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TSRS Komunistų Partijos
Gen. Sekretoriui M. Gorbačiovui,
Religijų reikalų tarybos
pirmininkui K. Charčiovui,
LTSR Ministrų tarybai,
Telšių vyskupui A. Vaičiui,

Sovietų ir Izraelio
pasitarimai New Yorke

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

Nepasisekusi Shultzo kelionė

New Yorkas. — Keičiasi ja padidėjo, bet Shamir sako,
Sovietų Sąjungos nusistatymas kad dar nėra pakankama, nes
Vidurinių Rytų klausimais. y r a žymiai daugiau žydų, kurie
Klaipėdos miesto katalikų religinės
Užsienio reikalų ministeris E. nori išvykti iš Sovietų Sąjungos.
bendruomenės
Shevardnadze susitinka dar šią
Pagal Shamirą, geresniems
savaitę su Izraelio premjeru Y. ryšiams su Sovietų Sąjunga
Shamir New Yorke, praneša trukdo jos pasisakymas už t a r p
(Tęsinys)
Izraelio ir Sovietų diplomatai. tautinę taikos konferenciją kaip
bažnyčios greitesnio sugrąži
Mums kelia nerimą spren
Jungtinių t a u t ų diplomatai vienintelį būdą išrišti arabų ir
nimo, turime galvoje ir jos
d i m e n u m a t y t a s bažnyčios
suorganizavo
šį susitikimą, kai Izraelio nesantaiką, be to,
pagalbines patalpas — kleboni
grąžinimo dvejų metų laikas.
rusai
pareiškė
norą pradėti pasi sovietų intereso stoka, kad būtų
ją ir šventorių, be kurių baž
Mūsų manymu, bažnyčios atida
tarimus. Sovietų Sąjunga nu pravesti Izraelio pasitarimai su
nyčia negali normaliai funkcio
vimo klausimas ne naujas, to
traukė diplomatinius ryšius su arabais kaimynais ir sovietų
nuoti, nes ten yra sanitariniai
dėl ir jos grąžinimo terminas
Izraeliu 1967 m., kai Izraelis pasisakymas už nepriklausomą
mazgai — trys garažai — sandė
pernelyg ilgas. Kuo dėti mes,
užėmė palestiniečių teritoriją. palestiniečių valstybę. Jei šiuos
liai, bažnytinių rūbų skalbykla,
kad taip ilgai nebuvo atitaisyta
Šis susitikimas rodo, kaip mano klausimus pavyktų su sovietais
džiovykla ir butai kunigams.
padarytoji klaida, kodėi mes, ir
diplomatai, kad Sovietai nori išsiaiškinti, diplomatiniams ry
Mus jaudina dabartinis bažny
priėmus iš esmės gerą naują
dalyvauti vidurinių Rytų taikos šiams nebebūtų kliūčių. Pasku
tėlės likimas. Ji turi būti
sprendimą, dar turėsime dvejus
konferencijoje. Shevardnadze tinių savaičių metu Gorbačiovas
Valstybės sekretorius George Shultz tariasi Vidurinių Rytų taikos reikalais su Egipto preziden
palikta Klaipėdos katalikams.
metus kęsti šią skriaudą? Tai
kartą jau buvo susitikęs su ir Shevardnadze kartojo, jog
tu Hosni Mubarak, kairėje, prieš išvykdamas į Nato pasitarimus Madride.
Manytume, kad tai savaime
sunkiai suprantama, turint
Perez, kai jis buvo Izraelio arabų kraštai privalo pripažinti
suprantama, nes išaugęs
galvoje ir naują visuomenės per
premjeru.
Pokalbis su dabar Izraeliui teisę egzistuoti.
Klaipėdos miesto gyven
sitvarkymo metą. Įsivaizduo
tiniu premjeru Shamiru gali
tojų, vadinasi, ir tikin
kime, ko būtų verti vyriausybės
rodyti t i k v i e n ą , jog bus
Nesutaria Shamiras ir
čiųjų skaičius — faktai kalba
Vilnius. — Vakarus pasiekė o tokius kalinius skundikus daž
priimami nutarimai įvairiais
daromas
spaudimas,
kad
Izra
Shultzas
patys už save. Jeigu prieška žinia iš Pravieniškių lagerio,
niausiai užmuša. Ir po šiuo
persitvarkymo klausimais,
elis sutiktų su taikos konferen
rinėje Klaipėdoje buvo 51,000 Kaišiadorių rajone, apie
Shamiras kritikavo Shultzą
šantažu Petras nesutiko pasi
jeigu jų įgyvendinimas prasi
— Graikų Ortodoksų Baž cija. S h a m i r , vos baigęs už tą pasakymą vakar, kad
gyventojų ir veikė 5 bažnyčios, įkalintą 29 m. jaunuolį Petrą rašyti.
dėtų ne tuoj pat, o po poros
nyčia atsisakė dalyvauti Rusų pokalbius su sekr. Shultzu, tuoj Gazos ir Vakarų Kranto sričių
tai pastaruoju metu gyvena apie Gražulį. Gražulis atlieka 10
metų! Persitvarkymo idėjos turi
102,000 katalikų. Kodėl juos ap mėnesių bausmę už atsisakymą Pravieniškių koncentracijos Ortodoksų Bažnyčios iškilmėse išskrido į New Yorką.
okupacija yra priėjusi liepto
liesti ne tik materialinę, bet ir
minint 1,000 metų krikščiony
tarnauti būtų lemta tik vienai tarnauti sovietinėj armijoj.
stovykloje
galą ir, kad tai didina pavojų
dvasinę sferą. Kalbėdami apie
„Senas ir n a u j a s vynas"
bės jubiliejų Maskvoje, kuris
bažnyčiai?" (Kalba netaisyta —
karui ir, kad Shamiras nesido
Petras Gražulis, nuteistas
bažnyčios greitą grąžinimą,
Kovo 8 d. etapu jį atvežė į prasidėjo birželio 5 d.
red. past.).
Prieš
dvejus
metus
Shamiras
mįs taikos reikalais. Jis, sako,
pagal Baudžiamojo kodekso 211 Pravieniškių lagerį. Po poros
k a i p tik t u r i m e
galvoje
pasakė,
jog
Sovietų
Sąjunga
su
nebuvo diskutuota jokia ini
Vien
tik
šiais
metais,
reika
—
Maskvoje
Sovietų
straipsnį,
yra
bendro
režimo
tikinčiųjų dvasinių poreikių
dienųjį paskyrė į II būrį, 21 bri
Gorbačiovu
yra
kaip
„senas
ciatyva, kurioje būtų aptartos
laujant
sugrąžinti
Klaipėdos
Sąjungos
Užsienio
reikalų
Pravieniškių lageryje OC-12, gadą, sudarytą iš nuteistųjų,
patenkinimą, kuris taip pat
praneša, jog vynas naujuose buteliuose". Jis taikos sąlygos. „Mr. Shultz man
būtinas, kaip būtina mate Taikos Karalienės bažnyčią, po 1988 m. balandžio 10 d. jis k u r i e i š d a v i n ė ^ kalinius ministerija
nieko apie tai nekalbėjo",
pareiškimais
pasirašė
apie
vyriausybė
yra
nusistačiusi, dabar pagyrė Gorbačiovą kaip
parašė
LTSR
prokurorui
rialinė visuomenės atnaujinimo
administracijai, apvogė, ar kaip
gerą
vadą
ir
„galbūt
naujuose
aiškino
Shamiras. Jis mano,
170,000
tikinčiųjų.
kad
būtų
baigtas
karas
Ango
pareiškimą, kuriame protestuo kitaip nusikalto kriminali
programa.
am
uz
(Bus daugiau
ja, jog J
politinį niams kaliniams. Išryškėjus jų loje. Ten Sovietų remiami kovo buteliuose yra ir naujas vynas". kad Shultzas norėjo, kad arabų
Prašydami Taikos Karalienės
„nusikaltimą" reikia atlikti nusikaltimams, kaliniai juos ja maždaug 40,000 Kubos ka Paskutiniu metu žydų emigraci- spauda palankiai apie jo pas
tangas rašytų ir, kad tuo jis
bausmę su kriminaliniais kali primuša, išniekina, o dažnai ir riuomenės.
turėtų naudos savo krašte. Jie,
— Meksikos Socialistų par
niais.
užmuša. Administracija juos
Birželio aukų
kaip jis sako, tik bendrai kalbėję
tija
pasitraukė
iš
rinkimų,
kad
Parašė pareiškimą
gelbėdama siunčia į 21-mą
apie taiką, apie viršūnių kon
brigadą. Būdamas išdavikų bri galėtų susijungti su kairiojo minėjimas Lietuvoje
Pareiškime jis aprašo, kaip jį
ferenciją
Maskvoje ir apie
sparno
partija
ir
prezidento
ringadoje Petras Gražulis yra
Vilnius. — Pavergtoje Lie
po teismo, visiems matant,
nuotaikas
po
lapkričio rinkimų
kimuose
dalyvauti
kartu.
Maskva. — Praėjusį sekma religijos
tuvoje r e n g i a m a s birželio
laisvę
Sovietų sumušė ir skubiai ištempė iš apstatytas šnipais ir provokato
Amerikoje.
Meksikos prezidentas bus
dienį Rusų Ortodoksų Bažnyčia Sąjungoje. Kiek prie tų su salės, kad net nesuspėjo pasiim riais. Jis kartu su visa brigada
išvežtųjų minėjimas. Lietuvių
Reuterio žinių agentūra pride
renkamas
liepos
6
d.
pradėjo minėti tūkstanties metų varžymų prisidės tūkstantmečio ti savo daiktų: maisto ir doku kenčia kaip išdavikas. Kaliniai,
Informacijos centras praneša
da,
jog sunku suprasti kaip gali
— Sovietų Sąjungos akade gautą m i n ė j i m o k v i e t i m o
krikščionybės sukaktį. Patriar krikščionybės paminėjimas, mentų. Jam neleido atsisveikin praeinant 21-mai brigadai,
nesusikalbėti Izraelio premjeras
chas Pimenas vadovavo Epifani- parodys komunistų vyriausybės ti su artimaisiais, broliais ir apmėto juos pagaliais, šiukšlė mikas prof. Lev Antonenkov tekstą.
su
JAV Valstybės sekretoriumi.
jos katedroje iškilmingam ati laikysena netolimoje ateityje. seserimis, esančiais salėje. Jis mis, spjaudo ir visaip tyčiojasi. pasiūlė, kad partijos suvažiavi
1941 m. b i r ž e l i o 14-17
me būtų diskutuojamas dauge dienomis per Lietuvą nuvilnijo
darymui, prisimindamas 988 m.
užaugo 15 vaikų šeimoj. Vėliau,
Dėsningas KGB planas
lio partijų veiklos klausimas. pirmoji stalininio teroro banga. P a l a n k ū s arabų straipsniai
birželį, kai Kievo princas
jau
žmonėms
nematant,
jį
apiOrtodoksai palankūs
Vladimiras krikštijo pagonis.
Nekaltai kentėdamas, Petras Tai pirmas viešas pasisakymas, Apie 36,000 Lietuvos gyventojų,
Valstybės sekr. penkerių
purškė kvapą užgniaužiančiais
komunistams
kad Komunistų partija turėtų jų tarpe daug žymių kultūros, mėnesių metu keturis kartus
Daugel dvasiškių dalyvavo ati
tris
kartus
prašėsi,
kad
jį
ir ašaras išspaudžiančiais che
daryme. Žymiųjų svečių tarpe
mokslo ir politikos veikėjų, be buvo Viduriniuose Rytuose, nes
Kai kurie sovietų sluoksniai mikalais. Nuo jų ištino veidas ir perkeltų į kitą brigadą. Vado opoziciją.
— Maskvoje disidentai rei jokio juridinio pagrindo, buvo šešių mėnesių neramumai Izra
buvo kardinolas J a n Wille- ragina tikinčiuosius nedaly paraudo oda.
vybė išsisukinėja meluodama.
brands iš Vatikano ir Canter- vauti šiose iškilmėse, motyvuo
Nėra naujiena, kad KGB sunai kalauja, kad Rusų Ortodoksų išvežti, įkalinti ar ištremti, elio užimtoje teritorijoje ir
burio arkivyskupas Robert Run- dami, kad rusų Ortodoksų
kina jiems nepageidaujamus as Bažnyčia pasmerktų Staliną už pasmerkti kančioms ir mirčiai. nuolatinės žudynės vertė jį vesti
Lukiškių kalėjime
cie iš Anglijos. Puikus choras Bažnyčia yra Sovietų Sąjungos
menis. Dar laisvėje į Petro brutalius veiksmus su tikin
Prisimenant tuos tragiškus pasitarimus, sako su juo keliau
Po
to
skubiai
išvežė
į
Vilniaus
čiaisiais.
Laikas
esą
žinoti,
turtino iškilmes.
Gražulio
gyvybę
buvo
du
kartus
vyriausybės ir KGB kontro
įvykius, Nijolė Sadūnaitė ir An ją departamento pareigūnai. Šių
Ta proga yra suorganizuotos liuojama ir aukštieji dvasiškiai Lukiškių kalėjimą. Čia per pasikėsinta. Jeigu ateityje kas kurioje pusėje stovi ortodoksai tanas Terleckas ragina visus šio metų sausio mėnesį buvo pada
paskaitos, debatai ir spaudos yra jos nariai. Daugelis pasimatymą su savo seserimis nors panašaus atsitiks, bus •. — perestroikos ar stalinizmo mėnesio 14 d., 7 vai. vak. susi rytas nutarimas VVashingtone,
konferencijos Maskvoje, Lenin disidentų, įskaitant ir buvusį Monika Bažiuskiene ir Albina dėsningas KGB plano įvykdy- •'| pusėje. Šis klausimas buvo rinkti katedros aikštėje, Vilniu kad vyriausybė imsis veiklos ir
pradėjus mas. Dirbdamas brigadoje iškeltas antrąja Rusų Ortodok je, ir pagerbti šviesų atminimą Shultzui buvo pavesta ją vyk
grade, Kieve ir dar kituose politinį kalinį Aleksandrą Ogo- Gražulyte, j a m
miestuose. Kokia tų viešų rodnikovą, žada suorganizuoti aiškinti, kodėl paraudęs veidas, Petras buvo meistro paskirtas su Bažnyčios tarybos suvažia tų, kurie tapo TSRS politikos dyti. Izraelio premjero įstaigos
viršininkas Yosi Ben — Aharon
įvykių paskirtis, sužinosime atskirą krikščionybės minėjimą, kalėjimo pareigūnai klausę brokuotoju. Apie tai sužinojusi vimo dieną.
aukomis.
pasakė: „Shamir yra geras
nes dabartinis paminėjimas pokalbio nutraukė pasimatymą. kalėjimo vadovybė panaikino tą
vėliau.
— Seoule Pietų Korėjos stu
Per
pasimatymą
su
broliais
e
t
a
t
ą
.
P
e
t
r
a
s
Gražulis
klausytojas, net ir tuo atveju,
Šį sekmadienį bus pagrindi esąs „pompastinis spektaklis".
dentai reikalauja susijungimo
»»
„Sibiro
ekspresas
kunigais
Antanu
ir
Kazimieru,
pareiškime prašo prokurorą su komunistais Šiaurės Korė
kai jis nesutinka su pasiūly
nės iškilmės Šv. Trejybės ka
pradėjus
ta
tema
kalbėti,
ad
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
a
s
.
J
u
n
g
t
i
n
i
s
leisti
jam
su
savimi
turėti
mais". Arabų spauda dažnai yra
tedroje, Danilovo vienuolyno
joje. Radikalieji studentai de
ministracija
perspėjo
keisti
Pabaltiečių
k
o
m
i
t
e
t
a
s
WaŠventąjį
Raštą,
maldyną
ir
kritiška Amerikos politikai,
aplinkoje, kuris neseniai buvo
monstruodami mėtė padegamą
pokalbio
temą,
bet
pasimatymo
rožančių. Tokius daiktus sias bombas ir akmenis į shingtone birželio 14 d. su tačiau šį kartą pirmuose pusla
grąžintas ortodoksų vienuo
n
e
n
u
t
r
a
u
k
ė
.
Kitą
dieną
kitomis organizacijomis ruošia piuose spausdino Shultzo pareiš
kaliniams leisdavo turėti ne tik policiją.
liams. Šią savaitę į Maskvą at
kalėjimo
operatyvinės
dalies
demonstracijas, minėdamas kimus, cituodami, kad jis ragino
caro kalėjimuose, bet ir Hitleris
vyko Vatikano delegacija.
— Kremliuje Vatikano vals trėmimus iš Pabaltijo valstybių.
viršininkas papulkininkis Ado pavergtų tautų kaliniams.
Izraelį parodyti respektą poli
tybės sekretorius kard. Casaroli Demonstrantai susirinks Lamaitis
liepė
pasirašyti
raštą,
Mūsų
kalėjimuose
tai
tinėms
palestiniečių teisėms.
Vilniaus katedra
šį
pirmadienį
įteiks
popiežiaus
kad
jis
per
pasimatymą
pažeidė
fayette P a r k e . Iš t e n bus
neleidžiama. Jei jo prašymas
negrąžinama lietuviams
kalėjimo vidaus taisykles. Už nebus patenkintas, Petras Jono Pauliaus II laišką Gorba žygiuojama
prie
Sovietų
Sovietų spaudoje šią savaitę
tai neleido kito pasimatymo. Po pasiryžęs badauti, kol gaus čiovui ir tars žodį bendrame Sąjungos a m b a s a d o s . Bus
nebepasirodė antireliginių
protokolu P e t r a s Gražulis prašomus dalykus. Už bada pasitarime, kuriame dalyvaus ir vežami gyvieji paveikslai, vaiz
KALENDORIUS
straipsnių. Buvo palengvintos
atsisakė pasirašyti, motyvuo vimą kaliniai baudžiami Sovietų Sąjungos prezidentas duojantieji išvežamus suagusius
Birželio 10 d.: Getulijus.
taisyklės Biblijos įvežimui.
damas, kad mūsų „demokratiš karceriu ir kitomi- bausmėmis Andrei Gromyko.
ir vaikus. Bus nešami atitin
Ortodoksams buvo sugrąžintos
Maksima.
Vainius, Vingailė,
kiausioje" pasaulio šalyje Nežiūrint jokių grasinimų,
— Filipinų kongresas priėmė kami plakatai. Šios demonstra
35 bažnyčios. Tačiau tūkstan
Diana,
Liutgarda.
: garantuojama žodžio laisvė. Petras Gražulis pasiryžęs viską žemės reformos įstatymą, kurį cijos r u o š i a m o s P a b a l t i j o
čiai bažnyčių, kurias įsakė
Birželio 11 d.: Barnabas. RoI Tuomet papulkininkis Adomai iškęsti.
prezidentė Aquino pažadėjo tuoj Laisvės dienos proga ir pavadin
uždaryti Stalinas ir jo įpėdinis
zelina,
Aluona, Dainius, Ramin
tis kalinį iškoliojo tokiais
pasirašyti. Tuo įstatymu bus tos „Sibiro ekspresu".
Gražulio
a
d
r
e
s
a
s
Nikita Chruščiovas, tebėra už
tas, Skirgelė.
šlykščiais,
necenzūriniais
padėta daugiau kaip 2 mili
darytos, jų tarpe Vilniaus ka
žodžiais, kokių jis laisvėje
Norintieji rašyti Petrui jonams filipiniečių.
— S o v i e t ų - b u l g a r ų kos
tedra, kuri paversta koncertų
ORAS
nebuvo net girdėjęs. Be to, Gražuliui laišką, jį turi
monautai
iš Baikonur raketų
—
Sovietų
Sąjungos
Komu
sale, primena Reuterio žinių
gąsdino uždarysiąs į lagerį 20 adresuoti: Kaunas, Pravie nistų partijos pirmoji konferen pakilimo vietos buvo išsiųsti
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24.
a g e n t ū r a . Dar t e b ė r a 17
metų
ir
paskelbsiąs
kalinių
niškės, OC-12-21. Petrui Gra cija po 47 metų prasidės birželio kelionei į erdves ir laimingai
Gudijos ortodoksų vyskupas Kons
Temperatūra dieną 67 1.. nak
įstatymų punktų, kurie varžo
tarpe, kad Petras yra išdavikas žuliui.
tantinas
pasiekė orbitą.
tį 38 1.
28 d.

Pareiškimas

Pravieniškių kalinys

Ortodoksai pradėjo 1,000 m.
krikščionybės jubiliejų

TRUMPAI
IŠ VISUR
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AUSTRALIJA LAUKIA
MŪSŲ!
Kai šiuo metu plačiai gar
sinama artėja Tautinių šokių
šventė ir kiti Kanadoje vyksiantieji didieji renginiai, tyliai, bet
didžiuliais šuoliais artinasi IIIsios pasaulio Lietuvių Sporto
žaidynės Australijoje. Beliko
vos šeši mėnesiai. Organizacinis
komitetas Adelaidėje visus di
džiuosius paruošiamuosius dar
bus j a u užbaigęs, viskas
suplanuota belaukiama pra
nešimo tikslesnio dalyvių
skaičiaus, kad būtų galima
galutinai sutvarkyti ir varžybinę programą. Svečius iš JAVių ir Kanados jau ruošiasi pri
imti Sydnėjus ir Melbournas.
Tuose miestuose sportininkai
svečiuosis po kelias dienas. Ten
jau sudaryti priėmimo komi
tetai, planuojamas apgyvendi
nimas ir programos.
Dirba ir išvykos organizacinis
komitetas Chicagoje. Ne per se
niausiai visiems vykstantiems
į Australiją sporto klubams
buvo išsiuntinėtas pranešimas
Nr. 4-tas. Jame skelbiama, kad
kelionę tvarkys dvi kelionių
įstaigos: VYTIS International
Travel Service New Yorke —
Bostonui, Washingtonui, DC, ir
Baltimorei, o American Travel
Service Bureau — Chicagai, Clevelandui, Detroitui, Torontui ir
Los Angeles. Pirmoji grupė iš

USA
Kanadoje (U.S.A.) dol. . .
Užsienyje
Savaitinis (Šešt. pried.) .

skris iš New Yorko gruodžio 21
d. Continental lėktuvų linija į
Sydnėjų, o iš čia, gruodžio 25 d.
— į Adelaidę. Po žaidynių,
sausio 1 d. 1989 m., iš Adelai
dės į Melbourną, o sausio 4 d.—
atgal j New Yorką.
Antroji grupė gruodžio 20 d.
Quantas lėktuvų linija pakils iš
Los Angeles, o dalis (Torontas)
iš San Francisco, j Sydnėjų. Iš
čia gruodžio 25 d. į Adelaidę. Iš
Adelaidės dalis sausio 2 d., o ki
ta dalis sausio 3 d. 1989 m.,
turistiniu autobusu išvyks į
Melbourną, o sausio 6 d. — atgal
į namus.
Šiuo metu visi vykstantieji
klubai privalo kelionių biurams
už kiekvieną vykstantį įmokėti
po 50 dol. Su tuo, žinoma, tuoj
paaiškės tikresnis vykstančių
skaičius, bus rezervuotos vietos
lėktuvuose, nustatyti skridimų
numeriai ir valandos. Viskas,
kartu su tolimesne informacija,
nedelsiant bus pranešta vyks
tantiems klubams. Visi klubai
iki šio mėn. 25-tos dienos iš
vykos komitetui privalo atsiųs
ti vykstančių komandų nuo
traukas ir trumpus klubų ap
rašymus. Si medžiaga reika
linga Australijos organizaci
niam komitetui, besiruošian
čiam išleisti puikų žaidynių
leidinį.

AUSTRALIJOS ORGANIZACINIO
KOMITETO PRANEŠIMAI
Australijos 20-ji Žiemos spor
to šventė įvyks š.m. liepos 29-30
dienomis, savaitę anksčiau
negu buvo numatyta ir jau pra
nešta. Žinome, kad ŠALFAS sgos slidinėjimo varžybose
Kanadoje šiais metais dalyvavo
net 60 slidinėtojų. Tikimės, kad
nors keletas atvyks į Australiją
ir dalyvaus Australijos lietuvių
Žiemos sporto šventėje, ypač,
kad mūsų slidininkai dalyvavo
1983 m. Il-se P.L.S. Žaidynėse
Amerikoje.
Paskutiniame posėdyje buvo
nutarta panaikinti Geelongo
sporto šventėje sudarytą 20-ties
žaidėjų junginį ir atšaukti
kontrolines rungtynes. Vietoj to
nutarta sudaryti tris vyrų
krepšinio komandas, sujun
giant, kiek tai įmanoma, arti
vieni kitų esančius klubus, tuo
būdu sudarant galimybę žaidvnėse dalyvauti visiems

Australijos lietuvių sporto klu
bams. Tos trys rinktinės atsto
vautų trims apygardoms: ry
tinei, kurion įeitų Brisbanės,
Sydnėjaus ir Canberros klubai;
centrinei, kurią s u d a r y t ų
Geelongas ir Melbournas ir
vakarinei, kurion patektų Pertho, Adelaidės ir Hobarto klu
bai. Rytinės rinktinės treneris
būtų P. Andriejūnas, centrinės
— S. Šutas ir vakarinės — P.
Stanwix.
Žaidynių organizatoriai su
pranta, kad šis planas nėra to
bulas ir bus nepatenkintų, bet
esamose sąlygose tai vienintelė
išeitis sudaryti sąlygas galimai
didesniam skaičiui krepšininkų
dalyvauti žaidynėse, o tuo pačiu
ir turėti tris s t i p r e s n e s
rinktines, pajėgiančias pasiprie
šinti Š. Amerikos lietuvių ko
mandoms.
Taip pat planuojama, kad

Australijai žaidynėse atsto
vautų dvi rinktinės jaunių
berniukų, jaunių mergaičių ir
moterų krepšinio rinktinės ir po
vieną vyrų ir moterų tinklinio.
Tačiau į šį planą jau spėta gauti
iš Amerikos išvykos komiteto
n e p a s i t e n k i n i m a s . Mat iš
Amerikos planuoja vykti dvi
jaunų berniukų, viena moterų ir
nei vienos jaunų mergaičių
komandos, taip pat po dvi vyrų
ir moterų tinklinio komandas.
Taip, kad šiose varžybose daly
vių sumažėtų, o tuo pačiu ir
rungtynių, dėl ko kai kurios
komandos gali pradėti abejoti,
ar verta dėl kelių rungtynių
bastytis po kitą pasaulio galą.
Kiekvienu atveju, šis klausimas
dar bus rimtai svarstomas.
Smulkesnės detalės apie golfo,
lauko teniso, plaukimo ir biliar
do varžybines sistemas visiems
sporto klubams jau išsiuntinė
tos ir tuoj pat apie tai bus
p a i n f o r m u o t a s ir S i a u r ė s
Amerikos išvykos komitetas.
Ir pagaliau — apgyvendinimo
problema. P a s vietinius lietu
vius galėsime patalpinti 150
Amerikos sportininkų, tačiau
jei iš ten atvyks arti 200 sporti
ninkų (kaip mums iki šiol
pranešta), tai dalis jų turės
gyventi moteliuose. Mūsų mo
teliuose kambarys su trimis
lovomis 31 iki 39 amerikietiškų
dolerių, kas vienam asmenui
išeitų nuo 10 iki 13 dol. parai.
Kreipėmės į Š. Amerikos iš
vykos komitetą, kad iš į Žai
dynes vykstančių klubų gautų
sąrašus asmenų, pageidau
jančių apsistoti moteliuose.
Galvojama, kad moteliuose
apsigyventi norinčių atsiras
daugiau negu 50, tai ir ši pro
blema išsispręs tinkamai.
Bendrai paėmus — pasiruo
šimai vyksta pagal planą ir
esame tikri, kad Adelaidės
žaidynės, kartu su tuo pat metu
vyksiančiomis 15-tomis Aust
ralijos Lietuvių dienomis, bus
didžiausias lietuviškas rengi
nys, koks y r a buvęs Aust
ralijoje, nuo mūsų ten įsikūrimo
dienos.
V. G.

dieną, „ L i t u a n i c a "
žais pasisekė prieš juos laimėti. Ir iš
šeštąsias pirmenybių rungtynes viso, a r , , L i t u a n i c a " kada
„LITUANICA" - „CHIEFS" prieš italų „Maroons". Rung laimėjo prieš „Maroons"? —
tynės bus Marąuette Parko geras klausimas.
5:0
aikštėje, 3 vai. po pietų.
Jie tik šiais metais perėjo iš
Kas
tie
„Maroons"?
—
be
National lygos į Metro lygą ir
Nežiūrint ir didelio karščio,
abejonės
daugelis
žiūrovų
norė
rungtyniauja
pirmoje divizijoje,
„Lituanica - Liths" komanda
tų
iš
anksto
su
jais
susipažinti.
kaip
ir
„Lituanica",
tik kitoje
praėjusį sekmadienį lengvai
„Maroons" yra seniai žinoma, sekcijoje, vadinamoje raudo
įveikė
savo
priešininką
stipri
italų komanda. Prieš nąja. Susipažinti su jų pasiek
Wauconda „Chiefs" įtikinančiu
keletą
metų yra daug kartų tais rezultatais, pridedu tos
rezultatu 5:0. Įvarčius pelnė E.
Jenigas ir Scanlon po 2 ir Ste- tekę ir mūsiškiams žaisti prieš sekcijos komandų vėliausią pa
juos, bet, deja, ne daug kartų dėties lentelę:
ve Jenigas
„Chiefs" yra jau penktoji iš
1. Maroons
6 rungt. 31:3 įv.
12 taškų
eilės „Liths" komandos auka
2. Fortūna
6 rungt. 17:7 įv.
9 taškai
šių metų pirmos divizijos pirme
3. Aurora
6 rungt. 17:25 įv.
5 taškai
nybėse.
4. Falcons
5 rungt. 13:16 įv.
3 taškai

Futbolas

Chicagoje

SEKMADIENI PRIEŠ
„MAROONS"
Šį sekmadienį, birželio 12

5. Real
6 Lions

5 rungt.
5 rungt.

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

V i l n i a u s J a u n i m o teatrui gastroliuojant Chicagoje, gegužės 29 d. Marąuette Parko aikštėje buvo
s u l o š t o s d r a u g i š k o s futbolo rungtynės tarp Chicagos LF klubo „Lituanica" veteranų komandos
ir VJ t e a t r o a r t i s t ų . R u n g t y n ė s baigėsi 2:2. I-je eilėje — Vilniaus J a u n i m o teatro artistai, Il-je
eil. - „ L i t u a n i c o s " v e t e r a n ų komanda.
N u Q t r
z
M e r e c k i o

5:12 įv.
3:16

2 taškai
1 taškas

Kaip iš lentelės matyti, šį sekmadienį „Liths" vyrų
laukia stiprus priešas.
J. J.

SPORTINIS GYVENIMAS
EUROPOJE

L

metams
$60.00
$60.00
$60.00
$35.00

'<? metų
$35.00
$35.00
$35.00
$20.00

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00

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

niame Moterų futbolo turnyre.
ALFREDAS KLEINAITIS
Siame turnyre rungtyniauja
KINIJOJE
K. BARONAS
Alfredas Kleinaitis, FIFA 12-kos valstybių moterų futbo
Mūsų korespondentas Europoje
(Tarptautinės futbolo federa lo komandos, tarp jų ir JAV-ių
cijos) pripažintas tarptautinis komanda. Pažymėtina, kad
deslygos" iškritimas gresia futbolo (soccer) teisėjas tei Alfredas Kleinaitis yra vie
Geriausi bėgikai
Hamburgui, Šalke 04 ir garsia sėjauja dabar Kinijoje vyks nintelis amerikietis teisėjas, šių
afrikiečiai
jai Fr. VValterio Kaiserslautern tančiame pirmame Tarptauti rungtynių FIFA teisėjų tarpe.
Maratoninį bėgimą Olandijos
vienuolikei. Į jų vietas iš antro
Rotterdame laimėjo Etiopijos
DR. K E N N E T H J . YERKES
sios lygos taikosi „Kickers"
atstovas, parodydamas 2 vai. 6
Kab. t e l . 471-3300; rez. 442-8297
D
R. M A G D A L E N BELICKAS
Stuttgart, FC St. Pauli, Vatenmin. 50 sek. rekordinį laiką. Ir
DANTŲ GYDYTOJAI
VIDAS
J. NEMICKAS, M.D.
šeid ir Darmstadtas.
Pensininkams nuolaida
tradicinį Bostono bėgimą taip
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
Su sezono pabaiga vyksta žai
2436 W. Uthuanian Plaza Court
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.,
pat paglemžė Afrikos atstovas
dėjų „išpardavimas". Ir taip,
T e l . 925-8288
Chicago, III. 60652
kenietis I. Hussein. Tiesa, jo
Pirm., antr.. ketv ir penkt.
Miuncheno „Bayern" ir Vokie
laikas buvo žymiai blogesnis,
pagal susitarimą
tijos rinktinės žaidėjas L.
tačiau Europos spauda, komen
DR.
VIJAY
BAJAI,
M.D.,
S.C.
Moteus iškeliauja Italijon,
tuodama Seoulo olimpiados
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
C a r d i a c D i a g n o s i s , Ltd.
jaunas Šalke 04 puolėjas Olaf
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
ilgųjų nuotolių bėgimus, padarė
M
a
r q u e t t e M e d i c a l Building
Thon taip pat, greičiausiai, į
IR O D O S CHIRURGIJA
išvadą, kad Korėjos sostinėje
6 1 3 2 S Kedzie
pietus, darbo turi sau ieškoti
(Augliai nuimami kabinete)
Chscago. IL 60629
baltosios rasės atstovams bus
vartininkas M. Pfaff, Eder Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
Tel 436-7700
sunku atsispirti prieš Afrikos
2434 W . 7 1 Street. Chicago
(nesutarimas su klubo va
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
Tel. 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.)
žemyną. Tiesa, Etiopija dėl ma
dovybe), vėl kiti geresni žaidėjai Pirm . antr.. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v. S . P R A S A D T U M M A L A , M . D .
terialinių ar politinių aplinky
verbuojami agentų, siūlant
SURENDER KUMAR, M.D.
Ofs. 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
bių olimpiadoje nedalyvaus,
užsienyje labai aukštą atly
Rez. 2 4 6 - 0 0 6 7 ; arba 246-6581
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
tačiau juodoji Afrika savo eilėse
ginimą. Tenka stebėtis, kad
Valandos pagal susitarimą
DR.
E.
DECKYS
ir be jos turi labai gerų ilgų
S.S-ga pigia kaina pardavė
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Namų 584-5527
nuotolių bėgikų.
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
Kievo „Dinamo" puolėją O. BloDR. ALGIS PAULIUS
Moterų pusėje aštri kova grei
EMOCINĖS LIGOS
chiną Austrijos antros lygos klu
ORTOPEDINĖS LIGOS
CRAVVFORO
MEDICAL
BUILDING
čiausiai vyks tarp portugalės
CHIRURGIJA
bui. Kalbama, kad Maskva už
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Rosos Matos ir norvegės Kris6
1
3
2
S.
Kedzie, Chicago. III.
Valančios pagal susitarimą
32 metų buvusį geriausią
Tel. 925-2670
tiansen, kuri Bostone nepasi
Europos futbolininką paprašė
DR. A. B. GLEVECKAS
1185 Oundee A v e . , Elgin, III. 60120
rodė, tad antrą vietą užėmė
tik 75 tūkst. dol., jam Austrijo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. 742-0255
suomė Jousimaa, atsilikdama
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
Valandos pagai susitarimą
je duodant butą, pragyvenimą ir
nuo Iberijos pusiasalio dukros
2655 W 69 St.
naudojimui automašiną bei ar
DR. L D. PETREIKIS
Tel 776-9691
beveik penkiom min.
ti 1 tūkst. dol. mėnesinį atly
pirm 12-2 v. p p : treč 12-2 v p.p
DANTŲ GYDYTOJA
ginimą.
Transakcija
su
rinkti
penkt.: 1-3 v p.p
9055
S.
Roberts
Rd., Hlckory Hllls. IL
Chuliganizmas futbolo
3 9 0 0 W. 9 5 St.
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
nės
vartininku
Desojevu
stadionuose
T e l . 422-0101
Tel. 598-4055
nepavyko. Jis ir toliau paliko
Valandos pagal susitarimą
Valandos
pagal susitarimą
Europos sportinį gyvenimą ginti Maskvos „ S p a r t a k o "
Kabineto tel. — 582-0221
pilnai užkariavo futbolas. Tai vartus.
DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
dalis europiečio gyvenimo, ypač
OPTOMETRISTAS
JOKŠA
pietuose. Vokietijos televizija
Ciuožikai gastrolėse
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
VAIKŲ LIGOS
labai dažnai parodo Italijos
.Contact lenses"
6
4
4
1
S.
Pulaski
Rd.
Po pasaulinių dailiojo čiuoži
žymesnių futbolo klubų runty2618
W
.
71
St St. - Tel. 737-5149
Valandos pagal susitarimą
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
nių ištraukas, matant pilnus mo pirmenybių Budapešte
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
stadionus žiūrovų, į aikštę dalyviai išvyko gastrolėms į di
Dr Tumasonio kabinetą perėmė
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
desnius
Europos
miestus.
mėtant ne tik tualetinį popierių,
T. RAMA, M.D.
Nechtrurgims išsiplėtusių venų
Specialybe — Chirurgija
apelsinus ar pomidorus, bet taip Balandžio 19 d. pasaulio ir žie
"• hemcroidų gydymas
mos olimpiados m e i s t r u s ,
2454 West 71 st Street
pat spalvotas raketes.
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
vicemeistrus ir žemesnių vietų
Valandos pagal susitarimą
Chuliganizmu pasižymi taip
Vai pirm., antr ketv ir penkt
laimėtojus
teko
stebėti
Penkt.. antr.. ketv ir penkt
3 iki 7 v.v. Tik susitarus
pat ir jaunuoliai Anglijoje, Ško
netolimame Stuttgarte. Nusi
Reikalui esant atvažiuoju ir i namus
tijoje, Olandijoje. Nuo jų nė kiek
DR. ANTANAS G. RAZMA
vyliau, nes jie daugumoje atli
DR. JOVITA KERELIS
neatsiliko ir Vakarų Vokietija.
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos
ko tą pačią programą, matytą
Dantų Gydytoja
I rungtynes atvyksta svečių
2636 W. 71 st. St.. Chicago. III.
Kalgaryje ir Vengrijos sostinėje,
2659 VV. 59th St . Chicago. IL
Tel.: 436-0100
vienuolikės stipriai alkoholiT e l . 476-2112
nepakeisdami net drabužių.
11800 Southwest Higrmay
zuoti „gerbėjai", ieškodami prie
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Palos Heights. III. 60463
Spauda ir televizija kaip ir
kabių stadione ir pačiame mies
T e l . 598-8101
(312) 361-0220
(312) 361-0222
Vai pagal susitarimą
te. Užpuolami niekuo nekalti visur, taip ir S t u t t g a r t e ,
DR. LEONAS SEIBUTIS
ramūs praeiviai, sukeliamos „lepino" Rytų Vokietijos atstovę
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
T
e
l
.
kabineto
ir
buto:
OLympic
2-4159.
peštynės su šeimininkų klubo K. Vitt bei jos „flirtą" su kanaPROSTATO CHIRURGIJA
DR. P. KISIELIUS
gerbėjais, padegami požeminio dečiu Kurt Brovvning. Anksčiau
2656 W. 63rd Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
paskalos
sklido,
kad
vokietė
Va ; antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p
traukinio vagonai, išmušami
1443 S o . 50th A v e . , Cicero
Šešt pagal susitarimą
langai geležinkelio stotyse. Šeš savo širdį paskyrė „rock" at
Kasdien 1 iki 8 vai vak
Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-5545
stovui
Rytų
Vokietijoje.
Iš
jos
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet
tadieniais policija normaliai dir
pasikalbėjimo
su
spaudos
atsto
ba viršvalandžius.
NANCY STREITMATTER, M.D.
DR. IRENA KURAS
vais atrodo, kad gražioji K. Vitt
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
KARDIOLOGE
Ramūs futbolo mėgėjai vengia dar nenumato sukurti šeimą,
SPECIALISTĖ
2 4 5 4 w . 71 Street
stadionų, tad žiūrovų skaičius norėdama kiek daugiau pažinti
MEDICAL BUILDING
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7
Vakarų Vokietijoje gerokai kri vyrus.
3 2 0 0 VV. 81 st Street
V a l a n d o s p a g a l susitarimą
to. Būta jau „bundeslygos"
Kabineto t e l . RE 7-1168;
Rezid. 385-4811
rungtynių, kai žiūrovų skaičius
Geriausi 1987 m. E u r o p o s
EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C.
siekė tik 8 tūkst.! Tiesa, balan
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė
sportininkai
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
džio 16 d. Hannoverio ir meistro
DR. S. LAL
Kalbame lietuviškai
„Bayern" Miuncheno susiti
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
1987 m. Europos sportininke
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
2 4 5 4 W 71 st Street
kimą stebėjo 60 tūkst. žiūrovų. išrinkta ne K. Vitt, bet lauko
Valandos pagal susitarimą
434-2123
Bavarijos sostinės vienuolikė teniso žaidėja St. Graf, prieš
Tel. 585-7755
Pirm 2-7 Antr ir
jas pralaimėjo 2:1 ir kartu Rytų Vokietijos lengvaatletę S.
ketv 9-12 Penkt 2-7
JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS
meistro titulą, nes Bremenas Mioler ir šuolio į aukštį pasaulio
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Kab. t e l . L U 5 0348; Rez. PR 9-5533
yra atsiplėšęs net šešiais taš meisterę bulgarę St. KonstadiPriklauso Holy Cross ligoninei
DR. FRANCIS MAŽEIKA
kais. Rašant šias eilutes, iki novą. Vyrų pusėje pirmas buvo
2 7 0 0 W. 4 3 St.. Tel. 927-3231
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kalbame lietuviškai
pirmenybių pabaigos buvo likę dviratininkas Stp. Roche, prieš
4 2 5 5 W. 6 3 r d St.
Vai pagal susitarimą pirm . antį
kiekvienam klubui sužaisti po šveicarą slidininką CurbrinVai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v
6-9 antr 12-6. penki 10-1?. 1-6
penketą rungtynių. Iš „Bun- geną ir tenisininką I. Lend.

Tarp ortodoksų ir katalikų —

NAUJAS SUTARIMAS
priimtina". Tuo metu įvykęs
atsiskyrimas atskyrė daugelį
Mažojoje Azijoje bei Afrikoje
esančių krikščionių nuo kitos
Bažnyčios dalies ir, labiau negu
bet kas kitas paruošė dirvą 200
metų vėliau įvykusiam Islamo
užkariavimui šių vietovių.
Tačiau šiandien katalikų
mokslininkai pripažįsta, jog ši
kontroversija iškilo labiau dėl
semantikos problemų ir reli
ginės kultūros-psichologijos
skirtumų negu dėl pačios teolo
gijos sampratų. „Kalkedono
deklaraciją priimantieji ir nepriimantieji prieina prie Kristaus
iš skirtingų požiūrių", sako ka
talikų vysk. Sampieri, „bet jie
ateina į tą pačią vietą". Dekla
racijos nepriimantieji būdavo
vadinami „monofizitais" (monoviena; physis natūra, prigimtis).
Vienas teologas, dalyvaująs
šiuose dialoguose, sako: „Bū
davo monofizitai, bet jie mirė
penktame šimtmetyje".
Vysk. Sampieri tačiau per
spėja: „Tai nereiškia, kad visos
mūsų teologinės problemos jau
išspręstos".
Diskusijose
tebelieka skaistykla, Popiežiaus
autoriteto sąvoka, Šv. Dvasios
eiga. Sutarimas christologinėje
srityje yra gera pradžia, bet tai
tik pirmas žingsnis ilgame
procese.

S. m. sausio pradžioje skai
tėme apie ortodoksų ir katalikų
pastangas suartėti per pašneke
sius Romoje, baigtus įspūdingo
mis pamaldomis Šv. Petro ba
zilikoje. 1988 m. vasario 12 d.,
Šv. Pschojaus vienuolyne Alek
sandrijoje Egipte, 23 katalikų ir
egiptiečių koptų ortodoksų
vadai, jų tarpe koptų ortodoksų
popiežius Šenouda III ir koptiškų apeigų katalikų patriar
chas Stephanos II Ghattas, pasi
rašė istorinį „Sutarimo atsišau
kimą dėl christologijos". Atsi
šaukimą taip pat pasirašė apaš
tališkasis pronuncijus ark.
Giovanni Moretti ir Vatikano
sekretoriato krikščionių vieny
bės skatinimui sekretorius kun.
Pierre Duprey, atstovaujantys
pop. Jonui Pauliui II.
Koptų ortodoksai sudaro di
džiausią krikščionių grupę
Egipte — apie 4 milijonus. Ka
talikų Egipte yra 200,000, sep
tynių skirtingų apeigų, kurių
didžiausia yra koptų apeigų ka
talikai. (Žinia, vienybėje su
Roma yra įvairių Rytų apeigų
bendruomenės, jų tarpe ir lie
tuvių kaimynai ukrainiečiai)
Koptai katalikai yra vėliausiai
prie Romos prisijungusi bend
ruomenė — 1895 m., bet šio susi
jungimo šaknys siekia 1219
metų istorinį įvykį: Šv. Pranciš
kaus asyžiečio konfrontaciją su
Pastoracijoje iškyla ir naujų
Egipto sultanu al-Kamil. Kitos
problemų,
tarp koptų ortodoksų
katalikų apeigos veikiančios
ir
katalikų.
Vienas katalikų
Egipte yra lotynų, chaldėjų,
maronitų, syrijiečių ir armėnų. koptų pareigūnas pasakoja: „At
rodo, kad Egipte, kai pajudame
Dabartinis teologinis suar
vienu žingsniu pirmyn teolo
tėjimas tarp katalikų ir koptų
giniai, žengiame du žingsnius
ortodoksų yra pasekmė nefor
atgal pastoracijoje". Katalikų
malių susitikimų tarp jų ir ka
pareigūnus ypač erzina orto
talikų teologų, kurie prasidėjo
doksų primetimai, jog katalikai
1971 m. 1973 m. gegužės mėn.
jau asmeniškai susitiko jų pop. bando atversti ortodoksus,
Šenouda su pop. Paulium VI traukti juos į savo bendruome
Romoje, kada jiedu nutarė nes, o taipogi patriarcho Šenouįsteigti bendrą teologų komisiją, dos reikalavimas į ortodoksus
kurioje vyktų diskusijos, ve pereinančius katalikus per
dančios i vienybę. Nors pra k r i k š t y t i . Žinia, k a t a l i k a i
džioje tlisku-ijos sustojo, kai ku pripažįsta visų krikščionių
riems koptų vyskupams užpro- krišktą ir nereikalauja pertesta- • Senoudos žingsniams krikštijimo išnekatalikų krikš
Romoje dabar jau visi koptų čioniu, pereinančių į kataliky
bę. Šios įtampos atsirado pop.
ortodoksų vyskupai šiam pro Šenoudai grįžus iš Romos 1973
cesui pritaria.
m., kai, kilus išmetinėjimams,
Atsišaukime rašoma taip: „Ti jog katalikai bando „atversti"
kime, jog mūsų Viešpats. Die ortodoksus, jis įsakė į orto
vas ir Išganytojas Jėzus Kristus, doksus pereinančius katalikus
įkūnytasis Logos, yra tobulas perkrikštyti. Katalikų kun.
savo dievybėje ir tobulas savo Fadel Sidarouss, SJ, sako, „tai
žmogiškume". Toliau rašoma, mums sudaro didelę problemą,
kad Kristaus žmogiškumas ir nes tuo ortodoksai mums sako,
dieviškumas yra neatskiriami. jog jie nepripažįsta mūsų krikš
„ne mišinys, ne susijungę ir čionimis".
nesusimaišę''. Pabaigoje yra pa
smerkiamos ir Nestorijaus ir
Koptų ortodoksų vysk. Atana
Euticho doktrinos. 5-to šmtm. sius dėl to kaltina pačius
heretikų.
katalikus. Prieš Vatikaną II
Kaip apie šį sutarimą rašoma katalikai reikalaudavo, kad į
„National Catholic Reporter" katalikus pereinantys orto
laikraštyje (1988.V.29), „Šiuo doksai būtų sąlyginiai perkrikš
66-ių žodžių atsišaukimu pasi tijami. „Po šiai dienai kai ku
baigė penkiolika šimtmečių rie koptai to negali užmiršti".
besitęsiąs didysis christologinis
Tačiau iš kitos pusės, vienas
ginčas. Koptų ortodoksų vysk. koptų katalikų pareigūnas,
Atanasius pareiškė: „Dabar pripažindamas, kad tai buvo
aišku, kad katalikai ir orto daroma visuotinai, tai nebuvo
doksai tiki tą patį (apie Kris be pagrindo. Dėl žinomo or
tų)". 1987 m. lapkričio mėn. pa todoksų kunigų žemo išmoksli
našų sutarimą pasirašė Alek nimo seniau, katalikuose buvo
sandrijos miesto graikų orto susirūpinimas, kad krikštijant
doksų patriarchas, Antiochijos galėjo būti išleista kuri nors
miesto sirijiečių ortodoksų svarbi apeigų dalis.
patriarchas, Cilicijos miesto
Visur, kur ieškoma bendrų
armėnų ortodoksų „katholikos" kelių pašalinti gilioje senovėje
ir koptų ortodoksai, kurie dėl įsišaknijusias nesantaikas,
šios dogmos irgi buvo atsi iškyla ir visos senovės opos.
skyrę vieni nuo kitų.
Susitaikymas visuomet reika
Šis ginčas iškilo Kalkedono lauja, kad abi pusės atvirai
bažnytinio suvažiavimo pasek žvelgtų į praeitį, pripažindamos
mėje 451 m. suformuluotos dog ir padarytas skriaudas ir ieško
mos apie Kristaus prigimtį. Ten damos pagrindo bendram su
buvo parašyta, kad Kristus tu tarimui dabartyje. Šis procesas
ri dvi prigimtis — žmogišką ir negali būti nei greitas, nei malo
dievišką, neišskirtas, viename nus. Tačiau kantrumu, pakan
asmenyje. Ši formulacija, kaip tumu pasėtos meilės, nusižemi
rašo tame straipsnyje Gabriel nimo, atleidimo sėklos, laikui
Meyer, „dėl įvairių teologinių einant išauga į puikius san
bei politinių priežasčių, pasirodė taikos bei sutarimo medžius.
daugumai Rytų krikščionių nea.j.z.

ANEKSIJOS
NEPRIPAŽINIMO POLITIKA

Baigiamosios išvados

Būtina budrumo ir išminties
Maloniai mus nuteikia ameri
kiečių politikų tarti palankūs
žodžiai Lietuvos laisvės bylos
klausimu. Šiais metais pareiški
mų būta nemažai. Lietuvos
Nepriklausomybės dieną skel
bianti prezidentinė proklama
cija buvo itin stipri. Joje buvo
prisiminta ne tik Lietuvos
sostinėje Vilniuje ir Kaune
vykusios laisvės demonstracijos,
bet ir nepalaužtos dvasios Nijolė
Sadūnaitė. „Mes niekad nepripažinome smurtu įvykdytos
Lietuvos inkorporacijos į Sov.
Sąjungą ir niekad nepripažinsime", teigė prez. R. Reagano
pasirašytas dokumentas. Savo
nekintantį nusiteikimą prez.
Reaganas pakartojo kovo
mėnesį pasiųstame sveikinime
Amerikos Baltų Laisvės Lygos
VH-jai konferencijai: „Visi
kurie brangina laisvę yra
pasipiktinę Sov. Sąjungos
įvykdytu Estijos, Latvijos ir
Lietuvos pajungimu". Neat
siliko ir valstybės sekretorius
George P. Shultz. Lietuvos ats
tovui St. Lozoraičiui, Jr. Vasario
16-sios proga pasiųstame sveiki
nime, jis pareiškė, kad „JAV-ės
aiškiai smerkia sovietų 1940
metais įvykdytą Lietuvos oku
paciją", sekančiam sakinyje
pakartodamas mums įprastą
aneksijos nepripažinimo frazę.
Dera žinoti, kad tie pareiški
mai savaime neatsiranda. Kiek
viena frazė, kiekvienas žodis
yra tikrinamas keliolikos parei
gūnų prieš JAV prezidentui ar
valstybės sekretoriui proklama
ciją ar sveikinimą pasirašant.
Kad Vasario 16-sios proga būtų
išleista prezidentinė prokla
macija, p i r m a turėjo būti
pravestos rezoliucijos JAV
Senate ir Atstovų rūmuose.
Spaudimą į senatorius ir
kongresmanus vykdė ALTo sky
riai ir LB apylinkės. Prokla
macijos projektą kas nors turėjo
paruošti. Šiais metais JAV LB
Krašto valdyba pasiūlė prok
lamacijos projektą, kuris,
padarius kai kuriuos pakei
timus, Baltųjų rūmų buvęs pri
imtas. N. Sadūnaitę prieš pat
Vasario 16-ją KGB agentams
primusus, Lietuvių Informacijos
Centro rūpesčiu į proklamacijos
tekstą buvo įtrauktas papildy
mas, iškeliantis Sadūnaitės
herojiškumą. Nereikia aiškinti,
kad tuometinio prez. Reagano
specialaus patarėjo Lino Kojelio
talka ir patarimai buvę visapu
siškai reikšmingi. Be jo
tarpininkavimo vargu ar

ALGIMANTAS S. GEČYS
prezidentinė proklamacija būtų
Lietuvos laisvės reikalu tiek
stipri.
Aneksijos nepripažinimo
svarba
JAV-ių teikiama Baltijos
valstybių aneksijos į Sov.
Sąjungą nepripažinimo politika
yra nepaprastai svarbi. Ją
turime visais būdais stengtis
išlaikyti ir jos svarbumo nemen
kinti. Kol ją turime, Baltijos
valstybės randasi specialioje
padėtyje ir liudija sprendimo
reikalaujančią II-jo Pasaulinio
karo problemą. Ukrainiečiai
daug atiduotų, kad nepripaži
nimo principas būtų pritaikytas
ir jiems. Apie jų nepriklau
somybę JAV-ių politikai vengia
kalbėti, nes tai reikštų Sov.
Sąjungos vidinį išardymą. Kaip
1987 gruodžio 3 d. Baltuose
rūmuose vykusios konferencijos
metu valstybės sekretoriaus
pavaduotoja Europos reikalams
R. Ridgeway yra pareiškusi,
„JAV-ės nesiekia Sov. Sąjungos
išardymo (dissolution)".
Privalome išmintingai
elgtis
Prieš eilę metų JAV LB atsto
vams lankantis Valstybės depar
tamente, tuometinis Rytų Eu
ropos skyriaus viršininkas
Davies Pabaltijo valstybių
aneksijos į Sov. Sąjungą nepri
pažinimo politiką apibrėžė
sekančiai: a) JAV-ėms priklauso
teisė nepripažinimo politiką
suteikti (extend) arba atimti
(deny); b) JAV-ės turi teisę nu
statyti nepripažinimo politikos
ribas. Taigi, atšaukimas ligšioli
nio draudimo JAV-ių ambasado
riui Maskvoje ir JAV kabineto
nariams lankytis Pabaltijo
valstybėse nepripažinimo poli
tiką susilpnintų, tačiau JAV-ės
ir toliau t retų pilną teisę tvir
tinti, ki
Baltijos valstybių
aneksijos į Sov. Sąjungą nepri
pažįsta. Tuo pačiu, kai kurių ad
hoc grupių vadovų tvritinimai.
kad esto Kari Linnas depor
tavimu buvo „įvykdytas aneksi
jos pripažinimas" visais atvejais
yra vengtini, ypač kai JAV-ės
teigia, kad deportacija neriština
su aneksijos nepripažinimo poli
tika.
Budrumo svarba detantės
laikotarpyje
Esame įžengę į naująjį de
tantės laikotarpį. Labiau negu

kada anksčiau mums būtinas
budrumas. Mūsų politinės sri
ties "darbuotojai dabartiniu
laiku privalo būti gerai infor
muoti, turėti gerą tarptautinės
politikos nuovoką, pažinti visuo
menines nuotaikas, sugebėti į
reikalus pažvelgti ne vien iš
lietuviško ar pabaltietiško
taško. Kad to trūkstama, liudi
ja sekantys du pavyzdžiai.
Balandžio 22 d. Washingtone
JAV Informacijos angentūros
rūpesčiu buvo sušaukta spaudos
konferencija ryšium su pasi
b a i g u s i a i s amerikiečių
sovietų pasitarimais pasikei
timo leidiniais, filmais, bei
bendrąja informacija tikslu.
Washingtone viešinčiai sovie
t i n e i delegacijai vadovavo
Novosti spaudos agentūros pir
mininkas Valentin Falin, o
amerikiečiams pats Informaci
jos agentūros viršininkas C.
Wick, artimas prez. Reagano
šeimos bičiulis.
Spaudos konferencijoje daly
vavusi JAV LB Visuomeninių
reikalų tarybos narė Asta
Banionytė-Connor, V. Falenui
pastatė klausimą dėl baltų
tautų atstovų buvimo Sov.
Sąjungos delegacijos sudėtyje.
JAV-ėms nepripažįstant Balti
jos valstybių inkorporacijos į
Sov. Sąjungą, kaip paaiškinti
sovietinės delegacijos sudėtyje
buvimą „respublikas" atsto
vaujančių dviejų latvių, vieno
esto ir vieno lietuvio (Juozo
Kuolelio)? Argi JAV-ės kei
čiančios savo nusistatymą Bal
tijos valstybių aneksijos į Sov.
Sąjungą nepripažinimo klausi
mu? Sovietų atstovui skirtą
klausimą griebėsi atsakyti pats
C. Wick. Jo aiškinimu, Infor
macijos agentūra užklaususi
Valstybės departamento dėl
baltų buvimo Sov.Sąjungos
delegacijos sudėtyje. Atsakymo
būta nei šiokio nei tokio, kurį
geriausiai susumuoja sakinys
„ D a r y k kaip nori". Wick
pasiryžo laikytis oficialaus JAVių nusistatymo ir sovietams dėl
baltų įjungimo į savo delegaci
jos sudėtį pareiškė nepasiten
kinimą. Sovietai tačiau atsisakė
keisti sudarytos delegacijos su
dėtį. Tada kreiptasi į vieną lat
vį, Amerikos Latvių Sąjungos ir
J u n g t . Baltų Amerikiečių
Tautinės Tarybos (JBANC)
aukštą pariegūną, ir šis pritaręs
įsileidimui sovietinės dele
gacijos kaip ji sovietų buvusi
sudaryta. Savo paaiškinimą C.
Wick užbaigė teigimu: „JAV

Penkių širdžių koplytėlė, pastatyta
1676 Tirkšliuose, Mažeikių aps.

politika Baltijos atžvilgiu nėra
pasikeitusi".
A. Banionytė C. Wick duotu
paaiškinimu nebuvo patenkin
ta. Jos klausimas buvo pasta
tytas V. Falinui, ir ji norėjusi
gauti jo paaiškinimą. Spaudžia
mas jis pareiškęs, kad „aš
tikiuosi, kad Jūs suprasite, jog
aš ir mano kolegos turime skir
tingą nusistatymą esančioje si
tuacijoje ir aš nemanau, kad čia
esantis tinkamas laikas ar v ieta
leistis į diskusijas".
Antrasis pavyzdys liečia
gegužės 16 d. Valstybės depar
tamento sušauktą spaudos
konferenciją prez. Reagano Gorbačiovo pasitarimų Mask
voje ir INF sutarties klau
simais. Šioje konferencijoje
dalyvavo virš 40 laikraščių
korespondentų. Valstybės de
partamentui atstovavo net keli
valstybės sekretoriaus padėjėjai
(Armacost, Ridgevvay, Schifter)
ir garsusis nusiginklavimo
žinovas P. Nitze. Estų kalba lei
džiamą laikraštį atstovavusi
JBANC pirmininkė ir Estų
Tautinės Tarybos vicepirmi
ninkė Nitzei pastačiusi klau
simą dėl Estijos teritorijoje
esančių SS-20 raketų: „Atsi
žvelgiant į faktą, kad Baltijos
valstybių esama nelegaliai oku
puotų ir Sov. Sąjungos aneksuo
tų, kaip Jūs galėsite patikrinti
Baltijos raketų vietoves nepa
žeisdami JAV-ių (aneksijos
nepripažinimo) politikos?". Į
pateiktą klausimą P. Nitze
atsakęs sekančiai: „Iš INF
sutarties taško, sutartis apima
Estiją kaip dalį Sov. Sąjun
gos teritorijos". Kitos susi
jaudinusios reporterės prašomas
patikslinimo, P. Nitze pridėjęs,
kad ,,... Baltijos valstybių teri
torija yra liečiama sutarties
punktų. Tai nesikryžiuoja su
JAV-ių nepripažinimo politika.
Mes niekad nepripažinome Sov.
Sąjungos užėmimo teisėtumo,
bet iš sutarties taško, ši teritori
ja sutarties yra valdoma".

mėlynais sijonėliais ir baltomis bliuskutėmis apsi
rengusių mergaičių vora. Rytoj baigiasi jų stovykla,
šį vakarą paskutinis vėliavos nuleidimas ir atsisveiki
nimas. Nuotaika liūdnoka, nes mergaitės pamėgo
stovyklą, tvarką, gamtą ir vadovus... Po atsisveikinimo
kalbų nuskamba himnai ir jų garsai nuaidi į bėgančius
VLADAS RAMOJUS
kalnelius ir šlaitus, už kurių jau slepiasi saulė. Mer
gaitės dainuodamos grįžta paskutinės nakties poilsiui.
„Jų vadovių tarpe susitinku pažįstamą iš Diepholzo
šviesiaplaukę Ingridą Stasaitę. Diepholze ji buvo dar
jauna
gimnazistė, atkreipusi dėmesį savo gražiomis
„Vadovai kviečia į metinį posėdį. Bet man tas po
mėlynomis
akimis, malonia šypsena ir ilgomis, švie
sėdis ne toks jau įdomus, nes spaudai rašyti pro
tokolinius reportažus nemėgstu. Vilioja gamta, žali ir siomis kasomis. Dabar, jau bebaigianti studijas, Ingri
kvepiantys paežerio takai ir šiltas Spyglio vanduo. Dar da atrodė tokia pat žavi ir mudviem kalbos su ja
štai Amerikoje pirmą kartą susitinku bičiulį Juozą netrūko. (Vėliau ji tapo žymi LB veikėja, Kultūros tary
Gailą, pažįstamą iš Diepholzo stovyklos Vakarų Vokie bos pirmininkė, per eilę metų išrūpinusi nemaža'
tijoje. Jis į Dainavą atvažiavo iš Baltimorės, kartu premijų įvairių žanrų išeivijos lietuviams kūrėjams.
atgabendamas keturis jaunus stovyklautojus. Juozas Ir savo būsimąjį vyrą inžinierių Romą Bublį Ingrida,
Gaila, tada Gailevičius, mokydamasis Diepholzo berods, susipažino taip pat Dainavoje).
„Pagaliau vidurnaktį po dienos darbų ir užsiėmimu
lietuvių gimnazijoje, domėjosi literatūra, pats šiek tiek
rašė ir vadovavo literatų būreliui. Vėliau, jau atvykęs anapus Spyglio suliepsnoja laužas. Jį apsėda vyresnie
į Ameriką, spaudoje retkarčiais pasirodo su brandžiais ji svečiai ir, muzikui Faustui Stroliai bei Broniui
straipsniais ir aktyviai yra įsijungęs į veiklą Lietuvių Polikaičiui vadovaujant, ima tyliai skambėti Lietuvos
partizanų dainos. Jų garsai tarsi neša pavergtai tėvynei
Bendruomenėle.
„ Tuo tarpu laikas Dainavoje bėgo šuoliais ir negali žinią, kad ten už jūrų marių auga lietuviškas jaunimas,
atsidžiaugti peizažu bei vasaros kvapais. Miesto žmogų kuriam gali ateityje tekti įsijungti į laisvos Lietuvos
gamtos grožis tiesiog pavergia. Mergaičių stovyklos kūrimo ir atstatymo didįjį darbą..."
Tai 1959 metų nuotaikos, labai jau romantiškos ir
vadovė seselė Paulė neatlaidžiai kviečia vakarienės
kartu
optimistiškos. Šiandien po daugelio metų rašant
Bet štai artinasi gražus saulėleidis ir negali jį pražiop
šiuos
nuotykius
ir cituojant senų reportažų ištraukas
soti. Bet ar ginčysies su panevėžiete sesele Paule, kuri
tenka pabrėžti, kad Lietuvai laisvė nepriartėjo, tačiau
taip rūpestingai tvarko stovyklą...
„Po vakarienės pasigirsta skambalas, nu tauta namuose dvasiniai išliko labai tvirta. O Dainavos
traukiamas posėdis ir visi svečiai susirenka ant stovyklavietės nopelnas tas. kad ji išeivijos tautinei
kalnelio prie vėliavų stiebų. Iš pakalnės atžygiuoja bendruomenei sustiprinti išaugino nemažą būrį

DIENAI RIEDANT
VAKAROP

Jei pirmasis pavyzdys rodo
stoką mums taip būtino bud
rumo, tai antrasis — stoką iš
minties. Žinotina, kad Baltijos
„tarybinių respublikų", bet
koko atstovavimas pokalbiuose
su JAV-ių valdžios pareigūnais
silpnina aneksijos nepripaži
nimo politiką. Amerikos Lietu
vių Tarybai esant JBANC dali
mi, tenka nešti atsakomybę dėl
latvio p a r e i g ū n o p a d a r y t o
sprendimo. Kad ALTos grei
čiausia nebuvo šiuo klausimu
atsiklausta
nepateisina
įvykusio fakto, ypač, kad pa
našaus pobūdžio sprendimus
latviai vienašališkai jau nebe
pirmą kartą daro. Klausimo
svarbumas reikalauja, kad
tokiu klausimu būtų informuo
jami JBANC nepriklausą veiks
niai ir jų nuomonės būtų atsi
klausiama.
Kiek tai liečia antrąjį pavyzdį,
kam kelti klausimą jei gerai ži
nai, kad atsakymas Baltijos
valstybių reikalui bus žalingas.
Kiekvienas, kuris turėjo progą
sekti INF sutarties patvirti
nimą, gerai žinojo, kad JAV ad
ministracija t a m buvo pilnai
užsiangažavusi. Nejaugi many
ta, kad dėl raketų buvimo Esti
jos teritorijoje amerikiečiai at
sisakys INF sutartį patvirtinti
ar Pabaltijo valstybes išjungs iš
sutarties, ten leisdami Sov.
Sąjungai visą atominę „arti
leriją" sukrauti? Neapdairaus
klausimo dėka eiliniam ameri
kiečiui žurnalistui buvo sustip
rintas įspūdis, kad Baltijos vals
tybių esama Sov. Sąjungos
dalimi. Tokio įspūdžio turėjimas
visais atžvilgiais yra žalingas.
TAUPO VANDENĮ
Chicagoje per mažai lietaus.
Pievelės išdžiūvusios. Kai ku
riuose priemiesčiuose suvaržo
mas v a n d e n s naudojimas.
Pačiame Chicagos mieste pa
tvarkyta, kad pievelės būtų lais
tomos tik anksti rytais ir vaka
rais. Chicagos miestas Michigano ežero vandenį išvalo pirm
teikdamas gyventojams. Miesto
vandenį gauna ir 94 prie
miesčiai. Jei eikvojant vandenį
nukristų spaudimas vamzdžiuo
se, būtų sunku gesinti gaisrus.
KINU ŠVENTĖS
Kinų kvartale Chicagoje,
Wentworth gatvėje, birželio 26
d. įvyks jų festivalis, kur bus jų
tautiniai šokiai, muzika, scenos
pasirodymai, kariški žaidimai,
parodos, fejerverkai, liaudies
meno paroda, kinų maistas ir
mugė. Visiems įėjimas laisvas.

aktyvių veikėjų, jų tarpe ir spaudos žmonių.
Tačiau mano ir mano šeimos ryšiai su Dainava po
pastarojo apsilankymo nutrūko, išskyrus porą atsi
tiktinių atvejų. Mūsų šeimos atžalynas taip pat
lietuviškoje dvasioje augo ir brendo kitoje organizacijoje
ir kitoje stovyklavietėje. Apie tai bus vėliau. Šį kartą
noriu priminti tik tai, kad apie mano pirmuosius repor
tažus iš Dainavos stovyklavietės nieko neminima
Dainavos sukaktuviniuose leidiniuose. Matyt, jie
nebuvo renkami. O gal sąmoningai redaktorių
ignoruojami.
Šeštajam dešimtmetyje Chicagos lietuviai
vasaromis, nenorėdami dusti karštam ir tvankiam
mieste, kurį nusiaubdavo dar neišsikėlusių skerdyklų
aitrus kvapas, surasdavo puikią atgaivą Indianos vals
tijoje prie Michigano ežero krantų prisiglaudusioje Beverly Shores vietovėje. Tą vietą lietuviai pavadino Sandūnais ir vardas greitai prigijo. Bematant čia ėmė dygti
lietuvių turimos komercinės vilos, kuriose buvo galima
ne tik apsistoti, bet taip pat pavalgyti ir gauti
stipresnių, kartais iš „už skverno" parduodamų
gėrimų.
Kol nebuvo pastatytas vadinamas Chicagos
„Skyway" arba ..padangių kelias", be šviesų išvedantis
iš Chicagos miesto, ir Indianos greitkelis, kelionė į
Sandūnus automobiliu ypač vasaros karštyje nebūdavo
tokia lengva. Sakyčiau, ji būdavo daugiau aitri. Pasigaudavom 12 kelią ir lenkdavau dvokiančias East
Chicagos naftos rafinerijas bei Gary miesto apylinkių
plieno fabrikus, kur padangė nuo dūmų dažniausia bū
davo aptemus, smukdami į Indianos valstijos gilumą,
kur jau atsiverdavo žaluma, paežerio smėlio kopos ir
neapmatomi Michigano ežero vandenys.
(Bus daugiau)
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IŠ SOVIETŲ KALĖJIMO
Į STOCKHOLMĄ
Estų rezistentas ištremtas
Gegužės 28 d. Estijos garbės
konsulas Jaak Treiman savo na
muose, Bell Canyon, Calif.,
suruošė priėmimą estų tautinio
pasipriešinimo aktyvistui Heiki
Ahonen, kurį sovietai kovo 5 iš
kalėjimo Taline atvežė į aero
dromą ir švedų lėktuvu išsiun
tė į Švediją.
Heiki Ahonen kilęs iš kovin
gos estų patriotų šeimos. J o
senelis, karininkas, po I Pa
saulinio karo kovojo Estijos
nepriklausomybės kovose ir
žuvo kovose su bolševikais, pra
sidėjus vokiečių-rusų karui
1941 m. J o prosenelė, senelė,
motina (tuo metu buvo dar ne
tekėjusi) ir teta Lagle Parėk,
panaši kovotoja į Nijolę Sadūnaitę, didžiųjų estų trėmimų
metu 1949 buvo išvežtos į
Sibirą. Grįžo 1955 Stalinui
mirus.
Baigęs universitetą ir atlikęs
karinę prievolę 1977, Ahonen
pradėjo dalyvauti estų sąjū
džiuose dėl žmogaus teisių kar
tu su garsiaisiais rezistentais,
k.t. Mart Nikius, Juri Kukk,
Lagle Parėk ir kitais. Rinko pa
rašus ir pats pasirašinėjo įvai
rias peticijas, o ypač aktyvus
tapo, kai 1980 buvo areštuoti ir
pasodinti svarbiausi pasiprieši
nimo vadai, Nikius ir Kukk
(Nikius tebesėdi, Kukk kalėjime
mirė).
Neteko ilgai laukti, kol KGB
pradėjo jį tardyti, įspėjinėti, gra
sinti, jo namuose daryti kratas.
,.Nežinomų chuliganų" buvo
užpultas ir sumuštas. Kai 1981
rudenį Estijoje prasidėjo tylūs
pusvalandiniai streikai, Aho
nen buvo suimtas ir patalpintas
venerikų klinikoje. Nuo prievar
tinių injekcijų vos neprarado
gyvybę. Išleistas iš ligoninės ir
atgavęs jėgas, Ahonen vėl grįžta
į kovą dėl žmogaus teisių.
1983 balandžio mėnesį Aho
nen areštuojamas ir nebepaleidžiamas. Gruodžio mėnesį už
,,anti-sovietinę propagandą ir
agitaciją" nuteisiamas darbo
stovyklos bausme. 1984-1986

VOKIŠKOS NUOTRUPOS
K. BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

REAL ESTATE

REAL ESTATE

iš Estijos

metus praleidžia Permės sto
vykloje. Bet ir čia nepraranda
savo aktyvumo. Administraci
niu keliu bausmė padidinama,
bet juo ima rūpintis Amnesty
International. Ahonen pavardė
pradedama linksniuoti pasaulio
spaudoje.
Prasidėjus Gorbačiovo „persi
tvarkymo" laikotarpiui, Aho
nen 1987 vasario mėnesį iš
gulago paleistas ir vėl sugrįžo į
Taliną. Su keliais bendramin
čiais jis suorganizavo „Estų gru
pę Molotov-Ribbentropo paktui
viešumon iškelti" ir vėl pradėjo
laiškų ir peticijų rašymo kampa
niją. Jis buvo vienas iš pagrin
dinių 1987 rugpjūčio 23 d. de
monstracijų Estijoje organizato
rius ir Taline kalbėtojas. Tuo
pačiu metu demonstracijos vyko
Lietuvoje ir Latvijoje.
To paties „persitvarkymo" po
veikyje, sovietai leido prancūzų
televizijos grupei, „Antenne-2",
ruošiančiai dokumentinį filmą
iš sovietų gyvenimo, aplankyti
vieną darbo stovyklą ir
pasikalbėti su keliais buvusiais
kaliniais. Laimingu atsitikimu.
buvo pakalbintas ir Ahonen. Jis
pareiškė, kad „Sovietų Sąjunga
yra paskutinė kolonialinė impe
rija pasaulyje", reikalavo de
mokratizacijos, žmogaus teisių
atstatymo ir rusų pasitraukimo
iš Afganistano.
Sovietų saugumas tų žodžių iš
prancūzų filmo juostos ištrinti
nebegalėjo, ir pareiškimas pa
siekė Vakarus. KGB rūstybę vėl
nukreipė į tų žodžių autorių ir
įsakė jam registruotis karinei
tarnybai ir vykti į Černobilį
valymo darbams. Šis įvykis dar
labiau išgarsino Ahone. Net
„Los Angeles Times" 1988
sausio 4 parašė redakcinį
straipsnį.
1988 sausio 15 jis pasirašė Es
tų Tautinės Nepriklausomybės
partijos įkūrimo dokumentą ir
padėjo paruošti partijos platfor
mą. Netrukus jis ir teta Lagle
Parėk gatvėje buvo užpulti ir iki
sąmonės netekimo sumušti. Va-

CLASSIFIED GUIDE

Baltu, aktyvistai Californijoje susitinka su ištremtu estu; iš dešinės: Estijos
konsulas J a a k Treiman, iš Estijos ištremtas gulago kalinys Heiki Ahonen,
Baltu Laisves Lygos direktorius Antanas Mažeika ir Latvijos konsulas Aivars
Jarumanis.

sario 1 vėl areštuojamas dėl sutikti ir kitus.
— Ar kovotojai už žmogaus
atsisakymo atvykti į k a r o
teises
Baltijos valstybėse
komendantūrą, o kovo 5 tiesiai
iš kalėjimo nugabentas į Talino veikia koordinuotai?
aerodromą ir švedų lėktuvu iš
— Yra susižinojimas. Koordi
vežtas į Stockholmą.
nacija labai silpna.
— Kas ją trukdo?
Ahonen atsako į klausimus
— Saugumas, trūkumas ra
šomųjų
mašinėlių, dauginimo
Priėmimo metu Ahonen atsa
priemonių, automobilių, lėšų.
kinėjo į dalyvių klausimus:
— Ar turite ryšių s u ne
— Ko E s t i j o s
žmonės
rimstančiomis tautomis Azi
laukia iš emigracijos?
joje?
— Stiprios politinės akcijos:
— Ryšiai pripuolami.
organizuoti Vakarų viešąją opi
— Kokie estų santykiai su
niją, informuoti apie sovietų
rusų
kolonistais?
vykdomus žmogaus teisių pažei
—
Mes
nekovojame prieš ru
dimus, laimėti mūsų reikalui
žymias pasaulio asmenybes, sus, bet prieš režimą. Režimo
Baltijos valstybių laisvės labui ramsčiai nėra estų draugai,
palankiai nuteikti valstybių nežiūrint kas jie bebūtų.
— Kame numatote gyven
vyriausybes.
— Ko laukia i š Vakarų ti?
— Atlikęs savo misiją Ameri
valstybių vyriausybių?
— Tarptautinėse organiza koje, grįšiu į Švediją ir iš ten tal
cijose ir viešuose tarpvalstybi kinsiu estų tautai išsilaisvinimo
niuose forumuose kelti Baltijos kovoje, — baigė pokalbį Ahonen.
Pokalbiui vadovavo konsulas
valstybių išlaisvinimo klausimą
ir spausti Sovietų Sąjungą lai Jaak Treiman. Dalyvavo gan
kytis tarptautinių sutarčių ir gausiai estai ir būrelis lietuvių
susitarimų. Taip p a t neturėtų ir latvių su jų konsulu Aivars
padėti Sovietų Sąjungai išbris Jarumanis. Šiedu konsulai la
ti iš ekonominių sunkumų. bai artimai dirba su savo bend
Sustiprėjusi ekonomiškai, So ruomenėmis, tariasi su iškiles
vietų Sąjunga taps pavojinges niais žmonėmis, planuoja,
nis laisvojo pasaulio priešas, lygina nesusipratimus. Abu la
bai paslaugūs ir lietuviškuose
negu yra dabar.
— Ar asmeniškai pažįstate reikaluose. Treimar. traipsnis
pasipriešinimo dalyvius Lie apie William Hougn knygą
„The Annexations of the Baltic
tuvoje?
States"
paskelbtas vėliausiame
— Pažįstu Vladą Šakalį, kon
centracijos stovykloje sutikau „Lituanus" žurnalo numeryje.
J . Kj.
kun. Sigitą Tamkevičių. Teko
jant visų nuostolių padengimo.
Dabartinis Vokietijos žydų
tarybos pirm. Heinc Galinski,
kalbėdamas
televizijoje
pareiškė, kad šis įvykis pirmą
kartą po 1945 m. stipriai palie
tė ne tik 30 tūkst. Vokietijos
žydų bendruomenę, bet taip pat
ir vokiečių tautą, tikint, kad jis
neiššauks antisemitizmo. J i s
atskirai informavo Vokietijos
kanclerį ir JAV vyriausybę.

„Dviveidis žmogus" — rašė „Rotšildo fondą", Nachmano
radikaliai dešinioji spauda, įmonės sąskaitą.
a t i d e n g u s Vokietijos žydų
Dalis spaudos pažymėjo, kad
tarybos
pirm.
Vernerio Vernerio Nachmano žmona
Nachmano sukčiavimus su skir Avivą, 17-metis sūnus Morkus
tais nacių aukoms pinigais. bei 87-metė uošvė Herta gyveno
Pranešama, kad iki savo mirties ramioje Karlsruhes miesto daly
1988 sausio 21 d. V. Nachmanas je, tačiau žmona, neturėdama
* * *
pasisavino apie 33 mil. markių. pragyvenimo šaltinių, darbą
Tai buvo banko procentai, kurie susirado leidykloje, kadangi
Bonnos priemiestyje Bad
taip pat turėjo būti išmokėti na vyro įmonei su 45 darbininkais Godesberge, kur y r a susispie
cių aukoms.
skelbiamos varžytinės. Tuo tar tusios užsienio pasiuntinybės,
V. Nachmanas buvo gimęs ži pu, liberalinis Miuncheno dien tris kartus per savaitę veikia
nomoje Badeno krašto pirklių raštis „Sueddeutsche Zeitung". turgus. Jis vilioja užsienio diplo
šeimoje. Jos šaknys Vokietijoje pasinaudodamas Izraelio spau matų žmonas, kadangi ūki
siekia beveik 276 m. Tačiau dos pranešimais gegužės 19 d. ninkų daržovės yra labai geros
1938 m. Nachmanas su tėvais rašė, kad Avivą Nachmanienė rūšies, lygiai kaip d a r tą pačią
pabėgo į Prancūziją. Sugrįžo į gyvena Izraelyje ir gali būti dieną lėktuvais atskraidinti
gimtąjį Karlsruhę miestą 1945 traukiama į teismą, reikalau Izraelio. Maroko ar Italijos vai
m. Tuoj pat įsijungė ne tik į atsi
kuriančios Vokietijos prekybinį
gyvenimą, bet taip pat ir į žydų
Pradedant 1988 m. sausio 2 3 d. kas šeštadienį
bendruomeninį, pastatydamas
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio
savo mieste sinagogą, įsteig
per WPNA (buv. WOPA stotis) 1 4 9 0 AM
damas prie Heidelbergo u-to
rabinų mokyklą.
Šiandieną Vokietijos žydų
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
taryba nusiplovė rankas. Jos
lietuvių bei anglų kalbomis
vicepirm. notaras Mykolas
Fiurstas stipriai kritikavo
Muzika - sveikata - motarų pasauli* • aportM • Hteratūra . kinas - satyra
banką, kuris „uždarė akis, ausis
ir nosį, nors visa nuošimčių per
Labanaktis,
vaikučiai
vedimo transakcija neskaniai
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuvukams'
kvepėjo". Taigi, bankas turėjo
10 v . v . Iki 10:10 v.v.
informuoti vyriausybę apie
Amance Communications, Inc.
atliekamas Nachmano pini
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 6 0 3 0 2
gines operacijas, jam pervedant
tel. nr. 848-8980
miliionines sumas i fiktvvu

Žemė L

Po Kultūros kongreso ir LB
.z*
seimo Toronte ir prieš šokių
GREIT
RE/MAX
šventę Hamiltone, liepos 1-2
PARDUODA
REALTORS
dienomis rengiamas vysk. P.
Baltakio „Lietuviškos pasto
RIMAS L. STANKUS
racijos simpoziumas" ir Sie
361-5950
636-6199
lovados tarybos steigiamasis
posėdis Toronto lietuvių Prisi
Norintteji PIRKTI ar PARDUOTI
kėlimo parapijos salėje. Penk
NAMUS per šią (Staiga, prašome
paminėti, kad esate arba,nonte būti
tadienį liepos 1 d. 9:30 v.r.
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
Simpoziumą atidaro vysk. Pau
vybės
įkainavimas nemokamai.
lius Baltakis, ofm, kalbėdamas
tema „Dabartis".
Antroji dalis — referatai ir
OnMKji
KMIECIK REALTORS
diskusijos. Pirmųjų diskusijų
A
7922 S. PULASKI RD
įvadui
referuoja Aldona
Zailskaitė t e m a „Krikščio
DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER
niškos bendruomenės sąvokos
Naujajame Testamente ir jų
284-1900
atspindžiai lietuviuose". A.
Zailskaitė turi teologijos MA.
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę
per Amerikos populiariausią
laipsnį su specialybe Šv. Rašte
agentūrą, prašome skambinti Danutei
ir dėsto Calumet College,
Ščerbaltel Mayar dėl sąžiningo patari
Whiting, Indiana. Antrųjų dis
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.
kusijų įvadui referuoja Jonas
Abromaitis, M. Div., tema: „Ti For sale by owner St. Turibius 2 flat,
kinčiųjų rolė šiandienos Baž 2 bdrms. ea.; finished basement; 2 car
nyčioje". Jonas Abromaitis yra garage; new hot water heat; conv.
Kanados Vyskupų Konferenci location. Asking $145,000. Call
jos Religinio auklėjimo skyriaus 585-6564.
vedėjo pavaduotojas Ottavvoje.
Po pertraukos simpoziumas
tęsis įžvalgomis bei diskusijomis Sav. parduoda puikų, švarų, mūrinį
rūpimais pastoracijos klausi namą arti 72 ir Albany. 3 mieg., valg.,
mais. Įvadą temai „Šeima ir nauja virtuvė, rūsys ir garažas. Skam
vaikų auklėjimas" duos Gabija binti savaitgaliais ir vakarais
Petrauskienė iš Toronto. Kun. 925-3722.
Antanas Saulaitis, SJ, iš ChiParduodamas namas
cagos praves temą „Parapijos ir
CLARENDON HILLS
tikinčiųjų įsijungimas", o Almis 7 kamb + 4Vį kamb. priestatas (galimybė
Kuolas iš Los Angeles referuos (rengt trečią butą uošviams arba
giminėms). Nuosavybių pardavimo agen
„Diakonai ir dvasiniai pašau tai kviečiami. $265,000. 325-2944.
kimai". Penktadienio programa Kalbėt angliškai.
baigsis susikaupimo/maldos va
landėle ir pabendravimu.
POR RENT
Šeštadienio liepos 2 d. progra
ma skiriama Sielovados Tary
bai. Šią programą vysk.
Išnuomojami 2 kambariai. Atski
Baltakis atidarys pašnekesiu
ras įėjimas, Rockvvell & 71 apyl.
„Ateitis". Bus apibūdinimą
Skambinti 925-7612
Sielovados tarybos f ST) apimtis
ir užduotis, pristatomi jos nariai
ir oficialiai įsteigiama taryba. Blaiviam asmeniui išnuomojamas 4
Toliau dalyviai pasiskirstys kamb. butas naujame name. Beverly
Shores. Ind. Yra garažas; geras susi
būreliais svarstyti gaires siekimas su Čikaga. Skambinti:
ateičiai. Šeštadienį taip pat bus 1-219-874-2519 arba 964-8335.
sudaromas ST Vykdomasis vie
netas. Šiuo metu bus pristatomi:
MISCELLANEOUS
Generalinis sekretorius, Rei
kalų vedėjas ir sekretoriatas.
Apibūdinus Vykdomojo vieneto
veiklos būdą, bus renkami jo na
riai. Šios dienos programą taip
pat numatoma baigti susikau Tel. 376-1882 ar 376-5996
pimo valandėle — malda.
10%—20%—30% pigiau mokėsit
Vysk. Baltakis kviečia šiame
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
simpoziume dalyvauti visus, pas mus.
besidominčius lietuvių sielo
FRANK ZAPOLIS
vada — tiek pasauliečius, tiek ir
3208V2 West 95th Stret
dvasiškius.

A

siai. Manding, senu vokišku
papročiu, rankomis vaisius ar
daržoves liesti draudžiama
<hūna net užrašai!), tačiau Va
karų pasaulio, Afrikos ar Azijos
tautų diplomatų žmonoms, toks
n e r a š y t a s į s t a t y m a s yra
visiškai svetimas ir nesupran
tamas. Bet pirkėjų daugumą
sudaro vokiečiai ir jiems nepa pasakė, kad Paryžius Bonną
tinka, kada pirštais spaudžiami pralenkia tik gausiu žuvų
obuoliai, pomidorai ar uostomos pasirinkimu.
„Daug reikalavimų ar pagei
braškės ar grybai. Atrodo, kad
su vokišku papročiu susitaikė davimų nestato rytų bloko
diplomatų žmonos, pareikš atstovų žmonos" — AP ko
damos, kad prie Bonnos rotušės respondentui pasakė viena par
ar Bad Godesbergo turgavičių davėja. Jos džiaugiasi daržovių,
galima gerai apsipirkti. Prancū vaisių, mėsos ir žuvų pasi
zijos pasiuntinio žmona, kuri rinkimu, pirkdamos pietų
Bonnoje yra laikoma kulinarijos kraštų vaisius, kurių trūkumas
žinove, spaudos atstovams yra socialistinėse valstybėse.

VILIMAS
M O V I NG

Tel. — GA 4-8654

ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
užmiesty Dirbu greitai garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PONTIAC — SAAB
6621 W. OGDEN. BERVVYN
312-788-5700

J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOUB TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
3EI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
vybe, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski
767-0600

Namas apžiūrėjmul, sekmadieni, birželio
12d.. 1-4 v. p.. 725» S. Troy. Naujas mū
ras, 7 dideli kamb.; 3 didžiuliai mieg.; me
dinės virtuvės spinteles; ištisas rūsys
gražus garažas; naujas stogas; šildymo sis
tema, kilimai; aluminio „trim"; puikiai
išlaikytas, labai švarus. Skubėkite!
No. 231 — 71 st Ir Pulaski 4 mieg. mūriu
kas: 2V2 prausyklos; moderni virtuvė; [reng
tas rūsys, naujas centralinis Šaldymas; 2Vt
auto garažas; daug priedų V2 bl. iki Oueen
of Universe bažnyčios Puikus pirkinys.
Skambinkite dabar!
No.. 215—61 & Austin. 5V2 kamb. mūras;
3 gražūs mieg. kamb.; 1 % moderni prau
sykla. Delux medžio spintelės virtuvėje;
gražiai Įrengtas rūsys; centralinis šaldymas;
aluminio „trim", 2Vį auto garažas su au
tom, atidarymu; puikiai išlaikytas. Apžiū
rėkite dabar!
No. 202 — 72 & Kedzie. Tik $55,900!
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.;
gražaus medžio spintelės virtuvėje; 1V2
prausyklos: ištisas rūsys; aluminio „trim";
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir
elektra. Puikus pirkinys; gerai išlaikytas.
Skubėkite!

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės.
Namo įvertinimui skambinkite skubiai —
dabar.
O'BRIEN FAMILY REALTY
Te — 4 3 4 - 7 1 0 0

H E L P VVANTED

Securlty guards. P.t. & f.t. Mušt have
car, speak & write English. Southvvest
area. Will train. Retirees vvelcome.
Apply only Mon. thru Fri., 9 a.m.-3 p.m
7801 S . Kedzie.

BLACKSMITH
Set-up & fabricate tooling for simpte hot forming & bending.
Ability to make tongs a plūs.
Call: 277-2800
Mušt speak some English.

Experienced roofer needed
Call 7 4 1 - 1 9 0 0
9 a m . - 2:30 p.m.

SKATIKŲ, premijuotas

detektyvinis

romanas. Kazys Almenas. 198 psl

$10.00

LIETINGOS DIENOS PALANGOJE, detektyvinis
romanas. Kazys Almenas. 200 psl

$10.00

TAUTVILĄ, romanas. Juozas Kralikauskas. 205
psl

$4.00

MONSINJORAS-ZENONASIGNONIS. Redagavo
Klemensas Jūra. 383 psl

receive
Aš pats padėsiu jums iš
sirinkti naują automobilį!

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

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
SAUJA

STAN BALZEKAS, Ltd.

H - S i C KOMPIUTERI!/

$10.00

PRAEITIS KALBA. Gudija — dienoraštiniai už

$500

rašai. Zenonas Ignonis. 285 psl

$10.00

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS I ir II dalis.
Dvasios ir žmonės, liaudies magija ir medi

cash back

cina. Jonas Balys. 226 psl

$3.00

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Bronius
Povilaitis. 367 psl
DANGUS

NUSIDAŽO RAUDONAI,

$18.00
pirmosios

tremties memuarai „Laisvę praradus" J .
Keliuotis. 359 psl
Kaina prasideda nuo
88 Pontiac LeMans Aerocoupe

$5995

$12.00

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE, II laida. Kęst.
Girnius. 422 psl

$10.00
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Iš lietuvių demonstracijų minint 1948 metų trėmimus ok. Lietuvoje.

DIDŽIŲJŲ TRĖMIMŲ
DEMONSTRACIJA
CHICAGOJE
Niekas negali skųstis, kad
jaunimas nereaguoja į svarbes
nes, iš Lietuvos ateinančias
žinias. Štai gegužės 12-13 d.
mus pasiekė žinios iš Lietuvių
Informacijos Centro New Yorke,
kad Lietuvos Laisvės Lyga nori
paminėti didžiausias deporta
cijas, kada per Stalino-Sniečkaus laikotarpį (1948 m.) buvo
ištremti 200,000 gyventojų iš
Lietuvos. LLL kvietė visus šią
sukaktį
viešai
paminėti
demonstracijom ar maldos diena
sekmadienį gegužės 22 d.
Chicagos Jaunimo sąjungos
nariai, reaguodami į šį įvykį,
nutarė suruošti demonstracijas,
solidarizuojant su Lietuvos žmo
nėmis. Demonstracijų klausi
mas jau buvo iškeltas šeštadienį
gegužės 14 d., per sporto šven
tės susipažinimo šokius, kada
keli skyriaus nariai, užsidarę
PLB būstinėje, prispausdino
tūkstančius lapelių su demons
tracijų informacijom. Sekančią
dieną, per visas Mišias ir per
lėšų telkimo balių Jaunimo
Centre, jaunamas šiuos lapelius
dalino žmonėms, paliko ant
automobilių, ragino visus
dalyvauti ir pakvietė Marąuette
Parko ir Brighton Parko LB
valdybas suorganizuoti auto
busus į demonstracijas.
Per savaitę buvo duodami
įvairūs skelbimai laikraščiuose
ir per radiją, o jaunimas, susi
rinkęs keliose vietose, gamino
plakatus, galvojo šūkius, siuvo
30 pėdų ilgumo transparentus ir
planavo demonstracijų eigą.
Prašydami leidimo sužinojome,
kad miesto valdžia negali duoti
leidimo demonstruoti prie fon
tano, nes čia yra parkų at
sakomybė, o parkas neleidžia
demonstruoti prie fontano. Da
vė leidimą demonstruoti ant
Jackson ir Columbus gatvių
sankryžos pietvakarinio kampo.
Taipogi reikėjo gauti leidimą iš
netoli esamo Miegs Field aerod
romo paleisti balionus, kad jie
galėtų perspėti lakūnus.
Gegužės 22 d. buvo tikrai
puiki pavasario diena. Iš anksto
atvykę keli sąjungos nariai
padėjo sukalti plakatus ir pri
pūsti balionus bei praeinan
tiems dalinti informaciją apie
šias demonstracijas. Nors tai
sekmadienio vidudienis ir
miestas nurimęs, buvo nemaža
praeivių, skaitančių spalvingus
plakatus. Demonstrantų priva
žiavo penki autobusai — du iš
Marąuette parko, vienas iš Sek
lyčios, vienas iš Jaunimo Cen
tro ir vienas iš Brighton Parko
— visi pilni įvairaus amžiaus
žmonių. Kai kurie buvo apsi
rengę tautiniais rūbais, kiti
nešė plakatus ir lietuviškas
trispalves. Dar didelis būrys
automobiliais privažiavo ir iš
Lemonto, Cicero Šv. Antano, bei
Šv. Kryžiaus parapijų. Demons
trantų minia vis augo, klausėsi
kalbėtojų, dainuodama.
Sudainavus kelias patriotines
dainas, trumpą maldelę sukal

bėjo kun. Antanas Saulaitis.
Lietuvišką žodį tarė Mykolas
Dranga, paryškindamas demon
stracijų tikslą, o angliškai apie
šią demonstraciją kalbėjo Algis
Sodonis. Davus ženklą buvo pa
leisti juodi balionai, simbo
lizuojantys Lietuvos okupaciją.
Norėjome, kad iškilę aukštai, jie
pasiektų net ir Lietuvą, rody
dami jiems mūsų solidarumą.
Susirinkusi minia, apie 1500
žmonių, pradėjo nerimauti ir
norėjo vistiktai nužygiuoti prie
Buckingham fontano. Nors ten
leidimo neturėjome, nutarėm
vistiek padaryti eiseną. Į priekį
išėjo lietuviška trispalvė, užjos
didžiausias transparentas, ant
kurio buvo užrašyta „Freedom
for Lithuania, po to stojo žmonės
nešini įvairiais plakatais, o už
jų kiti demonstracijos dalyviai.
Skandavome šūkius „Nyet,
nyet Soviet!" ir „Da, da Lie
t u v a ! " o a n g l i š k a i : „Ko
mes norim?
Laisvės! Kada
jos n o r i m ? Dabar!" Eisena,
pereidama Columbus gatvę,
trumpai sustabdė eismą, bet at
sirado ir policija mums padėti.
Vėliavininkai vedė eiseną
ratu aplink fontaną. Vaizdas
įspūdingas: visur lietuviškos
vėliavos, plakatai ir tautiniai
rūbai. Eisenai apėjus fontaną ir
prieš jį išsirikiavus Algis So
donis užbaigė demonstraciją,
padėkodamas dalyviams už tokį
gausų solidarumą. Demonstra
cija baigta, giedant Lietuvos
himną — ne vienam sužvilgo
akys ašarom. Su visa eisena
grįždami prie autobusų gie
dojome „Lietuva Brangi", paaiš
kindami praeiviams, kas čia
vyksta.
Nors nebuvo m a t y t i nei
radijų, nei televizijų atstovų,
fotografavo abiejų Chicagos
laikraščių atstovai (visiems
buvo išsiųsta pranešimai —
press releases, su visom stotim
buvo pakalbėta, prašyta, bet,
atrodo, kad jiems nesvarbu). Gal
esame per tykūs, ramūs žmonės,
o demonstracijose reikia elgtis
daug triukšmingiau ir nepado
riau. Viena demonstracijų daly
vė, sekančią dieną paskambinus
į Sun-Times laikraštį, paklausė
kas vakar vyko prie fontano ir
kodėl tik viena nuotrauka
laikrašty pasirodė. Jai buvo
trumpai ir aiškiai atsakyta, kad
jie apie demonstracijas žinojo,
bet neturėjo personalo smulkiai
aprašyti.
Chicagos skyriaus jaunimo
sąjungos nariai ir valdyba nori
visiems padėkoti, gausiai daly
vavusiems šiose demonstraci
jose ir prisidėjusiems vienokiu
ar k i t o k i u b ū d u p r i e jų
pasisekimo. Buvusio Sibiro
kalinio Povilo Vaičekausko
žodžiais („Draugas" 1988.VI.2):
„Kai didžiulė minia iš visų krū
tinių saulėtoje, pavasariškai su
žaliavusioje G r a n t P a r k o
aplinkoje užgiedojo „Lietuva
Tėvyne Mūsų...", mes pajutome,
kad ne veltui tiek daug buvo

Nuotr R. Miliauskaitės
iškentėta..." Į Lietuvoje vyks
tančius įvykius jaunimas rea
guoja ir solidarizuojasi, tikė
dami kad tikrai ne veltui tiek
d a u g iškentėta. Nors šios
demonstracijos yra tik mažas
solidarumo ženklas, tikim, kad
atkreipdami kitų dėmesį į
Lietuvos padėtį trumpiname jos
kentėjimo laiką.
Jaunimo sąjunga dabar kvie
čia visus, kurie tik gali, da
lyvauti Baltic Freedom day de
monstracijose kurios įvyks
antradienį birželio 14 d. 12 vai.
Daley Centre, Chicagoje. Nuo
Piccasso paminklo bus žygiuoja
ma Dearborn gatve iki Dirkson
Federal Building ant Adams
kampo.
Rita L i k a n d e r y t ė

MŪSŲ KOLONIJOS
Union Pier, Mich.
PAVASARINIS
SUSIRINKIMAS
Union Pier Lietuvių draugijos
narių susirinkimas, įvykęs
gegužės 21 d. , . G i n t a r o "
vasarvietėj, praėjo darnioje,
gyvoje ir darbingoje nuotaikoje.
Susirinkimą atidarė ir jį
pravedė Dr-jos pirmininkas E.
Vengianskas, sekretoriavo val
dybos sekretorė S. Kasnickienė.
Susirinkimas buvo pradėtas
Lietuvos prisiminimu ir pas
kutinio rudeninio susirinkimo
protokolo priėmimu. Toliau
buvo skirta lietuvei motinai
pagerbti. Apie lietuvę motiną,
iškeldamas jos didžią meilę savo
kūdikiui, šeimai bei vaikams,
jos patriotizmą, pasiaukojimą
praeityje ir šiuo metu okupuo
toje Lietuvoje kalbėjo pirmi
ninkas. Minutės susikaupimu,
buvo prisimintos ir pagerbtos
tėvynėje, ištrėmime ir išeivijoje
mirusios motinos. Giliai pras
mingą
eilėraštį,
skirtą
motinoms, gražiai ir jausmingai
padeklamavo 0. Petrienė ir
susirinkime dalyvavusios mo
terys bei motinos buvo pava
sario spalvingomis gyvomis
gėlėmis padabintos.
Antroji susirinkimo dalis bu
vo skirta dr-jos praėjusios
žiemos veiklai peržvelgti ir
einamiesiems ateities veiklos
organizaciniams reikalams ap
tarti. Trumpą apžvalgą padarė
pirmininkaujantis, pabrėžda
mas, kad dr-jos veikla ir žiemos
metu buvusi gana gyva. Žiemą
praleidusių šiltos Floridos
padangėje ir pavasarėjant par
vykusių narių ..pavydui sukel
ti", pirmininkas paminėjo, kad
buvo surengtas smagus Naujųjų
Metų sutikimo pobūvis, orga
nizuotai dalyvauta Beverly
Shores Lietuvių klubo sureng
tame Vasario 16-sios minėjime,
pravestos penkios su įdomia
programa vakaronės, surengta
Užgavėnių blynų vakarienė, vie
tos amerikiečių spaudos pusla
piuose atitinkamu straipsniu
atžymėta Vasario 16-ji, dr-jai
atstovauta užsienio konsulams
surengtame priėmime Chicago
je, ir gausiai dalyvauta tarp
tautiniame 42 tautų atstovų su

sirinkime, St. Joseph, Mich., ir
išleistos dvi dr-jos Biuletenio
laidos. Union Pier Lietuvių drja praėjusią žiemą nesnaudė.
Dr-jos iždininkas A. Klimavi
čius supažindino su iždo padė
timi ir padarė pranešimą apie
Lietuvių fondo metinį narių su
važiavimą, jo nutarimus bei
bendras dalyvavusių nuotaikas
suvažiavime.
Toliau buvo kalbama apie
artimiausius dr-jos renginius,
birželinių trėmimų paminėjimo,
šios vasaros metinės gegužinės,
dr-jos Biuletenio, finansinius,
ateities renginių vaišių - užkan
džių paruošimo ir kitus eina
muosius reikalus, kuriuos dis
kutuojant aktyviai pasireiškė B.
Beržanskienė, A. Karaitis, V.
Albrechtas, Z. Mišauskas, S. Cibienė, J. Rimkūnas, P. Aušiūra
ir kiti nariai.
Po susirinkimo buvo skanios
vaišės.
Krpd.

Hot Springs, Ark.
MELDŽIAMĖS
LIETUVIŠKAI
Kiekvieną sekmadienį ir
šventadienį Hot Springs lie
tuviai renkasi j Šv. Mykolo kop
lyčią, 1125 Malvern, lietuviš
koms pamaldoms, kur meldžia
si ir gieda gimtąja savo kalba.
Prieš pora metų. mirus kun.
Petrui Patlabai, Šv. Mykolo
lietuvių misijos kapeliono parei
gas perėmė kun. Jonas Burkus,
keletos religinio turinio knygų
autorius. Liturginius skaitymus
šv. Mišių metu, pasikeisdami
kiekvieną sekmadienį, skaito:
dr. Viktorija Kiburienė, Marija
Radienė, Pranas Radys ir Jus
tinas Stasiūnaitis. Šv. Mišioms
patarnauja Tautvydas Jankus,
aukas renka Stasys Dimgaila.
Pamaldų metu gieda moterų
chorelis, vadovaujant Liucijai
Gudelienei. Solo giesmėmis
pamaldas paįvairina Dana E.
Vilimienė, duetais su Regina
Sabaliūniene ar L. Gudeliene.
Retkarčiais išgirstame ir Rimą
Jucienę atliekant giesmes su
Regina Sabaliūniene. Į lietuvių
misijos tarybą, be anksčiau
minėtų skaitytojų pavardžių,
dar jungiasi Salomėja Jankaus
kienė, Stepas Ingaunis (gal ką
ir praleidau, rašau būdama
Chicagoje, tad negaliu pa
tikrinti).
Praėjusiais metais iškilmin
gai šventėme Lietuvos Krikščio
nybės jubiliejus ir arkiv. Jurgio

Matulaičio beatifikaciją. Šiais DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. birželio mėn. 10 d.
metais pamaldų metu paminėta
garbinga istorinė praeitis ir pa
pal. J. Matulaičio šventė (miru
PASKAITA APIE LIETUVĄ vergtos Lietuvos golgotos
sio 1927.1.27) ir palaimintojo
RESPUBLIKONAMS
kelias, trėmimai, religijos perse
Mykolo Giedraičio, mirusio
Hot Springs Village (vietovė kiojimas. Dalyviai susidomėję
1465.5.4.
Švenčiant
šv. maždaug 20 mylių į šiaurę nuo
Kazimiero šventę, iškilmin Hot Springs) amerikiečių res klausėsi ir v ė l i a u k l a u s ė
gomis pamaldomis pradėtos publikonų klubas pakvietė Sal. klausimus. Gautas malonus pa
rekolekcijos,
dalyvaujant Šmaižienę kalbėti jų susi dėkos laiškelis iš k l u b o
svečiui iš Chicagos prelatui Mo- rinkime gegužės 10-tą dieną. prezidentės.
Sal. Š m a i ž i e n ė
zeriui ir vietos kunigui Tėvui Trumpai peržvelgta Lietuvos
Benediktui. Pastarasis išmokęs
lietuviškai skaityti, vienu laiku,
pavadavo atostogaujantį Flori
DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
doje kun. J. Burkų ir atnašavo
šv. Mišias lietuvių kalba, nuste- ,
A.tA. .
bindamas mus visus gražia
tartimi.
ALDONA INGAUNIENĖ
Pernai, švenčiant Dievo Mo
tinos Marijos apsireiškimo FaŠ.m. birželio 18 d. sukanka jau dveji metai, kaip mirtis
timoje 70 metų sukaktį, į Por
išskyrė iš mūsų tarpo mylimą Žmoną, Motiną ir Močiute.
tugaliją buvo išvykę mūsų vie
Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsim užmirš
ti. Tegul gailestingas Dievas suteikia jai ramybe.
tovės gyventojai: dr. V. Ki
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios už velionės sielą bus
burienė, jos mama F. Dimgaiatnašaujamos kun. Burkaus šeštadienį, birželio 18 d. ir
lienė ir P. Radys. šių piligrimų
sekmadienį, birželio 19 d. 11 vai. seselių vienuolyno
pastangų dėka gavėnios metu,
koplyčioje, Hot Springs, AR.
po lietuviškų pamaldų vienuo
Šeštadienį šv. Mišių metu solo giedos D. Vilimienė.
lyno mokyklos salėje buvo rodo
Sekmadienį trio: D. Vilimienė, L. Gudelienė ir R.
ma vaizdajuostė „Fatima".
Sabaliūniene.
Gegužės 4-tą, pal. Mykolo Gied
Šeštadienį, po 11 vai. pamaldų ten pat salėje bus kavutė.
Prašome visų draugų ir pažįstamų dalyvauti pamaldose
raičio šventės dieną, misijos
ir
kavutėje.
taryba suruošė išvyką į gamtą
— gegužinę, gausią dalyviais ir
Liūdintis vyras Stepas ir sūnus Bronius A. su šeima.
davusią gražaus pelno. Švč. M.
Marijos šventieji metai bus pa
minėti Šv. Mykolo koplyčioje
rugpjūčio 14-15 dienomis.
Lietuvos Dukterų Draugija liūdi
Kun. Jonas Burkus yra dėkin
gas Hot Springs lietuviams,
kurie dosniomis aukomis
A.tA.
atsiliepė į raginimą aukoti reli
KAZEI JAMEIKIENEI,
ginei šalpai, beatifikacijai, Lie
tuvos seminarijai, vietos vys
ilgametei Draugijos narei, mirus. Nuoširdžiai užjaučia
kupui bei vietos seminarijai.
dukterį DALIĄ ir jos šeimą, sūnų SAULIŲ su š e i m a
ir guodžia visas Rockfordo skyriaus seniūnijos nares.
LANKĖSI RAŠYTOJAS
A. BUDRYS
Gegužės 6-8 dienomis Royal
viešbutyje vyko ROC CON kon
vencija, kurioje kalbėjo svečias
rašytojas Algis Budrys „science
fiction" — mokslinės fantazijos
knygų autorius, a.a. Jono
Budrio, Lietuvos generalinio
konsulo JAV-ėse, sūnus. Jis
rašo anglų kalba, bet jo knygos
verčiamos į daugelį kalbų. Kny
gos „The Falling Torch" yra
išėjusios net aštuonios laidos.
Pokalbį su rašytoju A. Budriu
turėjo S. Šmaižienė, radijo
„Leiskit į Tėvynę" vedėja, kuris
buvo perduotas kito sekma
dienio transliacijoje. „Kai ku
rios mintys, aprašomi veiksmai
nebūtų patekę į mano knygas,
jei nebūčiau lietuvis", kalbėjo
jis. Algis Budrys sakosi, kad
Čiurlionio kūriniai paskatinę jo
kūrybinę fantaziją.

Lietuvos Dukterų
Draugijos
centro valdyba

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

PETKUS

Viešpačiui Amžinybėn pašaukus

A.tA.
kpt. LEONĄ BALZAKĄ

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS

mūsų mielą draugijos n a r ę , velionio n a š l ę
KONSTANCIJĄ, ir visus velionio liūdinčius nuošir
džiai užjaučia
Lietuvos Dukterų

PASSBOOK
SAVINGS
'•••
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Draugija

2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th AvM Cicero
Telefonas — 863-2108
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

1446 South 50th A v e n u e
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

IS ARTI

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. birželio mėn. 10 d.

x Marijonų bendradarbių
susirinkimas įvyks birželio 15
d., Marijonų salėje, 6336 S. Kilbourn, 1:00 v. p.p. Nariai ir
norintys įstoti malonėkite daly
vauti. Turime daug dalykų ap
tarti šiame susirinkime, nes per
vasarą neturėsime susirinkimų.
Po susirinkimo bus vaišės.
x Kun. Jono Kuzinsko ofi
cialios įvedybos į klebono parei
gas Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijoje įvyks šeštadienį
birželio 11 d., 5 v. p.p. Specialias
apeigas atliks vysk. Alfred L.
Abromowicz. Po iškilmingų Mi
šių, parapijos salėje pasisvečia
vimas, pasivaišinimas. Visi
kviečiami pasveikinti naują kle
boną ir pasidžiaugti su parapiečiais šia džiaugsminga proga.
x Dr. Adolfas Darnusis buo
išrinktas Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro (LTSC) tarybos
pirmininku
paskutiniame
LTSC tarybos posėdyje. J o n a s
Dainauskas eis tarybos sekre
toriaus pareigas, dr. J o n a s
R a č k a u s k a s pasiliks valdybos
pirmininku. Tame posėdyje
prof. Vytautas Skuodis, dr.
Kazys Ėringis ir dr. Alfonsas
Š e š p l a u k i s buvo išrinkti
moksliniais bendradarbiais
(ang. research fellovvs).
x Aldona Daukienė ir Ur
šulė Civinskienė gausiai auko
jo Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrui (LTSC). Daukienė,
buvusi Sophie Barčus progra
mos vedėja, aukojo knygų,
muzikos (sheet music), stakles ir
plokštelių iš nepriklausomos
Lietuvos Zilevičiaus-Kreivėno
muzikologijos archyvui, kuris
yra LTSC padalinys. Civins
kienė, kuri ilgus metus vado
vavo Terra leidyklai, atidavė
didelį kiekį lietuviškų knygų
bei periodikos, kurie dabar pra
t u r t i n s LTSC archyvinius
rinkinius. LTSC yra Jaunimo
centre, 5620 So. Claremont,
Chicago, IL 60636 USA. Tel.
(312) 434-4545.
x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas, veda radijo progra
mas 1490 AM bangomis kiek
vieną šeštadieni 7 vai. ryto. Šį
šeštd., birželio 1 1 d . dr. Jučas
kalbėsis su dr. Lora Calgana ir
dr. John Haber apie chiropraktinę mediciną.
(sk)
x Romualdo Požerskio me
niškų fotografių paroda „Atlai
dai Lietuvoje" vyksta Jaunimo
centro Čiurlionio galerijoje iki
sekmadienio, birželio 12 d.
Lankymo valandos: penktadienį
nuo 7 iki 9 v.v., šeštadienį ir
sekmadienį nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
Visi kviečiami astilankyti.
(sk)
x „Tautodailėje", 6229 S.
Campbell Ave., parduodamos
staklės, siūlai ir tautiniams dra
bužiams priedai. Skambinti
WA 5-8023.
x Sekmadieni, birželio 12
d. įvyks susirinkimas ir apžiū
rėjimas naujo Pasaulio lietuvių
centro. Kad čikagiškiams būtų
lengviau atvykti, organizuo
jamas autobusų karavanas iš
Marquette Parko. Karavanas
iškeliaus 10 v. ryto, kad kelei
viai suspėtų į 11 v. Mišias, po
kurių bus susirinkimas. Kara
vanas grįžta į Marąuette Parką
tarp 2:30 ir 3:00 v. p.p. Susi
domėję renkasi sekmadienį 10
v. ryto prie „Seklyčios", 2731
W. 71 St. Registruotis skambi
nant R. Burbai 858-9369 arba J.
Riškui 599-2253.
(sk)

x Kun. Viktoras Rimšelis,
MIC, Lietuvos kardinolui Vin
centui Sladkevičiui, savo kurso
draugui kunigų seminarijoje, j
Kaišiadorius pasiuntė sveiki
nimo telegramą. Po kelių dienų
telegrama grįžo iš Lietuvos su
paštininkų prierašu, kad jie
negali jos įteikti, kadangi
nežino, kur kardinolas gyvena,
nėra namo numerio... Kaišia
dorys, kaip žinome, nedidelis
miestelis, apie 6000 gyventojų,
turi tik vieną bažnyčią, ir bolševikėliai dedasi, kad apie
kardinolą nieko nežino, kai apie
tai žino visas pasaulis.
x Birželio 14 d., antradieni
12:30 vai. Daley Center aikš
tėje, Randolph ir Clark gatvių
sankryžoje, Chicagos miesto
centre, vyks viešos pabaltiečių
demonstracijos paminėti 1941
m. birželio trėmimus iš Pa
baltijo valstybių. Rengia Vidu
rio Vakarų Pabaltiečių sąjunga.
Lietuvių visuomenė raginama
gausiai dalyvauti.

JA VALSTYBĖSE
— Seattle, WA, Lietuvių
bendruomenės skyriaus valdybą
sudaro pirm. Ina Bertulytė-Bray, vicepirm. Irena Blekytė, ižd. Gediminas Markūnas
ir sekret. Lionė Kazlauskienė.
— Los Angeles skyriaus D. L.
K. Birutės draugijos naują val
dybą sudaro pirm. A. Pažiūrienė
ir A. Audronienė, L. Jarašiūnienė, M. Kairienė, L. Mažeikienė,
G. Raibienė.

Tautinių šokių ansamblis G r a n d i s , vad. I. Smieliauskienės atliks programą „The Chicago
Office of fine Arts'*. rytoj birželio 11 d.. 2 vai. p.p. 78 East Washington. Iš kairės: J. Izokaitytė,
D. Dirmantas, R. Izokaitytė, R. Polikaitytė, G. Šlapkauskas, B. Sturonaitė, V. Brazaitytė. S.
Puodžiūnas, D. Penč> laite, A. Mackevičiūtė, J . Variakojis ir J. Urbaitė.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

x „Chicago T r i b ū n e " susi
domėjo lietuvių debiutančių pri
Jo paveikslams buvo rodomas PAMINĖTOS BIRŽELINĖS
PRANO DOMŠAICIO
statymu „Gintaro" baliuje ir
susidomėjimas, bet užtekdavo
PARODA
pasisiūlė prisiųsti koresponden
tik paminėti Pietų Afriką ir
Birželio 5 d. Ciceroje įvyko lie
tę Barbarą McKinney su foto
nusileisdavo uždanga. Jo t u v i ų
tautos
naikinimo
Pagaliau po didelių ir ilgai
grafu užfiksuoti šį įvykį birželio
nelaimė buvo, kad jo darbai pas minėjimas. Bažnyčioje ir salėje
užsitęsusių
pastangų
Pr.
11 d., šeštadienį, 6 v.v. Palmer
mus atėjo per Pietų Afriką.
House viešbuty Empire salėje. Domšaitis iš sandėlių ir palėpių Dabar, atrodo, laimė švystelėjo. su vėliavomis dalyvavo Ameri
kos Karo veteranų 9115 posto
išeina į meno galerijas. Jo pa
x „Lietuvos a i d ų " radijo roda rengiama birželio 15 - lie Paroda rengiama universitete, vyrai, ramovėnai, Vytauto D.
programa jau įžengė į 13 metus, pos 15 dienomis „Chicago Sta kuris daugiausia juodųjų lan šaulių rinktinė, gen Daukanto
kai ji prabilo Chicagos padan te University", 95th — King Dr. komas. Paveikslus parodai ir Klaipėdos jūrų šaulių kuopos.
gėje. Ta proga yra rengiamas Iki šiol visos pastangos ir ban atrinko pati profesūra. Atrodo, Viso 9 vėliavos. Bažnyčioje gie
pobūvis-gegužinė birželio 26 d. dymai jį parodyti pasauliui būtų galima tik džiaugtis, bet, dojo muzikės Aldonos PrapuoŠaulių salėje 2417 West 43 St. atsimušdavo kaip į mūro sieną. deja, debesėlis uždengia saulę. lenytės vadovaujamas parapijos
„CHICAGO", t.y. žurnale, choras, pritaikytą pamokslą
Gros K. Ramanausko orkestras,'
kuriame
aprašomi visi renginiai pasakė jūrų šaulys kun. Rut
bus ir kitų įvairumų, sudėtingas
ir kultūriniai įvykiai, apie šią
maistas, atgaiva. Visi „LA'*
x J. Mačiulis, Lakevvood, parodą rašoma: „Pr. Domšaitis kauskas. Salėje minėjimą ati
radijo klausytojai, rėmėjai ir Ohio. parėmė „Draugą" 20 dol.
darė Alto Cicero skyriaus pirm.
malonūs lietuviai kviečiami at auka ir pratęsė prenumeratą — German painter". „Vadinasi, A. Juškevičius. JAV ir Lietuvos
štai tau, Jurgi, ir Devintinės!".
silankyti ir tuo paremti sunkų
1988 metams. J . Mačiuli Lietuvių fondas pinigus davė himnus sugiedojo muziko Juozo
radijo leidimą.
skelbiame garbės prenumerato tam, kad per Domšaitį pagar Sodaičio vadovaujamas moterų
rium, o už auką labai dėkojame. sinti Lietuvą, o dabar — „Ger šaulių dainos vienetas, kuriame
x Smagi g e g u ž i n ė j ū r ų
dalyvauja: Alena Aleknienė,
man
painter"!
O
blogiausia,
kad
skautams,-tėms ir jų tėveliams
Marija Radzevičienė, Adelė Lax Apie kardinolą Vincentą
ruošiama sekmadienį, birželio Sladkevičių daug žinių bei mūsų intelektualai, šiuo atveju tonienė, Stasė Rudokienė, Juli
19 d., j . skautininkų dr. Algio ir įdomios medžiagos galima ras tame nieko blogo neįžiūri. j a Paškevičienė ir Izabelė
Violetos Paulių sodyboje, 109 ti „Lietuvos bažnyčių" knygų Užkalbinus sako, „Big deal!' da Pocienė. Invokaciją sukalbėjo
Shagbark Ln.. Waine, IL. Pra VI tome, kuris skirtas Kaišia bar išvedam į viešumą Domšai kun. Rutkauskas. Pagerbiant
džia 12 vai. Visa jūrų skautiška dorių vyskupijai. Ten 53-56 psl. tį, o paskui darysime iš jo žuvusius kovotojus už Lietuvos
šeima kviečiama dalyvauti.
pateikta smulki kardinolo bio lietuvį". Čia jau yra blogiau, laisvę, simbolinę žvakę uždegė
grafija, aprašyta jo religinė negu universiteto vadovybės šaulių pirm. J. Mikulis ir j .
x Vytautas Vebeliūnas pa veikla, atspausdintos 6 nuotrau nesusigaudymas. Universiteto šaulė Dubauskienė. Turiningą
aukojo $500 Tautinių šokių
kos. Knygą galima gauti ir vadovybė arba „CHICAGO" re kalbą pasakė Madisono Alto
šventei, PLB seimui ir Kultūros „Drauge". 1 egz. kaina su per porteriai, paskaitę parodos lei- p i r m i n i n k a s inž. A l g i r d a s
dinuką-katalogą, lengvai galėjo Čaplėnas. Rezoliucijas JAV
kongresui Kanadoje paremti.
siuntimu 27 doleriai.
šią klaidą padaryti. Visai kitas valdžios pareigūnams perskaitė
(sk)
x Alfredas Kleinaitis, gyv. reikalas yra, kai klaidų neįžiū inž. V. Motušis, kurios susi
x A. a. Marijos Švedienės
ri mūsų jaunoji intelektualų
mirties metinių proga, šv. Mi Burr Ridge, IL. yra oficialus karta,kai už Fondo pinigus rinkusiųjų vienbalsiai priimtos.
Moterų sekstetas padainavo:
šios už velionės sielą bus atna tarptautinis futbolo (soccer) tei reklamuojamas ne lietuvių, bet
sėjas.
Jis
FIFA
(Tarptautinės
Maironio
Kur bėga Sešuptė,
šaujamos Tėvų Jėzuitu koply
vokiečių dailininkas.
futbolo
federacijos)
buvo
pa
Mikulskio Vežė mane iš namų,
čioje š.m. birželio 11 d., šešta
Parodos leidinys nevykusiai Sližio Sugrįžt negaliu, Šimučio
kviestas
teisėjo
pareigoms
šiuo
dienį, 9:30 vai. ryto.
parengtas. Tiesa, yra jame pa Gegutėlė, Makačino Gimtinės
(sk) metu Kinijoje vykstančiame pir
mame tarptautiniame moterų barstyta ir lietuviškų elementų, dangus, Mikulskio Kur ginta
x I š n u o m o j a m a s b u t a s futbolo turnyre. Turnyre daly tačiau paskaitę t ą leidinį rais, Griauzdės Jau pražydo ir
Lemonte. Vienas mieg., I-me vauja 12-os valstybių moterų nesupras — kokiu būdu jo šeima Maironio Tu neverk, motinėle.
a., be laiptų. Plyta ir šaldytuvas. futbolo komandos, tarp jų ir atsirado „in East Prussia". Priedu padainuota dar viena
Skambinti 425-2791.
JAV. Pažymėtina, kad Kiemai Leidinys pradedamas sekančiai: daina. Vidury dainų Palionienė
(sk) tis yra vienintelis teisėjas iš „Pranas Domšaitis career as an padeklamavo: Sibiro tremtinių
artist blossomed i n 1949, at the šauksmas. Visi programos daly
JAV.
age of sixty-nine, when he and viai buvo apdovanoti gėlėmis.
x Parduodamos audimo
x
Rasa
ir
Marius
Kasniūhis wife emigrated to South
staklės, import. iš Norvegijos.
Minėjime dalyvavo Alto cen
Teirautis pirmadienį ir trečia nai susilaukė pirmagimio sū Africa". O penktoje eilutėje tro valdybos pirm. inž. Lazaus
dienį nuo 10 ryto iki 4 v. p.p. naus Juliaus Pilypo. Anūku žemiau rašoma: „He was born kas, šaulių s-gos centro valdybos
Marginiuose, 2511 W. 69th St. džiaugiasi Elvyra ir Pilypas Na and originally named Franz narys ir Cicero pirm. J. Mikulis,
ručiai, Ieva ir Vytautas Domscheit in the farm comTel.: P R 8-4585.
Amerikos Karo veteranų 9115
munity of Cropiens, East Prus posto k o m a n d i e r i u s J o n a s
(sk) Kasniūnai.
x Inž. Kazys Račiūnas, gyv. sia in 1880". Paskaičius šį įva Mažunaitis, jūrų šaulių Nemu
x Pasaulio lietuvių centro Beverly Shores, Ind., aktyviai dą nenuostabu, kad galerijos jo nas rinktinės pirm. Edm. Venpirkimo darbai eina pirmyn. Pa įsijungęs į informacinį darbą, kratosi ir dar mažiau nuostabu, gianskis, Vytauto D. šaulių
grindinė sutartis jau pasirašyta. aktyviai reaguoja į visuome kad jis pristatomas — „German rinktinės pirm. Alf. Paukštė, dr.
Kviečiame visus, kurie yra ninį, politinį bei religinį gyve painter". Mūsų enciklopedijoje F. Kaunas ir kiti. Po minėjimo
aukoję, tuos kurie žada aukoti nimą, kur liečiami Lietuvos rašoma: „Domšaitis Pranas (g. visi dalyviai buvo pavaišinti.
ir tuos, kurie norėtų žinoti reikalai. J i s rašo laiškus į 1880.IX.15 Klaipėdos krašte,
Prie vaišių paruošimo dirbo
daugiau apie šį projektą, į susi amerikiečių spaudą, politikams, Kuršių kopose, Kropynų
rinkimą. Sužinosite viską, kas senatoriams, kongreso nariams. (Vilukiemio) k., (jo motina Ašoklienė, Dumčienė, Šabrinsyra sutarty ir kokie yra ateities Aktyviai veikia Lietuvių fron gimusi Putynaite) lietuvių kienė, Skamienė, Runimienė ir
planai. S u s i r i n k i m a s bus to bičiulių eilėse, remia labdarą, kilmės dailininkas". Atrodytų, Vyšniauskienė. Vadovavo Alto
sekmadienį, birželio 12 d. 12:15 visuomeninę veiklą, talkina kad Enciklopedija turėtų pasi valdybos narė Sofija Palionienė.
S. Paulauskas
v. p.p. tuoj po mišių centro Balfui.
naudoti ir mūsų jaunesnieji in
patalpose, 511 E. 127th,Lemon
telektualai, ypač rengiant pana
x Ukrainiečiai šį sekma šius leidinius. Tuomet gal ne
te. Jeigu reikėtų smulkesniu
dienį, birželio 12 d. 2 v. p.p. St. būtų tų „Big deal". Kai į viską
žinių skambinkit 257-7114.
(sk) Volodimir and Olha parapijos pro pirštus žiūrime, ar begalime
CHICAGOS BALETAS
salėje, Superior ir Oakley gat stebėtis, kad kraštas davęs
x Albinas Kurkulis, akcijų vių sankryžoje, šaukia pasi Donelaitį — šiandien tėra tik
Chicagos baleto grupė, susi
brokeris, dirbąs su Rodman & tarimą apie bendrą akciją prieš „Kaliningradskaja oblast". Bai
Renshaw, Inc., patarnauja ak neteisėtumus OSI bylose. giant noriu pastebėti, kad į šį dedanti iš 19 narių, pasikvietusi
cijų bonų, fondų bei kitų verty Kviečia ir lietuvius dalyvauti. reikalą nereikia įpainioti Fon dar svečių šokėjų, Civic Operos
bių pirkime ir pardavime. Susi Ukrainiečių pasitarime pasi do vadovybės, kuri taip pat rūmuose gegužės 21 d. atliko
domėję skambinkite 977-7916. ryžę dalyvauti mūsų jaunimo pasipiktinusi.
_ * sėkmingą programą, sukeldami
vilčių Chicagos baleto ateičiai.
(sk) atstovai.
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— Inž. Vytautas Šliūpas,
atvykęs iš Lake Tahoe, Ka
lifornijos, lankėsi St. Petersburgo lietuvių klube gegužės 22
d. Po paskaitos apie savo tėvą
aušrininką dr. Joną Šliūpą, jis
papasakojo ir apie savo darbą su
„Aušrininko dr. Jono Šliūpo ar
chyvu", kuriam jis renka me
džiagą.
— Kun. J . Gasiūnas, St.
Petersburgo Vyčių 147 kuopos
dvasios vadas, buvo pagerbtas
gegužės 12 d. jo kunigystės 60
m. jubiliejaus proga.
— V. Kleivienė ir A. Gudonis išrinkti atstovauti St.
Petersburgo vyčių 147 kuopą
Vyčių sukaktuviniame seime,
kuris vyks VVashington, DC,
liepos 28-31 d.
x Dr. Ansis Blakis, latvis,
Baltų Laisvės lygos vicepir
mininkas, renka duomenis,
kaip JAV Kongreso nariai
balsavo tais klausimais, kurie
tiesiogiai ar netiesiogiai lietė
Baltijos valstybes. Surinkti
duomenys bus paskelbti prieš
prezidentinius rinkimus, kad
Amerikos baltai galėtų leng
viau apsispręsti balsavimuose.
Su t a i s duomenimis bus
supažindintos ir kitos etninės
grupės.
- Tado Gintaro Dabšio ir
Danos Pošiūtės jungtuvės
įvyks 1988 m. liepos 16 d. Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje. Tada G. Dabšys,
Lietuvių Bendruomenės, Jau
nimo sąjungos, Baltų Laisvės
lygos ir kitų organizacijų vei
kėjas, apdovanotas K r i a u čeliūnų šeimos premija, yra rim
tas kandidatas į ateities lietuvių
visuomenės vadovus.

TOLI

— Dr. Justina Žirguliene,
Lucerne Valley, Calif., fi
nansais ir politine akcija remia
Nikaraguos laisvės kovotojus ir
per savo distrikto kongresmaną
ir Californijos senatorius siekia,
kad pulkininkas Oliver L.
North būtų paliktas ramybėje.
Jos sūnus Robertas Žirgulis yra
energingas kovotojas prieš Californijoje veikiančias komunis
tines grupes ir jų įtaką į
Amerikos užsienio politiką.
— Kaip praneša amerikie
čių spauda, Kaune augusi
Frieda Frome Krieger parašė
knygą „Some Darė to Dream",
kur rašo, kad „lietuviai .parti
zanai', dar vokiečiams neužėjus,
pradėjo masinį likusių (nuo
sovietų išvežimų) žydų sker
dynes, įsilauždavo į namus,
prievarta-'o moteris ir jaunas
mergaites. Jie nukapodavo
rankas, kojas ir galvas. Tai buvo
skerdykla", rašo Friedman,
kurios tėvai Kaune buvę tur
tingi, turėję mažai apmokamas
tarnaites ir vokietes namų
mokytojas. Knygą leidžia Iowa
State University Press. Taip
šmeižtais atsilygina buvusi pri
vilegijuota tautinė mažuma
nepriklausomoje Lietuvoje,
kurios tautiečiai iš Maskvos vėl
bėga Lietuvon, ieškodami sau
gumo. Ateityje vėl atsilygins
šmeižtu.

AUSTRALIJOJE

— Vilties draugijos (tau Viena iš linksmiausių atstovių
tinės minties laikraščio „Dir Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese,
vos" ir kitų leidinių leidėjo) na Australijoj, Matvekaitė (JAV).
rių susirinkimas įvyko 1988 m.
gegužės 21 d. Daytona Beach,
— Kun. Juozas Petrauskas
Floridoje. Į šios draugijos paskirtas kapelionu Melbourno
valdybą išrinko 5 narius, kurie lietuviams. Gimęs 1922 m.
pareigomis pasiskirstė taip: netoli Platelių ežero Žemaitijoje,
Vaclovas Mažeika, pirmininkas; 1937 m. išvažiavo iš Skuodo
dr. Danielius Degčsys, pirmasis gimnazijos studijoms į Italiją,
vicepirmininkas; Matilda Mar kur baigė filosofiją ir daina
cinkienė ir Vladas Bložė, vice vimą. 1949 m. su lietuviais imi
pirmininkai; Vladas Blinstru- gravo į Melbourną ir ten, baigęs
bas, sekretorius.
kunigų seminariją, 1955 m.
buvo įšventintas kunigu. Dirbo
— Pianistas Antanas Sme įvairiose Melbourno arkivysku
tona pakviestas koncertuoti pijos parapijose iki š.m. kovo 9
8-tame metiniame tarptauti d., kada vysk. Baltakio papra
niame jaunų pianistų konkur šytas, pradėjo darbą su lietu
se — festivalyje, kuris įvyks viais, apsigyvendamas lietuvių
University of Michigan Ann Ar- parapijos namuose.
bor, birželio 12-19 dienomis.
Smetonos koncertas bus birželio
13 dieną, 8 v.v. School of Music
PERU
Recital Hali, Moore Building,
North Campus Baits Drive —
— Apolonija Valeikaitė, jau
netoli no Duffield Road. Pro
kelis
dešimtmečius dirbanti
gramoje: Chopinas, BeethovePeru misijose, kovo 19 d. at
nas, Schubertas.
šventė vienuoliškojo gyvenimo
auksinį jubiliejų. Sostinėje
— Angelė Nelsienė, LB į
Limoje trys kunigai aukojo šv.
Vakarų apygardos valdybos į
Mišias. Jos buvusios auklėtinės
pirm. ir Baltų Laisvės lygos į suruošė gausias vaišes. Svečių
vicepirm., energingai telkia buvo pilna salė. Sc ;elės Apolo
Baltų laisvės dienos rezoliucijos nijos Valeikaitės adresas: C.
JAV Kongrese rėmėjus. Tuo Martires del Petroleo 340,
reikalu visiems Amerikos vaka Reguena, Peru, S. A.
rinių valstijų kongresmanams
rašo laiškus ir skambina tele
fonais. Lietuvos krikščionybės
Advokatas Jonas Gibaitis
600 m. jubiliejaus paminėjimo
6247 S. Kedzie Avenue
komitetui, Nelsienė išrūpino
Chicago, IL 60629
pasimatymą su Californjos gu
Tel. — 776-8700
bernatoriumi, o dabar or
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
ganizuoja susitikimus su Los
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
Angeles arkivyskupu ir miesto
burmistru.

