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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei eali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui M. Gorbačiovui 

Pareiškimas 

Lietuvos katalikų 
kunigų ir tikinčiųjų 

1987-1988 m. į jus, Generalini 
Sekretoriau, kreipėsi 97,343 
Lietuvos tikinčiųjų, prašydami 
Lietuvos krikšto 600 m. jubilie
jaus proga gražinti tikintie
siems Vilniaus katedrą. Į jų 
pareiškimus jūsų vardu atsakė 
Vilniaus m. LDT vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
toja A. Ceplėjienė. Jos at
sakymas neigiamas: esą Vilniu
je trūksta kultūrinės-socialinės 
paskirties objektų, vienas iš jų 
— Vilniaus katedra, kurioje 
įrengta Paveikslų galerija ir 
koncertų salė, todėl katedrą 
grąžinti t ik int ies iems esą 
netikslinga. 

Su tokiais išvedžiojimais mes, 
Lietuvos tikintieji, negalime su
t ik t i . Religinei paskirčiai 
grąžins katedrą, ją, kaip ir 
kitas bažnyčias, galės lankyti i r ' 
meno mylėtojai. Katedroje galės 
vykti re l ig inės-klas ikinės 
muzikos koncer ta i . Taigi , 
miesto kultūrinis gyvenimas dėl 
to nenukentės. Kultūrinės soci

alinės paskirties objektų trū
kumą reikia spręsti naujų 
statybų, o ne plėšikavimo būdu. 

Vilniaus katedra buvo netei
sėtai atimta tamsiausiais Sta
lino valdymo metais. Šią ne
teisybę atitaisyti tarybinės 
valstybės moralinė pareiga. 
Šiais persitvarkymo laikais Vil
niaus katedra turi būti grąžinta 
tikintiesiems. 

1988 m. rugsėjo 25 d. 

Pasirašė kunigai ir tikintieji, 
viso 97,343 žmonės. 

P .S . Iki 1988 m. rugsėjo 
mėnesio vidurio parašai dėl Vil
niaus katedros grąžinimo tikin
tiesiems buvo renkami po pir
muoju pareiškimu. Gavus nei
giamą atsakymą, buvo pradėtas 
pakartotinas parašų rinkimas 

•po antruoju pareiškimu. Tai 
rodo, kaip lietuviai, visa tauta, 
kovojo už Vilniaus katedros 
sugrąžinimą. 

Gedulas ir viltis Vilniuje 
Kanclagariai atidaryti, archyvai uždaryti 

Vilnius. — Birželio 14 d. tūks
tančiai žmonių rinkosi į arkika
tedrą gedulingoms šv. Mišioms. 
Tr s buvo skirtos už Vladimiro 
kalėjime žuvusio arkivyskupo 
Mečislovo Reinio sielą. Į karstą 
buvo dedami simboliniai 
arkivyskupo palaikai — sauja 
žemės, atvežta iš Vladimiro 
kalėjimo kalinių bendro kapo. 

Ten buvo pašventinta trem
tinių koplyčia ir atidengtas 
laikinas paminklas, o Gedulo ir 
vilties dienos susikaupimas 
buvo tęsiamas prie Trijų kryžių 
paminklo. Trys kryžiai vėl 
pakilo virš viso Vilniaus. Jie 
buvo susprogdinti, bet jie atkur
t i šiandien, praneša SIA iš 
Lietuvos. Kai buvo pašventinta 
Trijų kryžių skulptūra, minia 
vėl atvyko į arkikatedros aikštę, 
kur buvo laikomos iškilmingos 
bei gedulingos šv. Mišios ir 
šioms iškilmėms vadovavo Lie
tuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. 

Tebėra konclageriai 
Kalnų parke buvo surengtas 

masinis Lietuvos kankinių pa
minėjimas; minia rinkosi lyg 
prie vieno bendro tautos kapo 
nulenkti galvas. Niekas dar 
nepadarė bendro žuvusiųjų 
sąrašo... sakė kalbėtojai šiame 
suėjime. Trispalvės buvo perriš
tos juodais kaspinais; mieste 
pri trūko juodos medžiagos. 
Dalyvavo ir vyriausybės nariai. 
Susikaupti pakvietė Vilniaus 
Sąjūdžio tarybos pirm. prof. A. 
Sakalas. 

Buvusi Igarkos tremtinė solis
tė Nyolė Ambrozaitytė prisi
minė Naujosios Vilnios gele
žinkelio stotį, iŠ kur prieš 48 m. 
riedėjo kankinių vagonai. So
listė sugiedojo „Ave Marija". 

Rašytojas Kazys Saja kalbėjo, 
jog kažkada į Lietuvą buvo at
vežta Stalino saulė, kurių spin
duliuose ir Hitleris nebebuvo 
baisus. Nepadėjo ir Amerika, o 
aukos didėjo. Stalinas dirbo ne 

blogiau kaip gestapas. Ir dabar 
gyvuoja pasaulyje gestapas, 
konclageriai ir stalinizmas. 

Archyvai uždaryt i 
Lietuvos respublikos vardu 

Prezidiumo pirm. Vytautas 
Astrauskas nulenkė galvą prieš 
Lietuvos kankinius ir paskelbė, 
kad nuo šiol birželio 14 bus 
Gedulo ir vilties diena. J is 
pastebėjo, koki didelį darbą 
padarė Sąjūdžio komisija 
Stalino nusikaltimams tirti. Bet 
ne visi tremtiniai dar galį grįžti 
į namus. Lietuva būsianti de
mokratinė. Partijos istorikai ir 
dabar skundžiasi, kad neprieina 
prie archyvų. 

• 
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Arkivysk. Mečislovas Reinys 
Vladimiro kalėjime prieš sušaudant. 

Lietuvos žydų atstovas Moi-
siejus Aronsonas sakė, kad 1941 
m. Laisvės alėjoje buvo varomi 
tremčiai žydai i r lietuviai. 
Fašistams rūpėjo sunaikinti 
žydų tautą, o stalinistams 
tautybė nebuvo svarbu, visi 
kentėjo. Lenkų atstovas P. Ibi-
anskis kvietė saviškius dirbti, 
kad visiems būtų bendra tėvynė 
Lietuva. 

Gintautas Iešmantas , 
rašytojas ir buvęs politinis 
kaliny s priminė, kaip buvo 
skaldofla tauta šukių „Skaldyk 
ir valdyk". Kalbėjo ir Vilniaus 
tremtinių atstovas Saulius 
Žukauskas ir kun. K. Matulio-
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Vilniuje 1989 metų birželyje atidengtas Antano Vivulskio Trųų 
kryžių paminklas. 

Sovietų Konstitucijos 72 
straipsnis leidžia atsiskirti 
Maskva. — Latvijos Liaudies 

Frontas žengė dar vieną žingsnį 
pirmyn — nutarė reikalauti 
pasitarimų su Maskva, kad 
būtų diskutuojama visiška 
Latvijos politinė ir ekonominė 
nepriklausomybė nuo Sovietų 
Sąjungos. 

Šis nutarimas buvo padarytas 
gegužės 31 d., tačiau buvo ilgai 
ignoruotas sovietinėje spaudoje. 
Pagaliau Latvijos laikraštis 
atspausdino Fronto nutarimus. 
Fronto pareiškimas pasirodė tuo 
metu, kai Sovietų vyriausybė, o 
ypač karinė, parodė nepasiten
kinimą politiniais, nepriklau- ; 
somais valdžiai, judėjimais 
Baltijos respublikose. Latvių 
Frontas labai atsargiais žo
džiais, tačiau aiškiai pasakė, jog 
atsiskyrimas yra jų tikslas. Iki 
šiol latviai vengdavo aiškiai 
pasisakyti savo nepriklau
somybės reikalu, kalbėdami vis 
apie suverenumą. Sovietai yra 
pakartotinai pasakę, jog jie 
diskutuos politinius jų klau
simus, išskyrus atsiskyrimą iš 
sąjungos. 

Sovietų baimė 
Bet vėliausias pareiškimas 

sovietų reformatoriams yra itin 
nemalonus, rašo „Gbristian 
Science Monitor" apžvalginin
kas P. Quinn. Kaip ir Lietuvo
je ir Estijoje, latviai gerai 
pasirodė balsavimuose, išrink
dami Fronto kandidatus. Numa
toma, kad pavasario rinkimuose 
latviai dar geriau pasirodys. 
Daugelis Baltijos sąjūdžių narių 
mano, o daugelis sovietų to 
bijo, kad Baltijos respbulikų 
asamblėjos greitai deklaruos ne
priklausomybe nuo Maskvos, 
paskelbdamos Sovietų Konsti
tucijos 72 straipsnio įgyvendi
nimą, kuris deklaruoja: „Kiek
viena sąjungos respublika turi 

nis Susikaupimas baigėsi 
Tautos himnu ir „Marija, Mari
ja" giesme, kai rankose žvakių 
liepsnos žymėjo viltį į nepri
klausomą Lietuvos gyvenimą. 

teisę laisvai atsiskirt i nuo 
Sovietų Sąjungos". 

Minėtas dienraštis primena, 
jei latviai tai padarys kartu su 
estais ir l i e tuv ia i s , ta i 
klausimas bus labai rimtas ir 
pasaulyje iš Vakarų pusės 
susilauks pritarimo. Tačiau tų 
respublikų sąjūdžių eilėse pri-
sibijoma, kad Kremlius pasiųs 
savo kariuomenės dalinius į 
visas tr is respublikas ir visa 
perestroika bus tuoj sustabdyta. 
Sakoma, kad Kremliuje pyktis 
didėja. Kariškiai pyksta, kad 
demonstruojama prie jų bazių 
Baltijos valstybėse ir kad 
jaunimas atsisako tarnauti 
Sovietų kariuomenėje. 

Ka r iuomenės galia 
Re ika lav imas , kad būtų 

sudarytas „neutralus ir demili
tar izuotas" Baltijos-Skandi-
navijos reg ionas , Sovietų 
kariuomenei esąs nepriimtinas, 
nes tai susilpnintų Varšuvos 
paktą. Sovietų Gynybos minis-
teris Dmitri Jazovas, kalbėda
masis su Maskvos intelektua
lais, taip komentavo: „Draugai, 
ką mes čia regime, yra kova už 
valdžią. Mes suprantame taip: 
kai jie reikalauja, kad būtų tar
naujama tik Estijoje, tai jie nori 
tik ginklų, ir kai jie juos gaus, 
jie tada mums pasakys JRaudon-
armiečiai nesimaišykite,' ". 

Paskutiniame „Komunistų 
ginkluotų pajėgų" žurnale yra 
pažadas, kad redakcija kitame 
numeryje a . spaus ins pasi
kalbėjimą sv Sąjūdžio vadu 
tokiu pavadinimu; „Ko siekia 
Sąjūdis?" O Latvijos Frontas 
esąs pasiryžęs diskusijoms su 
Kremliumi del pilnos nepri
klausomybės, ypač kad tokia 
vaiia jaučiama visoje latvių 
tautoje, pasakojo reporteriui 
Fronto tarybos narys šį 
trečiadienį. 

Oficiali Sovietų laikysena 
Pabaltijo respublikų klausimu 
esanti-delsi-nas, galbūt iki 
būsimųjų loKalinių rinkimų, 
kurie numatyti 1990 metų 
vasario mėnesį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje šiandien 8 vai. 
vak. prasideda Grant Parko va
saros koncertai, dalyvaujant 
simfoniniam orkestrui, solis
tams, chorui. Sezonas prade
damas su Bizet opera „Carmen", 
kuri bus atlikta koncertinėje 
formoje. Koncertai vyks kelis 
kart savaitėje vakarais. 

— Irano žinių agentūra pra
neša, jog nauju religiniu vadu 
bus buvęs ajatolos Chomeini 
mokytojas Mohammed Ali 
Ataki, 95 metų žinomas 
musulmonų vadas. Prezidentas 
Chamenei, kuris išrinktas 
pakeisti mirusį ajatolą, bus tik 
politinių reikalų tvarkytojas, 
kadangi jis yra tik vidutinio 
rango musulmonų dvasiškis ir 
neturi reikiamo autoriteto 
vadovauti religiniams klausi
mams. 

— Belgijoje mirė Zairo, Af
rikoje, kardinolas Juozapas 
Malula, kuris buvo diktatoriaus 
Mobutu priverstas palikti savo 
kraštą, nes labai kovojo už 
žmonių teises. Su jo mirtimi liko 
117 kardinolų, kurie turi teisę 
konklavoje balsuoti renkant 
popiežių. 

Kinijoje egsekucijos tęsiamos 
toliau. Jau sušaudyta 27 stu
dentai. Suėmimai vyksta kas
dien. Valdžia paskelbė „suseku
si" šnipų tinklą, kuris buvęs 
finansuojamas Taiwano, norint 
nuversti Kinijos komunistų par
tijos vyriausybę. 

— Washingtone prez. G. 
Bushas pasakė, jog yra didelė 
klaida ir nepritaria Aukščiau
siojo Teismo sprendimui, kad 
galima deginti Amerikos 
tautinę vėliavą. Pravesti tuoj 
pat apklausinėjimai parodė, kad 
85% amerikiečių yra prieš tokį 
Aukščiausiojo Teismo spren
dimą. Kiekviena valstybė ger
bia savo tautinę vėliavą. Po šio 
nutarimo paskelbimo, atsirado 
jaunuolių, kurie mindžiojo 
Amerikos vėliavą gatvėje ir jas 
degino, reikšdami džiaugsmą. 

— Sovietų Sąjunga oficialiai 
pažadėjo Iranui padėti sus
tiprinti karinį apsigynimą nuo 
priešų. Neskelbiama detalių, 
tačiau užsienio diplomatai ma
no, kad sovietai pristatys an-
titankines raketas ir prieš
lėktuvines raketas. 

— Wa8bingtone nugrimzdu
sių laivų suradėjas Robert 
Ballard, kuris surado okeano 
dugne, netoli Prancūzijos 
krantų ir gulintį nacių 
Bismarko karo laivą, pasakė, 
jog tą laivą paskandino patys 
naciai, bet ne britai, kaip kad 
iki šiol buvo manoma, nes 
vokiečiai nenorėjo britams pasi
duoti į nelaisvę. 

— Teisingumo departamen
tas jau surado daug apgavysčių 
ir išnaudojimų pigiųjų butų ad
ministracijos (HUD) įstaigose, 
kas mokesčių mokėtojams kai
navo multimilijonus dolerių. 

— Sofijoje Bulgarijos vyriau
sybė pranešė, jog po susirėmimų 

' •'•su'Saugumo policija, iš Bulgari
jos jau išvyko daugiau kaip 
300,000 turkų, daugiausia į 
Turkiją. 

— Pakis tane atvykusiai 
Sovietų delegacijai laisvės 
kovotojų vadai pasakė, kad 
neišleis 311 sovietų belaisvių 
tol, kol afganų komunistai 
nepaleis 40,000 paimtų afganų 
partizanų. 

— Sovietų Sąjungos biologi 
jos prof. Aleksiejus Jablokovas 
sako, kad sąjungoje yra 280 mi
lijonų gyventojų. 

Kalba Sovietų delegacija 
P a r y ž i u s . — Dienraštis 

,,Draugas" apie Paryžiuje 
vysktančią Žmogaus teisių kon
ferenciją, kuri prasidėjo gegužės 
30 d., spausdino Lietuvių In
formacijos Centro vedėjos Gintės 
DamuŠytės perduotus reportažus 
birželio 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13 ir 14 
dienų laidose. Birželio 21 dienos 
vakare telefaksu buvo gautas 
Vliko leidžiamos Eltos infor
macijų pranešimas apie 
Paryžiaus Žmogaus teisių 
konferenciją. Tad spausdiname, 
kad ir pavėluotai, tik tai, ko 
nebuvo aiškiai pasakyta Gintės 
Damušytės reportažuose iš 
Paryžiaus. 

Sovietų spaudos 
konferencijoje 

Kaip buvo rašyta, Sovietų 
Sąjungos delegacijos spaudos 
konferencijoje įvadinį žodį tarė 
Sovietų ambasadorius Juri Kaš-
levas, tarp kitų dalykų, paste
bėdamas, jog Sovietų Sąjungos 
pagrindinis tikslas yra per Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferenciją sukurti 
vieną teisinę Europos valstybę. 
Baigdamas savo žodį, Kašlevas 
pasakė, kad sovietai ypatingai 
teikia didelės reikšmės Pary
žiaus ir ateinančioms Kopenha
gos ir Maskvos konferencijoms, 
bet prieš tai daug klausimų iš 
abiejų pusių turi būti išspręsta. 
Jis nežymiai kaltino JAV, kad 
ne viską vykdo žmogaus teisių 
procese. 

Į klausimus atsakinėjo Sovie
tų delegacijos nariai. Štai mums 
rūpimi klausimai ir atsakymai. 

Klausimas. — Kodėl nėra 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovų iš Sovietų Sąjungos, 
nors ten daug tokių organizacijų 
yra? 

Atsakymas: Nėra skaičiuo
jama nei sekama, kas nori iš 
Sovietų Sąjungos į kokias kon
ferencijas važiuoti. Jei norintys 
legaliu keliu paduoda prašymą, 
tai leidimą gauna. Mano, kad 
atstovai dar atvažiuos... 

Klausimas. — Kodėl Sovietų 
Sąjunga tebelaiko okupavusi 
valstybes, kurios buvo laisvos ir 
Tautų Sąjungos narės? 

Atsakymas: Tokių Sovietų 
Sąjungoje nėra. 

Klausimas. — Kaip komen
tuotumėte apie prezidento 
Bush'o kreipimąsi nugriauti 
Berlyno sieną? 

A t s a k y m a s : Siena y r a 
rubežius. Visos valstybės turi 
sienas, jos gali būti aptvertos 
įvairiausiais būdais ir t a s 
neturėtų turėti reikšmės, nes 
per sieną lipti nereikia. Yra 
daug vietų kur galima legaliai 
per sieną pereiti. 

Lietuvos Jeruzalė 
Tel Avivas. - Šventiška 

nuotaika lydėjo Pasaulio Žydų 
tarybos egzekutyvinio komiteto 
posėdį, praneša Žydų žinių 
agentūra iš Izraelio. Izraelio 
komiteto pirmininkas Y. Korn 
perskaitė Vilniaus Žydų draugi
jos laišką, kuriame Vilniaus 
žydų sąjungos pirmininkas 
Emanuelis Singeris reikalauja, 
kad Vilniaus žydai būtų priim
ti į Pasaulio Žydų sąjunga. Tai 
buvo entuziastiškai priimta ir 
patvirtinta. Pirmininkaujantis 
Korn komitetui priminė, jog 
praeityje Vilnius buvo „Lie
tuvos Jeruzalė" ir žydų kultūros 
centras Europoje. Vilniaus 
rabinų mokykla buvo gar
siausia Europoje. Korn 
pastebėjo, kad Vilniaus žydai 
yra pirmieji iš sovietų pavergto 
krašto, kurie įsijungė į Pasaulio 
Žydų organizaciją. 

Klausimas. — įdomu stebėti 
dabar vykstantį dinamišką pasi
keitimą Sovietų Sąjungoje 
ryšium su „glasnost" ir „pe
restroika". Pereitą savaitę 
Lietuva ir anksčiau Estija dek
laravo savo valstybių suvereni
tetą. Pagal Sovietų Sąjungos 
Konstituciją, kiekviena respub
lika turi teisę pasitraukti iš 
Sovietų Sąjungos. Kaip jūs į tai 
žiūrite? Kokia jūsų pozicija tuo 
klausimu ir ar Pabaltijo vals
tybės gali būti nepriklausomos? 

Apsakymas: Taip, jos yra 
laisvos ir dabar. Jos yra labai 
patenkintos. Tą skelbia ir 
Sovietų Konstitucija. Jos neturi 
jokių siekimų pasitraukti iš 
Sovietų Sąjungos. Jeigu jūs su 
jais pasikalbėtumėte tai pama
tytumėte, kad jos visai nenori 
pasitraukti. Pabaltiečiai yra 
gabūs, pajėgūs, inteligentiški 
žmonės ir jie žino ko nori. Pasi
traukimas iš Sovietų Sąjungos 
yra ekstremistų riksmas. 
Pabaltiečiai nori daugiau priva
čios iniciatyvos ir savarankiškos 
ekonomijos. 

Mes dabar turim daugiau 
kaip 50 įstatyminių projektų ir 
kai jie bus pri imti , daug 
klausimų bus išspręsta, 
įskaitant pabaltiečių ir tautybių 
klausimus. Sovietų Sąjungoje 
tautybių klausimas yra labai 
svarbus ir į jį labai rimtai 
žiūrima. Sovietų Sąjungoje 
tautos tu r i teisę laisvai 
apsispręsti 

Klausimas. — Ar kas nors 
galėtų apibūdinti suverenitetą 
ir nepriklausomybę? 

Atsakymas: Apibūdinimas 
yra komplikuotas. Tai yra 
teisinis reikalas* kuris neturi 
didelės praktinės reikšmės. 

Klausimas. — Ar respublika 
turi teisę pagal Sovietų Konsti
tuciją pasitraukti iŠ Sovietų 
Sąjungos? 

Atsakymas: Procedūra dėl 
pas i t raukimo iš Sovietų 
Sąjungos niekad nebuvo išna
grinėta i r niekad nebuvo 
mėginta tatai padaryti. Pabalti
jo valstybės to dabar nesiekia ir 
tai yra akademinis klausimas. 
Sovietų Sąjungoje yra finansinė 
ir ekonominė nepriklausomybė, 
bet tai turi būti patvirtinta 
respublikinėmis sutartimis. 
Visos respublikos gali būti eko
nomiškai laisvos ir bendradar
biauti su kitom respublikom, 
jeigu jos tai sutartimis patvir
tina. 

Klausimas. — Ar Hitlerio-
Stalino paktas Sovietų Sąjungoj 
bus pasmerktas? 

Atsakymas: Šis paktas iškilo 
Maskvos konferencijoje ir 
Gorbačiovas sudarė komisiją 
šiam klausimui studijuoti. 

Nespėjusiems paklausti savo 
klausimų, buvo pasiūlyta 
asmeniškai susit ikti su 
delegatais pasikalbėti. 

KALENDORIUS 
Birželio 24 d.: Jonas Krikšty

tojas. Simplicijus, Budytė, Ei-
viltė. 

Birželio 25 d.: Vilhelmas, 
Prosperas, Febronija, Baniutė, 
Geistautas. 

Birželio 26 d.: Dovydas, Per-
severa. Jaunutis, Salvijus, Vil-
tautė. 

Birželio 27 d.: Vladislovas, 
Gediminas, Samsonas. Ema, Ki
rilas, Norgailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5.16, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra šeštadienį 87 1., 

sekmadienį 901.. pirmadienį 92 
1., antradienį 87 1. 
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MALDOS ŽYGIS -
LIETUVOJE IR ČIA 

Žygis „Lietuva — kryžių 
žemė" nuo Vilniaus iki Že
maičių Kalvarijos vyksta Lietu
voje VI.17.-VTI.2. Maldos žygiui 
mintis kilo iš Lietuvos atei
tininkų tarpo. Žygis eina sker
sai Lietuvą. Pakeliui statomi 
kryžiai ir koplytstulpiai, kurių 
tiek daug buvo sunaikinta praė
jusiais dešimtmečiais komunis
tų siautėjime. Žygiu sugrąžina
mas Lietuvai kryžių žemės var
das, nes dabar vėl prie kelių 
stovės kryžiai. Maldos žygis 
baigiasi Žemaičių Kalvarijoj 
sekmadienį liepos 2 d. didžiųjų 
atlaidų metu. 

Amerikos ateitininkai prisi
deda prieš šios Lietuvos atei
tininkų iniciatyvos. Štai Dai
navos stovyklavietėje vyks
tančioje moksleivių ateitininkų 
stovykloje taip pat liepos 2 d. 
bus eisena į stovyklavietės 
Kryžių kalną. Prieš kelias 
savaites šis kalnas buvo audros 
nuteriotas, tad ir Dainavos 
stovyklavietėje, kaip ir Lietuvo
je, bus atstatomi kryžiai. 
Girdėti, kad maldos eisenos 
ruošiamos Toronte ir keliose 
kitose lietuvių gyvenvietėse. 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
prisideda prie žygio sekmadienį, 
liepos 2 d., Lemonte ir jungiasi 
prie Žemaičių Kalvarijos maldi
ninkų. Maldos eiseną Lemonte 
organizuoja ateitininkai ir 
maloniai kviečia visus Chicagos 
ir apylinkių lietuvius dalyvauti. 

Maldos eisena Lemonte vyks 

tokia tvarka. Prasidės 11 v.r. šv. 
Mišiomis Lietuvių Misijoje, kuri 
yra Lietuvių centre (prie 127 
gatvės, apie mylią į vakarus nuo 
Archer Ave. — didelis ženklas 
su trispalve prie įvažiavimo). 
Mišias koncelebruos kun. L. 
Zaremba su svečiu iš Lietuvos 
kun. K. Ramanausku, kuris 
savo pamoksle papasakos apie 
Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus 
kalnų istoriją ir reikšmę. Tuoj 
pat po Mišių 12 v. prasidės 
maldos eisena laukų keliu nuo 
Lietuvių centro iki kryžiaus 
prieš Ateitininkų namus. Jei 
būtų lietus, eisena vyks po 
stogu, bažnyčioje. 

Eisenos metu bus giedamos 
tradicinės Žemaičių Kalvarijos 
Kryžiaus kalnų giesmės, o sus
tojimuose dalyviai klausysis 
Kazio Bradūno poetinio žodžio. 
Po eisenos — atgaiva ąžuolų 
pavėsyje. Ateitininkai vaišins 
visus eisenos dalyvius. Taip pat 
bus proga išgirsti ir naujausias 
žinias iš Lietuvos, kurias per
duos trys asmenys, neseniai 
lankęsi Lietuvoje. 

Chicagos ir apylinių atei
tininkai nuoširdžiai kviečia 
visus, kas tik gali, dalyvauti 
maldos eisenoje Lemonte sek
madienį, liepos 2 d. Daly
vaukime ne tik patys, bet taip 
pat pakvieskime ir visus savo 
pažįstamus — tuo atsiliepsime 
į labai svarbų Lietuvos atei
tininkų organizuojamą maldos 
žygi-

H a m i l t o n o Prez. A . S t u l g i n s k i o kuopos jaunučia i . Iš k. — I-je eil. V a n e s s a 
T r u m p i c k a i t ė , L u k a s G u d i n s k a s . Il-je e i l . An tanas Repšys, Domas G u d i n s 
k a s ir A u s t ė Va ič iūna i t ė . IlI-je eil. J o n a s Repšys ir Paulius Repšys . T r ū k s t a 
globėjų — Dalios T r u m p i c k i e n ė s ir Felicijos Gudinskienės. 

POSĖDŽIAVO ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS VALDYBA 

Ateitininkų federacijos valdy
ba birželio 12 d. posėdžiavo Kaz-

Federacijos vadas Juozas 
Polikaitis papasakojo apie savo 

PREZ. A. STULGINSKIO 
KUOPOS HJAMILTONE 

VEIKLA 

Jau darbo metai artėja prie 
pabaigos. Vysk. Aleksandro 
Stulginskio kuopos jaunu
čiai/jauniai ateitininkai irgi 
ruošiasi vasaros atostogoms. Šie 
metai jiems buvo labai darbingi. 
Kas antrą savaitę jie rinkosi 
padraugauti, pažaisti, naujų 
darbelių išmokti, žinelių 
pasisemti. Sužinojom ką reiškia 
visų mėnesių vardai, „pasta
tėm" Vilniaus katedrą religi
niam koncertui, išmokom naujų 
žaidimų, susipažinom su Lietu
vos miestais, šventėme šventes. 
Mokėmės ateitininkų istorijos, 
p. Liaukienė supažindino mus 
su bažnyčia, prisidėjom prie 
kalėdinio bazaro ir pastatėm 
vaidinimą užbaigimui. 

Jaunučiai/jauniai ruošiasi 
smagiai praleidę vasaros 
atostogas sugrįžti ateinantį 
rudenį pilni energijos ir įdėjų. 
Linkime visiems gerų atostogų. 

Felicija Gudinskienė 

nacija, kad nesikryžiuotų su 
svečių iš Lietuvos atvykimu-su-
tikimu, ir su mūsų vienetų 
vykimu į Lietuvą. Tikimasi, 
kad moksleiviai ir studentai (iš 
S. Amerikos ir Europos) turės 
progos pabendrauti ir išdis
kutuoti ateitininkų reikalus per 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos šaukiamą sąskrydį 

lauskų namuose Chicagos prie- kelionę į Vak. Vokietiją kur jis Vasario 16-sios gimnazijoje. 
miestyje. Posėdyje valdybos 
nariai pasidalino pranešimais 
apie atliktus darbus. Atrodo, 
kad vasaros stovyklų programos 
jau gražiai paruoštos. Jaunučių, 
jaunių stovykloje daug norinčių 
vadovauti — tam reikalui buvo 
pravesti vadovų kursai. Religi-
nėn programon jaunučių ir 
moksleivių stovykloje manoma 
į traukti dalyvius eisenon į 
kryžių kalną, nes kaip tik 
panašiu laiku vyks maldininkų 
kelionė Lietuvoje, kurią organi- Sąjūdžio biblioteką Lietuvoje! 
zuoja ateitininkai. Taip pat tikė- Buvo aptarti ir kiti rūpesčiai: 

dalyvavo ateitininkų šventėje, 
vysk. A. Deksnio vyskupystės ir 
kunigystės jubiliejuje ir kt. Ali
na Grinienė yra sutikusi toliau 
tęsti savo darbą kaip ateitinin
kų įgaliotine Vak.Vokietijoje, o 
Australijoje naujoji įgaliotinė 
bus Elena Varnienė. Pietų Ame
rikoje — kun. J. Šeškevičius. 

Valdyba pasidžiaugė 
„Ateities" gan tvirtu stoviu. 
Jau pradėtąją siuntinėti atski
riems ateitininkams ir net į 

tąsi, kad bus progos kun. Sva
rinskui pabendrauti ir susipa
žinti su jaunaisiais ateitininkais 
jų stovyklų metu. 

ateitininkų archyvo stovis, Atei
tininkų namai Chicagos prie
miestyje, šių metų ir sekančių 
metų stovyklų ir veiklos koordi-

Kviečiamų organizacijų iš 
Lietuvos atstovų tarpe atei
tininkai. Galvojama perspaus
dinti ar perredaguoti trumpą 
brošiūrą apie ateitininkų is
toriją, kurią būtų galima pasi
dalinti su idėjos broliais-sesėmis 
Lietuvoje. 

Posėdžiuose gan aktyviai 
reiškiasi jaunučių-jaunių 
sąjungos atstovė. Laukiama 
reprezentacijos ir iš kitų 
sąjungų. Valdybos nariai 
įsipareigojo susirinkti (reikalui 
esant) vasaros metu, bet tikriau-
sia įvairiose stovyklose ir 
vasaros pabaigoje Studijų 
dienose Dainavos stovykloje. 

R.K. 

Lietuvos Bažnyčia vokiečių 
televizijoje 

KAZYS BARONAS 
Mūsų Korespondentas Europoje 

Vokiečių televizijos antras ka
nalas birželio 7 d. „Perestroika 
ir krikščionys" programoje 
beveik 10 min. paskyrė Lietu
vos katalikų bažnyčiai. 

Tiesa, nepamiršta buvo Rusi
ja su Ukraina, jų vienuolynai, 
cerkvės bei protestantiška Lat
vija, komentatoriui pažymint, 
kad ji 1940 m. su kitom Pabalti
jo valstybėm buvo okupuota 
raudonosios armijos. Rygos vaiz
dai, grąžinta bažnyčia, pasikal
bėjimas su arkiv. Karoliu 
Gailičiu bei jaunu kun. J. 
Rubenium. Jis kalbėjo apie 
glaudų bendradarbiavimą su 
liaudies frontu. Abu dvasiškiai 
kalbėjo latviškai, tuoj pat duo
dant vokišką vertimą. Parodo
mas Rygos Laisvės paminklas. 

Ir štai mūsų sostinė. Pir
miausiai nufilmuota didelė 
mūsų trispalvė. Nuo Gedimino 
kalno bendras Vilniaus vaizdas. 
Komentatorius, rodant katedrą, 
sako, kad ji buvo paversta 
muziejum ir stovi lietuviško 
Vilniaus centre. Prie jos 
nufilmuotas iš lentų sukaltas 
badaujančių lietuvių „namelis", 
reikalaujant paleisti politinius 
kalinius. Komentatorius aiš
kina, kad, Lietuva yra katali
kiškas kraštas ir dauguma 
lietuvių religiją jungia kartu su 
tautybe. Katedros grąžinimas 
'čia vėl platūs komentarai) 
laikomos šv. Mišios. Gircuma 
..Pulkim ant kelių" giesmė, o 
šventovė pilna tikinčiųjų. 
Vokietis sako, kad į arkikatedrą 

grįžo vysk. J. Steponavičius 
(dabar arkiv.), išgyvenęs beveik 
30 m. ištrėmime, negalėdamas 
eiti pareigų. 

Kovo 4 d. šv. Kazimiero kars
tas perkeliamas į arkikatedrą. 
Sidabrinis karstas nešamas 
Vilniaus gatvėmis. Priekyje 
kard. V. Sladkevičius, kunigai. 
Televizijos žiūrovams komen
tatorius aiškino, kad šventasis 
yra Lietuvos globėjas, jogai-
laičių giminės, tad brangus 
Lietuvai ir Lenkijai. Dar kartą 
vokietis sako, kad „Volk und 
Kirche sind verbunden — tauta 
ir Bažnyčia yra surištos". 
Katalikai pergyveno persekio
jimus. Dievo Kūno procesija Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Vokietis sako, kad procesija yra 
galima tik šventoriuje. Daugu
mas mergaičių procesijoje su 
baltom suknelėm, tautiniais 
drabužiais. Parodžius Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios fasadą, 
nufilmuojama moteris pardavi
nėjanti „Katalikų pasaulį". 

Kauno katedra, pasikalbėji
mas su kard. V. Sladkevičium. 
Spėjau užsirašyti tik šiuos 
lietuviškai pasakytus žodžius: 
„religijoje glūdi tie pamatai, 
kurie užtikrino..." Toliau — 
tikra lietuviškų ir vertėjo 
vokiškų žodžių mišrainė. Filmas 
baigiamas nufilmuotais Kauno 
kunigų seminarijos auklė
tiniais. 

Šis filmas buvo rodomas tik 
keturias dienas prieš M. Gor
bačiovo atvykimą į Bonną. Tai 

buvo graži Maskvos propagan
da, parodant vokiečiams persit
varkymo pasekmes religiniame 
gyvenime. Ir ne vien tik Rusi
joje, Ukrainoje, bet Lietuvoje ir 
Latvijoje, kadangi apie perse
kiojamą Bažnyčią tuose kraš
tuose buvo daug rašoma katali
kiškoje spaudoje. 

Deja, M. Gorbačiovo viešnagė 
Vakarų Vokietijoje buvo ge
rokai „apkarpyta", kadangi ji 
b w o surišta su įvykiais Sov. 
Sąjungoje. Kitą dieną, t.y. 
birželio 8 d., vakaro žiniose, 
vokiečių televizijos korespon
dentas Maskvoje parodė tauty
bių atstovų konferenciją Krem
liuje, atkreipdamas dėmesį į 
vieną „Bal te -pabal t ie t į " 
kalbėtoją. O tai buvo aukšto 
ūgio, su barzda l ietuvis , 
kadangi švarko atlape buvo 
prisegta mūsų trispalvė. Ir 
staiga — kaip perkūnas iš giedro 
dangaus — „litauische Delegier-
te — l ie tuvia i a ts tovai 
apleidžia posėdžių salę! Komen
tatorius sako, kad M. Gorbačio
vas negali jų sula ikyt i . 
Apleidimo priežastis — lietuviai 
nesut inka su konstitucijos 
pataisom. Kitą dieną vokiečių 
spauda pažymėjo šį įvykį, su
prasdama, kodėl M. Gorbačio
vas atšaukė eilę savo įsipareigo
jimų. Mat j is nori iš Sov. 
Sąjungos pasiuntinybės Bonnoje 
palaikyti telefoninį ryšį su 
Kremliumi. 

Po žinių, antras televizijos 
kanalas „ištiesė tiltą" tarp 
vokiško Duisburgo ir Maskvos, 
parodant abiem pusėm daugu
moje tautinę muziką, šokius dai
nas. iŠ Maskvos vokiečiai pama
tė tadžikų, estų, gruzinų, toto
rių, ukrainiečių tautinius an
samblius. Prieš estų grupės pasi
rodymą (labai silpna mėgėjų 

grupelė!) televizijos žiūrovai 
pamatė Estijos gamtovaizdį, 
pilis. Pranešėjas Estiją pavadino 
tūkstančio ežerų kraštu. Mask
voje geriausiai patiko Bavarijos 
ansamblis. 

Pabaltijo valstybes š.m. birže
lio 8 d. (berods jau ketvirtą 
kartą), vėl plačiai atžymėjo 2.5 
mil. egz. tiražu leidžiamas 
„Stern" žurnalas Ekonomistas 
E. Berger rašo ūkiniais klausi
mais, paliesdamas Taline gyve
nantį A. Saavę, kurio tėvai 
nepriklausomybės la ikais 
vertėsi prekyba. Sūnus, pasi
naudodamas M. Gorbačiovo 
reformom, įsteigė prekybos 
mokyklą ir modeliuotojų agen
tūrą, siųsdamas gražias estes 
modeliuoti į Maskvą, Leningra
dą, Kijevą ir kt. Vokietis tvir
tina, kad Estija gali būti persit
varkymo pavyzdžiu. 

Palietęs politinę pusę, auto
rius teigia, kad Lietuva, Latvi
ja, Estija, pridėjus dar Armėni
ją, Azarbeidžaną, Gruziją, yra 
taip pat didelė problema Mas
kvai, kadangi tose respublikose 
iškilo tautiniai klausimai. Jie 
yra didesniu galvosūkiu M. Gor
bačiovui už viso Sov. Saj. 
ekonomine padėtį. Jeigu Gorba
čiovui nepavyks išlaikyti šią 
milžinišką sovietinę imperiją, jo 
persitvarkymo reforma nueis 
niekais. Bet reikia atsiminti, 
kad pabaltiečiai kovoja už 
laisvę. Gorbačiovui pamėginus 
Pabaltijo tautų siekius nuslo
pinti karine jėga — jis netektų 
užsienio kreditų bei išduotų 
pats save. Juk jis pats žadėjęs 
daugiau tautinės laisvės. Kita 
medalio pusė: juo daugiau jis 
duos laisvės pabaltiečiams, juo 
daugiau jos reikalaus ir kitos 
rusų pavergtos tautos neuž

mirštant Sov. Sąjungoje religi
nio — islamo klausimo pietuose. 
Jaunas mufti korespondentui 
pasakė, kad, radikalūs tikintieji 
veržiasi prie nepriklausomos 
islamo valstybės įkūrimo. Ar tai 
ne Teherano įtaka? 

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

Namų 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS | 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Faa'fffilty M 9d les I Cltfitc 
217 E. 127 St. - Lament, IL 60439 
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 2S7-22SS j 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS-
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ L IGOS, CHIRURGIJA 

2 6 3 6 W . 71*1 St roe i 
Susitarimui; trec.. ketv.. šešt. 

436-5566 

Ofs. tat. 586-31 M ; namų 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straot 
Vai: pirm., antr. ketv. ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. VILUA R. KERĖLYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambor Chtropractlc — 
5522 S. WoM Rd. 

Westem Springs. I L 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

rot. kabineto k buto: OLympte 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., C i c e r o 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71at St. - Tol. 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. MIcNgan Ava., Sutte 3 2 4 Ir 
5636 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wsst 71 st Straot 

Tol. 434-1818 — Raz. 852-0689 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91 at Street 

Kabineto tol. RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

9r. Tumasonio kabinetą p o r o m * 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 St Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

2636 W. 71 st. S t , Chicago, III. 
Tol.: 436-0100 

11800 Southwsst Highway 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straot 

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

Kabineto tol. 776-2860, raz. 446-5541 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 566-7755 



Vasaros atsigavimas — 

TAUTINIS 
STIPRINIMAS 

Kiekvienerių metų vasarą 
prasideda stovyklos jaunimui. 
Ateitininkai renkasi Dainavoje, 
Wasagoje ar Kennebunkporte. 
Skautai turi savo gerai įrengtą 
Rako stovyklą. Rytų skautai 
naudojasi kitomis vietomis, Ka
lifornijos — savu išvykimu į kal
nus. Tai yra tikras vasaros metų 
atsigaivinimas, praleistos su 
vienminčiais ir vienaamžiais 
atostogos. Jeigu būtų stovyklos 
tik vasaros praleidimui, jos ne
pasiektų savo tikslo, kurį yra 
užsibrėžę stovyklų būstines 
rengusieji ar jas samdantieji 
vyresnieji. Jos turi tikslą aiškų 
— paruošti jaunimą idėjiškai, 
tautiškai, žmogiškai ir leisti 
kartu pasilsėti nuo miesto 
triukšmo. 

Jau dabar nebūtų galima de
juoti dėl stovyklų turimų pato
gumų. Visos stovyklavietės, jei 
jos nėra miesto namai, tai bent 
jaunimas gali pasportuoti, pasi
džiaugti draugų tarpe, pasiruoš
ti ateičiai būti vadovais. Stovyk
lose jie mokosi iš vyresniųjų ar
ba jau patys vadovauja mažes
niems vienetams, ateity jie jau 
vadovaus platesnei visuomenės 
daliai, jei tik bus kam vado
vauti. 

I stovyklas suvažiuoja ir iš to
kių gyvenviečių, kuriose yra 
mažai lietuvių šeimų, dar ma
žiau jaunimo, kuris draugautų 
tautiniu pagrindu. Stovykloje 
jie visi lygūs. Net ir tie, kurie 
temoka lietuviškai tik virtuvi
nės kalbos dalelytes. Čia jie 
išmoksta kartais ir ne taip 
gražių žodžių, bet išmoksta savo 
mintis reiškti lietuviškai, iš
moksta kalbėti įvairiais reika
lais ir jiems paaiškinti randa 
lietuviškų žodžių. 

Stovyklos nėra tik atgaivos 
vieta, bet ir auklėjimo, mokymo, 
kalbėjimo, savo minčių reiškimo 
gimtąja kalba vietovė. Ko 
nepajėgia išmokyti mokykla, tik 
šeštadieniais mokydama lietu
vių kalbos, tai turi pajėgti sto
vyklos', kasdien naudodamos tik 
lietuvių kalbą, tik lietuviškus 
žodžius net ten, kur jie nėra 
būtini, kaip valgyklose, miega
muosiuose ar žaidimuose. 

ANGLIJA DIDINA LĖŠAS GYNYBAI R-»?ties valandėlei 
Nežiūrint į V. Europoje plintančias gorbačiovines 
nusiginklavimo" miglas, D. Britanija modernina gynybą 

GYVENTI TARTUM 
AMŽINAI GYVENTUM 

Jaunimo stovykla neturi būti 
kasdieninė mokykla. Taip pat ji 
neturi būti tik palaidos minios 
pasilakstymas. Kiekvienas di
desnis būrys turi turėti savo 
tvarką, savo programą ir savo 
programos vykdymo metodus. 
Jaunuolis stovykloje turi rasti 
poilsio laiką, kad jis kitą vasarą 
kaip tik dar labiau trokštų vyk
ti į stovyklą ir ten dar daugiau 
išmokti, patirti, pabendrauti, 
ideologiškai pasiruošti. Užtat 
reikalinga stovyklai personalą 
paruošti iš anksto. Jaunesniųjų 
vadovai turi būti autoritetai, 
bet kartu draugai, atostogaują 
ir mokąsi drauge su visais sto
vyklos įnamiais. Kitaip net ge
riausios paruošties stovykla 
neduos norimų vaisių. Ojų nori 
tėvai, kurie į stovyklas leidžia 
savo vaikus, organizacijos, ku
rios organizuoja vadovus, vyres
nieji, kurie patys jau supranta 
stovyklų reikšmę. 

Stovyklavietės, kaip jau minė
ta, šiandien turi didesnius 
patogumus, negu juos turėjo 
prieš pora dešimčių metų. Bet 
neturėjimas programos ir noro 
suteikti poilsį ir siekti tautinių, 

kalbinių ir žmogiškų idealų su
kliudo net geriausioms stovyk
loms geresnes išdavas. Tų išda
vų nori tėvai, kad grįžę jų vai
kai parodytų laimėjimus, tų iš
davų nori ir jaunimo organizaci
jos, kurios deda visas organizuo
tas pastangas stovyklavietes ge
rinti, tobulinti ir padaryti pato
gesnes. Programas vadovai jau 
turi turėti raštu ar savo galvo
je prieš vykdami į stovyklas, 
kad atvykę stovyklautojai — 
jaunieji ar vyresni — rastų ne 
tuštumą, o pilną užsiėmimų lai
ką, nevarginantį ir neapsunki
nantį. 

Nekalbama apie suaugusiųjų 
stovyklas, į kurias suvažiuoja 
vyresniej i pagil inti savo 
ideologiją, pabendrauti, pabūti 
savųjų tarpe ir kartu pasilsėti 
po ilgų metų darbų ir rūpesčių. 
Čia kalbama tik apie jaunimo 
stovyklas, nes tik tokias galima 
vadinti tikru vardu. Jos rengia
mos ne materialiai, bet dvasi
niai patarnauti tėvams, jaunuo
liams ir organizacijoms, kurios 
jais rūpinasi. 

Kalbėdami apie jaunimo vasa
ros stovyklavimą, turime prieš 
akis turėti ir miesto gyvenimą 
su jo nelaimėmis, pavojais ir ne
gerumais. Mokslo metais jauni
mas turi mažiau progų pakliūti 
į sūkurį tokių draugų, kurie 
veda tik į blogą, kurie net ge
riausių tėvų gerus vaikus gadi
na. Miestų pavojus mes žinome, 
norime visi jų išvengti, norime 
jaunimą nuo jų apsaugoti. Bet 
ne visuomet pavyksta ir ne vi
suomet prisideda geru nugalėti 
blogį. Stovyklos reikalingos ir 
šiuo atžvilgiu. Reikia kurį laiką 
leisti jaunuoliams atitrūkti nuo 
miesto įtakos, nuo blogų drau
gų, nuo kliūčių veikti geram ir 
išvengti blogo. Jei stovyklos 
būtų tik tam vienam tikslui ren
giamos, jos turėtų savo didelę 
vertę ir atneštų našius vaisius. 

Miesto džiunglės, kaip jas yra 
pavadinęs auklėtojų vadovas, nė 
vienam neina į sveikatą auklėji
mosi atžvilgiu. Jos savaime 
įtraukia jaunuolį ypač vasarą, 
kai jam mokslas nerūpi, o dar
bai užima tik laiko dalį. Miestas 
vasarą atitraukia daugelį žmo
nių nuo kultūrinio darbo, nuo 
religijos, nuo ideologinio 
gilinimosi. Tai turi duoti sto
vykla bent jauniesiems ar kar
tais mažiesiems, kad jie pajustų 
pilnutinį gyvenimą nuo pat ma
žumės net atostogų metu. 

Stovyklose yra kapelionai, yra 
pamaldos, yra religinis auklėji
mas. Aplinka saugo nuo narko
tikais sugadintų jaunuolių ar 
nuo narkotikų pirklių ir parda
vėjų. Jie ieško tik pelno net iš 
mažamečių ar jaunamečių. Sto
vyklų programose tai turi būti 
numatyta, kad nestokotų nieko, 
ko normaliai bręstančiam jau
nuoliui reikia. 

Visi esame įsitikinę, kad lie
tuviškos skautų, ateitininkų ar 
net mišrios stovyklos, neturin
čios nieko bendro su ideologinė
mis organizacijomis, daro gerus 
darbus religijai, tėvynės meilei, 
savo tautos istorijos ir dabarties 
sunkumų pažinimui, aiškes
niam subrendimui. Nesunku 
matyti jaunuolius, buvusius sto
vyklose, ir juos atskirti nuo tų, 
kurių tėvai nepajėgia arba ne
nori tais turtais pasinaudoti. 

Pr. Gr. 

Prieš II pasaulinį karą 
didžiųjų pasaulio valstybių 
Karo aviacijos jėgos dar nebuvo 
pasiekusios tos techninės pa-

bei, vadovaujama; kaip ir dabar 
M. Thatcher, parodė, kad, 
nežiūrint NATO apsauginio 
lietsargio, dėl salų saugumo 

žangos, kuri išsivystė dėl totą- dera didinti ir moderninti savo 
linio karo. Nei karo, nei karinį kumštį. 
civilinės aviacijos lėktuvai 
tuomet dar negalėdavo nuskris
ti be kuro papildymo kelis 
tūkstančius mylių. Kurą-benzi-
ną tebuvo galima papildyti tik 
lėktuvui nusileidus aerodrome. 
Aerodromai tebūdavo įrengti 
tik ant žemės. 

Vykdant puolimus iš oro prieš 
hitlerinę Vokietiją, D. Britani
ja tarnavo JAV ir kitų prieš 
nacius kariaujančių karo aviaci
jos junginiams, lyg koks „mil
žiniškas lėktuvnešis". Į jį po 
atliktų puolimų prieš „ašies jė
gas" sugrįždavo pažeisti ar svei
ki kovos lėktuvai. Tuo būdu 
Anglija kare prieš nacius suvai
dino labai svarbų vaidmenį. Ir 
šiandien D. Britanijos salos, 
žvelgiant į būsimo ir galimo 
karo reikalavimus, suvaidins ne 
mažesnę rolę už suvaidintą II 
pas. karo metu. 

Permato bolševikų užmačias 

Tikriausia visi žino, kad D. 
Britanija, kaip ir beveik visos V. 
Europos mažutės ir didesnės 
valstybės, priklauso NATO 
(North Atlantic Treaty Organi-
zation) sąjungai, kurios vyr. 
būstinė yra Briuselyje Belgijo
je. Šios sąjungos pagrindinės 
jėgos yra JAV ekspedicinė 
kariuomenė V. Europoje ir V. 
Vokietijos stiprios ir draus
mingos žemyno karinės pajėgos. 
Tad prieš pusantrų metų tarp 
JAV ir Sov. S-gos pasirašius ir 
dalinai įvykdžius INF (Inter-
continenetal Nuclear Forces) 
susitarimą, atrodytų, kad D. 
Britanija galėtų lengviau 
atsikvėpti ir neskirti tiek daug 
pinigų savo karinėms jėgoms 
stiprinti. Juoba, kad Anglijai 
nuo 1982 m. balandžio ligi bir
želio 14 d. teko kariauti prieš 
Argentiną, mėginusią iš Angli
jos jėga atsiimti argentinie-
čiams tariamai priklausomas 
Falklandų-Malvinas salas. 
(Past. Malvinas vardu šias salas 
vadina Argentina, aut.) 

Sis toli nuo Anglijos bazių, 
maždaug už 8,000 mylių, 
atstumo prasidėjęs karas to 
meto konservatorių vyriausybei 
kainavo milžiniškas pinigų su
mas, kas žymiai atsiliepė į visos 
salos ūkinį stovį. 

Ši pamoka Anglijos vyriausy-

Savaitraštis „Aviation Week 
& Space Technology" 1989.V.8. 
laidoje rašo, kad ,D. Britanijos 
vyriausybė, paskelbdama visuo
menei savo 1989 90 m. karinių 
išlaidų biudžetą siekiantį 
34,847 bilionus, nurodo, kad iš 
šios sumos 14.000 bil. bus 
skiriama naujų ginklų išvys
tymui ir kariuomenės ginklavi
mui". 

Straipsnio autorius D.A. 
Brown pabrėžia, kad būsimasis 
karinis biudžetas būsiąs 1,600 
bil. didesnis negu šiems rei
kalams skir tas biudžetas, 
1988-89 m. Iš to yra išvada, kad 
Anglijos vyriausybė atsisakė 
savo ankstyvesnio sprendimo 
nedidinti karinio biudžeto.. 
Britų atsakingi pareigūnai yra 
pareiškę, kad šie biudžeto išlai
dų padidinimai yra būtinai 
reikalingi, kad esamos progra
mos būtų išlaikytos reikalinga
me aukštyje. 

Vyriausybė toliau pranešė, 
kad ir būsimųjų dviejų metų ka
riniai biudžetai būsią šiek tiek 
aukštesni ir taip pvz. 1990-91 m. 
karo biudžetui numatyta 36,658 
bilijonai išlaidų, o 1991-92 m. 
biudžetas pasieks 38,000 bil. 
dolerių išlaidų karo reikalams. 

Gynybos ministras aiškina 

Gynybos sekretorius George 
Younger šia proga spaudai 
pranešė, kad NATO ir Anglija 
negali pasitenkinti ir pasitikėti 
kieno nors (past. suprask p. 
M. Gorbačiovo paskutiniais pa
reiškimais apie sovietinių 
karinių jėgų mažinimą — aut.) 
visuomenės poreikiams pa
skleistais gražiais žodžiais... Kai 
tuo pat metu Varšuvos pakto 
jėgos Europoje turi sutelkę žy
miai pranašesnes žemyno ir oro 
karines pajėgas. Ir šis prana
šumas liks ir tada, kai M. Gor
bačiovo skelbti pajėgų sumaži
nimai bus pilnai įvykdyti. 

Ministeris G. Younger taip 
pat gynė NATO trumpų ats
tumų branduolinių raketų 
sumoderninimo būtynybę. Jis 
pabrėžė, kad „šios pajėgos 
pastoviai tarnauja sukliudyti 
karo grėsmę Europoje". 

George Younger nuomone M. 
Gorbačiovas siekiąs panaikinti 
branduolinius ginklus Europo

je. Tačiau esamomis sąlygomis 
V. Europa panaikinus šiuos 
ginklus netaps saugesnė. Nuo 
galimo užpuolimo besiginanti 
sąjunga turi turėti strateginius 
branduolinius ginklus ir ne 
s t ra teg in iams poreikiams. 
„Galimas dalykas, kad, laikui 
bėgant, mums nebus didelio 
reikalo laikyti tokias stambias 
šių ginklų atsargas. Bet dabar
tiniai ginklai turi būti tokie, 
kaip galima labiausia atitinką 
modernios technikos reikalavi
mams", kalbėjo G. Younger. 

„Sovietai ir toliau moderni
zuoja savo branduolines ir kitas 
karines jėgas. D. Britanija be to 
yra didžiai susirūpinusi sovie
tinio cheminio ginklo pajėgumu. 
Pastarasis yra moderniškiau
sias ir didžiausias visame 
pasaulyje". 

Aviacijai liūto dalis 

Iš minėtų 14,000 bil., beveik 
trečdalis skiriama naujiems 
lėktuvams ir juos aptarnaujan
čioms tarnyboms bei 1,100 bil. 
aeronautikos tyrinėjimų išvys
tymui. Didžioji tų pinigų dalis 
yra skirta Europos lėktuvo-nai-
kintojo įsigijimui. 

Šiai lėktuvų grupei priklauso 
anksčiau užsakytieji 53 Panavia 
Tornado GR puolamieji lėktuvai 
ir 55 Tornado F-3 apsigynimo 
lėktuvai. Be to bus įsigyti 60 
britų gamybos Harier GR-5 arti
mos paramos lėktuvų ir kelio
lika Boeing E-3 orinės žvalgybos 
ir įspėjimo lėktuvai. Lakūnų 
apmokymui bus nupirkta 118 
Tucan tipo mašinų. Taip pat pir
moji Harier GR-5 tipo lėktuvų 
eskadrilė jau šiais metais bus 
įtraukta į aktyvią tarnybą. 
Karo laivynas šiais metais pra
turtės 7 Westland — Sikorsky 
Sea King tipo helikopteriais. Be 
to britų gamybos vertikaliai ky
lantys Harier naikintojai pla
nuojami įtraukti į aktyvios 
Karo aviacijos eskadrilių eiles. 

Taip pat ir britų žemyno jėgos 
praturtės 16 naujų VVestland 
Lynx kautynių paramos heli
kopteriais. Ir dar daugiau kaip 
tuzino tokio tipo helikopterių 
yra perdirbama iš anksčiau 
įsigytų modelių. 

Šiuo metu yra baigiami 
statyti du Vanguard klasės 
nardlaiviai, ginkluoti JAV 
gamybos ,Trident" strategi
nėmis branduolinėmis rake
tomis. Be to dar du tokios klasės 
laivai yra planuojami statyti 
artimiausioje ateityje. 

Vagies pavyzdys buvo kla
sikinis primityvioje kate-
chezėje. Jį, kaip matėme, nau
dojo apaštalai Paulius, Petras, 
Jonas, veik tais pačiais žodžiais, 
kada įspėjama budėti. Vagies 
atėjimas visuomet yra nelaukia
mas, staigus, netikėtas, taigi 
netikras, nenumatytas. Taigi 
čia palyginamas su Viešpaties 
atėjimu. Vagies vaizdas, turįs 
reikšti garbingą Viešpaties 
atėjimą, gali atrodyti nelabai 
tinkamas ir garbingas. Bet, 
kaip teisingai pastebi egzegetai, 
Žmogaus Sūnus čia nelygi
namas su vagimi, bet tik su va
gies netikėtu pasirodymu. Tokio 
palyginimo tikriausiai nebūtų 
darę Kristaus mokiniai ir 
apaštalai, jei jo nebūtų panau
dojęs pats Mokytojas. 

Apie garbingo Viešpaties 
atėjimo laiką pirmieji krikščio
nys turėjo klaidingą supratimą. 
Jie gyveno tos paskutinės 
dienos baime ir vieni kitus pasi
ragindavo budėti paslaptingais 
aramaiškais žodžiais „Maran 
atha" — tai reiškia „Mūsų Vieš
pats ateina!" 

Bet ne tik pirmiesiems krikš
čionims Kristaus įspėjimas 
budėti yra taikomas, bet ir 
mums visiems, belaukiant 
paskutinės pasaulio dienos 
Kristaus garbingo pasirodymo, 
bet ir visuomet, nes Viešpats 
nuolat beldžiasi į mūsų širdies 
duris, mus šaukia visose 
gyvenimo aplinkybėse. Ypač jis 
ateis paskutinę mūsų gyvenimo 
valandą, kuri bus amžinybės 
pirmoji valanda. Ji yra taip pat 
netikra, nežinoma. Bet ji bus 
tikrai mūsų gyvenimo pabaiga, 
susitikimas su Kristumi. Todėl 
šv. Petras rašo pirmiesiems 
krikščionims: „Visų dalykų 
galas arti. Todėl būkite santū
rūs ir blaivūs, kad galėtumėte 
melstis. Visų pirma turėkite 
apsčiai meilės vieni kitiems, nes 
meilė uždengia nuodėmių 
gausybę" (I Pt. 4, 7). Apaštalas 
šiais žodžiais ragina sutikti savo 
gyvenimo pabaigą su meilės 
darbais, nes kiekvienam galas, 
tai yra mirtis, netolima. 

Taigi krikščionio gyvenimas 

Mano nuomone, iš šių pasta
bų galima susidaryti vaizdą, 
kad orinio ginklo svarba visą 
laiką auga ir nuo jo aukšto 
techinio lygio gali priklausyti, 
kuri pusė nulems šias varžybas. 

a.b. 

yra nuolatinis budėjimas del bū
simo susitikimo su Viešpačiu 
tiek pasaulio pabaigoje, tiek 
mirties valandoje. 

Kad pirmieji krikščionys buvo 
labai susirūpinę tos paskutinės 
dienos atėjimu, norėjo žinoti, 
kada tas įvyks, matyti iš šv. 
Pauliaus laiško tesalonikie-
čiams, kur apaštalas ramina 
juos: „Dėl laiko ir valandos, 
broliai, nėra reikalo jums rašyti. 
Jūs patys gerai žinote, kad 
Viešpaties diena užklups lyg va
gis naktį. Kai žmonės kalbės: 
,Gyvename ramiai ir saugiai ', 
tada juos iš t iks ne t ikė tas 
žlugimas" d Tes. 5, 1-3). 

Kaip matome, apaštalas Pau
lius, r amindamas tesaloni-
kiečius apie laiką nieko naujo 
negali pasakyti, tik dar kartą 
įspėti, kad toji paskutinė diena 
bus netikėta, kaip vagis naktį. 
Apaštalas tad kartoja Viešpa
ties įspėjimą — budėti ir guodžia 
susirūpinusius; „Jūs esate švie
sos vaikai, dienos vaikai (o ne 
paskendę tamsoje, kada vagys 
siaučia)... Paskutinei dienai, 
būkime blaivūs ir dėvėkime 
tikėjimo bei meilės šarvus ir iš
ganymo vilties šalmą. Juk 
Dievas paskyrė mus ne tam, 
kad užsitrauktume rūstybę, bet 
kad įsigytume išganymą per 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų" (I 
Tes. 5, 1-9). Kas gyvena 
krikščioniškai pagal Jėzaus 
mokslą, tam nėra baisi ana 
nežinomoji diena. Tinka tad 
gražus asketinis paraginimas: 
„Taip gyvenk, tarsi kasdien 
mirtum; taip darbuokis, kad 
tarsi amžinai gyventum". 

Aš tikiu Dievą... Gražiausia 
žmogaus laimė yra ištirti daly
kus, kuriuos galima ištirti ir 
ramiai pagerbti tuos, kurių ne
galima ištirti. 

J. W. Goethe 

PANAMIEČIAI 
NELEGALIAI SEKAMI 

Amerikoje gyveną panamie
čiai skundžiasi, jog juos seka 
JAV FBI, klausydami telefo
ninių pasikalbėjimų, slaptai 
braudamiesi į jų butus per 
langus ir trukdydami darbovie
tėse. Dvi panamietės yra pada
vusios tokį skundą VVashingto-
no juridiniam teismui. 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 
KONSTANCIJA VALIUSKIENĖ-LELESIŪTĖ 
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1915 m. Kauno komendanto Grigorjevo įsakymu 

bažnyčia susprogdinta. Visi meno kūriniai išgraibstyti, 
išvežti į kitus kraštus. Tik maža dalis teko Kauno 
muziejui. Fischeris, vokiečių knygyno savininkas, 
nupirko kuone 8,000 vertingų XVII-XVIII amž. knygų 
ir padovanojo Vytauto Didžiojo universitetui. 1936 m. 
parapijos pastatytos baroko stiliaus bažnyčios bokštai 
šviečia kalno viršūnėje. Pilies rūmai buvo aptvarkyti 
1959 m. ir pritaikyti įstaigoms bei institutams. 

gulbių ir žmonių. Nepriklausoma Lietuva 1939 m. 
Kulautuvoje apgyvendino dalį Lietuvon atbėgusių, 
internuotų lenkų karių. Užėję bolševikai juos ištrėmė 
į Sibiro koncentracijos stovyklas. To pačio likimo sulau
kė ir Palangoje apgyvendinti lenkai. Kas žino, kiek jų 
grįžo namo. 

Tarp Kulautuvos ir Vilkijos yra senas, 1559 m. 
raštuose minimas Batniavos kaimas. Ar tai tik nebus 
nadruvių-prūsų genties, atbėgusių nuo juos persekio

jančių kryžiuočių, gyvenvietė? 
Vilkijos bažnyčios bokštai, užkopę aukštai ant 

kalno, žvalgosi po istorinėmis įvairenybėmis gausią 
apylinkę. Čia gyvenę mūsų protėviai paliko mums 
dovanų iš akmens, žalvario, geležies amžiaus. Jos atras
tos prie Vilkijos Kartuvių kalno. 

Lietuvoje yra daug kalnų, kalnelių, o miestuose 
aikščių pavadintų „Kartuvių" vardu. Už tai reikia 
„padėkoti" Lietuvos okupantams. Jie įkūrė tuos Skersai Nemuną Zapyškis su senąja bažnyčia. Ji 

išpopuliarėjusi kaip Vytauto bažnyčia. Tačiau istoii- kalnelius, aikštes po sukilimų prieš priespaudą, uz 
kams nėra galutinai aišku, kas ir kada ją statė, laisvę, prieš baudžiauninkų vergiją. Kartuvių, kaip ir 

ŠVINAS KENKSMINGAS 

Nauji duomenys rodo, kad net 
ir labai maži kiekiai švino gali 
neigiamai paveikt i va ikų 
augimą, protinį vystymąsį. 

Švinas atsiranda citroniniuose 
vaisvandeniuose, laikytuose ke
ramikiniuose ąsočiuose, kurių 
glazūroje net ir pagal dabar
t inius s tandartus leistinas 
kiekis švino neigiamai vaikus 
paveikė. 

Žinoma, kad ąžuolo sakykla yra iš 1587 m. Didžiajame 
altoriuje yra Jėzaus paveikslas. Žmonės pasakoja, kad 
dar prieš 1655 m. Nemunas atplukdė medinę briedžio 
galvą. Tarp jo ragų buvo šis senas paveikslas. Jis 
laikomas stebuklingu. Jau 1677 m. prie jo kabėjo 165 
dėkingumo votai. Prie sienos prikabinta briedžio galva. 
Ar tai ši medžio skulptūra nešė Kristaus paveik-lą baž
nyčiai? Didysis altorius aptvertas medine tvorele — gro
telėmis. 1812 m. Napoleono kariai apnakvydiro savo 
arklius, kurie apgraužė grotelių viršutines lente es. Da
bar bažnyčia yra istorinis paminklas ir pam.ldoms 
nenaudojama. 

Kulautuva — jaukus kurortas. Kvapnūs pušynai. 
Sausas, saulėtas švaraus smėlio paplūdimy? Sana
torijos, mokykla, koplyčia, žavus tvenkinys,metiiamas 

Golgotos vardai surišti su kančia, skriauda, auka. 
Dėl nuolatinio kryžiuočių veržimosi į Lietuvą 

žmonės neapgyveno Nemuno kairiojo kranto. Išaugo 
didžios girios, išsiplėtusios pietinėje Lietuvoje. Jos 
vadinamos dykra. Tik pakirtus ordino galybę, išdrįso 
žmogus įeiti į tas girias. Žygimantas Augustas, Vytau
to brolis, nuomavo jas vokiečių pirkliams. Jie samdė 
kirtėjus, apgyvendino juos miške pastatytose būdose. 
Dar ir dabar Sūduvoje yra vietovių, „Būdomis" 
vadinamų: „Ąžuolų Būda". „Salemos Būda" ir t.t. 
Plaukė Nemunu į Europos vakarus Lietuvos giria. Lai
vų aukštais stiebais virtusios, skrido per Atlantą mū
sų pušys. 

1862-64 m. Vilkijoj gyveno kun. Ant. Juška. Rasi 
dar ir jo namą (Kauno Mažoji gt. Nr. 2). Jis ne tik Dievo 

žodžio skleidėjas, bet ir tautosakos, ypač dainų, šokių, 
žodyno medžiagos rinkėjas. Bajoras Juškevičius pasi
vadino Juška. Jis paprastų žmonių draugystę labiau 
mėgo ir vertino, negu bajorų beprasmį laiko eikvojimą. 
Todėl jo kaimynai laikė jį keistuoliu, kad jis ne
bendrauja su jais prie kortų, prie išgėrimų. O vysk. M. 
Valančius džiaugėsi jo darbu ir skatino atspausdinti 
tautosakos rinkinius. 

Kun. Juška už dalyvavimą 1863 m. sukilime buvo 
įkalintas. Atgavęs laisvę, vėl grįžo į parapijos darbą ir 
toliau rinko tautosaką. Jis rašydavo tautosaką ant 
lapelių. Kataloguodavo, suverdamas juos ant siūlo ir 
kabindamas kambaryje. Kaimiečiai tai pamatę, ste
bėjosi kunigėlio turtu, gausiais jo pinigais, kuriuos net 
vėdinti reikia. Tikrai, surinktoji tautosaka buvo jo 
visas turtas. Ne tik jis, bet ir jo brolis, taip pat kuni
gas, visus išteklius jos išleidimui atidavė. Surinko 
daugiau negu 5600 tekstų, apie 2000 melodijų. Kuo 
vokiečiams buvo broliai Grimai, tuo Lietuvai broliai 
Juškai. Jie išsaugojo dalį mūsų protėvių sukrauto 
kraičio. 

Prie Vilkijos kovojo ir buvo suimtas 1863 m. 
sukilimo vadas kun. A. Mackevičius. Rusai, neišgavę 
iš jo kitų sukilimo vadų pavardžių, pakorė kun. A. Mac
kevičių Kaune prie dabartinių laiptų į Ukmergės 
plentą. Jis buvo 35 metų amžiaus. 

Maironio apdainuotoji Dubysa įteka į Nemuną prie 
Seredžiaus. Miestelis Įsispraudęs tarp Peštvės, apsupa 
piliakalnį, tarsi saugotų Lietuvos praeitį. Čia gimė 
kompozitorius Stasys Šimkus, kurio kūrybos šaknys 
išaugusios lietuvių liaudies dainų melodijose. 

Padavimuose pasakojama, kad. kryžiuočiams užka
riavus prūsus, senieji lietuvių religijos dvasininkai 
atsikėlė į Seredžių ir įkūrė savo šventovę Romuvą. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. birželio mėn. 24 d. 

HORIZONTAI 
KAI PRAEITIS 
ATSIŠAUKIA 

Šį pavasarį ar vasarą, šalia 
kitų, apvalias kunigystės 
sukaktis švenčia ir trys čia 
rašančiam artimai pažįstami 
dvasininkai. Birželio 11 d. 
Chicagoje 50 m. kunigystės 
sukaktį paminėjo iš mano gim
tosios parapijos kilęs dabartinis 
Brighton Parko liet. parapijos 
vikaras kun. Fabijonas Kireilis. 
Liepos 30 d. Dominikonų bažny
čioje JAV sostinėje Washing-
tone 50 m. kunigystės sukaktį 
minės sostinės lietuvių 
kapelionas kun. dr. Tomas Žiū
raitis. Tą pačią birželio 11 d., 
kaip ir kun. F. Kireilis, tik ne 
50 m., o 40 metų kunigystės 
sukaktį paminėjo buvęs mano 
bendraklasis Panevėžio vyrų 
gimnazijoje, dabartinis Amster
damo, NY, liet. parapijos kle
bonas kun. Kęstutis Balčys. 

Visų trijų sukakčių proga, 
nors apie Kireilį ir Balčį jau 
buvo rašyta, o Žiūraitį dar teks 
kai kuriuose laikraščiuose pla
čiau paminėti, noriu ir aš vienu 
kitu prisiminimu pasidalinti. 
Apie kun. Fabijoną ir jo pastora
cinį darbą taiklų straipsnį 
parašė kun. A. Saulaitis, SJ, 
ypač iškeldamas jo retą pasi
aukojimą karo pabaigoje į 
vokiečių kariuomenę darbams 
sugaudytiems lietuviams. Nuo 
savęs pridėsiu tik tiek, ko kun. 
Antanas nežinojo ar nepaste
bėjo, kad F. Kireilis gimė Kup
rių kaime, Vabalninko parap. 
gausioje ūkininko šeimoje, ir 
kad mūsų gimtoji Vabalninko 
parapija Lietuvai išaugino 
keturis ministerius — Galva
nauską, Sakenį, Petrulį, Karob-
lį — ir apie tuziną kunigų, jų Į 
tarpe ir dabartinį Vilniaus 
katedros kleboną prel. K. 
Vaciliauską. Iš to tuzino kunigų 
tik vienas kun. F. Kireilis, karo 
audroje vysk. K. Paltaroko 
paskatintas t r auk t i s , yra 
Vakaruose. 

Grįžtant prie sukaktuvininko 
kun. K. Balčio, reikia prisi
minti, kad jam, kaip Ameriko
je gimusiam, tiesiog stebuklo 
dėka dar 1947 m. nusišypsojo 
laimė iš t rūkt i iš Stalino 
valdomos Lietuvos ir sugrįžti į 
Ameriką. 1959 m. viename sa
vaitraščio „Darbininkas" nr. K. 
Balčys apie savo paskutinį susi
tikimą su Panevėžio vyskupu K. 
Paltaroku rašė: 

„... Dabar geriausia proga 
pasiteirauti ir mano paties šven
timų reikalais. Apie tai užsi
minus, vyskupas lyg ir susimąs
tė, pagaliau labai nuoširdžiai 
prabilo: 

— Tikiesi už kelių savaičių 
vykti Amerikon. Patariu tau 
likti laisvam. Tenai turėsi pro
gos apsispręsti. Ten kitas kraš
tas, kitos gyvenimo sąlygos... 
Esi muzikas, taigi jautrios sielos 
žmogus. Net ir nelabai jautriam 
žmogui kunigystės pareigos yra 
sunkios... 

„Vėl įtikinėjau vyskupą, jog 
nesu jau toks jausmų žmogus. O 
Ekscelencija tada ker ta 
stipriausią smūgį: 

— Atvirai sakau: tavo vietoje 
būdamas, dabar subdiakonato 
neimčiau. 

„Tyla. Mano akys pilnos 
ašarų. Nejaugi? Pagaliau 
vyskupas nutraukia nejaukią 
tylą: 

— Jei su ašaromis prašai, tai 
gerai, sutinku. Rytoj pradėki 
rekolekcijas... 

— „Lyg akmuo nuslinko nuo 
mano širdies. Atsisveikinu su 
angelišku džiaugsmu, skubu 
namo. Toks tai buvo mano 
pasikalbėjimas su Didžiuoju 
Ganytoju... Nuostabi tai asme
nybė. Myli jį visa Lietuva. 
Myliu ir ai. . .", taip prieš 30 m. 
rase kun. K. Balčys. 

Kai dar prieš tai, apie 1953 
m., Kęstutis, 1949 m. jau 

Amerikoje gavęs kunigystės 
Šventimus, bene pirmą kartą 
apsilankė Chicagoje, mudviem 
teko ilgokai pasikalbėti, kas 
nutiko bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje mums pasitraukus. 
Kun. Kęstutis, pastatęs vieną 
sąlygą, kad apie tai viešai nieko 
nerašyčiau, daug ką papasako
jo. Duotą žodį ištesėjau. Tačiau 
dabar, kada ir okup. Lietuvos 
spauda pasidarė labai atvira ir 
kartu įdomi, tai ir aš drįstu atsi
versti 1953 m. pageltusius 
užrašus ir atskleisti mažutį, bet 
šiuo metu reikšmingą epizodą iš 
tuomet inių kun. Kęstučio 
pasakojimų. 

1946 m. vasarą važiuojant į 
primicijas Vabalninke, prie 
Palėvenėlės bažnytkaimio teko 
turėti nemalonumų. Tą naktį 
partizanai buvo ištuštinę vietos 
pieninę ir kitą rytą apylinkė 
jau buvo pilna milicininkų bei 
enkavedistų. Kęstutis, būdamas 
Amerikos pilietis ir nenorė
damas tos pilietybės netekti, ne
buvo išsiėmęs tarybinio paso. 
Prie Palėvenėlės jį kareiviai su
stabdo ir reikalauja paso. Jei jo 
neturi, ta i esi šnipas ar parti
zanas. Tuojau areštuoja. Tačiau 
raudonarmiečiui ištiesti penki 
červoncai jį tąsyk laimingai iš
gelbėjo. Taip ir pasiekė Vabal
ninką. Ten,bažnyčioje vykstant 
jauno kunigo primicijoms, tur
gaus aikštėje gulėjo numesti 
trijų partizanų lavonai. 

Šiandien jau drąsu atskleisti 
faktą, kad tada gimtosios 
parapijos bažnyčioje pirmąsias 
Mišias aukojo dabartinis 
Vilniaus arkikatedros klebonas, 
prieš ta i ar ne 20 metų sovie
tiniam gulage praleidęs prel. 
Kazimieras Vasiliauskas, 

I vienas iš tuzino kunigų, kilusių 
iš Vabalninko parapijos. 

Los Angeles vyresniųjų lietuvių pokylyje, įvykusiame birželio 1 d. Tautiniuose namuose. Iš kair. 
sėdi G. Žaliūnienė, LB Vakarų apygardos vicepirm. N. Pupienė, A. ir L. Mažeikos, O. Kantienė, 
V. Ruzgienė, O. Ruzgienė. Stovi A. Ariene ir S. Šakiene. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

ŽODIS ATIDARANT 
TREMTINIŲ PARODĄ 

Birželio 12 d. Istorijos ir etno
grafijos muziejuje Vilniuje buvo 
atidaryta Tremtinių paroda. Ją 
dominavo didžiulis Sovietų 
Sąjungos žemėlapis su kryže
liais tose vietose, kur Vilniaus 
radijo diktoriaus žodžiais „iš 
gražios Lietuvos žmonės staiga 
buvo išvežti į pirmykštes 
negyvenamas šiaurės žemes". 
Parodos atidarymo proga per 
Vilniaus radiją transliuotą žodį 
tarė Vilniaus arkikatedros 
klebonas prel. K. Vasiliauskas, 
kur ryškiai buvo jaučiamos 
užuominos apie pokario Lie
tuvos partizanus, kurių lavonai 
gulėjo turgaus aikštėje ir jam 
aukojant pirmąsias Mišias. Štai 
tos kalbos ištraukos: 

„Šiandien mes susirinkome 
pagerbti tuos, kurie per 50 metų 
buvo laikomi be pagarbos, o mes 
buvom juos pamiršę. Pokario 
metais, kai vyko tie nepaprastai 
dramatiški įvykiai mūsų tėvy-

PAS LOS ANGELES 
VYRESNIOJO AMŽIAUS 

LIETUVIUS 

Nuo praėjusių metų pradžios 
Tautinių namų mažojoj salėj 
penkias dienas savaitėje veikia 
vyresnio amžiaus lietuviams 
valgykla, kur kasdien susirenka 
50-60 žmonių ir už 1.25 dol. 
gauna šiltus pietus. Metinę 
sukaktį atžymėti birželio 1 d. 
šių namų didžiojoj salėj buvo 
surengtas pokylis, į kurį atvyko 
ir miesto vyresniųjų piliečių glo
bos atstovai. Ta proga maistas 
buvo pagerintas, o Tautinių 
namų valdyba, kurios pirm. yra 
J. Petronis, pokyliui davė nemo
kamai vyno. 

Svetainės vedėja A. Arienė 
pasveikino svečius, padėko
dama Tautinių namų valdybai 
už leidimą naudotis sale ir už 
nuotaikai pagerinti dovanotą 
vyną. LB apylinkės vardu A. 
Audronis dėkojo svetainės 
vedėjai ir jos savanorėms 
talkininkėmis už gražiai atlie
kamą darbą. Buvo susirinkę 
arti 120 asmenų. 

Pokylyje dalyvavo ir Nijolė 
Pupienė, LB Vakarų apygardos 
vicepirmininkė socialiniams rei
kalams. Be šios valgyklos jos 
žinioje yra ir kraujo spaudimo 
matavimas, atliekamas maž
daug kartą per mėnesį Šv. Kazi
miero parapijos mokyklos patal
pose, kur ji pati su talininkė-

pirm. J. Petronis t a proga 
padovanojo tortą, kuriuo visi 

mis sekmadieniais po Mišių in- i pasivaišino. 

lietuviai į šią svetainę 
susirenka ne tik pietus paval
gyti, bet tu r i sąlygas ir 
socialiniam pabendravimui. 

Ig. M. 

LOS ANGELES 
ABITURIENTAI 

Andrius Juozas Gedminas 

Andrius baigė Escondido H.S., 
kurioje priklausė vandensvy
džio komandai, plaukė, ir su 
„cheerleading pep squad" da
lyvavo įvairiose varžybose. 
Mokėsi ir Vasario 16-tos gimna
zijoje, Vokietijoje. Andrius taip 
pat labai gerai baigė modeliavi
mo mokyklą ir dabar modeliuo
ja vyrų rūbus. 

Jis lankė lituanistinę mokyk
lą septynis metus, yra ateitin-
kas, ir dalyvavo stovyklose Ca-
lifornijoje ir Dainavoje. 

Dalyvavo įvairiuose būreliuose, 
Model United Nations konferen
cijoje, ir praleido savaitę Wa-
shington, D.C., studijuodama 
Amerikos vyriausybės veiklą. 
Priklausė „Dean's List", 11-tą 
skyrių praleido Vokietijoje, 
Vasario 16-toje ir mokslo metus 
baigė antra mokine. 

tensyviai darbuojasi ir reikale 
pataria. 

Svetainėje atžymimi ir kiti 
svarbesnieji įvykiai. Birželio 12 
d. čia buvo gražiai sutiktas poe
tas Bernardas Brazdžionis, tik 
ką grįžęs iš ok. Lietuvos, kur jis 
Vilniaus aerodrome buvo trium-
fališkai sutiktas, pagerbtas, 
dalyvavo literatūros vakaruose 
Vilniuje, Kaune ir kituose mies
tuose. Ta proga paskubomis 
buvo išleista 100 tūkstančių 
tiražu jo Poezijos pi lnat is , 
papildyta Vaidilos Valiūno 
eilėraščių serija. Kaip iš 
gaunamų laiškų sužinome, ši 
Bernardo Brazdžionio eilėraščių 
knyga jau tapo deficitine preke 
ir norint ją įsigyti, tenka mokėti 
trigubą kainą. Brazdžioniai 
visus susirinkusius į pagerbimą 
apdovanojo parvežtais saldai
niais ir tėvynėje kepta duona. 
Sutikimo koordinatorius buvo 
A. Audronis. Jo pakviesta V. 
Barmienė poetą Bernardą ir 
Aldoną Brazdžionius nuošir
džiai pasveikino. Buvo įteikta 
gėlių. Už Brazdžioniu sveikatą 
išgerta šampano, sugiedota 
„Ilgiausių metų". 

Poetas trumpai padėkojo ir 
parodė atsivežtus iš Kauno ir 
Vilniaus tenai išeinančius laik
raščius, su atspausdintais ap
rašymais apie jo lankymąsi 
Lietuvoje po 45 metų ir drama
tišką sutikimą. Tautinių namų 

Birželio 13 svetainėje buvo 
pagerbti Antanai. Jų pavardes 
perskaitė vyriausias amžiumi 
Antanas Audronis; kiti An
t a n a i : Vosylius, Sturonas, 
P inkus , Bulota, Skirius. 
Audronis, kalbėdamas sakė, 
kad jis didžiuojasi, gavęs šio 
iškalbingo vienuolio pamoks
lininko vardą ir su humoru 
pridėjo, kad kartais ir mums 
tenka būti pamokslininkais 
savo šeimose. Visiems An
tanams palinkėta sveikatos, 
išgerta vyno, sugiedota „Il
giausių metų". 

Atvykęs V. Zelenis plačiai 
painformavo apie lietuvius 
buriuotojus trimis jachtomis 
a t l iekančius transatlantinę 
kelionę Klaipėda - New Y orkas. 

Los Angeles vyresnio amžiaus 

nėję, vienas mūsų bendraamžis 
poetas toli nuo jos parašė šiuos 
žodžius: ,Mūs tauta tik ramių 
žemdirbių,/ O kur barsčiusi 
kaulus šventus,/ Kiek išklau
siusi žodžių niūrių,/ Gindamas 
panemunių krantus'. 

„Šiandien ir norime kalbėti 
apie tuos, kurie išbarstė savo 
kaulus, gindami panemunių 
krantus, mes norime šiandien 
tarti tiesos, meilės ir pagarbos 
žodžius tiems, kurie jų seniai 
yra nusipelnę. Norime šiandien 
pasakyti visam pasauliui ir 
kiekvienam lietuviui, kad jie 
yra nekalti... Mes žinom, kokia 
tai tautos tragedija, kad pačių 

geriausių, pačių gabiausių jos 
vaikų tų įvykių metu mes 
netekom. Tad šį šventą vakarą, 
kada mus visus jungia meilė ir 
pagarba tiems nekaltiems ir do
riems mūsų tautos vaikams, 
mes irgi turim iškelti klausimą: 
kas kaltas?... Baigdami mes dar 
kartą norime su jumis drauge 
nusilenkti mūsų brangiems tau
tos kankiniams, pasakyti ačiū 
tiems, kurie ištvėrė, pasakyti 
amžiną atilsį tiems, kurie ne
grįžo, ir palinkėti, kad mūsų 
tautos niekad tokia tragedija 
nebeištiktų... Tegu jie mūsų 
tautos būna gerbiami, mylimi ir 
niekad neužmirštami". 
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Andrius žada studijuoti 
Palomar College, o po kelių 
metų persikelti į University of 
California, San Diego.'Šią vasa
rą keliauja į Vilnių. 

Teresytė Elena Giedraitytė 

Teresytė baigė Immaculate 
Heart H.S. Hollywoode. 

Teresytė baigė lietuvišką 
mokyklą su atestatu ir buvo ap
dovanota naujai įsteigta moky
tojos a.a. Onos Razutienės pre
mija — ta i Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos garbin
giausias pažymėjimas. Aktyviai 
veikia skautų ir ateitininkų 
organizacijose; dvejus metus 
buvo Moksleivių ateitininkų 
valdybos sekretore, o dabar yra 
pirmininkės pareigose. Sto
vyklauja Dainavoje su atei
tininkais, o Rakė ir Rambyne su 
skautais. Yra narė L.A. Dramos 
sambūrio ir šiais metais vaidino 
jo s tatytame veikale Los 
Angeles ir Chicagoje. Dalyvavo 
dviejose Šokių šventėse. Pri
klauso L.A. Jaunimo sąjungai, 
rašo spaudoje ir retkarčiais 
talkina lituanistinėje mokyk
loje. 

(Nukelta į 6 psl.) 

I N T E R N ATIONAL, 
I N D U S T R I E S 

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti 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 apje šį išimtinį patarnavimą. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE jZai^ai^ 
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 Roberto Road 
Palo* 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 

1ta» EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

8904 Maskva 1 nkt \J.t~:+-

fgUMi 
LEN0ER 

8905 

8906 

8907 

8908 

ZE^sCJB***™. nkt.. Viena 3 nkt., liepos 13-28 d. 
New Yorko: $2,386.00 

Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 
I* Čikagos: $2,388.00 I i New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d. 
I i Čikagos: $2,498.00 I i New Yorko; $2,386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt.. Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d. 
I i Čikagos: $2,388.00 I i New Yorko: $2,256.00 
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 grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE. BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GAU BŪTI VIENA. KITA PAPILDOMA VIETA C. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS. TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS | MUS. 

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBI ATS ROAD 
PALOS NILU, IL 60465 
T1L1F.: (312)430-7272 J&v 



LIETUVIŠKOS IŠEIVIJOS 
JAUNIMO UŽDAVINIAI 

DRAUGAS, š e š t a d i e n i s , 1989 m. birželio mėn. 24 d. 

UCDA&OOJA ST. 8EMLMENe, 

n 
(312) 925-5988 

VAIKAS - ŽMOGAUS 
ASMENYBĖS KŪRĖJAS 

D. PETRUTYTĖ 

Ir kūdikystėje žmogus negyve
na vien pienu. 

Maria Montessori 

Kalbėsiu apie kūdikystės bei 
vaikystės reikšmę žmogaus as
menybės susidarymui ir kaip 
t a s žmogaus gyvenimo tarpsnis 
nevertinamas. Nors, iš tikrųjų, 
tame amžiuje dedami pamatai 
žmogaus asmenybei. 

Daug ko žmogus siekia, dėl 
daug ko jis sielojasi, bet atrodo, 
jog per visą žmonijos gyvavimą, 
lyg raudonas siūlas driekiasi — 
žmogaus pastangos pasiekti 
dvas inį v ieningumą a r b a 
tobulumą. 

Per tūkstančius metų, žmo
gus, šio tikslo siekdamas, kūrė 
vis naujas religijų formas, 

naujas filosofijos pakraipas. Or
ganizavo įvairius sąjūdžius, ku
rie, tiesa, įnešdavo tam t ikrus 
pragiedrulius į žmonijos gyveni
mą, bet, vis dėlto, nebuvo susi
laukta visuotinio gėrio, taikos ir 
ramybės. Laiks nuo laiko vyko 
didelės katastrofos, protingojo 
žmogaus sukeltos, kurios palai
dodavo žmonių pastangomis su
kauptus kultūrinius bei civiliza
cinius laimėjimus. 

nei vaikystės meta i s , negal ime 
tikėtis ir brandžių asmenybių 
kurių veiksmai i r darbai būtų 
nesavanaudiški , bet der in tųs i 
su doros bei e t ikos dėsniais . 
Todėl labai svarbu žinoti, kaip 
padėti vaikui pr iešmokyklinia
me amžiuje suderint i psichofizi
nes galias, k u r i ų sulydinimas 
ir padeda žmogui įsigyti vienin-
gesnę asmenybę. 

Iš tikrųjų, argi nekeistas Žmo
gus? Jis sugebėjo giliai įsi
skverbti į gyvosios ir negyvosios 
gamtos paslapt is . Jį sudomino 
paprasčiausios žolelės pakelėse 
ir menkiausi vabalėl ia i , kurių 
tyrinėjimui j is nepagailėjo net 
viso savo gyvenimo. J a m sėk
mingai pavyko pasiekt i ne t ik 
vandenyno dugną, bet ir mėnu
lį. J a m daug paslapčių atsklei
dė paprasčiausieji gamtos reiš
kiniai, k.a.: vaisius, krentąs nuo 
medžio, verdančio vandens ga
ras hekilnojantis dangtelį, gar
sas, sklindąs erdvėje ir kt. 

T a č i a u n e t t a m p a č i a m 
žmogui-tyrinėtojui, atradėjui — 
vaikas yra Lereikšmė būtybė, 
negalinti ir ne tu r in t i ką jam 
pasakyt i . Todė l žmonija ir 
nepajėgia išbrist i iš dvasinio 
nuosmukio, dorovinio skurdo, 

vaikystė y r a t ikras dvasinis 
merdėjimas! Pabrėžiu — dvasi
nis, nes kas liečia vaiko kūnelio 
priežiūrą, ji y r a kuo puikiausia. 
Bet, deja, va ikas nė ra vien au
gąs kūnas, bet jis yra ir besivys
t an t i dvasia, kuriai turėtų būt i 
s u t e i k i a m a p i rmenybė , k a s 

Po antrojo pasaulinio karo 
daugumas lietuv.ų pabėgėlių 
apsigyveno Amerikoje, Kanado
je, Australijoje ar kituose laisvo
jo pasaulio kraštuose. 

Vyresnio amžiaus žmonėms 
svetimą kalbą išmokti buvo 
sunku, tačiau kaibos nemokė
jimas netrukdė gauti geresnius 
darbus ir materialiai daugumas 
gan gerai įsikūrė 

Tiek vyresnieji, t i e k j au 
nesnieji , išmokę g y v e n a m o 
k r a š t o ka lbą , n e u ž m i r š o 
savosios kalbos ir namuose, su 
savo prieaugliu kalbėjo tik lie
tuviškai. Norėdami išsilaikyti i r 
bendrauti lietuvių ta rpe , j i e 
palaikė esančia? l i e tuv i škas 
organizacijas ir steigė, pagal 
reikalą, naujas. 

Lietuviai stengėsi susiburti ir 
gyventi vienoje vietoje, kad j ų 
lietuviška dvasia vis gyvuotų. 

Daina Valaitytė „Vaikų nameliuose" susipažįsta su įvairiais kvapais. 

nes žmogus nesudaro reikalingų 
Moderniojo pasaulio žmogus sąlygų savajam atžalynui , kad 

irgi yra pasinešęs griaunamąja jis galėtų ne vegetuoti , bet 
linkme. Ar pasiseks tą griauna- vystytis į s t ipr ią asmenybę. 
mąją dvasią apvaldyti — didele 
dalimi priklausys ar žmogus su
pras gyvybinį reikalą susido
mėti savo gyvenimo pradžia — 

Nė vienas gyvas padaras ne 
tik netarpsta, be t normaliai ne
auga, ne tu rėdamas t inkamos 
aplinkos, mais to ir a t i t inkamos 

mažuoju vaiku ir stengsis iš jo rūšiai priežiūros. Kaip tik šių 
esmės pakeisti savo nusistaty- dalykų visuomet stokojo, o šian-
mą jo atžvilgiu — tą nusistaty- dien dar labiau stokoja žmogaus 
mą, kuris nuo amžių yra įaugęs vaikas. 
mumyse, k.a.: vaiko ignoravi- Suaugėlis , s u s i k ū r ę s labai 
mas nepripažįstant jam jokių pi- aukšto lygio a n t g a m t i n ę aplin-
lietinių teisių, jo laikymas tėvų ką, kurioje aps tu ne t ik patogu-
nuosavybe su kuria jie gali mų, bet ir prabangos; tačiau 
elgtis, kaip jie nori. savo vaikui j is nė ra sudaręs pa-

Apie daug ką pasakoja visuo- čių būtiniausiųjų jo gyvenamam 
tinosios žmonijos istorijos lapai, laikotarpiui p r i t a ik in tų gyve-
tik ne apie vaiką. Jis amžių nimo sąlygų. Visa šių dienų mo-
amžiais gyvena ta rp mūsų kaip derniojD žmogaus kūdikystė ir 
bereikšmė būtybė, kuria suau
gėlis n iekuomet r i m t a i 
nesidomėjo ir šiandien dar nesi
domi, išskyrus jo fizinį kūnelį. 
Iš tikrųjų gi ir kūdikystėje žmo
gus negyvena vien pienu. Me
džiaginiai dalykai dažnai kūdi
kiui yra antraeiliai ir ne kar tą 
jie pasidaro jo dvasinio menkė
jimo priežastimi. 

Štai būdingi ne vieno inteli-
gento-profesionalo posakiai : 
„Kaip galiu domėtis mažu vai
ku, kad jis man nieko nesako", 
arba: „Koks tikslas domėtis 
kūdikiu, kai gerai žinau, jog jis 
tik vystyklus tesugeba terš t i" . 
Liūdna, bet tai tikrovė, jog 
vaikas, o ypač kūdikis užaugę-
lių tebelaikomas bereikšme bū
tybe. 

Esant tokiai padėčiai, kaip 
galima tikėtis, kad žmogus 
subręstų į pilnutinę asmenybę? 
Nesidomėdami žmogaus gyveni
mo pradžia ir laikydami ją net 
bereikšme, t.y., neturinčia jo
kios veikmės ar įtakos asme
nybės išsivystimui,žinoma, ir 
nesistengiame sudaryti reika
lingų sąlygų dvasiniam vaiko 
brendimui. 

Nesidomėdami kūdikystės 

liečia vaiko priežiūrą. Todėl ir 
vaiko dvasinių poreikių paten
k in imas yra svarbesnis už kū
niškuosius. 

Aukšta civilizacija visiškai at
plėšė vaiką nuo na tū ra l aus 
gamtiško gyvenimo, k u r jis ras
davo daug jo amžiui prasmingų 
veiksmų ir jo sielos poreikius 
p a t e n k i n a n č i ų u ž s i ė m i m ų . 
Šiandien a ts i radusią dvasinę 
tuš tumą tur i užpildyti ne natū
ra lūs jo psichofiziniams porei
k iams atit inkantieji t ikri daik
ta i , bet pirklio siūlomi žaislai, 
kur ia is vaikai paprastai bodisi, 
ardo, naikina, laužo ir vėl reika
lauja naujų. 

Televizija paraližavo natūra
lų vaiko veiklumą, nes dabar j is 
nuo pat mažens, ištisomis va
landomis, ry te ryja viską be jo-

Ne žaislus, ne televiziją, n e 
šautuvus duokime vaikams, o 
sudarykime jiems tokias sąly
gas, kurios atitiktųjų prigimti
nius poreikius. Svarbiausias 
mažo vaiko poreikis y r a pažin
ti t ikrovę ir galėti joje prasmin
gai veikti (tai viena), ir turėt i 
pasiruošusius tėvus, suprantan
čius, kas y ra reikalinga, k a d 
vaikas išaugtų veikliu, savaran
kišku, taikiu ir kūrybingu žmo
gumi (tai antra). 

Tėvams, norintiems pratur
tinti savo žinias apie auklėjimą, 
ir ger iau suprasti vaiko dvasi
nius poreikius, siūlyčiau paskai
tyti „The Child įn the Fami ly" , 
parašytą Marijos Montessori. Iš
leido: Henry Regnery Company 
— Chicago. 

Neabejoju, jog šioje 120 psl . 
kios a t rankos . Ir t a ip žmogaus knygelėje, tėvai ras d a u g prak-
pasąmonėje k r a u n a s i iš t is i tiškų patarimų apie ypat ingą 
klodai neišgyventų ir nesupras- kūdikių ir vaikų j a u t r u m ą , 
tų vaizdų, kur ie vėliau šiurpių Tatai padės tėvams labiau per-
reiškinių pavidale išplaukia į prasti skirtingą kūdikio ir vaiko 
žmogaus sąmonę, darydami in- būseną ir pamatyti apl inkinį , 
dividą svajotoju, ar ne t nusikal- vaiką supantį pasaulį taip, kaip 
tėliu. jį m a t o ir supranta vaikas . 

Dr. Linas ir Rima Sidnai savo vedybų dešimta sukakti švenčia apsupti savo vaikučiu 
Rimo, Vijos, Gajos, Saules ir Vincuko. 

inos. 

Toje aplinkoje gimė pirmoji kar
ta l i e t u v i ų išeivijoje. Tai 
daugumas mūsų jaunimo. 

Tėvai mus auklėjo lietuvių 
kalba. Mūsų pirmieji žodžiai 
buvo lietuviški. Dauguma mūsų 
tu rė jo progą š e š t ad i en i a i s 
lankyti lituanistines mokyklas, 
kad galė tumėm išmokti lietu
viškai rašyti ir skaityti bei savo 
lituanistines žinias patobulinti. 
Aktyviai dalyvaujame lietu
viškose organizacijose, kad ga
lėtų lietuvių kalba ir kultūra 
išlikti gyva, nes, mes, lietu
viškasis išeivijos j aun imas , 
esame lietuvių tautos ateitis. 

„ Nuo mūsų priklauso, kas atsi
t iks su l ietuvybt atei tyje. 
Lietuviško jaunimo uždavinys 
yra išlaikyti lietuvišką kalbą 
bei kultūrą išeivijoje. 

Pagrindas lietuvių tautos iš
laikymui yra lietuvių kalba. Be 
kalbos nebus tautos. Dėl to 
pagrindinis lietuvių išeivijos 
jaunimo uždavinys yra išmokti 
lietuvių kalbą. Svarbu išmokti 
lietuviškai skaityti ir rašyti. 

Kai kada jaunimas klausia, 
kodėl reikia mokėti lietuvių 
kalbą, jei mes negyvename 
Lietuvoje? Kai kurie išeivijos 
lietuviško jaunimo sako, kad 
l ie tuvių ka lbos mokėjimas 
padaro gyvenamojo k ra š to 
kalbą sunkesnę. Tai netiesa. 
Kuo daugiau kalbų mokėsi, tuo 
lengviau kitą kalbą mokytis. 
Nemokant lietuvių kalbos lieka 
neprieinama lietuviškose kny
gose, l ietuviškoje spaudoje 
sutelkta lietuviška išmintis, 
lietuviška kul tūra. Nemokant 
l ietuvių ka lbos , negalėsime 
naudotis lietuviška literatūra, 
neturėsime galimybės pažinti 
lietuvių istorijos,susipažinti su 
lietuviais, praeityje dirbusiais 
lietuviškus darbus, aukojusiems 
save lietuviškiems reikalams. 
Nemokant lietuvių kalbos, plati 
lietuviškų knygų lentyna ir 
spauda pasidaro neprieinama. 

Lietuviai stengiasi visokiais 
b ū d a i s s v e t i m a m e k r a š t e 
i š l a iky t i savo l i e tuv i šką 
identitetą, lietuvišką kultūrą ir 
paproč ius . didelį įnašą 
lietuviškos kultūros išlaikyme 
padaro lietuviškos organiza
cijos, įvairūs lietuviški sam
būriai. Jaunimui išlikti lietu
viškai gyvam yra būtina litua
n i s t i n ė mokykla , įva i r ios 
jaunimo organizacijos, įvairūs 
tautiniai ansambliai. Tautiniai 
ansambliai suburia lietuvišką 
jaunimą ir palaiko jį savųjų 
tarpe. Tautinis šokis, daina yra 
dalis lietuviškos kultūros. 

Organizacijoje išgirs tame, 
vartojame lietuvių kalbą, o li
tuanistinėse mokyklose turime 
progą pa tobu l in t i ją, jos 
skaitymą ir rašymą. Lituanis
t i nė s mokyklos , j a u n i m o 
organizacijos, bei tautiniai an
sambliai, įjungia lietuvišką 
išeivijos jaunimą į lietuvių gre
tas. Be jų jaunimas lietuviškai 
išmoktų tiek. kiek jie su savo 
tėvais kalbėtų — tai yra tik 
virtuvinę kalbą. 

Šiomis dienomis vyresnieji 
išeivijos lietuviai rūpinasi lie
tuvių išeivijos ateitimi. Ar mes. 
išeivijos lietuviškasis jaunimas, 
galėsime išlaikyti lietuvišką 
kultūrą ir kalbą? Dėl to jie 
mums liepia lankyti lituanis
tines mokyklas, prirašo prie 
kiekvienos lietuviškos jaunimo 
organizacijos, kad tik išliktų 
lietuvių tauta. 

Jaunimo organizacijų vadovai 
ir lituanistinių mokyklų moky
tojai turi įsisąmoninti, kad 
jiems yra uždėta labai atsa
kinga pareiga — padėti lietu
viškai šeimai, lietuviams tė
vams užauginti lietuviškai susi
pratusį, lietuviškai galvojanti 
lietuvį jaunuoli. Jeigu šiandien 
lietuviška visuomenė, lietu
viškos jaunimo organizacijos, 
lituanistinės mokyklos, tauti 
niai ansambliai neateis lietuvių 
tėvams j pagalbą, tai sekančioje 

..Varpo"' sukaktuvinio minėjimo Los Angeles mieste programoje dalyvavęs 
jaunimas — Vilija Žemaita i tytė . Petras Mošinskis ir Zina Markevičiūtė. 

N'uotr P. Jasiukonio 

„VARPAS", LIETUVAI 
ATGIMSTANT 

Šįmet, švenčiant dr. Vinco Ku
dirkos įsteigto ,, Varpo" žurnalo 
šimtmeti duodame studentės 
Andrejos Kabliau skaitės pra
vestą pasišnekėjimą su Chicago-
je leidžiamo ,, Varpo" redak
toriumi Antanu Kučiu. — Red. 

K a d a p r a d ė j o t e r e d a g u o t i 
„ V a r p ą " ? 

Pradėjau 1965 m. , t a d šiemet 
sueina 24 m e t a i . 

K a d a ir k a i p s u s i d o m ė j o t e 
„ V a r m i " ? 

Būdamas v y r e s n ė s e gimnazi
jos klasėse, pradė jau skai tyt i , be 
kitų jaunimo žu rna lų , ir „Moks
leivių varpą". T e n buvo daug 
rašoma apie dr. Vincą Kudirką, 
jo ir ano l i e t u v i ų t a u t i n i o 
atgimimo veikėjų idealizmą, jų 
kovą už l i e t u v i ų t e i s e s , už 
socialinį t e i s ingumą , už reli
ginių paž iū rų l a i s v ę ir už 
žmonių valdžią, t a i y r a už 
demokratiją. T ie idea la i mane 
sužavėjo ir aš p r i e jų pr i s i r i šau 
visam gyvenimui . 

K a i p p a t a r n a u j a „ V a r 
p a s " l i e t u v y b ė s i š l a i k y m u i ? 

Kiekvienas l i e t u v i š k a s laik
rašt is ar ž u r n a l a s d a u g i a u a r 
mažiau p a t a r n a u j a l ie tuvybei , 
o ypač . ,Varpas" , k u r i s prieš 
šimtą metų ir g i m ė . k a d lietu
vybė ir l i e tuv ių t a u t a būtų 
gyva. s t iprėtų dvas i ška i bei 
medžiagiškai, k a d b ū t ų kultū
ringo pasaulio d a l i m i . 

Koks d a r y r a k i t a s , š a l i a lie
t u v y b ė s , s v a r b u s „ V a r p o " 
išeivijoje u ž d a v i n y s ? 

Taip, yra ir k i t a s , k u r i s visos 
mūsų tautos m a s t u y r a pats 
svarbiausias — t a i nepr iklau-

kartoje l ie tuviška i galvojančių, 
l ie tuvišką d a r b ą d i r b a n č i ų 
žmonių, s u s i p r a t u s i ų lietuvių 
turėsime labai m a ž a i a r b a visai 
ne. 

Iš l i e t u v i ų j a u n i m o y r a 
reikalaujama l aba i d a u g . J is 
tur i būti lygus a r p ranašesn i s 
kasdieniniame g y v e n i m e savo 
draugų tarpe , o l i e tuv ių visuo
menėje iš jo l a u k i a m a pavyz
dingo lietuvio j a u n u o l i o . 

Kas penkeri m e t a i vykstantys 
jaunimo kongresa i y r a j aun imo 
labai laukiami ir juose jaun imas 
gausiai d a l y v a u j a . J a u n i m o 
kongresai y ra lyg rekolekcijos, 
a t s i n a u j i n i m a s l i e t u v i š k o j e 
dvasioje ir s u s t i p r ė j i m a s lietu
viškoje j aunuo l io galvosenoje. 
Jaunimo kong re so m e t u yra 
peržiūrimi p r a e i t i e s j aun imo 
darbai ir n u s t a t o m o s gairės 
ateičiai. Iš p r a e i t i e s jaunuol ių 
klaidų t u r ė t u m ė m mokytis ir jų 
nekartoti , o a t e i č i a i t u r ė t u m e 
ieškot i š ių l a i k ų s ą l y g a s 
atitinkančių nau jų kelių, naujų 
būdų lietuvio j a u n u o l i o išli
kimu. 

A u š r a E l e n a J a s a i t y t ė 

somos Lietuvos valstybės ats-
te ig imas . Kad ir d a u g i a u 
paskutiniaisiais metais duota 
laisvių, bet Lietuva vistiek 
tebėra sovietų okupuota. Ką 
duoti ir ką atimti — dar viskas 
priklauso nuo Maskvos. Pat i 
tauta dėl laisvės kovoja su 
okupantu ir jo patikėtiniais, bet 
pagalba re ikal inga ir iš 
užsienio l ie tuvių. Savo 
gyvenamuose kraštuose mes 
t u r i m e daryti viską, kad 
pavergtos tautos balsas būtų 
laisvajame pasaulyje išklau
sytas ir kad ji gautų mo
ralinę bei medžiaginę paramą. 

Kaip dr. Vinco Kudi rkos 
laikais ..Varpas'" kovojo už 
lietuvybę ir laisvę, tokiu pačiu 
stengiasi būti ir dabar t inis 
„Varpas". Tokia yra jo pavel
dėta misija. 

Kiek skaitytojų (išeivijoje ir 
Lietuvoje) „Varpas" pas ie 
kia? 

Spausdiname v i r š 1000 
egzempliorių. Tai yra. deja. 
mažas skaičius, bet ir kiti lie
tuviški žurnalai išeivijoje nege
resnėje padėtyje. Visa bėda. k^d 
didžiuma išeivijos jaunosios kar
tos žmonių, nors ir išėję aukštus 
mokslus, yra beraščiai — jie 
nemoka savo tėvų kalba rašyti, 
o dažnas net ir skaityti. 

Kiekvieno ..Varpo'" numerio 
keliasdešimt egzempliorių siun
čiame ir į okupuotos Lietuvos 
bibliotekas bei mokslo ir švie
timo institucijas, bet. žinoma, 
ne visi jie pasiekia adresatus. 
Tik tuos. kuriems valdžia leidžia. 

Kaip išsilaiko „ V a r p a s " ? 
Tik iš skaitytojų aukų — pa

ramos. Mes iš niekur kitur jos 
negauname ir jos neprašome. 
Už spausdinimą ir siuntimą ap
simokame, gi už darbą niekam 
nemokame ir patys negauname. 
Visi dirbame del idėjos. J u k 
šitaip yra atliekami ir kone visi 
lietuviški darbai išeivijoje. 

Kuo paminėsite „ V a r p o " 
šimto metų sukakt į? 

Išleisime šiam jubiliejui skirtą 
numerį. Jis turės būti išspaus
dintas šio gegužės pabaigoj. 

Birželio 25 diena Jaun imo 
centro didžiojoje salėje rengiame 
minėjimą su kalbomis, sveiki
n imais ir menine d a l i m i . 
Čiurlionio galerijoje per du 
savaitgalius bus ..Varpo", varpi
ninkų leidinių ir kitos ano meto 
draudžiamosios lietuvių spau
dos paroda, kuria sutiko įrengti 
rašytojas ir žurnalistas Bronius 
Kviklys. Varpininkų suorgani
zuoto specialaus komiteto rūpes
čiu Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės centro valdyba šiuos — 
1989 metus paskelbė ..Varpo'" 
metais. Jo rūpesčiu rengiami 
minėjimai ir kitose lietuvių 
kolonijose. 

A. K a b l i a u s k a i t ė 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
(Atkelta iš 4 psl.) 

Teresytė lankys California 
State University, Northridge. 
Ateityje norėtų mokslintis Hei
delbergo ar Vilniaus universi
tetuose. Tiksi sukurti lietuvišką 
šeimą, toliau dalyvauti lietuvių 
bendruomenėje, kalbėti ir rašy
ti lietuviškai. 

Arūnas Gediminas Leškys 

elektros inžinierius ir kolek-
tuoti 1965 ir 1972 metų gamy
bos automobilius. 

Andrėa Maria Nelsaitė 

lose. Šiuo metu yra „Palangos" 
skaučių tunto komendante, L.A. 
moksleivių vicepirmininkė, ir 
L.A. Jaunimo sąjungos valdybos 
narė. Šoka „Spindulio" jaunimo 
tautiniame ansamblyje. Šiais 
metais baigė l ietuvišką 
mokyklą su atestatu. 

Arūnas baigė Bishop Gorman 
H.S.,Las Vegas, Nevadoje. Jis 
žaidė futbolą keturis metus. 
Buvo išrinktas savo klasės 
kūrybingiausiu mokiniu, ir ket
verius metus buvo mokyklos 
..garbės'* sąraše. Prisidėjo prie 
įkūrimo Jaunų Respublikonų 
klubo savo mokykloje. 

Arūnas yra lietuvis skautas. 
Baigęs mokslus norėtų grįžti į 
Californją ir įsijungti į 
lietuvišką veiklą. 

Arūnas planuoja studijuoti 
Arizona State University 
architektūrą. 

Paulius Mindaugas 
Mošinskis 

Paulius baigė L©yola H.S., 
kur priklausė „First Honor 
Roll" visus ketverius metus. 

Andrėa baigė Rosary H.S., 
Fullerton. Ji priklausė „Na
tional HonorsSociety", „Science 
Club". Organizavo mokyklos 
šokius ir buvo madų koordi
natorė mokyklos muzikiniame 
pastatyme. Buvo „Student of 
the Month" ir yra paminėta 
„Who's Who Among American 
High School Students". 

Andrėa 9 metus lankė litua
nistinę mokyklą. Ji priklausė 
„Spindulio" jaunimo tautiniam 
ansambliui. Ateitininkė. Dabar 
dirba lituanistinėje mokykloje. 

Andrėa apdovanota Preziden
to „Outstanding Academic 
Achievement Award" ir „Ho-
nors at Entrance" į U.C. Irvine 
ir Cal. State Univ., Fullerton. 
Studijuos biochemiją Universi
ty of California, Irvine. Ji nori 
užbaigti medicinos sr i t ies 
mokslus ir sukurti šeimą. 
Norėtų keliauti po pasaulį ir 
pamatyti Lietuvą. 

Rima baigė La Canada H.S., 
kur visus ketverius metus pri
klausė „Dean's High Honor 
Roll". Laimėjo „Regionai Occu-
pation Program Student of the 
Year" ir priklausė California 
Scholarship federacijai. May-
field gimnazijoje ir priklausė 
,jazz" šokių grupei ir dramos 
teatrui. Aktyviai reiškėsi or
ganizacijoje „Students Against 
Drunk Driving" ir kt. 

Rima priklauso tautiniam 
jaunimo ansambliui „Spin
duliui" ir yra ateitininkė. Nors 
negyvens arti Los Angeles 
norėtų toliau tęsti savo lietu
višką veiklą bei draugystes. 

Rima studijuos „Busineso and 
Merchandising" University of 
California, Santa Barbara. 

Vilija Teresė Žemaitaitytė 

Vilija geriausiais pažymiais 
baigė Immaculate Heart H.S. 
Gimnazijoje atstovavo savo 
klasei studentų valdyboje, pri
klausė įvairiems būreliams, lošė 
mokyklos „varsity" futbolo 
komandoje, ir tapo California 
Scholarship federacijos „Life-
time Member". 

Lietuvių tarpe, Vilija nuo pat 
mažens dalyvavo skautų ir atei
tininkų organizacijose ir stovyk-

Studijuos University of Cali
fornia, San Diego ir tikisi 
niekad nenutolti nuo lietuvių 
veiklos. 

Andrytė Giedraitytė 

Jis baigė lituanistinės mo
kyklos 10 skyrių su atestatu ir 
vienus metus lankė seminarą. 
Priklausė „Spindulio"' tau
tiniam jaunimo ansambliui. 
Skautas ir a te i t ininkas. 
Laisvalaikiu mėgsta taisyti 
senas mašinas ir jomis lenk
tyniauti, žaisti krepšinį su 
draugais, stovyklauti. Domisi 
elektronika. 

Paulius planuoja studijuoti 
inžineriją California State Uni
versity, Northridge. Norėtų būti 

Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, Fla. 

VEIKLŪS 
BENDRUOMENININKAI 

Daytona Beach, FL. Nedidelė 
ši šiaurės Floridos artimų 
vietovių lietuvių kolonija, bet jo
je gyvena visa eilė lietuvybės 
veikėjų, visuomenininkų, 
kultūrininkų, menininkų ir 
žurnalistų. Čia gyvena ir vienas 
iš darbščiausių lietuviškos 
spaudos bendradarbių ir vienas 
iš produktyviausių Lietuvių 
Bendruomenės veiklos puoselė
tojų, darbų ir reikalų skatintojų 
žurnalistas Jurgis Janušaitis. 
Jo bendruomeniniai ir lietu
vybės išlaikymui skirti straips
niai nepasižymi kritika, bet 
veiklos skatinimu ir pozityvių 
darbų vertinimu. Lietuvių 
Bendruomenės veikla yra jo 
gyvenimo didžioji dalis. įsteigus 
Daytonos LB apylinkę, kurią 
pradėjo dr. V y t a u t a s Ma
jauskas, kaip įgaliotinis, ir 
kuriai dabar pirmininkauja 

Juozas Paliulis, joje smarkiai 
dirba ir Jurgis Janušaitis. Jo 
pastangomis kolonijos Vasario 
16 d. minėjime buvo surinkta 
daugiau kaip 2000 dol. aukų 
Lietuvių Bendruomenei. Šios 
aukos buvo skirtos Lietuvai, jos 
laisvės atstatymui ir lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. Visi auko
tojai Daytonos Vasario 16 
minėjime, aukoję per Lietuvių 
Bendruomenę Lietuvai ir 
l ietuvybei, yra paskelbti 
„Pasaulio Lietuvyje" gegužės 
mėn. numeryje, kartu su visais. 

Stambieji aukotojai buvo: A. 
ir V. Karaičiai, P. ir V. Baras, 
J. ir V. Janušaičiai, dr. Vyt. ir 
V. Majauskai, J. ir J. Paliuliai, 
V. ir B. Dzenkauskai, Vyt. Ma-
rijošius, A. ir J. Šimkai, V. ir S. 
Balčiūnai, J. Barūnai. Jų pa
vardės yra „Pasaulio Lietuvy
je'*. 

Lėšų telkimo vajaus Lietuvai 
aukotojai prieš Vasario 16 d. 
buvo skelbiami „Drauge". Juos 
skelbsime ir ateityje. Vasario 16 
šventės proga gautos aukos 
skelbiamos „Pasaulio Lietu
vyje". 

B. Juodelis 

NEW VVORLD MANAGEMENT, INC. 
APMOKĖTO MUITO SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

per penkias dienas! 

Siuntiniai nuo 10 iki 40 kg. oro paštu jūsų giminėms ir draugams! 
Jei norite įsigyti mūsų katalogą, kuriame yra surašyta 5000 lei
džiamų siųsti prekių (VCR, kompiuteriai, TV, radijai, medici
niški reikmenys, drabužiai, maistas, etc.) pasiųskite mums voką 
su savo adresu ir 50 c pašto ženklu: 

N e w VVorld Management, Inc., 
105 James VVay, Southhampton, PA 18966, 

tel. 215-953-8795, FAX 215-364-0920 
arba NVVM 3071 Brighton 2nd St., Brooklyn, NY. 11235. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

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

ILGAS STREIKAS 

Alaus išvežiotojų streikas 
Chicagoje tęsiasi jau šešios 
savaitės ir dar vis nematyti 
galo. 

DEMONSTRAVO PRIEŠ 
ABORTUS 

Tėvo dienos proga vyko Chica
goje demonstracijos prieš abor
tus; kai kurios klinikos dienai 
turėjo nutraukti savo darbą. 
Buvo ir areštuotųjų. 

Beverly Shores, Indiana 
OPEN HOUSE! 

Sunday, June 25, 1 PM - 4 PM 
Two nevvly-finished condominium 
units on Lake Michigan are ready 
for your inspection: with 2 bed-
rooms, loft, 1V2 baths, garage, and 
storage—your perfect summer re-
treat is vvaiting for you only 1 hr. 
from Chicago. Two story units ad-
join the nationai park. Vievvs, 
pr ivacy and comfor t—from 
$144,500. 
Call Riek Remijas, Merrion-Remi-
jas Realtors, (219)872-4000 for In
formation. 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeling 

• Po'ches S Decks • Fioor & Wall Tile 
• Alummum Sidmg & Trim • Kitchen & Bains 
• Masonry »Rec Rooms 
• Additions •Insurance Repairs 

Poter (312 ) 4 4 8 - 0 1 1 3 

CLASSIFIED GUIDE 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius,. 
BEH SERAFINAS 636-2980 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
kviečia jus apsilankyti 
mūsų kelionių įstaigoje 

ir apžiūrėti atn jjintas 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, arba 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. VVestern Ave. 

Chicago, P L 60643 
Tel. 312-238-9787 

[O , 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, RFO 4, 
W. Brattteboro, VT 0 5 3 0 1 . 1-602-254-9619. 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate aroa.nor.te būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

KMIECIK REALTORS WIA 7922 S. PULASKIRD 

DANUTĖ SČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščarbaltai Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo 

Nuo la idą pensin inkams duoda 

IEVA ASMYTĖ 
Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel . 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 

kelblumų. 

FOR RENT 

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

737-4710 after 5 pm 
Please respond in English 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
su šiluma Marquette Parko apyl. 
Skambinti 434-8168. 

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

S t i c k e n y , IL , 4 2 2 7 S. H a r l e m A v e . 
išnuomojamas modernus 1 mieg., 3Vį 
kamb . butas . Suaugusiems, be 
gyvuliukų. Nuoma $400 i fnėn. 
Skambinti po 4 v.v. 484-2260. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/b—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. ^ 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We«t 95th Street 

T«| . — GA 4-8654 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. 8U8NYS 
737-5168 

REAL ESTATE 

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

J. BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

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

S«53 S. Kedzl* Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

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

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

VALDA PASKŲS 
* kalba lietuviškai 
" namų įvertinimas — veltui 
598-6222 857-7187 

HELP VVANTED 

"ATTENTION — HIRING! Govern
ment jobs — your area Many im-
mediate openings vvithout vvaiting lįst 
or tęs t S 1 7 . 8 4 0 - S 6 9 . 4 8 5 . C a l l 
1-602-838-8885 . EXT R 7 7 6 5 . " 

VVaitress position available. 
Exp. not necessary; p.t. Ii.t. 
Healthy Foods, 3236 S. Halsted 

Tel. 326-2724 

WANT TO WORK? 
SOUTH & SW SUBURBS 

Housekeepmg Co is lookmg for highly 
ENERGETIC & RELIABLE people. who 
want to earn S6 to S7 per hour' These are 
permanent part time positions which could 
iead to full time work. Applicants mušt en-
joy cleaning. meetmg people & have: 
• Valid Dnvers' Ucense • Dependable Car 
• Workmg Vaccum Clnr • VVorking 
Telephone • Mušt Speak Fluent English • 
Ony applicants meetmg these qual:fications 
will be considered Call between 9 AM & 
5 PM 841-9623. 

Iškoma jauna moteris kartu gyventi 2 mėn. 
su senesnio amžiaus moterim Michigan 
valstijoje pne ežero, padėti lengvoje namų 
ruošce ir virti 125 dol Į savaitę Skambinti 
562 .5583 tarp 1 ir 4 p.p. 

Santa Monica. CA ieškomas vyresnio 
amžiaus žmogus prižiūrėt; 50 butų namą 
ir sugebėt ši tą pataisyti Bus parūpintas 
butas ir alga pagal susitarimą Rekomen
dacija reikalinga Rašyt i : J . Petr ikas. 123 
Cal i forn ia Ave. . Santa Mon ica . CA 
90403. 

UPHOLSTERERS 
Excellent opportunity Fine ow world 
custom upholstery vvorkroom loo* for ex-
penenced uphoisterers. eutters & cjshion 
makers who take pnde m their work Good 
benefits & vvorkmg conditions Contact 

PARENTEAU STUDIOS 
230 W. Huron St. Chgo. IL 

312-3378015 

VYAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655 2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

http://aroa.nor.te


P L B E K O L G I M Ų REIKALŲ 
K O M I S I J A 

PLB valdybe- rėmuose jau 
pusė metų laiko /eikia Ekologi
nės talkos Lietuv ai komisija To
ronte , Kanadojt . Šiuo metu ji 
susideda iš Vidos Žalnieriū-
n a i t ė s ( ž u r n a l i s t ė s ) , Romo 
Vaštoko, Ph.D. (archeologijos 
p r o f e s o r i u s T r e n t un iv . ) , 
Česlovo Jonio, Ph.D. (vyriausias 

hidrolikos inžinierius Ontario 
Hydro, Toronte) ir Morkaus 
Sungailos, M.Sc. (inžinieriaus 
t a r š o s srityje). Dr . Romo 
Vaštoko apsilankymo balandžio 
mėn. proga buvo sudaryta visa 
eilė naujų kontaktų su eko
logais Lietuvoje. 

Komisija ieško būdų konkre
čiai padėti aplinkos ir ekologijos 
atstatymui Lietuvoje. 

Talkos sritys galėtų būti 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. birželio mėn. 24 d. 

pers iunt imas t inkamos litera
t ū r o s , s u d a r y m a s są lygų 
Lietuvos ekologinės srities dar
buotojams tobulintis vakarų 
pasaulio aplinkos konferenci
jose, simpoziumuose, specialistų 
kursuose, parengimas aplinkos 
apsaugos ir jos valymo kursų ar 

seminarų Lietuvoje, nupirkimas 
ir nusiuntimas Lietuvon apara
tūros ir instrumentacijos aplin
kos sąlygų tyrimams. Komisijos 
ryš ininkas ir adresas: Česlovas 
Jonys, PLB Ekologinė Komisi
ja , 1011 College St., Toronto, 
Ont . Canada M6H 1A8. 

Daytona Beach atlikę birželio minėjimo programą. Iš kairės: G. Lapenas, J. Sodaitis, 
Pūkelevičiūtė, A. Skridulis, J. Daugėlienė, V. Abraitis, K. Barūnas. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 

P R I S I M I N Ė B I R Ž E L I O 
T R A G E D I J A 

Šiais metais jau ir viso pasau
lio lietuviai bendromis liūdesio 
nuotaikomis vieningai susijun
gė mūsų tau tos pavergimo ir 
pirmųjų masinių trėmimų į 
Sibirą (tautos genocido pradžios) 
prisiminimuose. Pi rmą kartą ir 
pavergtoje Lietuvoje šios su
kak tys j a u buvo nebe bolše
vikinės pergalės, bet liūdesio 
nuotaikomis prisimintos. Šiais 
metais ir pavergtoje šalyje šių 
sukakčių skaudus prisiminimas 
komunistinės valdžios nebebuvo 
varžomas ir vieši minėjimai 
galėję laisvai įvykti . 

Tad ir Daytona Beach Lietu
vių klubas savo nar iams ir šiais 
m e t a i s p a r e n g ė savi tą ir 
gyvenamajai apl inkai pritai
kytą minėjimo programą. 

Minė j imas buvo pradė tas 
pamaldomis, kur ių šv. Mišias 
atnašavo kun. K. Ruibys. Jis pa
sakė ir dienai pri taikytą pa
mokslą . P a m a l d ų užbaigai 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
„Šventas Dieve" suplikacijų 
fone paska i t ė savo kūrybos 
posmus, kur ie priminė didžiųjų 
t rėmimų siaubą. 

Minėjimo akademinėje dalyje 
kalbėjo žinomas visuomeninin
kas žurnal is tas „N. Vilties" re
daktorius Vytautas Abraitis. Jis 
savitai įvertino naujas nuo
t a ikas pavergtoje Lietuvoje. 
Tačiau iškėlė ir kai kurių 
abejonių. J u k ir tos partijos 
vadas Lietuvoje A. Brazauskas, 
kurį š iandien drauge su Gorba
čiovu daugelis aukšta i vertina, 
vis dėlto pareiškė, kad Sov. S-
gos respublikas re ikia stiprinti 
t ikint , kad stiprios respublikos 
sust iprins ir padės išlaikyti ir 
pačią Sov. S-gą. Sibiro tremti
niai ir pabėgėliai į Vakarų 
pasaulį iki šiol buvo vadinami 
banditais ir kriminalistais. Tie
sa, š iandien Sibiro tremtiniai 
j au bandomi dal inai reabilituo
ti . Tačiau dar negirdėjome, kad 
būtų reabil i tuoti mūsų tautie
čiai, kur ie nesut iko su Lietuvos 
bolševikine okupacija ir, vietoje 
keliavę į Sibiro taigas, pasitrau
kė į laisvąjį Vakarų pasaulį. 
„Tačiau paskutinieji įvykiai 
pavergtoje tėvynėje sušvito 
išsilaisvinimo spinduliais ir 
mūsų pareiga y ra prisidėti prie 
tėvynės išlaisvinimo pastangų". 

Minėjimas buvo paįvairintas 
dai laus žodžio programa, kurią 
šį kar tą atl iko vietos meninio 
lietuvių „Sie tyno" anasamblio 
dailaus žodžio atlikėjai. Prog
ramoje buvo paskaityti lietuvių 
poetų k ū r i n i a i , ku r iuose 
literatūrinėje formoje išryškėja 
mūsų t au tos ir tautiečių trage
dijos pr is iminimas. 

K. Ba rūnas jaut r ia i paskaitė 
A. K a n c e v i č i a u s „ Ž e m ė s " 
poemą. J . Sodaitis skaitė B. 

Brazdžionio kūrybą ir jo jautrų 
pasveikinimo žodį t au t a i Vil
niaus orouoste. 

J a u kiek seniau B. Pūkelevi
čiūtė yra sukūrusi „Paskuti
niojo Birželio" poemą. Muziką 
šiai poemai sukūrė muz. Br. 
Budriūnas. Šį kūrinį deklamaci
jos ir dainos būdu atl iko sol. 
Juoze Daugėlienė. P ianinu pa
lydėjo muz. Antanas Skridulis. 

Programai vadovavo ir jautriu 
žodžiu visas programos dalis 
su jungė bei viso minėj imo 
prasmę išryškino G e d m i n a s 
Lapenas. 

Minėjimas į Prince of Peace 
parapijos salę sutaukė veik 
visus šio telkinio lietuvius. Bet, 
k a i p papras ta i , t e k o pasi
džiaugti ir „šiaurės paukščiais". 
Jų skaičiuje pirm. J . Daugėla 
pr is ta tė Lietuvių fondo tarybos 
pirm. Stasį Barą ir jo žmoną, 
ir jų giminaičius iš Lietuvos 
Sigitą ir Antaną Baranauskus . 

J z D . 

O K U P U O T O J E S T I J O J 
Į K U R T A KRIKŠČIONIŲ 
D E M O K R A T Ų P A R T I J A 

Rusų okupuotoj Estijoj įkur ta 
Estijos krikščionių demokratų 
partija. 1989 m. balandžio 18 d. 
Kadrinoje, Estijoje, įvyko Esti
jos kr ikšč ionių d e m o k r a t ų 
sąjungos ir Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos pasitarimas. 
Nuta r ta , kad ateityje Estijos 
krikščionių demokratų sąjunga 
ir Lietuvos krikščionių demo
k r a t ų partija palaikys tarpusa
vyje glaudžius ryšius ir bendra
d a r b i a u s visose s r i t y s e . 
Kadangi Lietuvos krikščionių 
demokratų partija y ra vieninga 
su Lietuvių Krikščionių demo
k r a t ų sąjunga, k r ikšč ion ių 
demokratų internacionalo t ik
rąja nare, Estijos krikščionių 
demokratų sąjunga kreipiasi į jį 
p e r L ie tuvos k r i k š č i o n i s 
d e m o k r a t u s t a p t i t i k r ą j a 
savarankiško krikščionių demo
k r a t ų internacionalo nare. Pa
reiškimą Estijos krikščionių 

AMEPJCAtt TfcAVtL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 00643 
TEL. (312) 238-9787 

demokratų sąjungos vardu pasi
rašė L i t s Alte, I l lar Ha l l a s t e ir 
Kalle Lindi. Lietuvos krikščio
nių demokra tų partijos vardu 
S ig i t as L u n e c k a s , A l g i r d a s 
Macijauskas, Edmundas Paulio-
nis ir Vik toras Pe tkus . 

P A S A U L I O K R I K Š Č I O N Y S 
D E M O K R A T A I D O M I S I 

P A B A L T I J U 

Gegužės 18 d. Barcelonoje 
vyko Europos krikščionių demo- j 
k r a t ų un i jos t a r p t a u t i n ė s 
komisijos posėdžiai . C e n t r o 
komite to p i rm . ir po l i t i nės 
komisijos narys inž. A. Venskus 
informavo komisiją apie atsi
kūrusią Lietuvių kr ikščionių 
demokratų partiją Lietuvoje, jos 
grri tą augimą ir n u m a t o m ą 
ko '.gresą rugpjūčio mėn. Visa 
ta . kėlė nuostabą ir pasigė
rėjimą vakarų europiečių tarpe. 
A. Venskus buvo paprašytas in
formuoti tarptaut inę komisiją ir 
apie 1988 m. rugpjūčio mėn. 
įsisteigusią Estijos krikščionių \ 
demokratų sąjungą. 

Vienoje gegužės 23-27 d. vyko 
Pasaulio krikščionių demokratų 
internacionalo seminaras t ema 
„Krikščioniškoji demokrat i ja 
Cen t ro ir R y t ų E u r o p o j e " . 
S e m i n a r o t i k s l a s — a r č i a u 
susipažinti su padėtimi Sovietų 
dominuojamuose ir okupuotuose 
kraštuose. Dalyvavo delegatai 
iš Lenkijos, Vengrijos ir Rusijos. 
Buvo kviestas ir Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos atsto
vas Viktoras Pe tkus , be t kvie
t imas jo nepasiekė. 

Ke tu r i a s d ienas t r u k u s i a m e 
seminare l ietuvių a t s tovas Eu
ropos Lietuvių krikščionių de
mokratų tarybos p i rmin inkas 
inž. A. Venskus plačiai infor
mavo suvažiavusius ap ie Lie
tuvos krikščionių demokra tų 
partijos vystymąsi , įnašą į ne
priklausomos Lietuvos ats ta
tymą, veiklą laisvajame pasau
lyje, p a r t i j o s a t k ū r i m ą 
okupuotoje Lietuvoj ir bendra i 
apie lietuvių ėjimus, siekiant ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės a ts ta tymo. 

A.tA. 
Muz. ZIGMAS SNARSKIS 
Gyveno Thompson, CT. 
Mirė 19*8 m. birželio 18 d. 
Gimė Lietuvoje. Kybartų mieste. Amerikoje išgyveno 

40 m. 
Pasiliko liūdesyje žmona Danutė ir sūnūs: Romualdas, 

marti Sharori, Vytautas, marti Dana ir kiti giminės Ameriko
je. Lietuvoje ir Sibire. 

Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą buvo atnašautos 
birželio 22 d. Putnam, CT, Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno koplyčioje. Velionis buvo nulydėtas į Amžino 
poilsio vieta Dangaus Vartų vienuolyno kapinėse. 

A.tA. 
ANTANUI SAULAIČIUI 

i škel iavus Amžinybėn , jo sūnų kun. ANTANĄ SAU-
LAITĮ, S. J. , duk te r į dr. MARIJĄ ir jos vyrą, gimines 
bei a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučia 

Jaunimo tautinis ansamblis 
GRANDIS 

A.tA. 
TERESEI ŠALKAUSKIENEI 

mirus , jos vyrui ANTANUI, dukroms ROŽEI ir 
DANAI be i a n ū k u i MICHAEL ir kitiems giminėms 
re išk iame gi l iausią užuojautą. 

Omahos Lietuvių Medžiotojų-Meškeriotojų 
klubas „ARAS" 

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 

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. 
WUlow Springs, I L 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

1989 m. KELIONĖS į LIETUVĄ 
Liepos 11 
U«pos 24 
U«po*29 
Rugpjūčio 01 
Rugpjūčio 21 

6 
7. 
8 
9 

10 
11. Rugsėjo 12 • Spalio 01 
12. Spalio 03 - Spalio 16 

Uspos 30 
Rugpjūčio 09 
Rugpjūčio 16 

Rugpjūčio 16 
Rugsėjo 06 

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

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

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

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

Chicago 
2.795 00 

askva 1 2.695 00 
2.695.00 

askva 1 2.595.00 
1 2.59500 

2.795 00 
1.895.00 

Chicago. IL 60643. 

New York 
2.64500 
2.545 00 
2.545 00 
2.44500 
2.445.00 
2.64500 
1.850 00 

A.tA. 
VALIUKAS KANIŠAUSKAS 

Gyveno East Chicago, Indiana. 
Mirė 1988 m. birželio 22 d.. 6 vai. ryto, sulaukęs 67 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kėdainių apskrityje. Krakių miestelyje. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko Lietuvoje sesuo, daug draugų ir pažįstamų. 
Laidotuvėmis rūpinasi Degučiai. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, birželio 25 d., nuo 2 iki 5 

ir nuo 7 iki 9 v.v. Oleskos koplyčioje, 3934 Elm St., East 
Chicago. IX. 

Laidotuvės įvyks birželio 26 d., pirmadienį. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Assumption of B. V. Mary parapi
jos bažnyčią, 4002 Elm St., East Chicago, IN. kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Jono kapines, Hammond. IN. 

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

Nuliūdę draugai. 

Laidotuvių direkt. Oleska Funeral Home. Tel. 219-398-0938. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i f o rn i a A v e n u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K Ų S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 Wes t 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50 th Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . — T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
_ 652-1003 

Donald M.. Jr. 

— 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

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

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x A u š r a L i u l e v i č i e n ė . 
„Draugo" kultūrinio priedo re
daktorė, išėjo atostogų ir jose iš
bus visą mėnesi. „Draugo" an
tra dal is nebus leidžiama visą 
liepos mėnesį. Nebus tą mėnesį 
nė skyrių, kurie dedami kultūri
n iam priede — Spygliai ir Dyg
liai, Moterų Gyvenimas ir Aka
deminės prošvaistės. 

x Šį s ekmad ien į vis i kvie
č i ami dalyvauti „Varpo" šimto 
metų jubiliejaus minėjime, ku
ris prasidės 3 vai. p.p. Jaun imo 
centro didžiojoje salėje. Progra
moje Juozo Masilionio kalba, 
smuikininkės Lindos Velecky-
tės i r solistės Audronės Gaižiū-
nienės, akompanuojant muz. Al
vydui Vasaičiui, koncertas, Vin
co Kudirkos eilėraščių deklama
vimas, Br. Kviklio paruoštos 
„Varpo" ir kitos draudžiamojo 
laikotarpio spaudos parodos ap
žiūrėjimas ir pabendravimas ka
vinėje. 

x Dail . R o n a l d a s P l u k a s iš 
Californijos nupiešė didelio for
mato dr. Vinco Kudirkos portre
tą, kuris bus eksponuojamas 
„Varpo" šimtmečio. V. Kudir
kos veiklos ir lietuvių draudžia
mos parodos metu. Paroda ruo
šiama Čiurlionio galerijoje. Jau
nimo centre; atidaroma šj penk
tadienį, 7 vai. vak. Ją taip pat 
dar galima bus aplankyti šešta
dienį ir sekmadienį nuo 10 vai. 
ry to ligi 10 vai. vak. Visi at
vykusieji į Chicagą ir Chicagos 
l ietuviai kviečiami parodą ap
lankyt i ir pamatyti retu ekspo
n a t ų rinkinį. 

x Pe te r i s Berzinš ieško savo 
močiutės Marijos Jacevičienės 
giminiu. Marija anksčiau gyve
no 629 W. 16 St.. Chicago. Tu
rintieji žinių rašykite: P. Bėr-
žinš, Dzirnavu iela 119-dz. 27. 
Riga 226011. Latvia, USSR. 

(sk) 

x P A T R I A , 2638 W. 71 S t„ 
C h i c a g o , IL 60629 , t e l . 
312-778-2100 dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėje 
ras i te dideli pasirinkimą Lietu
voje pageidaujamų prekių, pvz.: 
M7 arba HITACHI kamkor-
deriai dabar tik $1,195.00; TO
SHIBA magnetofonai $369.00 
S i u n č i a m e prekes k a r g o i 
Vilnių. Priimame užsakymus ir 
iš kitų miestų. Sav. A. ir F . Siu
t a i . 

(sk) 

x M a l d o s žygis — Lietuvo
j e i r č ia . Žygis „Lietuva — kry
žių žemė" nuo Vilniaus iki Že
maičių Kalvarijos VI.17-VII.2. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
prisideda prie žygio sekmadienį, 
VII.2 Lemonte. 11 v.r. šv. Mišios 
Lietuvių centre. 12 v. maldos 
eisena laukų keliu nuo Centro 
iki kryžiaus prieš Ateitininkų 
namus . Po eisenos — atgaiva ir 
naujausios žinios iš Lietuvos. 

(sk) 
x P r a n e š i m a s ! Lietuvių Ka 

ta l ikų Labdariu sąjungos meti
n is susirinkimas įvyks š.m. bir
želio 29 d.. 7 v v.. Jaunimo cent
r e . Vis i nar ia i kv ieč iami 
dalyvauti! (sk.i 

x Gre i t p a r d u o d u v!e,,«is ir 
dviejų seimu namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. .Skambinkite 
R E M A X F I R S T . R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x I e š k o m a j a u n a moter i s 

ka r tu gyventi 2 mėn. su senes 
nio amžiaus moterim Michigan 
valstijoje prie ežero, padėti leng 
voje namų ruošoje ir virti . 125 
dol. . i savai te . S k a m b i n t i 
562-5583 t a r p 1 ir 4 p . p . 

(sk.) 

x Lietuvių F o n d o Pe lno 
ski rs tymo komisija paskyrė iš 
procentų l ie tuvių spaudai . 
..Draugui" jo sukakties proga 
paskirti 5000 dol. Jie bus įteikti 
rudenį ar gal ateinančių metų 
pradžioje. „Draugo" leidėjai 
nuoširdžiai dėkingi Lietuvių 
Fondui ir l ink i jam greitai 
pasiekti penkių milijonų sumą. 

x Adomas B u r b a , Argen
tinos Senelių Židinio Adrogue 
mieste vadovas, yra atvykęs į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
rinkti aukų Židiniui pagerinti ir 
pritaikyti, kad seneliai būtų se
natvėje labiau patenkinti. Ar
gentinoje ekonominis gyveni
mas šiuo m e t u yra didelėje 
krizėje. Jis j a u buvo New Yor-
ke, o šiuo m e t u yra Chicagoje. 
Adomas Burba yra apsistojęs 
Jėzuitų namuose. Su juo susi
siekti galima skambinant tel . 
737-8400. Kas norėtų jam įteikti 
aukų, galėtų su juo susiekti te
lefonu. 

x Daiva Vaitkevičiūtė-Mei-
l ienė ir Vy tau tas Plioplys me
ninėje „Varpo" šimto metų mi
nėjimo dalyje deklamuos Vinco 
Kudirkos eilėraščius. Minėji
mas įvyksta šį sekmadienį Jau
nimo centre. 

x Kalnų g iesmės bus gieda
mos Žemaičių Kalvarijoje liepos 
2 d. atlaidų metu. Jos taip pa t 
bus giedamos maldos eisenos 
dalyvių liepos 2 d. Lemonte. 
Eisena prasideda 12 vai. prie 
Lietuvių centro tuoj pat po Mi
šių. Maldos eisena jungsimės 
prie Lietuvoje vykstančio mal
dos žygio „Lietuva — kryžių že
mė". 

x L i tuan i s t in ių m o k y k l ų 
mokytojai yra kviečiami va
žiuoti į Lituanistikos seminarą 
rugpjūčio 6-21 dienomis netoli 
Chicagos pakartoti ir praturtin
ti savo lituansitines žinias. Bus 
dėstomi kursai apie taisyklingą 
linksnių ir prielinksnių vartoji
mą. Lietuvos pokario poeziją, 
lietuvių apysaką. Lietuvos isto
riją nuo 1918 m. iki 1940 m., Pa
baltijo kraštų istoriją nuo 1940 
m. ir pokario lietuvių kultūrą. 
Dėl informacijų rašykite: Li
tuanistikos seminaras, 5620 S. 
Claremont, Chicago, IL 60836. 

x P a d e d u jūsų g iminėms 
L i e t u v o j e gaut i p in ig inę 
paramą. Pinigus į Lietuvą pri
s tatau greitai, duodu aukštą 
kei t imo s a n t y k i . T e l . 
312-434-2655. Skambint po 6 
v.v. 

(sk) 

x Pigiai p a r d u o d u t inka 
m u s Lietuvoje naudo t i kom
p iu t e r i u s . Tarpininkauju juos 
persiunčiant ir surandu pirkėją. 
Te l . 312-579-3243. 

(sk* 

x 15 d i e n ų Lietuvoje! S.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
t i įvairius miestus. Skubėkite 
registruotis! Vietų skaičius 
ribotas! Kreiptis: Amer ican 
Travel Se rv ice Bureau , 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. T e l . 312-238-9787. 

(sk.) 

x „Lie tuva Pa rce 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 muitu 
siuntinius. Sąžiningas patarna
vimas. Darbo laikas pagal susi
tarimą. Kreipt is pas J a n i n ą 
J u o d v a l k i e n ę , 4457 S. 
Talman A.e . , Chicago , IL 
60632, te l . : 312-847-2614. 

(sk) 

x Ate i t in inkų studijų die
nos įvyks rugsėjo 1-4 dienomis 
Dainavoje, Michigan. Kaip ir 
praeityje, studijų dienos pasižy
mės svaria akademine, kultūri
ne bei religine programa. Re
gistruotis į studijų dienas 
galima nuo liepos mėn. pas Bi
rutę Bublienę šiuo adresu: 5790 
Longmeadow, Bloomington 
Hills, MI 48013. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje birželio 30 d„ 
penktadienį , 7:30 vai. vakaro 
dr. Tomas Remeikis skaitys 
paskaitą „Gorbačiovo perestroi-
kos politika Sovietų Sąjungos 
tautinėse periferijose". Paskai
tininkas kalbės apie „glasnost" 
ir „perestroikos" reiškinius 
Sovietų Sąjungoje, o visų pirma 
— Lietuvoje ir kitose Pabaltijo 
šalyse. Dr. Remeikis, Calumet 
College profesorius, yra žymus 
įvairių sovietinės valstybės 
ideologinių problemų ekspertas, 
daugelio mokslinių darbų auto
rius. Po vakaronės vaišės. 

x Muz. D a r i u s Pol ikai t i s 
ruošiasi dalyvauti liepos mėn. 
Lietuvoje vyksiančiame „Roko 
marše". Jis plačiau apie tai 
papasakos šį šeštadienį, birželio 
24 d. 8:30 vai. vak. „Žemė L" 
radijo programoje. Ši programa 
transliuojama iš WPNA radijo 
stoties Oak Parke, 1490 AM 
.banga. 

x Pa t iks l in imas . „Draugo" 
birželio 22 d. laidoje aprašyme 
„Baigė mokslą" turėjo būti 
Sumina c u m Liude ( ne cum 
laude). Beatričė Sturonaitė bai
gė St. Xavier kolegiją geriau
siais pažymiais. Už klaidą atsi
prašome. 

x V y r e s n i ų j ų L i e t u v i ų 
cen t r a s ruošia vienos dienos 
išvyką į Lake Geneva, WI, lie
pos 13 d. (ketvirtadienį). Pake
lyje sustosime parke atsigaivin
ti „Seklyčios" šaltais gėrimais 
ir sumuštiniais. Kelionė patogiu 
autobusu ir laivu aplink ežerą 
pasigėrėti gražiais vaizdais ir 
ypatinga aplinka. Išvykstama 8 
v.r., grįžtama 5 v.v. Bendra 
kaina asmeniui $25.00. Norin
tieji išvykoje dalyvauti, prašomi 
registruotis asmeniškai — 2715 
W. 71 St. arba tel. 476-2655. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn, Riverside, VVestchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. C e r m a k Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Vik to ras . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. J e igu 
mes negal im p a r d u o t i : mes 
gal im p a t y s nup i rk t i ! 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 

Šv. Kazimiero seserų vienuolyne birželio 12 d. specialios pamaldos, kuriose prisiekė arkivyskupijos 
tribunolo paskirti pareigūnai vesti Motinos Marijos Kaupaitės beatifikacijos bylai. Iš kairės: ses. 
Edwarda Burdulis, kun. Vito Mikolaitis, kun. Antanas Zakarauskas, vysk. Alfred Abramowicz, 
prel. D. Mozeris, kun. Francis Kelpšas, kun. Thomas Kasputis, kun. John Rolek, ses. Christella 
Danish, ses. Ferdinandą Arzulaitis. x. , ¥ . 

Nuotr. L. Juknevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
L I E T U V O S B U R I U O T O J Ų 
V I E Š N A G Ė C H I C A G O J E 

Ok. Lietuvos buriuotojai, sėk
mingai perplaukę Atlantą, po 
iškilmingo sutikimo New Yor-
ke ir viešnagės ten ir Clevelan-
de, penktadienį, birželio 30 d. 
atvyks į Chicagą. Autobusas su 
buriuotojais prie Jaunimo cent-

x Lie tuvos Atgimimo s p a u 
d o s r i n k i n y s , apie 80 atskirų 
pavadinimų biuletenių, laikraš
čių ir žurnalų, leidžiamų įvairio
se Lietuvos vietovėse ir LPS 
ženklelių rinkinys yra pateiktas 
Lietuvių Draudžiamosios spau
dos parodos stenduose, kaip at
skiras skyrius, Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. Visi 
kviečiami atvykti ir apžiūrėti 
šiandien ir sekmadienį, birželio 
24 ir 25 d., nuo 10 vai. ryto iki 
8 vai. vak. 

x V i s u o m e n ė s dėmes iu i ! 
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 
patarnaut i jūsų nuosavybės 
pirkime bei pardavime. Susi
domėję prašomi užeiti arba 
paskambinti. Mielai patarnau
siu ir ateityje. Tel. 767-0600 ar
ba 778-3971. 

(sk) 

x I e š k a u m o t e r s p r iž iū rė t i 
kūd ik į ir gyvent kartu. Bus 
parūpintas maistas, bu t a s ir 
a lga . Kre ip t i s : A l f r e d a s , 
206-435-8000. 

(sk) 

x Akiniai s iuntimui į Lietu
vi*- Kreiptis: Optical Studio, 

& L. Insurance Agency, 4651 S 2 6 2 ° W e s t 7 1 Street, Chicago, 
Ashland Ave., Chicago, 111. I1L 60629. Telefonas 778-6766. 

(sk) 60609. Tel. 1-312-523-9191. 
(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Amer ican Travel Service 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111. 6 0 6 4 3 . Tel 
238-9787. 

(sk) 

x Balt ic Monumen t s , Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 

ro atvyks 6-7 vai. vak. Visuome
nė kviečiama atvykti sutikti 
drąsiuosius jūreivius. Čia sve
čiams bus paruošti užkandžiai. 
Visuomenė, prieš jiems išvyks
tan t nakvynei, galės su jais su
sipažinti ir pabendrauti . Šešta
dienį, liepos 1 d., 7:00 vai. vak. 
Jaunimo centro didž. salėje ruo
šiamas oficialus pagerbimas — 
vakarienė su programa ir šo
kiais. Sekmadienį, liepos 2 d., 
10 vai. ryto šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų — vaini
ko padėjimas prie Žuvusiems 
kovose už Lietuvos laisvę pa
minklo Jaunimo centro sodely
je, vėliau užkandžiai Jaunimo 
centro kavinėje. Pirmadienį, lie
pos 3 d.. Chicagos lietuviai bu
riuotojai su septyniomis vietos 
jachtomis išplauks į Michigano 
ežerą ir parodys svečiams Chica
gą iš ežero pusės. Liepos 4 d. 
Lietuvos buriuotojai aplankys 
Union Pier, kur bus Karaičių 
svečiai „Gintaro" vasarvietėje. 
Liepos 5 d. vakare Lietuvių cen
t r e L e m o n t e r u o š i a m a s 
atsisveikinimas su buriuotojais. 
Liepos 6 d. — kelionė atgal į 
New Yorką, iš kur liepos 8 d. 
atplaukusieji išskris, o jachtos 
su a t skr idus iomis įgulomis 
išskleis bures Klaipėdos link. 

IR 

G E G U Ž I N Ė S P A M A L D O S 
B R I D G E P O R T E 

1988 m. gruodžio 6 d. Lietu-
vių-amerikiečių Bridgeporto 
apylinkės susivienijimas „La
bas" išrinkta naujoji valdyba: 
p i rmininku Richard Schulz, 
v icep i rmin inke Mary Beth 
Slakis, sekretore Phyllis Stin-
son ir iždininke Stella Perutis 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
gegužės mėn. 3. 10, 17. 24 ir 31 
d. 7 vai. vak. surengė gegužines 
pamaldas. Joms vadovavo susi
vienijimo „Labas" narė Chris-
t ina Beneckis. 

Gegužės 3 d. geguž ines 
pamaldos atliko Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios kun. Alban J. 
Kishkunas, gegužės 10 d. — 
kun. Antanas Markus iš Sacred 
Heart parapijos, gegužės 17 — 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
j imas — veltui Skambin t i 
Bell-Bace RE. tel. 778-2233. 

(sk) 
x NAMAMS P I R K T I P A 

SKOLOS duodamos 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 

kun. Tomas Kaspu t i s iš St. 
Denis parapijos, gegužės 24 ir 
31 d. kun. Pe t r a s Cibulskis iš 
Marijonų vienuolijos. Vargonais 
grojo ir b a ž n y č i o s c h o r u i 
vadovavo muz. Glenn Perut is . Į 
giesmių giedojimą įsijungė ir 
p a m a l d ų d a l y v i a i , k u r i ų 
pamaldose da lyvaudavo apie 
100 žmonių. Buvo giedamos 
giesmės. Per k iekvieną nakt į 
dieną, Tavo apgyvenimo šaukia
mės. Garbinkime Dievą. Sveika 
Marija. Bendras visų giedojimas 
paliko visiems neužmi r š t amą 
įspūdį. 

S u s i v i e n i j i m o „ L a b a s " 
valdyba nuoširdžiai dėkoja Šv. 
Jurg io parapi jos ir iš k i tų 
parapijų atvykusiems kunigams 
atl ikti Bridgeporto parapijoje 
gegužines pama ldas , k a s m u s 
dvasiniai stiprina dirbti lietuvy
bei, daugiau parapiečių pri
t r auk t i į l ie tuviškas pamaldas , 
į s u s i v i e n i j i m o , , L a b a s " 
valdybos r e n g i a m u s k u l t ū 
r inius, re l iginius reng in ius . 

S u s i v i e n i j i m a s „ L a b a s " 
padidėjo iki 60 narių, kurie savo 
susirinkimuose aktyvia i spren
džia a te i t ies veiklos p l a n u s 
kultūrinėje ir religinėje veiklo
je, kaip i lgiau iš la ikyt i parapi
joje l ietuvybę. 

Artėja 1992 meta i . Tai meta i , 
kuriuose Šv. Ju rg io bažnyčia 
švęs savo gyvavimo šimtmetį . Į 
jos šimtmečio minėjimą kruopš
čiai yra įsijungę ir susivienijimo 
„Labas" nar ia i . 

Mes dėkojame susivieni j imui 
„Labas" už įspūdingai suruoš
tas gegužines pamaldas , už jų 
kul tūr inę religinę veiklą, sten
giantis mūsų parapijoje išlaikyti 
lietuvybę. 

Jų veiklą p a r e m k i m e lanky
dami jų reng in ius ir pinigine 
auka. 

V i n c a s U r b o n a s 

C H I C A G A I R E I K I A 
L I E T U V I Ų T E A T R O 

Nusileido uždanga Chicagos 
„Va id i lu tė s" l i e tuv ių t e a t r o 
statytos V. Mykolaičio-Putino 
. .Daktaro G e r v y d o " d r a m o s 
premjerai. Pirmieji atsiliepimai 

spaudoje ir gyvu žodžiu tei
giami, šilti ir pozityvūs. Nežiū
r i n t l i e t u v i š k ų r e n g i n i ų 
gausumo, atsilankė apie 450 
tautiečių, ku r i e karštai plojo 
jaunies iems aktoriams, pasi
ryžusiems parodyti sunkų dra
mos kūrinį . Tas parodė, jog 
Chicagoje dar yra žmonių, kurie 
ne tik žodžiais, bet ir konkrečiai 
rodo dėmesį lietuvių teatrui ir 
nori, k a d jis i r ateityje gyvuotų. 
Tai t u rė tų stiprinti „Vaidilu
tės" ak tor ius bei vadovybę ir 
t u r ė t ų d u o t i jėgų a t e i t i e s 
žygiams. 

Buvo smagu matyti senuosius 
mūsų scenos veteranus, dabar 
tebegyvenančius Chicagoje bei 
apylinkėse, kurie atėjo į prem
jerą i r po jos vykusiame pa
bendravime gyrė jaunuosius 
scenos entuziastus. Jų paskati
n imai ir ka i kurie pamokymai 
taip pa t y r a labai reikšmingi 
tolimesnei „Vaidilutės" veiklai. 
Gražių žodžių išsakė ir premje
rą stebėjęs Los Angeles Dramos 
sambūrio rež. Petras Maželis, 
Vilniaus Jaunimo teatro akto
riai Pe t ras ir Apolonija Stepo
navičiai bei eilė kitų žymesnių 
lietuviškos scenos figūrų. Jie 
visi negailėjo gražesnio žodžio 
„Vaid i lu tės" jauniesiems. 

D a u g u m a s jų po premjeros 
p u o l ė s i p r i e knygų , nes 
mokyklose, kur jie studijuoja, 
paskut inis studijų mėnuo. Pa
grindinę rolę vaidinęs Vytautas 
Lapenas tuoj po premjeros išsi
r e n g ė i lgesnei kel ionei po 
Europą, kurioje išbus visą 
vasarą. Edis Šulaitis, kuris 
suvaidino gydytojo Rupeikos 
rolę, ruošiasi reikšmingam žy
giui asmeniškame gyvenime — 
jis birželio 24 d. Šv. Antano par. 
bažnyčioje sumainys vestu
vin ius žiedus. Premjeros reži
sierė Laima Šulaitytė-Day turės 
daugiau laiko rugpjūčio mėnesį 
b e s i r u o š i a n t t a p t i m a m a . 
D a u g u m a s žiūrovų scenoje 
pamilo Giedrės rolę vaidinusią 
Giną Braslauskaitę, kuri turi 
daug gabumų ne t ik vaidyboje, 
bet ir dailėje. Ji nupiešė puikų 
premjeros plakatą. J i po šios va
s a r o s k u r i a m la ikui t u r ė s 
apleisti „Vaidilutės" eiles, nes 
išsikelia meno studijoms į Los 
Angeles, Cal. 

J a u gautas pakvietimas pa
keliauti į vieną iš lietuviškųjų 
kolonijų. J ų ateis daugiau. Yra 
pas iū lymas rudenį spektaklį 
kar to t i Chicagoje, nes gana 
d a u g jo čia nematė. 

Tačiau ateitis prieš ak i s ir po 
ka r š tų vasaros mėnesių reikės 
„Vaidi lu te i" galvoti apie ateiti 
ir naujus pasirodymus. Kol yra 
žiūrovų, „Vaidilutė" turėtų 
gyvuoti i r tenkinti jų poreikius. 

eš . 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pa t turi žmogų 
New Yorke, kuris sut inka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies-

mažais tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 

einamais nuošimčiais. Kreipki- Kreiptis į Amer ican T r a v e l 
tės į Mutual Federal Savings. Serv ice B u r e a u , 9727 S. Wes-
2212 West Cermak Road - Tel. t e r n A v e c h i c a g o , BĮ. 60643. 
V17-7747. T e l 1.312-238-9787. 

MK (sk) 

Chicagoje nejudamai nuosa
vybei pirkti paskolas jau galima 
g a u t i mažesn i a i s n e g u 10 
procentais . 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

vak 
d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60829 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9-6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Ronald Padalino, First Rate Real Estate savininkas, sveikina namu pardavėją 
Liną Meilų, savo tarnautoją. 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R. O S T I S 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 




