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Sovietai leis tikrinti 
cheminius ginklus 

Tai vienas žingsnis Į cheminių ginklų 
uždraudimą 

Washingtonas . JAV vyriau
sybės pareigūnai trečiadienį 
pranešė, kad Sovietų Sąjunga 
sutiko su JAV-ių reikalavimu., 
kad cheminių ginklų inspekcijos 
būtų daromos prieš sutarties pa
sirašymą, o ne po. Ši išsiderėta 
sąlyga gerokai palengvins 
pasiekti JAV-Sovietų sutartį, 
draudžiančią cheminius 
ginklus. Sovietų sutikimas su 
šia sąlyga pašalina vieną di
džiausių kliūčių, siekiant suta
rimo dėl cheminių ginklų. Jį 
raštu JAV Valstybės sekreto
r iu i J ames B a k e r III-jam 
perdavė Sovietų Sąjungos 
Užsienio ministeris Eduard 
Ševardnadze, jiedviems neseniai 
susitikus Paryžiuje. 

Šis svarbus žingsnis yra 
pasekmė didelės abipusės 
pažangos padarytos 40 vals
tybių nusiginklavimo konferen
cijoje Genevoje, nors dar lieka 
daug keblių klausimų. 

Skirtingos pozicijos dėl 
tikrinimo 

Washingtonas ir Maskva vi
suomet anksčiau nesutikdavo, 
ar cheminių ginklų inventoriai 
turi būti t ikrinami prieš ar po 
formalaus sutarties pasirašymo. 
Paga l dabar t in į sutarimą, 
sutartis pirmiau bus tik ini
c ia la is pa s i r a šy t a pačių 
derybininkų, o vėliau formaliai 
pas i rašyta pačių valstybių 
galvų. 

JAV pozicija buvo, kad turi 
būti pasikeista cheminių gink
lų inventoriaus duomenimis, o 
tada tie duomenys turi būti 
patikrinti inspekcijomis — prieš 
sutarties oficialų pasirašymą. 
Maskvos pozicija buvo, kad in
spekcijos turi būti atliekamos 
tik po sutarties pasirašymo. 
JAV pareigūnai įtaigojo, kad 
inspekcijos pr ieš oficialų 
pasirašymą padės išspręsti 
ginčą dėl sovietų cheminių 
ginklų arsenalo dydžio. Maskva 
sakosi turinti t ik 50,000 tonų 
cheminių ginklų. Bet kai kurie 
vakariečių žvalgybos agentai 
apskaičiuoja, jog Kremlius jų 
turi daugiau negu 300,000 tonų. 

Šis sovietų sutikimas tikrin
ti „yra ženklas, kad sovietai 
rimtai nori baigti nusigink
lavimo sutartį", pareiškė chemi
nių ginklų derybų žinovė, dir
banti Brookings Institute. „Tai 
rodo, jų supratimą, kad nėra 
įmanoma patenkinti vakariečių 
abejonių, nesileidžiant daryti 
inspekcijų!* 

laikotarpis buvo pasiūlytas, nes 
Sovietų Sąjunga nenori leisti 
inspekcijų savo teritorijoje be 
užtikrinimų, kad po inspekcijos 
sutartis būsianti pasirašyta. 

Kiti kraštai nori 
cheminių ginklų 

Kiti tokią sutartį liečiantys 
sunkumai yra tame, kad nors ir 
JAV bei Sovietų Sąjunga su to
kiomis inspekcijomis sutiktų, 
kai kurios kitos Trečiojo pasau
lio ir Vakarų valstybės gali su 
jos punktais nesutikti. Tad ir 
lieka dar vienas svarbus klausi
mas, ar daug kitų kraštų norės 
pradėti vykdyti sutartį, drau
džiančią cheminius ginklus. 

Š.m. sausio mėnesį Paryžiuje 
vykusioje 40-ties valstybių nu
siginklavimo konferencijoje, 
arabų kraštai pareiškė, kad jie 
turį teisę cheminius ginklus ga
minti ir laikyti tol, kol Izraeliui 
leidžiama turėti branduolinius 
ginklus. 

JAV-ių ir Sovietų Sąjungos 
ekspertai vėl susitiks Paryžiu
je šio mėnesio viduryje aptarti 
techninius reikalus. Ševardna
dze prašo, kad tuo laiku šis 
sutar imas būtų formaliai 
paskelbtas. 

Atidėta įkaito egzekucija 
Tebeieškoma kelių visus įkaitus išlaisvinti 
Washingtonas. Baltieji Rū

mai pareiškė, kad įkaito J. 
Cicippio nužudymo atidėjimas 
teikia vilties ir padrąsina, bet 
neįsakė 25-iems karo laivams 
nebeplaukti Libano linkme. Tuo 
tarpu Valstybės Departamentas 
davė suprasti, kad Iranas pirmą 
kartą reagavo į JAV diplomati
nius prašymus kooperuoti. Pra
eityje JAV vyriausybė pakar
totinai sakė, kad Iranas yra 
geroje pozicijoje įtakoti Hez-
bollah — Libano radikalių mu
sulmonų organizaciją, kurios 
grupės laiko JAV įkaitus. 

„Mes turime ryšius su Iranu 
įvairiais keliais ir ... neturime 
priežasties manyti, kad Iranas 
netvarko šio reikalo rimtai", 
pareiškė Valstybės departamen
to šnekove Margaret Tutweiler 

paskelbdami, kad Įeit. pulk. 
Higgins buvo pakartas ir kad 
žada nužudyti ir kitą JAV 
įkaitą J. Cicippio, jei Obeid 
nebūsiąs paleistas. 

Užklausta, ar savo pašneke
siais su Izraeliu JAV Valstybės 
Sekretorius James Baker nepa-
žeidžiąs JAV politikos nesi-
derėti su teroristais , M. 
Tutweiler atsakė, jog Izraelis, 
kaip suvereni valstybė, turi 
skirtingus politinius interesus 
nuo JAV-ių ir kad JAVės ne
gali nei sutikti, nei priešintis 
Izraelio skirtingiems politi
niams ėjimams, išplaukiantiems 
iš jų skirtingų interesų". 

Kalbėdamas už Izraelio minis-
terį pirmininką Yitžak Samir, 
Avi Pazner pasakė, kad iš šiitų 
reikalavimų nebuvo aišku, ar 

Balti pietų afrikiečiai laukia eilės balsuoti parlamento rinkimuose. Manoma, 
kad vėl laimės valdančioji Nacionalinė Partija. 

Sovietai nori sutarties 
Patikrinimas vyktų dviejose 

stadijose. Pirmojoje būtų 
pasakoma ir patikrinama, kokio 
pobūdžio g ink la i k u r y ra 
laikomi bei gaminami. Antro
joje būtų smulkiai nurodoma 
konkrečiai kiek visų rūšių che
minių ginklų tose vietose 
esama. Likusi galima problema 
buvo sovietų pareiškimas, kad 
cheminių ginklų sutartį turėtų 
būti galima galutinai pasirašyti 
keturis mėnesius po antrojo 
patikrinimo. 

Bet daugumas JAV derybi
ninkų į šią problemą žiūri 
kaip į nugalimą grynai per 
pačių derybininkų pastangas. 
Tačiau kiti šių derybų stebėtojai 
mano, kad keturių mėnesių 

JAV Senatas leido 
pradėti B-2 gamybą 
Washingtonas. JAV Sena

tas, nors davė leidimą pradėti 
gamybą radarui nematomo B-2 
„Stealth" bombonešio, perspėjo 
vyriausybę, jog tai negaran
tuoja, kad Senatas patvirtins 
pilną 70 bilijonų dolerių kai
nuojantį, 132 bombonešių pla
ną. Senatas priėmė šią perspė
jančią rezoliuciją, tebesvarsty-
damas įvairius projektus 305 
dol. kainuosiančiame Gynybos 
departamento biudžete 1990 
metams. Tarpe priimtų projektų 
buvo leidimas Gynybos departa
mentui nušauti lėktuvus, kurie 
manoma veža narkotikus, jei 
iššovus perspėjantį šūvį, lėktu
vas nenusileistų. 

Senatas užpereitą savaitę bal
savo skirti 4.4 bilijonus dol. 
aštuonių B-2 bombonešių gamy
bai per ateinančius 2 metus. 
Rezoliucijoje, perspėjančioje vy
riausybę, kad nėra pagrindo 
tikėtis pilno 70 bil. dol. B-2 
gamybos biudžeto, pareiškė, jog 
„nebūtų nei išmintinga, nei 
įmanoma šiuo laiku" Senatui 
pažadėti daugiau negu tik 
pradžią šiam projektui, skatin
dama svarstyti kitas strategijas 
ryšium su bombonešiais. 

įdomu ir tai, kad kitame 
Senato balsavime 62—38 balsų 
persvara Senatas nutarė 502 
milijonais dolerių nemažnti 
biudžeto, skirto dešimties 
geležinkeliais vežiojamų MX 
raketų iššovimo platformų 
gamybai. Šio biudžeto sąmata 
siekianti 1.1 bil. dolerių. Panašų 
projektą užpereitą savaitę pri
ėmė ir atstovų rūmai. 

Prasidėjo rinkimai 
Pietų Afrikoje 

Johannesburg. Ketvirtadie
nį Pietų Afrikoje prasidėjo 
penkias savaites besitęsiantys 
rinkimai, kuriuose balsuoti turi 
teisę balti, indai ir maišytos 
rasės asmenys, bet ne juodieji. 
Manoma, kad vėl bus išrinkta 
baltųjų Nacionalinė Partija, jau 
dešimtą kartą nuo 1948 m. 

Delegatų rinkimai j parla
mentą, kuris susidaro iš trijų 
atskirų rūmų baltiesiems, mai
šytiesiems ir indams, baigsis 
rugsėjo 6 d. Rinkimų rezultatai 
turėsią būti paskelbti sekančią 
dieną prieš aušrą. 

Tuo tarpu kovojantieji prieš 
apartheidą suintensyvino 
veiklą, paskelbdami visas ligo
nines atviras visoms rasėms ir 
mobilizuodami sergančius juo
duosius reikalauti jose 
patarnavimų. Nemanoma, kad 
valdančioji Nacionalinė Partija, 
(NP) ilgai leis tiems veiksmams 
tęstis, nes rinkimuose jiems 
rimtą konkurenciją sudaro 
Konservatorių Partija, kuri 
sako, kad NP per laisvai in
terpretuoja įstatymus ir šiaip 
per daug leidžiasi manipuliuo
jama juodųjų. 

Įstatymų ir Tvarkos ministe
ris Adrian Vlok grasino su
drausti antiapartheidininkus, 
bet iki šiol dar nieko nedaro. 
Sveikatos ministeris Willie van 
Niekerk ketvirtadienį pareiškė: 
„Sergantys žmonės buvo mažos 
radikalų grupės išnaudoti. Bet 
kokie sveikatos įstatymo pakei
timai vyks parlamente, o ne už 
jo". Masinės Demokratijos 
Sąjūdis (MDS) ragino indus ir 
maišytos rasės balsuotojus 
boikotuoti rinkimus. 

Sakoma, kad balsavimo laikas 
buvo pratęstas penkias savaites, 
kad maišytos rasės gyventojai ir 
indai galėtų balsuoti nepaste
bėti savo apylinkėse, kad MDS 
veikėjai nematytų, jog jie nesi
laiko boikoto. 1984 m. indų ir 
maišytos rasės balsuotojų buvo 
tik 20%. 

Gorbačiovo 
populiarumas smunka 

Maskva. Aštuoniolikos pusla
pių straipsnyje Novy Mir 
žurnale A. Migranjan rašo, kad 
nežiūrint prez. M. Gorbačiovo 
populiarumo užsieny, nesi
keičianti padėtis Sovietų 
Sąjungoje griauna jo buvusį 
didelį populiarumą namie. 
Straipsnyje raš> ma, jog 
Gorbačiovas buvo "aug popu
liaresnis Sovietų Sąjungoje pir
mus dvejus metus nuo jo kaden
cijos pradžios 1985 m. kovo 
mėnesį, kai jis žadėjo didesnį 
atvirumą ir ekonominę reformą, 
negu yra dabar. 

Migranjanas rašo, jog nežiū
rint jo didelio gabumo politiniai 
laviruoti, to neužtenka popu
liarumo ir visuomenės paramos 
išlaikymui, jei nėra ir konkrečių 
pozityvių rezultatų. Politiniams 
vadams reikia pasisekimų, net 
ir mažų, norint telkti savo auto
ritetą, jis rašo straipsnyje. 

Bet atsakomybę už šį 
nuosmukį autorius priskaito ne 
tiek pačiam Gorbačiovui, kiek 
Komunistų Partijos veiksniams. 
Net pats Gorbačiovas pripažino, 
kad jo reforma šlubuoja ir už tai 
barė partijos pareigūnus bei biu
rokratus, kurie kliudo refor
moms. 

Nors straipsnyje nerašoma 
konkrečiai, kaip Gorbačiovo 
programa šlubuoa, žinia, kad 
Sovietų Sąjungoje tebėra butų, 
maisto ir buitinių reikmenų 
trūkumas. Daugėja kriminali
nių išpuolių, girtavimas, kyla 
rūpestis aplinkos, gamtos tarša, 
o valdžia nesusidoroja su ky
lančiu biudžeto deficitu. 

Anot Migranjano, Gorbačio
vas atsidūrė sunkioje būklėje. 
„Jis nori sugriaut: esamą struk
tūrą... bet tuo pačiu atstovauja 
jos įkūnyjimą visuomenės 
akyse. ... Žmones nekantrauja ir 
yra nusivylę pe-^Uroika, rašo 
Migranjan, o mato tik tokį 
vaizdą: „Praeit- — gėdinga, 
dabartis — baisi, iteitis — netik-

Anot jos, pagalbon išlaisvinti jie nori pasikeisti įkaitais ir ar 
įkaitus ar bent jų gyvybes išsau- Izraelis galėtų patenkinti jų rei-
goti atėjo ir Sovietų Sąjunga ir kalavimus. Anot Pazner, atrodo, 
Sirija. JAV vyriausybė taip pat kad ekstremistai yra spaudžia-
turi „labai glaudžius ryšius" su mi Sirijos ir nuosaikesnių poli-
Izraeliu j i pasakė. tinių vadų Irane. 

Izraelio rolė 
Dabartinę krizę iškėlė Izraelio 

pagrobimas šeiko Abdul-Karim 
Obeid iš jo namų pietiniame Li
bane. Izraelis pasisiūlė iškeisti 
Obeidą už tris Izraelio kareivius 
laikomus Libane, kartu su 
visais užsieniečiais įkaitais, 
kurių manoma buvo 17, šios 
krizės iškilimo metu. Į tai 
įkaitus laikantieji atsiliepė, 

— Graikijoje per rūką skris
damas Olympic Airlines lėktu
vas atsimušė į kalną Samos 
saloje Egėjo jūroje ir sudužo, 
užmušant visus 34 jame skri
dusius graikus. Lėktuvas buvo 
anglų gamybos Short SD-330. 

— Maskvoje M. Gorbačiovas 
išvengė bendro geležinkeliečių 
streiko, tuoj pat užvesdamas 
derybas su darbininkų atsto
vais. 

— Vatikanas praneša, kad 
pop. Jonas Paulius II sutiko tar
pininkauti, Amerikai stengian
tis išgauti libaniečių teroristų 
nužudyto lt. pulk. William Hig
gins palaikus. 

ra . 
„Jei šios jo pas' 

sektų, rašo Migr 
gali pasigrobti 
kurios paskatint 
modernizavimo p 
atstatytų visuorrv 
sustabdytu pli^ 
krašte?' 

angos nepasi-
anjan, „galią 
tos pajėgos, 

. jėga užbaigti 
• x:esą, kad tik 
ninę tvarką ir 
t antį chaosą 

— Ukrainoje pašto rūmų 
užgriuvimo nelaimėje rasta 11 
užmuštų ir du sužeisti. 

Irane prisaikdintas 
prezidentas 

Teheranas. Hašemi Rafsan-
jani buvo prisaikdintas Irano 
prezidentu ir žadėjo pratęsti 
dešimtmetį besitęsiančią 
islamišką revoliuciją. Savo 
kalboje neminėjo pavojaus dėl 
JAV grasinamų sankcijų dėl 
Libane laikomų įkaitų. 

Ceremonijose mečetėje, pri
jungtoje prie mirusio ajatolos 
Chomeini namų šiauriniame 
Teherane, Rafsanjanis jausmin
gai žadėjo sekti jo pėdomis. 

„Nežiūrint arogantiškų pa
saulio galybių skleidžiamos pro
pagandos, mūsų žmonės nesu
tiks su niekuo, kaip tik su 
tęsimu šio kelio, kuris yra Is
lamo ir Korano kelias", jis 
pasakė religiniams ir valstybės 
vadams kalboje, kuri buvo 
transliuojama per Teherano 
radiją. 

Sakoma, kad Rafsanjanis nori 
pataisyti ryšius su Vakarais. 
Įkaitų krizė kaip tik duoda 
progą tai patikrinti. NBC savo 
žiniose gi pranešė, kad prez. G. 
Bush esąs nusistatęs „atsilygin
ti Libano šiitams ir jų iranie
čiams sponsoriams", jei antras 
įkaitas būtų nužudytas. 

„Juodo kaspino" 
rezoliucija JAV senate 

Washingtonas. JAV Sena
toriai Helms, DeConcini ir 
Riegle senate pristatė Rezo
liuciją S-163, „paskelbiančią 
50-tąją sukaktį nacių-sovietų 
nepuolimo sutarties, (pasira
šytos) 1939 m. rugpjūčio 23 d.. 
Juodojo Kaspino diena, pami
nint neteisėtą Pabaltijo valsty
bių aneksiją". JAV senato Užsie
nio Ryšių komisijos darbuotoja 
Anne Smith „Amerikos Balso" 
Radijo lietuviškam skyriui pra
nešė, jog dėl rezoliucijos grei
čiausiai būsią balsuojama penk
tadienį, bet dėl didelio skaičiaus 
laukiančių rezoliucijų, negalinti 
to garantuoti. 

Lieka rūpestis ir dėl 
kitų įkaitų 

Kalbėdamas už Prezidentą, 
Marlin Fitzwater po egzekucijos 
atidėjimo pareiškė, jog tai teikia 
vilties ir padrąsina, bet kad „tai 
neatsako mūsų besitęsiančiam 
susirūpinimui dėl visų mūsų 
įkaitų. Mes skatiname visus 
veiksnius toje srityje naudoti 
kokią tik turi įtaką, kad būtų 
užbaigta įkaitų ėmimo tragedi
ja ir kad likusieji pagrobtieji 
būtų išlaisvinti". 

Anksčiau užklaus tas , ar 
Washingtonas svarsto galimybę 
Obeido ekstadicijos į JAV-es 
teismui už jo rolę pulk. Įeit. Hig
gins nužudyme, M. Fitzwater 
atsakė: „mano supratimu, Tei
singumo Departamentas svars
to tą galimybę". 

ABC žinios nerodė 
Įkalto juostos 

New Yorkas. ABC žinių tele
vizijos ir radijo žinių tinklas, 
vienintelis iš visų žinių tinklų, 
atsisakė rodyti teroristų atsiųs
tą video, rodantį J. Cicippio, 
maldaujantį sutikti su teroristų 
reikalavimais, nes, anot tos 
įstaigos prezidento Roone 
Arledge, jis nenorėjo, kad jo 
žinių tinklas būtų teroristų 
naudojamas saviems tikslams. 
ABC savo žiniose panaudojo 
tik 10-ties sekundžių ištrauką ir 
visai netransliavo jo balso. Visa 
teroristų atsiųsta vaizdajuostė 
truko 98 sekundes. Bet žinių 
laidoje ABC pranešėjas Peter 
Jennings pranešė Cicippio mal
davimo turinį, pridėdamas, kad 
be abejo, tokiose sąlygose įkai
tas yra prievartos įtakoje. 

CBS, NBC ir Cable News visi 
rodė pilną video kelis kartus, 
bet kiekvieną kartą perspėjo, 
kad Cicippio atrodė smarkiai 
spaudžiamas ir skaitęs paruoštą 
tekstą. 

Arledge paaiškino, kad ABC 
neberodanti tokių video juostų 
po to, kai jų reporteris Charles 
Glass buvo pagrobtas įkaitu ir 
buvo verčiamas juostoje kalbėti. 
Grįžęs, Glass ABC žinių egzeku-
tyvams paaiškino, kad tokių 
juostų rodymas nepadeda įkai
tams, nes tai tik patenkina juos 
laikančiųjų norus. 

ABC nerodė ir teroristų 
atsiųstos juostos pakarto lt. 
pulk. Higgins, sakydami, kad 
tai iš pagarbos lt. pulk. Higgins 
ir dėl estetinių priežasčių. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— LaPaz Bolivijoje, ketvir
tadienį, ruošdamiesi galimam 
kairalo Ja ime Paz Zamora 
išrinkimui prezidentu, žmonės 
išėmė savo sutaupąs iš bankų, 
pirko JAV dolerius ir ruošėsi 
ekonominei suirutei jo išrin
kimo atveju. Žmonės iš bankų 
išėmė 30 milijonų dolerių, 
sužinoję, jog nė vienai partijai 
nesurinkus daugumos, Bolivijos 
Kongresas penktadienį prezi
dentu išrinksiąs vieną iš trijų 
daugiausiai balsų gavusių ir 
kad tai greičiausiai būsiąs 
Zamora. 

— Planeta Neptūnas pasiro
dė turinti dar tris mėnulius, 
apie kuriuos anksčiau nebuvo 
žinoma. Juos nufilmavo tyrinė
jimo erdvėlaivis „Voyager 2", 
tad dabar jau žinoma, kad 
Neptūnas tur i šešis mėnulius. 
NASA mokslininkai sako, kad 
jų gali pasirodyti dar daugiau, 
kai „Voyager" praskris 3,000 
mylių atstume nuo Neptūno. 

— Lenkijos seimas — žemes
nieji pa r lamento rūmai — 
nutarė sukurti komisiją ištirti 
100-to žmonių nužudymus nuo 
1981 m., nes manoma, kad jie 
įvykdyti dėl politinių priežasčių. 
Nežiūrint komunistų koalicijos 
daugumos 299-161 santykiu, ši 
Solidarumo atstovo pasiūlyta 
rezoliucija praėjo 174-91 san
tykiu. 
— Nicaraguoje prez. Ortega 

paskelbė neimsiąs į kariuomenę 
naujų rekrutų, iki 1990 vasario 
mėnesį vyksiančių rinkimų. 
Prirašymo suspendavimas pra
sidėsiąs rugsėjo 1 d. Sis veiks
mas, paskelbtas pirmą dieną 
naujų viešų vyriausybės disku
sijų su opozicija, buvo nesiti
kėtas. Juo patenkintas vienas 
opozicijos reikalavimų, kad pri
rašinėjimas į kariuomenę būtų 
suspenduotas rinkiminės kam
panijos metu, kad sandinistai jo 
negalėtų vartoti politinių dar
buotojų trukdymui. 

— J A V Atstovų Rūmai 
padarė nuolatiniu balandžio 
mėnesį pasibaigsiantį laikiną 
įstatymą, draudžiantį rūky
mą l ėk tuvuose kai skry
džiai trunka 2 vai. ar trumpiau. 
Tabako pramonė iš pradžių 
prieš šį įstatymą kovojo, bet 
paskui rėmė, kai buvo grasina
ma tokį įstatymą pravesti vi
siems skrydžiams JAV-ėse. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 5 d.: Švč. M. Mari

ja Snieginė, šv. Osvaldas, šv. 
Kasianas, šv. Nona, Mindaugas. 
Idita, Rimtas, Vilija. 

Rugpjūčio 6 d.: Kristaus at
simainymo šventė, šv. Agapitas, 
Jaugedas, Daina, Skaistis. 

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Sikstas 
II, pop., šv. Kajetonas, šv. 
Klaudija, Sirvydas. Jogilė. Drą-
sutis. 

Rugpjūčio 8 d.: Šv. Domi
ninkas, šv. Gustavas, Lelija. 
Daiva, Lengvė. Tulgirdas, Uo
gintas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:05. 
Šeštadienį aukščiausia 

temperatūra 84 F. žemiausia — 
63 F, dalinai debesuota, lietus 
baigiasi, mažiau tvanku. 

Sekmadienį aukščiaus ia 
temperatūra 80 F. žemiausia — 
60 F, dalinai saulėta, tikimasi 
lietaus iš ryto. 

P i rmad ien į aukščiausia 
temperatūra 79 F. žemiausia — 
64 F. saulėta. 

• 
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A.A. JUOZAS STEPANAS 
valandoje. O kas surinks visus 
jo smulkesnius darbus? 

Šių metų pradžioje J. Stepa-
nas žmonos paruoštose vaišėse 
nuotaikingai atšventė savo 
80-tąjį gimtadienį. Ta sukaktis 
buvo plačiai paminėta spaudo
je, todėl jo biografiją paliesiu tik 
prabėgomis. Gimęs 1909 m. 
sausio 26 d. Rygoje. Šeimai 
grįžus į Lietuvą, Juozas 1927 m. 
baigė Linkuvos gimnaziją. 1931 
m. baigė studijas Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. Po to 
dirbo Lietuvos banko direkto
rium Pasvalio, vėliau Ukmergės 
skyriuose. 1939 m. vedė agro
nome Agute Pusdešryte. 1943 
m. gimė sūnus Antanas. 1949 
m. šeima atvyko Australijon. 
Apsistojo Adelaidėje, kur trum
pai sirgęs mirė vidurių vėžiu 
š.m. birželio 27 d. 

Birželio 29 d. vakare Juozas 
kars te buvo atvežtas Šv. 
Kazimiero bažnyčion. Klebonas 
kun. J. Petraitis su susirin
kusiais sukalbėjo rožinio dalį. 
Prie atviro karsto atsisveiki
nimo žodžius tarė Liet. kat. 
moterų dr-jos pirmininkė S. 
Pusdešrienė, Tautos fondo 
atstovybės Pietų Australijoje 
pirm. V. Vitkūnienė, kartu 
paskaičiusi ir iš centrinės 
atstovybės Sydnejuje prel. P. 
Butkaus gautą užuojautą. 
Jautrų žodį tarė Juozo studijų 
draugas, atvykęs iš Melbourno, 
J. Petraitis. Laidotuvėms buvo 
iš Canberros atvykęs sūnus dr. 
A. Stepanas su žmona Audrone 
ir sūnumi Kaziu, apgailes
taudami , kad su seneliu 
negalėjo atsisveikinti antrasis 
sūnus Paulius, kuris studijų 
reikalais išvykęs Vokietijon Iš 
Sydnejaus buvo atvykę Audro
nės tėvai A. ir I. Milašai. 

Sekančios dienos rytą prie 
Adelaidės ateitininkų skyriaus 
vėliava uždengto karsto Mišias 
koncelebravo kun. J. Petraitis ir 
fr. Horgan. Šv. Mišiose patar
navo a.a. Juozo anūkas Kazys. 
Giedojo jungtinis Šv. Kazimiero 
ir „Lituania" choras, vargonais 
palydint N. Stapleton. Po Mišių 
su velioniu atsisveikino ateiti
ninkų vardu E. Varnienė, kartu 
paskaičiusi ir Sydnejaus at-kų 
— A. Kramiliaus — gautą 
užuojautos raštą. Šv. Kazimiero 
choro vardu žodį t a rė V. 
Vosylius, „Caritas Inc." — Pa
rapijos tarybos vicepirm. V. Bal
tutis, ALB Apylinkės pirm. J. 
Stačiūnas, ALB Krašto valdybos 
vardu V. Neverauskas. Karstą 
iš bažnyčios ir kapuose nešė lie
tuviškasis jaunimas. 

A. a. Juozas Stepanas 

Oi, eisiu, eisiu, aš čia nebūsiu, 
Čia ne mano šalelė. 

(Liaudies daina) 
Ir einam. Vienas po kito. Vis 

tie, kuriems „čia ne mano 
šalelė", kuriems svetimas 
kraštas niekad netapo savu, 
kurie ir būdami kitoje Žemės 
rutulio pusėje, niekad sieloje 
nebuvo pasitraukę iš Lietuvos, 
priešingai — tik ja ir gyveno, 
savo tremties metus įprasmin
dami lietuviškoje veikloje. Pas
kutiniuoju metu tą veiklą vis 
dažniau gaubia paskutiniųjų 
mochikanų nuotaikos, nes 
veltui besidairai sekančios pa
mainos iš tų, kuriems „čia jau 
mano šalelė". 

Adelaidėje mirtis negrįžtamai 
išsivedė vieną iš šakočiausių 
veikėjų J. Stepaną, kuris paliko 
ryškius pėdsakus lietuviškoje 
parapijoje ir bendruomenėje. O 
kas užpildys jo paliktąją 
tuštumą? Drįstu pavadinti jį 
„šakotu", nes daugeliui pasi
renkant savo lietuviškai veiklai 
baze arba Bendruomenę, arba 
Parapiją, Juozui energijos ir 
laiko užteko įminti savo pėd
sakus ir čia, ir ten. Žvilgterėję 
jo gyvenimo laikotarpį Adelai
dėje, jį randame ALB Krašto 
taryboje, ALB Krašto valdybo
je, ALB Apylinkės valdyboje, 
specialiems darbams sudarytose 
komisijose. Jis vienas iš ini
ciatorių Adelaidėje suorgani
zuojant Teisininkų dr-ją, atei
tininkus ir lietuvišką Šv. Ka
zimiero parapiją, jis „Caritas 
Inc." — Parapijos taryboje, jis 
planavime ir net darbo talkose 
kuriant Lietuvių katalikų 
centrą, vasarvietę Christies 
Beach pajūryje. Jis VLIKo ir 
Tautos fondo įgaliotinis 
Adelaidėje, jis Ateitininkų 
federacijos įgaliotinis Australi
joje. Jo tenoras skamba 
bažnytiniame Šv. Kazimiero ir 
„Lituania" choruose. Ne be jo 
iniciatyvos Stepanų namuose 
1953 m. įvyko neoficialus pir
masis Australijos lietuvių kata
likų atstovų suvažiavimas — 
pasitarimas, kuriame buvo 
nutarta įsteigti Australijos liet. 
kat. federaciją ir pradėti leisti 
katalikišką laikraštį „Tėviškės 
aidus" 

Išskirtina Juozo veikla atei 
tininkuose daugelį metų būnant 
sf-ndraupų vaidyboj** pirminin
ko ir kito^f pareigose Čia jis 
buvo nuolatinis judintojas, 
įvairių veiklos sumanymu tie
kėja- paskaitininkas, princi 
pingas lietuvis katalikas disku
sijose. Jam nebuvo svetimas ir 
spaudos darbas bendradarbiau
jant ..Ateityje", „Tėviškės 
aiduose", „Mūsų pastogėje" ir 
Bendruomenes bei Parapijos 
metraščiuose. Jis yra paruošęs 
programų Lietuviškoje radijo 
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VISI KELIAI Į ATEITININKŲ 
NAMU GEGUŽINĘ 

Metinė ateit ininkų namų 
gegužinė - piknikas sparčiai 
artėja. Laukiame visų apylinkės 
ateitininkų apsilankymo. Būtų 
ypač malonu, jeigu šiais metais 
moksleiviai būriais dalyvautų ir 
paragintų savo draugus (ir 
tėvus) ten vykti. O jaunoms šei
moms su mažamečiais vaikais 
gegužinė yra geriausia proga 
atitrūkti nuo namų, leisti vai
kams „vėjais eit", skaniai ir 
nebrangiai pavalgyti. 

Pietus ruoš „Nidos" restorano 
šeimininkė, p. Mockūnienė, 
kuri tikrai užsitarnavo kuli
narinį aukso medalį per 
„Pavasario pokylį". Taigi 
raginame atvykti alkaniems. 
Tikrai bus dėl ko seilę varvinti. 

Laimės išbandymui rengiame 
laimėjimus, kuriais rūpinasi I. 
Stončienė ir A. Ankienė . 
Smulkių laimėjimų nebus šiais 
metais. Visi laimikiai bus nau
ji ir didesnės vertės. Labai 
prašome jūsų prisidėjimo prie 
šio reikalo. Jei turite daiktą, 

Centennial Park kapinėse, 
kuriose a.a. Juozo rūpesčiu 
lietuvių buvo užpirkta mažas 
trikampis žemės — tada niekas 
nežadėjo mirti — giminės vardu 
su mirusiu atsiveikino Pr. Pus-
dešris. Dr. Antanui padėkojus 
dalyvavusiems laidotuvėse, naš
lei Agutei ant karsto užpylus 
Lietuvos žemės, apeigos už
baigtos sugiedojus Tautos 
himną ir giesmę „Marija, Mari
ja". Kapinėse iškilo naujas 
žemės kauburėlis, apdengtas 
greitai nuvystančiomis gėlėmis. 
Laidotuvių proga Tautos fondui 
suaukota 570 dol. Tai pasku
tinis a.a. Juozo įnašas Fondui 
kuriam ilgą laiką nuoširdžiai 
dirbo. 

Mirčiai išsivedus a.a. Juozą 
Stepaną nesugrįžti, gili užuojau
ta šeimai, ateitininkams ir Ade
laidės lietuviams. 

Maldoje palinkėkime amžino
sios laimės ir džiaugsmo iškelia
vusiam ton šalelėn, kurion visi 
einam, čia nepabūsim 

tinkantį vertingam laimikiui, 
prašome jį paaukoti įteikiant jį 
A. Ankienei „Baltic" kepyklo
je. Dėkojame iš anksto. 

Taigi laukiame visų ateitinin
kų, ypač jaunimo, atsilankant 
Ateitininkų namų gegužinėje 
sekmadienį, rugpjūčio 20 d. 

Ona Daugirdienė 

Pr.P. 
„Tėviškės aidai". 

Jaunučių ir jaunių stovykloje Dainavoje. Iš k. I-je eil. — Elvyra Tomaitė, Lina 
Penkauskaitė, Audra Prialgauskaitė, Daina Kazlauskaitė ir Loreta 
Viržintaitė laiko ne lėlę, o Linute Bublyte. Il-je eil. — Danutė Mikrutaitė , 
Viktutė Leparskaitė, Rasa Gierstikaitė, Audra Žiedonytė. 

„ATEITIES" KONKURSAS 

Ir šiais metais skelbiame 
„Ateities" žurnalo konkursą, 
kuriame kviečiame dalyvauti 
visą ateitininkiškąjį jaunimą. 
Konkurso dalyviai dalinami į 
dvi grupes: jaunesniųjų — iki 18 
m. amžiaus; vyresniųjų — nuo 
19 iki 30 m. amžiaus. 

Prozą, poeziją (eilėraščius), 
straipsnius, fotografijas konkur
sui siųsti „Ateities" redakcijos 
adresu (D. Bindokienė, 7155 S. 
Homan, Chicago, IL 60629, 
USA) iki š.m. rugsėjo 30 d. 
Premijos laimėtojams bus įteik
tos tradiciniame „Ateities" 
žurnalo vakare spalio 28 d. 
(Jaunimo centro didžiojoje 
salėje). Temas paliekame lais
vas. Raginame visus konkurse 
dalyvauti ir savo draugus 
paskat in t i , k ad dalyvautų. 
„Ateitis" jūsų laukia! 

„Ateities" redakcija 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

Studentų Ateitininkų sąjun
gos stovykla vyks Dainavos 
stovyklavietėje nuo sekma
dienio, rugpjūčio 27 d., iki 
penktadienio, rugsėjo 1 d. 
Stovyklos programoje — susi
kaupimo vakaras, akademiniai 
pašnekesiai, užsiėmimų būre
liai, vakarinės programos ir t.t. 
Po SAS stovyklos visi studentai 
dalyvaus Ateitininkų Federa
cijos ruošiamose Studijų dieno
se, nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 
3 d. 

Visi studentai raginami regis
truotis pas Vytą (416—537-7899) 
arba pas Dariu (312-434-2243). 
Registracijos lapai yra SAS CV 
aplinkraštyje, Nr. 7-me, kurį 
studentai ateitininkai gavo šią 
savaite. 

Studentų ateitininkų 
sąjungos centro valdyba 

DŽIAUGIAMĖS 
DOVANOMIS 

Nuoširdžiai dėkojame 
Chicagos sendraugiams už 
gausią siuntą taip reikalingo 
turto — knygų. Jos labai papildė 
mūsų ateitininkišką bibliotekė
lę. Dalis jau pateko į ateitininkų 
kuopas, esančias miesteliuose. 
Tai ne tik džiaugsmas, bet ir 
stimulas. 

Su Dievu! 
Nuoširdžiai, 

Gabrielė Žaidyte 

1989 JAS SUVAŽIAVIMAS 
DAINAVOJE 

Sekmadienį, liepos 16-tą, 
Dainavos stovykloje įvyko atei
tininkų suvažiavimas. Dalyva
vo maždaug 120 stovyklautojų. 

Kun. R. Repšys visus pasvei
kino. Laima Šalčiuvienė vi
siems išaiškino kaip jausmai 
gali pakeisti žmogaus charak
terį. 

Buvo atstovaujama penkioms 
kuopoms, Los Angeles, CA, 
Chicagos, Lemonto, Detroito ir 
Clevelando. Visos kuopos pra
nešė apie jų susirinkimus. 

Suvažiavimą baigėme sugie
dodami Ateitininkų himną. 

Suvažiavimas truko maždaug 
valandą. Buvo labai įdomu. Po 
to visi lipo į Kryžių kalną kur 
visi kartu nusifotografavome. 

Audra Gaižiūnaitė 

REMKIME ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS FONDĄ 

Ateitininkų federacijos fondas 
prašo skiriamas aukas siųsti 
Fondo pirmininkui Povilui 
Kiliui, 12507 S. McVickers St., 
Palos Heights, IL 60463. Tele
fonas (312) 385-8924. Čekius 
rašyt i : Lithuanian Cath . 
Federation Ateitis. 

ATEITININKŲ 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Rugpjūčio 26 - 31 d. - Stu
dentų ateitininkų stovykla. 

Rugpjūčio 31 - rugsėjo 4 d. 
Ateitininkų Federacijos valdy
bos Studijų savaitgalis. 

L 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
niu nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. <Hwy. 30) 
Olympia Fields, III. 

Tel . 748-0033 
Valandos pagal susitarime 

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 778-7679 Kab. 562-0221 

Valandos susitarus 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambor CMroprectte — 
5522 S. Woff Rd. 

Waatorn Springo, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJA Y BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straot, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVTFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

Kab. tet. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St. 
Tai. 735-7709 
217 E. 127st St. 
Lemont, IL 60439 

Tai. 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 
Tel 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

f DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

217 E. 127 St. — L.mont, IL S0439 
Priklauso: Palos Comrrtuntty Hospital ir 

Stlver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T«l. 2S7 2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero A ve ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENMETM J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
R Į M d M M — nuotoMa 

2436 W. Uthu»nUn Plua Court 
Tat. •2S-42M 

907 S. ONbart, LaOranf*, R-
T«l. 362-44*7 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnos is , L td . 
Marquet te Medica l Bui ld ing 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584*5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundaa Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tai . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . kabineto ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mtchlgan Ava., Sulta 324 ir 

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
Tol. S65-2960 (veikia 24 viri.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. Sis* Straat 

Kabineto t* l . RE 7-1168. 
Rezld. 385 4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71»t St. — Tol. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wa»t 71 st Straat 

Tai. 434-1818 — Raz. 852-0669 
Vai : pirm., antr ketv. ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Ofs. tol . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai. pirm., antr., ketv ir penkt. 3-fr 

šeštadieniais pagal susitarimą 

Dr. Tumasonlo kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71tt Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

2636 W. 71 «t. St., Chicago, M. 
Tol . : 436-0100 

11800 Soutrmoat Hlghvray 
Pato* Haighta, M. 60463 

(312) 361-0220 (312) 301-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2666 W. 63rd Street 

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

Kabinate tol. 776-2880. ros. 448-6848; 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 
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Išeivijos spaudai 

ŽURNALISTAI 
RAMSTIS 

LENKAS APIE VILNIŲ 

Nei visi rašantieji spaudoje, 
nei visi laikraščiai, nei visi 
plunksnos graužikai visų nepa
tenkina. Vienam nepatinka tas 
ar kitas rašantis, kad mėgsta 
užgriebti temas, kurių pats 
neįkanda. Kitam nepatinka, 
kad rašo tik apie vieną dalyką, 
tartum jis visiems būtų svarbus 
ar bent taip svarbus kaip rašan
čiam. Negali įtikti daugeliui, 
kurie kiekvieną pavardę aptepa 
sugalvotais ar iš žodyno pa
rinktais epitetais. Nepatinka ir 
tai, jei rašo tik apie veiklą ar 
žmones. Taigi reikia padaryti iš
vadą, kad ne visi žurnalistai 
geri visiems, ne visos temos įdo
mios visiems, ne visi laikraščiai 
patrauklūs visiems. 

Spauda šiaip ar taip yra veid
rodis to išeivijos gyvenimo, koks 
jis tuo laiku yra ir kaip jis vie
šumoje reiškiasi. Vyresnieji 
mėgsta savo nuomones ginti 
viešai. Dėlto yra daug partijų, 
draugijų, susibūrimų į klubus. 
Jų peikti negalima, tik spauda 
turi norėti, kad kiekviena orga
nizacija pagal savo pajėgumą 
atliktų pareigas ir atiduotų 
duoklę pavergtam kraštui. Taip 
pat ir tam kraštui, kuriame 
gyvena ir veikia. 

Draugija ar klubas nustoja 
savo tikslo ir pasidaro tik 
susėjimų priemonė, — jos am
žius jau yra suskaičiuotas. Ją 
palaiko tik seneliai, kol jie neiš
siskiria iš gyvenimo. Apie 
tokias draugijas ar klubus, apie 
tokius susibūrimus, nors jie gali 
turėti ir gražią bei vertingą pra
eitį, laikraščiai tik šykščiai 
terašo, žurnalistai jais mažai 
tesidomi, išskyrus tuos, kurie 
dar jaučia priklausomumą. 

Laikraščiuose rašančius už 
drąsą ir nedrąsą, už teisybę ar 
neteisybės skleidimą visi bara. 
Ir vertai bara, nes laikraštis 
laikosi tik bendradarbių sąži
ningumu, žurnalistiniu pa
tyrimu ir kuo mažesniu patosu. 
O tokių žurnalistų nė vienas 
išeivijos laikraštis neišvengia, 
— jų negali sukontroliuoti per 
didelius tolius ir per dar dides
nį išsiskirstymą. Teisybė suži
noma tik po laiko, kai atsiliepia 
paliestos gyvenvietės asmenys. 
Bet ar jais visuomet galima 
pasitikėti, tai vėl laikraščių 
ribotumas. 

Išeivijos spauda negali būti 
tokia, kaip vietinė, bet kuriam 
krašte. Išeivijos, ar tai lietuvių 
ar nelietuvių, reikalai yra skir
tingi nuo vietos gyventojų, ku
rie turi geresnes sąlygas pragy
venimui, darbui, profesijai. Tik 
jaunieji pasiekia tokią būklę 
kaip vietiniai. Bet jie nepapildo 
savo tėvų ar vyresniųjų brolių 
eilių spaudoje. Tokia spauda 
kaip lietuvių gali remtis t ik 
viduriniąja ir vyresniąja karta. 
Jie yra skaitytojai ir rėmėjai, 
nes jiems dar, kaip ir patiems 
laikraščiams, rūpi paliktos 
tėvynės likimas. Jei dabar Lie
tuvoje ir geresnės sąlygos iš
reikšti savo minčiai, bet jų gyve
nimas ir ateit is vis dėlto 
neaiški. 

Reikia atvirai pripažinti, kad 
išeivijos laikraščiai remiasi ne 
tik skaitytojais, bet ir bendra
darbiais — žurnalistais ar bent 
retkarčiais rašančiais. Jie yra 
laikraščių rankos , kur ios 
atlieka darbus tolimesnėse 
gyvenvietėse. Jie yra kojos, 
kurios nueina ten, kur redakto
riai ir kituose miestuose gyve
nantieji negali nei pasiekti, nei 
tiesos ar veiklos patikrinti. 
Redaktoriai turi pasitikėti savo 

bendradarbiais, gyvenančiais 
tolimoje aplinkoje, su kuria 
reikia jungti ir kuriai parodyti 
kitas gyvenvietes. Išeivijos laik
raštis juk yra skirtas informa
cijai ir ryšių t a rp savųjų 
palaikymui, kad neišsimėtytų 
be žinios ir neatsiskirtų vieni 
nuo kitų dėl tolio. 

Redaktoriai imasi už laikraš
tį atsakomybę. Bet atsakomky-
bę turi prisiimti ir žurnalistai, 
kurie dar nori savo mintis per
duoti ir kitiems, daryti įtakos, 
kuriuo nors būdu parodyti 
tolimesnį ar artimesnį tikslą, 
kurio turėtų išeivija siekti. 

Be laikraščių nebūtų visuo
meninio, kultūrinio, politinio 
gyvenimo. Bet žurnalistų ir nors 
retkarčiais rašančių laikraš
čiuose negalėtų išsilaikyti laik
raščiai ir tarnauti savo visuo
menei ir tautai, laukiančiai 
pagalbos. Ir žurnalistai turi 
vieną atsiminti — laikraščių 
redaktoriai neša didesnę atsako
mybę ir kartais turi atsižadėti 
net gabaus, bet kitus neger
biančio žurnalisto. 

Žurnalistai negerbia nei re
daktorių, nei skaitytojų, nei 
patys savęs, kai nori užmesti 
savo nuomonę kitiems, kitaip 
galvojantiems, tartum tiesą, 
kuri nesikeičia. Negerbia laik
raščių tokie bendradarbiai, 
kurie rašo sau, o ne skaity
tojams, kurie siuntinėja savo 
raštus keliems laikraščiams, 
ta r tum jie būtų išrinktieji. Jie 
mėgina įtaigoti redakciją savo 
pranašumu prieš kitus, tokio 
pat lygio žurnalistus. 

Būtų gera, kad ir žurnalistai 
gerbtų ne tik redaktorius, kurie 
atsako prieš tūkstančius, bet ir 
kitus rašančius ir spaudoje daly
vaujančius. Jie atiduoda savo 
duoklę taip, kaip gali, ir tada, 
kada reikia. Geras žurnalistas 
neklauso pagyrimų iš savo 
draugų, bet paklausia nuomo
nės redaktorių, ką jiems sako 
skaitytojai, kurie yra laikraščio 
gyvoji dalis. 

Kelerius metus premijuoja ir 
žurnalistus. Tai sugalvojo Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
taryba, ta i ir vykdė ji pati, nors 
premijoms skirti sudarė komi
sijas. Nė vienu premijuotu ne
buvo visi patenkinti. Dėl kiek
vieno premijuoto buvo skundų 
redakcijoms ir komisijoms, gal 
ir Kultūros tarybai. Bet niekas 
negali sakyti, kad komisija yra 
neklaidinga ir išrenka geriausią 
žurnalistą. Dažniausiai ji bal
suoja tik už pasiūlytuosius ir 
priima balsų dauguma. Net ir 
pačiai komisijai gali tas ar ki
tas žurnalistas nepatikti, bet 
balsuojama už tą, kuris tuo 
metu atrodo verčiausias. Gal 
būtų gerai premiją perskirti, tai 
gautų daugiau, bet ar tai liktų 
be kritikos, tai klausimas be at
sakymo. 

Ar verta apie spaudą rašyti 
spaudoje dirbančiam, kai jis yra 
tik dalis tos visos patenkintos ir 
nepatenkintos skaitytojų mi
nios? Rašoma dėl to, kad kai kas 
skelbia, jog negalima pasirašyti 
slapyvardžiais ar inicialais. Jei 
kas puolama, tai tikrai bloga. 
Bet kuris rašo laikraščiams 
daug straipsnių ar vienam laik
raščiui kelis, tai patys redakto
riai tur i išgalvoti savo bendra
darbiams slapyvardžius, kad ne
būtų vieno ar dviejų žurnalistų 
užpildytas visas laikrašt is . 
Žurnalistas yra laikraščio rams
tis, bet visuomet reikia žiūrėti, 
kas rašoma, o ne kas rašo. 

P r . Gr. 

Paskutiniu metu mane pasie
kė Lenkijos laikraščiai ir žur
nalai, kuriuose radau labai 
daug straipsnių, liečiančių 
mūsų tėvynę ar lietuvius. Vieni 
jų yra labai tendencingi, arba 
parašyti didele lenkiškumo 
doze, kit i vėl netiesiogiai 
liečia Lietuvą, kaip pvz. „Lietu
višku Adomo Mickevičiaus 
vieškeliu", „Juozo Pilsudskio 
federacinė idėja", „Lenkiškos 
kapinės Vilniuje" ir t.t. Gal 
vėliau grįšiu prie tų rašinių, 
tačiau šiandieną norėčiau skai
tytojus supažindinti su J. Jaku
bausko prisiminimais „Natatki 
vilenskie — vilnietiški užrašai", 
atspausdintais pereitų metų 
lapkričio mėn. „Tygodnik Pols-
ki". 

Autorius Lietuvą pasiekė jau 
naujame perėjimo punkte — 
Agradnikuose (lenkas rašo 
Ogrodniškach), kadangi nuo 
Seinų iki Vilniaus išvestas nau
jas kelias. Sustoja jis Druski
ninkuose, pamatęs pirmą kartą 
šį kurortinį miestą, kuriame 
atostogas mėgdavo praleisti J. 
Pilsudskis. Atrodo, kad lietu
viškame Nemune plaukia 
skaidrus, neužterštas vanduo. 
Antra, lenkų širdims artima 
upė yra Neris (Vilija). Tai prie
šingas vaizdas Nemunui, ka
dangi krantai yra išbetonuoti, 
platūs tiltai jungia paskiras 
miesto dalis. 

Apie Vilnių J. Jakubauskas 
labai daug skaitė prieškari
niuose leidiniuose, tad ir 
nesitikėjo jis čia rasti žemų 
namų, siaurų gatvelių, gyvą 
žmonių masę, ar tamsiom 
žydiškom palaidinėm gyventojų, 
kadangi Vilnių nusiaubė karo 
audra, bet kartu galvodamas, 
kad sena Vilniaus architektūra 
ir toliau dominuos mieste. 

Pirmas įspūdis — miškas 
panašių, aukštų pastatų. Šios 
naujos gyvenvietės juosia visą 
Vilnių. Seni pastatai išliko tik 
vakarinėje Neries pusėje. Tuo 
tarpu, nuo Gedimino bokšto, 
galima pamatyti taip pat ir 
pietvakarinėje pusėje daugia-
aukščiaus namus. Šiose sąly
gose betonu sukaustyta Neris 
derinasi prie naujo miesto vaiz
do, palaipsniui jam prarandant 
senojo miesto išvaizdą. Taigi, 
pažangos sulaikyti negalima. 

Bokštas yra vienintelė gerai 
išsaugota buv. pilies dalis. 
Muziejuje randami keli vargingi 
eksponatai. 

Daugumas ekskursantų tuoj 
pat vyksta į pilies kalną, 
neseniai patį aukščiausią 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

miesto punktą. Dabar šią rolę 
perėmė naujas televizijos, 
bokštas ir Jame įrengtas besi
sukantis restoranas, panašus į 
berlynietišką. Bet ir šiandieną 
nestinga čia lankytojų. Girdima 
tik lenkų kalba. Jeigu ne Lie
tuvos trispalvė, plevėsuojanti 
virš miesto, reikėtų spręsti, kad 
esama Lenkijoje. 

Gausiai lenkai lanko Vilnių. 
Tą galima pastebėti centrinėje 
registracijos įstaigoje (taisyklės 
nurodo 24 vai. laikotarpyje užsi
registruoti toje įstaigoje), lau
kiant keletą valandų eilėje ar
ba Inturisto viešbutyje, keičiant 
kelionių čekius į rubl ius . 
„Lenkai taip pat sutinkami 
vietovėse, sur iš tose su jų 
kultūra, istorija — rašo auto
rius — o jų yra labai daug". Jis 
sustoja ties Aušros Vartais, 
Rasų kapinėmis, A. Mickevi
čiaus gyventame name (Bernar
dinų sk. — K.B.) Užrašas lento
je trim kalbom. Namas labai ap
leistas. Lietuviai vadovai sako, 
kad netrukus ir ši senamiesčio 
dalis bus restauruojama. 

Didelį įspūdį daro universi
tetas, o užrašai kalba, kad jis 
įsteigtas 1579 m. Taigi, seniau
sia Sov. Sąjungos aukštoji mo
kykla. Deja, nė vienu žodžiu 
neužsimenamas jo įsteigėjas, 
audringas universiteto laiko
tarpis „kadangi šūkiai — už 
mūsų ir jūsų laisvę — dviejų 
caro pavergtų tautų, labai 
dažnai buvo skelbiami u-to 
mūruose. 

Katedroje jis daugiausia rado 
Lietuvos kunigaikščių paveiks
lų galeriją, kur vėl lietuviškai 
ir rusiškai visiškai neminima 
bendra Lietuvos ir Lenkijos 
istorija. ' 

Vilniuje gyvena kelių tautų 
atstovai, tačiau aiškiai vyrauja 
lietuvių kalba. Ji girdima visur: 
krautuvėse, gatvėse ir net 
įstaigose. Lenkas buvo liudi
ninku kai eilė tarnautojų net 
valdžios įstaigose kalbėjo lie
tuviškai. Jis spėja, kad rusų 
kalba liko tik formali įstaigų 
kalba. Retai girdima rusų kal
ba, dažniausiai komunikacijos 
centruose bei lietuvių atsaky
muose lenkams. Tačiau, kad ir 
nemokant rusų kalbos lenkas 
gali būti tikras, kad jis lietuvio 
bus suprastas, kadangi lenkų 
kalbą supranta daugumas 

miesto gyventojų. Iš pasikal
bėjimų su vietiniais J. Jaku
bauskas susidarė įspūdį, kad 
nuoširdumas lenkams nesibai
gia vien tik turistais nuo Vyslos 
krantų , bet taip pat j is 
skiriamas ir Lietuvos lenkams, 
kurie sudaro 8% visų gyventojų. 
Jis paduoda Lietuvos lenkų 
dienraščio „Černovy Štandar" 
ištrauką, parašytą Vilniaus 
Pedagoginio Instituto svetimų 
kalbų doc. Jono Ciechanovi-
čiaus. Jis apgailestauja lenkų 
mažumos gyvenimą. Stalino ir 
Brežnevo laikais pažymėdamas, 
kad išimtis buvo Lietuva, kuri 
lenkus gerai suprato ir atjautė. 
Ir šiandieną Lietuva lieka 
vienintelė respublika, kurioje 
lenkams neapribojamos žmo
gaus teisės ar koks nors dras
tiškas persekiojimas (šykany). 
Bet Vilniaus PI docentas skun
džiasi, kad lenkiškų mokyklų 
abiturientai įstojamųjų uni
versitetan egzaminų metu labai 
stipriai „sijojami". Neišlei
džiamos taip pat vietos lenkų 
mokslininkų knygos. 

Lietuvos KP centro komitetas 
balandžio mėn. atkreipė į tai 
dėmesį, nutardamas pagrin
dinai pakeisti tą padėtį geresne 
linkime. Vilniaus lankytojas 
toliau sako, kad doc. Ciechano-
vičius žino ką jis rašo, nes ap
lankęs Lenino prosp. knygyną 
— jis neradęs Lietuvos lenkų 
autorių leidinių, nors gausi 
buvo Lenkijos literatūra. 

Kiekvienas lenkas Vilniuje 
gali jaustis gerai. Pripratus 
prie kavos — padėtis pasikeičia. 
Aplankęs miesto centro kavi
nes, jis gavęs visur vienodą 
atsakymą — neturime kavos. 
Taip buvo šeštadienį, tas pats ir 
sekmadienį. Teko laukti net pir
madienio. Didelis kavos puodu
kas kainuoja tik 20 kp. kavinės 
gauna nedidelę dienos normą, 
tad iki vakaro kavos neužtenka. 
Savaitgaliais ji išsibaigia jau 
pietų metu. 

Tikrą rojų turi mėsos mėgėjai. 
Ji krautuvėse randama įvairių 
rūšių. Bendrai — maisto pro
duktų yra pakankamai („w 
brod"). 

Visai kitas pramonės gaminių 
vaizdas. Paskutiniu metu tele
vizijos aparatai parduodami tik 
su kortelėm. Stoka elegantiško 
apavo, elegantiškų moteriškų 
rūbų. 

Tačiau paskutiniu metu gy
ventojai skuba į neseniai ati
darytus , jomarkus", kuriuose 
Lenkijos turistai parduoda savo 

Rimties valandėlei 

LAISVĖ IR ATSAKOMYBĖ 
Kaip ir kada mokomasi žmo

giškumo? Atsakymas gali būti 
tik vienas — visą gyvenimą nuo 
pat lopšio. Tūkstantmetė 
žmonijos patirtis tam turi 10 
Dievo įsakymų. 10 Dievo 
įsakymų yra mūsų prigimtyje 
apie tai mums nuolat primena 
sąžinė. Tai pats supranta
miausias ir priimtiniausias 
žmogui metodas mokyti nuga
lėti charakterio silpnybes, 
neleistsi virsti joms ydomis. 10 
Dievo įsakymų pakanka mūsų 
žmogiškumui tobulinti, augti 
bei skleistis asmenybėmis. Ti
kėjimas mus moko, jog laikytis 
Dievo įsakymų reikia tam, kad 
žmogus įeitų į Dievo kūrybos 
vyksmą, kuris yra amžinasis 
gyvenimas. 

Ciolkovskis yra pasakęs: „Aš 
įsitikinęs, kad žmogui lemta 
ateityje tapti kažkuo panašiu į 
spinduliuojančią saulę". 
Paprasta tikinti močiutė savo 
būtyje kūrybiškesnė už viską 
neigiantį mokslinčių ateistą, 
nes ji kiekvieną savo veikimą 
dabartyje matuoja amžinybe, ji 
suvokia, kad nuo to, ką ji daro 
dabar, priklauso jos ateitis 
amžinybėje. Tuo būdu ji yra 
aktyvus veiksnys savo gyveni
mo kūryboje. 

O kad mes būtume galėję 
pasirinkti bent iš dviejų! 
Religinė diskriminacija atima iš 
žmogaus bet kokią galimybę 
savo gyvenimo kelyje kilti į 
aukštesnę žmogiškumo pakopą. 
Dažnai pakanka mažo susi
laikymo, mažos pergalės, ir 
žingsnis po žingsnio žmogus 
pats išsivaduoja iš didelių 
nelaimių. Bet pakanka ir vienos 
ydos, kuri paverčia nelaimingu 
visą žmogaus gyvenimą. Ver
gaujantis savo silpnybėms 
žmogus — pats nelaisviausias, 
nes jis negali nešti žmogiškumo 
vaisių. Visos tautos kultūra jis 
tik naudojasi, pats nieko neįneš-
damas. Žmogus, nežinantis ir 
nesilaikantis Dievo įsakymų, 
veda pats save į susinaikinimą, 
ardo save tokį, koks yra ir tą 
aplinką, kurioje gyvena — 

atvežtas prekes. Vyriausybė 
toleruoja tokius vaizbūnus. Tuo 
tarpu, kai kurie vilniečiai, be
reikalingu perdėjimu šias tur
gavietes jungia su Gorbačiovo 
vizitu Lenkijoje sakydami: „M. 
Gorbačiovas, norėdamas išreikš
ti simpatijas lenkams — leido be 
jokių trukdymų prekiauti Lie
tuvoje". 

gamtą. Sis žmogui toks akivaiz
dus visatos teisingumo dėsnis 
atrodo griežtas. Filosofai sako, 
kad žmogaus būt is žemėje 
grindžiama jo pastangomis 
pažinti tiesą — visko esmę. Kar
tais ir mes pa tys savęs 
klausiame — kas aš esu? 
Senelių išmintis vėl mums 
primena — pažink save. Gal 
pažinimas prasideda nuo gėrio 
ir blogio suvokimo. 

Pradinė nuodėmė buvo įvyk
dyta apgaulės keliu. Gundytojas 
tarė — nemirsite, jums atsivers 
akys ir būsite kaip Dievas 
pažįstantys kas gera ir bloga. 
Nuo tol žmonija visą savo 
egzistavimą gundoma pažinti 
blogį, kurio prielaida glūdi 
nuodėmėje. Nebūtų tai tragiška, 
jei, suvokę blogį nusisuktume 
nuo jo ir eitume jau gėrio 
kūrybos keliu. Žmogus yra 
laisvas savo sprendimuose ir 
galime būti tikri, kad Dievas tos 
žmogaus laisvės ribos, kurią jis 
suteikė, duodamas žmogui 
laisvą valią, niekada neper
žengs. Bet laisvė uždėjo žmogui 
ir didžią, atsakomybę: kur 
kreipsime savo kū ryb ines 
galias, tokia ir bus žmonijos 
ateitis — amžinoji kūryba arba 
susinaikinimas. 

Laisvė „ką noriu, tą darau" 
neskatina žmogaus tobulėjimo 
ir tas dažnai veda į vis gilesnę 
kaltę, kai visai nusitrina riba 
tarp gėrio ir blogio ir tuomet 
gėriu tampa viskas, „kas man 
malonu, patogu". Tik žmogaus 
laisvas pasirinkimas pozityviai 
veikti, turint viltį į gėrį bet 
kokiomis gyvenimo sąlygomis, 
tai ir yra tikroji laisvė, vedanti 
žmogų ir visą žmoniją į Gėrį. 
Amžina garbė mūsų tremti
niams ir sąžinės kaliniams, 
nepraradusiems žmogiškumo 
žiauriausiais dvasinio ir mo
ralinio genocido metais! Jie savo 
būtimi įgyvendino krikščio
niškąją atpirkimo idėją, kuri 
yra būdas žmogui eiti į tikrąją 
laisvę — laisvę nuo nuodėmės! 

O. Kz. 

IŠSIKELIA FIRESTONE 
Padangų ir gumos gaminių 

bendrovė Firestone nusprendė 
vėl perkelti savo centrinę įstai
gą į Akron, iš kur į Chicagą 
atsikėlė 1987 m. Persikels 1990 
m. Tai palies apie 300 tos bend
rovės tarnautojų. Dabar šios 
bendrovės centras šiaurinėje 
Michigan gatvės pusėj. 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš partizanų kovų meto 

J. VIZBARAS-SŪDUVAS 

17 
— Dukrele brangi, Zabutėle!.. šiandien į mišką 

neik! Nerami ir mano širdis dėl sapno, kurį turėjau 
praėjusią naktį:... mačiau tave su Vinceliu klūpančius 
prie Rūpintojėlio kojų maldai iškeltomis rankomis. 
Neik šiandien, vaikeli, bijau, kad Dievus judu nepasi
šauktų pas save?!.. — susirūpinusi atkalbinėjo Izabelę 
Šiaurienė. 

— Ne, močiute, Rūpintojėlis, matyt, laimins mano 
žygį. Vincas ten vargsta, gal mano pagalba jam labai 
reikalnga. Einu.., juk nevieną kartą ten buvau ir laim
ingai grįžau, — su viltimi atsisveikino Izabelė 
Šiaurienę, nenujausdama, kad tai buvo paskutinis jos 
atsisveikinimas. 

priekinis žvalgas ir... Izabelė. Su vienu vyru likęs Vin- pakilti iš patalo, pamaitinti Sarūnėlį. Karščiuodama ir 
cas Kiaunė dar suspėjo iššauti pagalbos raketą vado- kliedėdama pati, ji ramino alkaną, verkiantį berniuką 
vietei. Kritus ir antrajam vyrui, Vincas, išbaigęs šo
vinius ir, nenorėdamas, kad stribų būtų atpažintas, 
savo ir kritusios žmonos galvas susisprogdino grana
tomis... Atvykęs Geležinio Vilko rinktinės pagalbinis 
būrys po aršių kautynių stribus ištaškė, vos keliems 
pavykus pasislėpti Ežeryno pelkėje. Pasiėmę žuvusiųjų 
kūnus rinktinės vyrai juos palaidojo slaptai naktį 
Višakio kapinėse. Vadą, Vincą Kiaunę ir jo žmoną 
Izabelę, viename kape, pastatydami ant jo dvigubą 
medinį kryžių. Parapijos klebonas, kun. J. Č. už žu
vusius slaptai atnašavo šv. Mišias. 

Našlaičiu pasilikusį Vinco ir Izabelės sūnų Vincą 

patardama jam nubėgti pas Dievulį prašyti pagalbos. 
Jam žinomu takeliu pavakarėje berniukas atbėga pas 
Rūpintojėlį... 

— Dievuli,., močiutė serga, negali pakilti... aš noriu 
valgyti, Dievuli!... Tu žinai Dievuli, kur mano mama... 
Nuvesk mane pas mamą, Dievuli!... 

— S-Ū-N-A-U... aš tave nuvesiu...!" 
Sapnuoja, girdi... savo sielos akimis mato ligonė 

močiutė Šarūnėlio pokalbį su Skaidrupel io 
Rūpintojėliu... Mato senutė, kaip koplytėlę apgaubia 
neapsakoma šviesa... mato senutė, kaip kalvio 
rankomis nukalta geležinė Nukryžiuotojo statula 
žengia iš koplytėlės. Jo erškėčių spygliais apvainikuota 
galva spindi aukso ir deimanto varsomis... Paima 

Šarūną augino senutė Šiaurienė, remiama Geležinio Rūpintojėlis verkiantį berniuką ir abu išnyksta miško 
Vilko rinktinės vyrų ir parapijos klebono. Pradžioje ber- erdvėje... 
niukas verkdamas teiraudavosi, kodėl nepareina jo 
mama: 

— Močiute, kur yra mano mamytė? Kur ji yra?... 
— Šarūnėli, mama nukeliavo pas Dievulį pasi

svečiuoti. Tik Dievulis žino kada ji sugrįš... 
— Tai ir aš noriu eiti pas Dievulį... pas mamą... 
Senutė, eidama prie Rūpintojėlio, vesdavosi ir 

Izabelei laimingai pasiekus Vinco Kiaunės slėptuvę berniuką. Ten jis mėgo žaisti pievelėje prie upelio, kai 

Žinojimas be sąžinės yra sielos Neišnaudotas gyvenimas yra 
pražūtis. m , , ankstyva mirtis. 

Ra belais Goethe 

— vadovietę, tėvas ir visi vyrai labai džiaugėsi. Miško 
broliai mylėjo ne tik savo vadą, bet ir jo sūnų, mažąjį 
Sarūnėlį, jų tariamą dalinio „Šefą". Po kuklių vaišių 
Izabelė, kaip visuomet, Vinco ir jo dviejų apsaugos vyrų 
lydima išsirengė grįžti į namus. Buvo vaiski nakties 
mėnesiena ir geras matomumas pušyne. Kad ir gerai 
pažindami miško nakties savybes, partizanai, pa
rinkdami grįžimo laiką, padarė mirtiną klaidą... 
Pusiaukelėje palyda netikėtai pateko į stipraus stri
bų būrio parengtas pasalas. Nuo koncentruotos 
automatinių ginklų ugnies peršauti pirmieji krito 

močiutė kalbėdavo rožinį už mirusius. Iš močiutės ber
niukas žinojo, kad būdelėje po stiklu sėdi Dievulis ir 
jį su močiute nuves pas mamą į dangų... 

Berniukui buvo jau penkeri metai amžiaus. 
Dauguma tėvo rinktinės vyrų. kurie Šarūnėliu 
rūpinosi, buvo jau palaidoti Višakio kapinėse. 
Šiaurienė vis rečiau rasdavo Rūpintojėlio „slėptu-
vėlėje" paramos dovanų. Dažnai abiems trūkdavo ir 
duonos. Klebonas nepajėgė šelpti kasdien vis didėjančių 
našlaičių ir vargšų. Atsitiko, kad amžiaus naštos sle
giama senute Šiaurienė sunkiai susirgo, nepajėgė net 

Pabunda ligonė Šiaurienė iš gilaus miego, ašaromis 
pasruvę jos akys, bet deginantis karštis dingęs. Į kūną 
sugrįžusi sveikata, gaivinanti ramybė. 

— Rūpintojėlis išklausė mano maldų — kalbasi su 
savimi senutė, —jis nusivedė našlaitį Sarūnėlį pas jo 
gimdytojus... 

Ankstų rytmetį pakyla anksti senutė. Susisupusi 
skara, nuskuba \ bažnyčią, pas parapijos kleboną; 
pasakoja jam savo ligą. regėjimą — stebuklą apie 
Skaidrupelio Rūpintojėlį. Abudu nueina į už bažnyčios 
esančias kapines, atlankyti Vinco ir Izabelės Kiaunių 
kapo... ant jo. apsikabinęs kryžių, tysojo mirusio 
Šarūnėlio kūnelis... Jį ir palaidojo bendrame tėvų kape. 

Aplink karžygių kapą. eilėmis išrikiuoti tebestovi 
„Geležinio Vilko" rinktinės partizanų kapų kryžiai. 

(Pabaiga) 
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Lietuvos pasiuntinybės rūmuose su Landsbergiais atsisveikina Lietuvos 
atstovas Washingtone ir prie Šv. Sosto Stasys Lozoraitis. 

Nuotr. A. Pakš t i enės 

HORIZONTAI 
ATSISVEIKINIMAS SU 

LANDSBERGIAIS 
LIETUVOS 

PASIUNTINYBĖJE 

St. Lozoraičiui perėmus Lietu
vos atstovo Washingtone parei
gas, penkių aukštų Lietuvos pa
siuntinybės rūmai yra dar atvi
resni sostinės bei jos apylinkių 
lietuviams. Kartu tiems, kurie 
atvyksta iš kitų miestų ir ypač 
iš Lietuvos. Pastaruoju metu St. 
Lozoraičio iniciatyva, talkinant 
Washingtono lietuviškų organi
zacijų, ypač LB valdyboms, pa
siuntinybės rūmuose įvyko trys 
susitikimai su žinomais lietu
viais — birželio 28 d. su daugiau 
negu 20 metų sovietų lageriuose 
praleidusiu kun. Alfonsu Sva
rinsku. Liepos 15 ten pat buvo 
suruoštas atsisveikinimas su 
Amerikoje viešėjusiais Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio seimo 
tarybos pirmininku prof. Lands
bergiu ir jo žmona Gražina, o 
liepos 23 d. atsisveikinta su po 
viešnagės JAV j Lietuvą grįž
tančiu, daugiau negu 30 metų 
sovietų kalėjimuose bei lage
riuose praleidusiu Baliu Gajaus
ku bei jo šeimos nariais. 

Į atsisveikinimą su Landsber
giais susirinko nuostabiai daug 
lietuvių ir amerikiečių — iš viso 
tarp 150 ir 200 žmonių. Buvo 
saulėtas ir šiltas vidurvasario 
pavakarys. Lietuvos pasiuntiny
bės rūmai švietė nauja Lietuvos 
valstybine vėliava pasipuošę. 
Svečių tarpe buvo ir iš Lietuvos 
viešinčių žmonių, nes, įvykiams 
Lietuvoje besikeičiant ir tautai 
vėl atbundant, apsilankymas 
Lietuvos pasiuntinybėje tapo 
nebepavojingas. Pabrėžtina ir 
tai. kad prof. V. Landsbergio ir 
jo žmonos globėjas šio apsilan
kymo JAV metu kaip tik ir bu
vo dar iš ankstyvosios jaunystės 
laikų pažįstamas St. Lozoraitis. 

Kiek pavėluotai atvykus Gra
žinai ir Vytautui Landsber
giams, nes jie tą dieną turėjo 
penkis įvairaus pobūdžio susiti
kimus su amerikiečiais pareigū
nais, ir svečiams susispaudus 
trijuose didžiuliuose pasiuntiny
bės rūmų kambariuose, kur val
gomajame buvo ištiestas ilgas 
stalas su šalto maisto patieka
lais, atsisveikinimo žodį tarė 
pats rūmų šeimininkas St. Lo
zoraitis: „Jus lydės mūsų ge
riausi linkėjimai. Ir svarbiausia 
- mes norėtumėm pasakyti, 
kad čia Amerikoje yra didelė lie
tuvių bendruomenė, kuri tikrai 
yra arti Lietuvos. Ji visomis jė
gomis nori Jums ir visiems 
tiems, kurie eina Lietuvos ne
priklausomybės, Lietuvos gero
vės, Lietuvos demokratijos ke
liu visuomet visomis jėgomis 
padėti ir talkininkauti. Būkite 
tikri, kad šitie žmonės nepa
prastai gražiai iki šiol veikė ir 
toliau veiks. Geriausi linkėjimai 
Jums, geriausi linkėjimai po
niai, geriausi linkėjimai tam są
jūdžiui, kuris šiandien daro 
tikrai atsargius, bet stebuklin
gus darbus. Tegyvuoja mūsų 

bendras kraštas, tegyvuoja mū
sų bendros pastangos ir vėl iki 
greito pasimatymo Amerikoje!" 

Po to buvo prof. V. Lands
bergio žodis sostinės ir apylin
kių lietuviams, kurio didesnė 
dalis čia nurašyta iš magnetofo
ninio įrašo. 

„Man tenka džiaugsmas pa
sveikinti jus, dėkojant Lozorai
čiui už tokius gražius žodžius. 
Pasveikinti jus, gal galiu pa
sakyti — sąjūdžio vardu ir Lie
tuvos vardu šitame tolimame 
krašte didelės valstybės sostinė
je. Man tenka būti kitos didelės 
valstybės sostinėje. Įspūdžiai to
kie, žinoma, kai pagalvojau ma
tydamas jūsų būrį, kad aname 
mieste irgi yra lietuvių. Kai kas 
sako — keli šimtai, o kai kas — 
keli tūkstančiai. Bet tik šiemet 
jie pradėjo galvoti apie savo 
draugiją arba kokį nors klubą. 
Jau ten įsikūrusi veikia lietuvių 
studentų draugija, pasivadinusi 
Atžalynu. Ji yra Sąjūdžio drau
gija ir mums daug padeda. Ir 
būtent studentai yra ta gyvybi
nė jėga Maskvoje, kuri žada su
telkti ir kitus tenai gyvenančius 
ir tarpusavy mažai bendraujan
čius lietuvius ir jų šeimas. Pri
simenu, kai girdėdavom kartais 
ar ir susitikdavom su taip pat 
studentais, kurie studijuoda
mi prieš dešimtmečius anksčiau 
Maskvoje arba Leningrade 
mėgdavo sukurti kokį nors 
k'ubą — pavyzdžiui Baltijos 
arba Pabaltijo klubą, tai tie 
bandymai būdavo smerkiami, 
persekiojami ar net draudžiami, 
kaip kažkoks nepageidautinas 
šalyje dalykas, kai žmonės nori 
išlaikyti savo tautybę, identi
tetą ir tuo pagrindu bendrauti". 

Atskleidęs tokią neseniai bu
vusią padėtį Sovietų Sąjungos 
sostinėje, prof. V. Landsbergis 
padarė tokią išvadą: „Iš to pa
vyzdžio matome, kokiomis są
lygomis dešimtmečius pragyve
no mūsų tauta ir kelios kartos. 
Tačiau dalykai keičiasi — Lie
tuvoje jau ištisi metai pavasaris, 
vilčių pavasaris, ir aš tikiuosi 
grįžęs ten rasti dalykus taip pat 
gerai besiklostančius...", viltin-

TRYS PRANEŠIMAI 

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Santa Monica-West 
Los Angeles apylinkė birželio 15 
suorganizavo trijų, neseniai Lie
tuvą lankiusių, asmenų 
pranešimus. Kalbėjo studentė 
Dalytė Trotmanaitė, dr. Zigmas 
Brinkis ir vyriausias amžiumi 
Juozas Kojelis. 

Pats įdomiausias pranešimas 
buvo Dalytės, nes jos pareikštos 
mintys nukreiptos į ateitį. 
Vyresnioji ir vidurinė karta to 
amžiaus lietuvių balsą turi iš
girsti. Dalytė į lituanistinę 
mokyklą šeštadieniais važinėjo 
100 mylių iš San Diego. Kalba 
puikiai lietuviškai, lietuviš
kuose klausimuose gerai infor
muota. Dabar pati lietuviškoje 
mokykloje mokytojauja ir veikia 
ateitininkuose. I Lietuvą su 
mama ir seneliais — Bernardu 
ir Aldona Brazdžioniais nuvyko 
pirmą kartą. 

Vaikystėje ir paauglės 
amžiuje ji svajojusi pati išva
duoti Lietuvą, bet pastaruoju 
metu jos lietuviškumas buvęs 
kiek susvyravęs. Gi ten 
nuvykusi, tarsi atsistojusi ant 
savo žemės, pasijutusi lyg gimu
si Lietuvoje. Visas lietuviš
kumas grįžęs iš karto. 

Lietuvoje pastebėjusi ir kas 
gera, ir kas bloga. Graži gruntą, 
draugiškas ir nedaug kuo nuo 
amerikiečių besiskiriąs jau
nimas. Sutiktas jaunimas ener
gingas, daugelis išstoja iš kom
jaunimo. Kaunas labiau patikęs 
už Vilnių. Kaune jautiesi tikrai 
Lietuvoje. Visur girdi lietuvių 
kalbą. Vilniuje pasijunti tarsi is
torijos knygoje. Labai daug 
remontų iš lauko pusės. 

Ji mano, kad savo gyvenimo 
tikslą galėsianti įvykdyti t ik 
išlikdama lietuve. J i galinti 
daug dirbti, todėl dabar norinti 
ne tiek Lietuvą vaduot, kiek 
jos labui dirbti. 

Apsilankymus Lietuvoje ji 
vertino labai teigiamai. Jos 
nuomone, anksčiau didesnio po
veikio apsilankymai į užsienio 

lietuvių jaunimo lietuviškumą 
nedarę. Dabar daro, nes gauni 
tikrą informaciją. Lietuvon vai
kus ragina vežti kaip galima 
jaunesnius, nes tai anksčiau 
sutvirtins apsisprendimą už lie
tuvybę. Jai ten buvę taip įdomu, 
kad nebenorėjusi Amerikon 
grįžti. 

Dr. Z. Brinkis paryškino patir
tus skirtumus nuo 1986 metų. 
Skirtumai neįtikėtinai dideli. 
Jis matė miestus, miestelius ir 
kaimą. Dalyvavo keliuose poeto 
Bernardo Brazdžionio litera
tūros vakaruose. Tautos parody
tą meilę ir pagarbą poetui, sakė, 
žodžiais išreikšti negalima. Jis 
taip pat buvo Los Angeles Dra
mos sambūrio įgaliotas išsiaiš
kinti detales su Vilniaus Aka
deminio dramos teatro vadovy
be, kuri rugsėjo mėnesį kviečia 
losangeliečius gastrolėms į 
Lietuvą. Režisierius Petras 
Maželis su darbščiais teatralais 
rūpestingai ruošia Birutės 
Pūkelevičiūtės dramą „Žmonės 
ir beržai". 

J. Kojelis bandė interpretuo
ti Lietuvos politinę būklę, ku
rioje tiek daug nežinomųjų, kad 
siūlyti prognozių neįmanoma. 
Tačiau debesuotame danguje 
matosi viltingų properšų. 

Pokalbiui vadovavo LB apy-

neateinančios spaudos ir nuo
traukų parodėlę. Gi sekretorė 
Aldona Venckūniene dalyvut* 
pavaišino kavute. jfc^ 

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONU 

VADOVYBĖJE 

Liucija Mažeikienė, ilgą laiką 
veikianti respublikonuose ir 
daugelį metų vadovavusi orga
nizuotam lietuvių respublikonų 
vienetui Californijoje, dabar 
tapo išrinkta dviejų metų ter
minui Californijos tautinių 
respublikonų grupių tarybos 
pirmininke. Tai, regis, pirmas 
kartas, kad šis postas Califi>rn> 
joje yra tekęs lietuviams. Ji savo 
veiklos programai yra prama-
čiusi du pagrindimus tikslus: 
sukonsoliduoti tautines grupes 
ir suderinti jų veiki* ir sustip
r in t i etnines respublikonų 
grupes narių skaičiumi. 

Kartu su ja į tarybą buvo iš
rinkti Vincas Juodvalkis — iž
dininkas ir Arūnas Barkus — 
susirašinėjimo sekretorius. 

Liepos 23 graiiose Sport-
sman's Lodge patalpose įvyko 
naujųjų pareigūnų įvesdinimas 
į pareigas. Tarp daugelio svečių 
lietuviai sudarė gausiausią 
grupę. 

Californijos respublikonų par
tijos pirmininkas Franc Visco 
atliko oficialias įvesdinimo 

ceremonijas ir pasakė pa
grindinę kalbą. Jis kėlė du svar
biausius Californijos respub
likonų rūpesčius; išr inkt i 
respublikoną gubernatorių ir 
priversti Californijos valstijos 
valdžią padaryti teisingą 
kongresinių distriktų paskirsty
mą. Dabar distriktų ribos išves
tos begėdiškai — ne žmonių in
teresams, bet demokratų parti
jos laimėjimui nulemti. 

Didelis lietuvių ir aplamai pa
vergtųjų draugas kongresma
nas Robert Dornan, Californijos 
respublikonų tautinių grupių 
garbes pirmininkas, darė prie
kaištą JAV Kongreso nariams, 
kurie skuba įsiteikti Gorbačio
vui ir linkę pamiršti pavergtuo
sius. Skelbiant šiais metais „Pa
vergtų tautų savaitę" Baltųjų 
rūmų sodelyje dalyvavę tik trys 
kongresmanai ir vienas sena
torius. Kongresmanas Dornan 
visą laiką buvo ir tebėra už stip
rų Amerikos apsiginklavimą ir 
už išsilaisvinimo iš komunistų 
okupacijos sąjūdžio rėmimą. 

Bet labiausiai šio renginio or
ganizatorius reiktų pagirti, kad 
vienas iš kalbėtojų buvo iš 
Vengrijos kilęs žymus visame 
pasaulyje mokslininkas dr. Ed-
ward Teller. Jis laikomas dau
giausiai prisidėjęs prie vandeni
lio bombos išradimo. 

Dr. Teller pasakė politinę 
kalbą. Jis pagyrė Gorbačiovą už 

Brazdžioniu dukraitė Dalytė Trotmanaitė maloniam pašnekesyjt su Lietuvos jaunimu. 

linkės valdybos vicepirmi
ninkas Mečys Šilkaitis; antras 
vicepirmininkas, Edmundas Ar-
bas, suruošė čia iš Lietuvos 

I i 

gai savo žodį užbaigė prof. 
Landsbergis. 

Po to profesoriui ir jo žmonai 
buvo duota proga susipažinti ir 
asmeniškai pasikalbėti su dau
geliu susirinkusių lietuvių. Ar 
ne pusvalandį jis praleido įdė
miai besišnekučiuodamas su 
Vliko vicepirmininku ir tarp
tautinės teisės profesoriumi dr. 
D. Krivicku. Juodu pokalbį bai
gė tik tada, kai po geros valan
dos prof. Landsbergis buvo pa
kviestas atsakyti į susirinkusių 
jų išleisti klausimus. Atsaky
mai yra įrašyti magnetofono 
juostoje ir, jei skaitytojams bū
tų įdomu, kada nors ateityje ga
lėčiau juos paskelbti. Tačiau 
manau, kad iki to laiko prof. 
Landsbergis, kaip jis yra viešai 
pareiškęs, dar šį rudenį vėl at
vyks į Ameriką ir tuo atveju 
atsirastų naujos medžiagos. 

Aplamai atsisveikinimas su 

Landsbergiais Lietuvos pasiun
tinybėje buvo šiltas, draugiškas 
ir įdomus. Šalia amerikiečių 
pareigūnų, atsisveikinime daly
vavo Lietuvos diplomatijos šefas 
dr. S. Bačkis su žmona, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio seimo 
narys Emanuelis Zingeris iš Vil
niaus, pora Vilniaus universite
to profesorių, taip pat svečių iš 
kitų JAV miestų. Susirinkusieji 
už Landsbergius pakėlė šampa
no taures, o užkandžių poros 
šimtų svečių būriui ne tik 
nepritrūko, bet dar ir liko. Ačiū 
už tai energingai LB Washing-
tono apylinkės v-bos pirminin
kei Audronei Pakštienei ir ki
toms ponioms, kurios yra nepa
mainomos Lietuvos atstovo St. 
Lozoraičio talkininkės ruošiant 
Lietuvos pasiuntinybėje tokios 
paskirties pobūvius. 

Apie Balio Gajausko išleis
tuves kita proga. 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES 

Žymūs Californijos respublikonai. Iš 
k.: kongresmanas Robert Dornan, 
Liucija Mažeikienė, Taut inių 
respubl. grupių tarybos pirmininkė, 
ir Californijos respublikonų partijos 
pirm. Frank Vasco. 

tris dalykus, — kad paleido iš 
ištrėmimo dr. Sakharovą, ati
traukė kariuomenę iš Afganis
tano (pralaimėjęs karą) ir davė 
šiek t iek laisvės sovietų 
žmonėms. Tačiau Vakarai į 
pasikeitimus Sovietų Sąjungoje 
turėtų žiūrėti su tam tikru at
sargumu ir jokiu būdu neužleis
ti niekam pirmavimo technolo
gijos pažangoje. Todėl JAV 
Kongresas turėtų finansuoti 
SDI ir B-2 bombonešio pro
gramas. Tik stipri Amerika 
galės būti taikos pasaulyje lem
tingu faktoriumi. 
Naujosios pirmininkės Liuci

jos Mažeikienės žodžiu ir žyme
nų kongresmanui Dornanui ir 
buv. tarybos pirmininkui Hans 
Eberhard įteikimu baigėsi gerai 
suorganizuotas tautinių res
publikonų grupių tarybos 
renginys. 

Programai vadovavo lietuvių 
kilmės advokatas Jack Alex. 

Liucija Mažeikienė iki šiol 
buvo Californijos lietuvių 
respublikonų pirmininkė. Da
bar toms pareigoms išrinktas 
Amerikos karo veteranų ir 
lietuvių skautų veikėjas Vytau
tas Vidugiris. K 

International Industries 
9525 So. 79th Ava. 

Hickory Hllls, IL 60457 
Tai. 312-430-8090 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

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

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

M midlcincl FedGrcil 
Savings and Loan Association 

s« 
NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE 

ai 

jZkiiras*" 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 
Krtipkites *- atsakysime j visus jūsų Klausimus. 

ŽAISAS 
•125 t e . 7*tn Ava. 

Hickory Hllls, IL 60457 
TsL 312-430-0074 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
598-9400 

Miass 
LENDER 

* * • 

INTERNATIONAL 
Pranešame, kad visos 1N9 m. ekskursijos Jau užpildytos. Dėkojame visiems sa
vo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, Ir ruošiamės tikrai Įdomiam 
ir Įvairiam 1 t t 0 m. seaenul. 

Primename, kad 0 . t . INTERNATIONAL apskritus metus telkia Įvairias paslau
gas. Visi JOsu. Manio ar turistines keliones reikalai bus sutvsrkytl profesionaliai 
Ir sumaniai. 

Norintiems viešėti Lietuvoje S dienas ar 5 savaites, sudarome Individualiu* 
v maršrutus, sutvarkome dokumentus bei visus keliones ar viešbučio reikalus, ir 
^ L *usų paslaugom* parūpiname patyrueĮ aamenĮ jus pasitikti. 

• - "okltėe — kelione be rūpesčiu, daug malonesnė! 

M2J 

l ^ - ' o k l t ė s 
O. T. INTtRNATlONAL, INC. 0825 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY HULS. ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272 

! 
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KLEOPO KRUOPELES 
KELIONĖS 

Pavyzdingas pensininkas Kleopas Kruopelė idėjos 
draugams dėsto.kaip jis anais laikais keliavo per pasaulį. 

\^JT 

— Keliones pradėjau šiame krašte 
kiek padėvėta klebatūra. Gazolino 
stoty paklausiau kelio į Las Vegas. 
Pasakė : „Važiuok tiesiai iki 
vandenyno, tik vežkis maišą žirnių 
juos barstyk, kad žinotum, kaip 
reikia rasti kelią j namus". 

— Koks Amerikoj patarnavimas 
— Tik su mano karališka mašina 

pasidarė negerai. Galvojau: reik į 
žymiems automobilistams! Chicago; duobe užkasti tokį nepatikimą išra 
to jokiu būdu ir už pinigus negausi dimą. 

— Cit! I galvą šovė nauja idėja, 
pasidariau išradėju. Ir praktiška, ir 
pigu. Ne veltui po kepure galva ne 
kopūstas. 

— Plaukiau ir į Aliaską dideliu 
„akrantu'. Bet atsitiko, kad laivo 
kapitonas buvo tas pats, kuris šį pa
vasarį EXXON alyvą nuvairavo į 
Valdės pliažą. Taigi, tada įmaklino į 
džiungles. 

— Kitais metais sumaniau po pa
saulį pasišvaistyti taip, kaip mano 
seneliai keliaudavo į atlaidus. Aš vis 
negaliu užmiršti Las Vegas. Vargas 
buvo, kol suradaujsas pakaustė mano 
staininį žirgą. 

— Atsitiko ir man taip, kaip kov 
bojiškuose filmuose: aš tik kad surik- " - ' l i i e s t s išgalvojo Nerado-
siu kaip liūtas, tai visi galvotrūkčiais dykumą! Ne tik arklelis bet ir ai v « 
išlakstė. galo negavau. 

— Kitais metais buvau gudresnis, 
buvau paskaitęs Spygliuose ir dyg
liuose apie motociklistą, tai iškelia
vai keturcikliu. 

I»5rarei 

— Kinijoj lankiausi dar prieš 
studentų riaušes. O kaip ten patogiai 
mane priėmė! Manė, kad esu iš Hol-
lywoodo. 

- Buvau, aišku, ir Indijoj. Tentai - Keliauti po svetimus kraštus 
bent tvarka: autobusuose trijų kate- labai gražu, jei nebūtų sienų. Taip ir 
gorijų kainos - sėdinčiųjų, stovin- prisimeni žmogus Šventojo Rašto žo-
čiųjų ir kabančiųjų. Pastariesiems, džius: joks muitininkas neįeis j dan-
tiesa, nieko nekainuoja. gaus karalyste. 

O 
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VlEfi 
— Ne taip seniai išgąsdinau žvejus 

ne juokais: atirklavau pasikinkęs 
bangžuvį! Tada mane išrinko žvejų 
karaliumi. 

— Dar buvau užplanavęs pakilti 
iki Marso. Paklausiau apie bilietų 
kainą: „150 bilijonų plūs taksai", at-

— Kaip būtų gera dabar sėdėti a n t sakė. Lyg ir per brangu. Pasakiau, 
Fox Lake kranto, užkandžiauti kep- kad pagalvosiu. O ką jūs į tai? Skris
ta j au t i ena ir i š t u š t i n t i t rejų ti ar neskristi? 
devynerių bonkelę! 

KAIP J I E DRĮSO 
LANKYTIS NETURĖDAMI 

ĮGALIOJIMŲ! 

„Yra ir tokių „ekspertų", 
kurie pabrėždami didelį patrio
tiškumą, viską paaukotų, tik ne 
savo pasenusius nusistatymus 
ir ambicijas", rašė Drauge Vy
tautas Skuodis. Ir štai pora 
tokių ekspertų pasiskardeno 
Lietuvių balse. Dr. K. Šid
lauskas, buvęs Krikščionių de
mokratų pirmininkas, priekaiš
tauja vyskupui P. Baltakiui, 
kad tas ragina užmiršti praei
ties skriaudas, nekeršyti, kaip 
ir dera tikram, geram krikščio
niui. „Šitoks posakis labiau 
tiktų žydams", teigia dr. 
Šidlauskas", gal nenorėdamas 
žinoti, kad posakis kaip tik ne
tinka žydams, kurie skelbia 
„akis už akį", bet jokiu būdu ne 
krikščionims, kuriuo jis pats yra 
ir kuriems vadovavo. 

Toliau dr. Šidlauskui nepa
tinka, kad vyskupas lankėsi 
Lietuvoje ir ten „švaistėsi kaip 
tikras išeivijos lietuvių katalikų 
ambasadorius . Šitoks jo pasi
elgimas gali iššaukti tik dau
gelio lietuvių katalikų 
pasipiktinimą". Gal nepatinka 
todėl, kad ne jis buvo kviestas. 

Kliuvo ir dr. Bieliauskui: 
„Sunku suprasti, kodėl lietuvių 
išeivijos oficialūs atstovai, kaip 
ir PLB p-kas dr. Bieliauskas, ar
ba lietuvių išeivių vysk. Balta
kis, nepajėgia atsispirti pa
gundai aplankyti pavergtą 
Lietuvą". 

Bet ir čia ne viskas. Tokių 
reikalų ekspertė Aurelija M. 
Balašaitienė kitam Lietuvių 
balso numeryje entuziastingai 
sušunka: ,3ravo dr. Kaziui Šid
lauskui už jo straipsnį apie 
vysk. P. Baltakio ir kitų as
menų lankymąsi Lietuvoje... 
tam negavę jokių įgaliojimų... 
jokie pirmininkai, jokie „atsto
vai" neturi išeivijos įgaliojimo... 
Eilinį išeivį toks elgesys grau
dina ir piktina". 

Reikia manyti, kad nuo šiol 
mūsų vyskupas Baltakis, dr. 
Bieliauskas, k i t i vadovai 
pirmiausia kreipsis pas dr. Šid
lauską ir p. Balašaitienę, 
paprašys jų įgaliojimų ir išklau
sys instrukcijų kaip elgtis, lan
kantis Lietuvoje, su kuo susi
tikti, ką kalbėti, o kai grįš, turės 
jiem dviem ir „pasispaviedoti". 
Lygiai, kaip dar neseniai Anilio-
nis instruktuodavo iš Lietuvos 
išvykstančius dvasiškius, o sau
gumiečiai reikalaudavo apy
skaitos ir pasiaiškinimų iš visų 
kitų mirtingųjų, kurie lanky
davosi „buržuaziniuose" vaka
ruose. 

ISTORIJA ŽINOS IR TOKĮ 
ATSITIKIMĄ 

Lietuvių rašytojų draugija 
prieš porą metų korespon-
denciniu balsavimu beveik 
vienbalsiai Draugijos garbės 
nariu pakėlė Bernardą Braz-
džionį. Naujoji LRD valdyba 
New Yorke, vos tik perėmė 
pareigas, Darbininke paskelbė, 
kad jie (vieniu tą patį Brazdžio-
nį (vėl) pakėlė garbės nariu. 
Kyla klausimas: ar valdyba 
nepripažįsta visų narių bal
savimo rezultatų, ar su tuo 
mūsų garbingu poezijos patriar
chu sumanė pasielgti taip, kaip 

, neseniai buvo pasielgta Sov. 
Sąjungoj, kai Brežnevas buvo 
pakeltas du kartus didvyriu? 

RAGINA BĖGTI IŠ NAMŲ 

„Laikas pabėgti nuo tėvų", 
skelbia XV Lituanistikos se
minaro organizatoriai Drauge. 

Kitam skelbime kitas šaukia: 
„Ar nusibodo Marąuette Parke 
gyventi? Tad pasek šimtus kitų 
žvalių tautiečiu" (Draugas). 

* 

Amerikoj viskas galima, 
išskyrus nemokėti mokesčius 
ir trukdyti judėjimą. 

Serui tiesa 

BAISUS NEMALONUMAS 

JAV LB Kultūros tarybos 
šventė, turėjusi įvykti gegužės 
20, kaip rašo P.D. Mūsų žiniose 
(1989 5-6 nr.), įvyko kažkodėl 
rugsėjo 20 (kuriais metais, gal 
1989?) ir svarbiausią mokslo 
premiją, vietoj įteikti žinomam 
lituanistui dr. Petrui Jonikui, 
į teikta kažkokiam kitam 
asmeniui. Cituojame: „Pro
gramos vedėja N. Martinaitytė 
artistiškai išsako žodžio reikš
mę... ir ji pakviečia dr. Joną 
Pe t r iką , p r i im t i Mokslo 
premiją (pabraukta ne Spgl, 
bet Mūsų žinių)... įteikia dr. A. 
Razma, o Kultūros tarybos 
pirm. Dalia Kučėnienė užka
bina ant kaklo medalį ir pa
bučiuoja. Dr. Petrikas savo 
kalbelėje dėkoja". Taip ir liko 
užmirštas profesorius P. Jo
nikas, kai premiją nusinešė 
nežinomas apsimetėlis Jonas 
Petrikas, o to nepastebėjo nei 
šventės rengėjai, nei gausi 
publika, pastebėjo tik laikraštis. 
Ačiū jam. 

MARATONŲ MARATONAS 

Amerikoj yra visokių mara
tonų — kas ilgiau išbus po 
vandeniu, kas ilgiausiai šoks, 
ant iškelto stulpo išsėdės ir kt., 
bet tokio maratono, kokį skelbia 
Draugas (birž. 21), nebuvo nuo 
pat krikščionybės pradžios. 
Skaitome: „Gintaro vasarvie
tėje Union Pier, Michigan, pra
sidės šv. Mišios liepos 2 dieną, 
sekmadienį, 10 valandą Chica-
gos laiku ir tęsis per visą 
vasarą iki rugsėjo 3 d.". 

O šventieji nusidėjėliai! Į 
tokias be pertraukos dviejų mė
nesių mišias reikėtų surištus at
varyti tuos, kuriems sekma
dienį ir pusvalandis per daug 
(kaip čia pavaizduota piešinėly). 

SCr>-

Linas Žilvitis 

ODĖ PENSININKUI 
Garbingo dolerio vergovėj 
Buvai arklys, buvai ir jautis. 
Dar kapitalo nesukrovei, 
Bet jau atėjo laikas liautis. 
Garbingai pensiją pelneis, 
Garbingai varo po velniais. 

Vežimo seno jau nereikia. 
Naujiem žmonėm jis nesvarbus. 
Visai kitaip jie nusiteikę: 
Arkliais nei jaučiais nebebus. 
O tu, žmogau, net juokas ima, 
Įdėjai širdį į vežimą. 

KVAILIAU NEGALĖJO 
BŪTI 

Liepos 9, sekmadienį, Little 
Rock, Ark. buvo sumobilizuota 
270 policininkų, kad apsaugotų 
nuo pasipiktinusios minios 
pilietį Robertą Mclntosh, kai jis 
su dešimt j jį panašių prie Vals
tijos kapitoliaus sudegino 
Amerikos vėliavą. 

Prancūzų laikraštis L'Esprit 
pripažino, kad kvailesnio atsi
tikimo Amerikoj vargiai galima 
sulaukti, kai leidžia ne tik pasi
juokti, bet ir viešai išniekint 
valstybės simbolius. 

NUOSTABI STATISTIKA 

Statistika nuostabus išra
dimas. Ypač šiais laikais, kai 
skaičių nereikia pieštuku ant 
popieriaus rašyti, dėlioti, daryti 
klaidų, vėl skaičiuoti, kiek per 
mėnesį.metus. dešimtį ar šimtą 
metų pravalgei, pragėrei, šiaip 
sau, nežinant žmonai, kur nors 
į šalį šilingą nukišai. Mašinom, 
mašinėlėm galima tiesiog 
nuskristi į fantastinius ir ne 
taip fantastinius pasaulius. Ar 
neįdomu suskaičiuoti, kiek visi 
žmonės kartu paėmus besei-
lindami pašto ženklus praryja 
dažų. Juk mokslui tai labai 
reikalinga žinoti. 

Willi Zwiling, 
Sahburger Nachrichten 

* 

Dvidešimt garsių draugų tempė 
jautį už ragų. 

R. Klausas, Šluota 

NAUDINGA ŽINOTI 

KAINARAŠTIS 

Skaitytojams pageidaujant, 
retkarčiais skelbsime kaina-
raščius už kai kuriuos patarna
vimus. Suprantama, pensi
ninkams svarbiausia gydytojų 
honorarai. 

Jei nueisi pas vyresnį, paty
rusį lietuvį daktarą, veiklų 
visuomenininką, viską auko
jantį lietuviškiems reikalams, 
tai už 25-30 minučių vizitą teks 
mokėti apie 10-15 dolerių. Ne
turtingiems arba draugams bus 
veltui. Dar ir vaistų gausi. 

Jeigu nueisi pas jauną, pra
dedantį lietuvį daktarą , 
visuomenėj nežinomą, nors esi 
pensininkas, gyveni tik iš 300 
dol. mėnesinio čekio, tai už 
10-12 minučių vizitą sumokėsi 
nuo 90 iki 140 dolerių. Sekreto
rė paaiškina, kad daktaro re
zidencija užmiesty dar nebaig
ta statyti. 

TAI BENT VEIKLA! 

Iš seno žinoma, kad kur du lie
tuviai, ten trys partijos, trys lie
tuvia i — partijų bus ne 
keturios ir ne penkios. Lietuvoje 
vos tik galima buvo neoficialiai 
steigti ne vien kosomolcus, bet 
ir kitas sąjungas, tuoj atsirado 
draugijų, partijų, draugovių, 
susibūrimų, ratelių tiek, kad 
statistikos biuras nesugeba j 
s tor iausias knygas visų 
suregistruoti. Veikia daugybė 
demokratinių partijų, sąjungų: 
veikia skautai, ateitininkai, 
varpininkai, kudirkiečiai, neoli-
tuanai, jaunimiečiai.gediminai-
čiai, mindaugiečiai, vytautėnai, 
vytėnai, vytukai, algiečiai, mai-
ronininkai, donelaitininkai (gal 
ir duoneliautojai), žiežirbi-
ninkai, aušrininkai, vakarie
čiai, rytiečiai, ūkininkaičiai, 
gaisrininkai, medininkai, žvęjo-
gaudin inka i , meškin inkai , 
geležinio vilko, medinio vilko, 
geležinių dantų mėgėjai... Ieško 
kandidatų į nar ius , dar 
neužimtų į naujus vienetus, 
vėjinio malūno mylėtojai, žals
vo dobilo brolija, melsvų rūtelių 
ra te l ia i , pypkių mylėtojų, 
žvaigždžių stebėtojų ir dar. ir 
dar kiti susivienijimai. Lin
kini labai geros sėkmės! 

IŠ SOVIETŲ HUMORO 

Žvėrių ir paukščių sandraugos 
komitete buvo svarstomas agre
sijos klausimas. 

Kaltinamąją kalbą pasakė 
Vilkas: 

— Didžiausias agresorius, 
mano nuomone, yra avinas. Vos 
tik užeinu j avidę, jis tuojau 
ragus atkiša. Dėl tokio avino 
elgesio paskui ir įvyksta krau
jo praliejimas... 

Vilkui buvo prisegtas ordinas. 
Avinas suvalgytas. 

RESTORANE 

— Kelneri, prašau duoti dan
tims krapštukų. 

— Teks kiek palaukti, kol 
a t s i ras laisvų. (Iš r y t ų 
vokiečių humoro) 

VOS NI .SUGRIUVO 
MASKVOS IMPERIJA 

Kaip visi žinome, pačiu pasku
tiniu momentu Maskva neįsilei
do, iš ekskursijų į Lietuvą 
išskyrė, atėmė vizas dviem 
šauniem jaunuoliam — dr. 
Petrui Vyteniui Kisieliui ir 
Jokūbui Stukui. Mat Kremlius, 
nors ir galingiausias pasauly, 
išsigando, kad tie du vyrai gali 
būti ir už mūrus galingesni ir 
sugriaus šių laikų paskutinę 
pasaulio imperiją. 

KAS DAUGIAU? 

Chicaga žinoma savo renginių 
gausa, kai kartais vieno savait
galio metu esti iki 18 ar daugiau 
susirinkimų ir vakaronių, bet 
New Yorkas visus neša kal
bėtojų infliacija. Antai 
Apreiškimo parapijos ir klebono 
Jono Pakalniškio jubiliejaus 
proga sveikintojų ir kalbėtojų 
buvo 24 ar 25, neskaitant 
sveikinimų raštu. Bet vis vien 
rekordo dar nepasiekė: vienais 
metais Dariaus ir Girėno 
minėjime tas pats New Yorkas 
susilaukė 26 kalbėtojų. 

DU CENTRAI 

Iki šiol turėjome vieną Pasau
lio lietuvių centrą Lemonte, 
netoli Chicagos. dabar susikūrė 
antras Pasaulio lietuvių centras 
Kaune. Kuris tų centrų cen-
tresnis? 

MOKINUKO 
PASITEISINIMAS 

Kongresmanas Lynn Martin 
(R. D.) apie buv. Atstovų rūmų 
pirmininko Jim Wright žodį, 
pasakytą a ts is ta tydinant , 
pasakė: ,,Jo teisinimasis buvo 
panašus į mokinuko aiški-
nimąsi mokykloje, kad namų 
darbą šunelis surijo". 

VOKIEČIAI NEPASIKEITĖ 

Prieš penkiasdešimt metų 
vokiečiai didele dauguma rėmė 
Hitlerį, kėlė ovacijas gatvėse ir 
mūšio lauke. Šiandien 90 pro
centų vakarų vokiečių remia 
Gorbačiovą. 

Paulius Žumbakis, 
Chicago Tribūne, liepos 2. 

ORAS 

Oras rugpjūčio mėnesį bus ar
ba toks, koks buvo liepos 
mėnesį, koks pernai, arba ir 
netoks, žymiai vėsesnis arba 
žymiai šiltesnis. Nežinom. 
Klimatologinė tarnyba bent 
Chicagai kasdien žadės lietų su 
perkūnija, skelbs, kad galimy
bė lietaus 70 ar 90 procentų, ir 
nėra reikalo laistyti žolę. Iš 
tikrųjų pačiu geriausiu atveju 
rytą rasite ant savo automobilio 
langų 70 ar 90 lašų, ir jie tik 
išpurvins iš vakaro tavo švariai 
nuvalytus langus. Deja, tai 
kasmetine teisybė ir mes nieko 
geresnio negalime papranašau
ti. 
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KTLA penkto kanalo korespondentas Los Angeles išleidžiant Balį Gajauską. Iš kairės: technikai, 
Angelė Nelsienė, Balys Gajauskas ir Gražina Gajauskaitė. 

Nuotr. R. Nelso 

KUN. SVARINSKAS APIE KRONIKĄ 
Sunki ir kruvina buvo pokario 

metų kova, pareikalavusi šimtų 
tūkstančių sveikatos ir gyvybių 
aukų. Tūkstančiai part izanų ir 
pogr ind in inkų padėjo savo 
jaunas galvas nelygioje kovoje 
arba pateko ilgiems dešimtme
čiams į lagerius, į koncentraci
jos mirties stovyklas. Ir t ik dalis 
išliko gyvi ir dažnai grįžo 
suluošinti į Tėvynę. I r ta ip par
tizanų vadas Petras Paulaitis, 
viena iš šviesiausių Gulago 
asmenybių, kalėjo 35 metus ir 
palaidotas Kretingoje, Algirdas 
Žiprė iškentėjo 25 metus (12 
metų buvo kank inamas įvai
riuose beprotnamiuose). Ket
virčiu šimtmečio kančios gali 
prisipažinti ne vienas tūkstantis 
lietuvių Tėvynėje. Pogrindinin
kas Balys Gajauskas praleido 
lageriuose 37 metus, Liudas 
Simutis 22.5 metų. O kiek 
kančios ir aukų pakėlė tremti
niai Sibiro plotuose. Žodžiai — 
„Laptevų jūra" , „Ledo vaikai" 
ir šiandien kaip peiliu raižo 
kiekvieno doro lietuvių širdį. 

Bet lageriai ir Sibiras lietuvių 
nesulaužė. J i e l iko šviesiu 
pavyzdžiu naujoms kartoms. O 
kankinių kaulai, parvežami į 
Lietuvą, vienija ir bur ia tautą 
naujoms kovoms. 

Liūdniausias periodas pasku
tiniųjų laikų Lietuvos istorijoje 
buvo 1948-53 metai: šimtai ir 
tūkstančiai nukautų, areštuotų 
ir išvežtų, kolchozų kūrimas, su
naikinęs Lietuvos ūkininkiją ir 
pavertęs ją vergu, sukėlė tauto
je pesimizmą ir neviltį. 

Bet Dievas pasuko tautų ir 
Lietuvos istoriją nauju keliu. 
Baisusis, kruvinasis diktatorius 
Stalinas mirė, Kremliuje užvirė 
kova dėl valdžios, Chruščiovo 
reformos ir politinių kalinių pa
le idimas pažadino iš naujo 
laisvės viltį. 

Ir 1955-56 metais prasidėjo 
Lietuvoje atgimimas arba ant
r a s kovos už laisvę ir nepri
k l a u s o m y b ę e t apas . I r š i s 
periodas buvo mažiau kruvinas, 
bet gi pakankamai dramatiš
kas. Sovietai nepaprastai sus
tiprino savo propagandą, beato
dairiškai visa niekindami ir 
gr iaudami tautos paminklus ir 
dorovę. Už parduotą degtinę 
buvo skir iamos didelės pre
mijos. Ypatingą dėmesį skyrė 
j a u n i m o b e d i e v i n i m u i ir 

r u s i n i m u i . Ir ši na ik in imo 
banga ėjo ne t ik per spaudą, 
l i teratūrą, masines propagan
dos priemones, bet ir per mo-
k y k l ą - t a r y b i n ę mokyk lą , 
dėstomą lietuvių kalba. Tai, ką 
sukūrė Lietuvos mokykla, so
vietinė sunaikino. Į šį pra
gaištingą darbą buvo įkinkyti 
tūkstančiai lietuvių mokytojų. 

Buvo bandyta apeliuoti į nusi
kaltėlių sąžines per pamokslus 
ir anoniminiais laiškais. Bet šis 
kovos metodas buvo mažai efek
t ingas. Mat, didelė laiškų dalis 
patekdavo ne adresatams, bet 
KGB-tams. Ir tada kilo mintis 
leisti pogrindy „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką". 

Ir 1972 metai yra LKB Kro
nikos gimimo ir Romo Kalantos 

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

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

Visos laidos ii WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
WUlow Springs, IL. 00480. 

Tel: (312) 839-2511 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

didvyriškos mirt ies metai. 
Kronikos egzempliorių po

grindžio sąlygomis buvo išlei
džiama nedaug, bet j i per „Lie
tuvos Kronikos sąjungą", išei
vijos spaudą ir Vatikano radiją 
pasiekė Lietuvą. 

Ir pirmieji rezultatai buvo 
geri: daugelis , net ir KGB 
— tai, išgirdę savo pavardes, 
p r i t i l o . I r s u p r a t o , k a d 
nusikaltimai jau nepraeis nepa
stebėti, kad visų nusikaltėlių 
pavardės pateks j istoriją. Prie
šingu atveju, visaks būtų greitai . 
užmiršta, nes žmonių ir net 
tautų vadų atmintis gana trum
pa. Taigi per Kroniką visas 
pasaulis daugiau sužinojo apie 
Lietuvą. Sužinojo, kad lietuviai 
kovoja ir nekapituliuoja, kad 
sovietai, nežiūrint visų savo 
t a r p t a u t i n i ų įsipareigojimų, 
veda žiaurų genocidą Lietuvos 
atžvilgiu. 

Na, ir išeivijai Kronika davė 
naują ir neužginčijamą „kozirį" 
tolimesnei kovai už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. O 
Lietuvoje Kronika jungė visas 
kovojančias jėgas ir išugdė daug 
šaunaus jaunimo, kuris dabar 
aktyviai reiškiasi įvairiuose 
sanbūriuose. 

LKB Kronika — vienintelis 
fenomenas Sovietų Sąjungoje, 
kurios iki šiandien nepajėgė 
sunaikinti KGB. LKB Kronika 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie perduodavo į užsienį, 
„Lietuvos Kronikų sąjungai" ir 
visiems asmenims, kurie gautus 
iš Lietuvos numerius versdavo 
į anglų, vokiečių, ispanų, anks
čiau į i ta lų bei portugalų 
kalbas. Šiuo keliu kronikai 
buvo lemta pasiekti pasaulio 
tautų protus ir širdis. 

Jau keletą Kronikos komplek
tų pasiekė ir Lietuvą. Ir Tė
vynėje ga lė s pas idž iaug t i 
graž ia i , men i ška i išleistais 
Kronikos tomais, naudingu dar
bu, kur i s pareikalavo nemaža 
darbo i r gerųjų tautiečių lėšų. 

LKB Kronika ir toliau lieka 
pogrindy ir yra pasiruošusi 
tolimesnei kovai. Ji, kaip ir 
daugel is Lietuvoje,yra įsiti
kinusi, kad mūsų kova į laisvę 
yra ilga ir sunki , nes šiandie-

Liepos 14 d., sulaukusi 80 
metų, amžiaus Poilsio vieton 
iškeliavo mūsų mylima mama, 
baba, sesuo Veronika Šlapely-
tė-Gintautienė. 

Gimė 1909 m. liepos 3 d. Rusi
joje, viena iš 10 gausios ūki
n inkų šeimos vaikų. Po komu
nistinės revoliucijos, išbadėjusi 
šeima, sugrįžo į Lietuvą, kur 
vėl iau Veronika sukūrė šeimą, 
ištekėdama už Jono Gintauto ir 
su laukdama trijų vaikučių: 
Birutes, Vidos ir Vytauto. 

Nebuvo lemta gyventi bran
gioje Lietuvoje. Komunistinio 
teroro spaudžiama, 1944 m. 
šeima apleidžia tėvynę ir pasi
t r auk ia į vakarus, kur Dievo 
malonės apsaugoti su laukia 
karo pabaigos. Po karo gyveno 
Ansbach'o ir Eichstatt 'o lage
riuose, o 1949 m. atvyko į 
Ameriką ir pastovesniam laikui 
apsigyveno New Yorke. Vyrui 
išėjus į pensiją, abu persikėlė 
gyven t i į Californįja. k u r 
gyveno duktė Birutė Butkienė. 

N e l e n g v a s buvo vel ionės 
gyvenimas! Būdama si lpno 
sudėjimo, vis kankinosi dėl 
vienos ar kitos priežasties. 
Turėjo daugelį operacijų ir štai 
nuvežus į ligoninę įdėti „pace-
maker" , rastas didžiulis auglys 
galvoje. Skubiai daroma opera
cija, deja, po jos Veronika j au 
nebeatsigavo. 

Palaidota liepos 18 d. iš Šv. 
K a z i m i e r o bažnyčios Los 
Angeles Forest Lawn kapinėse, 
k u r j au nuo seniau ilsisi jos 
vyras ir žentas. Amžiną atilsį 
duok Veronikai Viešpatie i r 

ninėje Lietuvoje veikia ne t ik 
Sąjūdis, Lietuvos Laisvės lyga, 
kuriasi partijos ir organizacijos, 
be t taip pat veikia ir visas va
karykšt is kdmunistų valdžios 
apara tas ir KGB. Ir šis t rečias 
Lietuvos laisvės kovos periodas, 
prasidėjęs pernai vasarą, y ra 
ta rs i paliaubos... 

Dabar „L*etuvor Kronikos 
sąjungos" vadovas kun. K. Kuz
minskas ir jo bendradarbiai pa
ruošė spaudai LKB Kronikos 
lietuvių kalba 9, anglų ir ispanų 
kalba 7 tomus. Bet Kronikos 
leidėjai susiduria su dideliais 
finansiniais sunkumais . I r be 
aktyvios tautiečių pagalbos šis 
d a r b a s suž lug tų . K G B 
džiaugtųsi, o laisvės kovai būtų 
didelis smūgis. 

Todėl LKB Kronikos leidėjai 
Lietuvoje kreipiasi į visus mūsų 
tautiečius išeivijoje ir prašo 
padė t i L ie tuvos k r o n i k o s 
sąjungai (ir Vokietijos kronikai) 
išleisti numa ty tu s t o m u s į 
pasaul io šviesą ir t ę s t i šį 
kilnų ir reikalingą darbą iki 
pilnos pergalės. LKB Kronika 
bus neįkainojamas š a l t i n i s 
Lietuvos istorijai Tėvynėje ir 
svetur. Remdami Kroniką ir 
laisvąją l i e tuv ių s p a u d ą 
padės i t e kovojanč ia i , be t 
nenugalėtai Lietuvai . Tegul 
Dievas la imina visų mūsų 
pastangas ir ryžtą kovoti, kovoti 
iki visiškos pergalės. 

tegul b ū n a l engva ja i svet inga 
Amerikos žemelė . 

Gi l iame nu l iūd ime pal iko 
dukter is B i r u t ę Bu tk ienę ir 
Vidą J a n k a u s k i e n ę su šei
momis, sūnų V y t a u t ą Gintautą 
su šeima, bro l ius Pe t rą ir Juo
zą su šeimomis ir da r du brolius 
ir seseris Lietuvoje. 

Seimą nuoširdžiai dėkoja prel. 
V. B a r t u š k a i u ž s u k a l b ė t ą 
roiančių .at laikytas šv. Mišias ir 
palydėjimą į kap ines . Solistams 
A. Pol ikaičiui , R. Dabšiui ir V. 
Polikaitytei Vilkienei už j au t rų 
giedojimą bažnyčioje, V. Dovy
daičiui už t a r t ą a ts isveikinimo 
žodį kap inėse , P lūk iene i už pa
ruoštus s k a n i u s pietus ir vi
siems b r a n g i e m s d raugams bei 
pažįstamiems, ku r i e bent kokiu 
būdu prisidėjo pr ie šio skausmo 
valandos pa lengvinimo. 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-5169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši Knyga išėjo iš spaudos, 128 psl.. kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

: duomenimis, ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol.. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd 51. 

Chlcago, IL 60629 

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

5953 S. Kedzie Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

BANGINIAI C H I C A G A I 

Kanadoje sugauti du bangi
niai, kurie bus atgabenti į 
Shedd akvariumą Cbicagoje. 

BRONYS RAILA 

KRYŽKELĖS 
Radijo paskaitų į Lietuvą ketvirtas 
rinkinys. Jau išėjo iš spaudos. Tai 
stambus 480 psl. veikalas aktua
liausiomis temomis iš 1986-1989 
metų laikotarpio, šis gražiai išleis
tas Lietuviškos Knygos klubo leidi
nys greitai bus pasiūlytas įsigyti vi
siems klubo nariams. Nenariai ją 
gali užsisakyti „Drauge" arba įsi
gyti pas knygų platintojus. Knygos 
kaina JAV-bėse su persiuntimu kai
nuoja 12.50 dol. I Ilinojaus gyv. dar 
prideda 80 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 00629 

m 
AUS 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai 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 Estata 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 6 . PULASKI RO 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd. , Chlcago 

PHONE — 581-4111 

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

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

Sekmadienį rugpjūčio 6 d. 
nuo 1-4 v . p.p. 

3535 W. 64 St. — „Octagon" namas; 6 
kamb.; IVi prausyklos pirmame a.; 4 
kamb., 2 mieg antram a. šildomas rūsys, 
2 auto mūrinis garažas. Šoninis įvažia
vimas; didelis sklypas; nauja šildymo sis
tema, stogas ir elektra; aluminio apdaila. 
Puikiai išlaikytas, švarus; daug priedų. 
Skambinkite dabar. tel. 436-8600. 

No. 510-6618 S. Kedvale. — Tik pra-
važiuokit, bet netrukdykit! Gražus, mūrinis 
3 mieg. namas. 26 metų; IV2 prausyklos 
pagrind. aukšte; 4 kamb. butas rūsyje; 2 
auto. garažas; centr. šaldymas; aluminio 
apdaila. Puikus pirkinys Skambinkite 
dabar! 

Tučia vieta! Reikia kontraktoriaus! 2 tušti 
sklypai po 30 pėdų + gražus 6 mieg. 
namas; ištisas rūsys, 2 auto. garažas. Daug 
galimybių kontraktoriui uždirbt maišą 
pinigų! Skubėkite, 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 ^ambinkite skubiai — 
dabar. 

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

For sala 15 aerss farm N W. In
diana; 3 aeres irrigated blueberries. 
VVell-established U-Pick business; nice 
home and buildings. $159,000. Call 
219-992-3480. 

VENCKAUSKAS, INC. 
Buildars & Remodellng 

• Porches & Decks • Floor & Wall Tile 
• Alummum Siding & Trim • Kitchen & Baths 
i Masonry *Rec Rooms 
> Addittons 'Insurance Repairs 

Patar (312)448-0113 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžininga* 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

430-0937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
7 3 7 - 5 1 M 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

BURBANK 
Burbank Tavam for sala 

incl. 2 apts. Est for over 40 years 
Neighborhood trade incl. property & bldg.. 
tavern, equipmt. and liquor license. or will 
separate. Good income property. 

Tai. 425-5488 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wast 95th Street 

T e l . — GA 4-8654 

Dažymas iš lauko ir vidaus; kam
barių remonta i ; elektros ir 
vandentiekio taisymas. 
Skambinkite Vytui: 925-5300 

Ontuifc 21. 
MIELAI 
PATARNAUSIU 
PERKANT AR 
PARDUODANT 
NUOSAVYBĘ 

NUOSAVYBĖS ĮVERTINIMAS VELTUI 
KREIPTIS: RITA SLAPŠIENĖ 

tel. namų: 430-2793 

M M S * ASSOCIATES 

'̂esraeoc mme, Kt*J' 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas ant
rame a., 2 mieg., be baldų prieš Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią. Tik su
augusiems, bet gyvuliukų, 350 dol. ( 
mėn. su apšildymu. 

Skambinti 423-4697 

Išnuomojamas 4 didelių kamb., 2 
mieg. butas pirmame aukšte, 43 & 
Maplewood apyl. Naujai išdekoruotas, 
ramus, šviesus. Nerūkantiems. $325 
į mėn. + užstatas Skambinti 
247-6670. 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. 
butas su uždarais gonkais (porch). 
Labai švarus, arti gero susisieki
mo. Susitarimui skambinti John 
361-1171. 

linuomojamas mažas 2 kamb. 
butukas Marquette Parko apyl. 

Tel. 925-2391 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
antrame a. Arti bažnyčios ir 
krautuvių. 

Tai. 737-0108 

FOR SALE 

Parduodamos moteriškos šaulių uni
formos 12 ir 16 dydžio. Kepurės jūrų 
šaulių. Tel 652-8137. 

HELP VVANTED 

"ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate opemngs without waiting 
list or tęst. $17.840 - $69.485. Call 
1-602-838-8885 EXT R7765 



; 

TRIJŲ ŠIMTŲ 
TŪKSTANČIŲ PRAŠYMAS 

RALFUI 
JURGIS JANUŠAITIS # • 

Kada daugelis organizacijų, 
po veiklos sezono išsiskirsto 
malonių atostogų Balfas dar 
sparčiau dirba. Kasdien į Balfo 
centrą Chicagoje, ateina įvairių 
įvairiausių prašymų, prašančių 
padėti varge esantiems tautie
čiams, bet kuriame krašte begy
venantiems. Ir kai prie progos 
pasidomi Balfo veikla, matai 
kaip dirba Balfo centrinė valdy
ba, vadovaujama energingosios 
pirmininkės Marijos Rudienės. 
Ji turi energingų padėjėjų, net 
savo didžiąją gyvenimo dalį pa
šventusių Balfui kaip Albinas 
Dzirvonas, finansų tvarkytojas 
Kostas Čepaitis, žurnalistas Vy
tautas Kasniūnas, vėlsniais lai
kais įsijungę Irena Kriaučeliū-
nienė, Faustina Mackevičienė, 
kun. Jonas Juozupaitis, Ona 
Jokūbaitienė, Pranas Budinin-
kas ir kt. Kada yra toks darbin
gas štabas, šalpos darbai rieda 
gerai, tvarkingai. 

Nemažas rūpestis — tai įvyks
tant is sukaktuvinis Balfo 
seimas Chicagoje spalio 14-15 d. 
Seimas vyks Jaunimo centre, 
bus meldžiamasi Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje Mar-
quete Parke ir evangelikų liute
ronų Ziono bažnyčioje. Posė
džiaus naujai išrinktieji direk
toriai drauge su Balfo centro 
valdyba. Nestokos seimo metu 
ir pabendravimo. Šiame seime 
bus giliau žvilgtelėta į atliktus 
darbus, be to, paplanuota atei
ties veikla iš kurios vis daugiau 
tikimasi. 

Dėkoju Balfo centro valdybai 
už atsiunčiamas apie Balfo 
veiklą informacijas. Ir kai sklai
dai posėdžių protokolus, tik tada 
pajunti Balfo veiklos rūpesčius, 
jo veiklos platumą ir sudėtin
gumą. Nuoširdžiai globotas dr. 
Algirdas Statkevičius, jam išrū
pinta valdžios parama, apmokė
ta kuriam laikui visos pragy
venimo išlaidos. Dr. A. Stat-
kevičius Balfo valdybai už 
teiktą globą nuoširdžiai padė
kojo ir dabar pati šeima savo 
likimą tvarko. 

Lietuvos kankinys, ilgus 
metus kalėjęs kalėjime. Balys 
Gajauskas, taip pat pjuto Balfo 
dosnią ranką Balfo vadovybės 
suruoštame atsisveikinime, pa
reiškė dėkingumą ir išvyko 
atgal į Lietuvą. Taip pat Balfas 
apmokėjo šios šeimos dantų 
gydymo išlaidas. Tai nors dalinė 
padėka šiam tauriam tėvynai
niui, visą gyvenimą kovojusiam 
už gražesnę Lietuvos ateitį, už 

CHICAGOS ŽINIOS 

AUDRA 

Nakčia į rugpjūčio 4 d. Chica
goje buvo audra su lietumi. 
Užtvindė daug rūsių, pervažų, 
kai kur nutraukė elektros sro
vę, bet jau rytą buvo giedra ir 
daugely vietų vanduo nutekėjo. 

MERO RINKIMUOSE 
IŠLEISTA 12.6 MIL. 

Chicagos mero rinkimuose 
kandidatai savo reklamai ir 
eitiems reikalams išleido apie 
.2.6 mil. dol. Tik vienas R. 
)aley suvedė galus su galais, o 
;itų kandidatų skola iš viso 
iekia apie 650,000 dol. 

CHICAGOJE PERDAUG 
TARŠOS 

JAV valdžios įstaigos randa, 
tad Chicagoje būna perdaug 
)zono ir oro taršos. Perspėjama 
mtis priemonių, kad oras būtų 
inkamesnis, Ypač Gary rajone 
iau.su taršos. 

jos nepriklausomybę. 
Štai vienas, atvykęs Ameri

kon, įsikūrė Detroite. Kreipėsi 
į Balfą, kad jis sutvarkytų jam 
grįžimą į Prancūziją, kur jį esą 
globojusi prancūzė. Sakė, kursis 
Chicagoje. Trumpai dirbo Jau
nimo centre, tačiau priežiūros ir 
švaros palaikymo darbas jam 
nepatiko, o dabar niekur nedir
ba. Matome, kokių Balfas turi 
„klijentų". 

Balfas, įvairiems asmenims 
rekomenduojant, per paskuti
niuosius mėnesius yra sušelpęs 
Lietuvoje varge esančias 
šeimas: pasiuntė suviamąsias 
mašinas, kad šeimos galėtų pel
nyti duonos ir palengvintų pra
gyvenimą. Yra vėl gauta prašy
mas, kad jaunam pabėgėliui 
Balfas padėtų atsikviesti šeimą 
— žmoną ir vaiką ir apmokėtų 
išlaidas. 

Bet vienas prašymas — tai 
tikrai neįtikėtinas. Štai paci
tuosiu Balfo valdybos aptarimą: 
„Gautas laiškas iš vieno as

mens, gyvenančio Vokietijoje, 300 dol. paramą ir Vasario 
kuris siūlo Balfui nupirkti 16-tosios gimnazijai. 
Dariaus ir Girėno memorialinę š ia proga tesuminėjau keletą 
lentą, rastą pas vokiečius anti- pagalbos atvejų. Prašymų gau-
kvare. Lentos kaina 300,000 namą daug, jie gerai apsvarsto-
doL Jam buvo parašyta, kad pa
gal mūsų žinias ši lenta nėra 
retenybė, tokių lentų galima 
rasti Chicagoje nemažai. Buvo 
gauta pakartotinai vėl keli laiš
kai net su grasinimais paskelbti 
visoje lietuvių spaudoje, kad 
Balfas nepatriotiškas, nesirūpi
na surinkti pinigų ir nupirkti 
lentą. 

Štai kokių kusijozų atsitinka, 
kokių „pagalbos prašymų" Bal
fas susilaukia. Įdomu, kas tas 
per tautietis Vokietijoje. Ar tik 
nebus koks „vaizbūnas", norįs 
pasipelnyti. Tokius asmenis rei
kėtų arčiau pažinti ir viešai iš
kelti jų tikslus spaudoje. Balfas 
lietuvių visuomenėje yra gerai 
žinomas, kaip sąžininga, šalpa 
besirūpinanti organizacija, jo
kioms provokacijoms nepasi
duos ir kažkokių „memorialinių 
lentų" nepirks. 

I Suvalkų trikampį lietu
viams vėl išsiųsta 211 siuntinių, 
į juos įdėta muilo miltelių 196 
dėžės, 300 buteliukų po 300 tab
lečių kiekvienoje asperino, įvai
rių vaistų, vitaminų ir net lauk
tuvėms 1000 plytelių šokolado. 
Balfas kas mėnesį siunčia savo 

mi ir dažniausia reikiama 
pagalba varge esantiems sutei
kiama. Balfo darbus vertinkime 
nuoširdžiai. Artėja ir Balfo 
rudens vajai, renginiai, pri-

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 5 d. 7 

siminkime juos savo aukomis, linkėtina, kad jis nepavargtų, 
Balfas dirba be didelės rekla- nes vargas pasaulyje niekada 
mos, bet dirba gerai. Tad ir nesibaigia. 

A.tA. 
JOHN M. DITCHMAN 

Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Marąuette Park, 
Chicago. 

Mirė 1989 m. rugpjūčio 3 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Irene Samuolytė, 

dukterys: Joan, Colette Camerano, žentas Tom; sūnūs: John 
A. ir Donald. marti Markie; anūkai: Richard, Diana, Sherri, 
Christina ir John Michael; trys proanūkai; sesuo Josephine 
Butta. 

Priklausė Card. Mundelein Council K of C ir Darius-Gi-
rėnas American Leagion Post #271. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 5 d. nuo 6 iki 9 
v.v. ir sekmadienį, rugpjūčio 6 d. nuo 2 iki 9 v.v. Lack & Sons 
koplyčioje, Palos Funeral Home, 11028 Southvvest Hwy., Palos 
Hills, IL. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, rugpjūčio 7 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas j St. Michael parapijos bažnyčią 
Orland Park. IL, kurioje 10 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnūs, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. 974^410. 

SIBIRO TREMTINIŲ 
PALAIKAI SUGRĮŽO 

Į KĖDAINIUS 
Liepos 29 d. Vilniaus radijas 

užsieniui perdavė pakilų ir kar
tu liūdną reportažą, kaip liepos 
28 d. Kėdainiuose buvo iškil
mingai sutikti 120 Igarkos la
geryje Sibire mirusiųjų tremti
nių palaikai. 

Pasak reportažo, „mieste iš 
garsiakalbių pasklido gedulinga 
muzika, žmonės pradėjo rinktis 
į bažnyčią ir šventorių, kur 

ruošė tautines bei bažnytines 
vėliavas, o paskui didžiulė pro
cesija, lydima gedulingos muzi
kos, pajudėjo į už poros kilomet
rų esantį karinį aerodromą. 
Daugtūkstantinė procesija, tau
tinės ir bažnytinės vėliavos, ku
nigų būrys, tautiniais drabu
žiais jaunuomenė... Penktą va
landą vakaro iš lėktuvo, atgabe
nusio tremtinių palaikus, prade
dami iškrauti karstai. Vienas 
prie kito jie sudedami ant beto
no, kiekvienas karstas užkloja
mas tautine vėliava, padedamos 
gėlės..." 

Diktoriaus žodžiais, „sunkus, 
neįprastai sunkus vaizdas. Su 
karstais pergabenti iš Igarkos ir 
trys lietuviški kryžiai. Pagaliau 
visus 120 karstų apjuosė vaini
kas iš ąžuolų lapų. Čia pat atlie
kamos bažnytinės apeigos. 

organizacijų atstovai, jų tarpe 
Sąjūdžio seimo tarybos narys 
Mečys Laurinkus, Kauno kuni
gų seminarijos dvasios tėvas 
kun. Sigitas Tamkevičius, Kė
dainių miesto meras ir galop 
Lietuvos vyriausybės vardu — 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos prezidiumo pirmininkas Vy
tautas Astrauskas, kuris savo 
kalboje pareiškė: „Nedaug kam 
pavyko atlaikyti rūsčią tremti
nio dalią ir sugrįžti į Lietuvą. 
Tūkstančiai mūsų tėvynainių, 
atskirti nuo savųjų ir gimtinės, 
nuo Baltijos, Nemuno ir Neries, 
buvo pasmerkti žūti tolimoje 
taigoje prie Lenos, Janisėjaus ir 
kitur... Lietuviškais kryžiais ir 
laiko suardytais takais liko nu
sėtos beprasmės Sibiro platy
bės... Daug istorijoje pergyveno 
Lietuva, daug nustojo mūsų 
žmonės, tačiau stalinizmo palik
ti randai ir žaizdos pačios giliau
sios... Todėl pagerbdami aukų 
atminimą mes dar kartą smer
kiame stalinizmą ir jo padary
tus nusikaltimus žmonijai... Nu
sikaltimų vykdytojai turi būti 
žinomi visiems ir visoms kar
toms..." Taip okup. Lietuvos vy
riausybės vardu kalbėjo Vyt. 
Astrauskas. 

Šventus Lietuvai karstus pa- Diktorius reportažą apie šią 
šventina jos bažnyčia..." istorinę, bet kartu ir liūdną 

Žodį taria vienas iš kunigų: Lietuvai dieną, baigė šiais žo-
„...Šiandien su džiaugsmu ir 
skausmo ašara sutinkame tėvy
nėn grįžusius Lietuvos kanki
nius. Jie mirė Sibiro tremtyje, 
kad mūsų tauta išliktų gyva... 
Savo tėvynės kankiniams turi
me būti dėkingi, kad Lietuvai ir 
vėl aušta laisvės rytas..." 

Po bažnytinių apeigų kalbėjo 
įvairių atgimstančios Lietuvos 

džiais: „Tai buvo vakar. O 
šiandien Lietuvoj ir vėl skam
ba gedulo varpai į gimtinę su
grįžusiems naujiems tremtinių 
palaikams ir kartu vienybei 
tautos, kuri sunkiai, bet nesu
maldomai eina į savo Lietuvą. 
Šioje eisenoje numirusių nėra — 
visi esame gyvi, visi reikalin
g i - " VL. R. 

Santaros-Šviesos Federacijos suvažiavimas 

36-as Santaros-Šviesos Federacijos suvažiavmas įvyks š.m. 
rugsėjo 7-10 d. Tabor Farm, Sodus, Michigan. 

Suvažiavimo programa 

Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d. 2 vai. p.p. 
Pokalbis su Arvydu Juozaičiu. 
Vytautas Kavolis, „Psichologinio žmogaus istorinė 

vaikystė". 
8 v.v. Vaclovas Milius, „Veiksniai, formavę lietuvių liau

dies kultūrą". 
Pokalbis su Valentinu Masalskiu. 

Penktadienis, rugsėjo 8 d. 
9 vai. r Julius Šmulkštys, „Teisinga visuomenės san-

, tvarka Markso ir Engelso teorijose ir dabartinė padėtis Lie
tuvoje". 

Guntis Šmidchens, „Trijų Pabaltijo emigrantų šeimų 
sagos". 

2 vai. p.p. „Jaunimo požiūrių" simpoziumas. Moderud-
ja Judita Sedaitytė; dalyvauja: Rita Dapkutė, Gintė Damu-
šytė, Jurga Ivanauskaitė, Eugenijus Krukovskis, Guntis 
Šmidchens, Edvardas Tuskenis. 

Ilona Gražytė-Maziliauskienė, „Kentėjimo sindromas". 
Pokalbis su Alvydu Medalinsku. 
8 vai. v. Valentino Masalskio rečitalis. 

Šeštadienis, rugsėjo 9 d. 
9 vai. r. Jurga Ivanauskaitė, „Jaunosios kartos kultūrinė 

problematika Lietuvoje". 
Violeta Kelertienė, „Jaunieji romantikai Lietuvoje". 
2 vai. p.p. Alfred E. Senn, „Du lietuvių atgimimai". 
Arvydas Juozaitis, „Teisingos visuomenės samprata". 
Multid sciplinarinių studijų instituto, Algimanto Mackaus 

knygų leidimo fondo, AM & M fundacijos, Metmenų ir Santa
ros-Šviesos federacijos posėdžiai. 

8 vai. v. Literatūros vakaras: Raymond Filip, Jurga Iva
nauskaitė. Kostas Ostrauskas. Liūne Sutema. 

Naujų knygų sutiktuvės. 
10:30 vai. v. — Lietuviškas naktinis klubas. 

Sekmadienis, rugsėjo 10 d.; 
9:30 vai. r. Bronius Vaškelis, „Jurgio Savickio prozos 

meninė raiška". 

Suvažiavimo metu vyks Gemos Duobaitės-Phillips tapybos 
paroda. 

Norintieji suvažiavime dalyvauti, prašome iki š.m. rugsėjo 5 
d. užsiregistruoti pas Mariją Paikevlčlenę, 306 55th Place, 
Downers Grove, IL 60516. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. KELIONĖS Į UETUVĄ 
i 

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

Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10. Maskva • 

Chicago 

2.795 00 
1.895 00 

New York 

2.64500 
1.85000 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

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

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

Mielam 

A.tA. 
JONUI KULIKAUSKUI 

mirus, žmonai VANDAI, dukroms NIJOLEI ir 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir 
liūdime. 

VIDAI 
kartu 

Aleksas ir Prima Vaškeliai 

A.tA. 
IGNUI GRINIUI 

okupuotoje Lietuvoje mirus, jo brolį, Stasio Butkaus 
Šaulių kuopos narį ir korespondentą-žurnalistą 
ANTANĄ GRINIŲ bei gimines širdingai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Stasio Butkaus Saulių kuopos 
Valdyba ir nariai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

IAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. Rober t s Rd. - Tel . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 Ave. , C i c e r o I l l inois 

PATAPIAU JA CHICAGO.JE BEI PRIEMIKSCUOSE 
Tel. 652-5245 

http://iau.su


8 DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 5 d. 

x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame J. Vizbaro-Sūdu-
vo apysaką iš partizanų kovų 
meto „Skaidrupelio Rūpinto
jėlis". Antradieni pradėsime 
spausdinti kun. J. Adomaičio 
(mirusio) atsiminimus apie karo 
ir pokario prie bolševikų gyve
nimą „Pirmosios karo dienos". 

x Mary i r Antanas Kober, 
su dukra iš New Yorko atvykę 
į Lietuvos Vyčių seimą, lankėsi 
„Draugo" administracijoje, įsi
gijo reikalingų knygų ir pasi
dalino mintimis. Mary Kober 
yra Lietuvos Vyčių žurnalo 
„Vyčio" redaktorė, kuri duos ir 
apyskaitą iš savo darbų. 

x Paulius G. Bindokas šiais 
metais pakviestas „VVho's Who 
in the Computer Industry" na
riu. Jis yra SSC Technologijos 
korporacijos Chicagoje pre
zidentas, priklauso Data Pro
cessing Management Associa-
tion, National Association of 
Networking Professionals ir ki
toms profesinėms kompiuterių 
sistemos organizacijoms. Pau
lius taip pat studijuoja Loyolos 
universitete. 

x Lie tuvių golfo diena! 
Amerikos Lietuvių Prekybos 
Rūmų organizuojama Golfo 
d iena įvyks trečiadienį, 
rugpjūčio 23 d. Silver Lake 
Country Club, 147 St. and 82 
Ave. Orland Park, IL. Prie 9-tos 
duobės žaidėjai bus vaišinami 
skaniais sumuštiniais ir gaivi
nančiais gėrimais. Vakare bus 
banketas, kurio metu golfo 
laimėtojams bus įteikti prizai. 
Rezervacijoms skambinti rūmų 
direktoriams: Algis F. Balio
nas , 403-5151, Anthony Ru
dis, Jr. , 928-1100, Theodora 
Kuzas. 925-8741, arba Ro-
ber t Zapolis, 361-4200. 

(sk) 
x PATRIA praneša, kad kol 

kas Maskvos kargo sandėliuose 
yra prekių perteklius, todėl 
Swiss Air, mūsų manymu rim
čiausia kargo linija, kol kas 
laikosi paskelbto embargo. 
Galime pasiųst per kitas kargo 
oro linijas, tačiau dovanos 
adresatų nepasieks du ar tris 
mėnesius. Pasikeitus padėčiai, 
pranešime. Važiuojantiems ar
ba grįžtantiems į Lietuvą 
turime labai didelį elektroninių 
bei kitokių, Lietuvoje pagei
daujamų, prekių pasirinkimą. 
PATRIA 2638 W. 71 St., Chi
cago, tel. 312-778-2100. Sav. A. 
i r F. ŠlutaL 

(sk) 

x Ieškoma moteris prižiū
rėti mergytę ir berniuką Glen 
Ellyn apylinkėje. Laikas ir alga 
pagal susitarimą. Kreiptis: die
nos metu 597-7843, po 3 v. p.p. 
8584438. 

(sk.) 

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

(sk) 
x Kelionę laivu š.m. gruo

džio 4 d. (vienai savaitei) rengia 
„Laiškai Lietuviams". įdomus 
maršrutas: San Juan, St. Tho-
mas. Martinique, Grenada, Isla 
de Margarita, Caracas (Vene-
zuela). Informacijai kreiptis: 
American Travel Service Bu-
reau. 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , IL 60643, tel . 
312-238-9787. 

. _ (sk) 

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

<sk) 

x Lietuvos Vyčių seimo pa
maldos bus Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje sek
madienį, rugpjūčio 6 d., 10:30 
vai. Visi vyčiai kviečiami daly
vauti, net ir tie, kurie nebuvo 
delegatai seime. Iškilminga 
vakarienė bus šeštadienį (ne 
sekmadienį), rugpjūčio 5 d., 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje Evergreen Parke. 

x Lietuvos Vyčių seimo 
p r o g a Aušros Kriščiūnai-
tės-Padalino vadovaujamas 
vyčių jaunimas lankėsi 
„Drauge", susipažino su spau
dos darbais ir pasiinformavo 
apie ateitį ir dabarties darbus. 

x Lietuvos Dukterys ruošia 
smagią gegužinę rugpjūčio 13 d. 
12 vai. ryto Marąuette Parke 
prie 71-os ir California gatvių. 
Svečių lauks skanus maistas, 
atsigaivinimas, dovanomis skli
dinas „laimės šulinys". Laukia
me fantų jį pagausinti. 

x „Grandies" ansambl i s 
1990 m. liepos 2 d. išskrenda j 

Lietuvą dalyvauti Dainų 
šventėje Vilniuje. Kartu su 
grandiečiais gali į Lietuvą skris
ti šokėjų tėvai, giminės ir kiti 
asmenys. Kadangi vietų skai
čius lėktuvuose ir viešbučiuose 
yra ribotas, tai pageidaujantieji 
skristi su „Grandim" prašomi 
neatidėliojant užsiregistruoti ir 
smulkesnių informacijų gauti 
skambinant R. Penčylienei 
telef. 448-7279 arba I. Smie-
liauskienei telef. 425-4549. 

x Vykstantiems į LFB stu
dijų ir poilsio savaitę Dainavoje 
ir nenorintiems apsistoti pačioje 
Dainavoje, ar nebegavusiems jo
je kambarių, pranešame aplin
kinių viešbučių vardus ir tele
fonus. Jackson apylinkėje: 
Quality Inn - 517-787-1111, 
S h e r a t o n - 517-787-8500, 
Holiday Inn - 517-783-2681. 
Tecumseh miestelyje: Harvey 
House Motei - 517-423-7401. 

(sk) 

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

(sk) 

x Aistos Monikos va rdu 
liepos 22 d. kun. A. Saulaitis, 
SJ, pakrikštijo Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje Lionės ir And
riaus Kazlauskų pirmgimę 
dukrelę. Ją iš tolimojo Seattle 
tėvai atvežė Chicagon, norė
dami savo dukrai lietuviško 
krikšto. Krikšto tėvai buvo Lio
nės brolis Jurgis Bradūnas ir 
Andriaus sesuo dr. Rita Kaz-
lauskaitė-Campbell. Jaukios 
vaišės vyko Ateitininkų namuo
se, kuriose iš toliau, be baltimo-
riečių dr. Ritos ir Jurgio Bra-
dūno šeimos, dalyvavo Aistutės 
seneliai Kazlauskai iš Clevelan-
do, Lionės teta O. Kemežienė su 
šeima iš Waterburio, sesuo 
Elenutė Aglinskienė su šeima iš 
Havajų, kurios dukrelė Vaiva 
prieš trejus metus pakrikštyta 
toje pat bažnyčioje. Pobūvio 
džiaugsmu dalinosi ir būrys 
artimųjų čikagiečių. 

x Matilda Marcinkienė yra 
pirmininkė „Draugo" jubilie
jinio banketo, kuris bus rugsėjo 
24 d., sekmadienį, Martiniąue 
restorano pokylių salėje. Bilie
tus į banketą galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje. 

x Lietuvių tautos valstybi
niam talentui paliudyti gerai 
pasitarnauja Lietuvos seimai, 
sujungdami bendram darbui 
visuomenines sroves ir ideolo
gijas. Tai tradicijai išlaikyti 
iniciatorių grupė rengia studi
jines laidas nepriklausomos Lie
tuvos seimų stenogramų. Pro
jektas apima apie 18-20 tomų. 
Šio uždavinio vykdytojai yra 
Jonas Sakas, dr. Juozas Meš
kauskas, Juozas Giedraitis, Pra
nas Povilaitis ir Liudas Kairys. 
Besidomį šiuo darbu kviečiami 
skambinti Jonui Sakui tel. 
925-4507. 

x Vidas Aleksandravičius 
yra Vilniaus universiteto dainų 
ir šokių ansamblio meno va
dovas. Spalio 7, 8, 9 dienomis 
ansamblis koncertuos Jaunimo 
centre Chicagoje. Rengėjas — 
„Margutis". 

x Ieškomas Vytukas Priš-
mantas, Prano sūnus gimęs 
1921 m. Jo ieško Aidas ir Gra
žina Prišmantai. Jis, arba jį 
pažįstantieji. prašomi skam
binti: 312-847-3824. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s GINTA
RO klubas, 2548 W. 69 St., 
Chicago, lietuviams! Pasiūly
mas tik 3 mėnesiams. Galima 
derėtis dėl biznio ir pastato 
kainos/sąlygų. Skambinti: Con-
tract Services, tel. 890-0333. 
Svetimtaučiams „Gintaro" klu
bas bus pasiūlytas š.m. lapkričio 
1 d. 

(sk) 

Atsisveikinimas su Landsbergiais Vvashingtono aerodrome liepos 20 d. Iš kairės: Arvydas Barz-
dukas su žmona. Romas Sakadolskis, Lietuvos pasiuntinys St. Lozoraitis, Emilija Sakadolskienė, 
Asta Banionyrė-Connor, Gražina ir prof. Vyt. Landsbergiai, Pakštas su žmona Audrone ir dr. 
Ant. Razma. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS 

Į 76-tą Lietuvos Vyčių seimą 
suvažiavo delegatų iš visos 
Amerikos, trečiadienį, rugpjūčio 
2 d. Keturiais autobusais vyčiai 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x Darome nuo t raukas pa

sams ir kitiems dokumentams 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x G. T. International, Inter
national Industries ir Žaibo 
įstaigos persikėlė į naujas, erd
vesnes patalpas. Naujas adre
sas: 9525 So. 79th Avenue, Hi-
ckory Hills, IL 60457. Visi tele
fonų numeriai — tie patys. 

(sk.) 
x 15 dienų Lietuvoje! Š.m. 

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

x Lietuvių kelionė laivu po 
Karibų salas gruodžio 11-18 d. 
Kaina nuo 894 dol. vienam as
meniui įskaitant oro susisieki
mą. Kreiptis: Birutė Zalato
rienė, Travel Advisers, Inc., 
1515 N. Harlem, Oak Park, IL 
60302, tel. 312-524-2244. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau praneša, kad dabar 
galima nupirkti automobilį gi
minėms Lietuvoje. Kaina: „La-
da" nuo 5,245 dol., o „Samara" 
nuo 6,245 dol. Automobiliai pri
statomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volga" ir „Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per 
dolerinę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Western Ave., Chica
go, IL 60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 
x Akiniai siuntimui į Lietu

vą. Kreiptis: j Aldoną Kamins
kienę, Optical studio. 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629 
Telefonas 77^6766. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

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

'sk> 

x Lietuvos ekonomika iš 
išeivijos perspektyvos — tai 
tema, kuri bus nagrinėjama 
rugpjūčio 19 d., šeštadieni iš 
ryto Dainavoje įvykstančioje 
Lietuvių Fronto bičiulių studijų 
ir poilsio savaitėje. Šiam simpo
ziumui moderuos prof. dr. V. 
Vardys. Simpoziumo dalyviai 
prof. F. Palubinskas, J. Pabe
dinskas, dr. K. Aukštuolis, dr. 
A. Darnusis, A. Raulinaitis ir 
svečias iš Lietuvos. 

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

(sk) 

x Ieškomas Alvinas Bu
činskas, apie 50 metų amžiaus, 
gimę? New Yorke. Jo ieško pus
brolis Vytautas Matulis iš Tau
ragės. Jis, arba apie jį žinantieji 
prašomi skambinti Elenai Sta
nevičienei, tel. 517-278-2428. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

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

. (sk 

lankė įdomesnes miesto vietas, 
lietuvių įstaigas. 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d., 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje buvo iškilmingos 
pamaldos. Koncelebravo dau
giau kaip 10 lietuvių kunigų. 
Pagrindiniai celebrantai buvo 
klebonas kun. J. Kuzinskas, 
kun. Ant. Zakarauskas, Vyčių 
dvasios vadas kun. J. Andrelo-
nis, Šv. Jurgio par. Philadelphi-
joje klebonas. Presbiterioje daly
vavo ir vysk. V. Brizgys. 

Skaitymus atliko vyčių vei
kėja Marija Kinčienė. Evange
liją skaitė buvęs vyčių dvasios 
vadas kun. Ant. Jurgelaitis, pa
mokslą pasakė dabartinis dva
sios vadas kun. J. Andrelonis, 
išryškindamas vyčių ryšį su Lie
tuva, jų pasiaukojimą Dievo ir 
Lietuvos idealams. Reiškė Lie-

x Paverg tų jų Tautų Il
linois tarybos posėdis kviečia
mas trečiadienį, rugpjūčio 9 d., 
7:30 vai. vak. Latvių centre, 
4146 N. Elston Ave. Bus svars
tomos Juodojo kaspino de
monstracijos rugpjūčio 23 d., mi
nint 50 metų nuo gėdingo 
Stalino-Hitlerio sandėrio pasi
rašymo. Jie pasidalino tada 
Rytų Europos kraštus. De
monstracijos bus rugpjūčio 23 d. 
11:30 vai. Daley aikštėje. 

x Baltic Blossoms gėlių 
parduotuvė bus uždaryta 
rugpjūčio 6 d. iki rugpjūčio 13 
d. Atsidarys rugpjūčio 14 d. 

(sk) 

x J B Wordley & Associates 
Editorial and Writing Con-
sultants, partneriai Robertas 
Vitas ir John Brynda, pa
tarnauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro
bertui Vitui 434-4545. 

(sk) 

tuvos prisikėlimo viltis. Pa
maldose dalyvavo ir buvęs Sibi
ro kankinys kun. A. Svarinskas. 

Aukas nešė sol. Alg. Brazis ir 
J. Adomėnas. Ypatingą įspūdį 
darė Vyčių choro giedojimas. 
Jautriai nuskambėjo giesmė į 
Šv. Kazimierą, sukurta Vyčių 
choro vadovo muz. F. Strolios. 
Pamaldos buvo baigtos Vyčių 
himnu. Buvo nešamos 6 
vėliavos. 

Po pamaldų visi sugužėjo į pa
rapijos salę, kur buvo gerai pa
ruošti š i l t i p ie tūs . Vytės 
patarnavo. 

Po pietų buvo atidaromasis 
posėdis. Liet. Religinės šalpos 
atstovas B. Kurnėta paragino 
prisidėti lėšomis prie knygų 
siuntimo į Lietuvą. Į sceną buvo 
sukviest i vyčių vadovybės 
žmonės. Vadovaujant sol. M. 
Juzėnaitei buvo sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai. Seimo daly
vius pasveikino vidurvakarių 
vyčių pirm. sol. Al Brazis. Buvo 
perskaitytas prez. G. Bush 
sveikinimas, įvertinantis Vyčių 
organizaciją. 

Suvažiavimą sveikino vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos gen. kons. 
V. Kleiza, M. Remienė — Lie
tuvių fondo vardu, J. Polikaitis 
— ateitininkų vardu, Lietuvių 
Bendruomenės vardu B. Jasai
tienė, Amer. Liet. Tarybos — 
inž. Gr. Lazauskas, Politinių 
kalinių pirm. — P. Narutis svei
kino ir Vliko vardu, Liet. kuni
gų vienybės kun. dr. Ign. Ur
bonas, Lietuvių centro Pr. Do-
manskienė. Raštu sveikino 
vysk. P. Baltakis, arkiv. Ch. 
Salatka, Lietuvos diplomatijos 
šefas dr. St. Bačkis, Lietuvos 
atstovas Washingtone St. Lozo
raitis, Alg. Saplys — Lietuvos 
Jaunimo sąjungos, gen. kons. 
Vyt. Čekanauskas, gen. kons. 
A. Simutis, Tautos fondo — J. 
Giedrai t is , Šv. Kazimiero 
seserys, pranciškietės, pran
ciškonai, marijonai, Kristaus 
Nukryžiuotojo seserys, Katali

kų susivienijimas. 
Sveikinimuose buvo iškelti 

vyčių idealai — tarnyba Dievui 
ir Lietuvai, Vyčių bendradar
biavimas su patriotinėmis orga
nizacijomis, kaip Liet. Am. 
Taryba, vyčių uolus kreipimasis 
į JAV valdžios žmones siekiant 
Lietuvai laisvės. Dar žodžiu pa
sveikino Chicagos Šv. Kazimie
ro seselių vardu ses. Angelė. 

Buvo išreikšta vyčių vardu 
padėka dvasios vadui bei ki
tiems vadovybės nariams už 
parodytą uolumą pareigose, iš
vardinant jų darbus. 

Atidarymo posėdy salė buvo 
pilna dalyvių. Įsiregistravę at
stovai gavo po 16 bilietų vai
šėms, užkandžiams, pietums, 
transportui autobusu, banke
tui, kultūrinei programai. 

Seime dalyvavo 161 delega
tas, dalyvių 321. Buvo stengia
masi suorganizuoti transpotą iš 
aerodromo, į aerodromą, į vieš
butį, į bažnyčią. Vyčiai naudo
jo 3-4 specialius autobusus šio 
seimo dalyviams. Popietinis 
posėdis baigtas dvasios vado 
malda. 

Po 4 v. p.p. vyčių seimo daly
viai autobusais vyko į Marijos 
ir inž. Antano Rudžių ūkį, 
„vakaruškoms". 

Visą šį seimą suorganizuoti, 
sušaukti buvo sudarytas komi
tetas: pirm. Alg. Brazis, vadovai 
M. Juzėnas, Al Zakarka, sekre
toriai S. Binkis, R. Martin, ižd. 
Fr. Švelnis, apeigų tvarkytojas 
kun. J. Kuzinskas, registracija 
— G. Mack, Lietuviškos vaka
ruškos — M. Rudienė, koncertu 
rūpinosi M. Juzėnas ir Alg. Bra
zis, banketu ir šokiais — M. 
Rudienė, ketvirtadienio pietūs 
— V. Paukštis, penktadienio ir 
sekmadienio pietūs — D. Wai-
nauskas, seimo išvykomis — S. 
Binkis, Al Mockus, priėmimas 
— J. Zakarka, garsinimas — 
Aid. Brazienė, transportacija — 
R. Zakarka, fotografijos — E. 
Kasputis, jaunių programa — 
M. Deksnis, vėliavų tvarkytojas 
— M. Vilutis. 

Aštuoniais autobusais 
nuvažiavo į Rudžių ūkį. Prie 
įvažiavimo plevėsavo lietuviška 
vėliava, ant namo kabojo stam
bus sveikinimas — Valio vyčiai. 
Svečiai malšino troškulį, vyko 
gausios vaišės. Grojo trijų 
muzikantų orkestras. Pro
tarpiais dainavo sol. Alg. Brazis. 
Be jokių prakalbų — vyko 
draugiškas pasisvečiavimas. 

Juoz. Pr . 

TEISMAS 46 AKCIJŲ 
PREKIAUTOJAMS 

Federalinis teismas iškėlė 
bylą 46 akcijų prekiautojams 
Chicagoje, kaltindamas, kad jie 
skriaudė savo klientus. Aiški
nant šį reikalą daug pasidar
bavo prokuroras A. Valukas. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 7764)800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Procesija i? Telšių i Rainiu miškelio kankinių vieta. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 

Hinsdale, IL 60521 
Tel. 325-3167 

Valandos pagal susitarimą 




