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TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui Gorbačiovui 
Nuorašas: Lietuvos vyskupams 

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

Lietuvos katalikų 

Pareiškimas 
1982 metų balandžio 2-3 d. 

naktį tarybinės valdžios pa
reigūnai vandališkai nusiaubė 
tikinčios liaudies brangų istori
jos paminklą — Panų kalną, 
esantį Pasruojo kaime, Telšių 
rajone. Ateistai nugriovė ten 
stovėjusią Marijos koplyčią, 
sudaužė statulas, sunaikino 
pastatytus kryžius. Panų 
kalnas, tikinčios liaudies ger
biamas nuo 1626 metų. Tuo 
laiku į Lietuvą įsiveržusios 
švedų kariuomenės kareiviai 
Panų kalnelyje išžudė pasislė
pusias mergaites, kurios nesi
davė kareivių išniekinamos. Iš 
pagarbos skaistybės kankinėms 
liaudis pastatė koplyčią bei visą 
eilę kryžių. Ta vieta buvo 
lankoma maldininkų. 

Po 1982 m. vandališko kalno 
nusiaubimo tikintieji ne kartą 
bando atstatyti kryžius, tačiau 
tarybinės valdžios pareigūnai 
tuoj pat juos nugriauna, o 
kryžių statytojus terorizuoja. 

Prašome jus, Generalini Sek
retoriau, įsakykite tarybinės 
valdžios pareigūnams, kad 
Panų kalnelyje būtų atstatyta 
koplyčia ir kryžiai, kad netruk

dytų maldininkams lankyti šią 
istorinę vietą. 

1988 m. 
Pasirašė tikintieji — Kauno 

bažnyčiose: Katedra — 5,836, 
Vytauto — 527, Šančių ir Vili
jampolės —1,203, Prisikėlimo — 
1,040, Pe t raš iūnų — 595, 
Panevėžys (Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia) — 1,055, Šiaulių m. 
bažnyčios — 16,353, Vilnius — 
1,417, Anykščiai - 327, 
Ukmergė, — 1,306, Utena -
908, Kupiškis - 1,544, Pakruo
jis — 326, Vilkaviškis - 1,158, 
Pivašiūnai (Alytaus raj.) — 
3,488, K. Naumiestis (Šakių 
raj.) — 452, Kalvarija (Kapsuko 
raj.) — 1,688, Sangrūda (Kap
suko raj.) — 430, Šunskai 
(Kapsuko raj.( — 337, Patilčiai 
(Kapsuko raj.) — 101, Igliauka 
(Kapsuko raj.) — 261, Veisiejai 
(Lazdijų raj.) — 693, Smilgiai 
(Radviliškio raj.) — 356, Alvitas 
(Vilkaviškio raj.) — 709, Kybar
tai (Vilkaviškio raj.) - 439, 
Švėkšna (Šilutės raj.) — 504, 
Vidiškiai (Ukmergės raj.) — 
1,231. Įvairios parapijos — 
1,293. 

Roko maršas per Lietuvą 
Vilnius. — Šių metų vasarą 

Laisvalaikio organizavimo susi
vienijimas „Centras" rengia 
trečiąjį „Roko maršą per Lie
tuvą". Maršas niekada neapsiri
bojo vien tik roko koncertais. 
Kasmet jis skelbė aktualias 
nūdienos problemas, rėmė nau
jai susikūrusias progresyvias or
ganizacijas: pirmasis — Kultū
ros fondą, antrasis — Sąjūdį bei 
Žaliųjų judėjimą, koncertų metu 
jaunimas, suplaukęs iš įvairių 
Lietuvos vietų, galėdavo ne tik 
pasiklausyti muzikos, bet ir 
susipažinti su politinėmis, kul-' 
tūrinėmis bei ekologinėmis 
problemomis. 

„Roko maršas per Lietuvą 
'89" parems neseniai susikū
rusią Lietuvos invalidų drau
giją. Šiai organizacijai būtina ne 
tik materialinė pagalba, bet ir 
visuomenės moralinė parama. 
Lietuvos invalidų draugijos 
veiklos t iks las — padėti 
labiausiai socialiai nuskriaustai 
žmonių grupei. Draugijos krei
pimasis skelbia, kad tauta, 
neįstengianti sugrąžinti inva
lidų visuomenei, negali būti 
laikoma civilizuota tauta. 

Reikalaus bazių likvidavimo 
Maršo metu bus reikalaujama 

likviduoti karines bazes ir 
karines gamyklas respublikoje. 
Šis klausimas, aktualus visame 
pasaulyje, yra itin svarbus ir 
Lietuvai, kadangi katastrofos 
atveju, kurios Tarybų Sąjungoje 
yra ne atsitiktinumas, o kas
dienybė, galimos labai apgai
lėtinos pasekmės. 

Per Maršą, be abejo, bus pa
minėtas ir Ribbentropo-Molo-
tovo paktas, lemtinga diploma
tinė akcija, kardinaliai pa
kreipusi Lietuvos istorijos eigą. 

Roko maršas yra susijęs ir su 
baidarių žygiu Lietuvos nacio
nalinio parko ežerais. Jame 
dalyvaus studentai medikai iš 
Š. Amerikos ir Tarybų Sąjun

gos, invalidai (Vietnamo ir 
Afganistano karo dalyviai), 
įvairių organizacijų atstovai, 
lydintys medikai. Numatomos 
dvi preskonferencijos — rugpjū
čio 3 d. Maskvoje ir 18 d. Vil
niuje. 

Dalyviai iš Vakarų 
Šios ekspedicijos tikslas — 

tvirtinti taiką žemėje, plečiant 
asmeninius ryšius tarp žmonių. 
Žygio devizas: „Per gamtą į 
žmonių širdis". Ekspedicijos 
metu bus skelbiama ginklavi
mosi varžybų socialinė kaina, 
keliami reikalavimai — lėšas, 
sutaupytas mažinant karinį 
potencialą, skirti socialinių 
reikmių tenkinimui, invalidų 
sveikatos apsaugai. Ekspediciją 
remia „International Physi-
cians For The Prevention Of 
nuclear War (IPPNW)", „Wil-
deraess Inąuiry" (JAV), organi
zacijos IPPNW Tarybinis komi
tetas ir Laisvalaikio organi
zavimo susiviejimas „Centras". 

Roko marše dalyvaus trys lie
tuvių išeivijos grupės — D. Po-
likaitis (JAV), E. Punkris 
(Kanada), „Naujas Kraujas" 
(JAV), bei „Foje" ir .Antis". 
Galimi sponsoriai — „Audra 
Travel" ir „Baltic Tours". Pir
masis koncertas liepos 20 d. 
Kaune, po to Klaipėdoje (07.29), 
Mažeikiuose (07,31), Šiauliuose 
(08,02), Panevėžyje (08.04). Bai
giamasis „Roko maršo per Lie
tuvą '89" koncertas — rugpjūčio 
6 d. Vilniaus „Dinamo" sta
dione, įvyks mitingas — koncer
tas, kuriame dalyvaus visi 
baidarių žygio dalyviai, muzi
kan ta i , Lietuvos invalidų 
draugijos ir visuomenės atsto
vai. 

Bushas ragina lenkus 
būti vieningais 

Prezidentas pagerbė Solidarumo vadą 

Prez. George Bushas su Solidarumo vadu Lech Walesa Lenino laivų dirbtuvių aikštėje Gdan
ske, kur prie trijų kryžių geležinių paminklų padėjo vainiką žuvusiems streikų metu pagerbti. 

Kritikuojamas Sovietų „šventasis" 

— Washingtone prez. Bushas 
parinko demokratą Bernardą 
Aronsoną vadovauti Amerikos 
politikai Lotynų kraštuose 
Valstybės departamente. 

Maskva . — Leninu i ir 
bolševikams socializmas buvo 
„aukščiausia ir didžiausia ver
gijos forma". Vladimiras Iliji-
čius Leninas ir maža jo pasekė
jų grupė primetė kraštui „žiau
riausią okupacijos vyriausybę, 
kokia bet kada buvo žmonijos is
torijoje". 

Tai žodžiai iš išleistos kny
gutės, pavadintos „Reading Le-
nin", kurią parašė Sovietų 
Sąjungos rašytojas Vladimiras 
Solouchinas 1976 m. ir atspaus
dino Vakarų Vokietijoje. Tai tik 
trumpa brošiūra iš ilgos studi
jos, kuri šiuo metu pasirodė 
Maskvoje. 

Lenino kritika nebėra naujas 
dalykas, tačiau iki šiol ji nebuvo 
tokia žiauri. Nauja yra tai , kad 
atsirado daug žmonių, kurie su 
t a i s teigimais n e s u t i n k a . 
Daugelis šių dienų politinių 
reformų šalininkų mano, jog tik 
Stalinas iškreipė ir sunaikino 
visus 1917 metų rusų revoliuci
jos idealus. Tačiau esą daug 
daugiau balsų, kurie tai neigia. 
Stalino darbai yra tik logiškas 
Lenino idėjų tesimas, kuris mirė 
1924 m. sausio mėnesį, rašo 
Christian Science Monitor" 
dienraštis liepos 7 d. 

Pras idėjo praėjusią v a s a r ą 
Viešas Lenino ir revoliucijos 

kritikavimas prasidėjo praėju
sią vasarą. Pirmasis tai padarė 
„Novy Mir" žurnale rašytojas 
Vasilijus Selijuninas. Po to buvo 
atspausdinti svarbūs bolševiko 
Vladimiro Korolenkos rašyti 
laiškai 1920 m. Sovietų Švie
timo ministeriui A. Launačars-
kiui. Tie laiškai niekada anks
čiau nebuvo spausdinti, nes jie 
iškelia bolševikų brutalumą ir 
kritikuoja vyriausybę už dikta
toriškas tendencijas. Taip pat 
buvo spausdinami pirmųjų 
revoliucijos dienų Gorkio kri
tiški pasisakymai apie naujuo
sius Rusijos valdovus. 

Pamažu, bet nuolatos 
Knygutėje rašoma, kad buvo 

išnaikinti visi geriausieji rusų 
mintytojai ir pamažu išmestas 
iš gyvenimo la isvas ir 
nepriklausomas galvojimas. 
„Novy Mir" šiuo metu rašo. jog 
rusiškoji revoliucija sunaikino 
krikščioniškosios civilizacijos 
pagrindus — rusų visuomenės 
moralinę bazę. Žmogus buvo nu
vertintas iki vabzdžio vertės, 
kurį valstybė visada galėjo bet 
kada sutrinti, rašo rašytojas V. 
Subkinas. Tuo pačiu metu buvo 

atspausdinti V. Grossmano kal
tinimai Leninui ir jo revoliu
cijai . Gegužės mėnesį F . 
Abramovas parašė studijų apie 
praeitį ir jis kaltina bolševi
kus, kurie primetė savo valią 
kitiems. O šį rugpjūtį „Novy 
Mir" ruošiasi spausdinti Sol-
ženitsyno „Gulagą Archipela
gą", kuris buvo uždraustas dėl 
to, jog ten rašoma, kad Leninas 
y ra tikrasis Sovietų koncentra
cijos stovyklų sistemos įstei
gėjas. 

Rusų civilinis karas išnaikino 
dešimtimis milijonų žmonių. 
Stalinas dar daugiau milijonų 
išžudė. Daugelis dabar reabi
lituojami. „Novy Mir" spaus
dina seriją straipsnių dabartinio 
Liaudies Kongreso nario Serge
jaus Averitsevo, kuris apžvelgia 
20 amžiaus rusų galvoseną. 
Daug kal t in imų tenka ir 
Leninui. 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. A. Rimas 

Gegužės 28 d. mirė nuo 1952 
m. Braziūkų klebonas a.a. kun. 
Andrius Vytautas Rimas. Velio
nis buvo gimęs 1909 m. balan
džio 5 d. netoli Aukštosios 
Panemunės. Kunigu įšventin
tas kaip marijonas vienuolis 
Kaune 1933 m. birželio 25 d. 
Buvo labai pasiaukojęs kunigas, 
pamaldus, labai mylėjo vaiku
čius, kurie jį sekiodavo dėl jo 
malonaus būdo. Palaidotas prie 
Švč. M. Marijos statulos švento
riuje Braziūkuose, dalyvaujant 
kard. V. Sladkevičiui, keliems 
arkivyskupams, vyskupams i1* 
28 kunigams. Buvo sugiedota jo 
parašyta giesme „Būk pagar
bintas, Gamtos Kūrėjau". Prie 
duobės visų vardu atsisveikino 
Panemunės klebonas, velionio 
giminaitė Jūrate padėjo ant jo 
karsto jo garbei sukurtą eilė
raštį ir išreiškė kiltus jausmus 
visų giminių vardu. 

— Washingtone CIA direk
torius pranešė Kongresui, jog 
trečiojo pasaulio kraštai plečia 
savo galimybes pasigaminti 
branduolinę raketą ir chemi 
nius ginklus, nežiūrint Vakaru 
pastangų juos sumažinti ar ir 
visai uždrausti 

— Baltieji rūmai praneša, 
kad prez. Bu>has pertvarkė 
užsienio reikalų vedimą taip, 
kad Saugumo tautinė taryba 
yra viena iš patrrindinių insti
tucijų užsienio eikalų sprendi
muose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Varšuvoje, kai prezidento 
Busho delegacija išvyko į Veng
riją, tai Amerikos konsulate 
buvo 12,215 žmonių pareiški
mai vizoms atvykti į Ameriką. 
Per vieną dieną paruošiama 
maždaug nuo 500 iki 600 vizų. 

— Budapešte Reuterio agen
tūra pranešė, jog Vengrijos 
vyriausybė nutarė peržiūrėti 
mirusiojo kardinolo Mindszenty 
bylą, kuris 15 metų išgyveno 
Amerikos ambasadoje. Tai 
sutampa su pirmuoju Amerikos 
prezidento vizitu Vengrijoje. 
Premjeras Mikos Nemeth įsakė 
prokuratūrai peržiūrėti kar
dinolo 1949 metų bylą. 

— Maksvoje „Tasso" agen
tūra praneša, kad atsinaujimo 
tautiniai neramumai Nagor-
no-Karabacho regione. Du 
žmonės buvo nušauti. 

— Washingtone HUD -
pigiųjų butų departamento 
viršininkas Jack Kemp pranešė, 
jog įvairūs skandalai šiame de
partamente federalinei vyriau
sybei kainavo maždaug 2 bili
jonus dolerių. 

— Kinijos komunistų vy
riausybė apkaltino buvusį savo 
partijos vadą korupcija. Jis buvo 
atleistas iš visų pareigų už tai, 
kad palaikė demokratijos sie
kiančias demonstracijas, 
praneša kinų žinių agentūra. 
Zhao Ziyang pradėta byla 
komunistų teisme. 

— Irano parlamento pirmi
ninkas Hashemi Rafsanjani 
laimėjo buvusio ajatolos Cho-
meini sūnaus Ahmad pritarimą, 
kad jis tinkamas būti krašto 
prezidentu, kurio rinkimai bus 
liepos 28 d. 

— Argentinos prekybininkai 
ir verslininkai pritaria naujojo 
peronistų partijos prezidento 
patvarkymams sulaikyti inflia
cijai, kuri ten siekia 114.5%. 

— Kinijos sostinėje Beijinge 
pratęstas karo meto stovis 
neribotam laikui. 

— NBC televizijos stotis pa
samdė buvusį prezidentą 
Reaganą būti ALL-Star žaidimų 
komentatoriumi. 

— Iranas apkaltino Saudi 
Arabiją dviejų bombų padėjimu 
netoli Didžiosios mečetės Meko
je, kurios sužeidė 16 žmonių ir 
vieną užmušė. 

— Washingtone Atstovų 
rūmai nubalsavo skirti 822 mil. 
dol. daugiau kovai prieš narko
maniją, bet nemažinti strate
ginio apsigynimo programos 
biudžeto. 

G d a n s k a s . Prez. Bushas 
aplankė Solidarumo gimtinę 
prie Baltijos krantų ir pietavo 
Solidarumo vado Lech Walesos 
namuose. Walesa kalbėjo prezi
dentui ir jo žmonai Barborai, 
kad jis su savo žmona Danuta 
gėdisi turėti tokius garbingus ir 
svarbius svečius savo kukliuose 
namuose, kuriuos vaišino 
lenkišku maistu ir vodka. Bet 
prezidentas pakėlęs vodkos 
stiklą, padėkojo jiems už „malo
nią šeimos atmosferą". Ant 
sienos buvo matyti didelis Juo
dosios Madonos paveikslas. 

Pietų metu kalbėjosi apie 
lenkišką maistą ir šeimas. 
Walesa pasakė nenorįs, kad jo 
vaikai dalyvautų politikoje, o 
Bushas pasakė, kad jo sūnus 
ruošiasi būti Texas kongres-
menu. Walesa ir čia švelniai at
naujino prašymą prezidentui, 
kad padėtų iš Vakarų gauti 10 
bil. dol. lenkų ekonomijai ats
tatyti. Bet jis išsireiškė, kad 
lenkai negalį skubėti, nes Kini
jos įvykiai reiškia pamoką vi
siems. 

Walesa lenkų herojus 
Po pietų su prezidento limu

zinu abi šeimos nuvyko į Lenino 
laivų dirbtuvės kiemą, kuriame 
prasidėjo Solidarumo kova už 
Lenkijos laisvę. Ir čia prie žu
vusiems specialiai pastatyto 
paminklo Walesa paprašė kal
bai JAV prezidentą, toje vieto
je, kur už duoną ir laisvę žuvo 
167 lenkai. 

Prez. Bushas pradėjo savo 
žodį. pasakydamas, jog Lenkija 
jam daug reiškia ir jis visada 
padėsiąs lenkų tautai. Jis sakėsi 
čia jaučiasi kaip šeimoje, kur 
nėra diplomatinių varžtų. „At
važiuoti į Lenkiją, atvažiuoti 
kaip į namus*'. Bushas priminė 
čia nacių pradėtą karą ir 1980 
m. vasarą pradėtą Solidarumo 
žygį, kai šioje vietoje patriotas 
elektrikas Lech Walesa šaukė 
tautą į kovą ir tapo šių laikų 
herojumi. 

Laikas dabar 
Lenkai, kurių čia buvo 

susirinkę gal 250,000 daug 
šilčiau priėmė prezidento žo
džius, negu prieš tai Varšuvoje. 
Jo žodis buvo grynai patriotinis 
ir raginąs lenkus dar labiau 
susijungti, kad būtų visiška 
pergalė. Dabar yra laikas 
veikti. Solidarumas pašaukė 
lenkų tautą atgimimui. Įvyko 

Išvaro žurnalistus 
Beij ingas . Kinija įsakė 

išvykti ir antram „Amerikos 
Balso" radijo korespondentui iš 
Kinijos. Jis taip pat kaltinamas, 
kad perdavęs netikras žinias iš 
Beijingo įvykių. Koresponden
tas Mark Hopkins dirbo Kinijoje 
laikinai. Jis turėjo tik turistinę 
vizą, nes Kinija žurnalistines 
vizas beveik nebeišduoda. Kini
jos komunistų vyriausybė jau 
anksčiau buvo įsakiusi išvykti 
dviem užsienio korespondentam 
— Allan Pessin iš „Amerikos 
Balso" ir John Pomfret, Asso
ciated Press atstovui. Taip pat 
„Dalias Morning News" ir trys 
Britanijos žurnalistai turėjo 
apleisti Kiniją. Jie visi kalti
nami, kad perdavę į užsienį ne 
tas žinias, kurias turėjo per
duoti. 

sėkmingos derybos tarp vyriau
sybės ir Lenkijos žmonių. Ir pir
mieji vaisiai jau matyti — demo
kratiški r inkimai. Pasaulis 
stebi jūsų žygius, kalbėjo pre
z idente „ir tiems, kurie mano, 
kad jau lasivės nebus, aš sakau, 
pažiūrėkite į Lenkiją". Jų sap
nas dar neišsipildė, bet tikslas 
bus pasiektas. Šiandien jau gar
bingi Gdansko darbininkai gali 
drąsiai stovėti šalia šio laisvės 
ir vilties paminklo. „Ir garbin
gieji Gdansko darbininkai žino, 
kad Lenkija yra ne viena, su jais 
yra Amerika", sakė prez. Bu
shas. 

Europos padal in imas 
Jis gyrė Walesos sugebėjimus, 

kaip lenkų vado, bet jis pagyrė 
ir komunistų vyriausybę už 
drąsą susitarti. Kai vyksta tokie 
istoriniai pasikeitimai, prezi
dentas pasakė norįs būti Lenki
joje ir juose dalyvauti. Su Len
kija mes galime pradėti naikinti 
Europos padalinimą. Bet Bu
shas pažymėjo, kad bus dar 
daug sunkių dienų, nes tik pasi
aukojimu ir kietu darbu tebus 
galima privesti Lenkiją prie 
galutinio laimėjimo. 

Į Gdanską atvyko ir partijos 
vadas gen. Jaruzelskis, kuris 
palydėjo JAV prezidentą dedant 
vainiką prie žuvusiems pagerbti 
paminklo. Vėliau Bushas susi
tiko su dveim katalikų vysku
pais ir nuvykęs į Gdansko ka
tedrą pasimeldė. Po to prezi
dentas išskrido į Vengriją, ku
rioje išbus dvi dienas. 

Žydai nesitrauks i i 
užgrobtų žemių 

Tunisas. — Palestiniečių Iš
laisvinimo organizacijos vadas 
Arafatas pasakė, jog nebegali 
pritarti Izraelio palestiniečių 
rinkimo planui, nes Izraelio 
premjeras Shamiras paskelbė 
naujas sąlygas. Iki šiol PLO 
sąlyginai sutiko su ta i s 
rinkimais Izraelio užimtose 
žemėse, nes Amerika ragino 
sutikti. Tačiau Arafatas sako 
kad dėl naujų sąlygų paskelbi
mo yra atsakingas ir Washin-
tonas. Arafatas mano nutraukti 
pokalbius su amerikiečių dele
gacija Tunise, nes jie nuo pra
ėjusių metų pradėtų pasitarimų 
dar nedavė jokių rezultatų. Pra
ėjusią savaitę Shamiras paskel
bė 4 naujas sąlygas: arabai, gy
venantieji Rytų Jeruzalėje, 
negali dalyvauti rinkimuose, 
turi sustabdyti žydų puolimus, 
Izraelis ir toliau statys savo 
pastatus užimtose žemėse ir 
stiprinsis, o pati svarbiausia 
sąlyga, jog Shamiras pasakė, 
kad Izraelis niekada nepasi
t rauks iš užimtų žemių. 
Amerikos politika nepadeda 
arabų palestiniečių reikalui, 
pasakė Arafatas. 

KALENDORIUS 

Liepos 13 d.: Henrikas, 
Mildreda. Austina, Anakletas. 
Arvilas. Vytenis. 

Liepos 14 d.: Bonaventūras, 
Eigilė, Libertas, Justas, Vidutis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:25. 
Temperatūra dieną 80 1., nak

tį 63 1. 



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. liepos mėn. 13 d. 

JLOBVH f M 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., P.O. Box 545, North Andover, MA 01845 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APYGARDOS VEIKLA 

Balandžio mėnesio antrą 
dieną įvyko Lietuvos Vyčių 
Naujosios Anglijos apygardos 
metinė Maldos valanda Put-
namo 

76-SIS LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS 

Lietuvos Vyčių 76-sis Visuo
tinis seimas šaukiamas Chica-
goje, š.m. rugpjūčio 3-6 
dienomis. Seimas vyks ir jo būs-

Nekalto Prasidėjimo t i n ė b u s Holiday Inn Country 
seserų vienuolyne. Procesijoje s i d e ( L a Grange), Illinois, 
koplyčion dalyvavo visos 
kuopos. Apygardos dvasios 
vadas kun. Petras Shakalis pra
vedė maldas. Lietuviškas gies
mes giedojo susirinkę nariai ir 
svečiai. Litaniją Palaimintajai 
Motinai sekė Rožinis. Šie nariai 
pravedė Rožinį: Marijona Hobit 
(78-toji kuopa), Aldona Marka-
vich (141-ma k.), Olga Gray 
(135-ta k.), Irena Tamulevich 
(116-ta k.) ir Jonas Walaska 
(103-čia k.). Pasimeldė už pa
vergtą Lietuvą. Maldos valandą 
užbaigė palaiminimu Švenčiau
siuoju Sakramentu. 

Po pamaldų susirinkome 
vakarienei. Didelė padėka ren
gimo komiteto pirmininkui Vic 
Mathieu ir jo talkininkam Juo
zui ir Agnietei Waitoniams. Al 
ir Pat Akule, bei Irenai Lan-
dowski. Dėkui taip pat Nekalto 
Prasidėjimo vienuolėms, užlei
dusioms mums įspūdingas 
patalpas. 

Balandžio 30-tą dieną 135-ta 
kuopa globojo pavasarinį apy
gardos susirinkimą Šv. Antano 
parapijoje, Ansonia miestelyje. 
Po šv. Mišių dalyviai buvo pa
vaišinti pietumis. Darbo posėdį 
pradėjo apygardos pirmininkas 
Albertas Jarit is. Išklausius 
veiklos praneš imus, vyko 
Kūrėjų paminėjimas. Buvo 
kalbėta apie Mykolą Norkūną, 
Lietuvos Vyčių įkūrėją. 

Išrinkti du delegatai į Visuo
tinį Vyčių seimą. Tai 78-tos kuo
pos narė Marijona Hobitz ir 
26-tos kuopos narė Rita Pinkus. 
Ignatijus Hobitz išrinktas tuo 
atveju, jei kuri delegatė ne
galėtų seime dalyvauti. 

Spalio 15-tą dieną Shrews-
bury miestelyje, Maironio par
ke, vyks mūsų metinis kul
tūrinis festivalis. Jau ruo
šiamasi šiai šventei. 

Naujosios Anglijos 
apygardos pirm. 

Alber tas G. Jaritis 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr . 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESUI 
RUOŠIANTIS 

JURGIS JANUŠAITIS 

Seimą globos 112-toji kuopa 
Marąuette Park, IL. Pirmi
ninkas Al. Brazis ir kopirmi-
ninkai — Mary Juzėnas ir Al. 
Zakarka. 

Seimo atidarymo šv. Mišios 
ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d..bus 
laikomos Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
11:30 vai. ryto. Seimo baigimo 
šv. Mišios bus laikomos toje pat 
bažnyčioje sekmadienį, rugpjū
čio 6 d., 10:30 vai. ryto. 

Anksčiau į Seimą atvyku
siems numatomas susipaži
nimas su Chicagos miesto 
įdomybėmis, o taip pat ir su 
„lietuviškąja Chicaga" — įvai
riomis lietuviškomis įstaigomis 
ir institucijomis, kurių Chica-
goje yra nemažai, nes Chicaga 
yra gausiausias lietuvių telki
nys laisvajame pasaulyje. 

Ketv., grugpjūčio 3 d.— 

11:30 vai. r. — Seimo atida
rymo šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 

12:30 vai. p.p. — priešpiečiai. 
Po priešpiečių — pirmasis posė
dis Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos salėje. 

6:00 vai. vak. — „Lietuvių 
liaudies vakaras" registruo
tiems dalyviams. Vadovaus 
Maria Rudienė. 

Penkt., rugpjūčio 4 d. 
9:00 vai. r. — Antras posėdis 

Countryside Holiday Inn. 
11:00 vai. r. — šv. Mišios 

Countryside Holiday Inn. 
2:00 vai. p.p. — Trečias posėdis 

Holiday Inn. 
8:00 vai. vak. — Kultūrinis 

vakaras — „Lietuviškos ves
tuvės", atlieka Lietuvos Vyčių 
choras, vadovas muz. Faustas 
Strolia, ir Lietuvos Vyčių tau
tinių šokių šokėjai, vadovas 
Frank Zapolis. Taip pat pasi
rodys solistai Mary Juzėnas ir 
Al. Brazis. 

Lietuvos Vyčių banketo vadovai — 
banketas bus Mart in iąue restorano 
pokylių salėje. Iš ka i rės : M a r i a 
Rudienė ir Algirdas Brazis. 

Šešt., rugpjūčio 5 d. 

8:30 vai. ryto — Šv. Mišios 
Holiday Inn Countryside. 

9:30 vai. r. — 4-tas posėdis 
Holiday Inn. 

1:00 vai. p.p. — penktas posė
dis Holiday In.. 

6:30 vai. vak. — Iškilmingas 
Užbaigimo banketas Martini
ąue salėje. Vadovauja Maria 
Rudienė. 

Sekm., rugpjūčio 6 d.— 
10:30 vai. r. - Šv. Mišios Švč. 

M. Marijos parapijos bažnyčioje. 
Po šv. Mišių — fotografavimasis 
ir priešpiečiai Holiday Inn. 

Dalyvių registraciją vykdo 
Jerry Mack, 2461 W. 45th St., 
Chicago, IL 60632. Tel. 
(312)-927-1233. 

KULTŪRINIO VAKARO 
PROGRAMOS ATLIKĖJAI 

j 

• 
Lietuvos Vyčių 76-tojo seimo 

Kultūrinis vakaras ruošiamas 
penktadienį, rugpjūčio 4 d., 8 
vai. vak. Holiday Inn, Country
side, La Grange, IL. Vakaro 
programoje — „Lietuviškos 
vestuvės", kurias atliks Vyčių 
choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios ir Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių šokėjai, 
vadovaujami Frank Zapolio. 
Taip pat pasirodys solistai Mary 
Juzėnas ir Algirdas Brazis. Visi 
kviečiami. 

Amerikos Lietuvių Taryba in
formuoja, kad šiais metais 
spalio 21-22 d. Los Angeles, 
Cal., yra šaukiamas Lietuvių 
kongresas. 

Vlikas šaukia seimus, Altas 
metinius suvažiavimus, LB 
tarybos sesijas. Tokie suvažia
vimai labai reikalingi ir svar
būs, nes tokiomis progomis 
plačiau žvelgiama į savo or
ganizacijos nueitą kelią, 
a t l iktus darbus, tuo pačiu 
kruopščiai pasvarstomą, kuria 
linkme kreipti būsimus darbus. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lietuvių kongresai šaukiami 
rečiau. Pavadinimas kongresas 
sako, kad čia vyksta didesni 
planavimo darbai, nei me
tiniuose suvažiavimuose. Tad 
tokiam kongresui būtina gerai 
ir iš anksto pasiruošti. Ne 
paslaptis, kad mūsų seimuose 
nebūna per daug gerai ap
tariami ar planuojami darbai. 
Teko tokiuose seimuose būti. 
Keletą valandų užima veiksnį 
sudarančių partijų sveikinimai. 
Sveikina vienas kitą, vienas 
kitą giria, pasigiria kartais ir 
labai menkučiais darbais . 
Tuo tarpu didieji sumanymai ir 
planai neranda tokiose seimų 
programose vietos. Tokių seimų 
gal reikėtų iš pagrindų at
sisakyti, negaišinti laiko, o 
spręsti ne daug, bet pačius 
esmingiausius ir šių dienų 
reikalavimus ati t inkančius 
klausimus. Užtenka vieno pir
mininko sveikinimo ir padėkos 
visoms grupėms, dirbančioms 
bendrą darbą. Taip pat atliktų 
darbų santrauką paruošti 
dalykiškai, tiksliai ir trumpai, 
o dalyviams pranešimus . iš 
anksto padalyti. 

Ir Amerikos Lietuvių tarybai, 
planuojančiai kongresą, turėtų 
rūpėti geriausiai paruošta pro
grama. Iš anksto numatyti, 
kokie esminiai ir patys svar
biausi klausimai kongrese turi 
būti sprendžiami. 

Altos vadovybė su specialiu iš 
Los Angeles veikėjų sudarytu 
kongresui ruošti komitetu suka 
galvas dabar, kaip geriausiai 
spręsti labai dideles šiuo laiku 
iškylančias Lietuvos laisvinimo 
ir pagalbos Lietuvai problemas. 

l'.i inois kongresmanu i Mari i \ Russo ..Friend of L i tuan ia" — Lietuvos 
d raugo žymuo bus į teiktas rugpjūčio 5 d. Mar t in ique pokyliu salėje, 
vyks ianč iame Lietuvos Vyių 76-tojo seimo bankete . 

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Liepos 23 d. ir vėl rinksis 
ALRKF-jos jaunimo stovyklos 
Dainava rėmėjai — šimtininkai 
savo metiniam susirinkimui, 
išklausyti Dainavos direktorių 
aptart tarybos planus ateičiai, 
apžiūrėt i at l iktus darbus , 
išgirsti finansinę Dainavos 
padėtį ir svarstyti naujus narių 
pasiūlymus ir jų galimybes. 

Ta pačia proga tą dieną 
kviečiama ir lietuvių visuome
nė, iš visur — iš arti ir toli at
vykti į šį metinį Dainavos gam
toje pabendravimą — pažmonį. 

O gamta čia graži, graži: kve
piantys pušynai, didingi 
ąžuolai, ežeras Spyglys su savo 
guolio gaivinančiu turiniu, ža
lios, gražiai nupjautos pievos, o 
liepos 23 d ir alkstantieji bus 
sočiai ir sveikatingai pasotinti 
jvairiu „gourmet" maistu, 
geriausių Chicagos, Clevelando 
ir iMroito kulinarui paruoštu. 

Si riirna Dainavoje tampa vi 
sierns miesto gyvenimo jtemp 
tiems nervams tikra atgaiva. 
Daugeliui pirmųjų, užgimusios 
..Dainavos" darbų talkinin 
kiims. si diena tampa įau 
vienintele proga metuose 

aplankyti Dainavą, sutikti 
senus draugus, nes dėl 
asmeninių negalavimų ir 
sunkumų jau daugelis nebegali 
naudotis išvykomis į gamtą. 
Važiuojantieji į Dainavą 
nepalikite namuose nei vieno 
asmens, kuris pats neturi jokių 
galimybių pabūti bent vieną 
ištisą dieną gamtoje su senais 
bičiuliais. Daugelis jų (ir iš 
Detroito, ir iš Clevelando, ir iš 
Chicagos ir kitų vietovių) dirbo, 
aukojo Dainavai ir stengėsi 
išlaikyti ją, kad ši vieta būtų 
lietuvybės šaltiniu jų vaikams 
ir kitoms kartoms ilgiems lai
kams, jei į tikrąją tėvynę 
ne visiems bus lemta grįžti. 

Šis kampelis Michigano vals
tijoje, prie Manchester mieste
lio, tarnauja lietuvybei jau arti 
35 metai. Atėjo nauja karta 
rūpintis popieriniu darbu, bet 
, juodą" darbą Dainavos viduje 
tebedirba daugiausia dar vis 
anų laikų Dainavos pionieriai. 

Parama Dainavai buvo ir 
tebėra visada reikalinga. Kaip 
ir su žmogumi, amžiui didėjant, 
asmenine sveikatos gerovė 
reikalinga „remonto", taip ir 
fizine kilnojamo ir nekilnojamo 
turto egzistencija reikalinga 

Altą sena politinė organiza
cija, sudaryta 1940 metais, 
Lietuvą okupavus rusams. 
Politinės partijos buvo nevienin
gos, tarpusavyje kovojo. Bet kai 
iškilo pavojus tėvynei, partijos 
užkasė ginklus, nuoširdžiai 
prisipažino, kad reikia siekti 
vieningo, Lietuvai naudingo 
darbo. Ir pavyko sugyvenimą 
išlaikyti iki šiol, nors Altą da
bar jau sudaro net 14 egzis
tuojančių partijų, sąjūdžių ir or
ganizacijų. Po beveik penkias
dešimties metų pagarbiai 
minime Altos didžiuosius darbi
ninkus Leonardą Šimutį, Pijų 
Grigaitį, adv. Antaną Olį ir 
Mykolą Vaidylą, tuo metu 
reprezentavusius pagrindines 
partijas. Altos nuopelnai karo ir 
pokario metais reikšmingi. Tik 
jos dėka Lietuvos nepripažino 
okupantams. Vėliau politinėje 
veikloje stipriai pradėjo reikštis 
Vlikas ir PLB bei LB kraštų 
valdybos, tad ir Altos veikla 
kiek mažiau besireiškė, tačiau 
tai nereiškia, kad šis veiksnys 
nebenaudingas. Gera žinia, kad 
į Altos ruošiamą kongresą 
kviečiama Lietuvių Bend
ruomenė ir Vlikas. 

Atsimintina, kad šiandieninė 
situacija pavergtoje Lietuvoje iš 
išeivijos veiksnių reikalauja 
daug geresnio tautos kovos paži
nimo, kovos sąlygų ištyrinėjimo, 
pagalbos kovojančiai tautai 
teikimo, veiksmų suderinimo. 
Tai platūs veiklos bara i , 
reikalaują nuolatinių pastangų, 
naujų veiklos metodų, san
tykiaujant su kovojančia tauta, 
teikiant jai reikiamą pagalbą. 

Kada kongrese susi t iks 
Vlikas, LB, Altą, pagrindiniai 
mūsų politiniai veiksniai, nuo
širdžiai ieškos ir nuoširdžiai 
spręs visas dabar gyvenimo 
diskutuojamas problemas. 
Nebepakaks vien memoran
dumų į Valstybės departamentą 
siuntimo. Mūsų išmintingieji 
politiniai veiksniai suras ir 
naujų būdų padėti kovojančiai 
lietuvių tautai. 

Šis kongresas tebūnie naujų 
idėjų, naujų planų, gerų spren
dimų kongresas. Rengėjai jau 
dabar ruošia programą, tačiau 
ji neturėtų būti išpūsta 
nereikšmingais svarstymais, o 
sprendžiami aktualiausi šių 
dienų mums ir tėvynei klau
simai. 

didelio dėmesio ir remonto. O 
visiems gerai žinoma, kiek tie 
asmeniniai ir turto „remontai" 
šiandien kainuoja. Į tai ypač 
turi atkreipti dėmesį naujieji 
Dainavos naudotojai, patys čia 
augę ir dabar ją naudojantys 
savo vaikų gerovei. 

Taigi kviečiami visi, kas tik 
gali, liepos 23 d. atvykti į 
pamaldas Dainavoje, kurios 
prasidės 11 vai. r. Šv. Mišias 
atnašaus kun. Ričardas Repšys 
iš Lietuvos. 

Po to pietūs gamtos paviljone, 
o 2 vai. p.p. visuotinis narių — 
šimtininkų susirinkimas. Dai
navos pievose vaikams bus pra
vestos įvairios sportinės — žais-
minės pramogos. 

Laukiami visi, nes žmonių 
gausumas bus kartu ir parama 
Dainavos išsilaikymui, o ji juk 
teikia daugeliui džiaugsmo ir 
atminimų ir seniems , ir 
jauniems. 

Parafrazuojant Maironį: „Kur 
bėga Šešupė", norisi taip 
išreikšti savo jausmus: 
Ar giedrios išaušta pavasario 

dienos, 
Ar krinta po traktorium 

gėlės lankos, 
Ar dreba nuo Šalčio apleistos 

jos pievos 
Graži Dainava ta, graži visados. 

J. Damušiene 
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ORGANIZACIJOS ŠVENTE 

Prancūzijos taut inė šventė 
būna liepos 14 d. — Bastilijos 
kalėjimo paėmimas, respublikos 
paskelb imas . Liepos 14 d. 
Chicagoje prie miesto centro pa
ežerėje prancūzų ruošiamas 
minėjimas. Yra atplaukusi į 
Chicaga Prancūzijos fregata su 
96 jūrininkais ir stovi prie Navy 
Pier. 

CHICAGOS SERBAI 

Chicagoje gyvena apie 20,000 
serbų. J ie birželio 25 d. savait
galy Third Lake priemiesty 
turėjo savo istorinę šventę. 

INDIANOS KOPOSE 

Paskelbtas draudimas India
nos kopose — Dunes gerti alko
holį. 

PRANCŪZŲ LAIVO 
ŠŪVIAI 

Į Chicaga atplaukęs prancūzų 
laivas paleido 21 patrankos 
šūvį, primindamas prancūzų 
tautinę šventę ši mėnesį. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Street, Chicago 
Tel . 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.) 

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

Of». 735 -4477; 
Re* . 246 -0067 ; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6 4 4 9 So . Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDY rOJAS IH CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarm-.ą. puta. ir ketv i ? 4 

6-9; antr 12-6. penkt 10 12: 1-6 

Kab. tel. 471-3300: rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS '-• ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr . ketv <r penkt 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Te l . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Card iac Diagnosis, L td . 
Marquet te Medica l Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

Tel. 436-77**) 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago, IL 
Tol . 476-2112 

9525 S. 79th Ave , Hickory Hills. 
Tol . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
158 N . Mlchlgan A v a . , Sulte 324 Ir 

5638 S. Pulaskl Rd. , Chicago, IL 
T o l . 868 -2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3 2 0 0 W. 81 St Street 

Kabineto t o l . RC 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgln, III. 60120 
Te l . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 mylia i vakarusnuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTCMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

Specialybe - Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

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

11800 Souttmest Highsray 
Palos Helght*, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . 776-2880, rez. 448-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vdaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 585-7755 

' * 



Arabų kietumas — 

DAUGELIO 
RŪPESTIS 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ 
VIEŠNAGĖ CHICAGOJE 

Jau seniai žiūri laisvasis ir 
komunistinis pasaulis į arabų 
kraštus, ypač į kovojančius ara
bus. Dalis jų išvaryti iš Palesti
nos, kurioje gyveno šimtus metų 
jų tėvai ir prosenoliai. Jie kovo
ja Libane vieni su kitais ir 
krikščionimis. Jie ten negali pa
sidalinti valdžia, turtais ir galio
mis. Jie kovoja tarp savęs dėl 
noro greitai atsiimti savo žemes. 
Kovoja dėl piktumo, kad dalis jų 
nuolaidžiauja ir derybomis nori 
prieiti prie laimėjimo ir savo 
žemių susigrąžinimo. Ta tarpu-
savė kova, tie nesutikimai kaip 
tik labiausiai jiems kenkia, nes 
jie susiskaldę labiau, negu 
juos suskaldė jų žemių okupa
vimas ir svetima valdžia. 

Daugumas arabų yra musul
monai, išpažįsta savo pranašu 
Mahometą. Bet jie ir tikėjime 
yra suskilę ir nuo senų laikų 
kovoja vieni prieš kitus vien dėl 
to, kad negali pripažinti kitiems 
tikėjimo grynumo. Šiuo metu 
dar labiau įsiliepsnojo karas 
tarp Irako ir Irano, kurių vieni 
yra arabų palikuonys, kiti per
sai. Svarbiausia, kad vieni nuo 
kitų skiriasi savo tikėjimu, sa
vo susitvarkymu ir to paties 
islamo aiškinimu. 

Persai arba Iranas pripažįsta 
Mahometo dukters vyrą Ali ir 
tuos dvasininkus, kurie lyg kyla 
iš to palikuonio, turinčio galią 
valdyti visus musulmonus. O 
vieningumas juos padarytų ga
lingus, kaip jie buvo galingi ir 
pavojingi visai laisvajai Europai 
viduramžiais. 

Arabai užsitraukia ir kitų 
kraštų neapykantą, nors ir 
palaikomi diplomatiniai ryšiai 
su valstybėmis, kuriose karaliai 
yra lyg ir valstybės savininkai, 
palaikomi diplomatiniai ryšiai 
ir su tais kraštais, kurie grobia 
įkaitus a tkre ip t i pasaulio 
dėmesį, kad jie yra gyvi ir siekia 
savo tikslų. Tas nevieningumas 
savo tarpe ir visuotinis pasiprie
šinimas laisvajam pasauliui su
daro jiems patiems pavojų 
nelaimėti arba bent nelaimėti 
greitai. Tuo jie žudosi patys 
save, sukeldami ir brolžudiškus 
karus. 

Reikia suprasti ir arabų 
pasaulį, o ne tik jų tikėjimą ir 
jų žiaurumus, kuriuos jie naudo
ja teroristinėmis priemonėmis. 
Ta karta, kuri buvo išvaryta iš 
Palestinos, kaip žydai išvesti iš 
Egipto, jau išmirė. Atėjo nauja 
karta, suaugo ir tie, kurie dar 
net nebuvo gimę. Jie gimė sveti
muose kraštuose, palapinėse, be 
turto ir pragyvenimo šaltinių. 
Jų priekin stojo įvairūs vadai, 
pasiryžę išlaisvinti savo buvu
sią žemę — Palestiną. 

Užėnmsięii jų gyventą kraštą 
nelaiko jų net lygiais žmonė
mis. Labiausiai žinoma Pales
tinos laisvinimo organizacija 
(PLO) irjos vadas Jaser Arafa
tas, kovojantis už lygybę. Yra 
ir kitų vadų, kurie nepasitiki 
ir nenori nieko žinoti apie PLO 
ir Arafatą. Žinoma, kad Jor
dano karalius paprašė išsi
kraustyti PLO šalininkus ir patį 
jų vadovą. 

Šiuo metu kitos grupės būs
tinė yra Sirija, remiama ko
munistinių kraštų, ypač pačios 
Sovietų Sąjungos. Ji remia ne 
tik Siriją, bet ir ten susior
ganizavusius palestiniečius, 
prisiviliojusius net kitų kraštų 

arabus į savo grupę ir skel
biančius komunistines idėjas, 
nors jie patys dar nėra tikri 
komunistai. 

Palestiniečiai ir kiti arabai, 
nusistatę Izraelį išvaryti iš savo 
buvusių žemių, nėra vienodi. Jie 
yra pavojingi Izraeliui, Arafatui 
ir visiems, kurie remia šiuos du 
partnerius, siekiančius susi
taikymo šiame žemės plote. Tos 
grupės kaltina ir Ameriką. Jos 
skelbia, kad ji nori išlaikyti Iz
raelį dėl alyvos šaltinių ir jų pa
naudojimo savai pramonei. 

Irano fanatikai šiitai kovoja 
prieš visus, kurie nepripažįsta 
jų tikėjimo ir žiaurumų, ei
nančių iš to tikėjimo vykdymo. 
Šiuo metu net sunitai, didesnioji 
arabų dalis, kartais paseka ira
niečiais, nors ir ne arabais, kad 
tik laimėtų daugiau laisvės, kad 
tik greičiau atsiimtų savo 
buvusį kraštą, kad tik lengviau 
nugalėtų visus priešus, kuriuos 
jie priešais laiko. Jiems yra 
priešai, kurie palaiko Izraelį ir 
Arafatą. 

Kaip turėtų žiūrėti vakarie
čiai į šias visas palestiniečių, 
visų arabų ir Izraelio kovas? 
Palankumo negalima reikšti 
nei vieniems, nei antriems, nes 
visi rodo nežmoniškumą, žiau
rumus, keršto j ausmus ir 
neapykantą kitaip manantiems 
ar kitos tautos žmonėms. Pales
tiniečių žuvimas nuo Izraelio 
kariuomenės nėra pateisinamas 
jokiais įstatymais, juo labiau 
žmoniškumu. Bet nepatei
sinamas ir palestiniečių noras 
tik kovos, teroro, nuolatiniu 
pasipriešinimu laimėti . Ir 
vieniems ir antriems reikia 
realiai žiūrėti į šių dienų 
gyvenimą ir atsiminti, kad 
ginklų persvara tik laikinai 
galima nugalėti arba visą laiką 
būti pavojuje žūti nuo ginklo. 
Taip šiuo metu yra ir su pales
tiniečiais, gyvenančiais Izraelio 
užimtoje žemėje 

Tai rūpestis ir visų laisvųjų 
kraštų. Jie titri dėti tikras 
pastangas sutaikyti du nelai
mingus kraštus, šiuo atveju du 
nelaimingus gimines — semitus 
izraelitus ir semitus arabus. 
Tikėjimas čia neturi vaidinti 
svarbesnio vaidmens. 

Daugumas pripažįsta, kad 
Jeruzalė turi būti visų šventa 
vieta, kitaip ji pasidarys šventa 
tik istoriškai. Užimtos žemės 
negali būti okupuotos amžinai, 
naikinant ten esančius gyven
tojus ir atkeliant naujus. Iš
tremtieji negali visą laiką 
gyventi iš svetimos malonės, 
nors ir arabiškos giminės. Jais 
turi rūpintis visi, kas turi pa
reigą rūpint is . O pareigą 
rūpintis turi ir Amerika, kuri 
padėjo įs ikurt i Palestinos 
žemėje Izraeliui. Turi rūpintis ir 
arabai, priklausą nuo svetimos 
pagalbos, įvesti taiką diploma
tija. Materialinis spaudimas 
kitų šalių padės rasti bendrą 
kalbą apie taiką ir apie bendrą 
žemę ateityje. 

Ar palankiai ar nepalankiai 
žiūrėsime į šį Mažosios Azijos 
žemės plotą, bet turime žinoti, 
kad tos žemės neramumai, 
žudynės, neapykanta ir kerštas 
liejasi į laisvąjį pasaulį, laisvąją 
žmoniją. Bent dalinai žmogus 
atsako už žmogų, tuo labiau 
valstybė už valstybės taiką, 
geresnį gyvenimą ir ramybę. 

P. S. 

IR. R E U E N Ė 

nariai, 42 dailia, nuaugę vyrai. 
Neklausiant engvai buvo 
galima atskirt, atplaukusius, 
nuo juos keli nėję namolei 
pakeisti atskridjsiųjų; pirmie
ji įdegę saulė e, vėjų nugai
rintais veidai- antrieji dar 
miestietiškai pablyškę. Kai ba
gažu nešini bur. -otojai pajudėjo 
Jaunimo centro link, laukian
čiųjų minia lyg atsipeikėjo 
ir džiaugsmingais šūkiais pra
pliupo sveikinti atvykusius, de
ja, svečių lagaminus panėšėti 
nieks nesusiprato pasisiūlyti. 

Susipažinimas vyko sausa
kimšai žmonių prisirinkusioje 

čias į New Yorko uostą, svei- Jaunimo centro kavinėje. Čia 
kino ryto saulės nuplieksta visų laukė užkandžių stalas ir 
Laisvės statulą, o trispalvėmis atsigaivinimo baras, o prie 
išpuoštoje krantinėje — džiū- buriuotojų atgabentų plakatų 
gaujančių tautiečių minia. Bu- bei suvenyrų stalo grūdosi su-
vo džiaugsmingi susitikimai ir sidomėję tokių daiktų kolekcio-
istorinę kelionę atlikusių bu- nieriai, kuriems patarnauti 

Entuziastingai „Gero vėjo!" 
linkėjimais gegužės 13 d. iš 
Klaipėdos uosto buvo išlydėtos 
New Yorko link išplaukiančios 
jachtos „Audra", „Dailė" ir 
„Lietuva". Po 50-ties sunkios 
svetimųjų priespaudos metų 
Lietuvos trispalvė vėl išdidžiai 
plevėsavo virš Atlanto bangų, 
ryžtingiems buriuotojams skro
džiant platųjį vandenyną žygyje 
„Lietuvos garbei ir Tautos 
vienybei". 

Po penkias savaites trukusių 
atkaklių grumtynių su okeano 
bangomis ir vėjais, drąsus 
užsimojimas buvo įgyvendintas 
birželio 24 d., kai „Lietuvą", 
„Audrą" ir „Dailę", įplaukian-

riuotojų nuoširdūs priėmimai 
New Yorke, New Jersey, Cle-
velande ir penkių dienų viešna
gė išeivijos lietuvių sostinėje 
Chicagoje, kuri moraliniu ska-

skubėjo Alma Adamkienė, Vena 
Lauraitienė ir talkininkės. 

Mezgėsi pažintys, klausimai ir 
malonūs jūreivių atsakymai. 
Nežiūrint ilgos kelionės, buriuo-

tinimu ir konkrečia medžiagine tojai buvo šnekūs, nerodydami 
parama pirmoji atsiliepė į 
Lietuvos buriuotojų pasiryžimą. 

Sutiktuvės Chicagoje 

Lietuvos buriuotojai Chicagoj 
buvo laukiami penktadienį, 
birželio 30 d. vakare. Tačiau jau 
prieš 5 vai. p.p. prie Jaunimo 
centro Chicagos ir apylinkių lie
tuviai rinkosi pasveikinti isto
rinę transantlantinę kelionę 
at l ikusius tėvynainius . 
Daugiau negu 300 asmenų 
minioje laukė ir Lietuvos 
buriuotojų Chicagoje priėmimo 
organizacinis komitetas, 

nuovargio žymių. Nemažai 
rūpesčio turėjo jaunoji Daina 
Dumbrienė toje margoje žmonių 
minioje stengdamasi surasti ir 
„suvesti" atvykusius buriuo
tojus su juos globoti sutin
kančiais čikagiečiais. 

Oficialiai svečius pasveikino 
Priėmimo komiteto pirm. V. 
Adamkus. „Džiaugiamės ir di
džiuojamės jumis, nugalėjusiais 
Atlantą, lygiai, kaip jumis 
džiaugiasi ir didžiuojasi visa 
Lietuva", — žodžius palydėjo 
atidaromos šampano bonkos 
kamščio šūvis ir visų giedami 

sudarytas iš ŠALFASS, jūrų „Ilgiausių metų" linkėjimai, 
skautininkų ir jūrų šaulių, Transatlantinio žygio vadovas 
vadovaujant pirm. inž. Valdui kapitonas Ig.'Miniotas, dėko-
Adamkui ir vicepirm. E. damas čikagiečiams už buriuo-
Vengianskui, jūrų šaulių tojų užsimojimo rėmimą, drąsi-
„Nemuno" rinktinės vadovui, nimą, priėmimą, pastebėjo, kad 

Buvo tikimasi ilgo laukimo, tai esąs pirmas, bet nepasku-
todėl, kai 6:05 vai. vak. prie tinis žygis, nes: „Esame viena 
Jaunimo centro staiga sustojo tauta, viena šeima šiapus ir 
didžiulis „Grayhound" autobu- anapus Atlanto", 
sas, laukiantieji pasijuto lyg ne- Po apšilimo ir pasivaišinimo 
tyčia užklupti ir dairėsi direkty- visi buvo pakviesti į Jaunimo 
vų. Bet jokių nurodymų niekas centro mažojoje salėje išsta-
nedalino. Tik kai iš autobuso tytų Lietuvos grafikų kūrinių 
pradėjo lipti lauktieji svečiai, jų parodos atidarymą. 
pasitikti nuskubėjo komiteto 
nariai, fotografai, spaudos Parodo* 
žmonės. 

Pirmieji išlipo jachtų Artėjant 8 vai. vak., didžioji 
kapitonai — šio žygio pradi- dalis dalyvavusių patraukė Jau-
ninkas ir vadovas Kauno nimo centro mažojon salėn, kur 
„Audros" kapitonas Ignas Mi- ant sienų ir kolonų buvo iška-
niotas, Vilniaus „Dailės" — Wnti „Dailės" atgabenti 38 
Žvaigždras Drėma ir Klaipėdos Vilniaus grafikų kūriniai: K. 
„Lietuva" kapitonas Osvaldas Petrulio — 4 darbai, R. Sližio — 
Kubiliūnas. Paskui juos — įgulų 4, M. Vilučio — 6, D. Radavičiū-

tės — 3, D. Gražienės — 4, R. 
Idzelienės-Kmieliauskaitės — 1, 
V. Jankūno — 2, R. Kepežinsko 
— 2 S. Chlebinsko - 1 ir D. 
Jonkaitytės — 11. Darbai įvai
raus formato, nuo miniatiūrinių 
iki gan didelių. 

Kūrinius aptarti turėtų meno 
žinovas. Eiliniam lankytojui 
mažieji abs t r ak ta i didelio 
smalsumo nežadino, gi simboli
nius kūrinius, klegančioje mi
nioje negal in t t i nkama i 
susitelkti, įsijausti į jų mintį, 
sunku vertinti. Skriauda kūrė
jams, kai jų darbai išstatomi tik 
vienai dienai ir šiam tikslui 
nelabai tinkamai paruoštoje 
patalpoje. Ypač mažieji pa
veikslėliai atrodė „pasimetę" po 
vieną pakabinti neproporcingų 
jiems steriliai baltų kolonų 
plote. 

Parodą a t idarė Leonas 
Narbutis. Po jo trumpą žodį 
tarė vitražistas Algirdas Dovy
dėnas, Lietuvos Dailininkų 
sąjungos valdybos prezidiumo 
narys, Monumentaliosios dailės 
sekcijos p i rmin inkas ir 
Dailininkų sąjungos buriuotojų 
klubo prezidentas. A. Dovy
dėnas pastebėjo, kad paroda 
kukli, jos tikslas buvęs nenuste
binti, o tik išryškinti kūrybinę 
situaciją Lietuvoje, parodyti, 
kad nėra dviejų atskirų — išei
vijos ir Lietuvos kultūrų, bet 
yra viena lietuvių kultūra. Taip 
pat pranešė, kad kovo mėn., 
neeiliniame suvažiavime buvo 
nutar ta pasitraukti iš „sąjun
ginės" dailininkų sąjungos, o at
gaivinti veiklą 1934 įsteigtos 
Lietuvos Dailininkų s-gos. A. 
Dovydėnas parodė ir Lietuvos 
menininkų šiam žygiui paga
mintų suvenyrų pavyzdžius, 
siūlė jų įsigyti. 

Parodos proga išleistas kuklus 
katalogas, kurį apipavidalino ir 
spauda i paruošė Teresė 
Bogutienė. 

Pasigėrėtina, kad visą parodą 
nupirko žinomas filantropas dr. 
Jonas Adomavičius, tad, be abe-

meno mėgėjai galės šiuos jo 
kūrinius apžiūrėti, jais gėrėtis 
Alvudo patalpose. Patirta, kad 
pajamos už parduotuosius pa
veikslus bus naudojamos jachtos 
„Dailė" įrengimų pagerinimui 
ir Dailininkų s-gai Lietuvoje 
telefakso aparatūros įsigijimui. 

Susit ikimo pokylis 

Į susitikimo su buriuotojais ir 
jų pagerbimo pokylį šeštadienį, 
liepos 1 d. vakare, susirinko arti 
600 asmenų. Nors jau iš anksto 
buvo skelbiama, kad salėje visos 
vietos užimtos, žmonės vis tiek 
atėjo. Rezervacijų neturintiems 

teko pasitenkinti žiūrovų vie
tomis balkone, nes salėje, prie 
tankiai sustatytų stalų nuo sce
nos iki pat durų, visos vietos 
buvo užimtos, sodinant po 11-12 
asmenų prie kiekvieno. 

7 vai. vak. pokylin susirinku
sius pasveikino šio vakaro 
rengimui vadovavęs Ed. Ven-
gianskas, jūrų šaulių „Nemu
no" rinktines pirmininkas. 

Maršo garsams aidint , 
pakviesti įžygiavo buriuotojai: 
„Dailės" įgula, vedama kapi
tono Žvaigždro Drėmos, „Lietu
vos" — kpt. Osvaldo Kubiliūno 
ir „Audros" — kpt. Igno Minio
to. Euriuotojams susėdus 
meniškai jūrine atr ibutika 
dekoruotoje scenoje (reikia 
pripažinti, kad šį darbą pasigė
rėtinai atliko Chicagos jūrų 
skautai,-ės), E. Vengianskas 
perskaitė jachtų kapitonų pasi
rašytą šio žygio proklamaciją, 
skelbiančią: „Mes plaukiame 
vardan Lietuvos", išryškinančią 
šios kelionės priežastis ir tikslą. 
Įspūdingiau būtų buvę, jei šią 
proklamaciją būtų skai tęs 
vienas iš ją pasirašiusiųjų 
kapitonų. 

Nuoširdžiai ir gal ingai 
skambėjo visų dalyvių giedamas 
Lietuvos himnas. 

Buriuotojus žodžiu sveikino 
Lietuvos generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza, Vliko valdybos 
pirm. dr. Kazys Bobelis, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. dr. 
Antanas Razma, Lietuvos 
Buriuotojams remti Kanadoje 
komiteto atstovas skautininkas 
Stasys Kuzmas, LSS Vyriausia 
skautininke vs tn Stefa Ged
gaudienė, Jaunimo centro di
rektorė Salomėja Endrijonienė 
ir ŠALFASS CV pirm., o tai pat 
ir Buriuotojams remti k-to pirm. 
Valdas Adamkus, asmeniško
mis pastangomis daug prisidėjęs 
prie šio žygio įvykdymo. Visų 
kalbos buvo entuziastingos, 
džiaugsmą ir patriotinius jaus
mus reiškiančios, renginio daly
vių nuoširdaus pritarimo aplo
dismentais pertraukiamos ir 
palydimos. Aukomis šį žygį 
parėmusių organizacijų ir 
asmenų sveikinimai atspaus
dinti šiam įvykiui paminėti 
gražiai išleistame. 56 psl. nuo
traukomis i l iustruotame, 
leidinėlyje „Burlaiviais su Lie
tuvos Trispalve per „Atlantą", 
redaguotame E. Vengiansko. 
Sveikinimus prisiųsti pasivėla
vusios organizacijos ir asmenys 
buvo paminėti po žodinių svei
kinimų. 

Pasikeitimas dovanomis pra
dėtas Šaulių Žvaigždės ordinų 
įteikimu atplaukusių įgulų 
kapitonams Ig. Miniotui, Z. 
Drėmai ir 0. Kubiliūnui, o taip 
pat ir grįžtančių įgulų kapito
nams S. Kudzevičiui ir A. 
Kazakevičiui. Ordinus įteikė 
LŠST jūrų šaulių CV pirm. 

Mykolas Abarius, o atitinka
mus pažymėjimus — šios or
ganizacijos apdovanojimų 
komisijos pirm. kun. Jonas Bo-
revičius, SJ. 

ŠALFASS, jūrų skautininkų 
„Grandies" ir jūrų šaulių var
du jachtų kapitonams gražias 
trofėjų taures įteikė tų organiza
cijų atstovai: Vyt. Grybauskas, 
js Leopoldas Kupcikevičius ir 
Ed. Vengianskas, o „Nerijos" 
tunto jūrų skaučių atstovės 
kapitonus papuose iš Havajų 
atskraidintais gėlių vainikais, 
mūsų žymiųjų buriuotojų dr. 
Kęstučio ir dr. Audriaus Ag
linskų dovana. Trofėjų taurės 
Beniaus Jasinsko dovana. 

Su atskirais buriuotojais 
susipažinta juos individualiai iš-
kviečiant ir jiems įteikiant 
Chicagos lietuvių visuomenės 
dovanėlę — miniatiūrines Lie
tuvos trispalvę ir JAV vėlia
vėles su jų stove įgraviruotu ati
tinkamu įrašu. Vėliavėles ir 
sveikinimo adresus įteikė jūrų 
skautės, o dr. J. Adomavičius 
kiekvieną buriuotoją pagerbė 
asmeniška dovanėle vokelyje. 

Transatlantinės kelionės va
dovas kpt. Ignas Miniotas iš
reiškė padėką visiems rėmu
siems šį žygį, įrodantį, kad Lie
tuvoje laisvės dvasia nemirė. 
Daugiau negu 4000 jūrmylių jie 
vandenyno bangomis su Lie
tuvos trispalve nešė laisvajam 
pasauliui žinią, kad: „Lietuva 
gyva, Lietuva nepasidavė, 
Lietuva bus laisva!" Į jo kalbą 
renginio dalyviai reagavo entu
ziastingu — „Lietuva, Lietuva, 
Lietuva bus laisva!" 

„ Lietuvos" kapitonas 
Osvaldas Kubiliūnas, visiems 
padėkojęs, perdavė klaipėdiečių 
linkėjimus ir perskaitė Klaipė
dos miesto vykdomojo komiteto 
deklaraciją, kurią atgabeno spe
cialioje kapsulėje ir ją įteikė 
Rengimo k-to pirm. V. Adam
kui. Lietuvių Kultūros muzie
jaus steigėjui Chicagoje Stanley 
Balzekui įteikė dail. Mali
nausko paveikslą, o Klaipėdos 
skautininkų dovaną — jachtose 
naudojamą varinį varpą — LSS 
Vyriausiai skautininkei St. 
Gedgaudienei, dalyvavusiai 
jachtų išlydėjime Klaipėdoje ir 
jų sutikime New Yorke. 

„Dailės" kapitonas archi
tektas Žvaigždras Drėma, iš 
Vilniaus atgabentą gražią Lie
tuvos trispalvę įteikė Jaunimo 
centro direktorei S. Endrijo-
nienei. 

(Bus daugiau) 

11 UŽMUŠTŲ KELIUOSE 

Cook apskrity per liepos 4 d. 
savaitgalį, nuo penktadienio 
nakties iki antradienio nakties 
susisiekimo nelaimėse žuvo 11 
žmonių, jų tarpe 5 motociklistai. 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ-LELEŠIŪTĖ 

Nusilenkiame tai žemei, kuri juos Lietuvai išaugino, skurdo, suvargo. Tačiau Marijampolę puošia, turtina 
Medžio ar krūmo lapelį, žydintį dobilą, traukutį ar ir stiprina palaimintasis Jurgis Matulaitis, gimęs Lū-
smilgą įsidedam į knygą. ginės kaime ant Šešupės krantų ir priklausęs 

Atvažiuojame Marijampolėn, Suvalkijos sostinėn. Marijampolės parapijai. Sugrįžo į ją. kai smarkių 
Nepriklausomybės metais ji buvo Suvalkijos kultūros rudens lietų vanduo sunkėsi į Kauno katedros sarko-
ir švietimo centras. Klestėjo ir ekonomiškai. Išsipuošė fago rūsį. Sutiko jį marijampoliečiai su meile, pagarba, 
jos išvaizda. 
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Maža kas duoda daugiau pasi
tenkinimo kaip matymas,kaip 
mūsų vaikai tvarkosi su savo 
paaugliais. 

Doug Larson 

Gamtamokslis pateikia tokius 
Dievo įrodymus, kad abejojimas 
yra absurdiškas, o ateizmas — 
juokingas. 

J. B. Castl 

Marijampolėje švietimo pasėlius pradėjo sėti 
marijonų vienuolija XVIII a. pabaigoje. Jų pradėtas 
darbas, nors ir buvo rusų caro trukdomas, nenutrūko. 

Karo metu pasiuntė į Senosios Katniavos < Alt Kat- Apie Marijampolės reikšmę Lietuvos atgimimui, apie 
tenau) dvarą linų rauti. Rytprūsietis, nepakliuvęs į jos kultūrininkus visiems, kuriems ši tema įdomi ar 

kiek nors svarbi, yra žinoma. 
1919 m. savanoriais už laisvę stojo visas fiziškai 

ir dvasiškai pajėgus Lietuvos jaunimas, ne vien 
vyresnieji moksleiviai. Išlydėdavo juos draugai, ar
timieji, visi laisvės pasiilgusieji su gėlėmis, su 
dainomis, su nerimu ir su viltimi: 

„Nors vėtros ūžia apie mus. 
Drauguži, ko bijai? 
Jei tarpe mūsų vienybė bus, 
Tėvynė nepražus!" 
Tai viena iš mėgiamiausių to meto dainų, kuri 

skambėdavo Marijampolės turgaus aikštėje, išleidžiant, 
atsisveikinant jaunimą kovai. Skambėjo ši daina ir 
nepriklausomybę atgavus. Iki pat jos netekimo. 
Pavasario, vasaros vakarais dainavo ją jauni vyrai, 
susibūrę ant Šešupės krantų. Dainuoja tą dainą ir da
bar tiek mūsų brangioje Tėvynėje, tiek tremtyje, tiek 
išeivijoje, visi tie, kurie dirba vieningai dėl Lietuvos 
laisvės. Dainos žodžiai pakitę, bet dvasia ta pati. 

Dabar Marijampolė dar labiau išaugusi plotu, pra-

„Volksturmą", vis ragino: „Padainiokim daijną". 
Lietuviškos šaknys išliko gyvos iki XX a. vidurio. 
Pilypo Ruigio, gimusio Katniavoje, išverstomis daino
mis žavėjosi Herder, Lessing. Goethe savo kūriny 
„Žvejė" panaudojo beveik nepakeistą lietuviu liaudies 
dainos tekstą. Schillerio „Orleano Mergelės" Joana 
atsisveikina ganyklas, kaip atsisveikina ištekanti 
dukra savo motiną mūsų senoje dainoje. Schumannas 
panaudojo mūsų liaudies melodijas savo kūriniuose. 
Mūsų dainas į savo kalbą vertė čekai, lenkai ir kiti. Tai 
katniaviečio Ruigio ir kitų „lietuvninkų" nuopelnai. 

Katniavoj (vok. Kattenau, rusiškai Zavety) buvo 
senas žymus žirgynas. Prie jo lygumose pūpso stačia-
krantis piliakalnis, kaip skriblius numestas ant stalo. 
Istorikai mano, kad ten buvusi nadruvių pilis Kattavv, 
kurią kryžiuočiai 1274 m. sunaikino. 

Iš prūsų krašto važiuojame per Suvalkijos lygumas. 
Kai kur dar matosi užsilikę medžiai, vienas kitas 
pastatas, o retkarčiais ir didesnė sodybos dalis. Pra
važiuojame ir kai kurių mūsų atgimimo žadintojų, 
skulptorių, mokslininkų, poetų, tapytojų tėviškes, mone. Tik jos kultūrinis gyvenimas okupacijos metu nu-

su iškilmėmis, fakelams liepsnojant rudens vakaro lie
taus lašnojime. 

Palaimintasis Jurgis nepalaužiamo tikėjimo, 
nuskriaustųjų globėjas, atgimstančios Tėvynės 
švyturys. Dar būdamas Vilniaus vyskupu pasižadėjo: 
„Neatstumsiu nuo savęs nė vieno. Santaikoje su visais 
gyvendamas rūpinsiuos, kad viešpatautų meilė". Argi 
tai nėra ir mūsų kardinolo V. Sladkevičiaus pasirinktas 
ir mums siūlomas kelias? Ar tai ne Kristaus kelias, 
vedąs į tautos laisvę, į nesunaikinamą gėrį? 

Sugrįžau Lietuvon su grįžtančiomis trispalvėmis, 
insignijomis. Grįžau ne vien į mano vaikščiotus takus. 
Grįžau ir į istoriją. Norėjau geriau pažinti savo protė
vių dienas, kad geriau suprasčiau savo tautą. Atviru 
žodžiu, nuostabia drąsa ir vėl išėjo ji atsikovoti 
nepriklausomybę. Mūsų atžalynas išaugo sveikas, visos 
tautos kančios auka išsaugotas. Skamba džiaugsmingai 
žadinantis Kudirkos varpas. Jam atsiliepia visa tau
ta. Neša jo skambesį, trispalves vėliavas į kaimus, 
miestelius Lietuvos jaunimas. Daugelis jų liudijo 

devyniolikmečio Romo Kalantos liepsnojančią auką. 
Viešpaties Prisikėlimo šventėje tauta rašė savo 

valią, savo testamentą j istorijos lapus, garsiai ir 
ryžtingai ištardama: ..Aš nei vergas, nei karalius, tik 
žmogus". 

(Pabaiga) 

» 
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PRABANGUS IR 
TRIUKŠMINGAS 

„CYRANO DE 
BERGERAC" 

Alabamos Šekspyro festivaly 

ALFONSAS NAKAS 

Paminėjus šį vardą, lyg iš 
rūkų išnyra ilganosis septynio
liktojo šimtmečio prancūzų 
poetas, dramų bei utopinių apy
sakų rašytojas, nuotykių ieško
tojas. Apie jo nuotykius vaikys
tėje skaitėme kitų parašytas 
knygas, vėliau matėme ir fil

mus. Tik niekada anksčiau 
neteko į Cyrano pažvelgti iš ar
ti, į gyvą, šiltą ir „tikrą". Pirmą 
tokią progą man suteikė Alaba
mos Šekspyro festivalis, Edmon
do Rostand dramą „Cyrano de 
Bergerac" pastatęs Festival 
Stage teatre. (Jos premjera 
įvyko 1989 m. balandžio 20, 
spektakliai tęsis iki liepos 16, 
man teko matyti gegužės 20 
spektaklį). 

Rostando dramos Cyrano — 
reto kilnumo riteris ir pla
toniškos meilės herojus. Vaikys
tėje pamilęs pusseserę Roxane, 
jaunystėj sužinojęs, kad ji myli 
kitą, Christian, ne tik jai ar jam 
nekerštauja, bet už Christianą 
rašo jai meilės laiškus, sudaro 
sąlygas jiems apsivesti, o kai 
Christian su jo rašytu, bet 
išsiųsti nespėtu laišku prie 
krūtinės žūsta mūšio lauke, dar 
15 metų vienuolyne užsidariu
siai Roxanei neišsiduoda myli
mojo vardu laiškus rašęs ir tik 
jo dramatiškos mirties aki
vaizdoje viskas paaiškėja. 

„Cyrano . . . " p a s t a t y m a s 
nepaprastai tur t ingas , pra
bangus. Režisierius Martin L. 
Plafct pasistengė išnaudoti visą 
milžiniškos scenos erdvę, įskai
tant ir pusračiu įrengtus bal
konus. Scenos paruošėjas (čia 
vadinamas „designer") baldais 
bei kitokiais daiktais išpuošė 
kiekvieną dramos paveikslą, 
paĮ?al reikalą kai ką nuleisda
mas į ^žemius ar išgaben
damas t >alubes, kitur vėl iškel
damas, nuleisdamas, iš užku
lisių pristatydamas. Kostiumų 
projektuotoja Kristine Kearny 
veikėjus aprengė XVII šimtme
čio (tikėkime, kad autentiškais) 
drabužiais. Turint galvoje, kad 
statytojų s u k u r t a per 60 
vaidmenų, kuriuos atliko apie 
30 aktorių (kai kuriems akto-
riams-statistams turint po du ir 
tris vaidmenis), galima suprasti, 
kokia gausybė rūbų naudota ir 
kokias milžiniškas sumas jie 
kainavo. 

Tarp visos kapos vaidmenų 
tik šeši yra tie, apie kuriuos 
fabula vystosi. Tai Cyrano de 
Bergerac (Greg Thornton), Ro-
xane (Wendy Barrie-Wilson), 
Christian (David Harum), Com-
te de Guiche (Kermit Brown), Le 
Bret (Joseph Cull i to) ir 
Ragueneau (John Milligan). Bet 
iš tikrųjų Greg Thornton buvo 
spektaklio centre nuo atėjimo į 
Bourgognes viešbutį, iki mirties 

tarp vienuolių seselių. Jis pui
kiai kovėsi špagomis, jautriai už 
kitą deklamavo ir rašė mylima
jai, nepaprastai įspūdingai nu
mirė. Ne dėl ko kito, o tik jo mir
ties sceną pagerbdama, už kelių 
minučių vaidinimui pasibaigus, 
jam publika sustojusi ilgai plo
jo. Manau, kad Greg Thornton 
jau pažįsta ir mano skaitytojai, 
nes su pagarba minėjau jo su
kurtus Platonovą, Mitch, Le 
Vicomte de Valmont. Kad 
nenusikaltus tikrovei, jo ir tikra 
didoka nosis buvo labai vyku
siai padidinta. Wendy Barrie-
Wilson vaidino raiškiai, bet 
būdamas Cyrano vietoje nebū
čiau jos iki mirties mylėjęs. 
Kodėl? Deja, nega' .u pasakyti. 
David Harum, irgi labai ryški 
asmenybė, vaidmenį atliko 
pasigėrėtinai. Po šių ,,į pirmą 
rūšį" skirčiau ir John Milligan. 
Toks jis puikus kepyklos savi
ninkas, poetas mėgėjas, išnau
dojamas gudragalvių „poetų" — 
pataikūnų, suėdančių geriau
sius jo kepinius. Ak, išnaudo
jamas ir žmonos, įsitaisiusios 
meilužį. Jauti, kad jis viską, kas 
aplink dedasi, mato, bet savo 
„mūzoms" viską aukoja. Kermit 
Brown, pulkininko de Guiche 
vaidmeny atrodė perdėtai 
šaržuotas, o Joseph Culliton 
buvo perdėm natūralus karinin
kas, bet neišryškėjo kaip 
aktorius. 

Turbūt visų didžiausią įspūdį, 
ir tai visokio plauko žiūrovams, 
pal iko ketvirtojo veiksmo 
mūšis. Jame neužteko kardų, 
durtuvų, vadų komandų ir mirš
tančiųjų dejonių. Jame realis
tiškai veikė patrankos ir šau
tuvai. Pirmasis šio mūšio šūvis 
su ugnim išgąsdino daugiau 
kaip pusę publikos, o moterys ir 
vaikai krūpčiojo ir nuo toli
mesnių trenksmų. Jis nesitęsė 
ilgai. Gal porą minučių, gal tris, 
daugiausia keturias. Bet baimės 
ištiktiems ir tai amžinybė... Po 
spektaklio vieni šaiposi, kiti už 
tokią realybę priekaištauja, bet 
faktas lieka faktu, kad įspūdis 
buvo grandiozinis. 

Iš šio spektaklio išėję per daug 
nesidžiaugėm. Masinių scenų 
prisižiūrim televizijoj, kino 
ekranuose. Pastatyme, kaip šis, 
visokių statistų gausa išblaško, 
nutraukia dėmesį nuo pagrindi
nių veikėjų. Ir mano dviejų 
dienų išvykos lūkesčiai apsiver
tė aukštyn kojom: „On the 
Verge", iš kurio nieko nesiti
kėjau, tapo perlu, „Cyrano de 
Bergerac", į kurį dėjau visas vil
tis liko tolimu antraeiliu. Vis 
dėlto, tam, kas nori romantiš
kos pasakos su įspūdingais mū
šiais, pravartu šį spektaklį pa
matyti. I jį bilietų netrūksta. 

CLASSIFIED GUIDE 

Jūreiviai su palydovais prie New Jersey valstijos rotušės Trenton, N.J. Nuotr. Algio Norvilos 
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Putnam, Conn. 

JONINIŲ VAKARAS 

Tradicinis Joninių vakaras 
Lietuvoje, bent toks išlikęs ligi 
antrojo pasaulinio karo, buvo 
atšvęstas ir Putname. Birželio 
23 d. vakare dr. Č. Masaitis savo 
sodyboje, kuri yra ant ežerėlio 
kranto, sukvietė putnamiečių ir 
kitose netolimose apylinkėse 
Hartforde, Bostone, Worces-
teryje gyvenančių lietuvių būrį 
prisiminti ir švęsti Joninių 
naktį. Dalyvavo ir Ž. Klimienė, 
viešnia iš Paryžiaus, čia lan
kanti savo motiną. Prie ežerėlio 
buvo ir laužas sukrautas, bet 
stipriam lietui užklupus, mi
nėjimas vyko tik namų viduje. 

Pirmiausiai visi buvo dosnaus 
ir vaišingo šeimininko pavai
šinti. Prasidėjus programai, 
kun. V. Cukuras papasakojo Jo
ninių nakties tradicijas Lietuvo
je, palygino jas su tradicijomis 
Latvijoje, Vokietijoje ir Šveica
rijoje. Lietuvoje tos tradicijos 
yra giliausios ir prasmingiau
sios, kur svarbiausias punktas 
yra paparčio žiedo ieškojimas. 
Žiedas radusiam turėjo teikti iš
mintį ir visažinystę. Kun. 
Cukuro kalbą papildė dr. A. 
Stankait is , įterpdamas ir 
komiškų dalykų. Jis ir pravedė 
tolesnę programos dalį. 

Buvo eilėraščių deklama
vimas, atliktas V. Abromaičio ir 
P. Totoraitienės-Leimonaitės. 
Buvo ir dr. Masaičio kūrinių. 
Mįslių buvo ir niekur negirdėtų, 
bent šio rašinio parengėjui, pvz. 
„Už auksą žibesnis, už blusą 
mažesnis" (kibirkštis) ir kt. Po 
to papasakota Joninių nakties 
juokingų atsitikimų, ypač 
liečiančių kai kuriuos daugeliui 
žinomus asmenis. Pereita prie 
visų susirinkusių dainuotų 
dainų, ypač Lietuvoje liaudies 
mėgstamų. Dainavimas užbaig
tas visų sugiedota „Marija, 
Marija". 

Suėjimui baigiantis, reikėjo 
surasti šeimininko paslėptą 
„paparčio žiedą". Jį suradusiai 
keltos ovacijos ir įteikta dovana. 

Ačiū dr. Masaičiui už suėjimo 
sukvietimą, lietuviškųjų tra
dicijų priminimo organizavimą, 
vaišes ir lietuviško pabendra
vimo surengimą. 

J. Kr. 

Worcester, MA 
LB WOR( ESTERIO APYL. 

NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Biržulio 1* d Maironio Parko 
patalpų apatinėje salėje įvyko 
LB Worresterio apyl narių me
tinis susirinkimas Dienotvarke 
pateikė ir susirinkimą sklan 
džiai pravedė pirm Stasy?. 

Rudys. Sekretoriavo J. Baškys. 
Susirinkimo pradžioje pirm. 

St. Rudys peržvelgė praėjusių 
metų LB valdybos veiklą. Val
dyba palaikė ryšius su LB 
Krašto ir Bostono apygardos 
valdybomis, vadovavo savo apy
linkės veiklai. 

Lietuviškiems re ika lams 
valdyba iš kasos paskyrė 650 
dol. Vicepirm. Povilas Babickas, 
talkinant J. Steiniui, BALFui iš 
Worcesterio ir jo apylinkių lie
tuvių surinko 1960 dol. Daly
vauta Bostono Apygardos suva
žiavime ir Mass. gubernatoriui 
M. Dukakiui vasario 16 d. pro
ga paskelbiant proklamaciją. 
Protesto laiškais ir telefonu 
dažnai kreiptasi į senatorius ir 
kitus pareigūnus. Pirmininkas 
pateikė ir šių metų LB v-bos 
piniginę apyskaitą. Padėkojo 
LB narėms, kuri ŝ jau kelinti 
metai iš eilės su. ..ošia kepinių 
išpardavimus ir gautas pajamas 
skiria LB apylinkės valdybai. 
Pernai jos parėmė valdybos 
kasą 575 doleriais. Finansų 
apyskaita (ižd. A. Glodo pa
ruošta) buvo įteikta kiekvienam 
susirinkimo dalyviui. 

Pirmininkui baigus prane
šimą, revizijos komisijos pirm. 
Jonas Tamašauskas perskaitė 
revizijos aktą: 1989 m. birželio 
9 d. revizijos komisija (pirm. 
Jon. Tamašauskas, J. Miliaus
kienė ir K. Čėsna) rado, kad 
visos išlaidos yra paremtos 
sąskaitomis. Knygos vedamos 
pavyzdingai. Turėta pajamų — 
2,714 dol. Išlaidų - 850 dol. 
kasoje turima — 1,864 dol. 

Valdybos narių rinkimuose 
(dviejų metų terminą bai
gusių) vienbalsiai buvo 
perrinktas pirmininkas Stasys 
Rudys. O vietoj atsisakiusio 
vicepirmininko Povilo Babicko 
susirinkimo dalyviai pasiūlė 
aštuonis kandidatus, iš kurių 
tik vienas — Antanas Vagelis 
sutiko stoti į valdybą. Jis vien
balsiai išrinktas. Ateinančiame 
posėdyje valdyba pasiskirstys 
pareigomis. 

Baigiant susirinkimą, pirm. St. 
Rudys padėkojo Maironio Parko 
vadovybei už teikiamą galimybę 
naudotis puikiomis patalpomis, 
posėdžiams bei renginiams. Jis 
išreiškė padėką gausiai atsi
lankiusiems LB nariams ir 
narėms į metinį susirinkimą 
nors tai įvyko tėvų dienoje, gau
sioje ir kitais renginiais. 

Susirinkimas baigtas prie 
kavutės (Maironio Parko) ir 
užkandžiu, kuriuos skoningai 
paruošė LB narės. 

Susirinkimo metu aukų 
lakštais surinkta 216 dol. — 
Laisvėjančiai Lietuvai ir vietos 
LB veiklai - 80 dol. Solidarumo 
mokesčio surinkta 72 dol. 

J .B . 

Kennebunkport, ME 
ŠIMETINIS PIKNIKAS 

Nežinia, ar geras oras, ar Wil-
liam Smiddy pirmaeilis koncer
tas, o gal meilė lietuviams pran
ciškonams sutraukė šįmet tiek 
daug žmonių į pikniką. Stebė
jausi žiūrėdama į seniai matytus 
veidus vyresnių ir jaunesnių 
tautiečių, kai jie rinkosi į pla
čiąsias, gražiąsias Kennebunk-
porto pievas. Negali būti, kad 
tai buvo prezidento Bush vie
tovės įtaka. Visai netikėtai į 
Kennebunkportą atvyko kuni
gas Svarinskas ir jo maloni, 
patraukli asmenybė šį pikniką 
dar pagražino. Kun. Svarinsko 
paprastumas, jo nuoširdus ir at
viras kalbėjimo būdas, patrau
kia į save, ypač pagalvojus, kad 
žmogus iškentėjęs tiek kančių 
neturi nei laso neapykantos 
savo širdyje. 

Šv. Mišios koplyčioje buvo au
kojamos 11:45 vai. ryto. Šv. 
Kazimiero parapijos choras iš 
Brocktono giedojo per Mišias. 
Kun. Svarinskas pasakė nuošir
dų pamokslą. Po pamaldų visi 
rinkosi prie vasarnamio ir sto
jo į eilę pietums. Pietūs buvo 
tikrai lietuviški — naminės 
dešros, pagamintos darbščių lie
tuvaičių. Tai Bronės Chlamaus-
kienės, kuri dirba jau daug 
metų, ir jos padėjėjų darbas. Po 
pietų, maždaug 3 valandą, vie
nuolyno viršininkas tėvas Jonas 
pranešė, kad dabar bus dovanų 
paskirstymas. Paskui atėjo 
laikas tautiniams šokiams. Gra
žiai asfaltuotoje aikštėje 
pasirodė šaunus mūsų jauni
mas. Kiekvieno šokio prasmę ir 
turinį apibūdindavo Mirga Gir-
niuvienė, kuri jau daug metų tą 
darbą dirba. Šoko Bostono Lie
tuvių tautinių šokių ansamblis, 
daug metų vadovaujamas pirma 
Onos Ivaškienės, o dabar — jos 
sūnaus Gedimino Ivaškos. 
Įpratome į savo tautinius šo
kius, į tautinius drabužius ir 
kiekviena proga miela matyti 
šokančius. 

Saulėje įšilę žmonės mielai 
pradėjo r i n k t i s į didžiąją 
auditoriją, kurią žmonės skli
dinai pripildė, norėdami išgirsti 
žinomą ir mylimą pianistą Wil-
liam Smiddy. Šią popietę pia
nistas grojo tikru Steinway 
fortepionu, kurio skambesys 
skiriasi nuo kitų markių forte
pionu, savo tonų spalva ir 
švelnumu. 

Pianisto programon įėjo Shu-
bert-Liszt, Mozart, Granados, 
DeFalla, Grieg, Chopin, Scria-
bin, Scarlatti, Smiddy ir Saint-
Saens veikalai, talentingo pi
anisto puikiai atlikti. 

E lena Vasyliūnienė 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
pamneti. kad esate arba/reote būti 
Rimo Stankau* klijentaiš. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

- # * 

- • — Į . 
REAL ESTATE K! 

1 

H mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąž:-_ 
nmgai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
0 BELL-BACE REALTORS 

INCOMB TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

BALYS BUDRAITIS 
N e m o k a m a i Įkainuoja 

jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Real Estate 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas, income Tax. 

59S3 S. Kedrie Ave. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7676 

KM1ECIK REALTORS 
7922 6. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutai 
Ščarbattei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

- - "• 35 -A. 
NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 

SakmadtonL liepos 16 d. nuo 1-4 v-P-p. 

3639 W. 64 St. — „Octagon" namas; 6 
kamb.; v/t prausyklos pirmame a.; 4 
kamb., 2 mieg. antram a. šildomas rūsys; 
2 auto mūrinis garažas, šoninis {važia
vimas; didelis sklypas; nauja šildymo sis
tema, stogas ir elektra; aluminio apdaila. 
Puikiai išlaikytas, švarus; daug priedų. 
Skambinkite dabar, tel, 

Nuolaidą pensininkams duoda 

IEVA A S M Y T Ė 
Communi ty Realty, M L S 
3 8 5 6 W . 63 St . , Ch icago 

| T e l . 5 8 1 - 9 1 8 0 , res. 4 3 4 - 4 3 2 3 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 

kelblumų. 

No. 505 — 59 th A HamHn 6 butų puikus 
namas, „custom-buitt". Du butai su 3 mieg. 
savininkui; 2 butai su 2 mieg. ir 2 butai su 
1 mieg Didžiulis kiemas; 2V* auto. 
garažas. Beveik nereikia priežiūros, puikiai 
išlaikytas, 25 metų amžiaus. Skambinkite 
dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-7100 & 436-6600 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

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

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 Wost 95 th Stroot 

To l . — GA 4 -8654 

HELP VVANTED •_ 

MACHINIST 
For job shop. 1st shift, will con-
sider trainee. Full time position. 
Benefits + overtime. 

Mušt speak fluent English. 
776-0230 

I L Ė K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

666-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

« l . . . .> 

Didžiųjų žmonių garbė pagal 
tai turi būti matuojama, kaip ji 
buvo pasiekta. 

Rochefoucauld 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVA IR KRIKŠČIONYBĖ. 108 psl $6.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI

VIJOJE. Dan. Brazytė Bindokienė. 362 psl. $12.00 
AŠ ESU, knygelė vaikams lavintis lietuvių-anglų 

kalboje. N. Mackevičienė. 48 psl $3.00 
LIETUVA XIX AMŽIUJE, istorinių straipsnių rin

kinys. V. Trumpa. 279 psl $12.00 
AŠ KVIEČIU JUS. Marija kalba Medjugorje. Red. 

Kęstutis Trimakas. 207 psl $8.00 
PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS, poezija. Ber

nardas Brazdžionis. 191 psl m.v. $12.00 
k.v. $20.00 

DIDYSIS KOVOTOJAS KUNIGAS KAROLIS GA-
RUCKAS, S.J. Redagavo kun. J. Kidykas, 
S.J. 385 psl $10.00 

PROF. JONAS ŠIMOLIŪNAS, monografija. Reda
gavo Jurgis Gimbutas. 229 psl $12.00 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE, 
atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. Genr. 
Songinas. 182 psl $8.00 

ŽODŽIAI NUO NEMUNO, eilėraščiai iš Lietuvos. 
Jonas Gintaris. 190 psl $5.00 

MORAL ULTIMATUM TO THE GOVERNMENT 
OF THE USSR, from The Lithuanian 
Freedom League 48 psl $2.50 

SERVING LITHUANIA. J. V. Valiūnas. 288 psl. $10.00 
THE CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH 

IN LITHUANIA. 6 tomas. 678 psl $10.00 
PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst. K. Gir

nius. 422 psl $10.00 
DRAMBLIO KOJOS, eilėraščiai. P. Babickas. 118 

psl $3.00 
IŠEIVĖS MEMUARAI. Marija Aukštaitė. 175 psl. $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

' 



TAURIAM TĖVYNĖS 
SŪNUI ALBERTUI 

SUŠINSKUI PRISIMINTI 
Gegužės 27 d. po trumpos ligos 

ur vėžio operacijos Clevelando 
klinikose mirė inž. Albertas 
Sušinskas, 72 metų amžiaus. 

Albertas gimė 1917 m. ge 
gūžės 9 d., Maskvoje, kur jo 
tėvai dėl karo grėsmės buvo 
laikinai iš Lietuvos pasitraukę. 
Trejų metų jis su tėvais grįžo 
Lietuvon, kur, baigęs pradžios 

• mokyklą ir Biržų gimnaziją, 
pradėjo technologijos studijas 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune . P i rmosios sovietų 
okupacijos me ta i s Albertas 
stipriai įsijungė į lietuvių 

" rezistencinį pogrindžio judė
jimą. Buvo areštuotas kartu su 
savo broliu kun. Alfonsu, knygų 
autoriumi, rašytoju, žurnalistu 
ir populiariu jaunimo veikėju 
(miręs ir palaidotas Pittsburghe, 

. Pa.). Vokiečiams okupavus 
Lietuvą, abu brol ia i buvo 
paleisti iš K a u n o sunkiųjų 
darbų ka'ėjimo. Albertas studi
jas tęsė toliau VD universi
tete. Artėjant antrajai sovietinei 
okupacijai, pasi t raukė Vokieti
jon, k u r 1946 m. b a i g ė 
Karlsruhe technikos institutą, 
gaudamas chemijos inžinieriaus 
diplomą. Čia j is kar tu su Vytau
tu Brizgiu ir Pilypu Naručiu 
atkūrė Grandies korp. 

1948 m. gegužės 29 d. vedė 
Ireną Sacevičiūtę. (Vadinas, 
lygiai po 41 vedybinių metų 
atsigulė svetimoje žemėje amži
nam poilsiui). 1949 m. atvyko 
Amerikon ir įsikūrė Clevelande. 
Dirbo įvairiose braižyklose. Nuo 
1956 m. iki pat pasitraukimo 
pensijon kaip įvairių techni
kinių uždavinių projektuotojas 
ir vykdytojas General Electric 
bendrovėje. 

Irena ir Albertas Sušinskai 
išaugino ir išmokslino dukrą 
Danutę, Clevelando valstybi
niame universitete baigusia 
fizinę terapiją, sūnų Kęstutį, 
baigusį c iv i l inę inžineri ją 
magis t ro l a i p s n i u , ir jau
niausią Albertą,Jr., taip pat 
baigusį Clevelando valstybinį 
univers i te tą , e l ek t r ikos 
inžineriją, dabar siekiantį ma
gistro laipsnio. 

Graži, darni Sušinskų šeima 
džiaugiasi šešių anūkų prie
augliu. Sukūrę visi lietuviškas 
šeimas, savo vaikams ir toliau 
skiepija lietuviškos išeivijos 
idealus. „Mes dabar tokie lai
mingi, turėdami tokius puikius 
anūkėlius-les, gerus vaikus, 
dabar visko užtenka, gyvenk ir 
džiaukis" dažnai su laime spin
duliuojančiomis akimis savo ar
timiesiems prasitardavo Irena. 
Bet kaip iš giedro dangaus 
perkūnas su j aukė v i l t ingą 
gražios šeimos idiliją ir laimę. 
Šeimos galva nelauktai pašauk 
tas pats Tą, kurio laiminamas 
buvo šiam gyvenimui laikinai 
padovanotas. Albertas iškeliavo 
amžinam poilsiui. 

Albertas iš prigimties buvo 
tylus, giliai mąstantis, labai 
taupus žodiniuose pokalbiuose, 
bet prabi lęs pas i re ikšdavo 
puikiu sąmojumi, kur išryškė
davo jo biržietiškos širdies 
žmogiškosios savybės. Mėgo 
muziką, grojo smuiku. 

Ir Clevelande tiek Albertas su 
Irena, tiek jų visi vaikai jungėsi 
j išeivijos lietuviškus darbus, 
juos rėmė ne tik konkrečiu dar
bu, bet ir pinigine auka. Čia 
Clevelande Albertą matome dir
banti ateitininkuose (visi vaikai 
taip pat priklausė ateitinin
kams), lituanistinės mokyklos 
tėvų komitete, parapijos lėšų 
telkimo r eng in iuose , LB 
apylinkės talkose ir t . t . Pri
klausė LB, LF bičiuliams, Reli
ginės šalpos rėmėjams, Balfui. 
Prisiimtas pareigas atlikdavo 
inž in ie r i aus t i k s l u m u ir 
atsakingumu. 

Nors kukliai gyvendami < vie
nas Albertas buvo šeimoje dir-

A.a. Albertas Sušinskas su anūke 
Laura 

bantis), bet jų aukos lietu
viškiems reikalams buvo kur 
k a s didenės negu k i tų profe
sionalų, uždirbančių dešimtimis 
tūkstančių daugiau negu Su
šinskų šeima. Sušinskai — tūks
t an t in inka i Lietuvių Fonde, 
Lemonto lietuvių centre , jų 
a u k o s l i e t u v i š k a i s p a u d a i , 
šalpai , Dainavai ir ki t iems 
lietuvių išeivijos projektams toli 
prašoko tokio finansinio pajėgu
mo kitas lietuvių šeimas. 

Sušinskų šeimos vaišingumas 
b u v o p lač ia i ž i n o m a s . Jų 
nedideli namai būdavo dauge
l iu i jaunimo ir į įvair ius po
sėdžius a tvyks tan t iems veikė
j a m s jauki ir vaiš inga pastogė 
a r pravažiuojantiems poilsio 
vieta . „Suš inskų motelyje", 
ka ip dažnai Sušinskų namai 
buvo jaunimo vadinami , ras
d a v o n e t i k k u r „ g a l v ą 
priglaust i" , bet ir nuoširdžią 
šeimos šilimą ir globą. 

Per 40 metų mano šeimos 
ry š i a i su S u š i n s k a i s buvo 
daugiau negu t ik „kepuriniai" . 
Augindami tokio pa t amžiaus 
vaikus, dal indavomės jų rūpes
čiais ir džiaugsmais ka r tu , kar
t u krišktinome vieni kitų vai
kus , vežėme į Dainavos stovyk
lą, sporto aikštes, l i tuanist ines 
m o k y k l a s , r e n g i n i u s . Pro
giniai šeimų susi t ikimai buvo 
gražių bičiuliškų valandų nepa
mirštami momentai . Ir dabar 
n e t b a i s u p a g a l v o t i , kad 
Sušinskų šeimos galva taip 
greitai iškeliavo amžinybėn, 
palikdama tiek šeimų ir draugų, 
kurie laikė pavyzdingos šeimos 
simboliu ir sveikatos pavyzdžiu, 
dar kar tą pa tv i r t indamas šio 
gyvenimo mįslingą ir trapią 
buitį. 

Albertas per gyvenimą ėjo 
t y l i a i , be p a s i g y r i m o , be 
reklamos spaudos skiltyse ar 
nuotraukose, bet savo vidine ši
lima, Dievo ir Tėvynės meile 
švietė jį pažinusiems. Dabar su 
liūdesiu ir malda prisimenam 
tą, kuris svetimoje žemėje ėjo 
tikro Lietuvos sūnaus meile, 
protu ir jausmu. 

Su velioniu atsisveikinti susi
rinko daugybė žmonių Joku-
bauskų laidotuvių namuose, 
Dievo Motinos bažnyčioje ir 
Visų Sielų kapinyne. 

Savo paskut inę žemišką pa
garbą a.a. Albertui atidavė savo 
malda kun. Gediminas Kijaus-
kas,S.J.., jo a r t imas bičiulis 
Pilypas Narutis iš Chicagos ir jo 
vaikai Danu tė , Kęs tu t i s i r 
Albertas. (Velionis prašė, kad 
atsisveikinime kalbų nebūtų). 

Velionio vaikai , j au prie am
žinuoju miegu miegančio tėvo 
meldėsi: „Dangaus Tėve, su ko
kiu dėkingumu prisimenam sa
vo tėvelį, kur is ka ip Angelas 
Sargas globojo m u s ir rūpinosi, 
kuris savo autor i te tu saugojo 
mus nuo klaidų ir pikto, kuris 
savo drausme lenkė mus kaip 
medininkas medelį, kuris diegė 
j mūsų širdis savo meilę Tau, 
mūsų Mamytei ir Lietuvai. Tu 
jį mums davei, paruošei. Tau, 
Gerasis Tėve, šiandie už jį 
dėkojam. 

Viešpatie, šį žydintį pavasarį 
Tu panorėjai pasišaukti jį į savo 

A.A. JUSTINĄ 
VIZGIRDĄ 

IŠLYDĖJUS 
1989 m. kovo 10 d., širdies 

smūgiui ištikus, mirties angelas 
pakvietė amžinybėn a.a. Just i 
ną Vizgirdą. Gyveno Chicagoje, 
Brighton Parko apylinkėje. 

Gimė 1927 m. Lietuvoje. Augo 
stambių, pavyzdingų Zanavyki-
jos ūk in inkų Marijos (Rudzevi-
čiūtės) ir Jono Vizgirdų gausio
je šeimoje. Turėjo penkis brolius 
i r k e t u r i a s seseris . Mokėsi 
Šakių „Žiburio" gimnazijoje. 

1944 m. karo audrai atėjus, 
buvo nublokštas į Vokietiją. Po 
karo pagal darbo sutartį atvyko 
į Kanadą. Atl ikęs sutart į , ap
sigyveno Montrealyje. Vėliau 
persikėlė į Chicagą. Sūkurė 
šeimą su Joana Eitmonaite . 
Išaugino ir išmokslino dukras — 
Vidą, Daivą ir sūnų Arvydą. 

Pr ik lausė LB Vidurio vakarų 
apygardai ir Brighton Parko 
Lietuvių n a m ų savininkų dr-jai. 
Daug darbavosi lietuvių mokyk
los tėvų komitete. Dosniai rėmė 
jaun imo veiklą: skautus , atei
t i n inkus ir lietuvišką spaudą. 
Še imoje l i e t u v i š k a s žodis , 
la ikraš t i s nebuvo t ik užklydęs 
elgeta, be t šeimininkas. Buvo 
tylus, pavyzdingas šeimos tėvas. 
Nepailstantis taurios dvasios vi
suomeninio darbo darbininkas. 

At i t rūkęs nuo kasdieninių rū
pesčių, k ū r ė savitą tautodailės 
religinio ir taut in ių apraiškų 
simboliką i r t a i medžio droži
niuose puoselėjo. A.a. Jus t ino 
sukur t i ir meniškai išdrožinėti 
kryžiai, koplytėlės, rūpintojėliai 
ir t au t i n i a i s motyvais lietuviš
kos emblemos primena velionio 
i š g y v e n t ą t ė v y n ė s i lges į , 
s ielvartą i r pavergtos tau tos 
kančias . O k a r t u — nepaprastą 
darbš tumą ir gabumus. 

Kovo 14 d. vakare , gausiai 
sus i r inkę Chicagos lietuviai į 
laidotuvių namus , per Rožinio 
pamaldas atsisveikino su a.a. 
Jus t inu . Rytojaus dieną buvo 
nulydėtas į Brighton Parko Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjo 
šventovę, Mišias už velionio 
sielą a t n a š a v o ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. Fabijonas 

amžinuosius sodus, būk jam 
m a l o n u s ir ga i les t ingas , ir 
suteik m u m s stiprybės perneš
t i a ts iskyr imo skausmą. 

Viešpat ie , dėkojame Tau už 
mūsų motiną, kur i dalinosi su 
tėveliu visu savo gyvenimu, 
s t ipr ink i r laikyk ją ypatingoje 
savo globoje,šiai liūdesio valan
dai a tė jus" . 

Visų Sielų kapinyne lietuvių 
sekcija vėl atžymėta naujai 
supil tu kapu. Čia j au šimtai 
mūsų išeivių atrado amžino 
poilsio vietą šioje lietuviškos 
gamtos panoramą primenančio
je vietoje , tol i nuo mies to 
t r iukšmo, skubančių, susirūpi
nusių ir gyvenimo džiaugsmu 
b e s i d ž i a u g i a n č i ų ve idų . 
Amžinos atminties Albertas, 
j am Dievo skirtą misiją atlikęs, 
iškeliavo. J i s išeidamas paliko 
du sūnus ir dukrą, žmoną ir 
anūkė l ius , ku r i e , sekdami jo 
pavyzdžiu e ina tais keliais, 
k u r i e v ingiuojas i Dievo ir 
Tėvynės idealų šviesoje. 

Ir su šeimos maldos žodžiais į 
Aukščiausiąjį, galima jungtis ir 
su mirusiuoju: „Aš garbinau 
Tave, žemėje darydamas tai , ką 
man paskyrei , o dabar, Tėve, 
leisk m a n būti Tavo garbėje". 

V. R o c i ū n a s 

Europos observatorijų sąjunga 
bendromis jėgomis planuoja 
Čilės kalnuose statyti pasauly 
d i d ž i a u s i ą i r g a l i n g i a u s i ą 
observatoriją. Statyba t ruks 10 
metų. Teleskopu bus galima 
tyr inė t i astronomų hipotezę, 
teoriją apie „Didįjį sprogimą" 
(Big Bang), ir „Juodąją skylę" 
ir įžiūrėti Mėnulyje net žvakės 
šviesą. 

•Justinas Vi/girda 

Kireilis. Kartu Mišias konce-
lebravo kun. Antanas Saulai t i s , 
SJ, ir kun. Guy Webb, buvęs 
sūnaus Arvydo mokslo draugas . 
Pama ldose giedojo s o l i s t a s 
Jonas Vaznelis. Po pama ldų 
l a i d o t u v i ų d a l y v i a i i lgo je 
mašinų vilkstinėje palydėjo 
velionį į Šv. Kazimiero kapines. 
Užbėrus ant kars to Lietuvos 
žemės ir Baltijos pajūrio gin
taro, laidotuvių dalyviai sugie
dojo „ V i e š p a t i e s a n g e l a s " , 
„Marija, Mari ja" i r T a u t o s 
himną. Atsisveikinimo j a u t r ų 
žodį t a rė — Vytautas Šuopys ir 
Petras Styra. Vėliau še ima pa
kvietė laidotuvių da lyv ius į 
„Dainos" restoraną p i e tums . 

Velionio t roškimas ir viltis, 
kad jo kūną pr ig laus tų Zana
vykų krašto juodžemis ir — 
krauju pažvęstas žemės grums
tas, neišsipildė, nes Viešpat ies 
keliai nežinomi. 

Mielas Just inai , e idamas šios 
žemės kel iu , savo d a r b a i s 
pa l ika i šviesų p r i s imin imą , 
atidavęs širdį ir r a n k a s šeimai 
ir Lietuvai. Ilsėkis ramybėje! 

P . S t y r a 
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A.A. MOKYTOJAS 
PAULAUSKAS 

Lietuvos kaimuose dažniau
siai vienintelis prasilavinęs 
žmogus buvo mokytojas a r 
mokytoja. Vieni jų žiūrėjo tik 
savo darbą, o kiti visą laiką 
bendra1 .) su gyventojais. 

A.a . J u l i u s Pau l auskas 
Skuodo valsčiuje. Lenkimų 
parapijoje, Večių kaime, kur jis 
apie 15 metų išmokytojavo, bu
vo teisėjas, advokatas, kunigas 
(kai neatvykdavo kunigas, j is 
mokykloje dėstė ir tikybą), o tes
tamentų surašyti atvykdavo 
ūk in inką ' ir iš tol imesnių 
apylinkių. Dvi vasaras per 
atostogas mokėsr karo mokyklo
je ir gavo administracijos karo 
valdininko laipsnį. Kelis kartus 
k a l b i n a u Večiuose į s te ig t i 
šaulių būrį, bet jis atsakydavo, 
kad tur i pakankamai darbo 
mokykloje ir su iaunųjų ūkinin
kų rateliu. 

Buvo taupus, nevedęs, po 12 
mokytojavimo metų nusipirko 
30 ha ūkelį. Samdė darbininkus 
vyrą ir moterį, kurie po poros 
metų darbo pas mokytoją vedė. 
Vokiečių okupacijos metu buvo 
areštuotas ir kaltinamas, kad 
ne vien pats nertlieka pyliavų, 
bet ir ki tus v; k: l inkus atkalbi
nėja. 

Antrą kar ta -kupavus Lietu
vą raudonajai armijai, nepasi
rašė, kad savanoriu stos į kolūkį 
ir bus komunistų dvaro kume
čiu, buvo išvežtas į Sibirą ir po 
9 metų, kai nus:ojo sveikatos ir 
buvo pusiau pa-aližuotas, sese
riai pasirašius kad jį išlaikys. 
buvo grąžint;,- į Lietuvą. Apie 
metus laiko išgulėjo Skuodo 
ligoninėje, kur jį prižiūrėjo, 
pagelbėjo su maistu ir kuru 
buvę jo darbininkai. Išėjus iš 
ligoninės Romanis ta i nei dar-

A. a. Julius Paulauskas 

bui, nei butui leidimo nedavė ir 
nereabilitavo. 

A.a. Paulauskas buvo ne vien 
vienmetis, bet ir d r a u g a s kom
pozitoriaus Balio Dvariono, nes 
augdami Liepojuje gyveno Dva
rionų name ir su Bal iu visą 
laiką palaikė a r t i m u s ryšius. 
A.a. Ju l i aus r e i k a l u Ba lys 
važinėja į Maskvą, bet Ju l i aus 
reabi l i tuot i n e p a v y k o . A.a. 
Julių paėmė globoti buvę jo dar
bininkai ir ka i vieną iš jų jau 
našlę jis vedė, gavo teisę gyventi 
Lietuvoje ir gavo ko lūky sargo 
vietą, kol ištarnavo pensiją, nes 
mokytojo darbą vokiečių okupa
cijos metu komunis ta i į pensiją 
neįskaitė. 

Po ilgos ir sunkios ligos a.a. 
mokytojas Ju l ius P a u l a u s k a s 
birželio 16 d. mirė . Pala idotas 
Skuodo kapinėse su įrašu: „Bet 
jau ąžuolas, metais šlamėjęs, ne
prašneks! Rytmečiais neatbus". 

Ilsėkis a.a. Brolau ramybėje. 
S t e p a s P a u l a u s k a s 

A.tA. 
WANDAI KATAUSKIENEI 

mirus , liūdintį vyrą JOSKPH A., šeimos n a r i u s bei 
gimines užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Beverly Shores, IN 
Reverly Shnres lietuvių klubas 

A.tA. 
ELENAI KAČINSKIENEI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą L E O N Ą bei 
k i tus art imuosius. 

Jadvyga ir Petras Stravinskai 

A.tA. 
RAPOLAS SERAPINAS 

Gyveno Honolulu, Hawaii. 
Mirė 1989 m. liepos 8 d., sulaukęs 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Palangoje 1904 m. lapkričio 3 d. Ameriko

je išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Grožvyda Shelhart, 

anūkės: Zita Doyle, Vėjūnė Doyle, Arisa Fields; brolis Ignas 
Serapinas Chicagoje ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis bus palaidotas Honolulu, Havvaii. 
Gedulingos šv. Mišios ui a.a. Rapolo vėlę bus atnašautos 

rugpjūčio 8 d. 7 vai. ryto Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
Los Angeles, CA. Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos 
Dukterų Los Angeles skyriui. 

Nuliūdę duktė , anūkės , brolis ir kiti giminės. 
Tel. 213-254-0120. 

A.tA. 
TERESEI LUKŠTIENEI 

mirus , jos d u k r a i , Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapi jos choro dalyvei , GENEI DRAUGELIENEI 
re i šk iame gil ią užuojautą. 

Dirige.itas ir choras 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i f o rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 S o . 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 SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 652 -5245 

> 
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x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti 
Konstancijos Valiuškienės-Lele-
šiūtės „Žvilgsnis į sugrįžimų 
vasarą". Rytoj pradėsime spaus
dint i J. Vizbaro-Sūduvo 
apysaką iš partizanų kovų metų 
„Skardupelio Rūpintojėlis". 

x Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto tarybos 
posėdis bus liepos 22 d., šeš
tadienį, 12:30 vai. p.p. Lydijos 
ir Vlado Šoliūnų rezidencijoje, 
8335 Fieldcrest Ave., VVillovv 
Springs, UI. 60480. Vliko taryba 
visuomenei mažai žinomas 
veiksnys, bet atlieka svarbų 
vaidmenį bendrame Vliko 
veiklos darbų bare. 

x Kun. Alfonsas Svarins
kas lankėsi moksleivių ateiti
ninkų stovykloje Dainavoje. 
Kalbėjo jaunimui, kuris jo kal
bas palydėdavo ovacijomis. 
Buvo keletą dienų. Liepos 7 d. 
dr. Adolfas Darnusis jį nuvežė į 
Chicagą. 

x Birutė Bacevičiūtė-Juš-
kienė, Chicago, 111., išlaikė 
reikiamus egzaminus parduoti 
nekilnojamo turto nuosavybes ir 
pradėjo dirbti savo tėvo įstai
goje, kuri veikia nuo 1956 metų 
Marąuette Parko apylinkėje. 
Bell-Bace R.E. Inc., tel . 
778-2233. Birutė šioje srityje 
turi gabumų ir visiems mielai 
pa ta rnaus pirkime ir par
davime. 

x Į Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitę, kuri bus 
rugpjūčio 6 - 13 d. Dainavoje, 
dalyviams nuvežti ir parvežti 
yra pasamdytas autobusas Re
gistruotis laišku pas vadovą. 

x Lituanistikos tyrimo i r 
s tudi jų c e n t r a s pagamino 
mažą kiekį kopijų nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
generolo antpečių ženklo. Tai 
a.a. gen. Povilo Plechavičiaus 
sūnaus Povilo, Jr. dėka. Jis 
paskolino savo tėvo originalą 
pagaminimui. Ženklas buvo 
laseriu kopijuotas Korėjoje. 
Kokybė gera. Muziejaus skyrius 
šiuo metu gamina visų Lietuvos 
kariuomenės antpečių pavyz
džius. Veikia Jaunimo centre. 
Karinių reikalų bei istorijos pa
tarėjas Vytenis Statkus. 

x Aleksas Lauraitis, Willow 
Springs. 111., rašyt. V. Vailionis, 
Munster, Ind., Lolita Burokas, 
Putnam, Conn.. Albinas Kant-
vydas, Weston, Ont., Kanada, 
„Draugo" garbės prenumerato
r i a i , rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x Vll-tasis Brighton Parko 
lietuvių festivalis įvyks liepos 
14, 15 ir 16 d., t.y. penkt., šešt. 
ir sekm. Brighton Parke tarp 43 
ir 47 gatvės, S. Western bulva
re. Jame bus gražios muziko?, 
įvairių valgių, visokių meno 
dirbinių, įvairiausių žaidimų ir 
karuselės vaikams. Sekm. prie 
43-čios ir Western, 10 vai. ryto 
Jėzuitų kunigas atnašaus šv. 
Mišias. Kviečiame visus festi
valyje gausiai dalyvauti. Inf. 
skambinti 436-6340, 847-0664 
arba 778-5237. 

(sk> 
x NAMAMS PIRKTI FA 

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

. (?k 

x Dėmesio! Parduodami tau 
tiniai rūbai, dail Uoginto pa
veikslai ir porceliano servyzas. 
Tel. 925-0462. 

<sk) 

Kun. Alfonsas Svar inskas , 
buvęs poli t inis ka l inys , 
iškentėjęs 21 metus Gulage, 
dabar atvykęs į JAV, dalyvaus 
atsisveikinimo akademijoje su 
Baliu Gajausku ir jo šeima, 
grįžtančiais į Lietuvą. Akademi
ja bus šį sekmadienį, liepos 16 
d., 2 vai. p.p. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Rengia Balfas. 

x Dail. Rolando Poškos pa
rodos atidarymas bus šį penkta
dienį, liepos 14 d., nuo 5 iki 8 
vai. vak. Gilman-Gruen gale
rijoje, 226 W. Superior St. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
atsilankyti. 

x Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje bus lietuvių 
kalbos pamokos vaikams nuo 
rugsėjo 13 d. kiekvieną trečia
dienį nuo 4 iki 4:30 vai. Pamo
kos tęsis septynias savaites. 
Priimami vaikai nuo 7 iki 12 
metų. Suaugusių klasės prasi
dės rugsėjo 15 d. iki spalio 29 d. 
ir bus kiekvieną penktadienį 
nuo 7 iki 8 vai. vak. Registruo
tis muziejuje pas Gailutę Valiu
lienę. 

x Pasaulio lietuvių archy
vas ir biblioteka dėl persi
tvarkymo ir remonto liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais bus uždary
ti, tačiau, jei kas turi ką nors 
deponuoti ar dovanoti, visa tai 
gali palikti Jaunimo centro 
raštinėje. 

x „Tarp gyvenimo i r mir
ties", Zenonas Stabakalnis, 
Kun. Antano Čimieliaus at
minimui, išleista atspaudą 
Amberland Publishing Compa-
ny. Aprašymas buvo spaus
dintas „Draugo" atkarpoje, bet 
žymiai pataisytas. 

x Vaidintojai, scenos dar
buotojai, norintys vaidinti ar 
dirbti techninį scenos darbą, 
prašom į K. Ostrausko „Kaliau
sės Mirties" skaitymą — rolių 
skirstymą, kuris įvyks liepos 20 
d., ketvirtadienį 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje. Režisierė — Živilė 
Numgaudaitė-Šilgalienė. aktorė 
— Nijolė Martinaitytė. Negalint 
a tvykti skambinki te te l . 
582-6500. 

x „Margut is" vėl ruošias i 
koncer tu i spalio 7-8-9 die
nomis. Programą atliks Vil
niaus universiteto dainų ir 
šokio ansamblis. Koncertas 
vyks Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

x Dail. Ada Sutkuvienė , 
Homewood, 111., dr. Gedas 
Grinis, St. Petersburg Beach, 
Fla., Vaclovas Norvi las , 
Monroe, Mich., Petras Plienai-
tis, Fairmont City, 111., Sofija 
Obalis, Rochester, N.Y.. mūsų 
garbės prenumeratoriai, nuošir
dūs dienraščio rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su visa šimtine. Labai 
dėkojame už savos spaudos 
rėmimą. 

x Bronius Polikaitis, Chica
go, 111., visuomenininkas, Daiva 
Orentas, Columbia, Md„ Anta
nas Kuprys, Hartford, Conn., 
Vytautas Rūbas, Riverside, 111., 
Elena Sinsinas, Glen Ridge, 
N.J., Birutė Januškaitė. Wind-
sor, Kanada. Maria Lūšys, 
Woodhaven, N.Y., Valerija 
Kundrotienė, Pigeon, Mich.. 
Antonis Janys, Chicago, 111., 
A.P. Jasas, Elena Petreikis, abi 
iš Chicagos, Jonas Juodis, 
Beverly Hills, Fla., Anelė 
Kovalskas, Kewannia, Ind.. 
pratęsė prenumeratą ir kiek
vienas atsiuntė po 20 dol. aukų 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Danutė ir dr. Vytau
tas Bieliauskai išvyko atosto
gų ir grįš į Cincinnati tik 
rugpjūčio 2 d. Dr. Vytautą 
Bieliauską, kaip PLB valdybos 
pirmininką, pavaduoja šiuo 
metu vicepirmininkė Gabija 
Juozapavičiūtė-Petrauskienė 
Toronte. 

x Šv. Mišiomis 12 vai. Mari
jonų koplyčioje prasidės „Drau
go" gegužinė liepos 30 d., 
sekmadienį, prie vienuolyno 
sodelyje. Bus pietūs, kuriuose 
bus įvairių lietuviškų valgių, 
muzika, laimėjimai ir kt. 
Administracija bus po pamaldų 
atidarą, kur bus galima susi
mokėti „Draugo" prenumeratą, 
nusipirkti knygų ir tautinių 
meninių dirbinių. 

x Solistas Vaclovas Veri-
kai t i s , gyvenantis Toronte, 
išvyko į Australiją. Koncertuos 
Sydnėjuje, Melbourne ir kituose 
miestuose. V. Verikaičio vado
vaujamas choras „Aras", Chica-
goje minint komp. Antano 
Vanagaičio 100 m. gimimo 
sukaktį, ateinančių metų spalio 
20 d. atliks koncertinę pro
gramą. Minėjimą rengia „Mar
gutis". 

x Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 63-jame seime buvo 
patvirtinta Pildomoji tarjba. 
Povilas Dargis — pirmininkas, 
dr. Vytautas Dargis — vicepir
mininkas, Genovaitė Meiliūnie-
nė — sekretorė, Kristina Austin 
— iždininkė, Josephine Miller ir 
Vytautas Kasniūnas — iždo 
globėjai, dr. Kazys Bobelis — 
daktaras kvotėjas. 

x Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas, Lockport, 111., dr. V. B. 
Raulinaitis, Chatsworth, Cal., 
dr. Antanas Juozaitis, 
Plymouth Meet, Pa., dr. J. 
Skaudys, VVoodland Hills. Cal., 
dr. Stepas Matas, Independen-
ce, Ohio, dr. Bruno Valadka, 
Elmwood Park, 111., dr. R. 
Senkus, Stillwater, Mn., nuola
tiniai „Draugo" rėmėjai, garbės 
p renumera tor ia i , pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Vyt. Gylys, Richard 
son, Tx., Anna Janulaitis, Fenn-
ville, Mich., Kostas Žalnieraitis, 
Chicago, 111., Elena Truškaus-
kas. Los Angeles, Cal., garbės 
p renumera tor ia i , pratęsė 
prenumera tą vieneriems 
metams su visa šimtine. Nuošir
dus ačiū už savos spaudos 
rėmimą. 

x „Varpo" metai! Pirmieji 4 
perspausdinamo „Varpo" tomai 
(1889-1902) jau išėjo iš spaudos. 
Sąrašas prenumeratorių, susi
mokėjusių po 100 dol. ligi liepos 
25 d., bus išspausdintas 5 tome. 
Čekį rašyti Lietuvių istorijos 
draugijos vardu ir siųsti šiuo 
adresu; J . Masilionis, 4632 S. 
Keating Ave., Chicago, IL 
60632. 

(sk) 
x Vaclovas Sabaliauskas 

gyvenąs Vilniuje, Dzeržinskio 
182-33, ieško plačios Kosto 
Kybarto giminės: Ramūno 
Bužėno, Violetos Avižienės, 
buvusio Tauragės miesto 
komendanto pulk. Bužėno 
šeimos. 

(sk.) 
x Šokiai! Playhouse! Liepos 

14 d., penktadienį, 8 v.v.! Gros 
Linas Kastys su Dreams. 
P l a y h o u s e 2515 W. 69, 
Chicago, 111. 476-9763. 

(sk) 
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Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis ir Gražina Landsber
gienė su Chicagos lietuvių veikėjais. Iš kairės: inž. A. Rudis, B. Gajauskas, prof. Vytautas Lands
bergis. M. Rudienė, dr. A. Razma. Gražina Landsbergienė ir Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza. 

Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ATSIKĖLUS Į CHICAGĄ 

Kristina Mickutė, Giedrės ir 
Tado Mickų duktė iš Los 
Angeles, Granada Hills, šiais 
metais baigė USC — Universi-
ty of Southern California ma
gistrės laipsniu — Master of 
Health Administration. Šį 
sunkų kursą ėmė tik du studen
tai. Tame pačiame universitete 
1984 metais buvo gavusi 
bakalaurą iš psichologijos ir 

apylinkėje ji yra žinoma ir kaip 
puiki fleitistė, grojusi su 
orkestrais, su solistais ir solo 
dažnuose lietuviškuose paren
gimuose. Priklauso „Spindulio" 
ansambliui, bet baigiantis šiai 
vasarai atsisveikina su mumis 
ir persikelia į Chicagą, kur jau 
yra įsikūręs jos brolis Rai
mundas Mickus su žmona, 
geras smuikininkas, baigės 
teisės mokslus ir dirbąs ten ad
vokatūroje. 

Kristina Mickutė 

pora metų dirbo toje srityje 
universitete. Ši 25 metų moksli
ninkė, bestudijuodama pasi
rinktą naująją sritį, drauge dir
bo kaip Data Analyst Health 
Net organizacijoje. Mūsų 

PAVYKUSI ALTOS IŠVYKA 
Išaušo ne taip jau žavingas 

liepos antrosios dienos rytas. 
Saulutė, kaip jauna mergaitė, 
mėgino slėpti savo veidą po nors 

x Romas Pūkštys vyksta į 
Lietuvą liepos 29 d. Tarpi
ninkaus pinigų pervežime, auto-
mohilių užpirkime ir pan. įstai
ga Transpak veikia kasdien nuo 
12 6 v. p.p., arba susitarus. Tel. 
312-436-7772, 2655 W. 69th StM 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x ALRKF — jaunimo sto
vyklai Dainava, jos metinės 
šventės loterijai, kuri įvyks š.m. 
liepos mėn. 23 d. Dainavoje 
reikia laimikių (fantų). Susita
rimui skambinti: iki š.m. liepos 
17-18 d. Čikagoje Br. Polikai-
čiui, tel. 434-5719; Clevelande 
Eglei Laniauskienei , tel. 
383-8686; Detroite V. Veselkai 
tel. KE7-8721 arba J. Idzeliui, 
tel. 274-4506. 

(sk) 
Sibiro tremtiniai birželio 14 d. Vilniuje. 

N'uotr V. Kapočiaus 

ne per storu debesų sluoksniu. 
Apie 10 vai. jau dangus visai 
pragiedrėjo, nors oro biuras 
pranašavo audrą su lietumi. 
Tuojau po sumos parapijos 
bažnyčioje autobusas su kelei
viais pajudėjo link Lockport — 
į Anio ir Aldonos Grinių sodybą. 

Atvykusius autobusu ar 
savais automobiliais šeimi
ninkai A. A. Griniai visus malo
niai sutiko ir pakvietė užimti 
vietas prie baltomis staltiesėmis 
apdengtų stalų, pastatytų me
džių pavėsyje. Visi stalai turėjo 
plastikinius stogelius apsaugai 
nuo mažo lietaus. Neilgai 
laukus, įvyko išvykos — 
gegužinės oficialus atidarymas. 
Visi dalyviai buvo sukviesti į 
specialiai įrengtą vėliavų 
pakėlimui aikštelę, esančią 
netoli gyvenamo namo. Čia, gie
dant himnus, pakilo į viršų 
Amerikos žvaigždėtoji ir Lie
tu vo trispalvė. Ceremonijas 
atliko pats šeimininkas. Altos 
Chicagos skyriaus pirmininkui 
dr. Vytautui Dargiui ne
galėjusiam laiku atvykti, žodį 
tarė vicepirmininkas inž. E. Ja-
siūnas, pasveikindamas visus 
gausiai sus i r inkusius ir 
palinkėdamas linksmai praleis
ti sekmadienio popiete gamtoje. 
Ta pačia proga visiems buvo pri-
minta apsirūpinti alkio ir 
troškulio numalšinimu. 

Troškulio numalšinimui veikė 
baras, kurį maloniai aptarnavo 
K. Rožanskas ir J. Bagdžius. Al
kiui numalšinti buvo visokio 
maisto: dešrų su kopūstais, 
kugelio su grietine ir kotletų su 
įvairiomis daržovėmis. Visą pa
tarnavimą teikė A. Katelienė, 
T. Kuzienė ir A. Repšienė. Kas 
mėgo kavutę su saldumynais, 
kreipėsi į V. Lenkevičienę. 
Sunkiausias pareigas turėjo S. 
Palekienė ir I. Pocienė — virti 
ir šildyti maistą rūsyje. Joms 
talkino pati savininkė Aldona 
Grinienė. Visas pajamas 
kontroliavo iždininkas O. 
Kremeris, išduodamas įvairius 
kuponėlius. Kad kuponėliai ne
dingtų, juos rinko ir rūšiavo G. 
Žukauskienė. 

Visiems dalyviams jau gero
kai pasistiprinus, atvyko ir pir
mininkas dr. V. Dargis, kuris 
maloniai ir šiltai buvo sutiktas. 
Gegužinei jau gerokai įpusėjus 
ir lietučiui truputį pakrapinus, 
sk. pirm. dr. V. Dargio buvo pri
statyti Vliko pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis su žmona Dalia, 
Altos centro valdybos pirm. inž. 
Gr. Lazauskas, „Laisvosios Lie
tuvos" redaktorius J. Žemaitis, 
Altos garbės narys T. Blinstru-
bas, didelės veikėjos Adelės 
Zunas giminaitė iš ok. Lietuvos 
Klaipėdos krašto (pavardės neži
nau), iš ok. Lietuvos Algimantas 
Vaišnora ir sūnus Vytautas. 
Kai kurie tarė po trumpą svei
kinimo žodelį. 

Taip pat buvo pravesti tur
tingi laimėjimai, kuriuos tvarkė 
J. Jasiūnienė, E. Mickienė ir Gr. 
Giedraitytė. Dovanų paskirs

tymą sklandžiai pravedė 
sodybos savininkas Anis Gri
nius. Reikia pažymėti, kad 
laimingiausias buvo Balfo 
apskrities valdybos pirm. Stasys 
Vahagunas, laimėjęs net penkis 
fantus. Sakėsi atiduosiąs Balfo 
gegužinei rugpjūčio 20 d. Pažiū
rėsime... Jaunuolis V. Vaišnora 
buvo labai pa tenkin tas , 
laimėjęs foto aparatą. 

Daugelis dalyvių pasigedo 
visuomenininko ir dosnaus 
aukotojo K. Čiurinsko, kuris dėl 
kitų įsipareigojimų negalėjo 
šioje išvykoje dalyvauti. Pasi
gesta ir dr. L. Kriaučeliūno. 
Nors labai daug renginių 
buvo tą dieną, bet lietuviškosios 
visuomenės dalis jautė pareigą 
atsilankyti ir paremti moraliai 
ir materialiai Altos darbuotojų 
pastangas. Padėka visiems. 

Nuoširdi padėka „Margu
čiui", „Lietuvos Aidams", 
„Draugui" ir „Lietuvių Balsui" 
už garsinimą šios išvykos. Ypa
tinga padėka Aniui ir Aldonai 
Griniams už leidimą be jokio 
atlyginimo naudotis jų gražia 
sodyba ir už visokią pagalbą. 
Rengėjai labai dėkingi ir Baltic 
Bakery savininkams už paauko
tus saldumynus. 

Saulutei slenkant vakarop, 
transportacijos vadovas J. 
Kavaliauskas paragino kelei
vius rinktis prie autobuso ir 
slinkti namučių link. 

Ant. Repšienė 
LIETUVOS KRIKŠTO 

JUBILIEJAUS LEIDINYS 
JAU PARUOŠTAS 

Prieš dvejus metus viso 
pasaulio lietuviai minėjo Lie
tuvos krikšto jubiliejų. Nuo 
Aliaskos iki Australijos, nuo 
Romos iki Amerikos didmiesčių, 
pačiame Vilniuje ir visoje Lie
tuvoje ši sukaktis buvo pras
mingai minima. Jai prisiminti 
spaudoje netrukus pasirodys 
specialus leidinys — knyga „600 
Lietuvos krikšto jubiliejus". 
Knyga jau paruosta ir atiduota 
spaustuvei. 

Tai bus didesnio formato 315 
psl. knyga, gausiai iliustruota 
(maždaug 370 nuotraukų, dau
giausia iš minėjimų įvairiuose 
kraštuose). Keletas originalių 
straipsnių iškelia ir pabrėžia 
krikščionybės reikšmę lietuvių 
tautai, įvertina ir apžvelgia 
buvusius minėjimus. Straipsnių 
autoriai; dr. A. Darnusis, kun. 
dr. A. Paškus, A. Vėlius, ses. 
Igne Marijošiūtė, J. Kavaliūnas. 
Atskiruose knygos skyriuose su
telkta įvairi dokumentinė me
džiaga, Lietuvos vyskupų 
laiškai, dvasinio atsinaujinimo 
programa, pal. Jurgis Matulai
tis, kardinolo V. Sladkevičiaus 
paskyrimas, Lietuvos evange
likų gyvenimas, platūs pasauly
je vykusių minėjmų aprašymai 
ir nuotraukos, konkursai, iš
traukos iš premijuotų knygų ir 
t.t. 

Knygą leidžia Lietuvos krikš
čionybės jubiliejaus vykdomasis 
komitetas. Spausdina „Draugo" 
spaustuvė Chicagoje. 

Knygos redaktorius nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie 
atsiliepė į jo prašymus ir pri
siuntė leidiniui medžiagos ir 
nuotraukų. Pradėjus knygą 
spausdinti, nuot raukas ir 
dokumentinę medžiagą bus 
stengiamasi prisiuntusiems 
kiek galima greičiau grąžinti. 

Juozas Baužys 

TYMŲ PAVOJUS 
Šešiose apskrityse apie 

Chicagą įregistruoti 853 susir
gimai tymais. Šiemet ta liga 
labiau plinta, kaip pernai. Pa
tariama vaikus ir j aunus 
moksleivius nuo jų įskiepyti. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 -
Tel. - 776-8700 

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




