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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumui 

Nuorašai: 

LTSR Mokslų Akademijos Prezidiumui 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybai 

(Tęsinys) 
7. TSRS Aukščiausios Tarybos 

Preziudiumas 1962 m. liepos 2 
d. yra ratifikavęs konvenciją dėl 
kovos su diskriminacija švieti
mo srityje ir Įsipareigojęs pri
derinti prie jos savuosius švie
timo įstatymus, tačiau ir šian
dien, po 26 metų, ištisai pažei
dinėjamas jos 5 straipsnis, nes 
tikintiems tėvams neduodama 
galimybės užtikrinti nuoseklu 
religinį ir moralinį vaikų auk
lėjimą sutinkamai su savo įsiti
kinimais bei pasaulėžiūra, ir ti
kinčiųjų tėvų vaikams tebėra 
ištisai primetamas jų įsitikini
mams priešingas antireliginis 
auklėjimas. 

Lietuvos Katalikų Episkopato 

PAREIŠKIMAS 
neskiepytų jų tėvų įsitikini
mams priešingos pasaulėžiūros. 

8. Konstitucijos parengimas ir 
priėmimas bus tikrai demokra
tiškas, jeigu jos projektas bus 
pateiktas visos liaudies svar-
tymui, bus atsižvelgta į piliečių 
pastangas, redaguojant galutinį 
tekstą, ir bus surengtas referen
dumas jai patvirtinti 

Respublikos katalikai savo di
deliu darbštumo, sąžiningumo, 
ryžto, dvasiniu potencialu galės 
kuo daugiau dalyvauti demo
kratiniame visuomenės persit
varkyme bei atsinaujinime, kuo 
tikriau bus atsižvelgiama į tei
sėtus jų poreikius. 
Šiluva, 1988 m. rugsėjo 11 d. 

Konstitucija ir švietimo įsta
tymai bei praktika sutinkamai 
su minėtų konvencijos 5 str. 
turėtų suteikti tikinčiųjų sam
būriams galimybę steigti jų pa
saulėžiūrą atitinkančias mo
kyklas ar organizuoti papildo
mą apmokymą ir užtikrinti, kad 
vaikams bei jaunimui mokykla 

Pasirašė: 
Kard Vincentas Sladkevičius, 
Arkivysk. Liudvikas Povilonis 
Vysk. Julijonas Steponavičius 
Vysk. Antanas Vaičius 
Vysk. Juozas Preikšas 
Vysk. Vladislovas Michelevičius 
Vysk. Romualdas Krikščiūnas 
Prei. Kazimieras Dulksnys 
Prel Algirdas Gutauskas 

Sovietai planuoja autonomiją 
vokiečiams 

Bona. — AP žinių agentūra 
praneša, jog yra galimas planas, 
kad būtų įsteigta autonominė 
vokiečių sritis Sovietų Sąjun
goje. 

Sovietų Užsienio reikalų mi
nisterijos spaudos direktorius 
jennady Gerasimovas, kuris 

Telegrama 
Vilnius. (LIC) - Spausdi

name Vlikui, PL B-nei ir Altui 
atsiųstą šios telegramos tekstą. 

Džiaugiamės ir dėkojame, kad 
jūs, drauge su JAV Kongresu 
bei prezidentu, esate su oku
puota Lietuva. Pranešame, kad 
birželio 14-tą Vilniuje šalia vals
tybinėmis paverstų trispalvių 
buvo iškabintos ir raudonos su 
kūju ir pjautuvu, perjuostos 
juodais kaspinais. Šiandien 
televizijos studijoje įvykusiame 
kelių deputatų susirinkime 
Kazimieras Motieka pavadino šį 
faktą tyčiojimusi iš milžiniškų 
lietuvių tautos kančių. Kaune 
raudonos vėliavos su juodais 
kaspinais kabojo tik ant KGB ir 
Vykdomojo komiteto rūmų. Bir
želio 15-tą Lietuvos okupacijos 
49-jų metinių proga visoje Lie
tuvoje gedulo ženklan nebuvo 
iškeltos vėliavos. Nebuvo jokių 
politinių renginių, tik didžia
jame Vilniaus universiteto 
kieme buvo organizuotas 
okupacijos metinių minėjimas. 
Susirinko apie 2-3 tūkstančius 
žmonių. Protestuodami prieš 
Lietuvos aneksiją, oficialiai 
pareiškė skelbią bado streiką: 
Vilniuje — 555 žmonės, o Kaune 
- 1252. 

Lietuvos laisvės lygos var
du: Vytautas Milvydas, Andrius 
Tučkus, Antanas Terleckas. 

Helsinkio grupės vardu: 
Nijolė Sadūnaitė, Viktoras Pet
kus. 

Vilnius, 1989 birželio 15. 

Viceprezidento pasitarimai su 

Bendros strategijos nustatymas 

JAV viceprezidentas Dan Quay!e su Salvador > vadais . Kairėje Gynybos ministeris gen. 
Humberto Laris, o dešinėje pulk. Emilio Ponce. Ju.igtinio štabo viršininkas. Viceprez. Quayle 
laiko Sovietų pagaminta granatų išmetimo p a b ū k i , atimta iš komunistų sukilėlių. 

Lietuvos genocidas 
„Mes privalome kartu kovoti už nepriklausomybę" 

pranešinėjo spaudai apie Gor
bačiovo vizitą Vokietijoje, papa
sakojo žurnalistams, kad yra 
vienas pasiūlymas įsteigti auto
nominį tautinį vokiečių regio
ną Kaliningrade, kuris dabar 
priklauso Rusijos respublikai ir 
kuris yra tarp Lenkijos ir Lie
tuvos prie Baltijos jūros krantų. 
Kaliningradu šiuo metu vadi
nama Karaliaučiaus sritis, ku
rią po II Pasaulinio karo užėmė 
Sovietų Sąjunga. 

Diskusijos 
Stalinas prisijungė ne tik 

Pabaltijo valstybes, bet 1945 m. 
ir pusę šiaurinės Prūsijos. Ka
raliaučius po to pasidarė 
Kaliningradu. Vokiečių gyven
tojai pabėgo arba buvo išvežti ir 
buvo į jų vietą atvežta daugiau 
kaip 600,000 rusų. Dabar ta sri
tis vadinama Kaliningrado Ob-
lastu, yra Rusijos respublikos 
dalis ir valdoma tiesiai iš 
Maskvos. Ten yra ir laivyno 
bazė neužšąlančiame Baltiysko 
uoste. Jei Pabaltijo valstybės 
pasidarytų laisvos, tai ši sritis 
būtų atskirta nuo Sovietų Są
jungos ir susidarytų jiems daug 
nepatogių problemų. 

Daug vokiečių paskutiniais 
metais išvyko iš Sovietų Sąjun
gos į Vakarų Vokietiją, bet dar 
daug nori išvykti. Net ir tie vo
kiečių palikuonys, kurių senelių 
seneliai prieš 300 metų atvyko 
caro Petro Didžiojo kviečiami, 
nori išvykti į Vakarus. Jų 
įvedimas į Vakarų Vokietiją 
sudarytų daug nepatogumų 
Bonai ir dar labiau kainuotų. 
Karaliaučiaus regiono žemėse 
jie galėtų iš naujo kurtis. 
Gerasimovas sako, jog autono
minė vokiečių sritis Sovietų 
Sąjungoje ir yra kaip tik viena 
diskusijų galimybė. Tie vokie
čiai galėsią tada išlaikyti savo 
tautines tradicijas. 

Vilnius. Birželio 15 d. — 
Prancūzų žinių agen tū ra 
perduoda žinias iš Lietuvos, jog 
ten vyriausybė oficialiai pripa
žino, kad Stalino įvykdytos 
masinės deportacijos iš Lietuvos 
yra tautos genocidas. Tai buvo 
pasakyta trečiadienį, kai maž
daug 100,000 minia susirinko 
Vilniuje paminėti gedulo iš
vežtųjų dieną. 

Tie patys šaltiniai praneša, 
jog Estija taip pat paskelbė ofi
cialiai, kad deportacijos yra estų 
genocidas. Latvijoje taip pat 
buvo minima gedulo bei susi
kaupimo diena. 

Partijos vado žodis 
Lietuvos Komunistų partijos 

vadas Algirdas Brazauskas, 
kalbėdamas Kaune maždaug 
50,000 miniai, pasakė, jog „Mes 
niekada neužmiršime birželio 
14". Pranešama, kad jis pasakė: 
„Mes privalome kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybe ir tai 
daryti kartu". Kaune minia dėjo 
vainikus geležinkelio stotyje ir 
prie KGB įstaigos daugiau kaip 
pusei milijono deportuotų lie
tuvių į Sibirą arba Stalino 
nužudytų tarp 1941 ir 1952 
metų prisiminimui. 

Vidudienį visoje Lietuvoje 
skambėjo varpai, minutės tyla 
Lietuva pagerbė savo kanki
nius. Buvo keliamos tautinės 
vėliavos visoje respublikoje. 
Vilniuje vakare vėl šimtatūks
t an t inė minia pripildė 
Gedimino aikštę, kurioje buvo 
laikomos šv. Mišios. Arkivys
kupas Julijonas Steponavičius 

Sugrįžo 50,000 
Vak. Vokietijos konstitucija 

pripažįsta teisę visiems vokiečių 
tautybės žmonėms sugrįžti į 
tėvynę. Vokietija padėtų tiems 
vokiečiams įsikurti. Vien tik 
praėjusiais metais { Vokietiją iš 
Sovietų Sąjungos atvyko maž
daug 50,000 vokiečių. Daug 
vokiečių gyvena centrinės Azi
jos dalyje, Kazakstano respubli
koje, į kurią jie buvo prievarta 
Stalino iš Volgos srities ir Besa
rabijos atvežti. 

Tačiau žurnalistai primena, 
kad 1930 m. Sibiro srityje Biro-
bidžane buvo įsteigta žydų 
autonominė sritis, bet nepasi
sekė, ir šiandien ten žydų 
gyvena tik nedidelė mažuma. 

pasakė tautinės-pa^riotinės-re-
linginės minties pamokslą. Visi 
kalbėtojai reikalavo Lietuvai 
nepriklausomybės. 

Deputato žodis 
Delegatas Egidijus Klumbys 

tarp kitko pasakė, „jog dabar, 
kai mes reabilituojame tuos, 
kurie buvo deportuoti į Sibirą ir 
norime sugrąžinti jiems pra
rastą nuosavybę, mes privalome 
kalbėti ir apie Lietuvos 
atidavimą tiems, kuriems ji 
buvo atimta". 

AP žinių agentūra taip pat 
plačiai aprašė Pabaltijo 
respublikose įvykusius pami
nėjimus. Visur buvo reikalau
jama, kad Maskva pasmerktų 
slaptuosius 1939 m. protokolus, 
pagal kuriuos buvo okupuotos 
Pabaltijo valstybės. Kremlius 
turi prisipažinti prie savo melo, 
kad Pabaltijo valstybės sava
noriškai įsijungė į Sovietų 
Sąjungą, rašo ši žinių agentūra. 

„Atgimimo" vargai 
Vilnius. — Sąjūdis praėjusių 

metų rugsėjo 16 d. išleido 
pirmąjį „Atgimimo" numeri. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Paryžiuje lankosi buvęs 
prez. R. Reaganas, kuris 
pasikalbėjimo metu su žurna
listais, pasakė, jog Kinijos 
komunistų vyriausybė negalės 
ilgiau išsilaikyti, nors kinai 
nėra demokratijos pažinę. 
Sovietų Sąjungos klausimu 
pastebėjo, kad daromi pasikei
timai nėra pakankami ir visada 
reikia turėti mintyje, kad 
tegalima pasitikėti sovietų dar
bais, bet ne žodžiais. 

— Beirute grobikai paleido į 
laisvę prieš 11 mėnesių pagrob
tą belgų daktarą Jan Cools, kurį 
perdavė belgų vyriausybės ats
tovams. Grobikai dar tebelaiko 
iš viso 16 vakariečių žmonių, jų 
tarpe ir 9 amerikiečius. 

— Panamos de facto valdy
tojas gen. M. Noriega Europos 
bankuose turi maždaug 50 mil. 
dol. Britanija suteikė tas žinias 
Amerikai. 

— Lenkijoj pralaimėjo 
rinkimus Saugumo viršininkas 
gen. Česlovas Kiszczak ir min. 
pirm. Mečislovas Rakovvski, 
nors jie neturėjo oponentų žmo
nės jų pavardes visiškai 
išbraukė. Pralaimėjo ir dar 31 
žymus komunistas. Kai kurie 
kandidatai nesurinko 50T bal
sų, jų pakartotini balsavimai 
bus birželio 18 d. Iki šiol 
Solidarumas laimėjo 96.5% 
balsų. 

— Maskvoje Gorbačiovas 
„atsikeršijo" Borisui Jeltsinui, 
kuris prieš tai kritikavo jį su
koncentravimu valdžios į savo 
rankas, pasiūlydamas Kontro
lės komiteto pirmininku iš
rinkti Kazakstano partijos vadą 
Gannadu Kolbin. Tos pozicijos 
norėjo Boris Jeltsinas. Dau
guma balsų buvo išrinktas G. 
Kolbin, kaip ir visi kiti Gor
bačiovo pasiūlytieji. 

Romualdas Ozolas. ..Atgimimo" vy
riausias redaktorius 

Vyriausybė neremia jo leidimo. 
Jis didelių pastancų dėka eina 
iki šios dienos Pirmieji du 
..Atgimimo"" numeriai išėjo 
30.000 egzempliorių tiražu ir 
buvo išdalinti nemokamai. Tai 
buvo svarbu prieš Sąjūdžio stei
giamąjį suvažiavimą. Nuo tre
čiojo numerio ..Atgimimo" 
tiražas šoktelėjo iki 100,000 
egzempliorių. Vienam ..Atgimi

mo" numeriui išleisti reikia 3.5 
tonos popieriaus. Popieriaus 
ieško po visą Tarybų Sąjungą, 
mainydami į Lietuvos gėrybes. 
Iš štai, popieriaus kombinatams 
už Lietuvos ribų jau duotas 
nurodymas neparduoti lietu
viams ne kilogramo. Darbas ne 
iš saldžiųjų. Vyriausias 
redaktorius Romualdas Ozolas 
dirba visuomeniniais pagrin
dais ir iš „Atgimimo" nėra 
gavęs nė vieno rublio. Taip rašo 
„Atgimime" Audronė Urbonai
tė. 

VVashingtonas. — JAV vice
prezidentas Dan Quayle baigė 
savo trijų dienų kelionę Centro 
Amerikos valstybėse. 

Dan Quayle pasakojo žurna
listams, kurie jį lydėjo šioje 
kelionėje, kad jo vizito tikslas 
yra prieiti prie vienos nuomonės 
su Centro Amerikos vadais, ką 
reikėtų daryti su Panama ir Ni
karagva. 

Hondūre jis pasakė, jog Nika
ragvos rinkimai, kurie bus 1990 
m. vasar io mėnesį, ž inant 
p a s k e l b t a s t a i syk les , bus 
apgaulingi. Nikaragvos sandi-
nistai jau dabar pažeidė susita
rimą, kuriuo pažadėjo laisvus 
rinkimus, bet neleidžia toms 
grupėms juose dalyvauti, kurios 
pasisako prieš sandinistus. „Ni
karagva nesilaiko Esąuipulas 
sutarties, kurią pasirašė 1987 
m. rugpjūčio 7 d.", kalbėjo 
Quayle. J ie vadovauja ir te
rorizmui EI Salvadore. Be to, 
sandinistai vadovauja Rinkimų 
komitetui ir neįsileidžia opo
zicijos atstovų. Tai buvo pati ar
šiausia sandinistų kritika iš 
Busho vyriausybės pusės. 

Trijų diktatorių aš i s 
Amerikos vyriausybės kursas 

esąs diplomatinis ir politinis, 
sakė viceprezidentas. Kongre
sas nustojo rėmęs ginklais 
Nikaragvos laisvės kovotojus 
jau 1988 m. vasario mėnesi. 
„Mes nesiekiame karinio spren
dimo Nikaragvoje". Jis čia susi
tiko ir su partizanų vadais, 
kurie respektuoja paskelbtas 
karo paliaubas. Quayle ragino 
partizanus grįžti į Nikaragvą, 
kad galėtų dalyvauti rinki
muose. Vienas Contru vadų — 
Alfredo Cesar jau sugrįžo ir pra
dėjo politinę kovą prieš san
dinistų išrinkimą. Daugelis bi
jo grįžti, kad nebūtų sušaudyti 
ar įgrūsti į kalėjimus. 

Quayle tarėsi su Gvatemalos 
prezidentu Vinicio Cerezo ir 
Hondūro prezidentu Jose Az-
cona Joyo. Jie diskutavo „ašies" 
padėtį, kurią dabar sudaro 
Kuba, Nikaragva ir Panama. 
Kuba teikia ginklus Nikarag
vai, o Nikaragva praėjusią 
sava i t ę g ink la i s aprūp ino 
Panamos diktatorių Noriegą 
prieš tariamą amerikiečių inva
ziją. Tie trys kraštai sudarė 
,,antidemokratinį trikampį". 
„Laikas baigiasi", sakė Quayle, 
pastebėdamas, , je i gen. Norie
ga grei t nepas i t rauks , tai 
Amerika įves kitas sankcijas.*1 

{spėjimas 
San Salvadore Quayle susi

tiko su Arena partijos vadu 

— Washingtone Amerikos žy
dų organizaci jos pa rag ino 
prezidentą Bushą, kad suma
žintų prekybos suvaržymus So
vietų Sąjungai. 

— Č i l ė s ka r inė j u n t a 
paskelbė, kad patvirtino daug 
demokratinių reformų. įskai
tant ir marksizmo propagavimą, 
kur i s iki šiol t en buvo 
uždraus tas . Prez. Augusto 
Pinochet pažadėjo tuoj paskelbti 
tų reformų referendumą. 

— S e n a t a s patvirtino 89 
balsais prieš 10 buvusį Ameri
kos ambasadorių Vokietijoje 
Richard R. Burt Amerikos dele
gacijos vadovu nusiginklavimo 
derybose su sovietais. Sen Jesse 
Helms priešinosi jo kandidatū
rai, kadangi j is buvo išdavęs 
slaptas informacijas spaudai. 

Roberto d'Aubuisson ir kitais 
dešiniojo sparno vadais ir pri
minė jiems, kad respektuotų 
žmonių teises, kai ten didėja 
poli t iniai neramumai. Čia 
diplomatai patarė susilaikyti 
jam nuo to pasimatymo, tačiau 
Washmgtonas nutarė kitaip. 
Pasikalbėjime Quayle patarė 
šiam parlamento vadui nekenk
ti naujajam prezidentui Alfrede 
Cristiani. Jis ypač kėlė pa
grindinių žmogaus teisių klausi
mą. Ir šiandien tebegalvojama, 
kad su d'Aubuisson žinia buvo 
nužudytas San Salvadoro arki
vyskupas Oscar Romero prie 
pulto bažnyčioje, kuris rei
kalavo gyventojams lygių tei
sių. 

Susipažino su Sovietų 
ginklais 

Viceprez. Quayle susitiko ir 
su keliais Salvadoro politikais, 
įskaitant ir kairiųjų partijų ats
tovus. Jis taip pat pareiškė 
užuojautą ką tik nužudytojo 
naujojo prezidento štabo virši
ninko šeimai ir pasakė, kad 
marksistai yra atsakingi už 
Rodriguez Porth nužudymą. 
„Farabundo Marti tautinis 
išsilaisvinimo frontas nori nu
žudyti demokratiją EI Salvadore 
ir Centrinėje Amerikoje", nebi
jojo pareikšti viceprez. Quayle. 
Jis lankėsi ir pas Salvadoro Gy
nybos ministerį. Jam buvo paro
dyta daug Sovietų bloko ginklų. 
Tie ginklai buvo praėjusį mė
nesį importuoti iš Nikaragvos ir 
Kubos. Tai AK-47 šautuvai, 
prieštankinės raketos, granatos, 
pistoletai, sprogstamosios me
džiagos ir milžiniški kiekiai 
amunicijos. 

Nikaragvos rinkimai 
Costa Ricos prezidentas Oscar 

Arias, daug pastangų dedas 
taikai šiame regione, pasakė 
viceprezidnetui Quayle, jog jis 
netikįs, kad Nikaragvoje rinki
mai būtų laisvai pravesti. „Aš 
manau, kad su dabartiniais įsta
tymais vieši rinkimai neįmano
mi". Būtų stebuklas, jei Ortega 
leistų laisvus ir teisingus rin
kimus Nikaragvoje, galvojo ir 
Contras vadai besikalbėdami su 
viceprezidentu. 

Kalbėdamasis su reporteriais 
savo lėktuve grįžtant į 
Washingtoną, viceprez. Dan 
Quayle atrodė patenkintas savo 
kelione pas 4 Centro Amerikos 
prezidentus. „Aš tikiu, kad mes 
dabar turime aiškų supratimą, 
kokia turi būti mūsų strate
gija"-

KALENDORIUS 
Birželio 17 d.: 1940 m. So

vietų Sąjunga okupavo Estiją 
ir Latviją. Adolfas, Grigalius 
Laura, Daumantas. Vilmantė. 

Birželio 18 d.: Arnulfas. 
Morkus. Marcelinas. Gimbutas, 
Marina , Vaiva, Efremas, 
Tolvandas. 

Birželio 19 d.: Romualdas. 
Julijona Falkonieri, Ramunė. 
Dovilas, Deodatas. Gervazas, 
Protazas. 

Birželio 20 d.: Silverijas, 
Florentina, Aiva. Žadvainas. 
Žintautė, Eitvydė. Žinuolė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:15. leidžiasi 8:27. 
Temperatūra šeštadienį 75 1.. 

sekmadienį 77 1., pirmadienį 81 
1.. antradienį 79 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. birželio mėn. 17 d. 

REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 Vi. 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 

'Pabaiga) 

— Koks tikslas rinkti tą 
informaciją ir ką norit tuo 
pasiekti? 

— Vienas tikslas yra atkreip
ti spaudos dėmesį į įvykius Lie
tuvoje. Dauguma Vakarų spau
dos agentūrų bei laikraščių te
turi po vieną ar du korespon
dentus visoje Sovietų Sąjungoje, 
įsivaizduokite, kaip būtų sunku 
vienam ar dviem žurnalistams, 
gyvenantiems Washingtone. 
aprašyti tai, kas vyksta per visą 
Ameriką! Tiesiog neįmanoma 
jiems visur, kur vyksta įdomūs 
dalykai, suspėti, ypač šiame 
didelių permainų laikotarpyje. 
Mes tiems korespondentams 
esame jų akys ir ausys Lie
tuvoje, nors ir toliau nuo jos 
gyvename, negu jie. Esame 
girdėję, kad Maskvos korespon
dentai yra dėkingi už mūsų su
teikiamą paslaugą. Nemanau, 
kad bet kuri kita Sovietų 
Sąjungos sudėtyje esančios 
tautos išeivija, išskyrus žydus, 
būtų pajėgusi išvystyti tokio 
lygio žinių agentūrą. Tai lie
tuvių išeivijos nuopelnas, nes ji 
yra ta. kuri Lietuvių Katalikų 
Religinę Šalpą ir jos informa
cijos centrą savo aukomis 
išlaiko. 

Žinoma, atkreipdami Vakarų 
spaudos dėmesį į Lietuvos 
įvykius, tai darome ne tik tam, 
kad patenkinti keliasdešimt ko
respondentų smalsumą. 
Norime, kad jie apie Lietuvą 
rašytų, kad pasaulis kuo dau
giau apie ją žinotų, kad Lietuva 
taptų Vakarų pasaulio diskusijų 
objektu. Laisvojo pasaulio poli
tikos nustatymui didelį vaid
menį atlieka viešoji opinija, 
kuriai reikia teisingu žinių. 

LIC to tikslo siekia savo 
žiniomis. kuriose nėra 
pamokslavimų ar faktų „padali
nimo". Kaip sakoma, leidžiame 
faktams už save kalbėti, nes 
patys faktai atskleidžia sovietų 
režimo nusikal t imus prieš 
lietuvių tautą bei jos valstybę. 

Neturiu iliuzijų, kad mūsų 
išeivijos organizacija gali turėti 
lemiamą vaidmenį formuojant 
pasaulio viešąją opiniją šiuo 
klausimu. Pagrindines roles 
vaidina įsidrąsinusi tauta Lie
tuvoje bei varžtus atleidžiantis 
Kremlius. Iš kitos pusės, LIC 
gali turėti ir, sakyčiau, dabar 
turi labai svarbų vaidmenį 
objektyviai pate ikdamas 
lietuviškai kalbančios tautos 
lūkesčius angliškai kalbančiam 
pasauliui Prisimintina, kad toli 
gražu ne visi Vakaruose simpa
tizuoja Pabaltijo tautų 
troškimams. Kai kuriems sovie-
tologams. kurie iš „tarybinių" 
kalbų temoka rusų, didelę 
neigiamą įtaką daro centrinė 
Sovietų Sąjungos spauda. 
dažnai tebevertinanti įvykius 
Pabaltijy iš komunistinės arba 
rusiškos imperialistines per
spektyvos. Todėl kai kurie 
mokslininkai, kurie formuoja 
Vakarų elito nuomonę, teįžiūri 
pabaltiečių tautinį „šovinizmą". 
LIC žinios šiek tiek tokias nuo
taikas atsveria. 

— Kiek bei kokių spaudos 
leidinių iš Lietuvos gaunate? 

— LIC būstinė Washingtone 
turi daugiau kaip 30 skirtingų 
leidinių iš Lietuvos tauti-
nio-demokratinio bei religinio 
judėjimo. Tai įskaito „Atgi
mimą"". „Aušrinę", „Kauno 
aidą", „Katalikų pasaulį", „Lie
tuvos katalikų Bažnyčios kro
niką", „Lietuvos Laisvės lygos 
biuletenį", „Mažąją Lietuvą", 
„Persitvarkymo naujienas", 
..Sąjūdžio žinias", „Sąjūdžio 
žodį". „Tikėjimo žodį", „Vasario 
16-tą", „Vytį" ir ki tus. Iš 
tarybinės spaudos gaunu „Kom
jaunimo tiesą" bei „Gimtąjį 
kraštą". Neoficialią spaudą 
gaunu iš LIC centro New Yorke, 
kuris per daugelį metų įsigijo 
vardą tiek išeivijoj tiek Lie
tuvoje, kaip pagrindinis Lietu
vos neoficialios spaudos židinys 
Vakaruose. Tą neoficialią spau
dą skleidžiame kitiems ir, pagal 
reikalą, patys naudojamės, ruoš
dami žinias apie įvykius Lie
tuvoje. 

— Ką galvojate nuveikti 
per ateinančius penkerius 
metus ir kaip jūsų Centras 
bus to paveiktas? 

— LIC Washingtono skyriaus 
veiklos kryptį nustato Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos 
reikalų vedėjas kun. Kazimie
ras Pugevičius ir LIC atsakin
ga redaktorė Gintė Damušytė. 
Skyriaus ilgalaikis tikslas yra 
galimai plačiau informuoti 
nelietuvius žurnalistus, valdžios 
pareigūnus — tiek vykdomojoje 
valdžioj, tiek Kongrese. Taipo
gi Vatikano nuncijų, nevaldinių 
organizacijų atstovus, pvz. JAV 
vyskupų US Catholic Confe-
rence. akademikus bei kitą 
vadinamą elitą, formuojantį 
viešąją opiniją. Je i dabar 
asmeniškai pažįstu keliolika 
žurnalistų, norisi, kad už kelių 
metų tokių pažinčių turėčiau 
keliasdešimt. 

Kaip anksčiau minėjau, kai 
kurie LIC veiklos aspektai 
panašūs į JAV žinių agentūrų 
bei laikraščių veiklą. Tas paly
ginimas ir čia tinka, atsakant į 
Jūsų klausimą. Nemanau, kad 
dienraštis, ar žinių agentūra 
gali turėt i penkmečio ar 
dešimtmečio planą žurnalis
tikos srityje. Jie yra žinių 
vergai: jų specifinius uždavinius 
nustato įvykių raida. Lygiai 
taip pat su LIC veikla. Ne
galima tiksliai pramatyti ateitį, 
ypač dabar, kai padėtis Sovietų 
Sąjungoje tokia nepastovi. 
Viskas priklauso nuo įvykių 
Lietuvoje. 

Laikraščiai yra pelno sie
kiančios bendrovės. Biznio srity
je, jiebe abejo,yra sudarę planus 

jamas, LIC turės atsisakyti kai 
kurios savo veiklos, arba visai 
nustos veikusi. Kaip tik dabar 
tenka kamuotis su tokia para
doksalia padėtimi: džiugios per
mainos Lietuvoje pareikalavo 
atitinkamo dėmesio iš LIC, 
kuris, kaip niekada anksčiau, 
turėjo padidinti savo išlaidas. 
Būt in i te lefoninia i pasi
kalbėjimai su Lietuva. Žinių 
perdavimas Vakarų korespon
dentams Maskvoje ir pan. per
nai kainavo 400 tūkstančių 
dolerių ($400,000). Šalia to, pa
daugėjo ir šalpos poreikiai iš 
Lietuvos. 

LIC tolesne veiklą daugiausia 
nulems finansų klausimas. Kad 
jis galėtų klestėti, reikia plačios 
visuomenės paramos, stambių 
aukų ir palikimų. Kai kurie 
išeiviai patriotai savo palikimus 
jau yra užrašę išeivijos organi
zacijoms. Kviesčiau tuos, kurie 
apie tai galvoja, bet nėra padarę 
sprendimo, iškel t sau du 
klausimus: 1) kas efektyviau
siai, profesionaliausiai atlieka 
taikos Lietuvai darbą ir 2) kuri 
organizacija į savo štabą pri
traukia po Antrojo pasaulinio 
karo gimusius išeivius, tuo būdu 
užsitikrindama veiklos tęs
tinumą bei profesionalumą 
ateičiai? 

DVASIOS VIENYBĖJE SU 
LIETUVOS ATEITININKAIS 

Atsiliepkime į Maldos žygį 
Lietuvoje 

Šiandien, birželio 17, Lietuvos 
ateitininkai pradeda dviejų 
savaičių maldininkų žygį iš 
Vilniaus Katedros į Žemaičių 
Kalvariją. Dvi savaites maldi
n inkai pėsčia žygiuos iš 
Vilniaus per Kernavę, Musnin
kus, Gelvonus, Veprius, Šėtą, 
Paberžę, Krekenavą, Grinkiš-
kes, Šiluvą, Tytuvėnus, Kelmę, 
Kražius, Varnius, Telšius ir pa
sieks Žemaičių Kalvariją, kai 
ten liepos 2 dieną prasidės gar
sieji devynių dienų atlaidai. 
Pakeliui, sustojimo vietose, bus 
statomi kryžiai ir koplyt
stulpiai, nes juk ir pats žygio 
tikslas yra sugrąžinti Lietuvai 
„Kryžių šalies" vardą. 

Ateitininkų federacijos 
valdyba kreipiasi į visus Vaka
rų pasaulyje gyvenančius atei
tininkus ir ragina vienu ar kitu 

būdu atsiliepti į šį Lietuvos atei
tininkų žygį. Kur tik įmanoma 
— suorganizuoti didesnės ar 
mažesnės apimties pamaldas, 
susirinkimus, kryžiaus kelius, 
eisenas. Kiekvienos vietovės 
ateitininkai galėtų parodyti 
savo išradingumą ir kaip nors šį 
prasmingą žygį paminėti, arba 
bent maldoje dvasia jungtis su 
Lietuva. 

Suprantama, nebe visur jau 
bus galima suspėti tokius išei
vijos ateitininkų atliepius suor
ganizuoti žygio Lietuvoje metu. 
Tačiau, nors ir vėliau, jį reikė
tų paminėti. Svarbu pati inten
cija — būti dvasioje kartu su 
Lietuvos ateitininkais. 

Šios vasaros ateitininkų jau
nimo stovyklose Dainavoje ir ki
tur jau ruošiamasi šį žygį origi
naliau įscenizuoti ir prisiminti. 

Ateitininkų federacijos 
valdyba 

— Įsteigtas naujas centras 
Chicagoje, kuris oficialiai 
atstovauja Sąjūdžiui. Kokį 
poveiki tai turės LIC veiklai? 

— Labai gera, kad Sąjūdis 
turi savo oficialią atstovę Chica
goje, Ritą Dapkutę. LIC siekia 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
su visais veiksniais, atlie
kančiais pozityvų darbą. Svar
biausias skirtumas tarp mūsų ir 
Ritos veiklos yra tas, kad mes 
esame neutralus žinių sklei
dėjas, gi ji kalba už Sąjūdį ir 
atlieka uždavinius, kuriuos tos 
organizacijos vadai jai paveda. 
LIC nėra išimtinai vienos ku
rios nors organizacijos Lietuvoje 
ruporas. Tarnaujame visoms, 
kurios tik siekia laisvės. Tas 
neutralumas, ypač Sąjūdžio ir 
Lygos atžvilgiu, yra būtinas, jei 
norime, kaip žinių agentūra, 
sąžiningai ir visapusiškai 
atlikti informacijos skleidimo 
darbą. Kai kas išeivijoje dirb
tinai bando mus priskirti prie 
vienos ar kitos stovyklos: tie, 
kurie pastoviai seka mūsų 
žinias apie Sąjūdį, Lygą, Hel
sinkio grupę , Katal ikų 
Bažnyčią ir pan. „Draugo" 
pirmajam puslapyje, žino, kad 
toks priskyrimas neatitinka 
tikrovei. 

Jeigu Sąjūdis nuspręstų, kad 
visos jo teikiamos informacijos 
plauks tik per jo oficialius 
atstovus Vakaruose, tas galėtų 
paveikti LIC darbą. Bet tokio 
nusistatymo nematau. Prie
šingai, Sąjūdis pastaruoju metu 
stiprina informacinius ryšius su 
LIC, t u r b ū t dėl to, kad 
Vakaruose besilankantys Sąjū
džio vadai turi progą savo 
akimis įvertinti mūsų darbą. 

— Ar galite pasakyt, kiek 
valandų savaitėje įdedat i šį 
darbą bei apibūdinti jūsų 
dienotvarkę? 

— Pastoviai dirbu viršvalan
džius, kaip ir štabas New Yorke. 
Persistengimas nėra sveikas, 
ypač ilgos distancijos bėgime, 
tad bandome (kiek galėdami) 
mažinti tuos viršvalandžius. 
Nors Lietuvių Katalikų Reli
ginei Šalpai pilnu etatu dirba 5 
žmonės, bet darbą atliekame 
turbūt už 10, ir tai tenka at
s i sakyt i kai kurių labai 
ver t ingų projektų. Viską 
padaryti nesuspėjam. 

Esu laimingas, kad LIC Wa-
kaip pritraukti daugiau shingtono būstinėje 15 valandų 

skaitytojų, kad galėtų už par- kas savaitę dirba studentė Rūta 
duodamas reklamas išreikalaut Virkutytė, kuri entuziastingai 
didesnes pinigų sumas. Lietuvių ir labai veiksmingai padeda 
Katalikų Religinė Šalpa ir jos atlikti žinių skleidimo juodą 
informacijos centras yra pelno darbą. Toks prasmingas įdarbi-
nesiekiančios organizacijos. 
Tačiau jiems finansiniai klau
simai rūpi nemažiau kaip ir pel
no siekiančioms bendrovėms. 
Jei išlaidos pastoviai viršys pa-

nimas išeivijos jaunimo (Wa-
shingtone ir New Yorke) lietu
viškam darbui, yra svarbus 
Religinės Šalpos įnašas lietu-
vvbei. 

Neįmanoma apibūdinti tipiš
kos dienos darbotvarkę, nes kas
dien ji skirtinga, dažnai priklau
santi nuo nenumatomų aplinky
bių. Būna atvejų, kad ateinu į 
darbą numatydamas vienokią 
darbotvarkę, bet žinios, atėju
sios iš Lietuvos, viską apverčia 
„aukštyn kojom". Kartais tenka 
visą dieną praleisti būstinėje 
prie kompiuterio dorojantis su 
tomis žiniomis. Kitą dieną 
kelias valandas skiriu telefoni
niams pokalbiams su įvairiais 
pažįstamais, lietuviais ir nelie
tuviais, renkant žinias, ar 
siūlant kitiems. Trečią dieną 
šefuoju svečią iš Lietuvos, su-
ruošdamas jam pokalbius su 
vietiniais žurnalistais. Ketvirtą 
galiu pusę dienos pašvęsti Vals
tybės departamente ar susi
t ik ime su nevaldinių or
ganizacijų atstovais. Pavyz
džiui, neseniai teko praleisti 
pora valandų su Kanados 
prancūzų katalikų grupe, kuri 
nori įsijungti į religinės laisvės 
už geležinės uždangos gynimo 
darbą ir tam tikslui buvo atvy
kusi į Washingtoną pasisemti 
žinių. 

Per pastaruosius pora metų 
(nuo Washingtono skyriaus 
įsteigimo) veiklos fokusas šiek 
tiek pasikeitė dėl įvairių 
aplinkybių, ypač dėl permainų 
Lietuvoje. Jeigu anksčiau labai 
daug dėmesio skirdavau JAV 
Kongresui, dabar tenka suteik
ti didžiausią dėmesį žinių iš Lie
tuvos perkošimui ir darbui su 
spauda. 

— Kas šiuo laiku jūsų Cent
rui būtų labiausiai reikalinga 
bei naudinga? 

— Pirmiausiai mūsų fi
nansinė padėtis turi pasitaisy
ti, kad pajamos pasivytų išlai
das. Taigi, finansinė parama 
būtina! 

Antra, reikia, kad savanoriai 
mums iš vietinės spaudos 
rinktų žinias apie Lietuvą. Mes 
gauname New Yorko ir Wa-
shingtono spaudą ir keli gera
dariai iš kitų miestų karts nuo 
karto pasiunčia iškarpas. Bet iš 
daugelio vietų jokių iškarpų ne
gauname. Jos mums yra svar
bios, nes mes jas ne tik kitiems 
skleidžiame, bet ir patys 
naudojamės, pavyzdžiui, 
įvertindami.kaip spauda Lietu
vą aprašo, kaip ji mūsų žiniomis 
pasinaudoja, kuria kryptim 
turėtume sukti ateityje, kad 
svarbiausios informacinės spra
gos būtų užpildomos. 

Trečias prašymas labai speci
finis LIC būstinei Washingtone. 
Trūksta kai kurių knygų. Pa
vyzdžiui, neturime „Lietuvių 
Enciklopedijos" tomų 1-8, 15. 
Neturim jokios tarybinės en
ciklopedijos, t rūks ta rimtų 
moksliniu knygų kaip Georg 
von Raucho „The Baltic States: 
The Years of Independence", V. 
Vardžio „Lithuania under the 
Soviets", A. E. Senno „The 

Emergence of Modern Lithu
ania", A. Tarulio „Soviet Poli-
cy toward the Baltic States". 
Jeigu yra tautiečių, kur ie 
galėtų paaukoti šias knygas — 
su dėkingumu jas priimčiau. 

— Ar l ietuviai , daly
vaujant ie j i įva ir iose pa
rodose ir gyvenantieji toliau 
nuo lietuviškų centrų, gali 
gauti informacinės medžia
g o s ang lų be i l i e tuv ių 
kalbomis, apie Lietuvą, žmo
g a u s teises , Kata l ikų 
Bažnyčią, bei bendrai apie 
šiuolaikinius įvykius Lie
tuvoje? 

— Tokios medžiagos galime 
parūpinti savikaina ja besi
domintiems. Geriausia tuo 
reikalu kreiptis į LIC New 
Yorke, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. 

Reikalui esant, galima kre ip 
tis ir į LIC būstinę Washing-
tone, 733 15th St., NW, Suite 
940, Washington, DC 20005. 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. C H I R U R G I J A 

2 6 3 6 W. 7 1 st S t r a a t 
Susitar imui: t reč . , ketv. . sešt . 

4 3 6 - 5 5 6 6 

Ofa. ta i . 588-3188; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt. 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Ta i . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, I I I . 60652 

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

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

T hemorotdų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . an t r . ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
T a i . 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills IL 
Ta i . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marąuette Medica l Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. 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. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar CMrooracttc — 
5522 S. WoH Rd. 

Waatam Springa, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So . SOtti Ava., Cicaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tai. 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd . . Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

2818 W. 71st St. — Tai. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sutta 324 Ir 

6635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
Tai. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

Kablnato tai. RE 7-1188; 
Razld. 365-4811 

Dr. Tumaaonlo kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2464 W. 71 at Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Straat 

Tai. 434-1818 — Raz. 852-0889 
Vai : pirm. antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

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

11800 Southarast Hlgtmay 
Palos Halghts. IN. 80463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. 776-2880. raz. 448-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archar Ava. (prie Au»tm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 



Pasiryžimas ir laimėjimas — 

LAISVĖS VIS NĖRA 
OSI DABARTIS IR ATEITIS Rimties valandėlei 

Prieš keturiasdešimt aštuone
rius metus lietuviai parodė savo 
laisvės troškimą. Tš bolševikų 
okupacijos išsilaisvino didelė
mis gyvybių ir kančių aukomis. 
Bet naujas okupantas, užuot 
raudonojo, atėjo rudasis. J i s 
buvo žiaurus lietuvių tautai ir 
tiems pasiryžėliams, kurie jam 
praskynė kelią laisviau eiti į 
Rusijos žemes. Rudasis okupan
tas tuojau atėmė laisvę, panau
dodamas net savųjų ambicijas, 
ir laikinąją vyriausybę ne t ik 
nuvertė, bet ir persekiojo. Dau
gelis to laiko pasiryžėlių ir 
gyvybės nesigailinčių dar da
bar tebėra gyvi. Jie gali būti 
tautos ryžto liudininkai. Mažai 
yra gyvų laikinosios vyriausy
bės narių, kurie rizikavo savo 
laisve ir net gyvybėmis, kad tik 
pavergta tauta galėtų geriau 
gyventi. 

Du suokalbininkai — komu
nistinis ir nacinis — nebuvo lin
kę kam nors suteikti laisvę, leis
t i tvarkyti gyvenimus pagal 
savo išmonę. Jie dar prieš pačių 
savo karus pasidalino grobiu, 
dalindamiesi žemes ir žmones, 
kurie jiems nepriklausė, bet ku
riuos jie galėjo nugalėti savo 
galybe. 

Tie suokalbininkai susipyko, 
net suokalbį prieš svetimas tau
t a s ir valstybes darydami. Jie 
galvojo vienas kitą apgauti, 
nors dabar daugelis mato tik 
mirusį nacizmą, bet nemato ar 
nenori matyti gyvo komunizmo. 
O jis graso pasaulio laisvei. 
Vakarai laimėjo karą prieš 
Vokietiją ir jos sąjungininkus, 
bet pralaimėjo politiką pradėju
sios karą, kai komunistinė Rusi
j a Vokietijai leido smeigti peilį 
Lenkijai ir kitiems kraštams į 
krūtinę, o Sovietų Rusija smei
gė peilį į nugarą. 

Praėjus daugeliui metų ir 
išaugus naujoms žmonių kar
toms, kurios tik iš istorijos va
dovėlių sužino apie blogio suo
kalbius, lietuvių tautos pasiryži
mas ir laimėjimas laikomas 
pralaimėjimu, nes laisvės nėra 
ir negali būti. 

Daugelis tautų gyvena vilti
mis, kad laisvei ir nepriklau
somybei ateis geresnis gyve
nimas. Daugeliui tėra tik laiko 
klausimas, nes amžinos vergijos 
nebuvo praeityje, negali būti ir 
dabar. Bet ir praeities laisvės 
išsikovojimas pareikalavo daug 
gyvybių, daug aukų, daug supū
dytų kalėjimuose ar tremtyje 
žmonių. Laisvės niekas veltui 
nedavė ir dabar neduos. 

Laisve rūpinasi pavergtieji. 
Bet ir jų dalis jau yra užmiršę, 
kad laisvės kaina tautai yra 
didesnė, negu gyvenimas sve
timoje žemėje ir neįprastose 
sąlygose. Apie įvykius, buvu
sius prieš keturiasdešimt aš
tuonerius metus, žino ir kartais 
kalba tik tie vyresnieji, kurie 
yra susidūrę su tautos drąsa, 
nors patys ir nedalyvavo. Visai 
nesuprantama, kodėl lietuviai 
kovojo už laisvę prieš vieną oku
pantą, o sulaukė tik kito. 

Reikia prisiminti, kad išei
vijoje, kaip ir pavergtoje tautoje, 
jau suaugo naujos kartos, kurios 
galvoja skirtingai, yra skir
tingai išsiauklėjusios ar iš
auklėtos, skirtingai išmokytos 
ir kitu gyvenimu gyvenančios. 
Vieniems įvykiai prieš pusšimtį 
metų yra jau tik istorija, ki
tiems visiškai nežinoma praei

tis. Vieniją dar girdėjo ar girdi 
iš tėvų ar senolių lūpų, kiti ir to 
girdėti negalėjo. Vyresnieji 
buvo nutildyti prieš viešumą, 
juo labiau prieš savo jaunimą. 
Mokyklos ir noras juos, kaip lie
tuvius, sunaikinti mokė prisi
taikyti prie esamos tvarkos. 

Ar būtų galima laikyti tik blo
giu, jei jaunoji karta nesidomi 
savo tautos praeitimi, tuo pačiu 
ir savimi? Kai reikia, ji imasi 
aktyvaus pasipriešinimo net 
gresiant pavojui. Aktyviai pasi
rodo ir tuo atveju, kai reikia 
savo tautos interesus ginti prieš 
svetimuosius arba priminti 
jiems apie savo tautos kančias. 
Pavergtoje Lietuvoje dabar di
džiausią drąsą rodo jaunimas, 
nors jis auklėtas ir vestas klai
dingais keliais. Išeivijoje tik jau
nimas rengia demonstracijas, 
simpoziumus, politinius svars
tymus, nors jie skiriasi nuo tų, 
k u r i e praei t į da r gera i 
prisimena. 

Tautos drąsų žygį sukilime 
prieš bolševikinį okupantą 1941 
m. reikia vertinti iš istorinės 
perspektyvos. Laikinąją vyriau
sybę ir trumpą Lietuvos nepri
klausomybę reikia laikyti taip 
p a t dideliu savos istorijos 
įvykiu. Nereikia priekaištauti 
t ik jaunesniesiems, kurie jau 
nėra tokie jauni, kad jie skir
tingai galvoja apie vyresniuo
sius, dalyvavusius sukilime 
prieš bolševikus. Jaunesnieji 
tur i ieškoti savo laike ir savo 
aplinkoje skirtingų veiklos 
būdų ir savų paveikių darbų, 
kad jie darytų įtakos vyresnie
siems saviems ir svetimiesiems, 
kurie gali prisidėti prie Lietuvos 
vardo viešumoje išlaikymo, prie 
jos kančių priminimo, prie jos 
laisvės troškimų ir dabartinių 
darbų. 

Gyventi tik pr iekaiš ta is 
naujosioms kartoms tai 
sunaikinti tautos istoriją, iš
trinti jos žymes žmonijos is
torijos kontekste. Būtų gerai 
vyresniesiems bent šiuo atveju 
pr is imint i J. Brazaičio ci
tuojamus poeto Heinės žodžius 
pačiam sau. „O jūs, dievai, aš 
jus neprašau palikti man jau
nystę, bet palikit man jaunystės 
dorybes — nesavanaudišką rūs
tybę, nesavanaudiškas ašaras. 
Neleiskit man tapti pasenusiu 
plepiu, kuris iš pavydo 
suniekina jaunesnes dvasias, ar
ba nublukusiu sielvartininku, 
kuris nuolatos dūsauja apie 
senuosius gerus laikus. Leiskite 
man tapti seniu, kuris jaunys
tę myli ir, nepaisydamas savo 
senatvės silpnybių, visados 
dalyvauja jos džiaugsmuose ir 
pavojuose" (Raštai, IV, 505). 

Šiandien nieko taip nereikia 
nei tėviškėje, nei išeivijoje, kaip 
džiaugtis jaunesniųjų darbais, 
skatinti juose drąsą, žadinti 
nebijoti pavojų. Tik jie dar gali 
ką nors padaryti laisvei ir tau
tos prisikėlimui. Mes džiaugia
mės tautos „atbudimu", bet ji 
niekada nebuvo užmigdyta, tik 
nut i ldyta . J i prakalbėjo 
jaunesniųjų lūpomis, kai tuo 
tarpu vyresnieji tik stebi jų drą
są, kaip vyresnieji anuomet ste
bėjo drąsą pasiryžimuose ir 
laimėjimuose. Praeities isto
rinius tautos įvykius — suki
limą turi prisiminti ir dabar 
vyresnieji, bet juo užsidegti gali 
tik jaunesni, kurie dabar dar 
turi drąsos ir nebijo pavojų. 

Pr. Gr. 

Atstovai iš pagrindinių etni
nių organizacijų, advokatai ir 
aktyvistai susirinko gale balan
džio mėnesio į Washingtoną 
Americans for Due Process 
(ADP) suruoštam seminarui, 
kuris buvo pavadintas: „OSI 
dešimtmetis: dabarties pro
blemos ir ateities sprendimai". 

Seminaras pritraukė aukšto 
lygio kalbėtojus iš gynybos 
advokatų tarpo. Taip pat buvo 
progos ir organizacijoms bei 
susidomėjusiems individams 
pasireikšti OSI reikalu. Buvo 
nuostabu, kad susidomėjimas 
OSI tema, nors aprimęs etninių 
grupių tarpe, yra pasidaręs opus 
amerikiečių grupių ir ypač 
didesnių teisinių firmų tarpe. 

Dienos programą atidarė ADP 
ilgametis pirmininkas estas Ylo 
Anson, pasveikindamas visus 
susirinkusius. Jis programos 
pravedimą perdavė latviui Ul-
dis Klauss. Kalbėtojus pristatė 
ADP koordinatorė Rasa Razgai-
tienė. 

Grupių šmeižtas 

Pirmosiose svarstybose daly
vavo pagrindinių Amerikos 
ukrainiečių, estų ir rusų or
ganizacijų informacijos direk
toriai. Prie jų prisijungė ir 
žinomas estų disidentas Tiit 
Madisson, kuris buvo prieš porą 
metų pašalintas iš Estijos už jo 
reikalavimą, kad valdžia viešai 
paskelbtų Molotovo-Ribbentro-
po paktą. 

Mari-Ann Rikken iš Estonian 
American National Council pa
brėžė, kad žmogaus teisių 
reikalai yra dažnai paliesti OSI 
klausimu ir kad "mūsų visuo
menės tu rė tų labai rimtai 
reaguoti į tas problemas, kurias 
OSI yra mums sudariusi. Kitaip 
yra pavojus, kad tie, kurie 
siekia savo tautoms laisvės, bus 
traktuojami „fašistais". Ji OSI 
charakterizavo kaip „Damoklo 
kardą, kuris kabo virš laisvi
nimo darbo". Ji rekomendavo 
stiprią ofensyvą, kaip geriausią 
apsigynimą, ir pastebėjo, kad 
susidomėjimas stalinizmo 
nusikaltimais yra padidėjęs Es
tijoje. Taip pat j i skatino 
dokumentuoti tų laikų įvykius 
ir pravesti liudininkų apklausas 
(orai history), nes tai reikalinga 
a t i ta isyt i sovietų lig šiol 
paskelbtus istorinius melus. 
Estų pagrindinė organizacija tai 
yra pradėjusi daryti JAV-ėse. J i 
baigė: „Teisybė yra ginklas, 
kuris turi būti naudojamas šioj 
glasnost eroje". 

T. Madisson per vertėją apibū
dino Estijos žmonių nusivylimą, 
kai Amerika į Estiją deportavo 

RASA RAZGAITIENĖ 
Kari Linną 1987 metais. Jie 
ypač pergyveno tai, kad 
Vakarai pasidavė stipriam 
KGB siekiui ne tik diskredituoti 
K. Linną asmeniškai, bet tuo 
pačiu padaryti šią bylą poli
tiškai „pamokančią", kuri 
sudarytų schumą tarp estų ir 
žydų jungtinių pastangų pasi
priešinti sovietams. 

Eugene Iwanciw, kuris veda 
Ukrainiąn National Associa-
tion Washingtono būstinę, yra 
patyręs profesionalas poli
tiniuose reikaluose, daug metų 
dirbęs Senate -taip asistentas ir 
patarėjas. Jis iškėlė tris galimas 
priežastis, kodėl OSI yra susi
laukusi tiek dėmesio ir 
paramos. Pirma, yra tų, kurie 
tikrai siekia teisingo atpildo 
karo nusikaltėliams. Antra, yra 
tų, kurie naudoja šias bylas 
supažindinti naują generaciją 
jaunimo su holocausto tragiš
kais įvykiais. Trečia, yra kai
riųjų grupės, kurios siekia dis
kredituoti etnines grupes, 
remiančias konservatyvią 
politiką. Sovietų Sąjunga yra 
taip pat pelniusi iš šių bylų. 

E. Ivanciw pabrėžė, kad ne tik 
apkaltintieji individai nukenčia 
nuo bylų, bet ir etninės 
visuomenės. Šių visuomenių 
šmeižtas yra pasirodęs spaudoje 
— kartais nekaltais motyvais, 
kartais tyčia. Jis pastebėjo, kad 
Amerika yra labai jautri holo
causto reikalui, bet nėra tokio 
panašaus reiškinio, pavyzdžiui 
juodųjų buvusiai vergijai, 
amerikiečių indėnų likimui, 
Kambodijos genocidui, kur 
Amerika buvo alijantas ir pan. 
E. Iwanciw, kuris profesiškai 
nukentėjo už savo rolę, be-
bandant sustabdyti ukrainiečio 
F. Fedorenko deportaciją į 
Sovietų Sąjungą 1986 metais, 
teigė, kad, kol tęsis šmeižtas, tol 
turi tęstis nųisų visuomenių 
kova. 

Eugenia Ordynsky, kuri veda 
Russian American Congress 
būstinę Washingtone, pristatė 
rusų visuomenės unikalią pa
dėtį šmeižto atžvilgiu. Ji pa
brėžė, kad spauda neskiria rusų 
nuo sovietų. Ji ragino pri
siminti, kad mūsų visų bendras 
priešas yra komunizmas. Jų 
visuomenė nukentėjo šmeižtu, 
kai OSI iškėlė bylą prieš buvusį 
rusą Yale universiteto profeso
rių Vladimir Sokolov. Ji taip pat 
iškėlė holocausto muziejaus Wa-
shingtone klausimą. Jų orgaiza-
cija kontaktavo muziejų 
sužinoti, kokia archyvinė me
džiaga bus vartojama parodyti 
holocausto vykdymą Sovietų 

Sąjungoje. Jie buvo informuoti, 
kad medžiaga bus gaunama iš 
sovietų ir kad muziejus ta me
džiaga dalinsis su OSI. E. 
Ordynsky nuomone, yra gera 
galimybė, kad ši sovietų medžia
ga bus žalinga ir kitoms etni
nėms grupėms. 

Amerikos ir Kanados bylos 

ADP koordinatorė Rasa Raz-
gaitienė suteikė dalyviams san
trauką išpilietinimo ir deporta
cijos bylų, kurios yra aktyvios 
Amerikos teismuose. Šiuo metu 
yra apytikriai šešiolika bylų, 
kur ias OSI yra iškėlusi. 
Naujausios bylos yra prieš 
repatrijantus, kurie kaltinami 
buvimu Auschvvitze, Dachau ir 
pan. Šios bylos yra greitai iš
keliamos ir greitai išsprendžia
mos, dažniausiai su asmens 
savanorišku išvažiavimu iš 
Amerikos atgal į Vokietiją ar 
Austriją. Dauguma apkaltin
tųjų neturi finansinių jėgų apsi
ginti. Antroj eilėj yra bylos prieš 
buvusius Latvijos saugumo 
policijos narius. 

OSI turi penkias aktyvias 
bylas prieš lietuvius. Trijose 
deportacijos bylose gresia pa
vojus deportacijos į Sovietų 
Sąjungą. Yra dvi išpilietinimo 
bylos prieš lietuvius. Seminaro 
dalyviai buvo trumpai supa
žindinti su ADP informacijos 
darbu, skelbimais, leidiniais ir 
pan. 

ADP yra per praėjusius porą 
metų labai sėkmingai bendra
darbiavusi su Kanados ukrai
niečių pagrindinės organizacijos 
civilinių teisių komisija, kuriai 
vadovauja adv. John Gregoro-
vich. Su jų finansine pagalba 
buvo įmanoma paruošti vaizda
juostę apie OSI ir išleisti 
adv. Povilo Žumbakio knygą 
„Soviet Evidence in North 
American Courts" JAV-ėse ir 
Kanadoje. 

Adv. Gregorovich, kuris yra 
teisinis patarėjas Ford automo
bilių kompanijai Kanadoje, 
nušvietė karo nusikaltėlių 
paieškos klausimą tame krašte. 
Kaip pavyzdį, kaip spauda gali 
būti išnaudojama, jis papasako
jo, kad klausimas iškilo 
Kanadoje, kai S. Wiesenthalio 
atstovas S. Littman pradėjo 
gandus, kad žiaurusis Mengele 
vienu tarpu buvo atvykęs į 
Kanadą. Tas gandas buvo 
atspausdintas ,,New York 
Times" dienraštyje ir tuo prasi
dėjo visas reikalas. 

Buvo sudaryta Karališkoji 
komisija ištirti galimų karo 
nusikaltėlių buvimą Kanadoje. 
Komisija užbaigus savo darbą 

BŪKITE PASIRENGĘ 
Visų dalykų, tiek viso pasaulio, 

tiek atskiro žmogaus pabaigą 
Kristus pavaizdavo įvairiais 
palyginimais. Sprogstančio fig
medžio vaizdu Kristus nurodė 
Jeruzalės šventyklos likimą. 
Budinčiais ir šeimininko lau
kiančiais tarnais buvo pabrėžta 
laukimas Viešpaties, ateinančio 
pasaulio pabaigoje. Reikalą 
budėti belaukiant Viešpaties 
grįžimo pas evangelistą Matą 
skaitome pavyzdžiu, paimtu iš 
Nojaus istorijos: „Kaip buvo No
jaus dienomis, taip bus ir Žmo
gaus Sūnui ateinant. Kaip 
dienomis prieš tvaną žmonės, 
nieko nenumanydami, valgė, 
gėrė, tuokėsi ir tuokė vaikus iki 
to dienos, kurią Nojus įžengė į 
laivą, kai užėjo tvanas ir visus 
nusinešė, taip bus ir Žmogaus 
Sūnaus atėjimo metu" (Mt. 
24,37-39). 

Taigi netikėtai, žmonėms ne
laukiant, ateis Viešpats, tarsi 
tvanas, kai žmonės bus užimti 
savo kasdieniniais rūpesčiais, 
nieko nebijodami, nenuvokdami 
artimą galą. 

„Tuomet iš dviejų, kartu 
esančių laukuose, vienas bus 
paimtas, o kitas paliktas. Dvi 
mals vienomis girnomis, ir 
viena bus paimta, o kita palik
t a " (Mt.24,40-41). Du vyrai 
darbe, dvi moterys prie girnų 
yra kasdieninio gyvenimo vaiz
dai. Bet iš tos kasdieninės bend
ruomenės į dangaus karalystę 
bus paimtas vienas, o paliktas 
antras. 

Taigi ne visi be išimties pa
teks į dangaus karalystę. Reikia 
tad budėti, nes likimas pri
klausys nuo kiekvieno dispozi
cijos ir tinkamumo dangaus ka
ralystei. Evangelistas Lukas tą 
Kristaus palyginimą apie No
jaus laikus atpasakojęs kitais 
žodžiais, prideda, kad Jėzaus 
klausytojai neiškentė nepa
klausę: „O kurgi, Viešpatie?" 

rekomendavo perrašyti esančius 
kriminalinius įstatymus ir 
įtraukti karo nusikaltimus. Tai 
buvo padaryta 1987 metais. 
Pastebėtina, kad komisijos iš
vadose rasta, kad Mengele 
niekuomet nebuvo Kanadoje ir 
toliau, kad visa tai buvo S. 
Littmano išsigalvojimas. Taip 
pat komisija specifiškai atmetė 
Amerikos OSI modelį, kaip 
nepriimtiną šitokioms byloms 
vesti. 

Šiuo metu Kanada yra pa
traukusi vengrą I. Fintą į 
kriminalinį teismą už karo 
nusikaltimus. ._, . . . (Bus daugiau) 

Lk.17,37). Klausytojai taip 
klausdami nori sužinoti to 
baisaus įvykio tiek vietą, tiek 
laiką. O Viešpats atsako žinomu 
priežodžiu: „Kur bus lavonų, 
ten sulėks ir maitvanagiai" 
(Lk.17,36). Reiškia, ten ir tuo 
laiku, kai bus susidariusios 
sąlygos, jvyks pranašystė apie 
pasaulio galą. 

Toji pasaulio pabaigos diena 
yra nežinoma ir netikra, tačiau 
ji bus netikėta: „Kaip žaibas 
tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki 
vakarų, taip bus ir su Žmogaus 
Sūnaus atėjimu" (Mt.24,27). 
Taigi reikalas nuolat budėti: 
„Saugokitės, sako Kristus, kad 
jūsų širdis nebūtų apsunkusi 
nuo gardžių valgių, svaigalų ir 
kasdieninių rūpesčių, kad toji 
diena neužkluptų jūsų netikė
tai. It žabangai ji užgrius visus 
žemės gyventojus. Todėl visą 
laiką budėkite ir melskitės, kad 
sugebėtumėte išvengti visų 
būsimųjų nelaimių ir kaip 
reikia stoti Žmogaus Sūnaus 
akivaizdoje" (Lk.21, 34-36). 

Reikalą budėti Kristus pa
vaizduoja nakties vagių neti
kė tu a t s i rad imu: ,,Todėl 
budėkite, nes nežinote, kurią 
dieną ateis jūsų Viešpats. Su
praski te ir t a i : jeigu 
šeimininkas žinotų, kurią nak
ties valanda^ ateis vagis, jis 
budėtų ir neleistų jam įsilaužti 
į namus. Todėl ir jūs būkite 
pasirengę, nes Žmogaus Sūnus 
ateis, kai nesitikėsite" (Mt. 
24,42-44). 

Iš visų šių trumpų palygini
mų, užuominų yra ryški viena 
pagrindinė mintis: reikalas 
budėti. Ir tai dėl to, kad yra 
nežinoma, kada bus tas garbin
gas Viešpaties ir Teisėjo 
atėjimas. Kad tai bus netikėtas, 
nelauktas atėjimas, pavaizduo
jamas vagies pavyzdžiu. Šis 
pavyzdys yra tarsi klasiškas ir 
randamas veik pas visus Naujo
jo Testamento knygų autorius: 
Matą, Luką, Joną, šv. Petrą ir 
šv. Paulių. Jis panaudojamas 
visur, k u r ka lbama apie 
antrąjį Viešpaties atėjimą 
pasaulio pabaigoje. 

Apaštalas šv. Paulius laiške 
Tesalonikiečiams rašo: „Jūs 
patys gerai žinote, kad Viešpa
ties diena užklups lyg vagis 
naktį" (I Tes. 5,2). Šv. Petras II 
savo laiške tikintiesiems rašo: 
..O Viešpaties diena ateis kaip 
vagis" (II Pt.3,10). Šv. Jonas Ap
reiškime pranašiškais žodžiais 
įspėja: „Štai aš ateinu, kaip 
vagis. Palaimintas, kas budi" 
(Apr.16,15). 

Kai Dievą garbinate giesme, 
ne tiek kreipkite dėmesį į garsą, 
kiek į Dievo garbinimą visa 
savo esme: tegu gieda jūsų 
ba l sas , t e g u gieda jūsų 
gyvenimas, tegu gieda jūsų 
darbai. įv Augustinas 

Kai paveiksle yra juoda dėmė 
arba skylė, tai kiekvienas 
mulkis ją pastebi, bet paveikslo 
dailę tik žinovas pamato; geri 
žmonės sprendžia pradėdami 
nuo gerosios pusės. 

Ad. Mickevičius 

ŽVILGSNIS l 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ-LELEŠIŪTĖ 

i 
Kyla laužo dūmai. Virsta pelenais žirgų, vaikų, 

moterų, vyrų lavonai. Paskutinysis krauju pasrūva, 
žūsta nuo savo rankos pats kunigaikštis Margiris. Mir
tis pilėnams artimesnė už vergiją priešui, kuris skelbia 
savo Dievą ugnimi ir kalaviju. 

Metraštininko Vygando pasakojimas atsiliepė ne 
tik lietuvių, bet ir latvių, vokiečių, lenkų rašytojų bei 
istorikų rastuose. L. Kondratavičius nostalgiškai 
dainavo: „Kur tu šventoji praeitie gimtosios žemės, su 
savo karžygiais, dievais?" J. Kraševskis samprotauja, 
kad, jei šitas lietuvių žygis būtų tik poetinis vaizduotės 
prasimanymas, jis nebūtų aprašytas vokiečių kronikoj. 
Kraševskis savo apysakoje išreiškia pagrindinę mintį 
per vyriausią veikėją: „Laukiniai, laukiniai. O mokėjo 
mirti lyg kokie senovės romėnai. Tai didvyriškumas, 
kuriam nematau tolygaus pavyzdžio istorijoj". M. Šikš
nys pagal Kraševskio apysaką parašė dramą. Buvo 
populiari ir daug kartų pastatyta. Paskutinį sykį suvai
dinta Kaune 1919.11.16. Režisierius A. Sutkus po šio 
dramos pastatymo rašo: Po vasario 16 iškilmių dar 
keletą kartų vaidinome paruoštąjį veikalą, ypatingai 
kariams, kol vieną kartą komendantūros kuopa, 
suelektrizuota vaidinimo, pasipylusi iš teatro, buvo 
bežygiuojanti pulti tebebuvusius dar Lietuvoje 
vokiečius. Po šito įvykio gavau įsakymą daugiau Pilėnų 
kunigaikščio nevaidinti. 

V. Klova pagal Mackonio libretą parašė operą 
„Pilėnai". Rusų muzikologas M. Kavolis kritikavo Klo
vą už naudojimą liaudiškų, lietuvių tautai būdingų to
nacijų. Įdomi kritika?! Pažvelgę į muzikos istoriją, 
turbūt nedaug rasim įžymiųjų kompozitorių, kurie liau
dies kūryboje nebūtų radę įkvėpimo šaltinį. Musorgs-
kio „Boris Godunovas", viena žymiausių visų operų, 
perpildyta rusų liaudies dainų, senosios rusų religinės 
muzikos, net ir lenkų mazurkų, polonezų. 

Gražūs Punios miškai. Aukštos, lygiarievės, 
bešakės jų pušys. Kaip žvakės Jcščiose elegantiškose 
žvakidėse. Tik viršūnėje garbanotomis šakelėmis 
apsikaišiusios. Punios šiluose auga aukščiausia 
Lietuvos eglė. Jei ji prabiltų, papasakotų tūks
tantmetes istorijas. Papasakotų ir apie Muravjovą, 
kuris Punios šile iškirsdino 6 km ilgumo plačią juos
tą, kad lengviau sugautų 1863 m. sukilėlius. Ta eglė 
papasakotų ir apie tragišką Dainavos apygardos 
partizanų likimą. 

Ne per toliausia nuo bažnyčios patrauklus mo
dernios architektūros pastatas, jo pievutėje tankūs, 
baltažiedžiai dobiliukai medumi kvepia. Užeinam į 
namą ir atsirandam labai jaukioje valgyklėlėje. 
Staltiesėlės, pievų gėlės ant staliukų kvepia. Bufete 
maisto aromatas ir gražus jo induose išdėstymas viliote 
vilioja. Padavėjos malonios, vikrios, švariomis unifor
momis. Jos nenešioja tik Rusijoj matytų aukštų, į virėjo 
kepurę panašių, galvos apdangalų. Maisto pasi
rinkimas labai įvairus ir nebrangus. Sužinojome, kad 
tai kooperatinė, ne valdiška valgykla. Kiek vėliau teko 
valgyti keliose valdiškose valgyklose. Ypač prisimena 
viena, išsiskirianti iš kitų. Stalai aplaistyti, zvimbia 
musės juos aptūpusios. Padavėjos irzlios, pavargusios, 
jų uniformos, kaip ir valgyklos aplinka. Geriame nė 
šiltą, nė šaltą buljoną, lūpos riebalais apsivelia. Visa 
tai suprantama. Beveik beverčiai atlyginimai tarnau

tojams nekelia noro dirbti. Joms daug geriau, kai klien
tai nesilanko — pailsi. Gal ir tos mergaitės, kaip ir 
daugumas žmonių, be šito oficialaus darbo turi ir kitą, 
iš kurio įmanoma pragyventi. Daugelio oficialūs dar
bai yra tik užsitikrinti senatvės pensiją. Palietėme 
gyvenimo realybės temą ir plaukia paviršiun nepamirš
ta, o tik prievarta nustumta gilion pasąmonėn didelė 
skriauda. Skriauda individui, skriauda tautai, skriau
da žmonijai. 

Vilniaus Paukščių fabriko ekonomas pasakojo, kaip 
jie pasiekė geriausių rezultatų iš pat pirmųjų dienų. 
Buvo vedama tiksli darbo, medžiagų ir visų kitų išlai
dų bei pajamų apyskaita. Darbininkams buvo gerai ap
mokama. Jiems buvo išmokamos visos premijos ir 
priemokos, numatytos darbo apmokėjimo nuostatuose. 
Paukštininkė gaudavo iki 300 rublių mėnesiui, kai tuo 
tarpu Maskvos centras siūlė mokėti po 50 rub. mė
nesiui. Kai jis teisingai atlyginamas už darbą, dar
bininkas netinginiauja, nevagia nei darbo laiko, nei 
produkcijos. Nesvarbu kokioje santvarkoje dirbtų — 
kapitalistinėje ar socialistinėje. Pavyzdinga tvarka, or
ganizacija teikia ekonominę gerovę. 

Užmeskime žvilgsnį ten, kur tos tvarkos tr'.ko. 
1972-77 m. Medininkų kolūkyje iš viščiukų išmatų 
buvo gaminami galvijams pašarai. Jų maistingumas 
ir neaukšta kaina turėjo didelę paklausą. Tuos pašarus 
ne tik pirko Vilniaus rajono ūkiai, bet jais pradėjo 
domėtis ir Sov. Sąjungos institutai. Jie atvykdavo 
mokytis pašarų gamybos. Pats kolūkis buvo nusmukęs 
ir apsileidęs. Dirbti tingėjo, o pavydas pašarų gamin
tojams pradėjęs dygti kolūkio vadovo širdyje vis augo. 
Atvykusieji stebėdavosi: ūkis gamina labai prieinama 
kaina geros kokybės pašarus, o kieme vikšriniai trak
toriai traukia automobilius iš vilkduobių. Kad nebūtų 
matyti juodų ūkio duobių, pašarų cechą 1977 m. uždarė. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
PREMIJOS IR 

DEMOKRATIJA 

Žurnalo „Pasaulio Lietuvis" 
redaktorius nr. 5 vedamajame 
rašo: „...Ras būdų savo elgesį 
pateisinti ir plytgalių mėtytojai, 
ir kiti burnotojai, tačiau, kaip 
atrodo, tai jau niekam nebebus 
svarbu. Gal geriau būtų visa tai 
užmiršti, nors Bendruomenės 
premijom tokių spjaudulių ap
dovanoti gal ir nederėtų. Per 
daug juokingai atrodo. Ypač, 
kai tie, dabar premijuodami, 
anais pasispjaudymo laikais 
niekindami svečius iš Lietuvos, 
terliojo ir kitokiomis akimis į 
juos žvelgusius Bendruomenės 
vadovus, o, kaip dabar pasirodė, 
tų Bendruomenės vadovų kelias 
buvo teisingas..." 

Nepaslaptis, kad šie „PL" 
vedamojo žodžiai taikomi šie
metiniam žurnalistikos premi
jos laimėtojui. Už premijos 
paskyrimą šiam, o ne kitam as
meniui, aišku, kalta ir žurna
listikos premijai skirti komisi
ja. Tačiau šią komisiją balsų 
dauguma pasir inko visų 
Lietuvių Žurnalistų s-gos narių, 
ir kurių didžioji dauguma yra 
nuoširdūs bendruomenininkai, 
demokratiniu balsavimu iš
rinkta centro valdyba. Tuo tar
pu komisija balsų dauguma ir 
išrinko šių metų žurnalistikos 
premijos laureatą, jį pagerb
dama ne tik už ilgų metų bend
radarbiavimą lietuvių spaudoje 
bei jos redagavimą, bet kartu ir 
už jo nieko nepaisančią drąsą 
pasisakyti ir prieš kai kurias 
mūsų bendrines organizacijas, 
jų tarpe ir prieš Lietuvių Bend
ruomenę, jei jam atrodė, kad 
elgiamasi klaidingai. Žinoma, 
per ilga laiką kartais pasi
ta ikant i r tendencingiems 
straipsniams. 

PASTARŲJŲ LAIKŲ 
PERSEKIOJIMO 

EPIZODAI 

vai į bendradarbiautojų eiles 
buvo įsivėlę. Daugeliui lietuvių, 
kaip ir man, atrodė, kad tai 
nieko blogo. Tačiau nereikia 
rūstauti, jei šiemetinis žur
nalistikos premijos laureatas iš 
jam prieinamų šaltinių gauda
vęs informaciją, kas iš tikrųjų 
vyksta sovietų okupuotame 
k raš t e , kar ta is ir viešai 
pasisakydavo prieš karštako
šius bendradarbiautojus. Juk 
demokratinėje visuomenėje 
galima pareikšti ir kitokią nuo
monę. O plytų į Jaunimo centro 
Chicagoje langus jis tikrai 
nemėtė. 

Kokių įvykių ir pastaraisiais 
persitvarkymo metais dar pasi
taiko Lietuvoje, liudija savait
raščio „Literatūra ir menas" 
š.m. nr. 21 rašytojos Viktorijos 
Daujotytės straipsnyje paskelb
tas epizodas: „...Štai dar prieš 
dvejus metus mažame Žemaiti
jos miestelyje, kur visi vienas 
kitą pažįsta, tokia davatkaujan-
ti mokytoja prisispyrusi saikdi-
no savo šešiamečius, kurie iš jų 
su tėvais šventė Kūčias. Kaip ji 
turi jaustis šiandien, kai kardi
nolas V. Sladkevičius per televi
ziją sveikina su Velykų šven
tėmis?" — klausia straipsnio 
autorė. 

LB DŽIAUGSMAI IR 
SKAUDULIAI 

laisvę Balį Gajauską, daugelį 
metų rusų kankintą, kalintą 
toli nuo Lietuvos. Jis pasidžiau
gė taip toli nuo Lietuvos ma
tydamas tokius gražius jaunus 
lietuvius, lietuvaites, ta ip 
gražiai šokančius, dainuojan
čius mums brangius tautinius 
šokius, dainas. Linkėjo, be jau 
plačiai žinomų „Spindulio" 
laimėjimų ir kelionių Europoje, 
Pietų Amerikoje, Australijoje, 
aplankyti ir atgimstančią 
Lietuvą, su tuo mums brangiu 
kraštu asmeniškai susipažinti. 

Pastato prieangyje ir gre-
. timose patalpose buvo išstatytos 
nuotraukos^ vaizduojančios Los 
Angeles „Spindulio" veiklą nuo 
1949-tųjų iki šių metų. 

Atsilankiusieji džiaugėsi 
gražia jaunimo švente. Apgailė
tina, kad su kai kuriais tau

tinius drabužius vilkinčiais 
jaunuoliais jų tėvai ir vyresnieji 
kalbėjosi angliškai. Lietuvių 
tautos pagrinde yra lietuviška 
kalba. 

alg. g-

CHICAGOS ŽINIOS 

TYMAI 
Chicagoje pastebėtas žymes

nis tymų ligos plitimas. 

PRANEŠTI APIE 
NARKOTIKUS 

Pietinėje Chicagos dalyje įtai
sytas telefonas 461-8300, kuriuo 
galima slaptai pranešti policijai, 
jei kur pastebėtas narkotikų 
spekuliantų veikimas. 

Blezdingėlė. Atlieka Los Angeles jaunimo lietuvių tautinio ansamblio „Spindulys" vyresnių mer
gaičių grupė. 

LIETUVIAI CALIFORNUOJE 

O kad Šiemetinis laureatas 
„terliojo ir kitokiomis akimis (į 
svečius iš Lietuvos) žvelgusius 
Bendruomenės vadovus", gal
būt buvo ir priežasčių, žinant, 
kad Lietuvoje per šį laikotarpį 
dar siautė žmonių persekio
jimai. Apie tai dabar dažnai 
rašo ir tarybinė spauda. Lie
tuvos Rašytojų s-gos savaitraš
tis , .Li teratūra ir menas" 
1989.V. 10 nr. atveria porą 
pastarųjų dešimtmečių lietuvių 
persekiojimo epizodų. 

Aldona Žemaitytė apybraižoje 
„Sugrįžimas į Marijampolę" 
rašo: „1972 m. Irkutsko lietuvių 
tremtiniai saviveiklininkai su
rinko lėšų, kad pastatytų atmi
nimo paminklą savo choro 
vadovui Vytautui Kesyliui, 
nuskendusiam 1962 m. Baikalo 
ežere. Iš Uralo buvo atgabentas 
akmuo, paminklas kurtas su 
meile ir pagarba, nes V. Kesylis 
ją pelnė ne tik tarp tremtinių... 
Paminklas tuometinio Kapsuko 
kapinėse testovėjo porą 
mėnesių. Atsirado skundikas, ir 
prasidėjo statytojų, šiuo atveju 
dviejų giminaičių, persekioji
mai... Griovimo motyvai — esą 
žmogus, kuriam skirtas pa
minklas, čia nepalaidotas. Bet 
jis nebuvo palaidotas niekur, jei 
neskaitytum Baikalo dugno... 
Nepraėjus net dviem mėne
siams paminklą iš tikrųjų 
nuvertė Kapsuko komunalinių 
įmonių kombinatas, paklusęs 
miesto valdžios įsakymui . 
Dabar man aiškūs šio nuver
timo motyvai — išsigąsta trem
tinio, i šs iųs ta , kad paminklą 
jam stato kiti tremtiniai..." 

Šis liūdnas, vienas iš daugelio 
epizodu įvyko tais laikais, kai 
bendradarbiavimas su okup. 
Lietuva jau buvo prasidėjęs ir 
kai kurie Bendruomenės vado-

Šį pavasarį Chicagoje ir New 
Yorke įvyko LB darbuotojų 
rajoniniai suvažiavimai. Iš 
pasiekusių suvažiavimų proto
kolų galima spręsti apie šios 
tvirtos bendrinės lietuvių or
ganizacijos šiandienius džiaugs
mus ir skaudulius. 

Bene didžiausias džiaugsmas, 
kad į LB fondą „Dovana Lietu
vai" iki šio pavasario aukų 
suplaukė 151,000 dol. Iš tos 
sumos dovanoms Lietuvai jau 
buvo išleista 86,000 dol. Šių 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga LB aukų 
iš viso surinkta apie 70,000 dol. 
1990 m. pradžioje turėtų 
pasirodyti LB leidžiamos 
istoriko dr. S. Sužiedėlio knygos 
„Lietuva II pasaulinio karo 
metais — 1939-45" pirmas 
tomas. Antro tomo parengimas 
užtruks dar dvejus metus. Tai 
gal ir bus svarbiausi LB veiklos 
aspektai. 

O dabar apie skaudulius. 
Pasak Chicagos suvažiavimo 
protokolo, atėjo nusiskundimai 
iš įvairių vietovių, kad LB 
tarybos nariai visai nesidomi 
LB veikla. Tai ypač žymu 
jaunesniųjų tarpe. Tad ir prieita 
išvados, jog „atrodo, kad renka
me jaunus žmones į tarybą ne 
dėl jų darbo, bet dėl amžiaus. 
Čia yra daroma pagrindinė klai
da..." 

Tiek Chicagos, tiek ir New 
Yorko suvažiavimuose pareikš
tas rūpestis, kad dažni Lietuvos 
įvairių vienetų pasirodymai gali 
neigiamai atsiliepti j mūsų 
pačių kultūrinį gyvenimą, nes 
mūsų kultūrininkai neturės 
progos pasirodyti... Reikėtų 
rūpintis Lietuvių Bendruome
nės reprezentacija Lietuvoje. 
Taip pat, kad JAV LB Kultūros 
taryba per metus pasikviestų 
vieną kurį nors meno vienetą iš 
Lietuvos. 

Buvo iškeltas klausimas, 
kodėl LB negavo kredito dėl dr. 
A. Šapokos istorijos išleidimo 
Lietuvoje, pasisakyta dėl Lietu
vių Fondo atstovų, kurie 
anksčiau būdavo prie apylinkių 
valdybų, bet pastaruoju metu 
jau yra visai išnykę. 

Kaip iš temų matyti, LB rajo
niniuose suvažiavimuose aktua
lieji klausimai buvo svarstomi 
atvirai bei demokratiškai. 

PUIKI „SPINDULIO" 
40 METŲ ŠVENTĖ 

Los Angeles, Calif., veikiantis 
lietuvių tautinis jaunimo an
samblis „Spindulys", mirus jo 
steigėjai ir ilgametei vadovei 
a.a. Onai Razutienei, tebeveikia 
gerai vadovaujamas Danguolės 
Razutytės-Varnienės, talkinant 
būriui taip pat nuoširdžiai pasi
šventusių jaunuolių ir vyresnių
jų-

Jų plačios veiklos 40 metų 
proga birželio 4 d. buvo suruoš
ta iškilminga 33-čioji Jaunimo 
šventė, vykusi Veteran's Memo-

rial Hali, Culver City, Calif.; 
vietovė yra vakarinėje Los 
Angeles didmiesčio dalyje. Įvai
rioje, įdomioje, gerai paruoštoje 
tautinių šokių ir dainų pro
gramoje dalyvavo mažutėliai 
„spinduliukai" (3-4 metukų), 
jaunimas, suaugusieji ir vyres
nieji. Keturios skirtingos grupės 
šoko, dainavo savo grupėmis, ir 
visi bendrai. Visa programa pra
vesta pasigėrėtinai, gal tiktai 
mažutėliai nepakankamai gar
siai dainavo. Salė erdvi, galėjo 
laisvai judėti ir šokti arti pusan
tro šimto lietuviško jaunimo, 
visi puošniuose lietuvių tauti
niuose drabužiuose. Gražius 

lietuvių tautinius šokius lydėjo 
ovacijos. Plojimams, džiaugsmui 
nebuvo stabdžių. 

Tarp kitų sveikinusių, susi
rinkusiems gražiai lietuviškai ir 
angliškai kalbėjo lietuvaitė 
filmų žvaigždė Ann Jillian — 
Jūratė Nausėdaitė. Ji pabrėž
tinai tarė: „Niekad, o niekad 
nepamirškite savo lietuviškos 
kilmės, visad didžiuokitės, kad 
esate lietuviai, lietuvaitės. Aš 
taip pat esu lietuviškos kilmės, 
kaip ir jūs. Nepamirškite savo 
ir savo tėvų kilmės!". Jos kalba 
keletą kartų buvo pertraukta 
entuziastingais plojimais. 

Visiems susirinkusiems buvo 
malonu pamatyti ir išgirsti 
kovotoją už lietuvių tautos 
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INTERNATIONAL 

I N D U S T R I E S 

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į 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 išimtinį patarnavimą. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Maskva 1 nkt 8904 

8905 

\ / ; i - : 
IŠPARDUOTA n k t" V i e n a 3 n k t ' , i eP°s 13"28 d 

Iš Čikagos: $2.-3o?uo M New Yorko: $2,388.00 

Kai lapė žąsiai pamokslauja, 
jos gerklė pavojui. 

Danų patarlė 

Maskva 1 nkt.. Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d 
I i Čikagos: $2,366.00 I i Naw Yorko: $2,256.00 

8906 Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt. Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d. 
I i Čikagos: $2,496.00 | i New Yorko; $2,386.00 

8907 Maskva 1 nkt , Vilnius 9 nkt . Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d. 
I i Čikagos: $2,366.00 I i Nsw Yorko: $2,256.00 

8908 Maskva 1 nkt . VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d. 
I i Čikagos: $2,648.00 i i 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 j MUS. 

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

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
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 tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

RUGPJŪTIS 
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 

2Zuricrte 
KaSone nr. M3 rugpjūčio 3-17 $2,299 iš Bostono ir Niujorko 

$2,442 iš Čikagos 
LIETUVA, AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune. 2 Vienoje. 
KeUone Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko 

$2,582 iš Čikagos 
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d Lietuvoje. 6 naktys Vilniuje. 2 Kaune. 

2 Maskvoje, 2 Leningrade. 2 Helsinkyje. 
K*Hon* nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,489 iš Bostono ir Niujorko 

$2,842 iš Čikagos 

MMMM 
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
KeNone Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko 

$2,392 iš Čikagos 
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje. 
KeNone Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko 

$1,992 iš Čikagos 

MAUS 
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje. 
Ketone Nr. 10S spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko 

$2,342 iš Čikagos 

LAPKRITIS 
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje. 1 Helsinkyje 
KeMone Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,999 iš Bostono ir Niujorko 

$1.982 iš Čikagos 

M M 
LIETUVA IR BELGUA Naujų Metų kelione. 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje. 

2 Briuselyje 
KsNon* Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,999 iš Bostono ir Niujorko 

$1,792 iš Čikagos 

Ekskursijos j Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei! 

i Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje. Kaune 
ir Klaipėdoje. 

Taip pat pradedama nauią paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje. 

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis. 
BALTrC TOUPS 

M M 
77 0AKSTItUT 

NEWTON, MA 02194 
Tel. 817 998-8080 



.. 

Red. R i t a L i k a n d e r y t ė , 6 5 5 6 S. T a l m a n , C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 . T e l . 312-737-9057 . 

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS 
1989 m. 

Gerbiamieji, 

Sekminės 
Vilnius 

Rašau šį laišką kaip jūsų 
draugas ir bendramintis, norė
damas pasidal int i su j u m i s 
mums visiems svarbiais rū
pesčiais dėl šviesios mūsų tėvų 
žemės ateities. Daugelis šią 
vasarą lankysitės Lietuvoje at
naujinti savo dvasinį ryšį su 
kraštu, kuris mums nuo vaikys
tės buvo šventas . Norėčiau 
pasidalinti savo didžiausiu rū
pesčiu ir liūdesiu mūsų bendra
vime su Lietuvos jaunimu. 

. , Tautinio atgimimo laikotarpis 
; - t i k r a i a t n e š ė n e s i t i k ė t ų , 

džiaugsmingų įvykių į Lietuvos 
gyvenimą. Po praėjusios vasaros 
didingų mitingų Vingio parke ir 
Gedimino aikštėje, kar tu su 
bado streikais, rugsėjo 28 dienos 
demonstrantų sumušimais , gy
venimas Lietuvoje pradėjo gied
rėti, ka ip pirmieji saulės spin-

.. dūliai po labai ilgos, tamsios ir 
baisios audros. Pradėta rūpintis 
ir Lietuvos socialinėmis proble
momis: alkoholizmu, šeimos suk 
rute, vienišų senelių, ligonių, 
kalinių, našlaičių priežiūra. 
Steigiasi blaivystės, labdaros ir 
artimo meilės draugijos. 

Apsilankę Lietuvoje pajusime 
gyvą ir numylėtą savo tolimą 
tėvynę ir atnaujinsime širdyse 
giliąją meilę ir ryžtą dirbti ir 
aukotis dėl šviesios tėvų žemės 
ateities. Jį s t ipr ina mumyse 
kiekvienas b rangus Lietuvos 
kultūros ir istorijos simbolis: 

'. Aušros Vartai, trispalvė Gedi
mino pilyje, Kryžių kalnas , 
gėlių j ū r a žydintis Nepriklauso
mybės paminklas Kaune. 

Išeivijos ir Lietuvos jaunimas 
šiandien siekia vienas ki tą ar
timiau pažinti ir atnaujinti tar
pusavio dvasinį ryšį. Esame 

_ kaip du broliai, atskirt i nuo 
gimimo, vienas kito nepažįstan
tys. Vienas brolis augo šviesia
me sode, kur galėjo laisvai skin
tis iš gyvenimo vaismedžių, 
kitas buvo auginamas tam
siame rūsyje, ku r karts nuo kar
to per grotas prasiskverbdavo 
d ienos s p i n d u l i a i . I lg iau 
pabendravęs su brangiu Lietu
vos jaunimu, kartais jauči u, kad 
nužmoginimo kalėjimas turėjo 
tam t ikras skaudžias pasekmes. 

" ' kuriomis norėčiau pasidalinti. 
Pirmiausia noriu pastebėti, 

kad negalima kalbėti apie Lie
tuvos jaunimą kaip vienalytį, 
kaip negalima taip kalbėti ir 
apie išeivijos jaunimą. Kiekvie
noje visuomenėje yra platus 
spektras: nuo labai gražių iki 
labai negražių dalykų. Atvažia
vę į Lietuvą sutiksite įvairaus 

"""* jaunimo, kuris, taip kaip ir pas 
..*-.• mus, skiriasi savo idealizmu, 
•" pasišventimu, gyvenimo siekių 
-"" įgyvendinimu. Jūs sutiksi te 
. . labai daug kilnių jaunuolių, bet 

»> "deja, taip kaip ir pas mus ir 
•"-• kiekvienoje visuomenėje, maty-
K* site ir pasimetusi jaunimą, ku-
" v - ris neturi aukštų ir kilnių gyve-
".' nimo siekių. Sutiksite jaunimą, 
: - kuris, kaip ir pas mus, dievina 

materialistinę vakarų ..kultū
rą" ir gyvena, ieškodamas tiktai 
malonumų. Būtų lengva tokį 

i . \ -

... 

j aun imą nurašyt i , be t manau , 
kad ne tur ime teisės to daryt i , 
kol neatsistosime jų ba tuose ir 
nesupras ime, ką j ie j a u t ė ir ką 
j ie pergyveno nužmoginimo są
lygose. Pas išeivijos l ie tuvius , 
gyvenančius pertekliaus, prekių 
prisotintoje visuomenėje, k u r 
absoliučiai nieko n e t r ū k s t a , 
buvo atsiradusi mada šią mate
rializmo ligą atpažinti pas kitus, 
be t jos nematyt i savyje. 

Dažnai, gr įždamas namo po 
paskai tos , po vakar in ių pamal
dų, iš etnografinio ansambl io 
repeticijos, iš jaunųjų moksli
ninkų, tautosakininkų arba jau
nimo organizacijų posėdžio a r 
s u s i r i n k i m o , j a u č i u dvasios 
pakilimą, kad Lietuvoje toks 
ge ra s , nuoš i rdus , k i l n u s ir 
rūpes t ingas mūsų t a u t o s jauni 
mas . Deja, ka r ta i s t e n k a labai 
greitai sugrįžti į žemę, kada pra
e inu pro pras igėrusio j aun imo 
būrį. nekultūringai besielgiantį, 
s enus žmones užkabinė jan t į 
prie katedros a ikš tės , arba ta ip 
sau beprasmiškai va landų va
l a n d a s p r a l e i d ž i a n t į . Š i s 

"• skaudus faktas k y l a iš sociali
nių problemų, kur ių išsprendi
m a s yra sunkus kiekvienoje vi
suomenėje, juo l ab iau visuome
nėje, kurioje valdžia daugelį 
metų persekiojo ir na ik ino tuos 
žmones, ku r i e pr ieš tokį j a u n ų 
žmonių pasimetimą ir susinaiki
nimą kovojo. T ikėk ime ir mels
kimės, kad prisikėlusioje Lietu
voje ir mes bū tume pajėgūs su 
šiomis problemomis sėkmingiau 
kovoti. 

Noriu pakalbėti apie dvasinio 
genocido p a s e k m e s , k u r i o s 
mums šiandien maž iau pastebi
mos. Šiandien ga l ime būti Die
vui dėkingi, kad Lietuvos jau
nimo dvasia, nors smark ia i ža
lojama, nebuvo s u n a i k i n t a . 
Kiek daug jaunų žmonių siekia 
sau ir tėvynei šviesios atei t ies 
per mokslą, ku l tū r inę ir visuo
meninę veiklą! K iek daug jau
nų mokytojų, istorikų, kraštoty
rininkų, moksl in inkų, filosofų! 
Kiek daug jaunų kūrėjų dailėje, 
muzikoje, dramoje ir l i teratūro
je . Atvykę į Lie tuvą su šiuo 
j aun imu bendraus i t e ir k a r t u 
pradėsite statyti t i l tą tarp mūsų 
brangios tėvų žemės ir savųjų 
gimtųjų kraštų. 

Ilgiau pabendravę , pastebėsi
te , kad daugelis šių nepapras
ta i šviesių ir ki lnių, nuoširdžių 
ir susipratusių, tėvynės ateičiai 
pasišventusių j aunuo l ių yra 
ateistai. Per tiek metų, kai vyko 
Bažnyčios ir t ikėj imo naikini
mas, jaunuomenei nebuvo lei
džiama prieiti p r ie tikėjimo 
pažinimo pradmenų. Švelniau
siu atveju, t ik in tys jaunuoliai 
buvo pajuokiami, pan iek inami 
kaip „ats i l ikėl ia i" , „dava tkos" 
ir įvairiais būdais mokytojų ir 
vyresniųjų vadovų persekio
jami . Ki t iems buvo gras inama 
pažymių sumažin imu, pašalini
mu iš aukštųjų mokyklų, iš
metimu iš darbo už nusižen
gimą prieš „pažangios visuome
nės" reikalavimą „kovoti su re
liginiais p r i e t a ra i s " . Nors dau
gelis j aunų žmonių buvo pa
krikštyti ir privesti prie Pirmos 
Komunijos, jų t ėva i bijojo pa

kenkti jų ateičiai ir toliau nelei
do jų religiniam gyvenimui vys
tytis. 

Šalia mokslo dalykų buvo pri
verstinai dėstomas „mokslinis 
a te izmas", kuris labai atkak
liai, painiai ir klastingai nieki
no religiją ir dvasinį gyvenimą. 
Nepaprastai daug laiko ir ener
gijos buvo pašvęsta pastangoms 
juodinti Bažnyčią, kunigus ir ti
kinčiuosius. Kunigai buvo paro
domi, kaip žmonių išnaudotojai, 
nus ika l tė l ia i savo liaudžiai, 
bendradarbiavę su vokiečiais fa
šistais ir t.t. Mums sunku tikėti, 
kad racionalus žmogus galėtų 
tokiam absurdui patikėti, ta
čiau šis pastovus smegenų plo
v imas nebuvo be skaudžių 
pasekmių. Šiandien, nors yra 
daug bažnyčias lankančio jauni
mo, didelė dauguma jaunimo 
mano, kad Bažnyčia, tikėjimas 
ir kunigai yra neigiami dalykai 
ir nereikalingi Lietuvos ateičiai. 

Istorijai", nepaprastai daug ge
ro popieriaus at siranda vadina
mojo mokslinio ateizmo veika
lams. Dar 1988 m. išėjo 22,000 
tiražo, 632 psl. , Lietuvos ateiz
mo istorijos chn stomatija: Reli
gijos kritika, kusvamanybė ir 
ateizmas Lietuvoje", kurioje 
nuo kunigaikščių iki „kapita
lizmo epochos" bandoma pa
teikti vienpusišką vaizdą, kad 
Lietuvoje pažangūs žmonės 
visuomet su krikščionybe kovo
jo. Tebeeina ir daugybė dar 
žemesnio lygio antireliginių lei
dinių, suryjančių tonas popie
riaus. Taip atsilyginama jėzui
tams, įkūrusiems Vilniaus uni
versitetą, Mažv\ dui ir Donelai
čiui, padovanojusiems Lietuvai 
rašto ir grožinės literatūros 
pradmenis. Taip atsilyginama 
kunigams, dalyvavusiems suki
limuose, šviesiausiems mūsų 
tautos žadintojaiis iš pražūties: 
vysk. Antanui Baranauskui, 
vysk. Motiejui Valančiui, kun. 
Antanui Strazdui, kun. Juozui 
Tumui-Važgantui, Maironiui. 
Taip atsilyginama nukankin
tiems ir ištremtk-ms kunigams, 
jų tarpe arkivyskupui Mečislo-
ui Reiniui ir vysk. Borisevičiui, 
kurie gynė tikinčiuosius ir juos 
dvasiniai s t ipr ino sunkiose 
tautos tragedijos valandose. Ar 
ne kun. Stasys Yla ir kun. Al
fonsas Lipniūnas buvo Štuthofo 
„Dievų miško" maliniai, vien 
dėl to, kad jie gebėjo Lietuvos 
jaunimą iš vokiško fašizmo karo 
mašinos? Lietuvos jaunimas šių 
dalykų nežino. 

Jūsų pareiga yra papasakoti 
Lietuvos jaunimui apie tuos, 
kurie bandė jį gelbėti iš visuo
tinės dvasinės pražūties arti
miausios istorijos laikotarpyje. 
Kaip skaudu matyt i , kad jauni
mas ir visuomene dažnai visai 

tiesa negali būti tikroji t iesa. 
Papasakokite, kaip šiandien 
tam išeivijos jaunimui, kur is 
l a b i a u s i a r ū p i n a s i š i a i s 
kaliniais, yra neleidžiama at
vykti į Lietuvą. 

Daugelį kartų jaunimas ma
nęs klausia, kaip gi mes suge
bėjome išlaikyti gyvą Lietuvą 
savo širdyje taip toli nuo jos gy
vendami, net ir jos nematę. 
Šiandien suprantu, kad jeigu 
mes nebūtume turėję dvasinio 
ryšio su Lietuva per savo 
tikėjimą, mes nebūtume išlikę 
lietuviais svetimuose kraštuose. 
Ar manote, kad būtume savo 
tėvų žemę taip pamilę, jei 
nebūtume turėję dvasinio ryšio 
su Rūpintojėliu, su lietuvišku 
kryžiumi, su Šiluvos, Pažaislio 
ir Aušros Vartų Marija, su Kū-
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Pasikalbėjus su jaunimu, dažnai 
girdžiu iš jų, kaip iš prisuktų akli t iems žmonėms, kur ie 
robotų, pasisakymus: „mes bandė prieš dvasinį genocidą 
užaugome be tikėjimo, mums jo kovoti, prieš vykdomąjį terorą 
neleido turėti , mes esame be jo aukodami savo laisvę ir gyvybę, 
laimingi, mums jo nereikia" ar- Jaunimas nežino apie Nijolės 
ba „mums per vėlu būti tikin- Sadūnaitės, Jadvygos Bieliaus-
čiaisiais, nes mes nuo mažens kienės, kun. Svarinsko, kun. 
nebuvome prie tikėjimo pratina- Tamkevičiaus ir kitų bylas ir 
mi" . teismus, kuriuos mes ir visas 

Po kun. A. Svarinsko spaudos konferencijos birželio 9 d Marriott viešbuty 
Chicagos miesto centre. Iš k. Rita Likanderytė. Edis Tuskenis, kun. Alfon 
sas Svarinskas ir Rasa Miliauskaitė. 

Brangūs jaunuoliai, atvykę į 
Lietuvą, padėkite šiam Lietuvos 
j aun imui suprasti šių posakių 
klaidingumą. Argi gali žmogus, 
tikėjimo dvasios džiaugsmo ir 
gajumo nepajutęs, jo atsisakyti, 
kai net nesupranta, ko atsisako? 
Argi gali būti kada nors per vė
lu ieškoti nuoširdaus dalyva
vimo Dievo šeimoje, gilesnio 
bendravimo su Kristumi? Di
delė dauguma mūsų buvome 
auklėjami ne tik tautinėje dva
sioje, bet lygiagrečiai ir krikš
čioniškoje dvasioje. Didžiausia 
dauguma nuo mažens lankėme 
katalikiškas pradžios mokyklas, 
vėliau katalikiškas gimnazijas. 
Gal patys ir nepastebėjome šio 
krikščioniško auklėjimo įtakos, 
bet ar galime paneigti šio auk
lėjimo svarbą ir mūsų moralei 
ir pasaulėžiūrai? Manau kad 
mūsų, išeivijos jaunimo, di
džiausia pareiga yra nuoširdžiai 
pasidalinti tomis dvasinėmis 
vertybėmis, kurias mums su 
meile dovanojo kunigai, seseles. 
tėvai, mokytojai ir auklėtojai. 

Liūdesį kelia ir kiti reiškiniai. 
Kada trūksta popieriaus at
spausdinti Šapokos „Lietuvos 

čiomis ir Bernelių Mišiomis, su 
pasakojimais apie Prisikėlimo 
Mišias ir Sekminių rytą Lietu
voje? Grįžęs iš Lietuvos, su di
deliu liūdesiu ir džiaugsmu pri
s i m i n d a v a u t ė v ų žemę ir 
jungdavausi su ja per tokias 
tolumas t iktai per maldą. 

Bendraudami su Lietuvos jau
nimu, turėsime labai daug ga
limybių save praturtinti ir tobu
lėti lietuvybės dvasioje. O mūsų 
pareiga — pasidalinti tomis 
vertybėmis, už kurias lietuviai 
tiek metų buvo žiauriai perse
kiojami. Dažnai pagalvoju apie 
mūsų gyvenimo paradoksus. 
Mes, išeivijos jaunimas, užaugęs 
taip toli nuo tėvų žemės, visuo
met siekėme nors t rumpai jos 

šventumą pajusti, o Lietuvos 
jaunimas, čia pat gyvendamas, 
buvo padarytas aklas ir apkur
tęs, nebesugebantis to šventumo 
atpažinti. Tegul laimina gerasis 
Dievas mūsų visų sugrįžimą į 
savo šventąją tėvų žemę ir te-
jungia mus Kristaus dvasia 
mūsų naujoje šeimos šventėje. 
Daugelis jaunimo dėl darbo, dėl 
studijų, dėl lėšų stokos turėsite 
šią šventkelionę atidėti ateičiai, 
bet gyvenkime poeto Vytauto 
Mačernio žodžiais: „amžinąja 
kelione į Lietuvą". Palaikykite 
ryšį su tėvyne per maldą, kuri 
mus visuomet jungė ir tebe
jungia per jūras ir per laiką. Su 
giliausia pagarba, 

Dr. A r v y d a s Žygas 

Dalis 1988 m. Lituanistikos seminaro dalyvių. Iš k.: kun. Juozas Vaišnys. prof. Vytautas Kavolis. 
Živilė Juraitė-Šelmienė. dr. Rasa Mažeikaitė, Betina Bačelytė. Jonas Mačiuika. Aušra Jasaityte. 
Luis Statkus de Rosales. Darius Ross, prof. Vaškelis. Rima Polikaityte. Mykolas Drunga, Aldas 
Kriaučiūnas ir prof. Antanas Klimas. 

VAŽIUOJAM Į LITUANISTIKOS 
SEMINARĄ 

Nuoti. Vidos Kuprytės 

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės 

pasaulis skaitėme kaip šventąjį 
raštą, kalbanti apie ryžtingą 
drąsą prieš melą ir neteisybę. 
Jaunimas nežino apie įtartinas 
kun. Laurinavičiaus ir kun. 
Zdebskio žuvimo aplinkybes. 
Jaunimas nieko nežino apie 
Viktoro Petkaus, Juliaus Sas
nausko, kun. Karolio Garucko. 
Algimanto Andreikos. Petro 
Cidziko, Balio Gajausko, Gin
tauto Iešmanto. Povilo Pečeliū
no, A. Janulio. Mečislovo Jure
vičiaus, Vlado Lapienio, Jo-
no-Kastyčio Matulionio. Vy
tauto Vaičiūno ir daugelio kitų 
nueitą kančios kelią tam, kad 
kiti galėtų laisvai gyventi ir 
tikėti. Daugelis šiandien nesu
pranta, kad be šių pirmųjų 
žmonių aukos ir pasiryžimo net 
savo gyvybe sumokėti už švie
sius idealus stagnacijos metais, 
galbūt jau nebebūtų kam šian
dien taip drąsiai nešti Atgimi
mo vėliava- Nors šiandien vi
suomenėje vyksta didelis tiesos 
ieškojimas, vis dar jaučiama, 
kad prieš šiuos žmones vyksta 
tylos sąmokslas ir net ban
dymas jų gyvenimo aukas nu
vertinti ir suniekinti. Dalinė 

Turbūt visi atpažįsta „Rolling 
Stone magazine", Kurt Vonne-
gut, VValt Whitman ir Jack Ke-
rouac. Tai dalis visiems čia gi
musiems populiariosios kultū
ros. Bet kiek iš mūsų atpažįsta 
Granauską, „Literatūros lan
kus" ir prielinksnių vartojimo 
klaidas? Tai irgi dalis čia gimu
siems kultūros, nors gal ligi šiol 
ne ta ip populiarios. Šią spragą 
mums užpildyti gali padėti j au 
penkioliktus metus vykstant is 
Lituanistikos seminaras, kur is 
įvyks rugpjūčio 6-20 dienomis 
nepertoliausiai nuo Chicagos. 
Lituanistikos seminaras — tai 
lietuviško jaunimo geriausia 
užlaikoma paslaptis. 

K a s ta i per gyvu lys? 

Lituanistikos seminaras yra 
dviejų savaičių intensyvūs lie
tuvių kalbos, literatūros, isto
rijos bei visuomeninių mokslų 
kursai . Kursus dėsto šių sričių 
žinovai — mokslininkai, univer
sitetų profesoriai ir žurnalistai. 
Seminaras pasižymi tuo. kad tai 
yra turbūt vienintelis lietuviško 
jaunimo subuvimas, kur visi. be 
jokio raginimo, kalba vien tik 
lietuviškai — vieni stipriau, kiti 
silpniau, visi vienas kitą patai
sydami ir visų tikslas: per dvi 
savaites padaryti pažangą. 

Kokia p r o g r a m a ? 

Šiais metais yra siūlomi aš
tuoni kursai. Kursantai pasi
renka bent vieną iš kalbos, lite
ratūros ir visuomeninių moks
lų ir pasiryžta jų r imtai klau
syti ir jiems pamokas paruošti . 
Yra tokių kursantų, kurie lanko 
visas pamokas. Šįmet bus dėsto
mi šie kursai: 

Iš visuomeninių mokslų: dr. 
Robertas Vitas — Lietuvos isto
rija 1918-1940: dr. Romas Misiū
nas — Baltijos valstybės nuo 
1940 m.; o prof. Vytautas Kavo
lis dėstys Pokarinę lietuviu kul
tūrą. Iš literatūros: prof. Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė dėstys 
Liek"- ių apysaką ir prof. Rim
vydas Šilbajoris - Pokario Lie
tuvos poeziją. Kursantai daž
niausia pasirenka klausyti kelis 
kalbos kursus. Šįmet Mykolas 
Drunga dėstys Lietuvių grama

tikos pagrindus. Prof. Antanas 
Klimas dėstys Linksnių ir prie
linksnių vartojimą ir praves 
tarimo pratybas. Kun. Juozas 
Vaišnys dėstys populiarųjį lie
tuvių kalbos kultūros kursą. 

S e m i n a r o v i e t a 

Lituanistikos seminaras įvyks 
La Salle Manor namuose, kurie 
y ra apie 30 myliu nuo 0"Hare 
aerouosto, ne per toliausiai nuo 
„East-VVest Tollway", Plano. 
Illinois, miestelio apylinkėje. 
Vieta yra apsupta gamtos, ir 
laisvalaikiu galima maudytis 
baseine, baidarėmis plaukioti 
ežerėlyje, meškerioti, žaisti teni
są ar krepšinį. Kiekvienam kur
santu i yra skir iamas a tskiras 
kambarys su aptarnavimu ir 
maistu. 

Mokes t i s 

Seminaro mokestis yra 300 
dol. už dvi savaites. Šiais metais 
bus leidžiama išbūti ir tik vieną 
savaitę, sumokėjus 180 dol. Dėl 
finansiškų sunkumų negalintie
ji mokesčio užmokėti, gali kreip
t i s į įvairius lietuvių stipendi
jų fondus. Papildomos informa
cijos apie seminarą, fondus ir re
gistraciją rašykite Lituanistikos 
seminaras . 5620 S. Claremont. 
Chicago, IL 60636. USA. 

V. K u p r y t ė 

NEVISAI BAIGTAS 
ŽYGIS 

Paulius Klimas, iš Rocheste-
rio, NY, labai pagarsėjęs po 
praeitu metų Laisvės Žygio, per 
kuri iškėlė Petro Gražulio vardą 
ir padėti, atsiuntė leidinėlį, ku
riame aprašyta visa kelionė ir 
jos įspūdžiai. Leidinėlis pava
dintas — VValking for Freedom 
Laisvės Žygis. May 1, 1988 to 
May 24.1988 - Rochester, N.Y. 
to Washington D.C. Jame rašo
ma lietuvių ir anglu kalbomis. 
Knygutė turi 10 puslapių ir yra 
gausiai iliustruota žygio nuo
traukomis. Yra kelionės žemė
lapis. Pauliaus žodis ir jo prisi
minimai, valdžios deklaracijos, 
dainos ..Viltis Gyva" žodžiai ir 
kai kurių laikraščių antraštės. 
Lietuvis spaustuvininkas Jerry 
Senuta šį leidinį išleido, o 
Rochesterio bendruomenė šiam 
tikslui paaukojo 100 dol. Pau
lius Klimas jiems labai dėkoja, 
o savo laiškelyje dar taip rašo: 
„Man skolos jau beveik užmokė
tos. Manyčiau, kad žmonėms 
būtų įdomu lietuviškai paskai
tyti apie žygį". Kas norėtų šią 
knygutę įsigyti ir dar toliau pa
dėti Pauliui sumažinti išlaidas, 
gali kreiptis tiesiai pas patį 
Paulių. Jo adresas — Paulius 
Klimas. 533 South Winton Rd.. 
Rochester. NY 14618. Telefono 
numeris (716)271-8897. Knygu
tės kaina 5 dol. plius 1 dol. paš
to išlaidoms. Paremkime jauną 
pasiryžusį visuomenininką. 

J A U N I M O RENGINIAI 

Birželio 17 -Vasaros „Luau" 
havajietiškas balius Šauliu na
muose. Chicagoje. Ruošia Lietu
vos Vyčių jaunimo 13-oji kuopa. 

Biržel io 17-18 Ateit ininkų 
metinė šventė Toronte, Kana
doje. 

Birželio 17-30 - Jaunųjų me
nininkų paroda Čiurlionio gale
rijoje. Chicagoje. 

Birželio 20-23 - Dainų šven 
tės seminaras Dainavoje. MI. 

Biržel io 24 — Lietuvių Festi 
valis Marquette Parke. Chica-

Birželio 25 — L iepos 9 
Moksleivių Ateitininkų stovvk 
la Dainavoje. MI. 

L iepos 1 — Lietuvos buriuo 

tojų sutikimas Chicagoje (sąly
gom leidžianti. 

L iepos 1-7 — Akademinio 
Skautu Sąjūdžio studijų savaitė 
Rako stovvklavietėje. Custer. 
MI. 

Liepos 5 — Krepšinio rinkti
nė ..Vėjas" išvyksta į Lietuvą. 

Liepos 8-22 — Skautų sto
vykla Rako stovvklavietėje. 
Custer. MI. 

Liepos 12 — Krepšinio rink
tinės ..Vėjo" pirmos rungtynės 
Alytuje. Lietuvoje. 

Rugpjūč io 3-6 - Lietuvos 
Vyčių 76-sis visuotinis seimas 
Chicagoje. 

Rugpjūč io6-13 -Mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaitė 
Dainavoje. MI. 

Rupjūc io 6-20 XV-tasis Litu 
anistikos seminaras Plano. IL. 

• 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. birželio mėn. 17 d. 

MANO TĖVAS 
Dažnai galvoju apie savo tėvą, 

ypač šiandien, švenčiant Tėvo 
dieną. Mano tėvas ne toks, kokį 
matau parduotuvių siūlomų 
dovanų tėvui reklamose. Jis 
nežengia tokiu žingsniu ir nesi
šypso taip, kaip iš televizijos 
ekrano žengiantis tėvas, tėvo 
reklamos modelis, gavęs Tėvo 
dienos proga vaikų padovanotus 
kvepalus, rūbus, įrankius... 
Mano tėvas ...pilna galva baltų, 
kaip žydinti obelis plaukų, 
kurie , vėjui pūstelėjus, 
susidraiko ant aukštos, saulės 
nurudintos kaktos. Jo veidas — 
saulės ir vėjo rusvai pagairintas 
ir jame matosi įspaustos metų 
žymės. Ne, tai ne raukšlės, tai 
gyvenimo padovanoti garbingi 
antspaudai tiems,kurie daug jo 
matė. Jo akys — kaip tyra 
mėlynos jūros skaidriai per
matoma gelmė... Jo eisena tai 
retai pastebima pas 85 metų 
naštą nešantį žmogų — tiesi ir 
gana tvirta. Žingsnis su metais 
darosi šiek tiek trumpesnis, bet 
dar tvirtas, kaip savimi pasiti
kinčio, ramaus žmogaus. Ši 
mano tėvo išviršinė apybraiža 
nebūtų baigta be nuolatos jo 
veidą puošiančios šiltos, iš jo 
gerų akių sklindančios šypse
nos. . . 

Mano tėvas... Stebiu jį h 
džiaugiuosi juo. Jis vis šypsos:. 
Jis mokėdavo šypsotis ir tada, 
kai jo gyvenimą aptemdydavo 
tamsesni debesys ir jo pečius 
lenkdavo sunki gyvenimo 
našta. Jis tebemato saulės spin
dulius, mėlyną dangų, jūros 
bangas, dobilo žiede dūzgančią 
bitelę ir Dievo didybę ir tvarką 
gamtoje. Jis moka naudotis jam 
Kūrėjo duota dovana — gyven
ti duotame laike, duotoje vieto
je, pastebėti ir išgyventi kiek
vieną jo gyvenimą paliečiantį 
saulės spindulį, kaip malonę iš 
ano dangiškojo Tėvo. Jis stebi 
savo vaikų, anūkų ir proanūkų 
gyvenimus ir džiaugiasi jų 
laime, pasisekimais, pasieki
mais ir tyliai išgyvena jų skaus
mus. 

Laukiu sekmadienio telefono 
paskambino. Žinau, kad bus 

WEDDING 
BELLS 

GLASS DOME HICKORY PtT 
2801 S. Halstad. Chicago, III. 

842-7600 
* VVeddmgs • Ali Special Occasions 

• 3 Rooms Available • Accomodatlng Up 
To 290 People. Free Parking. Convenient' 
Location — 10 Minotes S. Of Loop. 

tėvas. Aptariame kasdienius 
darbus ir rūpesčius, daržus, 
bites, vaikus. Toliau stabtelim 
prie ne mažiau svarbių įvykių 
— šiandieninės pasaulinės poli
tikos, įvykių Lietuvoje, kores
pondencijų iš Lietuvos. Viskame 
informuotas ir...visuomet 
geriau už mane. Kai sustojam 
prie lietuviškos literatūros, pro
zos ir poezijos, jaučiuosi nesma

giai, nes visuomet būnu atsili
kusi skaityboje. Net bijau jo 
klausimo, „ar skaitei. . .ką 
manai apie...?" „Dar nespėjau", 
būna mano atsakymas. Nespėju 
lenktyniauti su savo tėvu. 

Jo vaikai jau beveik visi ir 
patys yra persiritę į antrąją 
šimtmečio pusę ir patys žila
galviai ir kai kurie džiaugiasi 
savo anūkais. Sakytumėte, kad 
mano tėvas atgyvenęs, pasenęs? 
Oi ne! Taip, jo vaikai jau seniai 
iš lizdo išėję, vargai auginant ir 
išlaikant aštuonių žmonių šei
mą, būnant fabriko darbininku, 
baigti, tačiau tebematau ne ma

žesnį jo reikalingumą mano 
gyvenime. Reikalingumą jo 
patir t ies, reikalingumą jo 
išminties, kuri ateina t ik su 
gilia gyvenimo patirtimi, bet 
ypač reikalingumą jo tėviško 
peties, kai galiu pasijusti... tik 
jo vaikas esanti. 

Dėkoju anam dangiškajam 
Tėvui, kad dar turiu savo tėvą 
šalia savęs, nors mus skiria ir 
nemaži mylių atstumai. Jis 
mane lydi jau 55 mano gyve
nimo metus. Kartais jis mus ly
di iš tolo, o kartais duoda pajus
ti savo tėviška petį, į kurį galiu 
saugiai ir šiltai atsiremti. Ir 

žinau, kad niekas gyvenime 
man nepakeis šios atramos — 
mano tėvo. 

Linkiu tau, mano mylimas 
tėve, dar ilgai lydėti savo vaikus 
jų gyvenimo vingiuotais takais 
ir padėti jiems matyti saulės 
spindulius pro tamsius debesis 
i vaivorykštę — po kiekvieno 
lietaus ir... ypač pasijusti tavo 
vaiku. Tai dovana, kurią tik tu 
vienas, mano tėve, pasaulyje 
gali mums duoti. 

Duktė 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL E S T A T E REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA 

Gerumas yra didžiausioji jėga 
pasaulyje. g von 0er 

f \£| midlcind Fcdorcil 
• • r Savinas and Loan Associat ion 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE P ARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

EEE t=* 
lauutiusas 
LEN0ER 

GREETINGS 
Best VVishes To Our Friends Ar>d Associates 

For A Happy Father's Day 
Courtesy of 

EDVVARD HINES LUMBER CO. 
Phona: 767-8300 

4626 W w t 63rd S t , Chicago, Illinois j 

KENtCS FAMILY BOWUNG PRO SHOP 
3205 W. 591h, Chicago, IH. 434-1800 
Columbia - AMF - Brunswick - Ebonite 

Shoes. Bags & Accessohes 
Open Mon. & Fri. 11 A.M. to 6 P.M. 

Tues. & Thurs. 12 to 8 P.M. 
Sat. 11 A.M. t o 5 P . M . 

Happy Father's Day 
IAMA STATIONERS 

6239 8 . Kedzle 
776-9102 Of 776-9341 

Viskas Įstaigoms! Raštinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys. Sveikinimo korteles 
įvairiomis kalbomis. 

Happy Father's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAWNOALE AUTO BOOY 

Phono: 788-1133 
3101 S. Ridgeland 

Benayn, IH. 

K 6 8 PHARMACHY 
"A Family Drug Center" 

We Honor Ali Insurance & Welfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
476-8008 

2601 W. „9th 

Happy'c Tatner's Day 
DAINA RESTAURANT 

2696 W. 71 st St., Chicago, III. 
434-9668 

Open Tuesday thru Sunday 
8 A.M. to 8 P.M. 
Closed Monday 

Happy Father's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAVVFORO SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products -
Phona; 277-3095 

2310 S. Pulaskl, Chicago, III. 

Happy Father's Day 
DOUBEK PHARMACY AND 

MEDICAL SUPPLY 
3846 W. 63rd St., Chicago, III. 

581-1122 
Specializing in colostomy. entreal 

and diabetic supplies 

Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke paieškomi 
asmenys: 

Černiauskas, Vincas, Adelė, Agota 
ir Marija Černiauskaitės, kurios pačios 
arba jų įpėdiniai gali turėti paveldėji
mo teisių į stamboką Connecticut vals
tijoje mirusios Lulu Riker palikimą. 

Dilis, Robertas, gyvenęs ar ir dabar 
tebegyvenantis Boston, Mass. 

Leščinskiene-Jonartytė, kilusi iš 
Krekštenų kmU Alytaus apskr., gyve
nusi su sūnumis VVaterbury, Conn. 

Tuminauskas, Boleslovas, kilęs iš 
Alytaus apylinkes ir gyvenęs Methuen, 
Mass. 

Patys ieškomieji, jų v ikai arba apie 
juos žinantieji malonė e rašyti Lie
tuvos Generaliniam Konsulatui: Con-
sulate General of Uthuania, 41 
West 82nd Street, N«w York, N.Y. 
10024. 

Happy Father's Day 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDVVAY PHARMACY, INC. 

Phona: 767-9155 
Dollar Off With Vitamins 

4324 West 63rd St., Chicago, I I I . 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
kviečia jus apsilankyti 
mūsų kelionių Įstaigoje 

ir apžiūrėti atnaujintas patalpas. Sav. A. Lauraitis 
ir tarnautojai lietuviai pasiruošę jums padėti ir 
patarti visuose kelionių reikaluose. 

Rengiame ekskursijas į Lietuvą, paruošiame 
iškvietimus giminėms iš Lietuvos, darome nuotrau
kas pasams, parūpiname lėktuvų ir traukinių bilie
tus JAV. keliones lėktuvu į visas pasaulio šalis; 
rengiame grupines lietuvių ekskursijas ir užpildome 
dokumentus norintiems privačiai vykti į Lietuvą. 

Jei norite atostogas praleist Havajuose ar 
Meksikoje, arfca domitės kelionėmis laivu, tei
raukitės pas mus — padėsime išsirinkti, apsispręsti 
ir maloniai lietuviškai patarnausime. 

Įstaigos vedėja: Bronė Barakauskienė 
Tarnautojai: Rita Dapkutė, Rūta Galinaitienė, 

Vytas Lauraitis ir Laima Luneckienė (Visi kalba 
lietuviškai) 

Visais kelionių reikalais kreipkitės į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. Wastern Ave. 

Chicago, IL 60643 
Tel. 312-238-9787 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210 Carmak 
B«rwyn, ILL. 

768-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
Ali Types of Boxed Candies 

• L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

688-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

UTHUANIA, THE 
EUROPĖAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mlckūno. Antroji 
laida 1983 m. Ištekto Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, otaip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 80629 

£ NERINGA' 
;=rv— Jaunuoliams 

Studentams 
Dirbantiems 

ATSIPŪSTI ! 

Rugpj. 13 -20 , 1989 
NERINGOJ 
Vermont 'e 

Vaikystę išaugusius jaunuolius kviečiame sugrįžti NERIN-
GON atsinaujinti krikščioniškai ir tautiškai! 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, RFD 4, 
W. Brattlaboro, VT 05301. 1-802-254-981*. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

RIMAS L. STANKUS 
361 -5950 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą prašome 
paminėt i , kad esate arba .norite būti 
R i m o Stankaus mijentais. Nuosa
vybės įkainavimas n a m o k a m a l . 

!S MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

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 638-2880 

OnMu KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 8 . PULASKIRD 

DANUTĖ ŠCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščsrbartal Mayar del sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik to ras Šimait is, Reg . B roke r i s 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
5953 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai . 436-7878 

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

Kreiptis į. Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto ik i 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

V E N C K A U S K A S , I N C . 
B u i l d a r s & R e m o d e l i n g 

• ?orches S Decks • Floor & Wail Tile 
• Aluminum SiCmg & Trim • Kitchen & Batfis 
• Masonry »Rec Roon-.s 
• Additions «insu'ar>ce Reoairs 

P e t e r ( 3 1 2 ) 4 4 8 - 0 1 1 3 

ARA REALTORS, INC. 
PERKANT PARDUODANT NAMĄ 
ar be t kokią neki lnojamą nuosavy
bę, sąžiningai ir mielai j u m s patar
n a u s 

VALDA PAŠKUS 
* kalba lietuviškai 
* namų įvertinimas — veltui. 
598-6222 857-7187 

FOR RENT 

V . T . E L E C T R I C C O . 
L i c e n s e d . I n s u r e d — B o n d e d 

436*6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

VVAGNER and SONS 
T ' P E v V R I T E R S A N D 

A D D I N G M A C H I N E S 

N u o m o j a . Pa rduoda . Taiso 

V i r š 50 m e t ų pat ik imas jums 

p a t a r n a v i m a s 

5 6 1 0 S. P u l a s k i R d . , C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

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

Tel. 582-5366 

I š n u o m o j a m a s 6 kamb. 
„bungskm" ir taip pat 4 kamb. 
butas antrame aukšte. Suaugu
siems. 
Skambinti po 5 v.v. 925-6616 

VICINITY 57TH 8 ST. LOUIS 
3 bdrms., appliances included with heat. 
No children and no pets. Secunty deposit 
required. S450 per month 

737-4710 after 5 pm 
Please respond in English. 

1 Stickeny, IL, 4227 S. Harlem Ave. 
išnuomojamas modemus 1 mieg., 3''2 
kamb. butas. Suaugusiems, be 

- gyvuliuku. Nuoma $400 į mėn. 
-- Skambinti po 4 v.v. 464-2260. 

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
binki te telefonu. 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 

Lemont Vatley Ridge Vz akro sklypas 
dideli medžiai, gražus vaizdas, ištaigingas 
namas ąžuolo ir vyšnios medžio; 2 židiniai, 
šeimos kamb.. poilsio kamb.. ..intercom" 
Viskas, apie ką svajojai! $198,000 

Gyvenkite ištaigingai privačioje apy
linkėje! Spnng Creek. 2 akrai apgaugę 
medžiais: čiurlenantis upelis 3 židiniai 
pagrd mieg kamb. su ,.whirpool"; šeimos 
kamb. su atnumu. satelito antena, ADT 
aliarmo sistema; baseinas, ištisas rūsys. 15 
kambarių! $350,000 

O**, 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysi te, pirkdami č i a jų 

re i kmen is . Pas inaudok i te pa tog iu 

p l a n u a t idedan t pasi r inktus re ik

m e n i s y p a t i n g a i p r o g a i . P i l n a i 

užba ig tų f o t o nuot raukų aptarna

v i m a s . A t i d a r y t a p i r m a d i e n į ir 

ke tv i r tad ien į vakara is iki 8 va l an 

d o s Ant rad . i r t r ec iad . susikalbėsi t 

l ie tuv iška i . 

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

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wcst 95th Stroot 

Tol . — GA 4-8654 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5166 

OLSICK 8 CO., REALTORS 
1180 Stata Street 
Lamont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

HELP VVANTED 

" A T T E N T I O N — H I R I N G ! Govern
ment jobs — your area. Many im-
mediate openings vvithout vvaiting list 
or tęst. $17,840 - $69,485. Cal l 
1-602-838-8885. EXT R7765 " 

Santa Monica, CA ieškomas vyresnio 
amžiaus žmogus prižiūrėti 50 butų namą 
•r sugebėt šį tą pataisyti Bus parūpintas 
butas ir alga pagal susitarimą. Rekomen
dacija reikalinga Rašyti : J . Petr ikas. 123 
Ca l i f o rn ia Ave., Santa Mon i ca , C A 
90403. 

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

Call Barnia 
312-375-6601 

UPHOLSTERERS 
Excellent opportunity. Fine old wor!d 
Custom upholstery vvorkroom looking for ex-
perienced upholsterers, cutters & cushion 
makers who take pride in their work. Good 
benefits & vvorking conditions. Contact: 

PARENTEAU STUOIOS 
230 W. Huron St. Chgo, IL 

312-337-8015 

ĮRĮJS " " !. V l^fjE.-: :'-.' ' '•' ' " "T .TT ' 

- ^ - - • • • ^ " » r • . * : • 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 

Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl.. kietais 
viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis, š i knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



n VARPO" ŠIMTO METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMAS 
Biržel io mėn. 25 d. 3 vai . p.p. Čikagoje, Jaunimo Centro didžiojoje salėje 

Akademija 
Pedagogo Juozo Masilionio paskaita 
Smuikininkė — Linda Valeckytė 
Sopranas — Audronė Gaižiūnienė 
Pianistas — Alvydas Vasaitis 
Dr. V. Kudirkos eilėraščiai 
Pabendravimas J.c. kavinėje 

„Varpo" ir draudžiamojo laikotarpio, 
žurnalisto Broniaus Kviklio paruošta, 
spaudos paroda Čiurlionio galerijoje, 
jaunimo centre. 
Atidarymas birželio mėn.. 23 d. 7 vai. vak. 
Veiks birželio mėn. 24 ir 25 d. d. nuo 
10 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Visus maloniai kviečia rengimo komitetas 

Dr. Ferdinandas V. Kaunas, Cicero sveikatos komisionierius, kalbasi su 
Vilniaus medicinos fakulteto dekanu dr. Albertu Skičiuliu. 

Pabaltijo valstybių aneksija ir 
jų įjungimas į Sov. Sąjungos 
federaciją. Lietuviai užsienyje 
turi aiškiai pasisakyti ir kovo
ti už Lietuvos valstybinę nepri
klausomybę. Svarbu, kad tarpi
nės stadijos į nepriklausomybę 
neatrodytų galutinės. Kad tar
pinės stadijos liktų galutinės, 
nori Sov. Sąjunga. Užsienio lie
tuvių laikysena turi būti tei
giama ir nemažiau palaikanti 
ofenzyfą kaip tauta tėvynėje. 
Siūlo palaikyti glaudžius ryšius 
su taut ieč ia is Lietuvoje ir 
demokratiškomis organizacijo
mis, kelti progas lietuviams 
krašte atvykti j vakarų kraštus 
susipažinti su jų kultūrinėmis. 
pol i t inėmis , ekonominėmis 
grupėmis. 

asmeninius kontaktus ir 
pasikeitimus tarp nevaldinių or
ganizacijų, grupių ir pavienių 
asmenų. Skatinti informacijos 
pasikeitimą gamtos apsaugos 
srityje. Įpareigoti Kanados am
basadorių prie Jungtinių Tautų 
išnaudoti progas pabrėžti 

Kanados nepripažinimą Pabal
tijo valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą ir informuoti 
kitų kraštų atstovybes apie x a-
baltijo valstybių unikalią padėtį 
tarptautinės teisės atžvilgiu. 
Prašo prie užsienio reikalų 
ministerijos įsteigti Pabaltijo 

valstybių skyrių, kuris infor- _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
muotų Kanados vyriausybę Gerasai visko reikalauja iš 
ir teiktų politinius patarimus savęs, blogasai — iš kitų. 
apie įvykius ten. King-Dse 

KRAŠTŲ PAREIŠKIMAI 
ATSIŽVELGUS Į 

ĮVYKIUS LIETUVOJE 
VOKIETIJOS LB TARYBOS 

PAREIŠKIMAS 

Savo metiniame suvažiavime 
kovo 11 d. Huttenfelde taryba 
priėmė pareiškimą apie naujau
sius įvykius Lietuvoje. Pa
reiškime pabrėžiama, kad išei
vijos kaip ir visos lietuvių tau
tos tikslas yra nepriklausoma, 
demokratiniais pamatais sut
varkyta Lietuvos valstybė su 
sostinę Vilniuje. Kelyje į galu
tinį tikslą gali būti siekiami tar
piniai tikslai, tačiau svarbu iš
vengti pavojų, kad sovietai ar 
pasaulio visuomenė tarpinių 
tikslų nepalaikytų galutiniais. 
Tauta turi viešai reikšti savo 
galutinius siekius dabar. Ryšiai 
tarp išeivijos ir tautos krašte 
palaikytini ir plėstini kaip savi
tas tikslas, o ne kaip kriukis 
išeivijai. Atėjo laikas deryboms 
su Sovietų Sąjunga dėl Lietuvos 
okupacijos pabaigimo. Išeivijos 
laikysena turi būti ofensyvi 
kaip ir krašte. Nauji laikai 
reikalauja naujo galvojimo. Kad 
tauta sunkiomis okupacijos 
sąlygomis išliktų gyva, yra 
naudotini įvairūs rezistencijos 
būdai. Išskirtina pagarba tiems, 
kurie gynė Lietuvos interesus; 
nebodami pavojų. 

Tauta krašte sprendžia, kas ir 
kaip darytina. Ji geriau pažįs
ta savo padėtį, jai tenka nešti ir 
visas pasekmes. Tačiau atski
rais klausimais ir atvejais turė
tų būti išgirstas ir išeivijos 
balsas. 

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
NUOMONĖ 

DBLS suvažiavime balandžio 
8-9 d. Londone buvo priimtas 
pareiškimas ryšium su įvykiais 
Lietuvoje. Pabrėžta punktai, 
skatiną išeivijos santykiavimą 
su Tėvynėje gyvenančiais tau
tiečiais ir remia iniciatyvą 
puoselėti santykius su organiza
cijomis Lietuvoje, kurios siekia 
panašių tikslų. Molotovo-Rib-
bentropo pakto 50-meČio s>\\ 
kakties proga prašo Europos 
parlamentą ir laisvojo pasaulio 
vyriausybes pasmerkti tą 
sutartį, kaip prieštaraujančią 
tarptautinei teisei, pripažinti 
tarptautiniu nusikaltimu Pa

baltijo respublikų okupaciją ir 
aneksiją, reikalauti, kad Sov. 
Sąjunga iš Pabaltijo kraštų pasi
trauktų ir leistų atstatyti suve
renias valstybes. 

PRANCŪZIJOS LB 
NUSISTATYMAS 

Balandžio 13 d. Paryžiuje LB 
taryba priėmė pareiškimą, 
kuriame pabrėžiama, kad 1940 
m. nepriklausoma Lietuvos 
valstybė prieš tautos valią buvo 
įjungta į Sov. Sąjungą. Prancū
zija ir Vakarų valstybės nepri
pažino ir nepripažįsta šitos 
aneksijos. Lietuviai tėvynėje 
pasirenka, kas, kaip ir kada 
reikia daryti, siekiant pilno Lie
tuvos suvereniteto ir nepriklau
somybės. Sov. Sąjunga, pasinau
dodama Vakarų gera valia, 
nori, kad būtų pripažinta trijų 

KANADOJE LIET. 
BENDRUOMENĖ 

Birželio 21d . Parlamento rū
muose Ottavvoje, Kanadoje, 
vyksta XVII-tasis Pabaltiečių 
vakaras su Kanados valdžios 
pareigūnais. Šį įvykį rengia 
Kanados Pabaltiečių federacija. 
Vakaras yra priemonė pasikal
bėti apie Pabaltiečiams rūpimus 
klausimus su Kanados valdžios 
pareigūnais bei kitų kraštų 
diplomatais. 

Pabaltiečių federacija paruošė 
ir įteikė memorandumą Kana
dos vyriausybei bei opozicijos 
partijų vadams ir užsienio 
reikalų kritikams. Jame nu
stato eilę prašymų, kaip Kana
doje gyvenantys pabaltiečiai 
norėtų, kad Kanados valdžia 
reaguotų į dabartinius įvykius 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Memorandume pabrėžiama, 
kad parlamentas turėtų priim
ti nutarimą, pabrėžiantį Kana
dos politiką nepripažinti pa-
baltijo valstybių inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą. Nustatyti 
t a i syk les Kanados biznio 
bendrovėms, norinčioms in
vestuoti ir prekiauti su Pa
baltijo valstybėmis. Skatinti 

A.tA. 
KONRADAS JUŠKA 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 19S9 m. birželio 12 d., sulaukęs 61 m. amžiaus. 
Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, birželio 18 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 19 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bos atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

žemišką kelionę per anksti užbaigus, skausme 
pasilikusius tėvus ELYTE ir PAULIŲ LEONUS, 
dukrą DAIVUTĘ, sūnų TOMUKĄ ir kitus giimnes 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

O. Juodikienė 
J. D. Kaunaitės 

E. Kerberienė 
O. Skėrienė 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
FELICIJAI ČESONIENEI 

mirus, sūnus RIMĄ ir KĘSTUTĮ su šeimomis giliai 
užjaučiame. 

Vaikystės draugai: 
Dalia Memėnaitė-Rackienė ir 
Viktoras Memenąs 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

mirus, nuoširdi užuojauta Tėvams ELENAI ir 
PAULIUI, sūnui TOMUI ir dukrai DAIVAI, sesutei 
REGINAI ir kitiems giminėms. 

Kartu liūdi Juozas ir Zofija Budriai 

A.tA. 
ANTANINAI KAROBLIENEI 

iškeliavus į Amžinuosius Namus, skausme ir liū
desyje likusį vyrą dr. VYTAUTĄ KAROBLJ nuošir
džiai užjaučiame. 

Ohio Lietuvių Gydytojų draugija 

AMEPICAtt TRAVEL SERVICE BUPEAU 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. 1312) 238-9787 

1989 m. KELIONĖS 1 LIETUVĄ 
6. U«pos 11 - U«pos 30 Maskva 2 
7. U«pos 24 • Rugpjūčio 09 Maskva 2 
8. U«pos 29 • Rugpjūčio 16 Maskva 1 
9 Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16 Maskva 1, 

10. Rugpjūčio 21 • Rugsojo 06 Maskva 2 
11. Rugsėjo 12 • Spalio 01 Maskva 2 
12 Spalio 03 • Spalio 16 Maskva 1 

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 
2.64500 
2.545 00 
2.545 00 
2.44500 
2.44500 
2.645 00 
1.850 00 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU. 9727 S VVestern Ave , Chicago. IL 60643. 

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

L 

A.tA. 
v.s. ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui v.s. fil. kun. 
ANTANUI dukrai dr. MARIJAI ir žentui ALGIUI 
STANKUI. 

v.s. fil. Danutė Eidukienė 
ASS Vadijos pirmininkė 
ir ASS Vadija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av.. Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 69 th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M., Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 A v e . . C i c e r o Illinois 

PATARNAUJA (HICAOO.IE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 652-5245 i 

i 
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. birželio mėn. 17 d. 

x Minint „Varpo" šimto 
metų sukaktį, Lietuvių drau
džiamosios spaudos paroda ati
daroma birželio 23 d. 7 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoje,. Jaunimo 
centre. Parodos ruošėjas Br. 
Kviklys iš savo archyvo pateikė 
daugybę retų originalių 
eksponatų. Parodą dar galima 
lankyti birželio 24-25 dienomis 
nuo 10 vai. ryto ligi 8 vai. vaka
ro, taigi tik vieną savaitgalį (ne 
du, kaip buvo anksčiau skelbta 
spaudoje ir per radiją). 

x Dr. K. Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, aktyviai 
dalyvavęs Paryžiaus tarptau
tinėje Helsinkio aktą pasirašiu
sių valstybių konferencijoje, at
vyksta į Chicagą ir birželio 25 
d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Jaunimo centre padarys prane
šimą spaudos atstovams ir vi
suomenei bei atsakinės į klau
simus. Pranešimą organizuoja 
Lietuvių Tautinė sąjunga. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Įėjimas veltui 
ir aukos nebus renkamos. 

x Visuomenės dėmesiui! 
Balys Budraitis, namų parda
vimo įstaigos savininkas, 6600 
S. Pulaski. dėkoja savo klien
tams, kuriems praeityje suteikė 
patarnavimą. Nuo liepos 1 d. 
Budraitis pakeičia įstaigos pa
vadinimą — „One Stop Real 
Estate", bet ir toliau lieka 
patarnauti jūsų nuosavybės 
pirkime bei pardavime. Susi
domėję prašomi užeiti arba 
paskambinti. Mielai patarnau
siu ir ateityje. Tel. 767-0600 ar
b a 778-3971. 

(sk) 

x Maloniai pasilinksminsi
te Jonin ių lauže, ruošiamam 
Pasaul io Lietuvių centre . 
Lemonte. Čia, šienu kvepian
čiose lankose, nuosavam, lietu
viškam gamtos kampelyje, 
skambės dainos, spragsės Jo
ninių ugnys, ieškosime paparčio 
žiedo... Lietuviški užkandžiai, 
atsigaivinimas, šokiai ir 
žaidimai. Laukiame visų birže
lio 24 d., 7 v.v. 127-os ir Archer 
g-vių apvlinkėje. 

(sk) 

x Lietuvių Festivalio pro
ga, penktadienį, birželio 23 d. ir 
šeštadienį, birželio 24 d. šoksim 
ir uliavosim Playhouse klube. 
Kviečiame visu?: jaunus ir 
senus, aukštus, žemus ir šiaip 
sau pagyvenusius pasisvečiuoti 
pas savuosius. PLAYHOUSE, 
2515 W. Lithuanian Plaza 
Court, Chicago, tel. 476-9763. 

<sk> 

x Dr . Torvilas Norkus , 
Kauno Medicinos Instituto kar
diologijos skyriaus profesorius, 
norėtų susirašinėti su Amerikos 
lietuviais gydytojais. Rašyti: 
Li thuania, Kaunas 23305, 
Eivenių g-vė 31-50. 

(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 „ T h e News H e r a l d " , 
Panama City dienraštis birželio 
11 d. laidoje išspausdino ilgą 
Alfonso Nako (pavadintą Guest 
Columnist) straipsnį apie 
„Baisųjį Birželį". Straipsnyje 
aiškiai aprašoma Sovietų Rusi
jos įvykdyta 1940 m. Lietuvos 
okupacija ir 1941 m. pirmieji 
trėmimai į Sibirą. Autorius 
pasako aiškiai, kad tokie 
įvykiai galimi tik knygose pa
rašyti, kaip aprašė Solženicinas. 

x „Saleziečių Balsas", pir
mas šių metų numeris, pasiekė 
redakciją. Tai neperiodinis lie
tuvių saleziečių leidinys, kuris 
duoda daug religinių strapsnių, 
taip pat ir informacijos apie 
saleziečių ir jų rėmėjų darbus. 
Viršelis papuoštas spalvotu 
popiežiaus Jono Pauliaus II pa-
veikslu,sveikinant po šventimų 
arkivyskupą Audrį J. Bačkį. 
Žurnalą redaguoja kun. Mečys 
Burba. 

x Chicagos paš tas pra
neša, kad bus priimami nauji 
tarnautojai, kurie turės iš savo 
specialybės laikyti patikrinimo 
egzaminus birželio 26 d. pagrin
diniam pašte, 433 W. Van 
Buren St., Room 114, arba 
Chicago Bulk Mail Center, 7500 
W. Roosevelt Rd., Forest Park, 
111. Reikalinga įvairių specialy
bių darbininkai, kaip kalviai, 
namų mechanikai, namų saugo
tojai, staliai, elektrikai ir kt. 

x St. Xavier College. 3700 
W. 103 St., kviečia suaugusius 
studentus 23 ir daugiau metų 
pasitarimui šeštadienį, birželio 
24 d.. 10 vai. ryto apie tęsimą 
auklėjimo mokslo — peda
gogikos. Informacijai reikia 
pasiskambinti tel. 779-3300. 

x A.a. Marcelės Stepai-
tienės 10-ties metų mirties 
prisiminimas, aukojant šv. Mi
šias, įvyks sekmadienį, birželio 
25 d., 10 v. ryto tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Velionės artimieji 
prašomi jungtis maldose. Sūnus 
ir duktė. 

(sk) 

x Ieškau moters prižiūrėti 
kūdikį ir gyvent kartu. Bus 
parūpintas maistas, butas ir 
alga. Kreiptis: A l f r edas , 
206-435-8000. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumemams: 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Daley College, 7500 So. 
Pulaski Ave., duos paskaitą 
apie humoro galią komunika
cijoje birželio 21d., trečiadienį, 
7 vai. vak. 3208 kambaryje. 
Kolegija yra susitarusi su Lit-
tle Company of Mary ligonine ir 
Sveikatingumo centru, kad 
paskaita būtų tikrai sveikatos 
pažymys. 

x Kun. J o s e p h Pragulbic-
kas , Elizabeth, N.J., Romas 
Skripkus, Solan Beach, Cal., 
Adolfas Jonaitis, Grand Rapids, 
Mich., Izabelė Montvila, 
Melrose, Mass., mūsų garbės 
prenumeratoriai, lietuviško žo
džio rėmėjai, pratęsė prenu
meratą su visa šimtine. Nuošir
dus ačiū. 

x Kazys Račiūnas, Beverly 
Shores, Ind., Vytas Zdanys, 
West Hartford, Conn., Antanas 
Šošė, Ch icago, 111., Jurgis 
Fedorovičius, Dorchester, 
Mass., Emilija Gaška, Chicago, 
111., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, lietuviškos 
spaudos rėmėjai , pra tęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Nuošir
dus ačiū. 

x Zenonas J . Pe tkus , Park 
Ridge, 111., Salomėja Tere-
sevičius, Chicago, 111., Drąsutis 
K. Gudelis, Melbourne, Fla., 
Adolfas Dirgėla, Orland Park, 
111., „ D r a u g o " garbės 
prenumeratoriai, dienraščio 
nuoširdūs rėmėjai, su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu 
kiekvienas atsiuntė po visą 
šimtinę. Labai dėkojame. 

x J . Ardys, Fairview, Pa., 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
su visa šimtine. J. Ardį įrašome 
į garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką labai dėkojame. 

x KASA, federalinė lietuvių 
kredito unija, įvertindama 
kilnų planą nuvežti operą DUX 
MAGNUS į Lietuvą ir padary
ti plokštelę paskyrė 200 dol. Lie
tuviškas ačiū! 

(sk) 
x 15 dienų Lietuvoje! Š.m. 

rugsėjo 12 d. išskrenda ekskur
sija, kuri galės praleisti 15 die
nų Lietuvoje. Turėsite galimy
bės ilgiau paviešėti pas gimines, 
pakeliauti po Lietuvą, aplanky
ti įvairius miestus. Skubėkite 
registruotis! Vietų skaičius 
ribotas! Kreiptis: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. Tel. 312-238-9787. 

(sk.) 

Poezijos dienose kalbasi akt. Algirdas T. Antanaitis ir poetas Kazys Bradūnas. 
Nuotr. Z. Žilevičienės 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

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

(sk) 

x Padedu jūsų giminėms 
L ie tuvo je gauti piniginę 
paramą. Pinigus į Lietuvą pri
statau greitai, duodu aukštą 
keitimo santykį. Te l . 
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) 

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 Norman Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
677-8489. 

(sk) 

x M. Walter Roofing Co. 
jau 77 metus remontuoja ir 
dengia stogus. Aukščiausia 
kokybė prieinamomis kainomis. 
Turime leidimus, esame ap
drausti. Kalbame lietuviškai. 
Tel. 434-3062. 

(sk) 

x 10-tasis Chicagos Lietu
vių Festivalis įvyks šeštadienį, 
birželio 24 d. 69-joje gatvėje. 
Pradžia 12 vai. dienos. Informa
cijai skambinti 4364)769. 

(sk) 

x PATRIA, 2638 W. 71 St., 
Ch icago , I L 60629, te l . 
312-778-2100 dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėje 
rasite didelį pasirinkimą Lietu
voje pageidaujamų prekių. 
Siunčiame prekes k a r g o į 
Vilnių. Priimame užsakymus ir 
iš kitų miestų. Sav. A. ir F. 
Siutai. 

(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 į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

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

NAUJA FARMACIJOS 
DAKTARĖ 

Dana Dirkytė, jauniausia V. 
ir K. Kleivų anūkė, gavo 
birželio 9 dieną ūlinois universi
teto diplomą su daktaro laipsniu 
iš Science of Pharmacy. Džiau
giasi jos tėveliai dr. Angelą ir 
pulk. lt. Vytenis Dirkiai, sesu
tė Audra, o taip pat močiutė B. 
Rusteikienė ir visi artimieji 
giminės. 

x Pasaulio Lietuvių cent
rui aukojo: J. E. Marks, Chica
go, IL, 1,000 dol.; M. J. Vizgir
dai, Aurora, IL - 1,000; V. 
Grėbliūnas, Chicago, IL — 250 
dol.; R. Kankuš, Orland Pk., IL 
— 200 dol.; L. P. Gvazdinskai — 
100 dol.; V. Raulinaitis - 20 dol. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

(sk) 
x Pasaulio Lietuvių Centro 

pavasario baliaus loterijai pie
tus dviems asmenims aukojo: 
Tulpės, Nidos ir Bacino's resto
ranai, gėles — Baltic Blossoms. 
Nuoširdus ačiū! 

(sk) 

x Ieškau Ronaldo Slavėno, 
kariuomenės draugo, Muen-
chene 1957 m. Žinantieji apie 
jį,prašomi skambint „collect" 
F r a n k Kenny, 313-S69-1793. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir! 

dviejų šeimų namus Chicagoje I 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
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. Je igu 
mes negalim parduot i : mes 
galim patys nupirkti! 

(sk), 

Kitą dieną, birželio 10 d., visa 
šeima prisiminė savo neužmirš
tamai mylimą sūnų, brolį, 
anūką Aleksandrą, kuris prieš 
dvejus metus išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Šventos Mišios buvo 
Marijonų koplyčioje. 

Danutė per savo atostogas 
buvo nuvykusi į Floridą 
aplankyti šiuo mtu negaluojantį 
savo senelį Kaz. Kleivą. 

- K . 

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS 

Birželio 11 d. Altos pastan
gomis 10:30 vai. Šv. Antano 
parapijs bažnyčioje šv. Mišios 
buvo atnašautos už žuvusius ir 
nukankintus mūsų tautiečius, 
kovojusius už Lietuvos laisvę. 
Mišių auką nešė jūrų šauliai 
Onutė Dumčienė ir Ap. Skopas. 
Turiningą pamokslą pasakė 
jūrų šaulys kun. B. Rutkauskas. 
Labai gražiai giedojo J. Bo-
binienės ir M. Prapuolenio va
dovaujamas parapijos choras. 

Po pamaldų salėje, įnešus 
vėliavas, kurioms vadovavo 
jūrų šaulių valdybos vicepirm. 
Aug. Ašoklis, minėjimą pravedė 
Altos vicepirm. inž. Stasys Du
bauskas. Kun. B. Rutkauskas 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir mater ia l inės 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 

x Išnuomojama didelė i r 
graži vasarvietė prie ežero nuo 
liepos 30 iki rugpjūčio 26 d., 
New Buffalo, MI. Centr. oro vė
sinimas, veranda, židinys, kie
mas, prvt. pliažas. Skambin t i 
po 6 v.v. 847-6548 a r b a 
847-5027. 

(sk) 

x „Lietuva Parce l Service 
praneša, kad nuo birželio 1 d. la
bai sumažėjo muitas siunti
niams apmokant muitą vietoje. 
Visi vaikiški dalykai — be mui
to. Maisto produktai, vaistai — 
be muito. Siuntiniuose, kuriems 
apmokate muitą vietoje, galima 
siųsti mėsos ir žuvies konser
vus. Siunčiame kargo, parūpi
name įvairią aparatūrą, pri
imame ir neapmokėtų muitų 
siuntinius. Sąžiningas patarna
vimas. Darbo laikas pagal susi
tarimą. Kreiptis pas J a n i n ą 
J u o d v a l k i e n ę , 4457 S. 
Talman Ave., Chicago, IL 
60632, tel.: 312-847-2614. 

(sk) 

sukalbėjo invokaciją. Jūrų 
šauliai A. Repšienė ir pirm. J. 
Mikulis uždegė žuvusiems už 
Lietuvos laisvę kankiniams 
prisiminti aukurą. Tylos minute 
buvo pagerbtas Altos Cicero 
skyriaus garbės pirmininkas 
a.a. dr. Petras Atkočiūnas. 

Ilgus metus Sovietų Rusijos 
psichiatrinėse ligoninėse ir kon
centracijos stovykose kankintas 
dr. Alg. Statkevičius turiningoje 
kalboje prisiminė mūsų tau
tiečius/ išvežtus į Sibirą. Iš
vežimų buvo ir po Stalino mir
ties. Nesenstančio muziko Juo
zo Sodaičio šaulių moterų 
dainos vienetas atliko Bražins
ko Tėvynė Lietuva, Šimkaus Oi 
liūdnas, l iūdnas, Makačino 
Gimtinės dangus, Budriūno 
Tėviškėlę, Grišmanausko Sto
vėjau parimus, Sližio Sugrįžti 
negaliu ir Naujalio Lietuva 
brangi. Dainavo Elena Aleknie
nė, Marytė Radzevičienė, Izabe
lė Pocienė, Julija Paškevičienė 
ir Stasė Rudokienė. Vidury dai
nų Palionienė padeklamavo pat
riotinį eilėraštį. V. Motušis per
ska i t ė JAV pare igūnams 
rezoliuciją dėl Sovietų Rusijos 
vykdomo lietuvių tautos naiki
nimo. Visi programos dalyviai 
buvo papuošti gyvomis gėlėmis 
ir pavaišinti. 

S. Pau lauskas 

BAIGĖ MOKYKLAS 

Tomas Tiknius baigė Cicero 
Morton East aukšt. mokyklą ir 
birželio 4 d. gavo diplomą. 
Mokyklos baigimo ir diplomų 
į te ikimo iški lmės vyko 
Chodl auditorijoje. Čia buvo 
nemaža kalbų ir linkėjimų bai
gusiems. Tomas yra Cicero lie
tuvių kolonijos veiklių gyven
tojų Irenos ir Vinco Tiknių 
sūnus. 

Mokyklos baigimo diplomus 
gavo apie 450 jaunuolių, bet 
T ikn ius buvo vienintel is 
lietuvis iš to būrio. Anksčiau šią 
mokyklą kas metai baigdavo po 
dešimtį ar daugiau jaunuolių iš 
naujų ateivių lietuvių šeimų 
tarpo. Dabar šis skaičius vis 
mažėja. 

Tą pačią dieną įvyko Šv. An
tano parapijos mokyklos abi
turientų išleistuvės. Čia kun. 
Jurgis Šarauskas įteikė šios lie
tuvių parapijos mokyklos bai
gimo diplomus 14 jaunuolių. 
Tačiau jų tarpe buvo tik viena 
lietuvaitė Vilija Bogutaitė. Ji 
taip pat buvo pažymėta kaip 
viena geriausių iš trijų abi
turientų klasės mokinių. 

Anksčiau ir šią mokyklą 
baigiančiųjų klasėse būdavo 
dešimtys lietuvių vaikų. Dabar 
sąraše vyrauja ispanų kilmės 
pavardes turintieji vaikai. 

eš. 

PROF. J . STUKAS 
CHICAGOJE 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

-- A. a. Izabelė Krikščiū-
naitė-Skačkauskaitė, 88 metų 
amžiaus, mirė šių metų vasario 
16 d. San Leandro, Cal. Buvo 
kilusi iš Radviliškio apylinkės. 
Lietuvoje turėjo daug giminių, 
draugų ir pažįstamų Tyrulių 
krašte — nuo Lyduvėnų iki 
Radviliškio. Patyrė daug vargo 
per du pasaulinius karus. Buvo 
traukiny prie Dresdeno per 
bombardavimą. Vokietijoje gy
veno prie Wassenbergo Bava
rijoje. Amerikoje išgyveno 40 
metų. Liko du sūnūs — Vytau
tas ir Henrikas EI Dorado Hills, 
Cal. 

— Laura Kristina ir Roma 
J o a n a Reventaitės, Eglės ir 
Jono Reventų, gyvenančių 
Ridgefield, Conn., baigė Ameri
kos Katalikų universitetą 
Washingtone, D.C., ir gavo 
bakalauro diplomus. Laura 
Kristina studijavo psichologiją, 
Roma — biznio administraciją. 
Abi lieka Washingtone, kur dir
ba ir siekia magistro laipsnio. 
Universiteto baigimo proga 
seneliai Aldona ir Juozas 
Sodaičiai ir senelė Bronė Re-
ventienė džiaugiasi savo jau
nimo pasiekimais. 

— Marija Aušrotaitė-Wie-
n e r yra užkrečiamų ligų sky
r iaus viršininkė Fort Lau-
derdale, Fla. Už gerą tarnybą ji 
buvo išrinkta šių metų geriau
siai pasižymėjusia slauge ir 
apdovanota žymeniu. Ji yra 
gimusi Lietuvoje, augusi Vokie
tijoje ir Venecueloje, o vėliau 
atvykusi į JAV-bes ir čia 
pasižymėjusi savo darbe. Taip 
pat Marija Aušrotaitė-Wiener 
priklauso jaunųjų lietuvių 
kultūros klubui Floridoje. 

K A N A D O J E 
— Litho-Art Limited lietu

vių spaustuvę nupirko Paul J. 
Doyton ir perėmė nuo birželio 1 
d. Šalia komercinių darbų 
atspausdino ir kelias knygas. 
Šiuo metu dar dirba ir lietuviai, 
bet vėliau nebus lietuviška 
spaustuvė. 

puikus lietuvis, savo krašto 
mylėtojas. Tačiau neseniai, kai 
buvo sudaręs grupę kelionei 
į Lietuvą, okupantas jam ne
davė vizos. 

Kar tu su prof. Stuku į 
Chicagą buvo atvykusi ir jo 
žmona Loreta Kaselytė-Stukie-
nė, anksčiau čia ilgą laiką 
gyvenusi ir veikusi L. Vyčių 
tarpe. Brighton Parke tebe
gyvena jos mama, o Chicagos 
apylinkėse nemaža artimųjų. 
Loreta Chicagoje vis yra lau
kiama viešnia visų tų, su 
kuriais jai yra tekę darbuotis. 

E. Š. 

x Gėlių parduotuvė Balt ic 
Blossoms bus uždaryta pirma
dienį, antradienį ir trečiadienį, 
birželio 19, 20 ir 21 d. 

(sk) 
x Lietuvos buriuotojų pa

gerbimo vakarienė — banke 
tas su programa ir šokiais ruo
šiamas šeštadienį, liepos 1 d., 7 
vai. vak. Jaunimo centre. Prie 
kiekvieno stalo bus svečias iš 
Lietuvos. Stalus rezervuoti pas 
L. Kupcikevičių (Talman Deli), 
2624 W. 69 St., tel. 434-9766. 

(sk) 

Prof. dr. Jokūbas Stukas, 
kuris jau daug metų reiškiasi 
lietuvių tarpe New Jersey vals
tijoje, praėjusį savaitgalį viešėjo 
Chicagoje ir čia dalyvavo įvai
riuose renginiuose ir aplankė 
savo gimines bei pažįstamus. 

Penktadienio vakare jis daly
vavo Lietuvos dviratininkų va
dovų pagerbime „Seklyčioje". 
Prof. Stukas buvo vienas ir 
pirmųjų lietuvių Amerikoje, su 
kuriais dviratininkams teko 
susitikti ir pabendrauti. Jis juos 
paglobojo, kai šie viešėjo New 
Jersey valstijoje. Prof. Stukui 
buvo ypatingai miela su jais vėl 
pabendrauti. 

Sekmadienį, prof. Stukas pra
vedė kun. F. Kireilio kunigys
tės minėjimo banketą, kuris 
vyko „Polonija" salėje. Prof. Jo
kūbas yra geras kalbėtojas, tad 
jis visur yra laukiamas bei 
kviečiamas. 

Prof. Stukas jau 48 metai 
vadovauja „Lietuvos Atsimi
nimu" radijo programai, kuri 
yra gerai girdima New Yorko 
bei New Jersey valstijose. Jis 
eilę metų yra reiškęsis Vlike, 
Lietuvos Vyčių bei kitose 
organizacijose. Jįs taip pat yra 
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GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 
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14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
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ADVOKATAS 
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