ja . Bijojo 
kalbėti net apie tai, kas jau 
buvo skelbiama oficialioje spau
doje. 

Šiandien, pasak Gajausko, 
Kalantos pavardė neužmiršta, 
dažnai minima, jam atiduo
dama reiškiama pagarba, kaip 
ir kitiems, kovojantiems dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. Va
sario 16 per iškilmingą minė
jimą Kauno teatre Jaunimo 
sąjungos atstovai atnešė 
vainiką ir padėjo ant jo susidegi
nimo vietos. Ir vėliau vis būdavo 
atnešamos naujos gėlės. Bū
damas Amerikoje, Gajauskas 
sužinojo, kad Kaune yra įsteig
tas Kalantos įamžinimo frontas. 

Po to kalbėtojas susirinkusius 
vedžiojo grubiais golgotos ke-

. liais, kuriais jam teko nešti sun
kų gyvenimo kryžių 37 m. Į en
kavedistų rankas pateko 1948 
m. Su skausmingais išgyveni
mais tuojau prasidėjo ir gundy
mas. Bakučionis, prokuroro 
pavaduotojas, nuolatos kartojo: 
„Paskelbk viešai, kad atsisakai 
savo idėjų, kad esi suklaidintas 

CLASSIFIED GUIDE 
BE AL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS I PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

Lietuvių Moterų federacijos Philadelphijos klubo surengtame Romo Kalantos minėjime gegužės 
21 d. narės su svečiais. Iš kairės: Juoze Augaitytė — garbėm pirmininkė, Marija Bigenienė, Birutė 
Valašinienė, Snieguolė Jurskytė — pirmininkė, Balys Gajauskas, Regina Raubertaitė — 
vicepirmininkė ir Julija Dantienė — Bendruomenės Balso koordinatorė. 

Nuotr. A. Cepulio 

iškeliavo daugelis kalinių. Kiek 
laimingesni buvo tie, kurie po 
10 valandų į dieną, pridėjus dar 
dvi valandas kelionėje, dirbo 
prie statybų. 

Tada negaudavo jokių 
pasimatymų. Laišką galėdavo 
parašyti tik kas pusmetis. 
Tačiau tie laiškai dažnai 
nenueidavo. Kartais su gimi
nėmis negalėdavo susiriš
ti po 2-3 m. Buvo blogai rengia
mi, gyveno pusbadžiai. Šiokios 
tokios vilties likti gyvais turėjo 
tik tie, kurie buvo teisti 10 m., 
o gavusiems 25 m., ateitis buvo 
labai liūdna. Taip tęsėsi iki 
Stalino mirties — 1953 m. Po to 
daug kas pradėjo kryptį i gerą 
puse: nustojo rakinti lagerius, 
panaikino dėvimus numerius, 
pranešė, kad galima gauti siun
tinius, užsisakyti laikraščius, 
galėjo naudotis knygų biblio
teka, leido nešioti civilius dra
bužius. Paskelbta, kad tie, ku
rie buvo teisti penkeriems 
metams, visi paleidžiami. Deja, 
tokių iš 1,500 atsirado tik 
vienas. Vėliau pradėjo paleisti 
mažamečius, moteris ir kai 
kurių kategorijų vyrus. 
Manoma, kad Stalino laikais 
buvo apie 14 milijonų politinių 
kalinių. Buvo lagerių, turinčių 
net po 20.000 žmonių. 

1956 m. išleido įsaką peržiū
rėti visų politinių kalinių bylas. 
Vienus paleisdavo, kitiems 

buržuazinių nacionalistų, kad bausmę sumažindavo, o kiti lik-
supranti ir smerki savo klaidas 
ir tuojau būsi paleistas". Pana
šūs gundymai kartojosi ir esant 
lageriuose. Taurios sielos ir stip
rių principų Gajauskui 
siekiamos idėjos buvo branges : 
nės už laisvę. Jam teko patirti 
visų Rusijos valdovų, pradedant 
Stalinu ir baigiant Gorbačiovu, 
vartotas kankinimo priemones. 

Po ilgų tardymų 1949 m. gruo
džio 10 d. Vilniuje drauge su 500 
kitų (jų tarpe apie 200 moterų) 
buvo įgrūstas į gyvulinius 
vagonus ir pajudėjo nežinoma 
kryptimi. Po dviejų savaičių 
vargingos kelionės atsidūrė prie 
Balkašo ežero, Molibdeno 
vietovėje, Vidurinėje Azijoje. 
Tai buvo palyginamai nedidelis 
koncentracijos lageris — apie 
1,500 žmonių, kurių tarpe buvo 
apie 400 lietuvių. Nežiūrint, 
kad lietuvių tauta nedidelė, lie
tuviai, bendrai paėmus, la
geriuose sudarė apie 10-12%. 
Skaičiumi daugiausia buvo 
ukrainiečių, betgi jų tauta 50 
milijonų, o mūsų tik 3 milijonai. 

Kalinius grūdo į kasyklas, nes 
laisvi žmonės jose nenorėjo dirb
ti. Grėsė susirgti cechoze, liga. 
kada j plaučius įtraukiant kvar
co dulkes, jie sukalkėja ir 
žmogus miršta. Taip amžinybėn 

davo ir toliau kalėti. Balys Ga
jauskas, kaip nepalaužiamas po
grindžio veikėjas, ta lengvata 
negalėjo pasinaudoti. 

Kalinių manymu, geriausias 
laikotarpis buvo tarp 1953 ir 
1959 m. Kaliniai jį vadindavo 
lagerinės demokratijos metais. 
Tada jie atsigavo fiziškai ir 
dvasiškai. Iš prisiųstų knygų 
sudarė net lietuvišką biblio
teką. Kai kurie pradėjo moky
tis kalbų, gilintis įvairiuose 
moksluose. Ruošdavo Vasario 
16 d. ir mūsų žymių žmonių 
minėjimus su paskaitomis, him
nu, tautinėmis dainomis. 

1973 m. Gajauską pasišaukė 
lagerio viršininkas ir pranešė, 
kad bus paleistas, jei pasižadės 

negrįžti į Lietuvą. Po ilgokų 
ginčų jis pasirinko Rytprūsius. 
Tačiau į juos važiuodamas, išli
po Kaune. Po kiek laiko nuvy- -
ko į Kaliningradą, ir gavo pasą, 
bet viršininkas pranešė, kad su 
pirmuoju traukiniu iš Rytprūsių 
išsinešdintų. Vėl grįžo į Lietuvą. 
Biurokratai per apsirikimą pri
registravo ir gavo darbą. Po 
trijų savaičių s a u g u m a s 
sužinojo, kad nelegaliai įvažia
vo ir išregistravo. Sunku buvo 
gauti darbą. Kelerius metus 
saugumas jį persekiojo ir kėlė 
įvairius nemalonumus, kol pa
galiau suėmė ir po metų antrą 
kartą nuteisė. Tada jį išvežė į 
Mordovijos ypatingą lagerį. 
(Veikė keturių rūšių lageriai: 
bendro, sustiprinto, griežto ir 
ypatingo režimo). 

Mordavijos lageris buvo labai 
mažas — tik 30 žmonių, jų tarpe 
keli lietuviai. Nežiūrint labai 
griežto režimo, kai kurie kali
niai rašė straipsnius, atsi
šaukimus į tarptautines orga
nizacijas ir* juos slapta išsiųs
davo: Jei pač iupdavo , -"pa
pildomai gaudavo 10 m. 

Vieną rytą kaliniams liepė 
išeiti iš lagerio ir pranešė, kad 
bus vežami kitur. Neleido nieko 
pasiimti. Tuo norėt, sunaikin
ti viską, ką kaliniai turėjo 
paslėpę lageryje. Atvežė į 
Kuciūno lagerį, esantį Permės 
srityje. Čia visiems liepė išsi
rengti iki nuogumo, davė nau
jus rūbus bei avalynę, o senus 
sudegino. Tuo galbūt buvo su
naikintas ir koks nors paslėptas 
rašinys. Po du apgyvendino 
naujutėlėse kamerose, kuriose 
nebuvo jokių plyšių. Tame 
pačiame pastate, atskirose vie
tose taip pat po du turėjo dirb
ti. Vyko dieną ir naktį nuola
tinės kratos, per „vilkelį" 
sekimas. Už menką nusikal
timą smarkiai bausdavo. Admi
nistracijos tikslas buvo kalinius 
palaužti dvasiškai, kad jie atsi
sakytų savo siekių. Kai kurie 
tokio režimo neišlaikydavo ir 
nusižudydavo. Prieš išeinant 
Gajauskui iš lagerio, saugumas 
planavo jj nužudyti. Tik Dievo 
ranka nuo jo krūtinės nustūmė 

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

Kasdien nuo pirmadienio Uri penktadienio, 
8:30 - £00 v. vakaro. 

Viaos la ido* U W C E V s to t ie * 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 838-2611 

Jaunuoliams 
Studentams 
Dirbantiems 
ATSIPUSTI! 

Rugpj. 13-20, 1989 
NERINGOJ 
Vermont'e 

Vaikystę išaugusius jaunuolius kviečiame sugrįžti NERIN-
GON atsinaujinti krikščioniškai ir tautiškai1 Atėjo laikas, ypač 
dabar TAUTOS ATGIMIMO metu, iš naujo pažvelgti savo 
gelmėn nebe vaiko žvilgsniu! 

Stovyklos savaitė jaunuoliams 17-25 metų. 
Kreiptis: NERINGA, Box 134C, RFO 4, 
W. Brattleboro, VT 05301. 1-802-254-0810. 

žudiko durklą. Žmogžudys būtų 
paliudijęs, kad Gajauskas pats 
nusižudė. 

Į tremtį kalinius leisdavo po 
du. Gajauskas ją atliko prie 
Pochotsko jūros. Iš ten grįžo į 
Lietuvą. 

Po ilgo išsamaus pranešimo 
atsirado keletas klausimų, į ku
riuos p re l egen ta s įdomiai 
atsakė. Visą laiką kalbėjo ra
miai, nuosekliai. Nesijuto jokios 
pagiežos tiems, kurie iš jo be 
visokių sukeltų skausmų išplėšė 
pačius produkt ingiausius 
metus. Taip gali padaryti tik la
bai kilnios sielos žmogus. 

S. Jurskyte i dėkojant už 
pranešimą, sustojusi salė vėl 
sukėlė didžiules ovacijas. I-
teikiant susirinkusių suaukotą 
tūkstantinę, svečias buvo ap
dovanotas ir miniatūrine Ame
rikos laisvės varpo skulptūra. 
Simbolinę dovanėle įteikė ir 
Vinco Krėvės šeštadieninės 
mokyklos vedėja Jūratė Stirbie-
nė. Šis minėjimas buvo bene 
įspūdingiausias iš visų Kalan
tos minėjimų. 

Gn*J0f_ KMIECIK REALTORS 
^ 7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284 -1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltal Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir vel. j i jūsų namų įkainavimo 

Vien t ik idėjos yra tikrai pa
tvarus dalykas gyvenime. 

Ten, kur nėra idėjos kokia 
nors prasme, negali būti ir 
grožio, nes grožis, šiaip ar taip. 
visada yra idėjos išreiškimas 
regimuoju pavidalu. 

St. Šalkauskis 

No. 419 — 56 & Pulaski. Only 52,900! 
3 mieg . kamb namas; ištisas rūsys; 20 
pėdų salonas: puikus pirkinys už tokią že
mą kainą! Skambinkite dabar: 436-8600. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite te lefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

FOR SALE 

Priverstas parduoti žema kaina 
1988 m. mažai važinėtą Pon-
tiac-Grand Prix, S.E. automobilį. 

Skambinti 436-7976 

Parduodami valgomojo kamb. 
baldai gerame stovyje: stalas, 6 
kėdės ir bufetas. 

Kreiptis te l . 852-6561 

WEDDING 
BELLS 

GLASS DOME HICKORY PIT 
2801 S. Halsteo, Chicago. III. 

842-7600 
• VVeddmgs • Ali Special Occasions 

• 3 Rooms Available • Accomodatmg Up 
To 290 People. Free Parkmg Convenient 
Location — 10 Minutes S Of Loop 

IEŠKO PIRKTI 

Noriu pirkt 
naudotą automobilį. 

Skambinti 247-0582 

Jei norite Įsigyti puošmeną namams, 
įteikti gerą dovaną, ar papildyti meno 
kolekciją, siūlau įsigyti rankų darbo, 
l ietuviško kaulo porcelano indų bei 
puošmenų. Kreipkitės į Dailų Vaškevičių, 
tel. 312-257-9789 . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

V. T. ELECTRIC CO. 
licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmėms Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos. Antrad ir trečiad susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

VENCKAUSKAS, INC. 
Bulldors & Remodoling 

• Pcches S Decks • Floor & Waii "Me 
• Alurmnum S'dmg 4 Trim * Kitche" & Bat^s 
• Masonry «Rec Rooms 
• Add'tions •Insurance Repa"s 

P»t«r ( 3 1 2 ) 4 4 8 - 0 1 1 3 

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

Kreiptis (: Hermis Deckys 
Tel. S85-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki S v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

REAL ESTATE 

^ MUL KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI a' PARDUOTI 
NAMĄ mieste ^ priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEi_i_-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris-
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tol. 436-7878 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

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

VALDA PAŠKUS 
" kalba lietuviškai 
* narr.ų įvertinimas 
598-6222 

veltui 
857-7187 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
antram a. suaugusiems. Yra 
šaldytuvas ir virykla. W. 61 & Tripp 
apyl. 

Tel. 582-5366 

Išnuomojamas 6 kamb. 
,,bungalow" ir taip pat 4 kamb. 
butas antrame aukšte. Suaugu
siems. 
Skambinti po 5 v.v. 925-6616 

HELP VVANTED 

EXPERIENCED SEAMSTRESS 
Full or part time. New vvomens' 
boutique. Frankfort, Illinois. Mušt 
speak English. 

(815) 469-5548 

Factcry Experienced people needed for the 
following positions: • Job Shop Machimst 
• Tool Steel Heat Treater • Panagraph 
Engraver • EDM Operator. Basic English 
necessary. Top wages and benefits 

Call Bernie 
312-375-6601 

Catering help Part time. Fiexible hours 
Earn extra dollar. Deltvery men. B license: 
wait staff, bartenders. bus persons. cocks 

~\ Apply m person Tue thru FrL noon te 5 
pm. 

11915 S. Western 
Blue Island. IL 60406 

Ask for Regina or Margo 

MISC6LLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

1 o%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

•55-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd . Chicago 

PHONE — 581-4111 



„Sietyno" choras su savo vadovu muz. A. Skriduliu. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

F O N D U O S E ĮAMŽINTAS 
„ S I E T Y N A S " 

Daytona Beach gražioje lietu
vių kolonijoje sėkmingai veikia 
l i e tuv ių choras „S ie tynas" . 
Šiais meta is jis atšventė ir sa
vo veiklos penkerių metų su
kakt į specialiu koncertu. Cho
ru i vadovauja muz. Antanas 
Skridulis, o choro administraci
nius re ikalus tvarko choro val
dyba — pirmininkas rašyt. And
rius Mironas, nariai — oper. sol. 
Juoze Daugėlienė ir Algima 
Dautart ienė. Chore dainuoja 10 
moterų ir 6 vyrai. Choristai j 
repeticijas suvažiuoja iš plačių 
apylinkių ir tai laikytina gražiu 
pasiaukojimu. Choras ir yra 
vienas iš kultūrinių reikalų ju
dintojų. 

Birželio 1 d. Prince of Peace 
parapijos salėje „Sietynas" buvo 
susir inkęs einamiesiems choro 
re ika lams aptart i . 

Tarp kitų reikalų choro valdy
ba iškėlė klausimą — chorą 
„Sietyną" įamžinti fonduose, 
kaip šios kolonijos kultūrinį vie
netą. Šiai minčiai choro dalyviai 
šiltai pri tarė ir nutarė „Siety
ną" įamžinti su šimto dolerių 
įnašu Lietuvių Fonde, Tautos 
Fonde ir rašytojo Andriaus Mi
rono premijuotai knygai „Kelio
nė į Kauną" išleisti fonde. 

Lietuvių Fondui skir tą įnašą 
čekį 100 dol. priėmė Lietuvių 
Fondo įgaliotinis Jurg is Janu-
šaitis. Įnašą tuojau persiuntė 
Lietuvių fondui ir su tvarkė 
visus kitus į LF įstojimo forma
lumus . Tautos fondui skirtą 
įnašą valdyba persiuntė TF 
valdybai. 

Knygos išleidimo fondan nu
matoma telkti lėšas ir iš šios 
kolonijos lietuvių. Rašyt. And
r i aus Mirono knygą „Kelionė į 
Kauną" prieš ketverius metus 
premijavo PLB Švietimo komi
sija, tačiau iki šiol, nežiūrint 
dėtų pastangų, šis romanas 
nebuvo iš leis tas . T a d k a m 
skelbt i jaunimo l i t e r a tū ra i 
konkur sus , kam premijuot i 
veikalus, kurių vėliau nėra 
galimybės išleisti? 

Manyt ina , kad naujoji PLB 
Švietimo komisija, susitarusi su 
JAV LB Švietimo taryba r a s 
galimybę šį premijuotą romaną 
artimiausioje ateityje išleisti. 

ŠVEDIJOS KONSULATAI 
PABALTIJY 

Švedija atidarė savo konsula
to Leningrade padalinius Rygo
je i r Taline. Pabaltijo valstybės 
seniai siekia Švedijos konsula
tų savuose kraštuose, kad norin
tiesiems ten keliauti nereiktų 
kreiptis į Leningradą. 

TAIWANAS STIPRINA 
EKONOMINIUS RYŠIUS 

Taiwanas pasirašė prekybos 
mokesčių sutartį su Singapūru, 
st iprinant ryšius ta rp tų kraštų. 
Sutar t i s liečia prekybos pelną, 
oro ir jūros transportą, bei 
akci jų d iv idendus ir k i t u s 
išmokėjimus. Tokių sutarčių 
Ta iwanas siekia ir su Pietų 
Afrika, Pietų Korėja, JAV-mis 
i r Vakarų Vokietija. 

Prie jo išleidimo gal prisidės ir 
šios kolonijos rėmėjai. 

Sietyno įamžinimas fonduose 

y ra gražus pavyzdys ir ki toms 
organizacijoms. Lietuvių Fondo 
vardu sietyniečiams nuoširdžiai 
dėkoja įgaliotinis, t va rkąs šios 
apylinkės l ietuvių LF reikalus. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

A.tA. 
KĘSTUČIUI MIKLIUI 

mirus , mūsų nuoširdi užuojauta velionio žmonai MA
RIJAI , d u k r a i ASTAI, b ro l iu i V Y T A U T U I i r jo šei
ma i . 

L 
Stasė ir Antanas Kenstavičiai ir 
anūkas Rimantas Macijauskas 

M ū s ų m i e l a m d raugu i 

A.tA. 
KĘSTUČIUI MIKLIUI 

užba igus i am žemišką ke l ionę , jo žmoną M A R Y T Ę , 
d u k r ą ASTĄ, brolį VYTAUTĄ, seser į B I R U T Ę i r jų 
še imas be i k i tus g imines nuoš i rdž ia i už j auč iame ir 
k a r t u l iūdime 

Valentina ir Zigmas Braziai 
Emilija ir Petras Brizgiai 
Aldona Juozeuičienė 
Marija Markulienė 
Jovita ir Vytautas Strikai 
Vida ir Vacys Tumasoniai 
Emilija ir Liudas Valančiai 

REMKIME TAUTOS FONDĄ j 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

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

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį a r tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

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

TAUTOS FONDAS 
LTTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

A.tA. 
PETRAS JURGAITIS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1989 m. birželio 9 d., sulaukęs 76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Kidulių valsč. Ameriko

je išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis Simas Jokūbaitis, 

kun. Vytautas Bagdanavičius, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, birželio 11d. nuo 2 iki 9 

v.v. Mclnerney koplyčioje, 7901 S. Komensky Ave., Chicago, 
IL. 

Laidotuvės įvyks birželio 12 d., pirmadienį. Po apeigų 
koplyčioje velionis bus nulydėtas j Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę pusbrolis ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Mclnerney. Tel. 585-0702. 
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Brang iam Vyrui , Tėvui , Senel iui ir Uošviui 

A.tA. 
ALBERTUI SUŠINSKUI 

mirus , gilią užuojautą r e i šk iame jo žmonai IRENAI, 
sūnums KĘSTUČIUI ir ALBERTUI ir dukrai DANU
TEI ir jų še imoms. 

Ada ir Petras Bingeliai ir 
Violetos šeima 

Tust in , CA 

Mylimam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
ALBERTUI SUŠINSKUI 

m i r u s , šioje s k a u s m o v a l a n d o j e n u o š i r d ž i a i 
užjaučiame žmoną IRENĄ, dukrą DANUTĘ, sūnus 
KĘSTUTĮ ir ALBERTĄ su šeimomis. 

Kisielių šeima 

A.tA. 
ALBERTUI SUŠINSKUI 

mirus , jo žmonai IRENAI, sūnu i KĘSTUČIUI , JAV 
LB Lemonto apyl inkės p i rmin inku i , sūnui ALBER
T U I ir d u k r a i DANUTEI r e i šk i ame gilią užuojautą 
ir k a r t u l iūdime. 

JAV LB Lemonto apylinkės valdyba 
ir nariai 

A.tA. 
ALBERTUI SUŠINSKUI 

mirus , žmoną IRENĄ, dukterį D A N U T Ę ir sūnus 
KĘSTUTĮ ir ALBERTĄ bei jų še imas nuoširdžiai 
užjaučiame 

Laima ir Aleksas Kulniai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S- C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
ALBERTUI SUŠINSKUI 

mirus, jo sūnų KĘSTUTĮ su še ima ir v isus art imuo
sius nuoširdžiai užjaučiame l iūdėdami ka r tu 

Pasaulio Lietuvių Centro valdyba 

A.tA. 
KĘSTUČIUI MIKLIUI 

mirus, giliame skausme l ikusius žmoną MARYTĘ, 
dukrą ASTĄ, brolį VYTAUTĄ, seserį BIRUTĘ ir jų 
šeimas bei k i t u s gimines nuoširdžiai užjaučia ir kar
t u liūdi 

Salomėja ir Antanas Astrauskai 
Dana ir Vilius Baziai 
Severiną ir Nardis Juškai 
Elena ir Kazys Karveliai 
Irena ir Petras Kazlauskai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Stella ir Augustas Paškoniai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

AMEPICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
•727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ 
6. LUpos 11 • U«pos 30 Maskva 2, 
7. Ltepos 24 - Rugpjūčio 09 Maskva 2, 

Ltopos 29 - Rugpjūčio 16 Maskva 1, 
Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16 Maskva 1, 
Rugpjūčio 21 • Rugsėjo 06 Maskva 2. 
Rugsėjo 12-Spalio 01 Maskva 2. 
Spalio 03 - Spalio 16 Maskva 1. 

8 
9 

10 
11 
12 

Vilnius 15. Maskva 1 
Vilnius 10, Leninqradas 2. Maskva 1 
Kaunas 15, Maskva 1 
Vilnius 10. Leningradas 2, Maskva 1 
Vilnius 10. Ryga 2, Maskva 1 
Vilnius 15. Maskva 1 
Vilnius 10, Maskva 1 

Chicago 
2.795 00 
2,695.00 
2.695.00 
2.595.00 
2,595 00 
2,795.00 
1.895 00 

New York 
2.645.00 
2,545 00 
2,545 00 
2.445 00 
2.445 00 
2,645 00 
1.850.00 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-236-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S VVestern Ave., Chicago, IL 60643. 

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

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHKAGOJB BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

s 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. birželio mėn. 10 d. 

x Chicagos arkivyskupijos 
ku r i j a a ts iuntė redakcijai 
pranešimą, kad kardinolas 
Joseph Bernardin paskyrė teisė
jus ir postuliatorių Motinos 
Marijos Kaupai tės , Sv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
steigėjos, palaiminimo bylai 
vesti. Oficialus visų pareigūnų 
su vysk. Albertu Abramowicz ir 
postuliatorium kun. Jonu Ku-
zinsku supažindinimas ir parei
gų padalinimas bus seselių 
vienuolyne, 2601 W. Marąuette 
Rd., birželio 12 d. 10 vai. Kvie
čiami ir kiti svečiai dalyvauti. 

x Mar ia Rud ienė , Balfo 
centro valdybos pirmininkė, 
sugrįžo iš Washingtono, D.C., 
kur buvo priimta buvusios 
Jungtinėse Tautose ambasa
dorės Jane Kirkpatrick kaip 
viešnia respublikonų moterų 
suruoštoje vakarienėje Ritz-
Carlton viešbutyje. Paskiau 
Baltuosiuose rūmuose priėmė 
prezidento žmona Barbara 
Bush. 

x Dr. Pet ras ir Irena Luko
ševičiai iš Kanados yra atvykę 
į Chicagą ir apsistoję pas dr. 
Lukoševičiaus seserį Karoliną 
Kubilienę. Jie rūpinasi dr. Po
vilaičio knygos tolimesniu 
likimu. Ta proga buvo „Drau
go" redakcijoje ir I. Lukoše
vičienė, kaip PLB valdybos 
kultūros reikalų narė, pa
informavo apie savo planus ir 
tolimesne veiklą. Jie Chicagoje 
žada pabūti iki birželio 12 d. 

x A. Bušmanas. Worcester, 
Mass., mūsų bendradarbis, prie 
atsiųstos korespondencijos pri
dėjo ir 15 dol. auką. Po 10 dol.: 
Zenonas Lukauskas. Kenosha, 
W i s c , V. Gerdvilis, New 
Zealand, B. Sakalas, Surfside, 
Fla. Visiems labai ačiū. 

x Lietuvos buriuotojams 
v ie š in t C h i c a g o j e b u s 
r e i k a l i n g o s nakvynės 42 
asmenims. Svetingieji Chicagos 
lietuviai, galintieji porai parų 
pr i imti At lanto bangas 
nugalėjusius jūreivius prašomi 
pranešti Buriuotojų priėmimo 
komiteto nariams — js Antanui 
Levanui, tel. 436-3095 arba js 
Leopoldui Kupcikevičiui tel. 
434-9766 ar 735-6403. 

<sk) 
x 10-tasis Chicagos Lietu

vių Festivalis įvyks šeštadienį, 
birželio 24 d. 69-joje gatvėje. 
Pradžia 12 vai. dienos. Informa
cijai skambinti 436-0769. 

'sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE. tel. 778-2233. 

(sk) 

x Vasaros „Luau" balius 
birželio 17 d. rengiamas Šaulių 
namuose. Pradžia 8 v.v. Gros 
„Dreams" orkestras. Auka 4 
dol. asmeniui. Visą lietuvišką 
studentiją kviečia Lietuvos 
Vyčių jaunimo 13-ta kuopa. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku 

šiems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis: Optical Studio, 
2620 VVest 71 Street. Chicago, 
111. 60629. Telefonas 778-6766. 

(sk) 
x Baltic Monuments. Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x A. a . dr. Pe t ras Atkočiū
nas, Lietuvos Vyčių, Lietuvių 
Bendruomenės ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikėjas, 94 metų 
amžiaus, mirė birželio 9 d. savo 
dukters namuose. Pašarvotas 
Vance laidojimo koplyčioje 
Cicero. Laidojamas pirmadienį 
iš Šv. Antano bažnyčios Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie savo anksčiau mirusios 
žmonos. Atsisveikinime apie dr. 
P. Atkočiūną kalbės jo buvęs 
kaimynas dr. Petras Kisielius. 

x Skaudusis Birželis — oku
pacija ir pirmieji trėmimai bus 
minimi Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje 10:30 vai. 
pamaldomis ir po to parapijos 
salėje birželio 11d., sekmadienį. 
Salėje meninę dalį atliks pianis
tas Manigirdas Motekaitis, 
paskaitą skaitys dr. Kazys Ėrin-
gis. Po minėjimo bus vaišės ir 
pabendravimas. 

x Išvežtųjų minėjimo de
monstracijos birželio 14 d. 
ruošiamos miesto centre Daley 
Plazoje kartu su latviais ir es
tais. Tam tikslui yra nusamdy
tas autobusas, kuris išeis 10:30 
vai. r. nuo Marąuette Parko 
parap. bažnyčios. Visi lietuviai 
kviečiami kuo gausiausiai daly
vauti. 

x Stovyklos vykstančių 
Chicagos skautų ir skaučių 
registracija ir sveikatos patik
rinimas bus vykdomas trečia
dienį, birželio 14 d., 7-9 vai. vak. 
Jaunimo centre. Stovykla Rako 
stovyklavietėje vyks liepos 8-22 
dienomis. Buriavimo stovykla 
jūrų skautijai — liepos 1-8 die
nomis. Dėl informacijų kreipki
tės į tuntininkus,-es. 

x L ie tuvos Vyčių 112 
kuopos prieš vasarą susi
rinkimas bus birželio 20 d., 
antradieni, 8 vai. vak. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Nariai prašomi dalyvauti 
ir išrinkti delegatus j 76 visuo
tinį Lietuvos Vyčių susi
rinkimą, kuris bus Chicagos 
Holiday Inn, Countryside, La 
Grange, 111., rugpjūčio 3-6 die
nomis. Po susirinkimo pagros 
Keno. 

x Stasė Kazlas iš Chicago, 
111., apmokėdama sąskaitą, pri
dėjo ir 20 dol. lietuviškos spau
dos paramai. Nuoširdus ačiū. 

x PATRIA, 2638 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-2100 dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėje 
rasite didelį pasirinkimą Lietu
voje pageidaujamų prekių. 
Siunčiame prekes kargo į 
Vilnių. Priimame užsakymus ir 
iš kitų miestų. Sav. A. ir F. 
Siutai. 

(sk) 

x „Raudonasis Pasaul is" 
(The Red World) filmas apie 
1988 m. įvykius anglų kalba 
bus rodomas birželio 13 d., 
antradienį, 7 vai. vak. Sekly
čioje. Vakaronę rengia LB Vid. 
Vakarų apygardos valdyba. Po 
filmo bus kavutė ir pabendra
vimas. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus 23 metų gyva
vimo sukaktis bus minima 
birželio 17 d., šeštadienį 7 vai. 
vak. bus sodinamas ąžuoliukas, 
o po to vakarienė Gintaro salėje. 
Visi kviečiami ąžuoliuko 
sodinime, vakarienėje ir 
šokiuose dalyvauti. 

x Algirdas Kanauka, Ran-
cho Palos Verdes, Cal., dienraš
čio paramai atsiuntė 25 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x East Chicago, Ind. R.L.B. 
už jų veiklos pagarsinimą 
„Drauge" per C. Čiurinską at
siuntė 30 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Bronė Širvinskas, No. 
Hollywood, Cal. rašo: „A. a. 
Jadvyga Širvinskaitė vertino 
.Draugą' ir jo laukdavo. Man 
sakydavo, kad ji perskaito 
,Draugą' nuo pradžios iki galo. 

Jos atminimui ,Draugo' palai
kymui siunčiu čekį 100 dol. 
sumoje. Linkiu sėkmės Jūsų 

Lietuvių fondo spaudos konferencijos dalis vadovų. Iš kairės: tarybos pirm. Stasys Baras, LB 
kultūros tarybos pirm. Dalia Kučėnienė, LB krašto valdybos pirm. ir LF steigėjas dr. Antanas 
Razma, LF valdybos pirm. Marija Remienė, Lietuvos gen. konsulas Vaclovas Kleiza, LB švie
timo tarybos pirm. Regina Kučienė, LF pelno skirstymo komisijos pirm. Povilas Kilius ir LB krašto 
valdybos vicepirm. Birutė Jasaitienė. Nuotr . J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TAUTINIŲ GRUPIŲ 

PASITARIMAS 

Chicagos miesto centre, 55 E. 
Jackson, birželio 1 d. įvyko tau
tinių grupių pas i ta r imas 

darbuose". Labai dėkojame už klausimais, susijusiais su Sovie-
auką ir kartu reiškiame užuo- tų Sąjunga. Pasitarimą sušaukė 

Helsinkio susitarimų vykdymo 
stebėtojų grupė, kuriai vado-

jautą. 

x LB 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės, 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. Jeigu 
mes negalim parduoti: mes 
galim patys nupirkti! 

(sk) 

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

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

Detroito apylinkės 
valdyba Detroit, Mich., įvertin
dama „Draugo" palankumą 
Lietuvių Bendruomenei, dėko
dami už korespondencijų spaus
dinimą per Algimantą Bražėną, 
iždininką, atsiuntė 50 dol. auką 
ir palinkėjo geriausios sėkmės. 
Nuoširdus ačiū už savo spaudos 
palaikymą. 

x Lietuviai jėzuitai Cleve-
land, Ohio, pratęsdami „Drau
go" prenumeratą, taip pat 
pridėjo 30 dol., kad lietuviška 
spauda būtų stipri ir lankytų 
kiekvieną lietuvio šeimą. 
Nuoširdus ačiū. 

x Po 10 dol. atsiuntė aukų 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių dr. Tomas Remeikis, 
Ramunė Kubiliūtė, Marija Diki-
nienė, Halina Trapikas, Kostas 
Aras, John E. McClosky, O. Geš-
ventas, Jadvyga Povilaitienė, 
M. Kleinaitis. Visiems nuošir
dus ačiū. 

x Jei norėtumėte suteikti 
p in ig inę p a r a m ą savo 
giminėms Lietuvoje, skambin
kite Dal iu i Vaškev i č iu i , 
312-257-9769. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų lini
jų skrydžius į Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko aero
dromuose, skambinkite į New 
Yorko kelionių agentūrą „VY
TIS" 718-769-3300. 

(sk) 

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

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iŠ Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis j American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

vauja adv. J. Kulas, ukrainietis. 
Pasitarime dalyvavo šios grupės 
nariai ukrainiečiai, latviai, 
gudai, lenkai, žydai, estai, 
lietuviai. 

Pasitarime pranešimą padarė 
Marshal teisių aukštosios 
mokyklos prof. Ralph Ruebner, 
nušviesdamas ryžtingą Ukrai
nos katalikų kovą, siekiant lais
vės Ukrainos katalikų Bažny
čiai. Šv. Stepono sąjungos vyr. 
direktorius kun . Keith 
Roderick, portugalas, papasako
jo, kad keliaudamas po Sovietų 
Sąjungą pastebėjo stiprius reli
ginio atgimimo ženklus. Jis bu
vo ir Lietuvoje. Jam gilų įspūdį 
darė stebėjimas uoliai besi
meldžiančių žmonių Vilniaus 
katedroje. Kun. Roderick 
kalbėjosi su bado streiką 
paskelbusiu Cidziku. Visur 
buvo pastebimas atsargus 
optimizmas. Sovietų Sąjungoje 
yra gerų ženklų religinio lais
vėjimo kryptimi, bet vis dar 
pilnai nesilaikoma tarptautinių 
pasižadėjimų, nėra naujų reli
ginę laisve užtikrinančių įstaty
mų. 

Prof. Ruebner dar papasako
jo apie žmgaus teisių konfe
renciją Maskvoje. Konferenciją 
sušaukė buvusieji sovietų kali
niai, psichiatrinių ligoninių 
kankiniai. Dalyvavo disidentai 
ir rusų teisininkai, kurie išgir
do apie kalintųjų kančias. Prof. 
Ruebner buvo nuvykęs ir į 
Vilnių. Pažymėjo, kad demonst
racijos Pabaltijy ir kitur Sovie
tų Sąjungoje daro didelį įspūdį. 
Vis dėlto Sov. Sąjunga turi 
specialius dalinius išsklaidyti 
demonstrantus. Sovietuose vis 
dar draudžiama turėti privačias 
multiplikavimo priemones. 
Prof. Ruebner buvo susitikęs 
jaunuolį, kuris papasakojo, kiek 
daug žmonių nukentėjo nuo 
nuodingų dujų, kovojant prieš 
demonstrantus. Žydai buvo 
padavę prašymą Maskvoje leisti 
demonstraciją gegužės 17 d., 

išryškinant paramą Helsinkio ir 
Vienos susitarimams. 

Tarpreliginio komiteto 
direktorė seselė Ann Gillen 
papasaojo, kaip sovietai kartais 
reikalauja daug tūkstančių 
rublių išpirkimo išleisti šeimai 
artimą žmogų. Sutiko Vilniuje 
žmones, kuriems neleidžiama 
emigruoti. 

Ses. Ann Gillen sutiko lietu
vaitę, kuri praleido 5 metus 
kalėjime už perrašinėjimą po
grindžio spaudos. Nežiūrint to, 
ji net ją kankinantiems rodė 
meilę, kas jiems darė ypatingą 
įspūdį. 

J . Pr . 

IŠKILMINGAI SUTIKTAS 
KUN. ALFONSAS 

SVARINSKAS 

Prieš keletą metų gavau 
gražiai padarytą plakatą, kurio 
pačiame viršuje įrašyta: „Lie
tuvi, neužmiršk!" Ir toliau buvo 
41 Sibiro sąžinės kalinių sąra
šas, kurių tarpe buvo ir kun. Al
fonso Svarinsko pavardė. Tą 
plakatą paruošė Lietuvių 
Politinių kalinių sąjunga Chica
goje. 

Tuo laiku buvo visai nerealu 
galvoti, kad kada nors teks 
gyvenime susitikti bent su 
vienu iš šių asmenų. Laikai pra
dėjo keistis. Duok Dieve, kad 
dar daugiau pradėtų švisti 
okupuotos Lietuvos padangė. 

Kun. Alfonsas Svarinskas 21 

su puse metų iškalėjęs Sibiro 
kalėjimuose, pagaliau buvo 
išleistas į laisvę ir ištremtas į 
Vokietiją. Kun. K. Kuzminsko 
iniciatyva kun. A. Svarinskas 
atvyko į Chicagą. 

Apie kun. Svarinsko atvy
kimą skelbė visa lietuviška 
spauda ir radijo programos. Šios 
visos žinios nebuvo visai 
tikslios, nes daugiausiai skelbė, 
kad atvyksta į Midvvay aero
dromą. Tik paskutiniu laiku pa
aiškėjo, jog į O'Hare. 

Belikus vos kelioms dienoms 
iki atvykimo, paskambino kun. 
K. Kuzminskas ir paprašė suor
ganizuoti kun. A. Svarinsko 
sutikimą O'Hare aerodrome 
gegužės 31 d. 1:58 vai. dieną. Jis 
pageidavo, kad būtų vėliavos ir 
bent kelios moterys tautiniais 
drabužiais. 

Tuojau buvo kreiptasi į R.L.B-
nės Marąuette Parko apylinkės 
valdybos narius J. Bagdžių ir S. 
Rudoką nuvežti ir gautos mo
terys tautiniais drabužiais S. 
Rudokienė, Br. Mikulskienė, 
Gr. Giedraitytė ir šio straips
nelio autorė. Be to, dar prie 
mūsų prisidėjo A. Marma. 

Apie 12 vai. dieną pasileidome 
link O'Hare. Nuvykome pirmie
ji, turėjome visas reikalingas 
informacijas, tai ir sustojome 
tinkamoje vietoje. Vėliau atsi
rado kun. K. Kuzminskas, Ig. 
Serapinas, A. Bagdonas, F . 
Strolia, J. Šidlauskas, I. Skuo
dienė ir kiti. Reikia pažymėti, 

x Padedu jūsų giminėms 
Lietuvoje gau t i piniginę 
paramą. Pinigus į Lietuvą pri
statau greitai, duodu aukštą 
keitimo santykį. Tel. 
312-434-2655. Skambint po 6 
v.v. 

(sk) 

x Pigiai parduodu tinka
mus Lietuvoje naudoti kom
piuterius. Tarpininkauju juos 
persiunčiant ir surandu pirkėją. 
Tel. 312-579-3243. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjime Seat-
tle, Wash., dalyvavo kongres-
manas John Miller, o pagrin
dinę kalbą pasakė iš Los 
Angeles atvykusi prof. dr. Mari
ja Gimbutienė. Meninę dalį 
atliko vietos tautinių šokių 
grupė „Lietutis", vadovaujamas 
Zitos Petkienės. Paskui buvo su
dainuota lietuviškų dainų, akor
deonu grojant Sauliui Matui. 
Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės p i rmininkė Ina 
Bertulytė-Bray ir Jim Bray 
surengė priėmimą dr. M. 
Gimbutienei. 

— I rena B l e k y t ė buvo 
pakviesta pagrindine kalbėtoja 
į Seattle Eastshore Unitarian 
bažnyčios studijų grupės susi
rinkimą. Ji kalbėjo apie peres-
troiką Lietuvoje praėjus 
metams, kai ją paskelbė M. 
Gorbačiovas. 

— P a b a l t i e č i a i Sea t t l e , 
Wash., birželio 14 d. turės 
bendrą Birželio trėmimų 
minėjimą. Bus pamaldos, o po 
pamaldų pagrindinis kalbėtojas 
bus Hotl Ruffin. Lietuvių vardu 
kalbės Seattle Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės naujasis 
iždininkas Saulius Matas. Taip 
pat pabaltiečiai bendrai ruoš 
rugpjūčio mėnesį 50 metų gė
dingos Molotovo-Ribbentropo 
sutarties sukakties minėjimą. 
Apie šį renginį bus vėliau pra
nešta smulkiau. 

— Metinė pabaltiečių ge
gužinė bus sekmadienį, rugsėjo 
3 d., Latvių „Kursą" stovyklo
je netoli Shelton. Kas gali, pra

šoma atvykti jau penktadienį ir 
3tovyklauti iki pirmadienio. 

kad sutikime dalyvavo ir 
vyskupas J. Brizgys, kuris, bū
damas ne taip stiprios sveika
tos, atliko šią kelionę. 

Prieš pa t atvykimą visi 
laukėme pasirodant mūsų gar
bingo svečio. Praleidus kiek 
kitų keleivių, sulakėme ir savo 
svečio. P i rmiaus ia i pasi
sveikinęs su vyskupu V. Briz
giu, kun. K. Kuzminsku, Ignas 
Serapinas tarė jautrų sveiki
nimo žodį. Po to A. Repšienė 
prisegė baltą gvazdikėlį, 
papuoštą trispalve juostele. S. 
Rudokienė įteikė gėlių puokštę. 
Kun. A. Svarinskas pradėjo 
sveikintis su visais, kurių buvo 
apie 50-60 asmenų. Tiesa, ma
tėsi Damušiai, Br. Nainys, dail. 
J. Mačėnas ir kt. 

Su pasididžiavimu prisipažįs
tu, kad jau trečią iš to sąrašo 
sutinku aerodrome: prof. V. 
Skuodį, dr. A. Statkevičių ir 
kun. A. Svarinską. Duok Dieve, 
kad dar daugiau galėčiau jų 
sutikti. 

Ant. Repšienė 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 776O8O0 
Kasdien 9 - 6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Milda Lenkauskiene. PI.R virepirm 'viet ini" reikal.im-'. iti- k;a trečiojo 
Kultūros kon*rres<i v>-!iav.i B.il/ok" muziejui I- kaire- S t .w Seniem* ne. Sta
sys Balzekas, Milda Lenkauskiene ir Valentinas Ramonis. 

Nuotr. A Ta 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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