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Prez. Bushas nusprendė 
nevykti į Pabaltijo 

valstybes 
Susitiks su tautinių sąjūdžių vadais 

Maskva. Liepos 24 d. — 
Baltieji rūmai pranešė šiandien, 
jog prez. G. Bushas kalbės 
Ukrainos Aukščiausiosios Tary
bos sesijoje ir susitiks su de 
mokratinių sąjūdžių vadais 
Maskvoje ir tai būsiančios dip
lomatinio pobūdžio pastangos 
turėti ryšius su Sovietų Sąjun 
goję augančia opozicija. 

Politinių žinių komentatoriai 
prileidžia, jog tai yra politinės 
plonybės ir sumažins Busho 
formalų kelionės tikslą Sovietų 
Sąjungoje — pasirašymą sutar
ties, kuri sumažina branduoli
nius ginklus ir dviejų dienų 
konferenciją su prez. M. Gor
bačiovu, praneša ,,New York 
Times" korespondentas A. 
Rosenthal. Didelis dėmesys taip 
pat būsiąs skiriamas komerci
nių ryšių išplėtimui tarp dviejų 
atominių galybių. Baltųjų rūmų 
oficialus pareigūnas pasakė, jog 
prekybos sutartis su Sovietų 
Sąjunga, kurioje yra jai palan
kūs tarifai, yra paruošta įteikti 
Kongresui jos ratifikavimui. 
Prez. Bushas taip pat disku 
tuosiąs Sovietų vaidmenį Tarp 
tautiniame pinigų fonde ir pa 
sauliniame banke su prez. Gor
bačiovu. 

Iždo sekre tor iaus kri t ika 
Tačiau JAV Iždo sekretorius 

Nicholas Brady griežtai 
kritikuoja Sovietų Sąjungos 
prašymą priimti ją pilnateise 
nare į tas abi institucijas. Jis 
pasisakė esąs labai nustebęs tuo 
jų žingsniu, nes tai prieštarauja 
visiems principams, ir dar 
pastebėjo, kad sovietams buvo 
patarta šiuo metu nesikreipti 
dėl nario statuso į šias finan
sines pasaulio organizacijas. 
Londone praėjusią savaitę sep
tyni turtingieji industrijos kraš
tai pasiūlė Sovietams tik antros 
rūšies narystę. 

Taip pat pranešama, kai 
Bushas bus Maskvoje, j is 
sus i t iks su demokra t inės 
opozicijos vadų grupe, ir, kaip 
minėtas oficialus pareigūnas 
sako, toje grupėje gali būti ir 
buvęs Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris E. Ševardnadze, 
kuris pasitraukė praėjusių metų 
gale iš tų pareigų ir iš 
Komunistų partijos. įspėdama? 
Kremlių einant prie diktato 
riaus valdymo formos. Sevard 
nadze tapo Sovietų demokrati
nio sąjūdžio steigėju ir pastatė 
visą Komunistų partiją į 
pavojinga žlugimo situaciją. 

Sovietų ministeris 
Vilniuje 

Vilnius. Liepos 25 d. -
Naujasis Sovietų Sąjungos 
traukinių susisiekimo minis
teris Leonidas Matiuchinas at
vyko į Vilnių ir čia tarėsi su 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninku Vvytautu Landsbergiu, 
ministeriu pirmininku Gedimi
nu Vagnoriumi ir kitais aukš
taisiais Lietuvos pareigūnais. 
Pagal Lietuvos Transportacijos 
ministerio Jono Biržiškos 
pranešimą, abi pusės sutikusios. 
kad transportacija negalinti 
būti pertraukta dėl politinių 
priežasčių. Jie taip pat tarėsj ir 
dėl tiesioginės traukinio linijos 
įsteigimo per Šeštokus į Lenki
ją. Min. Biržiškis po pasitarimų 
pasakė, kad „Matiuchinas yra 
labai teigiamas asmuo". 

Protokolo p lonybės 
Prez. Bushas taip pat priva 

čiai susitiksiąs su didžiosios Ru
sijos Federacijos prezidentu B. 
Jelcinu ir pasakysiąs Maskvoje 
reikšmingą kalbą. Ta jo kalba 
bus apie sovietų-amerikiečių 
ryšius, o jo žodis Kijeve yra skir
tas apibudinti besikeičiantiems 
ryšiams tarp JAV ir Sovietų 
respublikų, papasakojo anas 
pareigūnas. Baltieji rūmai 
priminė, kad Bushas su Jelcinu 
susitiks trečiadienį. Tačiau 
neaišku, ar prez. Bushas 
vizituos jį jo kabinete, kas pagal 
protokolą reikštų tam tikrą 
pripažinimą, dargi reikšmingą, 
Rusijos Federacijai, arba jis 
kvies Jelciną atvykti į JAV am
basadą arba į JAV ambasado 
r i aus rezidenciją, ku r i e 
vadinami Spaso namais. 

Bushas norįs Maskvoje ir Ki
jeve susitikti su įvairaus nusis
tatymo žmonėmis. Gi susitiki
mas su demokratinių reformų 
siekiančiais žmonėmis būsiąs 
mažiau formalus . negu 
susitikimas su prez. Jelcinu. 
Šiame susitikime bus ir Pabalti 
jo respublikų reprezentantai bei 
k i tų Sovietų respubl ikų 
vadovai. Pažymima, jog Busho 
vizitas Kijeve yra dramatinis 
posūkis Busho administracijoje 
— turėti ryšius su politikais ir 
be Maskvos Centro vadovybės. 

Darydama šiuos žingsnius, 
JAV vyriausybė norinti suma
žinti Maskvos priešingą nusis
tatymą prieš tautinius sąjūdžius 
bei jų vadus, pad rąs in t i 
opozicinių grupių veikimą siekti 
didesnės autonomijos, už kurią 
šiuo metu pasisakąs Bushas. 
Baltųjų rūmų p raneš ime 
žurnalistams buvo pažymėta, 
jog pasirinkimas Kijevo, o ne 
kurios nors kitos respublikos 
sostinės, dar nereiškia, kad 
Amerika jau pritaria ryšiams 
tarp Ukrainos ir JAV. Šis 
klausimas esąs labai painus ir 
jautrus. 

Pr i tar ia ir nep r i t a r i a 
Tačiau Baltųjų rūmų spaudos 

žinių pranešėjas pasakė, jog 
reikia pastebėti, kad prez. 
Bushas nusprendė nevažiuoti į 
Pabaltijo respublikas - Estiją. 
Latviją ir Lietuvą, kur ios 
labiausiai siekia savo nepri 
klausomybės, nors JAV ir nepri
pažįsta jų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, rašo ,,New York 
Times", „Mes tuo neužant 
spauduojame jų vidaus reika
lų", aiškino Baltieji rūmai, „bet 
mes manome, kad, kai ši visuo
menė atsivers, tai mes turėsime 
ryšius su respublikomis taip. 
kaip ir su Centru, bet mes 
norime tai daryti tokiu būdu. 
kad nebūtų pakenkta mūsų 
ryšiams su Centru, bet kartu 
išplėstų ryšius ir su res 
publikomis". Kijeve, pavyz
džiui, prez. Bushas nor įs 
pasikalbėti su Ukrainos nepri
klausomybės sąjūdžio atstovais, 
kurie yra ir Parlamento nariai. 
Maskvoje Busho pareigūnai jau 
pakvietė daug opozicijos veikėjų 
pietums su prezidentu, bet 
išjungė dešiniojo spa rno 
radikalias grupes, pavyzdžiui 
Pamiat vadovus. 

Taip atrodė Lietuvos Parlamento rūmai šių metų birželi" mėnesio ant
roje pusėje. Šioje V Kapočiaus nuotraukoje, rūmus saugojančio* barikados, 
dabar yra apkabinėtos kryžiais, plakatais, patriotiniais bei religiniais 
šūkiais, padėtomis statulomis. Anksčiau čia daugelis lietuvių sudėjo savo 
iš komunistų gautus žymenis, apdovanojimus, padėkos lakštus ir kitus 
ženklus, protestuodami prieš Sovietų Sąjungos okupaciją 

Kunigas be bažnyčios ir be namų 
Huet tenfe ldas . — „Europos 

lietuvis" rašo savo 23 numery
je, jog Lietuvių Vasario 16 gim
nazijoje lankėsi Karaliaučiaus 
miesto ir srities dekanas kun. 
Anupras Gauronskas. Ta proga 
J. Lukošius daugiau rašo apie to 
kunigo veiklą mums nežinomoje 
srityje. 

Žinojome, kad Maskvoje diplo
mat inio korpuso ka t a l i kų 
kapelionas ir Šv. Liudviko 
bažnyčios klebonas yra lietuvis 
kunigas Pranas Račiūnas, bet 
žinia, kad lietuvis kunigas 
klebonauja Karaliaučiuje,buvo 
didelė staigmena. 

Per Devintiniu Mišias pasą 
kytame pamoksle kun. Gau
ronskas papasakojo ir apie savo 
darbo bei gyvenimo sąlygas. Jis 
yra vienintelis katalikų kuni
gas ne tik Karaliaučiuje, bet ir 
visoje vadinamoje Kaliningrado 
srityje. J is buvo, vokiečių kar
dinolo pageidavimu, paskirtas 
Telšių vyskupo Vaičiaus. Kara
liaučiuje kun . Gauronskas 
neturi ne tik bažnyčios, bet nei 
kur žmoniškai prisiglausti , 
gyvena viešbutyje, pamaldas 

laiko bažnyčių1 gnuvesiuose. 
kapinėse, privačiuose namuose. 
Karaliaučiaus tikinčiųjų komi
tetas pamaldoms išnuomavo 
sporto salę. Tilžėje jos laikomos 
privačiuose namuose, Kituose 
miestuose — kapinėse, švento
riuose. 

Tikinčiųjų komitetui ir 
klebonui rūpi ne tik tikėjimo, 
bet ir lietuvybės reikalai. 
Sekmadieniais kun. Gaurons
kas Karaliaučiuje laiko trejas 
pamaldas— 10 vai. lenkams, 11 
— lietuviams, o 12 vai. visiems 
kitiems: vokiečiams, rusams, 
ukrainiečiams Po trečiųjų 
pamaldų skuba laikyti Mišių 
Tilžėje. Nors prieš karą nei 
Karaliaučiuje, nei jo sirtyje 
ortodoksų bažnyčių nebuvo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bonoje JAV ambasadorius 
Vernon Walters, Šaltojo k a r o 
diplomatas, kurio t a rnybos 
metu įvyko Berlyno s ienos 
nugriovimas, p ranešė , k a d 
pasi traukia iš pareigų. J i s 
tačiau pasiliksiąs pareigose kol 
bus paskirtas jo įpėdinis. J i s 
pareiškė, jog išbuvus J A V 
ambasadoriumi Vokietijų su
jungimo metu ir Persų įlankos 
karo krizės metu, yra atėjęs 
metas perleisti tas pareigas 
kam nors kitam. Walters yra 74 
metų amžiaus ir vyriausybės 
tarnyboje išbuvo 50 metų. 

— Ukra inos vienas žymiau
sių laisvės kovotojų — Juri jus 
Suchevičius, kuris po 30 me tų 
buvimo Sovietų kalėjimuose 
tapo beveik aklas dėl blogo 
maitinimo, kalbėdamasis su 
amer ik ieč ia is ž u r n a l i s t a i s 
Washingtone, pareiškė savo 
įsitikinimą, kad po 5 me tų 
Ukraina bus nepriklausoma 
valstybė, ir tai įvyksią be karo . 

— Kroat i jos Respubl ikos 
vyriausybė išleido pareiškimą 
savo tautiečiams, kad karas gali 
prasidėti kiekvienu metu, nes 
Jugoslavijos serbų kareiviai 
pradėjo invaziją. 

— S o v i e t ų Są jungos 
Komunistų partijos Cen t ro 
komitetą sudaro 412 asmenų, iš 
kurių maždaug tik šimtinė y r a 
už reformas. 

— Izraelio Gynybos ministe
ris Moše Arens pasakė, jog 
susitarta su Washingtonu. k a d 
palestiniečių delegacija b e t 
kokiuose taikos pasitarimuose 
bus tik iš Izraelio užimtų žemių, 
bet jokiu būdu ne iš PLO ar ry tų 
Jeruzalės. 

— Armėnijos prez. Levon 
Ter-Petrosyan p i rmą k a r t ą 
dalyvavo pas i ta r imuose su 
kitomis respublikomis ir pačiu 
Gorbačiovu paruošiant nau 
josios sąjungos tekstą. Nieko 
nesakoma, ar armėnai būtų pa
keitę savo sprendimą nepasi
rašyti sutarties. 

— Anglijos banko viršininkas 
pasakė, jog Paskolų ir komerci
jos tarptautinis bankas yra t iek 
giliai įklimpęs į s u k t y b e s 
visame pasaulyje , kad jo 
nebeįmanoma išgelbėti. J ų dabar ortodoksą Karaliaučiuje 

turi tris. o visoje Kaliningrado s k > ' r i a , ' b u v o d a u g e l yJe pasaulio 
srityje net :8 bažnyčių 

— I rakas nekreipė dėmesio į 
Jungtinių Tautų reikalavimą 
pranešti iki nustatyos datos 
branduolinių ginklų vietas 

Priimtas žemės 
reformos 
įstatymas 

Viln ius . Liepos 25 d. — 
Šiandien Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba priėmė žemės reformos 
įstatymą Lietuvoje ir nusprendė 
jį įvykdyti. Įstatymas įsigalioja 
lapkričio 1 dieną. Jame apibrė
žiama dviejų rūšių nuosavybė: 
privati ir valstybinė, bet jame 
nėra trečiosios rūšies nuosavy
bės — kolektyvinės, kurios no
rėjo kairiojo sparno parlamen
tarai. 

P ranešama , jog Lietuvos 
Parlamentas planuoja pradėti 
vasaros atostogas po dviejų kitų 
sesijų, kurios bus liepos 29 ir 30 
dienomis, tačiau sesijos gali būti 
pratęstos, jei nebus baigti 
suplanuoti darbai , pranešė 
,.Laisvosios Europos" radijas. 

Daugiausia yra užėmę buvusius 
evangelikų maldos namus. 

Lankydama.-;- Vokietijoje, 
kunigo Konstantino Gulbino 
lydimas, kun Gauronskas 
pasimatė su vokiečių kardinolu 
Meissner, ku r - rodo didelį 
susidomėjimą Karaliaučiaus ir 
jo sr i t ies katalikų bei jų 
šventovių likimu. 

valstybių, įskaitant ir bankus 
Amerikoje, kurių l i k i m a s 
neaiškus. 

— New Y o r k o vals t i jos 
gubernatorius Mario Cuomo 
kritikavo Busho ekonominę 
vidaus programą ir dal inai 
išdėstė savo, kas gali b ū t i 
pagrindu jo kandidatūrai į 
prezidento postą demokra tų 
sąraše. 

Gorbačiovas: Atsisakome 
komunizmo dogmų! 

Komunizmas pala idos kapitalizmą, 
b e t j i s laidoja pats save 

Susirinko karti: 
reklamuoja prie-
Gorbačiovo, Be-

viršūnių konferenciją. Taip maskviečiai jaunuoliai 
irsūnių konferenciją savo iš medžio išdrožtus Busho, 
•vo ir Stalino atvaizdus . 

M a s k v a . Liepos 25 d. — 
Praėjo 35 metai , kai Nikita 
Chruščiovas sakė, jog komuniz
m a s pa la idos kap i ta l i zmą , 
dabar Michailas Gorbačiovas 
sako, kad komunizmas laidoja 
pats save. 

Sovietų prezidentas šiandien 
sako, jog idėja įgyvendinti 
komunizmą yra nerealus daly
k a s ir r a g i n a Sovietų 
Komunistų partiją po 73 metų 
atsisakyti Markso idėjų, kad 
galėtų įsijungti į kapitalistinį 
Vakarų pasaulį. Ir atrodo, kad 
Gorbačiovui pasiseks nes poli
t iką nustatantiej i Centrinio 
komiteto 27 nar ia i , kalbėję 
pirmąją suvažiavimo dieną, 
pr i tarė pateiktai platformai, 
kad kadaise galingoji Komunis
tų partija pasuktų į socialde
mokratų kelią. Visi jie iš prin
cipo pasisakė už Gorbačiovo 
programą. Kai praėjusį balandį 
daugelis jų reikalavo Gorbačio
vo pasitraukimo, tai šį kartą to 
nė vienas kalbėtojas nebeužsi-
minė. Kalbos Maskvoje, kad bus 
Komunistų partijoje skilimas, 
ne tur i pagrindo, pasakė Polit-
biurio narys Piotr Lučinski. 

Bet b e Lenino idėjų 
Savo kalboje Gorbačiovas 

pažymėjo, jog jo programa neat
sisako socializmo, tačiau jo nau-
joji p r o g r a m a n e b e t u r i 
marks izmo- len in izmo idėjų. 
Kalbėdamas suvažiavimo pra
džioje, Gorbačiovas, kuris yra 
Sovietų Sąjungos prezidentas ir 
Komuni s tų par t i jos vadas, 
kritikavo ..fundamentalistus" ir 
pasisakė už reformas demokra
tinėje socialistinėje plotmėje. 
Konstatavo, kad komunistai 
praranda politiniame krašto 
gyvenime pasitikėjimą ir dar 
labiau praras, jei nepasuks re 
formų keliu. J is paskelbė, jog 
lapkričio mėnesį bus kviečia
mas partijos Kongresas, kuria
me jo progrma ir jo vadovavi
mas bus įvertintas. Supažindin
damas su savo nauja partijos 
programa, pasakė, kad reikia 
būti realiems, nes praeities dog
mos nebetinka šių dienų gyveni
mui. J is paminėjo, kad yra siū
lymų išbraukti žodį „komunis
tų" ir pavadinti partiją nauju 
Socialistų ar Socialdemokratų 
pavadinimu. 

Komunistų partijos vadas čia 
pasakė, jog komunizmas ateity
je realistiškai nebeturi pagrin
do išsilaikyti. J is priminė, jog 
per pusantrų metų iš partijos 
pasi t raukė 4.2 milijonai narių. 
Šiuo metu nar ių esą maždaug 
15 mil i jonų. Šioje sesijoje 
užsienio žurnalistams būti yra 
draudžiama, bet jiems žinias 
perduoda patys Centro komiteto 
nar iai , sako Reuterio agentūra. 

G o r b a č i o v o p la t fo rma 
Savo platformoje jis išdėstė 

verslo ekonomijos principus, 
pastebėdamas, jog viso pasaulio 
patyrimas paskutiniais dešimt
mečiais rodo, kad negalim 
pasiekti geresnio gyvenimo be 
verslo ekonomijos, todėl ji turi 
būti įvesta. Klasių kovos klau
simu sakė, jog tenka pripažinti, 
kad t a epocha, kai masės nieko 
nereiškė, yra praėjusi, išskyrus 
tai , kai buvo puolami Žiemos 
rūmai ir Bastilija. Religijos 
klausimu pareiškė, jog kiek
vienas partijos narys gali tikėti 
ar netikėti ir nebereikia būti 
ateistu, kad galėtų priklausy

ti partijai. Jis gali išpažinti 
laisvai savo tikėjimą. Dėl parti
jos disciplinos, kaip kad būdavo 
anksčiau, nebereikalaujama 
griežtos militarinės tvarkos. 
Visa jo programa pasižymėjo 
liberališkais pagrindais. Todėl 
Interfaksas perdavė Leningrado 
partijos vado B. Gidsopovo 
pasakymą: „Šios programos 
nebegal ima vad in t i nei 
Komunistų, nei Socialdemo
kratų, bet tik liberalų prog
rama, kurioje sutelpa visi". 
Rinkimuose Komunistų partija 
turės rungtis su kitomis parti
jomis. 

Antkapin is p r i s imin imas 
Po pirmosios sesijos minėtasis 

Politbiuro narys P. Lučinski 
pareiškė, jog visi pritarė, kad 
reikia išsaugoti partiją, bet ją 
reikia perorganizuoti. Kai yra 
reikalas, partija galinti susikal
bėti. Gorbačiovas dar pasakė, 
kad nereikia kelti panikos dėl 
Rusijos prezidento paskelbto 
dekreto, kuriuo uždraudžiamos 
komunistinės celės įstaigose, 
įmonėse ir mokyklose. Tokie 
kaltinimai tegalį būti iš tų, 
kurie negali vis dar atsipalai
duoti nuo praeities dogmų. 

Šios sesijos atmosfera buvo 
ta ik i . Gorbačiovo pastabos 
buvusios tokios, kad jis stumia 
partiją eiti Europos Socialde
mokratų partijų programų 
linkme. Po šios sesijos kitas 
senųjų pažiūrų Centro komiteto 
narys Aleksandras Buzgalinas 
taip apibūdino naują Gorba
čiovo programą: ..Komunizmas 
lieka užrašu ant antkapio: Jūs 
buvote puikus ir mes jus prisi
minsime savo širdyse amžinai". 

Vokiečių — sovietų 
a tsakomybė 

Bona. — Liepos 19 d. sugrįžę 
Vokietijos Bundestago nariai iš 
Lietuvos palankia i kalbėjo 
spaudos atstovams apie Lie
tuva. Laisvųjų demokratų 
atstovė Cornelia von Teichman 
pareiškė savo nepasitenkinimą, 
kad Sovietai nenori derėtis su 
Pabaltijo valstybėmis. Savo 
išleistame pareiškime paneigia 
Sovietų teigimą, kad tai esąs jų 
vidaus klausimas. Kai Pabalti
jo valstybės buvo Sovietų 
Sąjungos prisijungtos pagal 
Molotovo-Ribbentropo paktą, tai 
vokiečiai ir sovietai dabar turi 
specialią atsakomybę, kad 
Pabaltijos valstybių nepriklau
somybė būtų visiškai atstatyta. 

KALENDORIUS 

Liepos 27 d.: Bertoldas, 
Natalija. Pantaleonas. Sergijus, 
Svalia, Rudolfas, Žintautas, 
Živilė. 

Liepos 28 d.: Inocentas I, 
Viktoras I. Ada. Augmina 
Vytaras. 

Liepos 29 d.: Olavas, Beat
ričė. Morta. Mantvydas, Fausti-
nas. 

Liepos 30 d.: Nortautas, 
Bijūnas. Abdonas. Donatilė, 
Jovile. Radvile. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:38. leidžiasi 8:15. 
Temperatūra šeštadienį 80 L, 

sekmadienį 84 1., pirmadienį 85 
L, antradienį 84 1. 

i 



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. liepos mėn. 27 d. 

REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak I,awn, II. &>45.}. Tel. 708-424-4150 
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VASAROS STOVYKLA 
(Tęsinys) 

Penktadienis , birželio 28 d. 

Penktadienį įvyko sporto 
olimpiada. Stovyklautojai buvo 
suskirstyti į šešias komandas 
spalvomis. Ryte vyko olimpia
dos atidarymas ir komandines 
rungtynės. Lošėme kvadratą, 
minkštsviedinį ir krepšinį. Po 
pietų vyko olimpiados marato 
nas. Ji? pasibaigė kitoje ežero 
pusėje prie paplūdymio. Toliau, 
ten vyko kiti vandens žaidimai. 
„Viščiukų kovose" stovyklau
tojai bandė vieni kitus įstumti 
į vandenį, o paskui merginos ir 
vyrukai taukuotą arbūzą turėjo 
išnešt i iš ežero į k ran te 
nustatytą vietą. Mėtėme van
deniu pripildytus balionus ir 
stebėjome kas toliausiai nusvies 
balionus jų nesusprogdindami. 

Grįžę kiton ežero pusėn 
ruošėmės vakarinei programai 
— komandiniams pasirody
mams. Po pasirodymų, kai 
teisėjai sprendė kas laimėjo, 
komandos salėje žaidė „muzi
kines kėdes. Tai buvo paskutine 
proga užsidirbti komandai 
taškų. Nebuvo svarbu kas 
taškais laimėjo tą dieną, nes visi 
džiaugėsi savo pasiekimais. 

R P 

Šeštadienis , birželio 29 d. 

..Žinokite kodėl mano vardas 
Snaigė?" suriko vadovė Auksė. 
Taip ir prasidėjo Talentų 
vaka ra s amf i tea t re kitoje 
Spyglio ežero pusėje. Stovyklau
tojai dainavo, skambino piani
nu, grojo muzikinia is in
strumentais ir vaidino. Kūry
bingi vir tuvės darbuotojai 
(Audra Bale išy tė , Keith 
Dukavičius ir Tomas Žukaus
kas su sekretorės Ritos ir 
vadovo Kazio pagalba) prisidėjo 
prie programos su virtuvinių 
instrumentų ansambliu. Vado
vai taip pat pasirodė su Lėlių 
teatru. 

Negalima kalbėti apie Talen
tų vakarą nepaminėjus vadu 
Kario ir Aido.Jie buvo žymūs 
lietuviai direktoriai, kurie, su 
savo asistentės Snaigės pagal
ba, ieškojo naujų žvaigždžių 
„Holywoodui". Bet kažin kodėl 
tie direktoriai tiktai bernus 
stovyklautojus mėgo?! 

Po programos svetainės pa
stogėje vyko šokiai. Šokome, 
prakaitavome iki atėjo laikas 
vėl kristi į lovas poilsiui. 

Kristina Liaugaudai tė 

ANTRA SAVAITĖ 

Sekmadienis , birželio 30 d. 

Sekmadienį stovyklautojai tu
rėjo progą truputį ilgiau pamie 
goti. Rytas prasidėjo skaniais 
pusryčiais ir vėliavų pakėlimu. 
Vienuoliktą valandą visi sto
vyklautojai ir vadovai susirinko 
salėje. Venta Norvilaitė ir 
Krista Šilimaitytė paskaitė 
savo parašytas temas, kurios 
laimėjo pirmą ir antrą vietas 
MAS CV skelbtame konkurse. 
Vėliau išklausėme šv. Mišias. 
Po pietų visi keliavome į kitą 
pusę Spyglio keletą valandų 
praleisti ant pležo, maudyda-
miesi, draugaudami ir šneku 
čiuodami. 

V a k a r i e n ę v a l g ė m e p r i e 
laužo. S tovyklauto ja i kepė 
dešreles, bulves ir minkštukus. 
Po vėliavų nule id imo, visi 
susirinko prie Baltųjų rūmų ir 
vakaras tęsėsi žaidžiant „Vė
liavėlės". Vakarą baigėme gies
me „Kaip grįžtančius namo 
paukščius" ir skaniais naktipie
čiais. 

Ingrida Martinkutė 

Pi rmadien i s , l i epos 1 d. 

Visi anksti atsikėlėme, kad 
galėtume sočiai pavalgyti pus
ryčius. Mums reikėjo kuo 
daugiau energijos sukaupti to
limai kelionei į Wamplers ežerą. 
Kai kurie stovyklautojai su 
vadovu Hariu planavo visą 
aštuoniolikos mylių (devynios 
mylios į vieną pusę) kelią 
nubėgti. 

Žygį pradėjus buvo debesuota, 
bet vėliau pasidarė labai graži 
ir saulėta diena. Gerai nusiteikę 
pradėjome žygiuoti. Pakeliui 
buvo pora progų sustoti ir 
išgerti vandens. Pasiekę Wamp-
lers ežerą maudėmės ir skaniai 
pavalgėme pietus. Po valandos, 
buvo laikas grįžti į Dainavą. 
Kelias grįžtant atrodė daug il
gesnis, daugelis mūsų labai 
pavargome. Grįžę Dainavon nu-
simaudėme ir pavalgėme naujos 
šeimininkės Dainos Tatarūnie-
MS paruoštą vakarienę. Kai 
kurie stovyklautojai aplankė 
naujos slaugės Dalios Lietuv-
nmkienės ambulatoriją. Vaka
re, apsnūdę žiūrėjome filmo, o tą 
naktį saldžiai miegojome. 

Julija Pranaltytė 

Būrel is moksleivių ateitininku pasiruošė žaidimui Dainavos stovykloje. Iš k.: Vytas Žemaitai
t is , Rimas Putrius, Rimas Gecevičius, Ner ius Landys, Moacir de sa Pereira , Marius Pauhkas 
ir A r a s Alekna. 

Nuotr. R i m o s Po l ika i t y t e s 

v a l g ė . Tą vakarą buvo Blogio laužas. 
Visi būreliai turėjo sukurti 
daiktą, kuris simbolizavo blogį 
Dainavoje ir jį sudeginti lauže. 
Vaidinimėliais turėjome pra
juokint i Dainavos „šešėlį". 

liūs kitoje ežeru pusėje. Vadovai 
mus suskirstė į aštuonias ko
mandas žaidimui „Taškų taš
kai". Buvo aštuonios stotys, 
kurias turėjome aplankyti ir 
užsidirbti taškus. Mano koman-

Jeigu jį patenkintume savo da laimėjo aštuntą vietą! Po to. 
pasirodymais, tai jis pavirstų į maždaug valandą šokome pasto-
gėr į . Po smagaus laužo. gėje. Baigę, šokti, ėjome prie 
sukalbėjome maldą ir ėjome vandens pamatyti fejerverkų 
miegoti. spektaklį . Po spektak l io 

Petras Vainius sukalbėjome maldą ir ėjome 
miegoti. 

Treč iad ien i s , liepos 3 d. Petras Vainius 

Kas iš tikrųjų valdo mūsų Penktadienis , l iepos 5 d. 
asmenišką gyvenimą? Kaip 
siejasi drąsa su mūsų kasdieniu 
gyvenimu? Šį rytą, kun. An
tanas Saulaitis bandė mums 
šiuos klausimus atsakyti. Kar
tu žiūrėjome filmą „Whose Life 
is it Anyvvay", kuris vaizdavo 
energingo skulptoriaus gyveni
mą po didelės nelaimės. Filmas 
rodė kaip jis, visiškai parali-
žuotas, viską prarado: meilę, 
viltį ir drąsą. Išgulėjęs metus 
ligoninėje ir negalėjęs padaryti 
jokių kitų sprendimų apie savo 
ateitį, jis teisėjo prašė, kad 
gydytojai ir slaugės paliktų jį ir 
leistų jam numirti. 

Išsiskirstę į būrelius, piešėme 
p l a k a t u s , kuriuose atvaiz
davome savo įspūdžius apie 

Prez. A. Stulginskio moksleivių a te i t in inkų kuopa savo švente pradėjo šv. 
Mišiomis Palaimintojo Jurg io Matulaičio misijoje, Lemonte. Iš k. I eil. — Lora 
Krumplytė. Viktorija Zvinakytė . J a n i n a Braune ir Monika Gylytė. 

Nuotr. I n d r ė s T. 

Ant rad ien i s , l iepos 2 d. 

Šiandien Dainavos stovyklon 
apsilankė dr. Lukoševičienė ir 
jos duktė Kurienė iš Toronto. 
Jos p ravedė d i skus i j a s ir 
paskaitą apie problemas su 
kuriomis šių dienų jaunimas 
susiduria. Stovyklautojai susi
skirstė į būrel ius, kuriuose 
sugalvojo s e p t y n i a s juos 
varginančias problemas. Šios 
problemos galėjo būti asmeniš
kos ar bendros, susijusios su bet 
kuria gyvenimo sritimi. Tų 
problemų pavyzdžiai buvo nar
ko t ika i , d r a u g y s t e s , blogi 
įpročiai ir šeimos santykiai. To
liau, būreliai sukūrė vaizdus, 
rodančius savo įvairias pro 
blemas. Vaidinimėliu pabaigoje 
turėjo būti surasta problemos 
esmė ir jos išsprendimas. Po pa
sirodymų, p Lukošoviečienė dar 
panagrinėjo ki tas jaunimo pro 
blemas 

Mėta Isindytė 

filmą. Po pietų, su ta pačia 
grupe vaidinome kun. Saulaičio 
išdalintas kasdienines proble
mas. Paskui išklausėme šv. Mi
šias. 

Po vakarienės pastebėjome, 
kad stovyklavietėje visur buvo 
iškabinti plakatai su ištrauko
mis iš Šv. Rašto ir Čiurlionio 
paveikslais. Kiekvienas turėjo
me progą perskaityti šias iš
t raukas apie drąsą ir ištvermę, 
apie jas pagalvoti. Susirinkę 
kartu, salėje žiūrėjome kun. 
Saulaičio skaidres iš Lietuvos. 
Nors kun. Antanas praleido su 
mumis tiktai viena dieną, mes 
daug ką iš jo išmokome apie 
savo ir kitu gyvybės vertę. 

lAiura Lapšytė 

Ketvir tadienis , liepos 4 d. 

Liepos 4 d prasidėjo normalia 
eiga. J i iš kitų dienu skyrėsi 
savo vakarine programa - JAV 
nepriklausomybės šventės ba-

Po pusryčių stovyklautojai 
paskutinį kartą išsiskirstė į 
savo darbo būrelius. Vėliau 
rytą, vyko Astronomijos užsiė
mimo būrelio „Kiaušinienės 
konkursas", kiaušiniai buvo 
metami pro Baltųjų rūmų antro
jo aukšto langą. Tikslas šio 
žaidimo buvo išsaugoti jų 
kevalus, kad jie nesudužtų. Per 
sporto žaidynes, vadovai smar
kiai „sumušė" stovyklautojus, 
jų nepasigailėdami. 

Vakare buvo Susikaupimo 
vakaras. Ramiai klausėmės 
muzikos ir stebėjome pasirody
mus apie Kristaus palyginimus. 
Šv. Mišios buvo aukojamos 
žvakutėmis apšviestoje salėje. 
Po naktipiečių, mergaitės ir ber 
niukai išsiskyrė, trumpai pra
leisdami laiką kartu, pasidalin
dami mintimis ir įspūdžiais. 

Mėta Landyte 

Šeštadienis, liepos 6 d. 

Štai paskutinė, bet gal ir svar
biausia, stovyklos diena. Šešta
dienio ryta įvyko Moksleivių 
ateitininkų sąjungos 1991 m. 
vasaros stovyklos suvažiavims. 
Suvažiavimui pirmininkavo 
Aras Norvilas, sekretoriavo 
Vytas Žemaitis, Krista Šili
maitytė ir Julija Pranaitytė. 
Moacir d^SaPareira, kur is 
pasiruošė tapti pilnateisiu 
moksleiviu ateitininkų stovyk
los metu, davė Moksleivio ateiti
ninko įžodį. (Jį anksti tą rytą 
egzaminavo Aidas Palubinskas 
ir Rima Polikaitytė). Sukalbėję 
Ateitininkų credo, išklausėme 
įvairių moksleivių kuopų veik
los pranešimus. Toliau sekė MAS 
Centro valdybos pirmininko 
Audriaus Polikaičio pranešimas 
ir sveikinimai. Balsavimo būdu 
suvažiavimas priėmė atnaujintą 
Moksleivių ateitininku sąjun
gos Statutą. 

Po pietų ir maudymosi, girdė
jome Radijo užsiėmimo būrelio 
paruoštą radijo valandėlę. 
Sekdami Dainavos žemėlapį ap
lankėme Meno užsiėmimo bure 
lto darbus, kimšome drabužius 
į lagaminius, ruošėmės iškil
mingai vakarienei ir šokiams. 
Nors šokiai tą vakarą labai 
vėlai 'anksti rytą?!) baigėsi, 
moksleiviams buvo galima 
praleisti net ir paskutine naktį 
kartu valgykloje. Jie kortavo . 

kalbėjos i , vaige, žiurėjo 
stovyklines nuotraukas.. . Ir 
pagaliau nuėjo trumpai pamie
goti. 

RP 

Sekmadien i s , l iepos 7 d. 

Iš barakų išsikrautstę, susi
rinkome paskutinį kartą vėlia
vų aikštėje. Nuleidus vėliavas, 
Audrius Polikaitis MAS CV 
vardu padėkojo visai stovyklos 
vadovybei ir stovyklautojams už 
gerą nuotaiką ir prisidėjimą 
prie Centro valdybos paruoštos 
stovyklinės programos. Visi 
gavo puikų stovyklos laikraštėlį 
„Po Dainavos stogu"", jį skaitė 
ir jame rašė draugams atsisvei
kinimo laiškelius. Stovyklauto
jai pamažu iš Dainavos išsis
kirstė, iškeliavo pro Dainavos 
vartus namo į moksleivių atei
tininkų kuopas savo miestuose. 

Garbe Kristui! 

(Surinko Rima Polikaitvtė* 

DR. JANINA JAKŠEViČIUS 
JOKŠA 
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Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 VVest B u r l i n g t o n . te l . (708) 5 1 2 - 0 0 8 4 
Wastmont , IL 

Valandos pagal susitarimą 

I G N A S G . L A B A N A U S K A S . M . D . 
Soeaalybe -- Kaulą, i s^nar-u 

ligos T chirurgija 
Holy Cro%%. 2791 W 68 St . Chicago 

Tel (312) 471-5S73 
9830 S R'dg«!a'-d. Cnir.ago R'dge. IL 

Tet. (708) 423-0313. 425 93S3 
ValanCos pagal sus'tanmą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
T e l . (1 312) 735 7 7 0 9 

? i 1 E I27st St 
l ' . mon t . IL 60439 

Tai . (708) 257 2285 
Pagal sus i t a rm^ 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 3 5 6 S. Roberts Road 

H l c k o r y H l l l s 

M L (708) 598 2131 

Valandos pagal SMSrtanmą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
'.. v . • . A . ' A . . A S M CHIM •- ,•'. 

Femtly M«a.c»l CHntc 
217 C 127 St. - Lamont IL »0439 
PnMauso Pa'os Cof"T>jrvtv Hosr i 

S'ive- C'oss Hospitai 
Valandos pagal susitari"" ,i 

Tel (708) 257 2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T e l . ( 1 3 1 2 ) 7 8 7 - 7 5 7 5 
5 7 8 0 Archer Ave . 

(6 blok .T i vakarus nuo Oce 'O Ave | 
Valandos pagal susitar imą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytoiai ir ch i r u r ga ' 
Anestezi jos Ir s k a u s m o 

gydymo spaclaMatal 
Sherman ligonine Flgm IL 

Tai . 708 -888 -8976 
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2 5 5 5 W. L i n c o l n H w y . (Hwy. 3 0 ) 
O lympla Flolds. I I I . 
Tat . (708) 7 4 8 - 0 0 3 3 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nu imami kabinete) 
Pr ik lauso Holy Cross ir Christ l igoninėms 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD M E D I C A L BUILOING 

8 4 4 9 S o . Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos paq<*l susitarimą 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

OR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN B E U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensin inkam* nuolaida 

4007 W . 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbert, LaGranga, IL. 
Tai . (708) 352-4487 

Cardiac D,ag nosis. Ltd. 
Marquette Medical Bui ld ing 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
CESAR J. HERRERA, M.D. 

šird ies ir Kraujagyslių L igos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708 ) 584-5527 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
6 1 3 2 S. Kedzle . CMcago , III. 

Te l . (1-312) 925 -2870 
1185 Dundee A v a . , Elgln, I I I . 80120 

Tat. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė v idaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5 5 4 0 S. Pulaskl Road. 
T a i . (1 -312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . ant ' penkt. 12-3 v p p . ketv. 2 7 v v 

Re'kalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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1 mylia Į vakarus nuo Har lem Ave. 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos paga l susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto ja 

3315 V/. 55 S i . . Chicago. IL 
T e l . (1 -312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hilis. 
T e l . (708) 598-8101 
Vai pac|.»l susit.-inmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akin ius 
2618 W . 71 ( t St . 

Tai . ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą 

P a l o * Vision Center, 7152 W . 127th St. 
Palos Hgls, III Ketv vai 3-6 v v 
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Jubiliejaus proga prisiminkime 

JĖZUITAI - LIETUVOS 
ŠVIETĖJAI 

Liepos 31 baigiasi jėzuitų, 
Jėzaus Draugijos (S.J.), jubi
liejiniai metai. Buvo minimos 
dvi sukaktys: 500 metų nuo 
jėzuitų ordino įsteigėjo šv. Ig
naco Lojolos gimimo (1491) ir 
i 50 metų nuo ordino įsteigimo 
r popiežiaus Pauliaus III bule 

Regimini militantis Ecclesiae or
dino patvirtinimo. Pradžioje 
jėzuitai labiausiai reiškėsi kaip 
keliaujantieji misininkai, vėliau 
kaip mokytojai bei jaunimo 
auklėtojai . Pagal praėjusių 
metų statistiką visam pasauly 
yra 24,421 jėzuitas, iš jų 17,219 
kunigų, 4,152 klierikai ir 3,050 
brolių. Europoje jų yra 8,872, 
Šiaurės Amerikoj 5,315, Lotynų 
Amerikoje 3,582, Afrikoje ir 
Azijoje 6,552. Trečdalis jų dirba 
universitetų ir kitų aukštųjų 
mokyklų dėstytojais, gimnazi
jose, institutuose, specialiose 
mokyklose mokytojais ir auklė
tojais. Universitetinio lygio 
mokyklų jėzuitai išlaiko 177, 
gimnazijų — 356; kitos įvairaus 
tipo mokyklos. Be to, jėzuitai 
visuose kraštuose leidžia daug 
moksl inių ir popul iaresnio 
turinio žurnalų. Jėzaus Draugi
jos veikla yra tokia didelė ir 
į taka stipri, kad daugely šalių 
susilaukė kruvinų persekioji
mų, kaip Paryžiuje (1871), Kini
joje, Sirijoje, Madagaskare , 
Meksikoje, Sovietų užimtuose 
k ra š tuose (nuo 1940). Net 
lokiuose kultūringuose kraš
tuose kaip Skandinavija, tik 
neseniai panaikintas įstatymas, 
kad ,jėzuitai netoleruojami". 
J au anekdotu liks 1969 Vilniu
je išleistam Tarptautinių žodžių 
žodyne netolerancijos pavyzdys, 
neištrinamas liapsusas: „Jėzui
tas...organizacija, vadovaujama 
Komos popiežiaus, visuomet tar
navo juodžiausiai reakcijai: savo 
tikslų siekdami, jėzuitai nesi-
biaurėjo jokiomis priemonėmis 
— nevengė apgaulės, veidmai
nystės, šnipinėjimo, žudymų... 
Vatikano, Amerikos ir kitų im
perialistų įrankis — įnirtingai 
kovoja prieš taikos, demokrati
jos ir socializmo stovyklą... Jė
zuitas veidmainys, klastingas ir 
dviveidis žmogus..." 

Jėzuitai Lietuvos švietimui 
davė labai daug. Vilniaus vys
kupas Valerijonas Protasevičius 
juos pakvietė 1569. Po 10 metų 
j ie jau įsteigė pirmą rytų 
Europoj aukštąją mokyklą. 
Vilniaus akademiją, vėliau 
gavusią universiteto vardą. 
Akademijoj ir universitete dėstė 
žymūs vakarų Europos moksli
ninkai, ir mokslo lygis buvo 
aukštas, kaip ir kitų senesnių 
universitetų. 

Jėzuitų skaičius Lietuvoje 
smarkiai didėjo. 1782 Lietuvos 
provinci ja i p r ik l ausė 982 
jėzuitai, kurių trečdalis buvo 
kunigai. Provincija turėjo šalia 
Akademijos 21 kolegiją, 8 rezi
dencijas, 44 misijų stotis. 1755 
metais buvo 1114 jėzuitų. Dėl 
visokių intrigų ir spaudimo po
piežius Klementas XIV 1773 
m e t a i s p a n a i k i n o jėzui tų 
ordiną, tačiau Rusijos carienė 
Kotryna II apie panaikinimą 
skelbt i neleido, tai buv . 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tystės rytinėj daly, Gudijoj, 
jėzuitai veikė, ir jiems vadovavo 
lietuviai jėzuitai. Popiežius Pi
jus VII klaidą atitaisė, 1814 
metais jėzuitų ordiną atkūrė. 

1919 pal. Jurgio Matulaičio 
pastangomis vokietis jėzuitas T. 
Fr. Muckermann Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčioje pradėjo 
k u n i g a u t i . Tač iau ordino 
atkūrėju buvo T. Benediktas 
Andriu.ška. Lietuvių jėzuitų 
buvo vos keli. tai jiems padėti 
buvo pakviesti vokiečiai kuni
gai , ir Lietuvos provincija 
priklausė vakarinės Vokietijos 
provincijai. Atsiųstiems vokie
čių jėzuitams vadovavo T. Jonas 
Kipas. 1923 Kaune buvo atida-
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ryti jėzuitų namai, o po metų 
pradėjo veikti ir gimnazija. 1930 
a tkur iama Lietuvos jėzuitų 
viceprovincija. 1940 provincijai 
priklausė 23 kunigai (16 lietu
vių ir 7 vokiečiai). Iš tų 
pasišventusių dirbti Lietuvai 
svetimtaučių ypač pažymėtinas 
vadovavęs jėzuitams T. Jonas 
Kipas, turėjęs didelį autoritetą 
ir gerbiamas visuose sluoks
niuose, ir t ik prieš kelias 
savai tes mi ręs T. Karolis 
Fulstas. Fulstas buvo tobulai 
išmokęs lietuvių kalbą, kalbėjo 
be jokio svetimo akcento; kaip 
mokytojas buvo nepamainomas, 
mokinių mylimas, sugebėjęs 
sunkias lotynų ar vokiečių 
kalbų gramatikos taisykles mo
kiniams kuo lengviausiai per
duoti. 

Šiame krašte, ypač Chicagoje, 
jėzuitų didžiausias nuopelnas 
yra Jaunimo centro pastatų 
statyba. Jaunimo centrui jau 34 
metai. Čia visa lietuviškoji 
veikla. Iki nebuvo Jaunimo cen
tro, šeštadieninės lietuvių mo
kyklos neturėjo pastovios vietos, 
kasmet buvo mėtomos iš vienos 
parapijos į kitą. Pastačius J.C. 
rūmus, vietos užtenka trims mo
kykloms — Dariaus Girėno 
pradinei mokyklai, Chicagos 
Aukštesniajai ir Pedagoginiam 
lituanistiniam institutui. Tris 
didelius, skoningai įrengtus 
kambarius turi Čiurlionio gale
rija; Pasaulio lietuvių archyvas 
ir Li tuanis t ikos tyrimo ir 
studijų centras užima keliolika 
kambarių su savo biblioteko
mis, muzikologija, medicinos, 
foto ir kitais muziejais. Didžioji 
Jaunimo centro salė nuolat nau
dojama suvažiavimams, koncer
tams, vaidinimams, vestuvių ir 
kitoms puotoms, šokiams. Yra 
mažesnė salė kitiems reika
lams. Patalpos naudojamos ir 
posėdžiams, susir inkimams, 
k u r s a m s , repeticijoms. 
Populiariausia vieta — kavinė, 
kur kas savaitę ar ir dažniau 
vyksta vakaronės, filmų de
monstravimai, o sekmadieniais 
po pamaldų jėzuitų koplyčioje 
pasidarė būtinybė prie kavos 
puodelio pabuvoti kavinėje, 
papolitikuoti. Kur čikagiečiai ir 
jų svečiai būtų pasidėję, kur jie 
rastų antruosius namus, jeigu 
nebūtų Jaunimo centro? 

1982 išleistam jubiliejiniam 
leidiny Čikagos Jaunimo cent
ras 1957-1982 skaitome, kaip 
tas lietuvybės centras buvo 
kuriamas, su kokiu pasišven
timu keli jėzui tų kunigai 
keliavo po visą Ameriką ir rinko 
pinigus ne sau, bet lietuviškam 
reikalui, Jaunimo centro sta
tybai. Dabar tomis patalpomis 
kasdien naudojamės, kartais 
pakritikuojame, kad gal ne 
viskas taip, kaip norėtumėm, 
bet retai prisimenam, kam už 
tuos patogumus turime būti 
dėkingi. Retai pagalvojame ir 
kaip s u n k i a i ekonomiškai 
verčiasi tų patalpų statytojai. 
Lankydamiesi sekmadieniais jų 
patogioje koplyčioje į dėžutę 
įmetam vos vieną žaliuką. 

Atsikuriančioj Lietuvoj gy
vuoja ir jėzuitai. Šv. Kazimiero 
bažnyčia Vilniuje jau veikia; 
veiks prie jos ir gimnazija. 
Kauno bažnyčia okupantų buvo 
ne tik a t imta ir paversta 
sandėliu ar kažkuo, bet ir labai 
sujaukta, apgriauta. Daug, oi 
daug reikės darbo jai ir prie jos 
esančiai gimnazijai atstatyti. 

Lietuvių jėzuitų labai nedaug. 
Amerikoj tik 10 kunigų ir 3 
broliai, Italijoj 4 kunigai . 
Urugvajuj 2, Kanadoj ir Indijoj 
po vieną, Afrikoj vienas brolis. 
Džiaugiamės jų nuveiktais 
Bažnyčiai ir Lietuvai darbais. 
Kad jų darbai milžiniški, pa
tvirtina ir Lietuvos priešai, 
jėzuitus koneveikdami. Neduok 
Dieve,jei girtų. 

RIMAS ČESONIS 

Tokiu tai pavadinimu JAV 
ambasadorius Kampelmanas 
s k a i t ė paska i tą Vi ln iaus 
universi tete gegužės 23-čią 
dieną. Nors tema gal ir ne nau
ja, tačiau prelegento ilgametis 
vaidmuo Europos Saugumo ir 
bendradarb iav imo proceso 
vystymesi priduoda jo žodžiams 
išskirtinės reikšmės. Kaip ži
noma, šis procesas yra kilęs iš 
Helsinkio Baigiamojo akto ir 
šiuo metu pradeda įgyti vis 
garsesnį balsą rytų-vakarų 
dialoge. 

Ir taip atsitiko, kad remiant 
Pasaul io Lietuvių Bend
ruomenės ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy
boms, ambasadorius Kampel-
man apsilankė Lietuvoje, buvo 
pakviestas Vilnaus universi
teto. Man teko jį toje kelionėje 
palydėti. 

Nuostabaus grožio istorija 
pulsuojančioje Universiteto 
patalpoje prabilo Kampelman į 
studentus ir profesūrą. Trumpo
je įžangoje pastebėjo, kad 
Vilniaus universitetas, kaip ir 
jis, turėjo ryšius su jėzuitais. 
V ienas iš is tor inės per
spektyvos, o kitas kaip garsios 
mokslo institucijos Amerikoje — 
Georgetown univers i te to 
patikėtinių tarybos narys. Ir 
taip pat, kad šis yra jo pirmas 
vizitas Lietuvoje ir šiame is
toriniame Vilniaus mieste, 
k u r i s daugelį metų buvo 
Europos kultūros ir mokslo cen
tru. O šiandien jis yra gyvas 
įrodymas žmogaus kilnumo ir 
demokratijos išsivystymo iš 
totalitarinio brutalumo griu
vėsių. Pasaulis žiūri šiandien į 
Vilnių kaip bandymą judėjimo i 
laisvę. Ir stebi, ar gaus pri
tarimo iš dabartinių Sovietų 
Sąjungos valdytojų, ar ir toliau 
patirs tik pasipriešinimą jų 
aspiracijoms. Pasaulis ir istorija 
teistų valdytojų vertę ir įsiparei
gojimus pagal jų veiksmus 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos lais
vės siekimuose. 

Toliau, ambasadorius su
glaustai suminėjo savo buvu
sias ir ateities pareigas JAV 
diplomatinėje tarnyboje. Nuo 
1980 iki 1983 jis vadovavo JAV 
delegacijai Madride ir tokias 
pačias pareigas ėjo pereitais 
metais vykusioje konferencijoje 
Kopenhagoje. Prieš porą sa
vaičių matėme jį Ženevoje atsto
vaujant JAV Ekspertų konfe-

Rimties valandėlei 

TURTUOLIS IR ELGETA 
LOZORIUS 
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rencijoje, kurioje buvo svars
tomos tautiniu mažumų pro
blemos. O šį rudenį jis bus 
pirmininkas Amerikos dele
gacijos Maskvoje, kur vyks 
didesnio masto, ir t u r b ū t 
daugiau reklamos gausianti 
konferencija, pavadinta ..Žmo
giškoji dimensija". 

Taip p a t užsiminė, kad 
1985-1989 metų laikotarpyje 
buvo vyriausiasis JAV delega
t a s Ženevoje branduol in ių 
ginklų sumažinimo derybose su 
Sovietų Sąjunga. Šiame straips
nyje norėčiau tik suminėti tas 
vietas iš Kampelmano paskai
tos, kuriose specifiniai minėjo 
Lietuvą. 

Palietęs komunikacijos ir in
formacijos kontrolės svarbą 
diktatūroms, jis papasakojo. 
kaip Madride jis smarkiai kri
tikavo sovietų delegatą dėl jų 
t rukdymo vakaru radi jo 
transliacijoms. Ir jam įrodė, kad 
tokie veiksmai pažeidžia 
Helsinkio Baigiamąjį aktą . 
Rusas to ir nepaneigė Jis tik 
juokingai tokius trukdymus 
gynė, pasiremdamas argumen
tu, kad jiem nepatikdavo kas 
buvo transliuojama. „Aš jiems 
sakiau tada. ir tikiu dabar, kad 
totalitarine- valdžios reikalau
ja informacijos monopolio savo 
egzistencijas i š l a i k y m u i . 
Komunikacijos revol iuci ja , 
tačiau, padarė tokią informa

cijos kontrolę beveik neįmano
ma. Pasaulis bematant sužino, 
kai pirmas priešiškas tankas 
pradeda judėti Vilniaus link", 
kalbėjo Kampelmanas. 

Vienoje vietoje ambasadorius 
gan nekaltai išsitaria, kad jis 
neturi intencijos duoti Kremliui 
patarimų, bet tuojau blyksteli 
žodžiais. apka l t indamas 
sovietus, kad jie patys padidina 
savo bėdas, nesutikdami iki da
bar, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teisė į laisvę yra visiškai 
kitokios prigimties nei kitos jų 
krizės tautybių reikaluose. Pa 
baltiečių klausimas yra labai 
paprastas. Sovietų Sąjunga jėga 
pagrobė Pabaltijo valstybes, 
kaip pasekmė neteisėtos ir 
nemoralios sutarties. Kadangi 
ta sutartis yra nemorali ir ne
teisėta, tai ir vaisiai tokios 
sutarties, šiuo atveju prievarta 
su šautuvo grėsme, yra 
nemorali ir neteisėta. 

Užsimena Kampelman ir apie 
vis turinčias įvykti derybas tarp 
Baltijos kraš tų ir Sovietų 
Sąjungos, pastebėdamas, tačiau, 
kad derybos turi būti pagrįstos 
supratimu, kad Baltijos kraštų 
aneksacija buvo neteisėta. 
Reikalingas yra naujas teisinis 
ir moralinis santykiavimas. 

Su aiškiai paaštrėjusiu tonu. 
ambasadorius šitaip kalba apie 
tragiškuosius sausio 13-tos 
įvykius: ..Sovietų Sąjungos pre-

Trumpai pasakius,pagrindinė 
mintis yra tokia: vargas negai
lestingiems turtuoliams, palai 
minti beturčiai, jų padėtis 
pasikeičia amžinajame gyveni
me. 

Pirmiausia susipažinkime su 
aplinkybėmis, kuriose šis paly
ginimas Viešpaties buvo pasa
kytas. Kai Jėzus pasakė palygi
nimą apie apsukrų prievaizdą, 
tą palyginimą taip užbaigė: 
„Negalite tarnauti Dievui ir 
pinigui" (Lk.15,13). Evange
listas Lukas tuoj prideda: ..Visa 
tai girdėjo godūs pinigų farizie
jai ir šaipėsi iš Jėzaus" <Lk. 
15,14). Jie, t iesa, duodavo 
išmaldas, tačiau tik tam, kad 
būtų žmonių matomi ir giriami. 
Dėl to Jėzus ir pasakė, kad , j ie 
jau atsiėmė užmokestį" (Mt. 
6,16). 

Taigi fariziejai, girdėdami 
Jėzų mokant, kad už gerus dar
bus užmokesčio arba atlyginimo 
reikia laukti būsimajame gyve
nime, juokėsi iš tokio mokslo. 
Fariziejai turėjo pagrindo pa
juokti Jėzaus mokslą, nes 
Viešpats ne kartą apie juos yra 
labai griežtai pas i sakęs , 
pasmerkęs jų elgesį, pavadin
damas juos pabaltintais antka
piais, viduje pilnais mirusiųjų 
kaulų ir visokių nešvarumų: 
,,Taip ir jūs, kalbėjo Jėzus, iš 
paviršiaus atrodote žmonėmis 
teisūs, o viduje esate pilni veid
mainystės ir nedorumo" (Mt.23. 
28). Dievas pažįsta žmonių 
širdis. Tai.ką žmonės aukština, 
vertina. Dievo akyse yra bjauru. 
Kaip amžinajame gyvenime bus 
pažeminti išdidūs, dėdamiesi 
pamaldžiais, veidmainiai, turtų 
godūs, vargšus niekinantieji 
fariziejai, Jėzus pavaizduoja tur-
tuolio ir vargšo Lozoriaus 
palyginimu. 

Tas palyginimas taip skamba: 
„Gyveno kartą vienas turtuolis. 

zidentas. bandydamas atsiriboti 
save ir savo Nobelio Taikos 
premiją nuo tų žiaurių tele
vizijos vaizdų sausio 13-tąją. 
sako. kad jis nieko nežinojo apie 
tuos įvykius. Aš nenorėčiau abe
joti jo žodžių tikrumu, bet pra
dedant su prielaida, kad aš 
gyvenantis VVashingtone. dau
gelį tūkstančių mylių nuo čia. 
sužinojau apie ši begėdiška So
vietų smurtą sausio 13-tą, tai 
Sovietų prezidentas būtų turėjęs 

(Nukelta j 4 psl) 

Jis vilkėjo purpuru ir ploniausia 
drobe ir kasdien ištaigingai puo
taudavo. O prie jo rūmų vartų 
gulėjo votimis aptekęs elgeta, 
vardu Lozorius. J is t roško 
nuraminti alkį bent trupiniais 
nuo turtuolio stalo, bet tik šunes 
atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai 
elgeta mirė ir buvo angelų 
nuneštas į Abraomo prieglobstį. 
Mirė taipogi turtuolis ir buvo 
palaidotas. 

Atsidūręs pragaro kančiose, 
turtuolis pakėlė akis ir iš tolo 
pamate Abraomą ir jo prieglobs
tyje Lozorių. Jis sušuko: ,Tėve 
Abraomai, pasigailėk manęs! 
Atsiųsk čionai Lozorių, kad. 
suvilgęs vandenyje galą piršto, 
atvėsintų man liežuvį. Aš bai
siai kenčiu šitoje liepsnoje'. 
Abraomas atsakė: .Atsimink, 
sūnau, kad tu dar gyvendamas 
a t s i ėmei savo gėrybes , o 
Lozorius — tik nelaimes. Todėl 
jis susilaukė paguodos, o tu ken
ti. Be to, tarp jūsų įr mūsų šioji 
neperžengiama bedugnė, ir 
niekas panorėjęs iš čia negali 
nueiti pas jus, nei iš ten persi
kelti pas mus. 

Tas vėl tarė: .Tai meldžiu 
tave, tėve, nusiųsk jį bent į 
mano tėvo namus: aš gi turiu 
penkis brolius, — tegul juos 
įspėja, kad ir jie nepatektų į šią 
kančių vietą". Abraomas atsilie
pė: ,Jie tu r i Mozę bei pranašus, 
tegul jų ir klauso!" O anas 
atsakė: .Ne. tėve Abraomai! Bet 
jei kas iš numirusiųjų nueitų 
pas juos. jie atsiverstų". Tačiau 
Abraomas t a r ė : .Jeigu jie 
neklauso Mozės nei pranašų, tai 
nepatikės, jei kas iš numirusių 
prisikeltų" (Lk. 16. 19-311. 

Neklausymas Mozės ir prana
šų yra atkaklus priešinimasis 
tiesai — viena iš nuodėmių 
Šventajai Dvasiai, apie kurias 
Jėzus sakė, kad jos neatleidžia
mos (plg.Mk.3.29>. Kokia svar
ba yra Mozės ir pranašų < Seno
jo įstatymo) matyt i iš Jėzaus 
žodžių: ..Greičiau dangus ir 
žeme pražus, negu iš įstatymo 
iškris bent vienas brūkšnelis" 
'Lk.16.17). Taigi naujojoje Dievo 
karalystėje neišmetamas iš įsta
tymo nė mažiausias brūkšnelis. 
Moralinė įstatymo vertė pasilie
ka, ji dar susit iprinama ir 
išlaikoma. Taigi Mozės ir pra
našų reikia klausyti. Godūs ir 
negailestingi fariziejai viso to 
nepaisė. 

J . V. 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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Tai bukaprotiškos santvarkos rezulta'ai. Per 

dvylika viešpatavimo metų, maršais, šūkiai-, direkty
vomis ir rūkstančiais kacetų kaminais pripumpavo tau
tai drausmę. Humaniška artimui meilė ir šnma ne
egzistuoja net ir savam kraštiečiui. Iš pamatų 
deformuotas tautos charakteris... 

Tokių faktų nuotaikoje užbaigėme to vak 
mojimus. Besnūduriuodami prie stalų šiltojt 
laukėme — su kokiomis naujienomis prisi-
tant is rytas. 

:o apdū-
: įtalpoje 
;vs auš-

Idant skaitytojui arba istorikui tyrinėjai 
meto buities įvykius jie būtų pilnesnį ir aisk 

traukiu dienoraštinę formą ir suku kaleido-4; 
metų pirmyn. 

Jau lagerinės epochos žydėjime. 1947 m I 
bėgėlių stovykloje, dr. Jonas Paukštys, bir. 
mečiu Darbo Tarėjas Lietuvoje, pasakojo ma? 
apie revoliucionierius kareivius. Girdi: 

— Kartą į Lietuvių sąjungą atėjo grup-
dainuodami revoliucines dainas. Tai buvo 1 
išbėgome iš raštinės ir išsislapstėme griuv' 

— Taip sakant nusigandote mano v i 
grupės, p. daktare? Mes su kariška daina at> 
giedrinti jūsų prislėgtą nuotaiką Berlyno grii 
o j ie mat, revoliucionieriais mus pravard/ 

— Tai tu ten buvai? — Labai nustebęs 
— Jdomu, kas pačiam suteikė tokias teises a 
kas dainas dainuoti?! Berlynas buvo pilnas !:• 

am ano 
-ni, per 
ną pora 

ildospa-
ca naciz-
• pizodėlj 

^areivių, 
su. Mes 

-įuose. 
dovautos 

me pra-
; esiuose. 
. ja. 

klausė. 
i ivokiš 
• iviškai 

kalbančio gestapo. Jei būtų nugirdęs, tai ne tik jus, bet 
ir mus sugrūdę į kacetus arba prie duobės. Kas tai matė 
dainuoti tokias dainas, teršti lietuvių vardą ir dar 
Berlyne! 

— Matai, kariuomenėje taip jau priimta, p. 
daktare. Kas pavedė vadovauti daliniui tas automa
tiškai suteikė visus įgaliojimus ir atsakomybę už 
grupės saugumą ir jos veiksmus. 

Dėl dainų aš jam pateikiau tokį epizodėlį. Iš rytų 
fronto sutikti kariai pasakojo, kad jų bataliono vokie
tis viršila kiekvienai progai pasitaikius versdavęs juos 
dainuoti. Pavargę ir be nuotaikos kariai, kovojantys už 
svetimus interesus užtraukdavo: 

Bereik. motinėle, mane auginai. 
bereik mažutėlį nepaskandinai. 
Reikėjo nunešti į pamarėli. 
reikėjo įmesti į vandenėlį. 
Viršila nujautė, jei melodija liūdna, tai toks ir 

turinys. Kai vėliau sužinojo dainos turinį, tai po 
komandos — daina! — įspėdavo: 

— Aber nichs motinėle! — Tik ne motinėle! 
Iš tojau aišku, kad ne dainos turinys svarbu, ypač 

karo metu. bet geros nuotaikos ir kovos ryžto ska
tinimas. Kacefu krosnys tuo laiku buvojau gerokai pri
gesę. Jei koks supernacis ir būtų nugirdęs, tai gal būtų 
paskubinęs ištransportavimą į žaliuosius Tėvynės 
miškus, ko tiek ilgai laukėme. Veltui baiminotės dėl 
mūsų tariamu išsišokimu. Ypač dabar jau per vėlu del 
to karščiuotis. 

Toks jo reagavimas visai nesiderino su sena mūsų 
pažintimi. Išsiskirdami ištiesėme vienas antram dešinę 
ne iš nuoširdumo, o daugiau iš pareigos ir įpratimo. 

Sekmadienis , kovo 25 d. Ryto metą padėkojau 
seselei už vakarienę ir šiltas patalpas. Dėl visa ko 
palinkėjau ambicingos tautos atstovei laimingai 
sulaukti ..Taikos Pavasario" ir ilgai lauktą sužadėtinį, 
linksmą, sveiką, pasipuošusi su Riterio Krvžiumi 

Atrodo, kad jai labai patiko. Mes išėjome į stotį. Apie 
9:00 vai. atšnypštė traukinys su kuriuo atvažiavome 
į Seddin. Grupės prieteliai jau buvo susirūpinę mūsų 
likimu ir nekantriai lūkuriuodami budėjo stotyje. Mus 
pamatę džiaugsmingai sutiko. Čia pat juos nustebinau 
atsivežęs dvi j a u n a s . . p a r a š i u t i n i n k e s ' . Man 
paaiškinus jų esamą padėtį kiekvienas pasižadėjo 
sušelpti maistu. Maistą išdalinus, pagal pasižadėjimus, 
susidarė nemažas likutis, kuris joms ir teko. Visą joms 
skirtą atlieką vyrai nunešė į stotį ir išleido ..desanti-
ninkes" jau neašarojančias. apdovanotas maisto 
gėrybėmis, kurio pilietiniame gyvenime jau buvo 
sunku įsigyti. 

Pirmadienis, kovo 26 d. Atrodo, kad kažkas susi
rūpino mūsų dvasiniais poreikiais Antai, per bėgius 
mūsų vagonų kryptimi ateina sielų ganytojas. Arčiau 
priėjęs užkalbino lietuviškai: 

— Girdėjau, kad čia randasi lietuviškų kareivėlių 
dalinys. Tai ir atėjau, gal atsiras norinčių išpažintį 
atlikti? 

Atrodė jaunas ir simpatiškas kunigėlis. Tuoj visi 
subruzdo ruoštis. Man prisiminus išpažinti ne tik 
sąžine persekiojo, bet ir kinka virpėjo. Ir štai dėl ko. 
Mums dar bestovyklaujant Schlossberge. vieną 
sekmadieni buvome užkviesti VValdeno Karo ligoninės 
kapeliono atsilankyti į ligonines koplyčią pamaldoms 
Koplyčia atrodė labai graži Išdekoruota šventųjų iko 
nomis ir paveikslais. Kristaus statula didžiajame alto
riuje. Skirtumą pastebėjau tik tokj. kad prieš altorių 
buvo stalas prie kurio kunigas skaitė maldas veidu į 
mus. nugara > altorių. Po pamaldų ir pamokslo kunigas 
mums pasiūlė prisiminti nuodėmes, gailėtis ir prašyti' 
Dievo atleidimo. Po to visiems dalinsiąs Komuniją. Tai 
nukrypimas nuo mūsų religijos taisyklių — pagalvo
jau. Neiti — būtų labai nepatogu. Eiti — mirtina 
nuodėme' Spėju, kad pastebėjęs susirūpinusius mūsų 
veidus paaiškino: (Bus daugiau* 
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i. P. Gražulis ir P. Klimassi3 ir 4 iš kairės) su juos lydėjusiais estais pasiekę žygio tikslą - V ilmų. 
2 P. Klimas Vilniuje. Priekyje A. Pakštienė. P. Klimas. Vilija Jonkaityte - Vilniaus miesto Ta
rybos pirmininko asistente. Abi nuotraukos A. Pakštienės. 

HORIZONTAI 
AR DAŽNAS MŪSŲ TAIP 

RYŽTŲSI? 

Apie Rochesteryje gimusio 
Pauliaus Klimo žygį už Pa
baltijo šalių laisve, prasidėjusį 

įžės 14 d. Taline ir pasi
baigusį birželio 14 d. Vilniuje, 
išeivijos l i e tuv iu spauda . 
išskyrus .,Draugą'", kol kas 
nieko nerašė. Tuo tarpu Estijos 
ir Lietuvos spaudos jis buvo la
bai šiltai sutiktas. Pasvalio ra
jono l a ik rašč io . .Da rbas" 
korespondentė S. Migelinskienė 
ilgame straipsnyje, iš kurio 
antraštę čia paėmiau, Pauliui iš 
Latvijos įžengus į šiaurės Aukš
taitiją, džiaugiasi jo tėvais, ste
bėdamasi: „Kiek meilės Lietu
vai išsivežė jo tėveliai, kokį 
tėvynės ilgesį jie nešioja tuos il
gus metus, jei tolimuose užjū
riuose išaugino sūnų, tiek daug 
nuveikusį ir dar daugiau pasi
ryžusį nuveikti dėl Lietuvos, 
kurią iki šiol pažinojo tik iš 
pasakojimų..." 

Pirmiausia P. Klimas, ji ly
dėjęs Petras Gražulis ir septyni 
estai buvo pasitikti Saločiuose. 
Vietos klebonas S. Tamulionis 
pasakė a tmin t inus žodžius: 
„Kunigui yra skirta laiminti. 
Noriu palaiminti ir šį Jūsų žygi. 
kuris panašus į Kristaus žygį. 
Ant Jūsų pečių nėra medinio 
kryžiaus, bet Jūs nešat mūsų 
visų Viltį. Kad ji išsipildytų, 
kelyje galbūt teks ne karta 
suklupti, bet reikės ir vėl at
sikelti. Šis žygis simboliškas — 
taip eina visa Lietuva, visos 
laisvės siekiančios tautos. Savo 
jausmais, savo mintimis mes 
visi esame kartu su Jumis. 
Todėl priimkit mūsų dėkin
gumą, kuklias mūsų maišes, 
mūsų atvirą širdį — taip mes 
pasitinkam kiekvieną, kuris j 
Lietuvą ateina linkėdamas jai 
gero Laiminu Jus. laiminu 
Lietuvą. Latviją ir Estiją, kad U 
game ir sunkiame žygyje i 
Laisvę ištvertumėte iki galo". 
kalbėjo ant Mūšos upes kranto, 
pačiame Latvijos pasienyje 

esančių Saločių klebonas . 
Klebonas tos pačios parapijos, 
kur jau 1944 m. liepos men. 
paskutinėmis dienomis buvo 
pralietas naujos epochos par
tizanu kraujas. 

Aprašant P. Klimo žygio pro
ga Ukmergėje suruošta mi
tingą, Ukmergės rajono laik
raštyje „Gimtoji žemė", pas
tebima, kad mitingą pradėjo 
rajono valdytojo pavaduotojas 
Petras Liepuonis . Pau l iu s 
Klimas, sveikindamas jį pasi
t ikusius ukmergiškius, pa
pasakojo, kad jo seneliai 10 
metų išbuvo Sibiro tremtyje, o 
tėvai karo metu išvyko iš Lietu
vos. 

Toliau laikraštis „Gimtoji 
žeme" rašo ir apie Petrą Gra
žulį: „Galima priminti, kad P. 
Gražulis neatsitiktinai daly
vauja šiame žygyje. P. Gražulis 
buvo įkalintas Mordavįjos la
geriuose už tai, kad atsisakė tar
nauti okupacinėje armijoje 1988 
m. P. Klimas Amerikos keliais 
Laisvės žygyje nuėjo beveik 
tūkstantį kilometrų ir įteikė 
laišką R. Reaganui ir M. Gor
bačiovui. To dėka Gražulis buvo 
paleistas iš įkalinimo vietos. " 

Sveikindamas Lietuvos Sąjū
džio Ukmergės rajono tarybos 
pirm. Saulius Skiudulas, šalia 
kitko, pastebėjo: „Tegul vaikai 
žino. kodėl rieda senelių skruos
tais ašaros, kai ilgesingai 
dainuoja t r emt in i a i , tegul 
'matydami P. Klimo žygį — H.) 
supranta, kad kelias i Laisvę 
sunkus ir duobėtas" 

IŠGIRDO PER 
AMERIKOS BALSĄ 

Tuo tarpu P. Klimą ir estus ju 
žygyje iš Talino į Vilnių lydėjęs 
Petras Gražulis Pasvalio rajono 
laikraščio „Darbas" atstovei 
papasakojo: „Aš pirmą kartą 
sužinojau, kalėdamas Pravieniš
kių lageryje. Karta F*> 15 dienų 
išėjęs iš karcerio, per Amerikos 
balso radiją išgirdau: .1 lietuviu 

kalbą yra išversta daina apie 
Petrą Gražulį, kurią, eidamas iš 
Rochesterio } Washingtoną. 
dainuoja Paulius Klimas. Pasi
klausykite jos!" Man. karcerio 
išvargintam, ir bado streiko iš
kankintam, tai buvo didelis ne
tikėtumas ir nenusakoma mora
linė parama. Negalėjau sulai
kyti ašarų... Šiandien čia. Jūsų 
akivaizdoje, noriu dar kartą pa 
dėkoti Pauliui už didelę jo meilę 
Lietuvai, mums Dėkoju 
ir broliams estams, pasiryžu 
šiems mūsų žygį tęsti iki pat 
Vilniaus.. ." ' , kalbėjo Pe t ras 
Gražulis. O mus gali įdominti 
faktas, kokią didele misiją, 
informuodamas savo klausyto
jus ypač anais nelaisvės laikais, 
atliko Amerikos balsas, eterio 
bangomis pasiekęs net kalė
j imus ir lagerius. 

Joniškelietis Jonas Drabišius 
Pauliaus Klimo garbei sukūrė 
ei lėrašt į , kur io paskut in ia i 
posmai taip skamba: „Lauks 
Tavęs, lauks vėl ji / Lietuva 
išdidi. Senelių legendų šalis. ' 
Lauksim mes vėl visi, Čia 
Tavęs Pasvaly. Nes ateisi, mes 
žinom, — ateisi. Pasiilgęs, 
senelių legendų šalies!..." 

KALBA LIUDININKĖ IŠ 
WASHINGTONO 

Pauliaus Klimo ir jo palydovų 
žygio už Baltijos tautų nepri
klausomybę pabaigą stebėjo 

Vilniuje tuo metu usi LB 
Washingtono apyl . aldybos 
pirm. Audronė Pakštienė. Ji 
pasakoja, kaip biržei? 13 d. apie 
2 vai. p.p., lydimas tuvių ir 
estų jaunimo, atžygi; Paulius 
Klimas. Prie Vilnia < miesto 
ribos jo laukė būrel:- lietuvių, 
keli miesto deputat; spauda, 
skautai su vėliava. Cia vyko 
sveikinimai, juostos bei gėlių 
įteikimas, fotografą aas. Da
bartinio žygio pabaų palygin
dama su to paties Pa v aus 1988 
m. pavasarį iš Roche:- rio į Wa-
sh ing toną a t l ik t žygiu, 
siekiant, kad būtų paleistas 
sovietų k a l i n a m a - Pet ras 
Gražulis. A. Pakšt »nė taip 
prisimena: ,,Tada faktiškai 
v i enas P a u l i u s įžygiavo į 
Lafayette parką, kur laukėm 
mes jo su iš ąžuolo lapų nupin
tu vainiku, kurį įteik dvi Wa-
shingtono lietuvaitė- ir Vikto
ras Nakas jį pristatė korespon
dentams. Paulius nešė įrašą 
,Free Gražulis Now!" 

„Šį kartą, tęsė Audronė Pakš
tienė, man buvo nepaprastai 
malonu pama ty t i šį įvykį 
Vilniuje, kai šalia Pauliaus sto
vėjo ir Gražulis, jaunas, su 
spindinčia šypsena... Jie žygiavo 
nuo Talino tuo pačiu keliu, kaip 
prieš porą metų ėjo Baltijos 
kelio žygininkai..." 

Birželio 14 d. Vilniaus kated
roje, paminėti 50 metų nuo pir
mųjų masinių nekaltų žmonių 
trėmimų į Sibirą, buvo laikomos 
Mišios už visus žuvusius bei iš
tremtuosius. Tada i katedrą, 
kur buvo Pauliaus Klimo ir jo 
palydovu žygio pabaiga, iš ryto 
lietui gerokai palijus, kartu įžy
giavo Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirm. V. Landsbergis su 
palyda ir drauge P. Klimas su 
P. Gražuliu bei jį lydėjusiais es
tais. Jie visi su V. Landsbergiu 
kartu ėjo nuo Lietuvos parla
mento rūmų. 

Pasak A. Pakštier.es. „lai
minga esu, kad teko stebėti du 
ryžtino jaunuolio Pauliaus Kli
mo žygius — 1988 m. pavasarį 
Washingtone ir 1991 m. birže
lyje Vilniuje. Pirmasis žygis 
atnešė pergalę: Gražulis šian
dien laisvas ir koja kojon kartu 
žygiavo su Paulium Klimu, 
siekdami kito jų ir visų trijų 
Baltijos valstybių gyventoju 
tikslo — pilnos neyriklausomy-

PASIKEITIMŲ VĖJAI 

STONYTĖS LAIMĖJIMAI 
WASHINGTONE 

Praėjusį šeštadienį Kennedy 
centre Washingtor<> įvyko Tarp
tautinių M. Anderson vokalinių 
varžybų finalas. Jame ta rp 
keturių dainininkių dalyvavo ir 
iš Lietuvos atvykusi solistė 
Sigutė Stonytė, laimėjusi 
konkursą, bet užėmusi tik antra 
vietą. Praeitą pirmadienį dien
raštyje ,.Washington Post" pa
skelbtoje recenzijoje muzikos 
kritikas M. Adams nurodo, 
kad pirmoji premija nebuvo 
paskirta bendru jury nutarimu, 
tuo parodant nepapras ta i 
aukštą šitų vokalinių varžybų 
standartą. 

Sigutė Stonytė, lietuvaitė sop
ranas, anot jo, „parodė savo 

balsui neįprastai grakščią kola-
ratūra. kiekvieną toną perduo
dama puikia dikcija ribotame 
ritme". 

(Atkelta iš 3 psl.) 
sužinoti bent sausio 14-tą. 
Dabar yra daugiau kaip keturi 
mėnesiai nuo tojo atsiribojimo. 
Tai kodėl Sovietų kareiviai dar 
ir dabar neteisėtai laiko okupa
vę Lietuvos radijo ir televizijos 
pastatus? Aš mačiau juos ten 
dar šį rytą. Kodėl jis nėra tų 
kareivių atitraukęs? Aš noriu 
tikėti prezidento Gorbačiovo 
pasisakymu dėl jo neįsivėlimo į 
sausio 13-tos veiksmus, bet jis 
juk tur i suprasti, kad geriausia 
demonstracija jo gerų norų būtų 
atitraukimas kareivių iš tų 
vietų, kurios primena pasauliui 
tuos žiaurius įvykius. Tai tas 
būtų t ikras is jo intencijų 
įrodymas. O gal jis nori, kad 
pasaulis tikėtų, jog jis nekon
troliuoja savo kariuomenės? 
Kelias į represijas yra pasmerk
tas nepasisekimui. Lietuva, Lat
vija ir Estija turi teisę į auto 
nomiją, jos tur i teisę į 
nepriklausomybę, jei to trokšta. 
Jos turi teisę kilniai ir oriai 
derėtis dėl savo atsiskyrimo 
nuo Sovietų Sąjungos. Laisvę 
mylintiems lietuviams ir jūsų 
kolegoms kituose Baltijos 
kraštuose aš sakau, kad jūsų 
kova yra kova už mus visus, 
kurie branginam demokratiją". 
Su tais žodžiais, ambasadorius 
baigė savo paskaitą. 

Po paskaitos, kada buvo 
atsakinėjama į k laus imus , 
Kampelman buvo nustebintas, 
kai vienas l ie tuvis gražia 
anglų kalba, prisiminė tuos 
l a ikus , kada j is dažnai 
matydavo ambasadoriaus pa
vardę sovietų spaudoje 
apibūdinant jį „gražiausiais" 
žodžiais. Kaip buvusiam profe 
šor iu i keliuose Amer ikos 
universitetuose jam buvo labai 
malonu praleisti keletą valandų 
šiame didingame Vilniaus uni
versitete. 

Kelione į Lietuvą vyko per 
Maskvą, tad pasitaikė proga 
supažindinti Amerikos diploma
tą su Lietuvos atstovu Maskvo
je — E. Bičkausku. Ką gali 
žinoti, gal ateinantį rudenį 
j iems teks ir vėl susitikti 
Maskvoje? 

Lekiuvui nusileidus Vilniuje, 
buvome sutikti ne tik JAV 
konsulato Leningrade parei 
gunes D. Moxay, bet ir Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojo Valde
maro Katkaus ir Protokolo šefo 
Jono Paslausko. 

Iš viso ambasadorius Lietuvo
je praleido trejetą dienų, kur jis 
buvo ypatingai mandagiai ir 
nuoširdžiai priimtas ir tiesiog 
lepintas svetingo „Draugystės" 
viešbučio personalo. Buvo 
parodyta jam Vilniaus įžymy
bės, aplankyta sausio 13-tos did
vyriu kapai ir padėtas vainikas. 
M a t ė jis ir tą purviną 
„burlioko" veidą stovintį prie 
Lietuvos radijo ir televizijos 
bokšto. Po sus i t ik imų su 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninku V. Landsbergiu, pirmi

ninko pavaduotoju B. Kuz
micku, užsienio reikalų minis-
terių A. Saudargu, ministerio 
pirmininko pavaduotoju J. 
Pakalniškiu ir kitais parei
gūnais, svečias iš Amerikos 
pastebėjo juose visuose ryžtingą 
pilnos nepriklausomybės siekį 
ir jų rūpestingumą, sprendžiant 
komplikuotas š iandieninės 
Lietuvos vidaus problemas. 

Vieną vakarą buvo vakarie
niauta su Lietuvos Žydų or
ganizacijų atstovais, kurie pri
statė jų bendruomenės rūpes
čius šių dienų Lietuvoje. 
Prisipažinsiu, kad buvau nu
stebintas žydų atstovų vieningu 
atsakymu į klausimą, kur jie 
stovi šiame kritiškame laiko
tarpyje. „Už Nepriklausomą 
Lietuvą ir už Landsbergį" 
atsakė jie vienbalsiai. O amba
sadorius Kampelman buvo 
giliai paveiktas, kai pokalbyje 
su Lietuvos Žydų muziejaus 
sekretore D. Kostavian išgirdo 
iš jos lūpų, kaip Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi 
ninko Vytauto Landsbergio 
motina gelbėjo žydus vokiečių 
okupacijos metais. 

Kadangi tautinių mažumų 
tema Kampelmanas turėjo 
darbuotis Ženevoje liepos 
mėnesį, ta i susitikimas su 
Lietuvos taut inių mažumų 
reprezentan ta i s jam buvo 
įdomus ir vertingas. Ir vėl, kaip 
ir su žydų atstovais, visi pasi
sakė už Lietuvos Nepriklau
somybę ir už dabartinę vyriau
sybe. Aiškiai mačiau, kad ir šio 
susipažinimo įspūdžiai pas am
basadorių „užsiregistravo". 

Paskutini savo viešnagės 
vakarą Lietuvoje Kampelmanas 
vakar ieniavo iš taigingame 
„Stiklių" restorane Vilniuje su 
šauniuoju Amerikos lietuvių 
jaunimu, tarnaujančiu ar tai 
parlamento ar vyriausybės 
įstaigose. Kalbu apie Dapkutę. 
Tuskenį, Sužiedėlį, Tautvy-

daitę, Venskutę ir Basauskaitę. 
Pakeliui į Rygą, iš kur amba 

sadorius turėjo išskristi, teko 
pravažiuoti tik prieš porą dienų 
Juodųjų beretininkų" sudegin
tas Lietuvos ir Latvijos pasienio 
muitines. Buvo pristabdytas 
au tomobi l i s , padary tos 
nuotraukos, ir, be abejo, amba
sador iaus a tmin ty j e gerai 
„užsifiksavo" Sovietų smurto 
ženklai. Esu labai dėkingas 
PLB valdybos vicepirmininkui 
Algimantui Gureckui ir JAV 
LB Krašto valdybos vicepirmi 
ninkams dr. Tomui Remeikiui 
ir Rimantui Dirvoniui už įvairią 
pagalbą šios keliones reali
zavimui. 

Visai neturiu abejonės, kad 
dauge l i s a m b a s a d o r i a u s 
Kampelmano žodžių, tar tų 
Vi lniaus un ive r s i t e t e , bus 
aiškiai ir drąsiai jo paties kar
tojami Maskvoje šį rudenį. Tik 
šį kartą tuos žodžius girdės ne 
Vilniaus universiteto studentai, 
bet Europos valstybių diploma
tai ir paties draugo Gorbačiovo 
atstovai. O gal ir pasaulio 
spauda vieną, kitą paminės... 

DRAMBLIAI IR MUZIKA 

Urugvajaus sostinės Monte-
video zoologijos sode gyvena 
dramblys, kuris nepaprastai 
mėgsta muzika. Reta diena, kad 
jis iš kokio nors užsižiopsojusio 
lankytojo neištrauktų kišeninio 
radijo imtuvo. 

Sargas pasakoja, kad apie 
dramblio meilę muzikai jis 
sužinojo a t s i t ik t ina i . Valy
damas narvą, jis išgirdo žmo
gaus balsą, o po to ir muziką. Jis 
apieškojo visą narvą, bet nieko 
nerado. Sekančią dieną pamatė, 
kaip dramblys straubliu iš
traukė kišeninį radijo imtuvą iš 
lankytojo kišenės. 

Sargas tvirtina, kad dramblys 
jau yra prarijęs vienuolika tokių 
imtuvų. Kai kurie ju tebegroja 
dramblio pilve. 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų. Kopenhagoje 1 naktis 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Ave., 
Chicago, III. 60643. Telf. 312-238-9787. 

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

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

Visos laidos is WCEV stoties* 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

P A T R I A 
2638 W. 71 g-vė, Chicago, IL 60629 (312) 778-2100 

sav. A. ir F. Siutai 

ZENiTH TELEVIZORIAI: 14" reg. $269 - SALE $218 
20" reg. $479 - SALE $399 
MEDINIAI KOPLYTĖLIŲ KRYŽIAI reg S75-S110 

— SALE S45-S85 
KRISTALINES VAZOS reg. $7.95 - SALE $5.95 
LIETUVIŲ DAILININKŲ PAVEIKSLAI: reg $5C-$600 

nuolaida 20% 
ARMONIKOS ir ANTIES PLOKŠTELĖS reg $15 - SALE $9.95 

Dldalls pasirinkimas įvairių dovaninių bei elektronikos 
prekių pageidaujamų Amerikoj* ir Lietuvoj* 

f\Vi midlcind Fcdcrcil 
^ • ^ ^ ^ Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

BDC 
LfcNOER 

* > 
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ELZBIETA SAMIENĖ 
NESULAUKĖ ŠIMTO METŲ 

Elzbieta Samienė, Chicagos Balfo ap-
s k n t i e s ir skyrių o rgan iza to rė , 
paaukojusi Buliui savo š-rdies dalį, 
tūk>tančius valandų. 

Negailestingoji mirtis vieno
dai užgniaužia ir dar nepra
žydusį pumpurėlį, ir nuskina 
jau pernokusį vaisių, įsimesda-
ma jį į savo amžino poilsio 
sterblę. Ar ne išmintingasis 
Plutarchas yra filosofavęs, kad 
seno mirtis yra kaip atvykimas 
į uostą; jauno gi — kaip laivo 
sudužimas. 

Ir išgirdome liūdną žinią, kad 
netikėtai saulėtoj Californijo-
je į amžinos ramybės uostą at
vyko mums gerai pažįstama 
buvusi č ikagie tė Elžb ie ta 
Samienė, dviem metais pasku-
r»-jU-;i prieš savo šimtąjį gim
tadienį. 

Turt ingoj i pro-promočiutė 

Išėjo šioji 98 m. dvasios j a u 
nuolė" Elžbieta iš Santa An-
na'os pas savo dangiškąjį Tėvą, 
pal ikdama didelius t u r t u s 
žemiškajame sode — iš 10-ties 
jos vaikų — ketvertą sūnų ir 
ketvertą dukterų, 22 vaikaičius. 
28 provaikaičius ir net vieną 
pro-produkrai tę . J a u ilgus 
metus ji buvo Justino Šamo 
našlė. 

Turtinga buvo E. Samaitė-Sa-
mienė ne tik savo šeima, ji 
taipgi šakojosi į visas puses savo 
įgimtais talentais krikščioniš

koje ir lietuviškoje veikloje. 
Mūsų didysis mintytojas An
tanas Maceina yra svarstęs: 
„Mirtis fizine prasme yra ne kas 
kita, kaip pašaukimo nutrauki
mas: tai įsakymas tarnams 
susirinkti pas savo valdovą ir 
parodyt i , k i ek t a l en tų y ra 
laimėta aname būties žaidime". 

Balfo didžioji d a r b u o t o j a 

O nuolankioji Aukščiausiojo 
t a r n a i t ė sukrovė prie savo 
valdovo sosto kupiną krepšį 
savo talentų. 

II pa sau l i n io k a r o metu 
išvydome ją Lietuvių komitete 
dėl JAV pergalės fonde. Įsteigus 
Balfą. išvydome Elžbietą Chi
cagos Balfo apskrities ir skyrių 
o r g a n i z a t o r ė s va idmenyje . 
Daugelį metų ji buvo Balfo 3 
skyriaus Bridgeporte vicepir
mininkė. Buvo pakelta į Balfo 

religinga, savo aktyvia veikla 
pasižymėjo Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijoje 
(10 Chicagos apskr. valdybos 
sekretorė). Ji plušo Raudona
jame kryžiuje, aktyviai reiškėsi 
Vyčių senjorų kuopoje, pri
klausė Altui, visa siela buvo 
įsijungusi į Amerikos Lietuvių 
R. K. susivienijimą. Nuolatinė 
tėvų marijonų rėmėja. 

Pamėgusi savąją spaudą. Elž
bieta uoliai bendradarbiavo 
„Drauge", „Garse", „Laive", 
„Margutyje". 

Kai „sumaišomi" asmenys 

Gan komiški saitai rišo mud
vi su šia taurios sielos asmenybe 
nuo pat pradžios. Atvykusi 
Chicagon 1947 m., buvau 
didžiai sužavėta E. Samienė — 
darbščia, kuklia, ramia, miela 
ir malonia, visada besišypsan
čia, be jokio piktumo, neatšau
nančia, neieskančia priekabių, 
nepradedančia ginčų, neprieš
taraujančia ir nuolankia de
šimties vaikų motina — didele 

Pasišventę Balfo darbuotojai. Iš k. — Bromu.- Tūbelis. Viktorija Tubeliene, 
kuri J. P runsk i s ir Emilija Markūniene . 

garbės nares. įvertinant jos savo 
širdies dalies paaukojimą Balfui 
— nesuskaitomus tūkstančius 
valandų. 

Iš Biržų apskr i t i es 
v i suomen in inke Amer iko je 

E. Samaitė, gimusi Saločių 
valsčiuje, Biržų apskrityje, 
j aunutė 1913 m. atyvko į JAV. 
Nuo 1939 m. su šeima apsigy
veno Chicagoje. Būdama labai 
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SADUTĖ, SADUTĖ... 
Vienas iš lyriškiausių mūsų 

tau t in ių šokių, a t l iekamas 
lietuvių tautinių šokių šventėse 
bei šokėjų grupių pasiro
dymuose, yru Sadutė, kurio cho
reografija ir sen t imenta l i 
muzika primena baletą, kelian
tis iškilmingą ir jausmingą 
vaizdą žiūrovams. Tai šokis, 
kurį atliko 7 jaunos gintarėlės 
jų debiutiniame baliuje, birželio 
29 d. suruoštame Inter-
Continental viešbučio didžk 
salėje. 

Vakarą pradėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios atei 
ties gintarėlės Kana Brizgytė, 
Lina Modestaite, Lina Sidryte ir 
Victoria Žvinakyte, įvesdamos 
Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo, . .Gintaro'" ba l iaus 

apibūdinama šeimos, mokyklos 
ir visuomenės svarbesniais 
momentais. Čia yra Christine 
Marie Ciute. lydima tėvelio 
Allen J. Cius; Amy EUzabeth 
Frigo — Peter T. Frigo; Heather 
Victoria Higgins - Michael D. 
Higgins: Therese Rasa Kaspe-
raitė — Joseph Kasper: Kaari 
Ellen Nelson - Keith Nelson; 
Victoria Ann Perino — Anthony 
B. Perino ir Heidi EUzabeth 
Šilgalytė lydima John A. Šil-
galio. Kiekvieną lydi skirtinga 
lietuvių liaudies dainų melodi
ja: čia girdim . .V i ln i aus 

..Vai dūda ir vėl dū
da". ..Per tamsią naktelę", „Su-
pinsiu dainužę". „Kur lygūs 
laukai". „Pas močiutę augau", 
„Du broUukai kunigai". „Ant 

Keturios ateities debutantės, pasipuošusios tautiniais drabužiais, at.-v 
lietuviškajam jaunimui šių metų gintarėlių pristatyme. Iš k. — Victoria 
Žvinakyte, Rana Ifcizgytė, Lina Sidryte ir Lina Modestaite. 

Nuotr R e m b r a n d t s tud io 

A. TAMOŠAITIENĖS 
AUDINIAI MUZIEJUJE 

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Gildija įsigijo 2 dai
lininkės Anastazijos Tamošai
tienės audinius, kurie buvo 
išstatyti muziejaus galerijoj 
vykstančioje parodoje: 
„Žemaitija" — atliktas rišimo 
technika, „Žilvino ir Eglės 
kelionė" — gobeleno technika. 
Abu kūriniai bus išstatyti 
muziejaus moterų kambary. 

TELKIAMA MEDŽIAGA ' 
LITUANISTINIU 

MOKYKLŲ ISTORIJAI 

Rašytoja Stase Petersonie
nė, Pedagogini" Lituanisti
nio instituto direktorė, telkia 
medžiagą leidiniui apie lituanis
tines mokyklas JAV-se, Kana

doje. P. Amerikoje, Australijoje 
ir Europoje. Mokyklų direkto
riai, vedėjai ar jų įgalioti 
asmenys, o taip pat jau nebe 
veikiančių lit. mokyklų buvę 
vedėjai ir mokytojai prašomi 
savo mokyklos veiklos istoriją 
siųsti šiuo adresu: 2534 W. 40th 
St„ Chicago, IL 60632. Rankraš
tis turi būti parašytas mašinėle, 
gera lietuvių kalba. 

lietuve veikėja. 
Man įsijungus Balfan, Susi-

vienijiman ir į kitas lietuviškas 
organizacijas, pradėjo mudvi 
nuolatos „maišyti" ir neatskir
ti Josios dorybėmis apvaini
kuodavo mane, mano gi „nuodė
mes" užkraudavo jai. 

Pagaliau, sykį Balfo suvažia
vime Pittsburge, Pennsylvanijo-
je, kantrioji E.Samienė atsisto
jo ir viešai ramiai pareiškė: 
„Mano vyras yra Šamas, jos 

Chicagos Balfo apskrit ies valdybos ta lk in inkes I"erese u Bernadeta Samaitėa 'Balfo 
organizatorės Elzbietos Samienės dukros* 1945 ni t a lk in i Balfui pakuoti drabužius, siunčiamus 
lietuviam- karo oabeireliams Vokietijoje 

vyras Semėnas - nemaišykite. 
Aš — Samienė.:; — Semėniene, 
atskirkite mudvi". Kaip tai 
paveikė? Kokie buvo rezultatai? 
Vos tik ji spėjo atsisėsti, ten pat 
vietoje, mus vėl maišė, sumaišė, 
kaip ir anksčiau... 

Amžinybėn 
šviesos keliu 

E. Samienė: išs ikėlus iš 
Chicagos, arčiau prie savo vaikų 
— šilton Calif cnijon, nutrūko 
su ja malonūs ryšiai, netekome 
ir mielos bendradarbės šiam 
skyriui. Jos vaikai, visi puikiai 
kalbantys lietuviškai, prieš tre
jus metus -uruošė labai 
iškilmingą 95 m. amžiaus 
sukakties paminėjimą. 

Šiai kilniai asmenybei iškelia
vus pirma mūsų ten. kur mes 
visi anksčiau ar vėliau persikel 
s ime, noris; Victor Hugo 
žodžiais tart: „Nenustosiu 
kartojęs: mirt: - nėra naktis, bet 
šviesa: nėra pabaiga, bet pra
džia; nėra niekas, bet amžiny
bė". 

O iš dausų irtum girdime 
pačią Elžbieta Samienė mums 
poeto Juozo Kėkšto žodžiais 
atsiliepiant: 

Jei mirčiau tu neverk 
Tik melsvu ilgsniu dangų 

man nuskink. 
Žibuoklių li< '••sną pilna sauja 

semk ir berk 
Mano akiu n >ktin. 
Biržietiškor s žibuoklėmis 

užberiame simboliškai a.a. 
Elžbietos Samaitės-Samienes 
skaisčias akis 

St. S. 

Chicagos Lietuvių Moterų klubx 

rengimo valdybas ir debiutan- kalno karklai". Rūpestingi tėve-
čių mamytes su jaunais paly- lių žvilgsniai seka kiekvienos 
dovais. Rengėjų vardu sveikina gintarėlės giliausią reveransą 
Aušra Kriščiūnaitė-Padalino. salės viduryje. Po to—malonioji 
JAV ir Lietuvos vėliavoms ple- Sadutė. Ga!i jausti svečių dė-
vėsuojant stiprioje prožektorių mesį ir jų pasigrožėjimą šokėjų 
šviesoje, solistas Algirdas Brazis judesiais, sutartiniais žingsne-
viešnias ir svečius įjungė j liais ir švelniomis gintarėlių 
himnų giedojimą. Seka klubo šypsenomis. Svajinga! vos 
pirmininkės Juditos Sidrienės ir pasibaigus Sadutei . į s a l ę 
„Gintaro" baliaus rengimo įžvgiuoja 14 jaunu palydovų ir 
komiteto ko-pirm. Irenos Nor- prisistato gintarelėms: Tauras 
butienės sveikinimai tėveliams Gaižutis. Robert Kulys, Chris 
ir salę užpildžiusiems svečiams, Clavvson, Jus t in Ma t t i o . 

pasidžiaugiant šia sėkminga ir Thomas Nykiel, Allen Shander, 
ilgamete klubo tradicija. James Sobczak.Jr.. dr. John 

Po vakar ienės prasideda Vaikutis. John Hassel. Patrick 
gražioji dalis — Gintarėliu Jung, Paul Leber. Linas Pau-
pristatymas. Kiekviena jau- Hus, Kovaldas Balčiauskas ir 
nuolė, lydima tėvelio, pasi- Todd Glavinskas. O tų kotilijo-
puošusi kukliu gintaru ir nešina no figūrų įvairumas — čia 
t r i spa lve puokštele gėlių, rateliai, eilutės, žvaigždelės ir 
leidžiasi laiptais žemyn į sale. t.t. Čia įsijungia gintaro spalvos 
kur specialių šviesų kryžiuotėje sagėm pasipuošusios buvusios 
yra Genovaitės Maluskienes debiutantes: Raminta Bilutė. 

Laura Frigo. Sylvia Kane . 
Marie Giedraitytė. Ramoną Ste
ponavičiūtė, Christina Alek
sandravičiūtė ir Lidija Bilutė. 
Tikras sūkurys. „Pamylėjau 
vakar" palydimas. Beveik 
pavydas ima, s tebint tokį 
jaunatvišką entuziazmą ir 
energiją, kas daugeliui mūsų 
likę tik maloniuose prisimi
nimuose. Sveikintina choreo
grafė i!979 m deb iu tan te ' 
Simonett.i Giedraityte Pacek. 
kurios pasišventimas, sumanu
mas ir kantrybė sujungė šią 
skirtingų vietovių jaunimo gru
pę į pas igė rė t ina i d a r n ų 
vienetą. Jai ta lk ino A n i t a 
Giedraitytė — Nambo ir Ja-
ąueline Maluskaitė. 

Šio renginio apvainikavimas 
— tai ..Gintaro" baliaus pelno 
stipendijų įteikimas. Aldona 
Brazienė ir Emma Petraitienė 
įteikė čekius šių m e t ų 
parinktoms studentėms Laimai 
Aleksienei ir Janei R. Kapočiū-
tei. Lietuviškas suktinis ir 
..Nemuno vilnių" valsas pradėjo 
bendrą visų vakaro pasilinks
minimą. 

M.K. 

i gintarėlės ir komiteto nares 
Iš k. — I eil. — Heather Victoria Higgins. choreografė Simonetta 
Giedraitytė-Pacek, ko pirm. Aldona Brazier.e. klubo pirm Judita Sidriene. 
ko-pirm. Irena Norbutiene. choreogr. asist. Jacque!me Maluska ir Heidi 
Elizabeth Šilgalytė: antroj ailej: Therese Rasa Kasperaite. Christme Mane 
Cius. Victoria Ann Perino. Kaari Ellen Nelson ir Amy Elizabeth Krigo. 

Nuotr R e m b r a n d t studio 

1991 m. ..Gintaro" baliaus debiutantes ir jų palydovai Iš k - dr J Vaikutis. T K Kasper -J 
Sobczak. T Nykiel. H V. Higgins. J Shander. P Lebar. L Paulius, Y \ 
•Jung. K E Nelson. C. M. Cius. R Kulys.T. Gaižutis. ,\ K Kri«o. J 
Balčiauskas. H E. Šilgalytė ir T Glavinskas 

Perino. J Hassel. P 
Mattio. C Clawson, K 

Nuotr R e m b r a n d t s t u d i o 
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Šioje vietoje Naujojoje Vilnioje 1941 m. stovėjo .-salonu, ru pirmaisiais 
lietuviais. Susirinkę žmones deda ant bėgių gėles, dega žvakutes. 

KRAUJUOJANTI TAUTOS ŽAIZDA 
(Pabaiga) 

Pravieniškėse birželio 26 d. 
besitraukiantys NKVD daliniai 
iššaudė, durtuvais subadė, gra
natomis susprogdino daugiau 
kaip 450 pataisos darbų stovyk
los kalinių, jų prižiūrėtojų, 
tarnautojų ir jų šeimų. 

Panevėžyje birželio 25 d. 
žiauriai buvo nukankinti trys 
žinomi chirurgai — Juozas 
Žemgulys, Stasys Mačiulis, An
tanas Gudonis ir rusų tautybės 
medicinos sesuo Zinaida Zajanč-
kovskaja-Kanevičienė. Ten pat 
už cukraus fabriko esančiame 
lauke buvo nužudyta 19 niekuo 
nekaltų asmenų. Tarp jų buvo 
trys Kupiškio gimnazijos abitu
rientai (Jurgis Pajarskas, D. 
Kulikauskas. V. Lisauskas), N o 
riūnų ir Palėvenėlės kaimų gy
ventojai ir panevėžiečiai. 

Rokiškyje nužudyta 30 kali
nių ir civilių; Zarasuose — 22 
kaliniai ir civiliai; Papilėje — 10 
kalinių ir civilių; Ukmergėje — 
7 kaliniai. 

Masinės nekaltų žmonių žu
dynes įvyko Kretingoje, Pet
rašiūnuose, Sargenuose. Rasei
niuose, Smėlynėje, ties Červene 
ir kitur. Traukiantis sovietų ka
riuomenei buvo nužudyta 1430 
asmenų (A. Darnusis. „Lietuvos 
gyventojų aukos", — V., 1990>. 

Ypač skaudžios represijos pa
liete Lietuvos Bažnyčią ir 
dvasiškiją. Jau pirmomis sovie
tines okupacijos dienomis buvo 
uždrausti visi katalikiški žur
nalai ir laikraščiai. Sustabdytas 
knygų leidimas, nusavinti visi 
katalikiškų organizacijų ir 
vienuolijų pastatai, uždarytos 
katalikiškos mokyklos ir gim
nazijos, vaikų ir senelių prie
glaudos, ligoninės, nusavinta 
parapijų ir vyskupijų žemė. 
griežtai uždrausta dėstyti tiky-

DR. POVILAS VITKEVIČIUS 

Spaudos departamentas pa
rengė ir išleido knygą „Lietuva 
1991.01.13. Dokumentai, l iūdi 
j imai, atgarsi '-- ' V i r še l io 
aplankas — tars. mtkapio len 
ta didelėmis juo. mis raidėmis 
baltame fone rė; t širdin skau
džią datą. JuooV -palvos knygo
je gana daug. Nuo jos, kaip ir 
nuo rūsčios tiesos, pašiurpsta 
kūnas, rodos, v girdi patra
kusius šūvius, žmonių a imanas 
ir per garsiak ib ius laužyta 
lietuvių kalba skelbiant komen
danto valandą Mes buvome 
skaitę apie kannius pervers
mus, mes būvi>me matę juos 
televizorių ekruauose, bet mes 
neįsivaizdavome, kad t a i 
įmanoma ir pas :aus, Lietuvoje. 
Kad į mus, sav žemės vaikus, 
svetimo krašto r.ariauna gali at
sukti tankus, kad gali mus 
šaudyti. 

Eilės tvarka i šspausdin t i 
dokumentai padeda a t k u r t i 
šiurpių įvykių scenarijų, įvar
dinti autorius, kuriuos, ta ip 
norėtųsi tikėti, laikas vis dėlto 
nuteis. Tiesiog minučių tikslu-

iekė savo apogėjų. Per šį pir- °™ surašyta, kas dėjosi Lietu-
mąjį pokario dešimtmetį buvo voje tomis diem grobta, 

CLASSIFIED GUIDE 
skubėjimą ir per liudininkų 
gausumą ne viskas sklandžiai 
padaryta, bet tai jau mūsų isto
rijos puslapis, kurio niekam 
nepasiseks išplėšti iš mūsų 
širdies. 

Knyga išleista 50 tūkstančių 
tiražu, ją spausdino „Spindulio" 
spaustuvė. Dailininkai — Al
bertas Broga ir įsakas Zibucas. 

Salomėja Čičiškina 

REAL ESTATE 

, Sibirą tremiamais 

bą mokyklose ir gimnazijose. 
Lietuvos NKVD komisaro pa

vaduotojo Gladkovo 1940 m. 
spalio 2 d. įsakymu visi kunigai, 
vienuoliai ir religinis aktyvas 
buvo paimti ypatingon saugumo 
įskaiton, užvedant jiems spe
cialią kartoteką. Prasidėjo ku
nigų ir vienuolių areštai, kurie 
buvo atliekami labai slaptai, 
dažniausiai areštuojant kelyje 
be jokių liudininku, vėliau skel
biant, kad šie pasprukę į Vokie 
tiją. 

Pirmaisiais sovietinės okupa
cijos metais Lietuvoje buvo areš
tuoti 29 kunigai, išjų 18 išlais
vino lietuviai sukilėliai pirmo
mis karo dienomis, o 11 buvo iš
vežti į Sibirą. 

Besitraukianti iš Lietuvos so
vietų kariuomenė ypač žiauriai 
nužudė 16 niekuo nekaltų 
kunigu Kai kuriose vietose 
buvc organizuotas masinis 
kunigu kankinimas ir žudynės. 

Budavonės miškelyje (2 km 
nuo Bartininkų i pirmąją karo 
d ieną sovietiniai sadis ta i 
nukankino tris kunigus: Vaclo
vą Balsį, Justiną Dabrilą ir Jo
ną Petriką. Jie buvo nurengti, 
prikalti prie medžių ir žiauriai 
kankinami: išmušti dantys, su
laužytos rankos, nupjauti pirš
tai, subadyti kūnai, ant krūti
nės ir nugaros išpjaustyti kry
žiai. 

Birželio 25 dieną Skaruliuose 
(3 km nuo Jonavos), besitrau
kiantys NKVD daliniai nužudė 
žiauriai kankindami kunigus 
Pranciškų Vitkevičių, Boleslovų 
Vėgėlę ir Zigmantą Stankevi
čių 

Dar didesni išbandymai mūsų 
tauta i teko 1944-195:5 metais, 
kai sovietinė genocido politika 

organizuotos net devynios ma
sinės lietuvių deportacijos, ku
rių metu į Sibiro gulagus buvo 
ištremta 480 tūkst. gyventojų 
(A. Darnusis, min. veik.). Buvo 
uždaryta daug bažnyčių, visi 
vienuolynai, uždrausta kateki-
zacija, bažnytinės procesijos ir 
pan. 

Daugiau kaip 300 kunigų ir 
vienuolių be jokio teismo buvo 
represuoti katorgos darbams į 
Sibirą. Buvo areštuoti visi Lie
tuvos vyskupai (išskyrus Pane
vėžio vyskupą Kazimierą Palta
rokai. 

užimta, užblokuota, apsupta, 
nušauta, sužalota — tarsi karo 
meto raportas Ir trijų dienų 
gedulas. Ir iškilmingos laidotu
vės. Kada mes regėjome vieno
je vietoje dešimt karstų? Šiur
piais pokario metais — bažnyt
kaimių turgaus aikštėse, ir 
anuomet, kai iš amžinosios 
t remties , iš amžinojo įšalo 
žemės, parsivežėme savo tautos 
vaikų palaikus. Viešpatie, leisk 
mums būti, leisk mums gyven
ti! Tokios mintys apima, kai 
skaitai Aukščiausiosios Tarybos 
dokumentus, trumpus pasako-

MUITAI LIETUVOJE 

Muitai senovės Lietuvoje buvo 
imami prekes įvežant ir išve
žant. Iš pradžių jie buvo imami 
natūra, o paskui pinigais. 

Muitus rinkdavo arba sam
domi muitininkai, arba teisė 
juos imti būdavo išnuomojama 
(daugiausia žydams). Gavusieji 
tok ią t e i s ę imti mui tus , 
turėdavo sumokėt i metams 
sutartą sumą. 

Muitai buvo renkami ne tik 
už įvežamąsias ar išvežamąsias 
prekes, bet ir už naudojimąsi 
keliais, t i l tais, keltais. 

K a s i šs inuomodavo teisę 
rinkti muitus, paprastai turė
davo neblogo pelno. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
1 Nuosavybių įkainavimas v»ltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
» Pensininkams Nuolaida 

Jūs tikitės, kad remontas Jūsų 
namuose bus atl iktas gerai, 
pigiai ir greitai? Jūsų lūkesčiai 
išsipildys, jei kreipsitės: 

THIRD GENERATION. 
tel. 312-778-7758 

Patarnaujame 'lietuviškai. 

Gntuifc 21 
REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chkago, IL 60629 
312-767-0600 

m. MLS 

„BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambmkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
res 312-778-3971 

DAYTONA BEACH. FL 
Sav parduoda 3 mieg. 2 garažų 
modemišką namą 1 bl. iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v.r. iki 5 v p.p. 

Tel. 312-847-2226 

Telšių vyskupas Vincentas jimus apie sausio tryliktosios 
Borisevičius buvo sušaudytas, aukas, tiesioginių l iudininkų 
Vilniaus arkivyskupas Mečislo
vas Reinys nukankintas Vladi
miro kalėjime. Arkivyskupas 
Teofilius Matulionis ir vysku-

įspūdžius, kai žiūri nuotraukas. 
Knygos sudarytojai atliko didelį 
darbą, iš daugiau nei pusės 
tūkstančio atsiliepusių a t r inko 

s Pranciškus Ramanauskas ir parengė spaudai pačius bū-
iigus metus įkalinti katorgos d ingiausius t ų t r a g i š k ų j ų 

PERKRAUSTOME (Moving) 
Sąžiningai, prieinama kaina! 

Kreiptis i Vytą, tel. 312-471-2239 

VVisconsin — Newly con-
structed custom log home: 3 
bedrm.. cathedral ceil.. front & 
back decks; 8 mi. NE VViscon
sin Del is .View Lake Mason. 
Call: 
608-254-2729 afler 5 p.m. 

darbų lageriuose. Arkivyskupas 
Julijonas Steponavičius ir 
dabartinis kardinolas Vincentas 
Sladkevičius gyveno tremties 
sąlygomis Lietuvoje. 

Nepaisant šių fizinių ir mora
linių represijų, lietuvių tauta, 
kaip legendos Feniksas kovo 
11-ąją dieną pakilo iš nebūties 
į atgimimo aušrą, aiškiai su
prasdama, kokį sunkų ir erškė
čiuotą kelią ji renkasi. Tauta 
tarė savo žodį ir tvirtai jo laiko
si. 

Terorizuojama, kankinama, 
marinama badu, be teisės 
kalbėti tiesą ir mylėti Dievą 
lietuviu tauta išliko gyva ir pil-

įvykių aprašymus. Gal per 

na vertė, ka įrodė visam pasau
liui tą baisiąją 1991 metų sausio 
13 dienos - Kruvinojo sekma
dienio naktį. 

Tačiau mūsų visų, t iek gyve
nančių gimtoje žemėje, tiek gy
venančių ir svečiose šalyse lau
kia dar vienas, gal sunkiausias 
išbandymas. Tai išbandymas 
Lietuvos laisve ir jos ateitimi. 

Visi turime keltis ir gulti kar
todami tautos poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžius: ..Ne
liks duonos su druska — liks 
Lietuva'" 

Norinčius giminėms ar draugams 
dovanoti sovietinės markės 
automašiną ar spalvoto vaizdo tele
vizorių ..Šilelis", kreipkitės. 

tel. 312-847-3824 

At l iekami namų vidaus remon
to darbai; kalamas „siding". 
dengiami stogai Skambinti: 

Sigitui 312-585-8074 

Qntur>c. m MIS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Re». 708-423-0443 

ASTA T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairiu nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

Pigiai a t l i ekame visus namų vi
daus ir lauko remonto darbus: 
statome priestatus, garažus. Koky
bė + . . references". 

Tel. 312-434-9678 

IS JAV LB TARYBOS VEIKLOS 
ir National •JAV LB XII-tosios Tarybos 

prezidiumas susirinko birželio 
25 dieną aptarti einamuosius 
reikalus ir pradėt: planuoti 
XIII-tosios Tarybos pirmąja 
sesija. Posėdyje dalyvavo 
Angele ir Roma.- Nefaai, Dan
guolė Navickienė ir Algis 
Raulinaitis. 

Pirmininke Angele Nelsiene 
pranešė, kad Tarybos vardu 
siuntė laišku valdžios parei 
tunams ir sveikino Jelciną, 
laimėjusi Rusijos prezidento 
rinkimus Pirmininke taip pat 
minėjo, kad dalyvavo Baltų 
l.iii.--. es Dienos rezoliucijos 
pasirašyme, kalbėjo su kon-
gresmanai- Rohrbacbet ir Dari 
nemeyer ir senatorium Bradley 
bei ju asistentais ir dalyvavo 
9RMM organizacijų susirinki 
munM' ar pranešimuos-: Wa-
shington Times ir \Vall Street 
Journal redakciniu kolektyvų, 

Baltu Fundacijos 
Security Council 

Prezidiumas K i l t o -
Tarybos buvo įpareigotus 
prasyti prezidento Bush de f ac
to Lietuvos valdžios pnpaži 
n imo š i s įpareigojimas 
įvykdytas. 

Lietuvių fondo į s ta tų 
pakeitimas XIIu>sio> Tarybos 
priimtas, balsuojant 39 už ir 4 
prieš,Rezultatai - •-' l.K pir
mininkui Algridui Osciui. 

Buvo pristatytas Kontroles 
komisijos pranešimas ii žodžiu 
padėkota vyr. rinkiniu komi.si-
jos pirmininkui Pranui Jogai už 
pravestus XIlI-tosios Tarybos 
rinkimus 

Atsižvelgiant j Kraš to 
Valdybos pageidavimus. XIII 
tosios Tarybos pirmnv -.-.sija 
įvyks spalio 4 6 dienomis 
Phtladelphijoje 

STUDENTAI, VAŽIUOKIME Į 
LITUANISTIKOS SEMINARĄ! 

Universitetiniai lietuvių k a l b o 
ir istorijos kursai 

l i t e ra tū ros 

1991 rugpjūčio 4-18 LaSalle Manor, Plano I l l ino is 

I I r ILVIL KALBA • SINTAKSE • VERTIMAI • IŠEIVIJOS 
POEZIJA • VALIAUSIA LIETUVIU NOVELĖ • IŠEIVIIOS 
I II TlVIt ISTORIJA • LEMTINGOS ISTORIJOS DATOS • 

ATGIMIMO LAIKOTARPIAI LIETUVOJE 

RaŠvkhe: 
Lituanistikos seminaras 

P.O. Box 50660 
Chicago, IL 60650 

Arba skambinkite Vidai Kuprytei (708) 863-0935 vakarais. 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai. 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasirinkimas Įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581 8500 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai P'lnai 
užbaigtu toto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad irtrečiad susikaibesit 
lietuviškai 

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

NEW GREEN CARD LOTTERY 

mn botr LittMMta YOU GAN HM A GRttN CARD EARLY REGISTRĄ-
. ' BK.AUSf THf FIRST 40 OOOOUALlRED people who register 

• N ARDS Spouses and chiirjren of a vvtnner will also get Green 
URS T COMF - FIRST SFRVED' WF CAN MAKF SURE YOUR APPLICATION 
' MBNC THE VERY FIRST' Applicants may Mc y»tthm the United States 

«C "Ali SIDNEY FLFMAN (212) 766 5300 for details 

BROVVN. FIFMAN. A TORRFS Arrorneys 
15 Park Row. New York, Nv H«038 

MMGRATI0H MATTtRS OTyptocc ,n the United States 
Visa Master Card American F r̂iross Accepted 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed insured — Bonded 

436 6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

REAL ESTATE 

Bįsi 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. K*dz<« Ava., 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reai'O' 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Ta< 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Ontuifc 21 
KMIFOK REAUORv 

7922 S. PulJski Rd. 
4)fe". S. Arther Ave. 

DANUTE MAYBR 
284-1900 

|ei norite parduoti ar piikti na 
mus. kreipkitės i Danute Mayer. h 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Ik.iin.uni! •-
veitui. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietu, ų, z< ~ (ir 
•spanų kalbomis ^—^ ^ " H | 
• Nemokamas narrų 

įvertinimas * S 
• Perkame ir j . I K 
parduodame namus 

' Apartmentus r žemę 
' Pensininkams 

nuolaida 
" Greitas ir sąž'rvpga1; 

patarnavimas B * 
Malonėkite kre>ptis šiuo telefonu 

( 3 1 2 ) 767-2400 
4545 W. 67th Street. Chicago. 'L 60629 

N o r i n č i u s g iminėms, d r a u g a m s ar 
bažnyč ia i dovanot i 2 mieg . butą 8 0 0 0 
s q . f t . V I L N I U J E kreipkitės: te l . ( 906 ) 
464-3403. (leave a messagr?. Vilnius, te!. 
26-07-84. 

FOR RENT 

išnuomojamas 2 mieg. butas 
71 St. Dneš parką SkaMbin i 

312-776-2929 arba 
312-802-7370. 

For rent 6 rm 1st f l . apt. vic 
& Rcckvvell Pay own ut i l i fes 

Call 312-847-2374 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
100/0—20° o—30° o pigiau mota 

už apdraudą nuo ugnies ir --uitom' 
3as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vj West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 5818654 

€ L E K T H C • 
Į V E D . F. • O'-st-' 

. ' j i , 0 > irji . 
, . • • ! - i 1 ' • „ . . 

3* 2 7 * * 
K L A U D I J Ų - r 'c. - . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel 776-1486 

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

Kreiptis \. Hermis Deckys 
T»l. 585-6624 Nuo 8 ryte Iki 6 v.v. 

Kalbėti lietuviška* 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bonc'od. tasured 
Nauji darbai'r patą.syr»;>i y.;'- . 
ir vonios kabinetai Keramita; -1 . 
teles Karsto van.Jfi>< • "ikr>i p 
pos Išvalome užsikimšus 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 636 2960 

file:///Vall
http://Ik.iin.uni


LIETUVIAI IEŠKO 
POLITKALINIŲ KAPŲ 

KAZACHSTANE 

DRAUGAS, šeštadienis, l»y i m. nepos men. zi a. 

Politkalinių mirtininkų kamerų griuvėsiai Dolinkoje, Kazachstane. Čia buvo tardomi ir 
kankinami Lietuvos partizanai. 

SUKREČIANTIEJI 
LAGERIŲ ATSIMINIMAI 

Vilniuje Vagos leidykla 1990 
išleido ypatingo susidomėjimo 
vertą divejų tomų (676 ir 461 
psl.) veikalą „Gyvenimo aki
mirkos". Autorius Liudas Dam
brauskas yra Adomo Jakšto — 
Dambrausko, to didžių nuopel
nų rašytojo, brolio sūnus, gimęs 
1921 balandžio 23 d. Kuronių 
kaime, Ukmergės apskrityje. 
Gimnazijos klases ėjo Ukmer
gėje, Šėtoje, Kėdainiuose. Uni
versitetines studijas Kaune, o 
tada dėstė gimnazijoje, kol an
tru kartu užplūdusių bolševikų 
buvo areštuotas ir ilgus metus 
kalintas įvairiuose kalėjimuose 
ir lageriuose. Čia jam teko susi
durti su eile mūsų tautos 
įžymybių, kaip Nepriklausomy
bės akto s igna ta ru Pe t ru 
Klimu, rašytoju Juozu 
Keliuočiu ir daugybe kitų. 

Autor ius s tebina savo 
ypatingai stipria atmintimi ir 
įvykių smulkmeningu, vaizdžių 
išdėstymu. Veikalas apima 
platų laikotarpį, kas ryšku iš 
knygos skyrių: Jaunystės pėd 
sakai (1921-1945), Kančių 
keliais (1945-1955). Laisvės 
miražas (1955-1984), Šėtono 
malūne (1984-1989), taigi apima 
visus svarbiuosius mūsų pasku
tinio pusės šimto metų krūvi 
nuosius tautos pergyvenimus. 
Autorius su ypatingu vaizdumu 
aprašo ir savo siaubingus pergy
venimus okupantų arešto na
muose, vergų darbo stovyklose 
ir ryškiai perteikia to laikotar
pio visos t au tos kančios 
kalvarijų kelius. Autorius kalba 
skaitytoją supurtančiais faktais, 
ž iaur iaus ios t ikrovės duo 

menimis apie komunist inių 
teismų neįtikėtiną suktumą, jų 
kalėjimų ir lagerių pareigūnų 
brutalų žiaurumą, areštuotojų 
marinimą badu ir troškuliu, 
drauge kalinamų kriminalistų 
gyvul iškai s a v a n a u d i š k a s 
skriaudas, pakeltas lietuvių ir 
kitų politinių kalinių. 

Tai bus vienas iš pačių ryš
kiausių liudijmų, kaip komu
nistinė tironija, nesijausdama 
surišta bet kokiais žmoniškumo 
varžtais, niokojo nužmogintus 
kalinius. Šios knygos skaitymas 
palieka taip gilų įspūdį, kaip 
Nobelio premija apdovanotojo 
Solženicyno Gulago veikalai. 

Žinoma, kai kam gali atrodyti 
veikalas gerokai ištęstas, bet 
autorius vengia tuščiažodžia
vimo ir kalba faktais. Gal vieto
mis autorius kietokas kai kurių 
nelaimės draugų atžvilgiu, pvz. 
meta šešėlį į Juozo Keliuočio 
laikymąsi jo teismo metu, betgi 
reikia atjausti, kad žmogui teko 
gelbėti gyvybę barbarų teismo 
salėje. Galima reikšti nepasiten
kinimą dėl autoriaus šiokio 
tokio atlaidumo kalinamųjų 
romantiškuose nublūdijimuose. 
Tačiau tai vis tokie atsieti 
klausimai, gi pats pavaiz
dav imas o k u p a n t o , ka ip 
autorius protarpiais pavadina, 
šėtoniško su enkavedistų na-
guosna patekusiais nelaimin
gais ia is žmonėmis , su jų 

pavergtomis ir beteisių katego-
rijon nublokštomis tautomis, 
pasilieka iki šiol kitų mūsų 
autorių nepralenkiamas. Čia 
atkurta tiek faktų, t iek cha
rakterių, kad veikalas darosi 

nuostabaus vaizdumo istorinis 
kaleidoskopas. Knygoje apra
šoma didelė daugybė įvairiausių 
žmonių ir plačiai pavaizduo
jamas supuvęs Sovietų Sąjungos 
gyvenimas. 

Vis dėlto autorius šaltokas kai 
ku r ių t e n ka l in tų l ie tuvių 
kun igų atžvi lgiu , s legiant į 
įspūdį pal ieka ir skelbimas 
pavardžių lietuvių, įsivėlusių į 
k r i m i n a l i n i u s ir p a n a š i u s 
veiksmus. 

A u t o r i u s , buvęs v e i k l u s 
a te i t ininkas ir dabar aktyvus 
šios k ryp t ies vadovaujantis 
veikėjas Lietuvoje, savo veikale 
žymią vietą skiria ir religijai, ne 
vien primindamas gilias ben
dras maldas kalėjimų kamerose, 
bet ir pasakodams apie savo iš 
duonos nulipintą rožinį, kurį jis 
vis laikė palaimą ir dvasinę 
stiprybę teikiančiu tal ismanu. 

J u o z a s P r u n s k i s 

Sovietų Sąjungoj* žmones vežė 
ne vien į Sibirą. Dar baisesnės 
mirties stovyklos buvo Vid. Azi
joje. Čia žuvo tūkstančiai 
lietuvių jau 1941 metais. Kalėjo 
daug mūsų partizanų. Tik ne
daugelis grįžo į Tėvynę. 

1990 m. rugpjūtyje buvę polit
kaliniai ir jų gimines surengė į 
Kazachstaną pirmąją stambes
nę ir gerai parengtą mokslinę 
ekspediciją. Buvo surinkta daug 
medžiagos, kai kas gauta iš 
vietos archyvų, surastos palai
dojimo vietos, ten pastatyti 
kryžiai, lietuviškos atminimo 
lentelės. Karagandos katalikų 

Karelija; 24 vagonai — 841 žmo
nių VI.21 Medv. Gora, Kareli
ja; 25 vagonai — 876 žmonių 
VI. 16 Starobelsk Ukraina; 61 
vagonas — 2.135 žmonių VI. 19 
S ta robe l sk , Ukraina; 59 
vagonai — 2.066 žmonių VI.21 
S ta robe l sk , Ukraina; 29 
vagonai — 1.017 žmonių VI.21 
Kakat-Orenburg Kazachstan; 
13 vagonų — 451 žmonių VI. 16 
Babynino; 5 vagonai — 173 
žmonių VI. 18 Minsk. Gudija; 12 
vagonų 422 žmonių VI.22 Orša, 
Gudija. 

Lie tuvos Raudonasis 
Kryžius 

bažnyčios klebonas Albinas 
Dumbliauskas pašventino su
rastus politkalinių kapelius. 

Tokia pa t ekspedicija iš 
Vilniaus į Kazachstaną išvyks
ta ir šių metų rugpjūčio 7 dieną. 
Jos vadovas — Vilniaus univer
siteto docentas Ferdinandas 
Vaitiekūnas, Lietuvos Tauti
ninkų partijos vicepirmininkas. 

Mes labai norėtume, kad į šią 
ekspediciją įsijungtų ir lietu
viai, gyvenantys užsienyje, ypač 
t a i būtų patriotinis žygis 
jaunimui. Mes juos labai globo
tume. Išlaidos būtų minimalios, 
gal kokie 600-700 rubl ių 
žmogui, taigi, užsieniečiams 
tikrai prieinama. Gali įsijungti 
ir kitų tautų žmonės — japonai, 
vokiečiai, korėjiečiai, lenkai, 
žydai, vengrai, nes Kazachstane 
yra masiniai visų tautų bolše
vizmo aukų kapinynai. 

Nepamirškime mūsų žuvusių 
tėvų ir brolių. Apie ekspedicijos 
rezultatus mes informuosime 
per laisvąją Lietuvos ir išeivijos 
spaudą. Rašykite ar skambin
kite: Henrikas Paulauskas, 
Architektų gt. 107-84. 232049 
Vilnius, Li thuania, telef. 
44-59-57. 

H. Pau l auskas 
Lietuvos Valstybės 

muziejaus direktorius 

T R Ė M I M A I 

35 vagonai — 1,226 žmonių 
VI. 15 — Lokot. Altajus; 75 
vagonai — 2.625 žmonių VI. 17 
— Kolunda, Altajus; 70 vagonai 
- 2.453 žmonių VI.18 - Bijsk, 
Altajus; 71 vagonas — 2,487 
žmonų VI. 18 — Bijsk, Altajus; 
71 vagonas — 2.427 žmonių 
VI. 19 - Bijsk, Altajus; 55 vago
nai — 1,925 žmonių VI. 19 — 
Bijsk, Altajus; 59 vagonai — 
2,067 žmonių VI. 17 — Barnaul, 
Altajaus, 5 vagonai — 170 
žmonių VI. 15 Lačeinovo, Al
tajus, 86 vagonai — 3.012 
žmonių VI.20 Novosibirsk, 
Sibiras; 73 vagonai — 2.554 
žmonių VI.21 Novosibirsk, 
Sibiras; 43 vagonai — 1.505 
žmonių VI.21 Medv. Gora . 

Rainių kankiniams prisiminti žudynių vietoj stovi ši koplytėlė. I pašventi
nimo iškilmes žmonių privažiavo iš visos Lietuvos. 

I N T E R N A T I O N A L 
TRAVBL C O N S U L T A N T S 

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457—2259 U.S.A. 
RUDENS IR ŽIEMOS KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nr. 9901-A 26 rugpjūčio — 11 rugsėjo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. Pilna 
kaina nuo $1.350.00 iki $1,650.00. Vien lėktuvas $1,042.00. 

Nr. 9902-S 06 rugsėjo — 22 rugsėjo /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. Pilna kaina 
nuo $,1.350.00 iki $.1,650.00. Vien lėktuvas $1,042.00. 

Nr. 9903-S 16 rugsėjo — 02 spalio /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. Pilna kaina 
nuo $1,350.00 iki $1,650.00. Vien lėktuvas $1.042.00. 

Nr. 9904-S 20 rugsėjo iki 06 spalio /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. Pilna kaina 
nuo $1,350.00 iki $1,650.00. Vien lėktuvas $1,042.00. 

Nr. 9905-S 23 rugsėjo — 13 spalio /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. Pilna kaina 
nuo $1,350.00 iki $1,650.00 Vien lėktuvas $1,042.00. 

Nr. 9906-S 27 rugsėjo iki 27 spalio / 28 NAKTYS VILNIUS, 1 NAKTIS KOPENHA
GA. Pilna kaina nuo $1,720.00 iki $2,320.00. Vien lėktuvas $1.042.00. 

Nr. 9907-OC 04 spalio iki 29 spalio /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. Pilna kaina 
nuo $1,150.00 iki $1,450.00 Vien lėktuvas $820.00. 

Nr. 9908-D KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio. 
Kainon (Skaitant ..Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. Pilna kaina nuo 
$1,350 00 iki $1,650.00. Vien lėktuvas $975.00. 

Nr. 9909-0 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio. Kainon įskaitant 
„Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. Pilna kaina nuo $1,350.00 iki 
$1.650 00 Vien lėktuvas $975.00. 

Nr. 9910-F VASARIO 16-TOJI. 14 vasario iki 01 kovo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis 
Kopenhaga. Pilna kaina nuo $1.150 00 iki $1.450.00. Vien lėktuvas 
$755.00. 

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, 
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272. 

P A D Ė K A 

A. t A. 
VACLAVA SKURVYDAITĖ -

JONAUSKIENĖ - ORVIDIENĖ 
Mūsų mylima Mamyte. Močiutė ir Prosenelė mirė 1991 

m. birželio mėn. 13 d. ir buvo palaidota birželio mėn 15 d. 
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Chicagoje. 

Nuoširdi padėka kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą velionės į Amžino Poilsio 
vietą. 

Ypar.nga padėka kun. J. Juozevičiui ir Liet. Dukterų 
Draugijo:- narėms už maldų pravedima ir rožinio sukalbėjimą 
koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame už tartus šiltus atsisveikinimo 
žodžius: p. Stasei Paulionienei, Liet. Dukterų D-jos vardu; p. 
Aldona: Zailskaitei, Cicero Bendruomenės vardu ir p Bronei 
Motušiersei, BALF'o Cicero skyriaus vardu 

Reiškiame gilią padėką visiems draugams ir prieteliams. 
kurie velionę lankė koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjo i 
kapines Nuoširdus ačiū už aukas: šv. Mišioms, labdarai ir 
už graž.as gėles. Ačiū už išreikštą užuojautą žodžiu ir raštu. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Esame dėkingi D. Petkui už rūpestingą ir nuoširdų 

patarnavimą. 
Gilia: dėkingi ir nuliūdę: 
duktė Romaną Paulienė. sūnus Vitas Jonauskas. 

podukra Brigita Tamulionienė su šeimomis. 

P A D Ė K A 

Mylimai Žmonai ir Seseriai 

A. t A. 
JANEI DAUNORIENEI 

1991 m. birželio 15 d. mirus, reiškiame padėką visiems, 
kurie lankėsi Jos šermenyse ir atliko paskutinį patarnavimą 
palydėdami Ją į Amžinojo Poilsio vietą šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžią padėką reiškiame kun. klebonui Jonui Kuzins-
kui už maldas koplyčioje, bažnyčioje aukojusiam šv. Mišias, 
pasakiusiam pritaikytą pamokslą, ir atlikusiam apeigas 
kapinėse. 

Taip pat dėkojame Vilniaus valstybinės operos solistei 
Gražinai Apanavičiūtei už giesmes bažnyčioje ir muz. Mani-
girdui Motekaičiui už palydą vargonais. 

Padėka Salomėjai Endrijonienei, Algimantui Keziui, Sta
sei Paulionienei ir Julijai Smilgienei už išreikštas gražias 
mintis laidotuvių koplyčioje. 

Ypatingą padėką reiškiame Aleksandrui Kikilui ir Adol
fui Dirgėlai už aktyvų prisidėjimą laidotuvių pasiruošimo dar
buose ir laidotuvių metu. 

Dėkojame visiems karsto nešėjams. 
Ačiū Lietuvos Dukterų Draugijos narėms.sukalbėjusioms 

»«7inj koplyčioje. 
Reiškiame nuoširdžią padėką ui aukas, kurios buvo skir

tos šv. Mišioms ar kitiems tikslams.ir už gėles bei užuojautas 
spaudoje, žodžiu, raštu ir telefonu. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D A Petkui už rūpes
tinga ir sąžiningą patarnavimą. 
Vyras Juozas, sesuo Valė, broliai Adomas ir Henrikas 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312)927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Mielam Lietuvių Skautu Sąjungos Tarybos nariui ir 
Boston" ASS pirmininkui 

A. t A. 
v.s. fil. APOLINARUI TREINIUI 

mirų- gi l ią užuojautą r e i šk i ame žmonai 
GENOVAITEI, šeimai, giminėms ir artimiesiems. 

Liūdime kar tu . 

LSS Taryba. Brolija. Seserija ir 
Akademinis Skautu Sąjūdis 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette luneral Home 
2539 W«t 7Kt Mrtvt 
t hkvigo lllinoi-* W^2° 

l-(312>-476-234^ 

Hills Kuneral Home 
10201 Sootti RoborN Road 
Palos HilU llhnoi-. h04f^ 

"08-430-443? 

Petkus luneral Home 
1410 South ^Oth \vemie 

( :(<'p> Illinois W*<T0 
-08-863-2108 

IVtkus-Butkus luneral Home 
1 U<> South ^Oth \\omu-

( I U T O . I l l inois m H ^ 1 

708 6^2-1003 

Visos laidotuvių namus g.ilito pasiekti 
skambindami 1-<312)-476-2345 

AMIIONV R PLIKUS 
DON \l D \ Tl 1K1S 

DONALD \1 PILKUS 

file:///1arquette
file:///vemie
file:////omu-


DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. liepos raėn. 27 d 

x Žurnal i s tas V i d m a n t a s 
Valiušaitis. gyv. Kaune, šiuo 
metu lankosi Vokietijoje, bet 
rugpjūčio 5 d. atvyksta į LFB 

lijų savaitę Dainavoj ir skai 
tys dvi paskaitas. 

x Pra tęsė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka: Olga Juknis. 
Anelė Puodžiūnas, Charles 
Plestys, A. P. Jasas, Loreta 
Stanulytė, J. Dainora, A. Gri
gaitis, E. Katilius, M. Moc-
kaitis, C. Žilionis. Edmund Ba 
zėnas, Janina Biliūnas, Kazys 
Balas. Jor.as Starką, B. Petraus
kas . J K r u t u l i s , Ignas 
Miliauskas. Aukos buvo skirtos 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. 

x Pratęsė p r e n u m e r a t ą su 
20 dol. auka „Draugo" garbės 
prenumeratoriai: dr. Vladas 
Lėlis. Rochester. N.Y., V. 
Damašius, East Chicago. Ind.. 
Aleksas Pabrėža, Oak Lawn, 
111.. Alex Aleksandravičius, Hot 
Springs, Ark.. Aleksas Spirikai-
tis. Eucklid. Ohio, Anelė Gelgu-
das, Baltimore. Md.. C. Yodelis, 
Homevvood. 111., Labai 
dėkojame. 

x Pra tęsė „ D r a u g o " pre
numera tą su 20 dol. auka šie 
garbės prenumeratoriai: Ar
noldas Chesna. Melrose Park. 
111.. Jonas Suopys, Brockton. 
Mass.. P. Mikšys, Leicester. 
Mass.. Albina Lingienė, Red 
ford. Micb , Albina Ralys, Rich 
mond HilL N Y., J. Jasinevičius. 

i. Ohio. Paulius Leonas. 
Oak Lawn. 111., A. Brazdys. 
Chicago. I!'. Visiems dėkojame. 

x Kun. J . Znot inas , Temple 
Hills, Md., pratęsė prenumera
tą *u 50 dol. auka dienraščio 
stiprinimui. Kun. J . Znotiną 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo po 10 dol. aukų: Juozas 
Malskis, V. J. Buksnys, Juozas 
Masteika. Algis Rudis, Marion 
Smilgius. Kleopas Dalinda, 
Juozas Mikalauskas, Juozas 
Zvinakis, Br. Mudėnas, Barbara 
Astra, G. Žukauskas ir Stella 
Gencevičius. Visiems ačiū. 

x Nuvežame ir pa rvežame 
į New York'o ir Washington'o 
a e r o u o s t u s jūsų svečius iš 
Lietuvos. P a s i t i k i m a s ir 
išlydėjimas, maitinimas, pra
važiuojamų miestų apžvalga 
foto atminimui , gėlės. Or
ganizuojamos kelionės į Nia
gara krioklį. Pravažiuojamų 

-tų apžvalga, maitinimas, 
nakvynė Va ikams nuola ida; 
iki 5 m. 6 0 ^ , iki 10 m. 20' ; . 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderninusia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE., CHICAGO, IL 
60609. TEL. 312-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Berno tas . 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje 
I aip pat rašome vietinius bilie-
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa 
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th A ve. , Hickory 
Hi l l s , IL 60457 . Te l . 
70H-430-7272. 

(sk) 

x Rytoj, sekmadienį, liepos 
28 d.. 3 vai. p.p. Margučio ren
giamame koncerte, Jaunimo 
centre, programą atliks sol. Si
gutė Stonytė ir pianistas Jurgis 
Karniivičius. Bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje ir Mar
gučio raštinėje Sekmadienį nuo 
1 vai. p.p. bilietų bus galima 
įsigyti Jaunimo centro kasoje. 
Po koncerto bus pasisvečiavi
mas kavinėje. Jaunimo centro 
patalpos vėsinamos. Koncertas 
prasidės punktualiai Pr 
nesivėluoti. 

x „Draugo" renginių komi
tetas, kuris rengia gegužinę 
rugpjūčio 4 d., maloniai prašo 
tautiečiu paaukoti bent 
vertingą daiktą lau-:ėjimams. 
Dovanos priimamos ..Draugo" 
administracijoje darbo •• 
domis 9 vai. r. iki 4:" ) v. p.p. ir 
šeštadieniais iki 12 valandos. 
Tel. (312) 585-9500. 
nuoširdžiai dėkojame. 

x Lietuvos jaunimo krepšį 
nio komandos dalyvaus Mil-
vvaukee. VVisconsin universiteto 
stadijone vyksiančiose pasaulio 
jaunimo krepšinio rungr% 
Atvyksta 12 berniukų iki 16 
metų ir 15 merga i J i ų iki 19 
metų amžiaus. Kartu at\ 
treneri? Poteiiūnas ir bu v. krep 
šininkė Daktaraitė M:kvaukee 
miesto apylinkėse jie išbus 10 
dienų. Žaidynių • 
sekmad ; enį , liepos 28 d. 
Žaidynių baigme - - šeštadieni ir 
sekmadieni, rugpjūčio 3 ir 4 die 
nomis. Lietuviai atidaryme ne
dalyvaus, nes bus dar pakelėj iš 
New Yorko į Milwaukee. Varžy
bos vyks kasdien, išskyrus ket 
virtadienį. Dalyvaus jaunimo 
komandos iš Vene/ :elos, Brazi 
lijos, Australijos. Jugoslavijos. 
Angolos. Suomijos. JAV ių, Lie
tuvos, Latvijos, Ukrainos. Ru
sijos ir Arabijos. I mo mokes
tis kasdien 1 dol.. "na-e — du 
dol. 

x Dakta ro kabinetu : reika 
linga tarnautoja, gerai mokan
ti anglų kalba. Skambinti po 11 
vai. ryto te l . 312-171-3300. 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithu 
ania ruošia išvyką laivu šį 
sekmadieni per laivų ir lėktuvų 
parodą. Laivas išplauks iš Navy 
Pier 12:00 v. p.p. $35.00 kaina 
padengia kelionę, maistą ir 
gėrimus. Dėl rezervacijų s'- 3m 
binkite V. Momkute i , tel. 
925-6193). 

sk 
x Dėmesio norintieji vykti 

į Lietuvą su Chicpgos Lietu
vių O p e r o s s ą s t a t u š.m. 
rugpjūčio 24 d kuo greičiausiai 
kreipkitės į American Travel 
Service Bureau , 9727 S. Wes-
te rn Ave., Chica r , D 60643, 
tel. 312-238-9787. 

(sk) 
x „ Ž A I B A S " NR. 6 

MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurod -tn 'dt - i 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miitų. 
10 sv cukraus, 6 s 29 oz 
dėžė persiku, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų. 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos. 12 
oz. kakavos. Pilna kaina 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBĄS-
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 60457. trlefo-
(708) 43O-8090. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«4« 

Dcnglam* Ir taisoma 
*'»ų ' ū i lų stogus 

Tai. 312-434-MM arba 
312-737-1717 

Rainių kankiniams prisiminti koplyčios pašventinimo iškilmėse dalyvao iš k. - Z. Žilevičienė 
V. Lendraitienė, Lietuvos Aukščiausios tarybos deputatas rašytojas"Stasys K a š a u s k a s Loreta 
Rauhnai tyte , Ieva Kašauskaitė, Indrė Kašaus^aite. Stasys Kašauskas buvo p i rmas i s pradėjęs 
rašyti apie Rainiu tragediją. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

N A U J A MEDICINOS 
DAKTARĖ 

Rasa Tijūnėlytė baigė Loyola 
Stritch School of Medicine, įsi-
gydama medicinos daktarės 
laipsnį. Medicinos mokyklos 
užbaigtuvės buvo Hyatt Re-
gency Ballroom birželio 8 dieną, 
kur banketo metu buvo įteikti 
diplomai. Prieš tai Rasa baigė 
Loyola University of Chicago, 
kur studijavo chemiją ir anglų 
kalbą. Nežiūrint didelio mokslo 
krūvio, visuomet buvo pirmau
janti studentė. Nors gyveno 
tolokai nuo lietuviškų centrų, 
Rasa sėkmingai baigė Dariaus 
Girėno pradinę ir Čikagos 
Aukštesnią ją l i t uan i s t i ne s 
mokyk la s , dalyvavo atei 
tininkų ir skautų organizacijų 
veikloje, reiškėsi tautinių šokių 
šokėjų grupėse ir Americans for 
Lithuanian Freedom veikloje. 
Laisvalaikiu mėgsta skambinti 
pianinu, tapyti ir sportuoti. 
Birželio gale Rasa vieneriems 
metams išvyko į Denver, Colo-

rado, kur St. Joseph's ligoninėje 
atlieka vidaus ligų „intern-
šipą". Jaunajai daktarei linkim 
sėkmės profesiniame darbe ir 
lietuviškoje veikloje. 

BALFO GEGUŽINEI 
ARTĖJANT 

Pavasario saulutei sušvitus, 
prasideda didžiulis ,.dar
bymetis", tai organizacijų, 
klubų rengiamos gegužinės-
piknikai. Mūsų lietuviškoji 
visuomenė mėgsta ir noriai tuos 
rengin ius lanko. Be šių 
mažesnių gegužinių yra ir 
didesnių. Štai artėja didžiulė 
..Draugo" gegužinė rugpjūčio 4 
d., sekmadienį , vienuolyno 
soduose, prie „Draugo". Dien
raštis turi daug skaitytojų, tuo 
labiau daug gegužinės lanky
tojų. Taip jau turėtų būti. 

Po didžiulės , ,Draugo" 
gegužinės, kurios pajamos bus 
naudojamos spaudos reikalams, 
seka kita, t.y. Balfo gegužinė, 
kuri bus rugpjūčio 25 d. 

x M o n i k a Mackevič iū tė-
Valentukevičienė (jos vyrą V. 
pirmuoju bolševikmečiu komu
nistai pagrobė ir jis dingo be ži
nios), dabar Baubliene, ieško sa
vo brolio Vaitieko Mackevičiaus 
(o gal Vyto Mackonio, ar Mac
kaus) gim. 1920 m. Paąžuolės 
kaime, Varėnos rajone. Prašo 
brolį, ar jį žinančius rašyti šiuo 
adresu: Li thuania , Monika 
Baublienė, Vilnius 232043, 
Žėručio 6-23. 

(sk.) 

x Pr i s ta tome Lietuvoje tik 
naujus automobil ius pigiau 
negu Vi lniaus dolerinėje 
30-40%. Visoms 2 metų fabriko 
garantija. Pers iunčiame nau
dotus au to a r b a dolerius iš 
Ameriko* į Lietuvą ir prista
tome pagal adresą. Atsiskai
tome tik po patarnavimų. Fir
mos sav. ĄŽUOLAS (312) 
434-8618. 

(sk; 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chieagą, Los 
Angeles. Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke. kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant j kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
te rn Ave., Chicago, IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

Jaunimo centro patalpose, ir 
kurios pajamos bus vartojamos 
sušelpti vargan patekusius 
lietuvius. Ir viena ir antra 
gegužinė tu raų būti stipriai 
lietuviškos visuomenės visoke
riopai remiamos. 

Balfo Chicagos apskrities 
valdybos pirm S. Vanagūno 
šauktame posėdyje birželio 15 
d., kuriame dalyvavo ir Balfo 
talkininkai bei darbuotojai, 
buvo apsvarstyta ar tėjant i 
gegužinė. Gegužinės pradžia 12 
vai. Kavinė, kurią tvarkys Gr. 
Meiluvienė, veiks nuo 10 vai. 
ryto. Laimės šulinį tvarkys B. 
Jasaitienė su savo patyrusiomis 
padėjėjomis. Laimės šuliniui ir 
didžiajai loter^a: yra reikalin-

x Juozas Burdulis, Shirley, 
N.Y., pratęsdamas „Draugo" 
prenumerata paaukojo ir 30 dol. 
J. Burdulį rašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką ir stiprinimą savos spau
dos. Labai dėkojame. 

x Kelionė la ivu po Karibų 
salas vieną savaitę — lapkričio 
23-30 d., 1991 m. Kainos prasi
deda nuo $1,106, įskaitant ir oro 
susisiekimą... Rezervacijos: 
Travel Advisers, Inc . , tel 
708-524-2244. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Optical Studio, 2620 W. 

71 St., Chicago, I L 60629, tel. 
312-778^766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskienę. Darbo vai . : 
trečd.-penkt 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd.' 10 
v.r.-l v. p.p. P i rmad. i r an t rd . 
uždaryta. 

(sk) 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave , Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 
x Baltic Monuments , Inc. , 

j 2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x KARGO Į LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome ; namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą Atlanta Import-Ex-
port, 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

gos dovanos. Dovanas galima 
pristatyt i į Balfo raštinę 2558 
W. Li thuanian Plaza Court. 
Chicago , IL. T ik imės , kad 
g e r a š i r d ž i a i Balfo rėmėja i 
padovanos vieną kitą vertin 
gesnį daiktą didžiajai loterijai 

Maistą, kuris bus gaminamas 
Jaun imo centro virtuvėje, tvar 
kys r e n g i n i ų vadovė E. 
Pajedienė ir S. Januškienė su 
padėjėjomis. Neteks ir troškulio 
kęs t i , nes veiks du bara i , 
kuriuos prižiūrės K. Rožanskas. 
Norint iems pamiklinti kojas, 
gros K. Ramanausko orkestras.. 
k u r i s s u t i k o p a l i n k s m i n t i 
publiką už minimalinį susita 
rimą. Ačiū jam. 

Je igu diena būtų karštoka, 
patalpos bus vėsinamos. Jeigu 
kas tu rė tų kokių klausimų ar 
pasiteiravimų, prašome skam 
b i n t i į Balfo r a š t i n ę 
1-312-776-7582. 

Balfas jau per 47 metus yra 
sušelpęs daugybę vargan pate
k u s i ų l i e tuv ių , d a b a r dar 
prisidėjo atsikurianti Lietuva, 
kurioje šelpiami seneliai, našlai
čiai, invalidai, grįžę iš Sibiro. 

Kreipiamės į Jus Mieli Balfo 
rėmėja i , r emk i t e i r to l iau 
gegužinę savo dovanomis loteri
jai ir atsilankymu, kaip rėmėte 
k i ekv i ena i s meta is . Šalpos 
r e i k a l i n g i j u m s b u s labai 
dėkingi. Baigiant šį straipsnelį, 
dar kar tą maloniai kviečiu 
visus visokeriopai paremti šias 
dvi gegužines, kurioms parama 
yra labai reikalinga. 

Ant . R e p š i e n ė 

Dr. Rasa Tijūnėlytė 

IS ARTI IR TOLI 
Vokietija 

— N a u j a Vok ie t i jo s L B 
a p y l i n k ė įsisteigė Erfurte, 
Tueringijoje. Įstojo 9 nariai. Va
dovybę sudaro: pirmininkas Ri
mantas Dapšauskas<Heinrich -
Rau-Str. 2, 0-5087 Erfurt). sek
retorė Irena Hoehne ir kontro
lierė Alė Fischer. Pasipiktinę 
sovietų armijos kruvinais veiks
mais Lietuvoje ir Latvijoje, na
riai pranešė Gorbačiovui, kad 
atsisako Sovietų pilietybės. 

— Lebens t ed t (Salzgitter 1) 
visuotinis LB apylinkės narių 
susirinkimas įvyko 1991 kovo 
3. Kadangi valdybos iždininkas 
Martynas Kremsier išvyksta 
karinės prievolės atlikti, į jo 
vietą išrinkta Marija Dikšaitie-
nė. Dabar VLB Lebenstedto 
apylinkės valdybą sudaro: pir
mininkas Romualdas Gasiūnas. 
vicepirmininkė Milda Kremsier 
ir iždininkė Marija Dikšaitienė. 
Kontrolieriai — Horstas Krem
sier ir Gerta Jasbutienė. 

— Lie tuviškos roko muzi
kos k o n c e r t a s . Gegužės 13 va
kare berniukų bendrabučio 
salėje konceitavo Lietuvoje Nr. 
1 pažymėta roko muzikos grupė 
Foje iš Vilniaus, vadovaujama 
Andriaus Momontovo, kuris yra 
grupės grojamų bei dainuojamų 
dalykėlių kompozitorius. Jis ir 
pats groja gitara bei dainuoja. 
Grupę sudaro 10 asmenų; gim
nazijoje koncertavo 5. Prieš Fo
je koncertą pasirodė vietiniai 
rokininkai. — prieš porą metu 
šią mokyklą baigęs Virginijus 

Pr i s imenan t Muzikos švenčiu d u n a s t h i e a c 
Švč. M. Marijos ' o m i m n b;i/nyci"i<"" auka-; 
va ikučia i . 

p. Per iškilmingas pamaldas 
Sh i ro maldaknyge — neša 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

Jocys, abiturientas Darius Če-
sonis ir mokinys Rene Klimai-
tis. Tarpininkaujant Mann-
heimo universitetui, „Foje" 
iškvietė ir 4 koncer tus 
vokiečiams pietų Vokietijoje bei 
koncertą Mannheime surengė 
stud. Daiva Pe te re i t iš 
Mannheimo. 

— Dr. Alina Plechavičiūtė 
ir sūnus dr. Tomas Veigeliai 
iš Freudenstadto Schvvarzvvald 
visų lietuvių vardu išspausdino 
viso puslapio apmokamą padė
ką Islandijai už Lietuvos nepri 
klausomybės pripažinimą. Pa
dėka išspausdinta didžiausiame 
Islandijos laikrašty „Morgun 
bladid" kovo 10 (sekmadienio 
laidoje. 

— Stuttgartas, Švabijos lie
tuviai Vasario 16 mini visados 
vėliausiai. Ir šiemet ją šventė 
kovo 3 Bad Cannstatte, Kol-
pingo namuose. Susirinko apie 
šimtinė žmonių, tarp jų — nema
žai iš Lietuvos. Pradėta kun. K. 
Senkaus ir kun. Fr. Skėrio lai
kytomis ekumeninėmis pama! 
domis. 

— Vilniaus t ea t r a s „Lėlė" 
gastroliavo Vokietijoje 1991 nuo 
birželio iki liepos 2. Rodė du 
spektaklius — „Spriktą" (auto
rius — teatro įkūrėjas ir meno 
vadovas Vitalijus Mazūras, pa 
gal lietuvišką pasaką) ir „Cir
ką" (autoriai Mazūras ir Jony
nas). Vaidino Rottenburge, 
Stuttgarte, Huettenfelde, Er
furte. Grupę sudarė direktorius 
kompozitorius Faustas Latėnas, 
meno vadovas V. Mazūras ir ak 
toriai — Nijolė Mazūrienė, Al-
vira Piškinaitė. Almira Gry
bauskaitė, Juozas Marcinkevi 
čius, Evaldas Mikaliūnas ir Gin
tautas Martinkėnas. Visi baigę 
konservatoriją. Su savimi vežė 
si spektakliams reikalingą bu 
taforiją ir painius elektrinius 
įrengimus, nekalbant apie lėles. 
Vokiečiams vaidino vokiečiu 
kalba. 

Advoka tas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60620 

Tel. 11-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, 11.60411 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo Q iki 7 vai v ak 
^estad * v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
: Valandos pagal susitarimą 


