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(Tęsinys) 

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

LTSR prokurorui 
Novikovui A. A. 

4. Anilionis savo antibažnyti-
niu rašiniu parodė, jog jis nepri
pažįsta a. Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos 18 straipsnio; 
b. tarptautinės pilietinių ir poli
tinių pakto 18 straipsnio ketvir
tosios dalies; c. trijų valstybių 
saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarimo Helsinkyje baigia
mojo akto dalies, kurioje kal
bama apie valstybinių-dalyvių 
įsipareigojimus žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių klausimu; 
d. tų pačių valstybių pasitarimo 
Helsinkyje baigiamojo doku
mento dalies su įsipareigojimu 
tobulinti savo įstatymus ir ad
ministracines taisykles žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais
vių srityje. 

Visi aukščiau išvardinti doku
mentai yra TSRS valstybės įsta
tymų tobulinimo pagrindas ar
ba jau turi veikiančią juridinę 
galią ir Tarybų Sąjungoje. Todėl 
Petro Anilionio visi tendencin
gi aiškinimai yra grynai subjek
tyvūs. Jie neturi jokio juridinio 
pagrindo, nes jo minimi religi
nių susivienijimų nuostatai 
prieštarauja ne tiktai TSRS pri

pažintoms ir patvirtintoms 
aukščiau išvardintoms tarptau
tinės teisės normoms, bet ir 
pačiai TSRS Konstitucijai. Kad 
taip iš tiesų yra, parodo šio 
laiško priedas. 

Primenu Jums, kad TSKP 
XXVTI Suvažiavime buvo pažy
mėta, o centrinėje spaudoje ir 
dabar rašoma, jo prie viso labai 
daug įvairiausių nuostatų, 
nurodymų, direktyvų, parė
dymų, instrukcijų, cirkuliarų ir 
kitokių šios rūšies administraci
nių „įstatymų", kurie neturi 
tikro įstatyminio pagrindo arba 
net prieštarauja TSRS Konsti
tucijai. Vienas iš tokių „įstaty
mų" yra ir religinių susivieni
jimų nuostatai, kurie dabar, ša
lies persitvarkymo metu, turi 
būti nedelsiant atšaukti arba 
nors viešai pripažinti negalio
jančiais. Tai būtina padaryti 
ypač dabar, kada 35-kių valsty
bių Vienos Konferencijoje ir ti
kinčiųjų teisių gynimo klausi
mu yra skiriamas didelis dėme
sys. 

(Bus daugiau) 

Lietuvos tautinė konsolidacija 
Vilnius. — Didžiųjų demonst

racijų metu birželio 24 d., kaip 
LIC praneša, roko ansamblio 
„Antis" vadovas Algirdas Kauš
pėdas vadovavo lozungams, su
sirinkusiems skanduojant „Su
vereniteto, suvereniteto". Sovie
tinė spauda nutylėjo šiuos šū
kius, pasirodžiusius plakatuose: 
„KGB lygu SS". „Lietuva lietu
viams", „Laisvė politiniams ka
liniams", „Ir aš noriu valgyti iš 
specparduotuvės", „Tiesa' pasa
kyk tiesą", „Stalinas jau mirė, 
draugas Mitkinai", „Šalin Mit-
kinas". 

Demonstracijos metu buvo pa
sisakyta prieš Lietuvos komu
nistų partijos antrąjį sekretorių 
rusą Nikolajų Mitkiną. Buvo 
pareikštas iš Mokslo akademi
jos darbuotojų nepasitikėjimas 
sekretoriaus Mitkin veikla. 
Žmonės skandavo „Šalin Mitki-
nas". Kai ėjo kalba apie stali-
nietiškus nusikaltėlius, publika 
pradėjo šaukti: „Į teismą, į teis
mą", „Gėda, gėda", ir dar „Sau
gumas — gestapo, saugumas — 
gestapo". Buvo reikalaujama 
sulyginti tremtinių teises su da
bartinių karo veteranų teisė
mis, duoti jiems tokias pat leng
vatas, kaip karo veteranams. 

Leidžiamas žurnalas 
„Vytis" 

Demonstracijoje buvo iškeltas 
plakatas su užrašu „Lietuvių 
tautinė konsolidacija". Ten 
buvo nurodyti teisių gynėjų An
tano Terlecko ir Andriaus Tuš-
kaus telefonai. Lietuvių tautinė 
konsolidacija susikūrė birželio 
20 dieną, ji ruošia savo progra
mą. Pasak Bogušio, tai neparti
nė grupuotė, kuri siekia suvere
nios Lietuvos valstybės, konfe
deracijos ryšiais susietos su ki
tom Europos šalimis. Tautinės 
konsolidacijos steigėjai: Terlec
kas, Tučkus, Bogušis, Eugenijus 
Krukovskis, Genutė Šakalienė, 
Bronislovas Poškus ir Leonas 
Laurinskas. Kitoje pusėje pla
kato buvo užrašyta „Leidžiamas 
nepriklausomas leidinys „Vy

tis". Anksčiau „Vytis" buvo lei
džiamas pogrindyje, išėjo 6 nu
meriai. Šis žurnalas dabar 
bus leidžiamas viešai. Laikini 
redaktor ia i — Vytau tas 
Bogušis, Andrius Tučkus ir 
Eugenijus Krukovskis. Naują 
„Vytis" Nr. 7 numatoma išleisti 
liepos viduryje. Kol kas 
saugumas į viešą skelbimą apie 
Lietuvių tautinės konsolidacijos 
sukūrimą ir žurnalo „Vytis" 
atnaujinimą nereagavo, tik 
tiek, kad nurodyti telefonai 
buvo išjungti. 

Kaip žinome, demonstracija 
Gedimino aikštėje baigėsi Lie
tuvos himnu, partizanų ir trem
tinių dainomis. 

Kuba traukiasi 
iš Angolos 

Jungt inės Tautos. — Ameri
kai tarpininkaujant, Pietų Afri
ka, Angola ir Kuba susitarė 
pasirašyti specialų dokumentą, 
kuriame bus aptariama^kuriais 
principais pasitraukia Kubos 
kariuomenė iš Angolos, praneša 
Associated Press agentūra. 
Valstybės sekretoriaus asisten
tas Chester Crocker Afrikos rei
kalams dirbo 7 metus, kad 
Kubos kariuomenė išvažiuotų iš 
Angolos ir kad Namibija būtų 
laisva. Namibija yra buvusi Vo
kietijos kolonija ir nuo pat I Pa
saulinio karo administruojama 
Pietų Afrikos. Šis susitarimas 
dar nenumato jokios datos, kada 
45,000 Kubos kareivių bus 
išvežti, kurie Angolos mark
sistinei vyriausybei padėjo 13 
metų kovoti prieš Angolos 
laisvės kovotojus, norinčius pil
nos nepriklausomybės. Naujasis 
principinis dokumentas turi 
būti patvirtintas Pietų Afrikos, 
Angolos ir Kubos vyriausybių. 

Už Lietuvos pilietybę 
Už Lietuvos himno sugrąžinimą 

Ar Kuwaito princai bus laimingesni už Saudi Arabijos princus? Prez. Reaganas užtikrino Kuwaito 
princą Saad, ministerj pirmininką, centre, ir šeiką Ali al-Sabah, alyvos ministerį, jog kovos su 
Kongresu, kad Kuwaitui būtų parduoti jų prašomi ginklai. 

Saudi Arabijai ginklai iš Anglijos 

— M a s k v o j e Poli tbiuro 
įsteigta komisija reabilitavo 
Stalino už išdavimą sušaudytą 
Nikolai Buchariną 1938 m. Bu-
charino politinės kaltės buvu
sios be pagrindo. 

Washingtonas. — Saudi Ara
bija pasirašė milžinišką ginklų 
sutartį su Britanija. Pasaulio 
spaudos komentatoriai rašo, jog 
šia sutartimi Saudi Arabija ban
do ne tik patenkinti savo kari
nius reikalus, bet nori išvengti 
politinių kovų su Izraelio šali
ninkais Amerikos Kongrese. 

Pasirašytoji sutartis yra 29 bi
lijonų dol. sumoje. Tai didžiau
sia šios rūšies sutartis šiame 
amžiuje. Ji apima įvairių rūšių 
karo lėktuvus, malūnsparnius, 
minų gaudymo laivus, oro bazių 
įrengimą ir uostų statybą. „Mes 
norėjome pirkti šiuos ginklus 
Amerikoje", pasakė oficialus 
Saudi pareigūnas. „Amerikos 
technologija yra bendrai puiki, 
bet mes nemokėsime bilijonus 
dolerių tam, kad būtume įžeidi
nėjami. Mes nesame ir teroristi
nio nusistatymo masočistai". 

Tačiau Saudi oficialūs asme
nys dar ir dabar sako, kad ryšiai 
su Amerika dar gali būti page
rinti, jei tas Kongreso priešin
gas nusistatymas būtų pašalin
tas. Bet amerikiečiai Washing-
tone su tuo nesutinka. 

J iems ir sekasi 

Izrealio pareigūnai ir ameri
kiečių viešųjų Izraelio reikalų 
komitetas buvo priešingas prieš 
ginklų pardavimą Saudi Arabi
jai ir kitiems kraštams, kurie 
nepritaria Izrealio taikos planui 
Viduriniuose Rytuose. Šis komi
tetas, sutrumpintai vadinasi 
Aipec, rūpinasi, kad Kongreso 
nariai būtų palankūs Izrealiui. 
Ir šiam komitetui gerai sekasi. 
Praeityje buvo daug ginčų 
Kongresei4978 m., kai Saudi 
Arabijai buvo parduoti karo 
lėktuvai ir 1981 m. Awacs ra
darai, o 1986 m. raketos. Sau
di Arabijos karališkosios šeimos 
narys pasakė, jog nėra logikos 
Izrealio lobbyistų galvoiime. ku
riems pasiduoda Amerikos 
Kongresas. Jie tuo nieko nepa
sieks — tik tiek, kad jie valdo se
natorius, sako jis. 

Kolosalinis p ra rad imas 

Izraelis nebus nuo to sauges
nis. Tie lobbyistai bando sukir
šinti Saudi Arabiją su amerikie
čiais. „Mes todėl išvengėme to, 
pirkdami ginklus kitur", sako 
tas pats oficialus pareigūnas, 
prašės neskelbti jo pavardės. 
Kai Aipec pirmininkas Robert 
Asher buvo paprašytas pako
mentuoti šiuos Saudi Arbijos 
atstovo pareiškimus, atsisakė 

bet ką pasakyti. 
Dar kiti Izraelio palaikytojai 

gina Kongreso nusistatymą ne
parduoti ginklų Saudi Arabijai, 
sakydami, kad tuo yra nukrei
piama Amerika prieš kitus kraš
tus, t a r s i Izrealis pa t s to 
nedarytų, darydamas Amerikai 
įtakos prieš arabų kraštus. Šiuo 
metu jau surandama eibės pa
teisinimų, kodėl Amerika nega
li parduoti ginklų Saudis. Ta
čiau Robert Neumann, buvęs 
ambasadorius Saudi Arabijai, 
pasakė, jog Londone pasirašyta 
sutartis reiškia „Amerikai kolo-
salinį darbo praradimą ir inves
tavimą". Taip pat ir didelę pre
kybinę naudą, kuria amerikie
čiai galėjo uždirbti bilijonus. 

Saudi Arabija negrasina 
Izraeliui, bet turi apsisaugoti 
nuo Irano, sako tas pats amb. 
Neumann. Nereikia pamiršti, 
kad Iranas turi 50 mil. gyven
tojų, t r i s kartus daugiau negu 
Saudi Arabija. Jų diplomatiniai 
ryšiai neegzistuoja. 

T h a t c h e r laimėjimas 

Britanijai tai reiškia didelį 
strateginį ir ekonominį laimėji
mą, o ypač ministerei pirminin
kei M. Thatcher. kuri aktyviai 
dalyvavo pasitarimuose su Sau
di Arabija. Tuo ji pralenkė Ame
riką ir sustiprino savo įtaką 
Persų įlkankoje. Jai padėjo ir 
karališkieji rūmai. Britanijoje 
nėra lobbyistų, taigi Britanijos 
vyriausybei nereikia viešai aiš
kintis visuomenei, kodėl par
duoda ginklus Saudi Arabijai. 

Kai Kuwaito princai užvakar 
atvyko tart is į Washingtoną, 
kad gautų daugiau ginklų, tai 
Anglijos gynybos ministeris Ge
orge Younger atsirado Kuwai-
te ir pasiūlė pirkti iš jų tuos 
ginklus. Amerikos Senatas ką 
tik uždraudė partuoti Maverick 

akėtas Kuwaitui, kad jie 
nebūtų panaudoti prieš Izraelį. 
Šiuo metu Kuwa;tas dar nori iš 
Amerikos gauti kovos lėktuvų, 
ne veltui, kaip kad kiti, bet už 
gerus pinigus. 

Amerikos atsisakymas par
duoti moderniškesnius ginklus 
provakarietiškom monarchijom 
Persų įlankoje sustiprino britų, 
kadaise turėjusių stiprią įtaką 
tame regione, viltis vėl atgauti 
tą įtaką. Net ir nuolatiniai min. 
pirm. Thatcher opozicijos kriti
kai specialiai pasveikino ją už 
jos laimėjimus. Britų ginklų in
dustrijai atsivėrė plačios darbo 
galimybės. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Patikslinimas. Nagorno-
Karabacho sritis reikalauja 
atsiskyrimo ne iš Sovietų Sąjun
gos, kaip vakar buvo rašyta, bet 
iš Azerbaidžano respublikos ir 
nori prisijungti prie Armėnijos 
respublikos. Antradienio balsa
vime dalyvavo 150 asamblėjos 
narių, kurie jau vasario mėnesį 
buvo nubalsavę reikalauti susi
jungimo su Armėnija. Sovietų 
konstitucija leidžia kiekvienai 
respublikai apsispręsti, bet taip 
pat garantuoja ir kiekvienai res
publikai teisę keisti savo sienas. 
Todėl, kai birželio mėnesį 
Armėnija pritarė Nagorno-Ka-
rabacho srities prisijungimui, 
Azerbaidžanas su tuo nesutiko. 
Tad ir buvo kreiptasi į Kremlių, 
prašant šią problemą išspręsti 
palankia prasme armėnams. 

— Varšuvoje policija suareš
tavo plieno darbininkus, kurie 
norėjo streikuoti tuo metu, kai 
atvyko į Lenkiją Gorbačiovas 
Darbininkai iš Stalowa Wola 
fabrikų taip pat reikalavo, kad 
valdžia sugrąžintų į darbą paša
lintus 7 asmenis, kurie balan
džio mėnesio streike buvo vado
vaujantys pareigūnai. 

— Wasbingtone Teisingumo 
departamento viršininko asis
tentas Francis Keating pranešė, 
kad imasi griežtesnių priemo
nių prieš narkotikų pirklius ir 
jų naudotojus, pavyzdžiui, bus 
atimamos mašinos, kuriose bus 
rasta narkotikų^rba atimtos ir 
kitos nuosavybes. Kompanijos 
raginamos tikrinti darbininkus, 
ar jie nenaudoja narkotikų. 

— I rano ginkluotas mažas 
laivas puolė Panamoje regist
ruotą tanklaivį ir jį padegė. 

— Jeruzalėje savo 90 m. 
gimtadienį paminėjo garsusis 
bilionierius Armans Hammer, 
Occidental Petroleum korpora
cijos vadovas, kartu su Izraelio 
ministeriu pirmininku Y. Sha-
miru ir užsienio reikalų minis
teriu S. Perės. Hammer žinomas 
parūpinimu dokumentų iš So
vietų Sąjungos, kad būtų nuteis
tas ukrainietis Jonas Demjanju-
kas. 

— Kinijoje, kurioje pradėjo 
gerėti ekonominis gyvenimas, 
pradėjo įsigalėti korupcija — pa
pirkinėjimas, vagystės, išnau
dojimai, favoritizmas ir kitos 
kapitalistinio pasaulio blogybės, 
sako Kinijos Komunistų parti
jos sekretorius Zhao Ziyang. 

Vilnius. — Papildomos LIC ži
nios skelbia, jog minia, susirin
kusi birželio 24 d. Gedimino 
aikštėje, išvažiuojančių delega
tų į komunistų konferenciją 
Kremliuje reikalavo pasisa
kyti už suvereniteto grąžini
mą Lietuvai, už respublikos 
teisę tvarkyti vidaus ir užsienio 
reikalus, užtikrinti Lietuvos tie
sioginių tarptautinių santykių 
su užsienio šalimis ir tarptauti
nėmis organizacijomis galimy-
bes,racionaliau reguliuoti kitų 
respublikų gyventojų atsikėli
mą į Lietuvą, apsaugoti jos gam
tos išteklius ir ekologiją, atkur
t i Lietuvos pilietybę, lietuvių 
kalbą, užtikrinti švietimo ir 
kultūros sistemos decentraliza
ciją. 

Tai demonstracijai vadovavo 
filosofas, Dailės instituto dėsty
tojas Arvydas Juozaitis. Progra
ma buvo iš anksto numatyta, ir 
ne visi, kas norėjo, galėjo joje 
pasisakyti. 

Delegatų, vykstančių į parti
jos konferenciją, demonstracijo
je dalyvavo keli, jų tarpe Vil-

Prezidentas pasirašė 
pavergtų tautų 
proklamaciją 

Washingtonas. — Baltųjų rū
mų rožių sodelyje liepos 13 d. 
JAV prezidentas R. Reaganas 
pasirašė Pavergtų Tautų savai
tės proklamaciją. Prezidentas 
savo kalboje buvo neatlaidus So
vietų Sąjungai ir ją stipriai kri
tikavo. Proklamacijos pasirašy
mo metu dalyvavo vicepreziden
tas George Bush ir Senato 
malamos vadas sen. Robert 
Dole. 

Iš lietuvių dalyvavo LB JAV 
krašto pirm. Vytautas Volertas. 
Jam net buvo rezervuota vieta 
pirmoje eilėje. Po pasirašymo 
proklamacijos, Volertas kalbėjo
si su viceprezidentu Bush. Jis 
jam pasakė, kad jis gerai su
pranta lietuvių aspiracijas. Taip 
pat priminė, kad praėjusį sek
madienį dalyvavo Kennebunk-
porte pranciškonų suruoštoje 
Lietuvių dienoje, kuri jam 
palikusi puikų įspūdį. Ten jis 
praleidęs visą valandą. 

Pabėgo 192 
ukrainiečiai 

Viena. Lenkijoje gyveną 192 
ukrainiečiai, kurie autobusais 
važiavo į Romą paminėti Ukrai
nos krikščionybės 1,000 metų 
jubiliejų, Austrijoje pasiprašė 
pabėgėlių teisių. 

Politinio prieglobsčio 
pasiprašė liepos 4 d. Didžioji tų 
pabėgėlių dalis yra jauni žmo
nės. Ukrainiečių šalpos organi
zacijos Kanadoje ir Amerikoje 
pažadėjo jiems pagalbą įsikurti 
ir surasti darbus. Panašus 
ukrainiečių pabėgimas įvyko ir 
1984 m.,kai tada 119 ukrainie
čių taip pat pabėgo į Austriją. 
Daugelis iš jų pareiškė norą ap
sigyventi Kanadoje ir Ameriko
je. Kaip atrodo, jiems nebus da
roma jokių kliūčių. 

niaus miesto pirmasis sekreto
rius Kęstutis Zaleckas, Centro 
Komiteto sekretorius Algirdas 
Brazauskas, Komjaunimo pir
masis sekretorius Alfonsas Ma
caitis, Mokslų akademijos prezi
dentas Juras Požėla. 

Nevykę kalbėtojai 

Žmonės buvo nepatenkinti Za-
lesko kalba, daugiausia jam 
švilpė. Jo ir Brazausko kandi
datūrai iš viso nepritarė. Pasak 
ten dalyvavusių, Brazauskas 
kalbėjo netaisyklinga lietuvių 
kalba, ir minia jam replikavo: 
„Pirmiau išmok lietuviškai", o 
kai jis ėmė kalbėti apie kalbos 
mokėjimą, kaip apie kiekvieno 
žmogaus veidrodį, žmonės ėmė 
švilpti. Brazauskas, kalbėda
mas apie suverenitetą, pabrėžė 
tik ekonomiką, sakė, kad reikia 
daugiau ūkio autonomijos. Jis 
taip pat sakė, kad respublikos 
vadovybė nėra neveikli kovoje 
prieš ekologinę grėsmę: j i 
pasisakė prieš Baltijos ir Kur
šių marių galimą užteršimą dėl 
naftos gręžinių, ir tų gręžinių 
nebus; norėta pradėti pramoni
nę naftos gamybą Klaipėdos ir 
Kretingos rajonuose, ir jos dar 
nebus. Jis taippat pareiškė, kad 
Lietuvos vadovybė yra ryžtingai 
nusiteikusi pasipriešinti Ig
nalinos atominės elektrinės tre
čiojo bloko statybai. 

Minia daug tikėjosi iš Juro 
Požėlos, ragino jį kalbėti, bet 
nusivylė. Paklaustas dėl Lietu
vos trispalvės, jis sakė, kad jam 
negražios jos spalvos. Girdi, Ge
dimino laikais buvusi kitokia 
vėliava. 

Už suvereniteto atkūrimą 

Iš Persitvarkymo sąjūdžio 
narių gerai kalbėjo muzikologas 
Vytautas Landsbergis, ekono
mistė Kazimiera Prunskienė ir 
rašytojas Vytautas Petkevičius, 
pasisakydami už Persitvarkymo 
sąjūdžio tikslus. Tarp jų reika
lavo liaudies savivaldos užtikri
nimo, bei ekonominio, politinio 
ir kultūrinio suvereniteto at
kūrimo. Kritikavo delegatų 
„skyrimą", o ne rinkimą, spec
parduotuvės ir tuos, kurie nau
dojasi privilegijom. 

Kalbėtojai pasisakė už lietu
vių kalbos, konstitucijos, himno 
ir trispalvės naudojimą. Rašyto
jas Vytautas Petkevičius irgi 
pasisakė už Lietuvos himno grą
žinimą. J is pralaužė tylos 
uždangą apie politiniais sumeti
mais kalinamus rašto žmones, 
kai iškėlė įkalinto poeto ir žur
nalisto Gintauto Iešmanto atve
jį. Iešmantas, kuris dabar serga 
džiova, atlieka vienuolikos me
tų bausmę už dalyvavimą po
grindinėje spaudoje. Petkevičius 
paminėjo, kad jis su Iešmantu 
susirašinėja ir jo nuomone rei
kėtų šitą bylą peržiūrėti. Sovie
tinė spauda Petkevičiaus siūly
mo neminėjo. 

— Chicagoje Irv Kupcinet 
savo apžvalgoje rašo, jog Jesse 
Jackson turbūt niekada dau
giau nebepietaus Dukakio na
muose. Gub. Dukakis, kaip ži-
nome,pasirinko kitą būti jo part
neriu prezidentiniuose rinki
muose. 

KALENDORIUS 

Liepos 15 d.: Bonaventūras, 
Apromija. Mantas. Sonda, Geri
mante, Rožė. 

Liepos 16 d.: Marija Škaplie
rinė, Vitalijus, Danguolė. Auk
sė, Kovaldas. Faustas. Vaigau-
das. 

ORAS 

Saule teka 5:28. leidžiasi 8:24. 
Temperatūra dieną 911.. nak

tį 70 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

III PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 

PROGRAMA 
1988 m. gruodžio 26-31 d. 

Sekmadienis , gruodžio 25 d. 
8 v. ryto - 8 v.v. — Dalyvių 

registracija Lietuvių namuose, 
6 Eastry St., Nonvood. Tel. 
42-1074. 

P i rmadien is , gruodžio 26 d. 

8 -11 v. ryto — Dalyvių regist
racija Lietuvių namuose. 

9 v. ryto — Sporto šakų vado
vų ir Žaidynėse dalyvaujančių 
klubų bei komandų atstovų in
formacinis susirinkimas Lietu
vių namuose. 

12:30 v. p.p. - III P.L.S. Žai
dynių atidarymas Apollo Enter-
tainment Centre. 

1:45 v.p.p. — Pirmosios Žai
dynių krepšinio rungtynės. 

7:30 v.v. — Jaunimo susipaži
nimo vakaras. 

7:30 v.v. - ALFAS V-bos 
kviestinių svečių priėmimas ir 
Tautinės Olimpiados veteranų 
pagerbimas Lietuvių Katalikų 
centro salėje, 6 Third A ve., St. 
Peters. 

Ant rad ien i s , gruodžio 27 d. 

10 v. ryto — Lietuvių Dienų 
atidarymo pamaldos. Po pamal
dų eisena į Adelaidės Town 
Hali. 

12:30 v. p.p. — Lietuvių Dienų 
atidarymas pagal Liet. Dienų 
komiteto programą. (Pamaldose 
ir atidaryme dalyvauja visos 
Žaidynių vėliavos ir rungtynių 
neturintieji Žaidynių dalyviai.) 

Krepš in is 

8 v. ryto - 6 v. p.p. Apollo 
Entertainment Centre. 

10 v. ryto - 4 v. p.p. Forestville 
Stadione. 

Tinkl in is — 1 - 4 v.p.p. 
Forestville Stadione. 

Bi l iardas — nuo 1 v.p.p. 
REEPHAM HOTEL. 

Sąuaš ' a s — nuo 9 v. ryto 
Christies Beach Squash Centre. 

7:30 v.v. — Jaunimo vakaras. 

Trečiadienis, gruodžio 28 d. 
Krepšinis 
8 v. ryto - b' v. p.p. Apollo en

tertainment Centre. 
10 v. ryto - 4 v. p.p. Forestville 

Stadione. 
Tinklinis 10 v. ryto - 3 v. p.p. 

Forestville Stadione. 
10 v. ryto — Australijos lie

tuvių sporto klubų atstovų 
posėdis Forestville Stadione. 

11 v. ryto — Bendras Š. Ame
rikos ir Australijos sporto vado
vybių posėdis Forestville sta
dione (dalyvauja taip pat 
Australijos lietuvių sporto 
klubų pirmininkai). 

Lauko tenisas — 9 v. ryto -
5 v. p.p. Col. Light West Tennis 
Club. 

Stalo ten isas — 9 v. ryto - 5 
v. p.p. Sturt Table Tennis Club. 

Biliardas — nuo 10 v. ryto — 
REEPHAM HOTEL. 

Šachmatai — 10 v. ryto - 6 v. 
p.p. S.A. Chess Centre 
patalpose. 

Ketvirtadienis, gruodžio 29 d. 
Krepšinis 

8 v. ryto - 6 v. p.p. Apollo 
Entertainment Centre. 

10 v. ryto - 4 v. p.p. Forestville 
Stadione. 

Tinklinis 10 v. ryto — 3 v.p.p. 
Forestville Stadione. 

Lauko tenisas — 9 v. ryto -
5 v. p.p. Col. Light West Tennis 
Club. 

Biliardas — nuo 10 v. ryto — 
REEPHAM HOTEL. 

Šachmatai — 10 v. ryto - 6 
v.p.p. S. A. Chess Centre. 

Plaukimas — 9 v. ryto -12 v. 
dienos — Unley Memorial 
Swimming Pool. 

Plaukimo varžybos: 

Vyrams ir moterims — 400 m. 
laisvu stiliumi, 100 m.l.s.; 

50 m. krūtine, 50 m. peteliš
ke ir 50 m. nugara, taip pat 50 
m. x 4 estafetės laisvu stiliumi 
ir kombinuotu. 

Karate klubo „Geležinio vilko" nariai. Iš kaires: D. Narbutis, D. Balzaras, A. Rūbas, A. Markulis, 
T. Žukauskas, D. Dirmantas ir L. Žukauskas, priekyje jų mokytojas — Leonas Radvila. 

Golfas — 8 v. ryto - 1 v. p.p. 
Grange Golf Club. 

7:30 v.v. Jaunimo vakaras. 

Penktadienis, gruodžio 30 d. 
Krepšinis 
10 v. ryto - 4 v.p.p. Forestville 

Stadione. 
Tinklinis 10 v. ryto - 3 v. p.p. 

Forestville Stadione. 
Lauko tenisas — 9 v. ryto -

5 v.p.p. Col. Light West Tennis 
Club. 

Šachmatai — 10 v. ryto - 6 v. 
p.p. S.A. Chess Centre. 

Golfas — 8 v. ryto - 1 v.p.p. 
Grange Golf Club. 

Po Tautinių šokių koncerto 
bendras jaunimo vakaras. 

Šeštadienis, gruodžio 31 d. 
Krepšinis 

8 v. ryto -12 v. dienos Apollo 
Entertainment Centre. 

1 v.p.p. — Reprezentacinės 
krepšinio rungtynės. 

3 v.p.p. - m P.L.S. Žaidynių 
uždarymas. 

8 v.v. — Naujų metų balius 
Regency Park College salėje 
(Crn. Regency & Days Rd., Re
gency Park). 

Sekmadienis, sausio 1 d., 
1989. 

2 v.p.p. — Atsisveikinimo pik
nikas Sporto žaidynių ir Lie-

LIETUVIAI 
KARATININKAI 

Lietuvių „Geležinio vilko" 
Karate klubas neseniai šventė 
metines. Šis klubas šiuo metu 

tuvių dienų dalyviams. 

Žaidynių varžybų vietovių 
adresai ir telefonai: 

APOLLO ENTERTAIN
MENT CENTRE - 40 Kingston 
Ave., Richmond, Tel. 274-2199. 

FORESTVILLE STADIUM -
Railvvay Terrace, Forestville, 
Tel. 293-6216. 

COL. LIGHT WEST TENNIS 
CLUB — Penang Ave., Daw 
Park, Tel. 277-6736. ' 

STURT TABLE TENNIS 
CLUB - 96 Glen Osmond Rd., 
Parkside, Tel. 271-3176. 

REEPHAM HOTEL - Cnr. 
Churchill& Regency Rd., Pros-
pect, Tel. 44-3005. 

CHRISTIES BEACH 
SQUASH CENTRE— 43 Gulf-
view Rd., Christies Beach, 
Tel. 382-4522. 

STH. AUST. CHESS CENT
RE - 10 Ranelagh St., Adelai
de. 

UNLEY MEMORIAL SWIM-
MING POOL, 13a Ethel St., 
Forestville, Tel. 293-7216 (next 
to Forestville Stadium). 

GRANGE GOLF CLUB -
White Sands Drive, Seaton, Tel. 
356-8311. 

ruošiasi važiuoti į Peoria, Il
linois, į „Grand Nationals" 
turnyrą, kur varžybose dalyvau
ja karat ininkai iš visos 
Amerikos. „Geležinis vilkas" 
yra vienintelis Šiaurės 
Amerikos grynai lietuvių 
karatininkų vienetas. Mes 
linkime jo sensei (mokytojui) ir 
nariams daug sėkmės. 

D.M.R. 

ARVYDAS SABONIS 
ORO BANGOMIS 

Daugelis lietuvių entuziastin
gai seka Kauno „Žalgirio" krep
šinio komandos žvaigždės Arvy
do Sabonio sportinę veiklą, bei 
jo sveikatos būklę. Ypač juo su
sidomėjęs JAV-ių lietuviškasis 
jaunimas. Per kelis trumpus su 
juo susitikimus, Arvydas Sabo
nis tapo ne tik mums artimu bi
čiuliu, bet ir tautiniu herojum. 

Šiuo metu Arvydas, gydomas 
JAV-ėse, yra labai užimtas te
rapija ir treniruotėmis, bet neat
sisakė prabilti j čikagiečius 
lietuvius, ypač jaunimą. Džiu
gu, kad Cbicagoje veikiančiai 
„Žemė L" radijo laidos redakci
jai pavyko susitarti su Saboniu 
ir įrašyti eksklusyvinį su juo po
kalbį. Šis interviu bus trans
liuojamas ryt (šeštadienį, liepos 
16 d.\ iš radijo stoties WPNA 
(buv. WOPA) iš Oak Parko, 
1490 AM radijo banga. „Žemė 
L" radijo programa transliuoja-

SPORTINIS GYVENIMAS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Futbolas Cbicagoje 

SAVOTIŠKAI ĮDOMIOS 
RUNGTYNĖS 

Antradienį, liepos 12 dienos 
pavakarę Chicagos Marųuette 
Parko aikštėje, „Liths" futbolo 
komanda sužaidė draugiškas 
rungtynes prieš Argentinos ir 
Brazilijos lietuvių komandą, su
darytą iš tautinių šokių šokėjų, 
kurie grįždami iš Hamiltono, 
Kanados, buvo sustoję paviešė
ti Chicagoje. Sunku net patikė
ti, kad iš nedidelių šokėjų gru
pių sudarytų vien lietuvių ko
mandą, kuri be pasiruošimo ir 
specialios aprangos galėtų pa
sirodyti aikštėje ir įvaryti bai
mės komandai, pretenduojan
čiai į major diviziją. Tai gali 
padaryti tik Pietų Amerikos 
jaunimas, kur futbolo žaidimas 
yra labai populiarus. Užsiminus 
apie baimę, jos „Liths" koman
da per daug nepatyrė, nes žai
dė pačiu geriausiu sąstatu. 
Malonu buvo vėl pamatyti aikš
tėje geriausią puolėją Algį Kry-
gerį, kuris po susižeidimo ir ne
būdamas geriausioje formoje su 
Henriu Jenigu papildė koman

dą. Rungtynes laimėjo šeiminin
kai, gal ir per aukštu rezultatu 
6:1, nes svečiai irgi turėjo kele
tą gražių progų, bet jų neišnau
dojo. 

Svečių komandą entuziastin
gai palaikė jaunosios šokėjos, 
kurių atrodė tiek daug — spren
džiant iš triukšmo — kad Mar-
ąuette Parkas drebėjo. Tokias 
„cheerleaders" galėtume pasi
laikyti Chicagoje. Po rungtynių 
įvyko gražus pabendravimas 
,,Lituanica-Liths" futbolo klube, 
kur šeimininkai Don, A. Gla-
vinskas ir G. Bielskus parūpino 
vaišes. 

Rungtynių pasižiūrėti prisi
rinko arti pora šimtų žiūrovų 
tik dėka „Draugo" vienintelio 
paskelbimo. 

Rugpjūčio mėnesį „Lituani-
cos" komanda dalyvaus dviejuo
se turnyruose — „Rams' ir visos 
Metro lygos didžiuliame turny
re rugpjūčio 22-28 dienomis. 

J . J . 

Dortmunde įvykusiuose „su-
percup" krepšinio žaidynėse 
pirmą vietą netikėtai laimėjo 
Jugoslavija, baigmėje įveik
dama Sov. Sąjungą 79:75 
(36:38). 

Vakarų Vokietijos spauda 
nedaug dėmesio skyrė šiam 
įvykiui, talpindama sporto 
puslapiuose daugiausia SID 
(Sport International Dienst — 
Sportinės informacijos tarnyba) 
pranešimus ir (kaip visuomet) 
visus S. S-gos sportininkus 
sumesdama į „Sovvjetrussen" 
krepšį. 

įtakingas .Frankfurter Allge-
meine" dienraštis atsiuntė savo 
korespondentą, kuris gan 
nuodugniai aprašė S. S-gos rink
tinės pasirodymus, pažymė
damas, kad jos žaidimas ir 
pergalės yra grindžiamos grei
čiu ir laiku. Žaidėjai „aus 
Moskau, Kiew oder Kaunas" tą 
parodė rungtynėse prieš Vokie
tiją. Jų pasuotės yra tikslios 
(„hart" — kietos) ir greitos, duo
dant žaidėjui laiką metimo kon
centracijai. Beveik 62% jų 
metimų pasiekdavo tikslą. Ir 
kas svarbiausia — visi sovie
tiniai krepš ininkai yra 
„perfekt" techniškai. Supran
tama, Sov. Sąjungos sistema 
skiriasi nuo Vakarų Vokietijos. 

Tas taikytina politinėje ir 
sportinėje plotmėje. Krepši
ninkų paruošimui skiriama la
bai daug laiko. Vakarų Vokie
tijos rinktinės treneris Svetislav 
Pesic (jugoslavas, jis pakeitė 
žydą Klein — K. B.) turėjo tik 
septynias dienas laiko paruošti 
rinktinę žaidynėms. Negalima 
to lyginti su pasaulio krepšinio 
galiūnu Sov. Sąjunga, kadangi 
tik su laiku ateina geras ir 
gražus žaidimas. Išskirtino 
žaidėjo „Marunas Marchulenis" 
(Šarūno Marčiulionio — K. B.) 
pasirodymas buvo tuo geriausiu 
įrodymu. 25-metis vyras iš 
„Vilna" yra 1.9 m aukščio, 

sudaro ištreniruoto boksininko 
vaizdą, tačiau kartu ir bėgiko, 
turėdamas savo akyse visą aikš
tę. Jo deriniai — pasuotės 
pasiekia sovietinius žaidėjus, 
dar prieš uždengiant juos vokie
čiams. Be to, Sov. Sąjungos 
komanda yra labai išlyginta. Ji 
prasilaužė ir be geriausio pasau
lio žaidėjo Arvydo Sabonio (jis 
greičiausiai žais Seoule), 
kadangi kiekvienas žaidėjas 
moka mesti iš kiekvienos pa
dėties ir žaibišku greičiu. 

Apie Vakarų Vokietijos 
rinktinę A. Gomelskis taip pa
sakė: vokiečiai mums 
pralaimėjo aukšta pasekme, 

kadangi jie taip pat paėmė 
greitį, nors tam trūko jiems 
jėgų. Daug talentų turi Vokie
tijos komanda. Jeigu žaidėjai 
geriau išdalins savo jėgas —juos 
galima priskirti prie geriausių 
Europos krepšininkų. 'Vokieti
ja pralaimėjo Sov. Sąjungai 
68:114). 

Gegužės 29 d. Vokietijos an
tras kanalas parodė baigmės 
rungtynių ištraukas. Štai keli 
komentatoriaus pareiškimai: 
„... rusų žaidėjas Marčiulionis 
(puikiai ištarė pavardę!)... Sov. 
Sąjungos rinktinę sudaro 6 
CASK Maskvos žaidėjai bei 
keturi iš Baltijos respublikų — 
Lietuvos, Latvijos. Nepavykus 
Š. Marčiulionio metimui, 
komentatorius apgailestau
damas sako: ja, ir „Klassen-
spieler" žaidėjui Marčiulioniui 
nevisuomet pavyksta metimai. 

Lietuvio pavardę įvairiai iš
kraipė vokiška spauda. Štai 
„Frankfurter Allgemeine" rašė 
Marunas Marchulenis, vėl di
džiausias sporto žurnalas 
„Kicker" parašė, kad Sov. 
Sąjungos rinktinės žaidimas 
„Scharunas Margjulenis" reži
sūroje buvo iš kitos „žvaigždės". 
Skaudu ir graudu buvo žiūrėti, 
parodžius lentoje „Chomitch" 
pavardę... 

„Supercup" pasekmės: Jugo
slavija — Sov. Sąjunga 79:75 
(36:38), dėl trečios vietos Italija 
— Vokietija 88:79, penkta vieta 
Olandija — Prancūzija 79:78. 
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ma nuo 8:00 iki 9:30 vai. vak. 
Programa pradedama vaikams 
skirta programėle „Labanaktis, 
vaikučiai". Pokalbis su Saboniu 
bus transliuojama tuoj po mi
nimos vaikų programos. Pa
klausykite! Džiugu, kad radijo 
programa girdima ir tankiau 
lietuvių apgyventose vietovėse 
— Chicagoje, Bever ly , 
Evergreen Park, Palos, Orland 
Park, Lemonte, Cicero ir kitur. 
Nepraleiskite progos pasiklau
syti įdomaus pokalbio su pasau
linio masto sporto įžymybe. 

R. 

D R . K E N N E T H J . Y E R K E S 
D R . M A G O A L E N B E U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

3436 W. Uthuanian Plaza Court 
Tat. 925-8288 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street , Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd . 

Valandos pagal susitarimą 

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

w hemoro'du gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

Ca rd iac Diagnos is . L td . 
Ma rque t t e Med ica l Bu i ld ing 

6132 S. Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

Tel . 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave. , Elgin, I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
j DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S. Roberts Rd. , Hlckory Hills, IL 

1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476 -2112 

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

Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pr>ta:ko akinius ir 
Contact lenses 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm antr ketv ;r penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

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

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 w 8 1 st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezid. 385 -4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ČEKOSLOVAKIJOJE 
Nors katalikybės padėtis Če- riasi nuo lenkų ir kitu bruožu, 

koslovakijoje yra labai skirtinga sako kun. Maly. Čekoslovakijoje 
nuo Lietuvos, vis vien, skaitant Bažnyčia labiausiai žavi inteli-
apie čekoslovakų lūkesčius ir 
rūpesčius, matome daug pa
grindo solidarumui, galime 
įgyti geresni supratimą ir mūsų 
tautos padėties. Pirmučiausia 
prisimintina, kad Čekoslovakija 
yra kelių tautybių jungtinė 
valstybė, kas apsunkina ir kraš
to tautinę savimonę. Bohemi
joje ir Moravijoje (čekų kraštai) 
katalikai yra mažuma, o Slo
vakijoje katalikai buvo ir tebėra 
daugumoje. Ir čia ryškiausiai 
reiškiasi 1970 dekados pabai
goje prasidėjęs kata l ikų 
bruzdėjimas. 

Daugumas katalikų laiko 
centrinės Europos religinę pa
dėtį suprantančio pop. Jono 
Pauliaus II išrinkimą pradžia 
šio krašto katalikų savimi pasi
tikėjimo, kuris 1985 m. liepos 
mėn. sužydėjo, 150,000 miniai 
susirenkant Velehrado kaime 
paminėti Šv. Metodijaus mirties 
1100 metų jubiliejų. Nežiūrint 
daugelio katalikų areštavimo, 
tokios masinės piligriminės 
kelionės į Slovakijos šventąsias 
vietas dažnėja. Dažnėja ir vieši 
protestai. Sausio mėn. buvo pa
skelbti 31 reikalavimai valdžiai 
— peticija, kurioje reikalaujama 
nebediskriminuoti tikinčiųjų 
profesionalų darbovietėse, nu
stoti savavališkai atšaukinėti 
kunigų leidimus ir leisti atkur
ti vienuolijas. Katalikų tei
ses ginti pradėjo ir bendrinis 
žmogaus teisių sąjūdis Charta 
77, dėl to pradėjęs sulaukti ir 
platesnės paramos visuomenėje. 

Priežastys katalikybės atgi
mimui yra įvairios. Vienas 
vadovaujančių disidentų, 
Vaclav Benda, šitaip paaiškina: 
„Totalitarinės sistemos pa
grindinė metodika yra suskal
dyti bendruomenę, tuo sugriau
nant jos vertybių sistemą, gru
pinę savimonę bei tiesos supra
timą. Bet žmonės be šių dalykų 
negali gyventi. Taigi, nors atgi
mimui gali būti ir psichologinių, 
socialinių bei politinių motyvų, 
pagrinde aiškiai yra religinė 
būtinybė". 

Katalikybės padėtį smulkiau 
dėsto kun. Vaclav Maly, vienas 
Charta 77 steigėjų, įšventintas 
1978 m. Dėl jo aktyvizmo 1979 
m. valdžia atšaukė jo leidimą 
eiti kunigiškas pareigas ir jis 8 
metus buvo kalėjime. Pasak jo, 
religinis atgimimas Slovakijoje 
gal ir turi paviršutinių panašu-, 
mų į Lenkijos, ypač sujungime 
religinių bei tautinių tikslų. 
Tačiau ši situacija negalioja Bo
hemijoje ir Moravijoje, kur ka
ta l ika i yra mažuma. Čia 
visuomenė yra suskaldyta, jis 
sako. „Mūsų piliečius yra 
užvaldęs savotiškas dviveidiš
kumas, atsispindintis skyrime 
,privačios erdvės' nuo ,viešos 
erdvės'. Žmones gerai apie tai 
informuoti, bet jie bijo viešai pa
reikšti savo nuomonę. Savaitės 
metu jie .pritaria' valdiškai sis
temai, o savaitgaliais jie gyvena 
savus gyvenimus ir laisviau 
kalba. 

„Tačiau dalis jaunosios kartos 
šia situacija giliai nepasi
tenkina. Jų supratimu — neįma
noma amžinai tokia veidmai
nyste gyventi, o Bažnyčia jiems 
suteikianti progą savo tikrą 
identitetą išreikšti, suteikdama 
jiems jau esamą bendruomenę, 
atramą, kuri nepalieka jų 
vienų. Mano supratimu, sako 
Maly „tai pagrindinė Čekoslo
vakijos bažnytinio atgimimo 
priežastis. Yra ir kitų priežasčių. 
Viena — tai, kad (komunistinė) 
sistema nieko neduoda. Žadėjo 
pakelti gyvenimo lygį, bet dabar 
kalba tik apie esamo išlaikymą. 
Dalis jaunimo jaučia, kad pa
grindo vilčiai reikia ieškoti 
kitur, ir jie jį randa bažnytinėje 
bendruomenėje". 

Čekoslovakų katalikybė ski-

LIETUVIAI SOCIALDEMO KRATAI 
MADRIDO KONFERENCIJOJE 

Pasikalbėjimas su dr. Jonu Valaičiu 

gentiškąjį jaunimą. „Jie yra tie, 
kuriems rūpi esminiai klausi
mai — kas reikalinga ateičiai, 
kas darytina vilties išsaugo
jimui? Ir jie atsakymų ieško 
Bažnyčioje. Tačiau šių polėkių 
visai nematyti (Bohemijos ir 
Moravijos) fabrikų bei ūkių dar
bininkuose. Taigi, nors religinis 
atgimimas ryškiai matosi mies
tuose, Bohemijos ir Moravijos 
kaimuose religija miršta". 

1988 m. sukanka įvairios Če
koslovakijai svarbios metinės: 
Čekoslovakijos respublikos pa
skelbimas 1918 m., komunistų 
okupacija 1948 m., Varšuvos 
Pakto invazija 1968 m. po 
„Prahos pavasario". Kun. Ma
ly nesitiki šįmet susilaukti 
kokių veiksmų iš politinės 
krašto vadovybės, nes tai būtų 
interpretuojama, kaip 1968 m. 
įvykių paminėjimas. Tačiau ne 
per daug viliasi ir iš plačiosios 
visuomenės. Jis sako: „1968 yra 
svarbūs metai vyresniajai kar
tai, bet jaunesnioji mažai ką 
apie juos žino ir todėl jiems jie 
nesvarbūs. Vienas Čekoslo
vakijos didžiausių sunkumų — 
tai stoka stiprios taut inės 
savimonės. Mūsų nepriklauso
mybės 70-mečio minėjimas 
galėtų būti gera proga ją sustip
rinti. Tuomet jau būtų įmanoma 
kitu būdu atšvęsti ir 1968 m. 
įvykių 20-metį". 

Kitą perspektyvą išreiškia 
disidentas dramaturgas Vaclav 
Havel, taip pat vienas iš Char
ta 77 steigėjų. „Visos šių metų 
sukaktys liečia įvykius, kurie 
paveikė Europos istorijos raidą. 
Jie buvo svarbūs ne tik mūsų 
kraštui, bet ir visai Europai. 
Esame kai ką suplanavę pa
brėžti šių įvykių svarbą mo
dernioje istorijoje, nors negaliu 
apie tai dabar smulkiau kalbėti. 
Ką reikia pabrėžti, tai, kad 
solidarizavimasis su mumis 
nėra t iktai humani ta r in i s 
veiksmas — pagalba vargstan
tiems draugams. Tai yra visų 
tautų interesas, ypač Europos 
tautų. Rytinės Europos pro
blemos nėra tik lokalinės, jos 
yra universalios. Jei nėra taikos 
Rytinėje Europoje, nėra jos nei 
Europoje, nei visame pasaulyje. 
Taigi, parodymas mums soli
darumo yra pripažinimas, jog 
šios yra universalios problemos, 
ne tik pagalba vargšams". 

Matydamas centrinės Europos 
gilų ryšį su Vakarais per krikš
čionybę, kun. Maly iškelia ir jos 
svarbą, unikalią užduotį visuo
tinėje Bažnyčioje. Jis sutinka su 
popiežiumi, kuris Antrojo 
Pasaulio (sovietų valdomų 
kraštų) žmonių tikėjimą 
laiko gilesniu ir drąsesniu. 
Tačiau jų rolė yra jų patirties 
jiems sudaryta galimybė liudyti 
„mūsų vakariečiams drau
gams". „Jie (vakariečiai) mato 
reikalą padėti Trečiajam 
Pasauliui. Bet yra pavojus, kad 
jie ieškos marksistinių spren
dimų. Mes galime paliudyti, ką 
marksistinė sistema iš tikrųjų 
reiškia ir joje slypinčius pavojus. 
Dėl to mūsų rolė itin svarbi — 
ypač Pirmajam Pasauliui". 

V. Havel prideda: „Vakarie
čiai nesupranta tiesos svarbumo 
totalitarinėse sąlygose. Iš tik
rųjų nieko nereiškia, ar po 
Charta 77 pasirašė tūkstantis,, 
ar milijonas asmenų. Kas svar
bu, tai, kad tiesa yra jos pusėje. 
Tiesos galia yra netiesioginė, 
nematoma, bet ypatinga. Tai 
sunku suprasti vakariečiams, 
kurių kraštuose galia priklauso 
nuo balsų daugumos ar nuo 
įvairių partijų ar politikierių 
galingumo". O tiesos bei do
rovės puoselėjimas yra kaip tik 
Bažnyčios pašaukimas — tiek 
Antrajame, tiek Trečiajame, 
tiek ir Pirmajame pasaulyje. 

a.j.z. 

Dr. Jonas Valaitis yra pažan
gus medikas ir veiklus lietuvis 
visuomenininkas. Jis yra vienas 
iš Šviesos sambūrio, Lietuvių 
fondo steigėjų. Jau ketvirtį 
šimtmečio aktyviai dalyvauja 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikloje, o 1987 m. buvo iš
rinktas ALT pirmininku, tik dėl 
gausių profesinių darbų ir 
sveikatos sumetimais turėjo iš 
šių pareigų pasitraukti. Tačiau 
visą laiką pasiliko aktyviu vi
suomenininku. Dr. J. Valaitis 
yra patologas. Nuo 1953 m. Illi
nois universiteto Medicinos 
mokykloje dėsto patologiją ir 
yra įsigijęs klinikinio profeso
riaus laipsnį. Nuo 1953 m. yra 
aktyvus Amerikos lietuvių 
gydytojų narys ir Pasaulio 
lietuvių gydytojų sąjungos 
narys ir buvęs šių draugijų pir
mininkas. * 

Jis jau nuo 1948 m. dalyvauja 
lietuvių socialdemokratų poli
tinėje veikloje. Dalyvauja jų 
tarptautiniuose suvažiavimuose 
ir kaip tik šių metų gegužės 
mėnesį dalyvavo tarptautinėje 
Socialistų Internacionalų 
tarybos konferencijoje Madride, 
atstovaudamas drauge su inž. 
Kostu Burba Lietuvos Europos 
Soc. dem. partijos delegatūrai 
užsienyje. Kadangi daugelyje 
valstybių vyriausybės vadovy
bėje yra partijų žmonės, ypač 
krikščionių demokratų ir so
cialdemokratų, tai buvo įdomu 
daugiau patirti apie pačius da
barties socialdemokratus, jų 
pajėgas, siekimus, užmojus, jų 
nusistatymą Lietuvos klau
simu. Dėl to kreipiausi į dr. Jo
ną Valaitį su eile klausimų. 

— Kaip gausi buvo ši Mad
rido konferencija, kiek ilgai 
užtruko? 

Socialdemokratų internationale dr. 
Jonas Valaitis (kairėje) ir int. sekre
torius Penttii Vaananen. 

— Socialdemokratų Interna
cionalo tarybos konferencija įvy
ko Madride ir tęsėsi keturias 
dienas — nuo gegužės 9 A iki ge
gužės 12 d. Joje dalyvavo per 
200 atstovų, daugiausia Eu
ropos socialdemokratų partijų 
atstovai, bet taip pat iš Pietų ir 
Šiaurės Amerikos, Centro 
Amerikos, Afrikos, Vidurinių 
Rytų, Azijos, Australijos ir du 
atstovai kaip stebėtojai iš Sovie
tų Sąjungos. Europos egzilinės 
socialdemokratų partijos 
internacionale dalyvauja* 
sudarydamos Centro ir Rytų 
Europos socialdemokratų uniją. 
(Socialist Union of Central and 
Eastern Europe - SUCEE). Šioj 
konferencijoj dalyvavo 16 unijos 
atstovų: jų tarpe du lietuviai 
(Kostas Burba ir Jonas Valai
tis), du estai (Johannes Mihkel-
son ir Madli Kurdve) ir viena 
latvė (Lilita Zalkalns). Įdomu, 
kad dalyvių tarpe buvo 6 dabar
tiniai arba buvę ministeriai pir
mininkai: ispanų — Phelipe 
Gonzales, italų — Bettino Cra-
xi, švedų — Ingvaar Carlson, 
norvegų — Gro Harlem Brandt-
land, Izraelio — Shimon Perez 
ir suomių — Kalevi Sorse. 

— Kokie šioje konfe
rencijoje buvo iškelti klau
simai ir kokia y ra socialde
m o k r a t ų i n t e r n a c i o n a l o 
pažiūra į Gorbačiovą ir jo ža
damas reformas? 

— Pagrindinė Madrido konfe
rencijos tema buvo Vakarų ir 
Rytų valstybių, t.y. JAV ir So
vietų Sąjungos, santykių raida, 
surišta su nusiginklavimu ir vi
dutinio dydžio branduolinių 
raketų panaikinimo sutartim. 
Visų partijų atstovai be išimties 
sveikino prez. Reagano ir 
sekret. Gorbačiovo susitarimą 
šiuo klausimu. Labai daug laiko 
buvo duota diskusijoms,liečian-
čioms f orbačiovo reformas. Il
gas kaibas pasakė visi šeši 
ministeriai pirmininkai, bet 
man atrodė, kad Švedijos minis-
teris pirmininkas Ingvaar Carl
son buvo tiksliausias, susuma
vęs Gorbačiovo reformas: „Jei
gu kas nors galvoja, kad Gor
bačiovas atsisakys komunis
tinės doktrinos, tai labai klysta. 
Jeigu kas nors galvoja, kad rytoj 
Gorbačiovo reformų poveikyje 
Sovietų Sąjunga taps demokra
tine, tai labai klysta. Jeigu kas 
nors galvoja, kad netolimoje 
ateityje Sovietų Sąjungoj nebus 
sekret. Gorbačiovo ir jo reformų, 
tai labai galimas dalykas". 

Dr. J o n a s Valaitis 

Šalia Vakarų-Rytų klausimų 
buvo plačiai diskutuojamos 
Centro Amerikos (Nicaraguos), 
Pietų Amerikos (Čilės ir Parag
vajaus), Pietų Afrikos (Apartei-
do) ir Vidurinių Rytų (Izraelio ir 
palestiniečių) problemos. Ypa
tingai daug laiko buvo paskir
ta Izraelio okupuotų Palestinos 
teritorijų klausimai. Šiame 
klausime visų dėmesį atkreipė 
buvusio Italijos ministerio pir
mininko Bettino Craxi kalba, 
kurioje jis aiškiai pasisakė ne 
tik už Izraelio valstybę, bet taip 
pat už nepriklausomą Palesti
nos valstybę, abiem pusėm 
reikiamą saugumą ir tarptau
tinę konferenciją šiai problemai 
išspręst i . Izraelio užsienio 
reikalų minis ter is Shimon 
Perez su Bettino Craxi kalba su
tiko, bet pabrėžė, kad būtų 
Izraeliui garantuotas tautinis 
saugumas. 

— Ar b u v o iškeltas oku
puotos Lietuvos klausimas? 

— SUCEE pirm. vengro An-
dor Boelscsfoeldi kalboje buvo 
paminėta Pabaltijo valstybių, 
t.y. ir Lietuvos, okupacija ir 
buvo kreiptasi į socialdemokra
tų internacionalą, kad ji3 
atkreiptų ypatingą dėmesį į So
vietų Sąjungos okupuotas Cent
ro ir Rytų Europos valst., t.y. ir 
į Lietuvą, ir prašė internacio
nalo narius — partijas daryti 
viską, kad būtų pasiekta laisvė, 
nepriklausomybė ir demokratija 
tose valstybėse. Internacionalo 
prez. Willy Brandt savo 
uždaromoj kalboj pabrėžė, kad 
Madrido konferencijoj paly
gint nedaug laiko buvo pa
skirta Centro ir Rytų Europos 
socialdemokratų partijoms ir 
Sovietų okupuotiems kraštams, 
bet pabrėžė, kad šie klausimai 
bus plačiau paliesti kitam visuo
tiniam Internacionalo suvažia
vime, kuris įvyks Stokholme 
1989 m. birželio mėn. 

— Kaip s t ip rūs y r a social

demokrata i Europoje ir kito
se šalyse? 

— Po antro pasaulinio karo ir 
Hitlerio Europos sužlugimo 
socialdemokratai šalia krikščio
nių demokratų ir konservatorių 
pasidarė viena iš pagrindinių 
partijų Vakarų Vokietijoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje, Aust
rijoje, nekalbant jau apie 
Švediją, Norvegiją, Daniją ir 
Suomiją, kur socialdemokratų 
partijos jau yra pagrindinės 
valdžios partijos. Per pasku
tinius metus socialdemokratai 
yra valdžioje arba koalicijoje su 
kitomis partijomis: Ispanijoj, 
Portugalijoj, Italijoj, Olandijoj, 
Belgijoj ir Graikijoj. 

Internacionalo prezidentas 
Willy Brandt ypatingą dėmesį 
atkreipė į socialdemokratų par
tijas Azijoj (Japonijoj), Vid. Ry
tuose (Izraelyje), Australijoj, 
Kanadoje, Pietų Amerikoje 
(Peru, Ekvadore, Venecueloje), 
Centro Amerikoje (Costa Rico-
je) ir Afrikoje (Senegale). 

— Kokia yra politinių par
tijų, ka ip socialdemokratui 
reikšmė tarptautiniuose san
tykiuose ir Europos parla
mente? 

— Norint turėti bet kokią 
įtaką Europos parlamente, rei
kia turėti ryšius su to parla
mento politinėmis partijomis, 
t.y. krikščionimis demokratais., 
ir socialdemokratais, kurie šiuo 
metu Europos parlamente turi 
daugumą. Turėti įtaką į Eu
ropos parlamentą per partijas, 
kurios neturi tarptautinio ryšio, 
yra labai sunku arba neįmano
ma. Šiuo metu Europos įsteig
tame Pabaltijo komitete akty
viai dalyvauja krikščionys de
mokratai ir socialdemokratai ir 
to komiteto pirmininkas yra 
SPD (Vakarų Vokietijos social
demokratų partijos) parlamen
to narys dr. Hans Joachim 
Seeler. 

— Kokia yra socialdemok
ra tų pažiūra į religiją? 

— Europos ir Lietuvos so
cialdemokratų partijos nėra ir 
negali būti religijos priešu, nes 
jos įsakmiai pasisako už konsti
tucinę visų piliečių sąžinės ir 
tikėjimo laisvę ir Bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės, kas 
yra padaryta čia, demokratinėje 
Amerikoje — JAV. Mano nuo
mone, religija yra pozityvus fak
torius pavienius žmogaus pa
saulėžiūroje ir išsiauklėjime. 
Įdomu, kad tokiame katalikiš
kame krašte kaip Portugalija 
jos ministeris pirmininkas so-
socialdemokratas Mario Soares 
yra praktikuojantis katalikas, o 
lietuvių socialdemokratų tarpe 
prof. Čepinskis neretai cituo
davo Šv. Raštą ir savo darbais 
vykdė artimo meilės principą ne 
tik leisdamas, bet ir padėdamas 

savo artimui gyventi. 
— Kaip laikosi lietuviai so

cialdemokratai užsienyje ir 
Lietuvoj ir ko siekia Europos 
socialdemokratai? 

— Lietuviai socialdemokratai 
užsienyje, kaip ir visi kiti lie
tuviai, yra išsiskirstę po įvairius 
kraštus. Jie yra negausūs, bet 
aktyviai dalyvauja tuose poli
tiniuose junginiuose, kurie ko
voja už Lietuvos laisvę, t.y. 
Vlike ir Altoje. Jie dalyvauja 
tuose tarptautiniuose jungi
niuose, kuriuose galima iškelti 
Lietuvos laisvės klausimą ir 
kovoti už nepr ik lausomos 
demokratinės Lietuvos atsta
tymą. Madrido socialdemokratų 
tarybos suvažiavime mes lie
tuviai drauge su latviais ir es
tais socialdemokratais dėjome ir 
dėsime visas pastangas, kad bū
simam visuotinam socialdemok
ratų suvažiavime Stockholme, 
įvykstančiam 1989 m. birželio 
mėn-ydienotvarkėje būtų įtrauk
tas Pabaltijo klausimas ir kad 
socialdemokratų internaciona
las padėtų visas pastangas, kad 
būtų baigta sovietų okupacija, 
ištraukta okupacinė sovietų — 
rusų kariuomenė ir Lietuva vėl 
būtų laisva, nepriklausoma 
demokratinė valstybė. 

Europos socialdemokratai per 
internacionalą siekia sude-
mokratinti Europą taip, kad Eu
ropos Bendruomenėje nuo At
lanto iki Uralo visi jos gyven
tojai galėtų judėti be vizų. Da
bartiniai Europos demokra
tiniai socialistai-socialdemokra-
tai nepritaria karo tezei kaip 
vienintelei priemonei išspręsti 
konfliktus tarp dviejų galybių: 
JAV ir Sovietų Sąjungos. Jie 
yra nusistatę prieš branduolinį 
karą ir tiki, kad tik per poli
tinius sprendimus gali būti 
pasiekta taika ir gerovė Europo
je. Jie sutinka su naujai išrinkto 
Prancūzijos prezidento Mitter-
rando — socialdemokrato politi
ka. Pagal jį geriausias ginklas 
prieš komunizmą yra stiprios 
demokratinių socialistų-social-
demokratų partijos Europoje. O 
taika Europoje gali būti išlai
kyta vakarams vedant milita-
riniai stiprią apsigynimo nuo so
vietų politiką. Jis drauge Su 
kitais vadovaujančiais social
demokratais Europoje tiki, kad 
be karo ekonomiškai sujungta 
Europa prives Sovietų Sąjungą 
prie demokratizacijos proceso, 
kurio pasekme bus išlaisvintos 
Centro ir Rytų Europos sovietų 
okupuotos tautos. 

Baigdamas šį pasikalbėjimą 
dr. Jonas Valaitis pažymėjo, kad 
tai jo asmeniški įspūdžiai ir 
mintys po to tarptautinio social
demokratų suvažiavimo Madri
de. 

Juoz . Pr. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 
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„O štai prieš mane šią akimirką ant linotipo pro

fesoriaus raštas, jo pataisos ir papildymai. Mėlynas 
rašalas, smulkus, vietomis sunkiau išskaitomas (ypač 
pataisose) braižas. Braižas to žmogaus, kuris 1918 
metais kartu su kitais pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą. Jo šią valandą jau nebėra 
gyvųjų tarpe. 

„Dirbom, spaudėmės, darbas riedėjo pirmyn. 
Liepos pradžioje .Palangos" valgykloje Chicagoje 
sutiktas prof. Viktoras Biržiška net paprašė, kad tiek 
daug korektūros lankų jo broliui Mykolui nesiųstumėm 
iš karto, nes esą jis korektūrų lapus skaito ir taiso per 
naktis ir dėl nuovargio gali gauti širdies priepuolį. Tuo 
tarpu ,Aleksandryno' paruošimo vienas iš pagrindinių 
talkininkų — kalbininkas dr. Petras Jonikas pareiškė 
džiaugsmą, kad šio tomo darbas normaliai riedąs pir
myn ir kad prof. Mykolas Biržiška trokštąs pamatyti 
ir pirmuosius į puslapius sulaužytus šio tomo lankus. 
Tadgi skubėjom, lenktyniavom. 

„Dabar štai Jurgis Gliaudą ,Drauge' rašo, kad 
profesoriaus plunksna amžiams užlūžo prie ,Aleksan-
dryno' II tomo rankraščio 370 puslapio, prie Pabrėžos. 
Iš viso buvo 520 rankraščio puslapių. Taigi profesorius 
nebesuspėjo peržiūrėti tik 150 likusių lapų. Paskutinių 
lankų korektūros dar pasiliko spaustuvėje profesoriui 
neišsiųstos, nes M. Morkūnas nenorėjo iš karto profe-

„Gegužės pradžioje buvau pakviestas į naują dar
bą, kur svarbiausia pareiga buvo „Aleksandryno" II 
tomo surinkimas, jo ištaisymas ir puslapių parengimas šorių užversti krūvomis korektūrų. Tad prof. Mykolas 
spausdinimui. Buvau paprašytas tą darbą atlikti kaip Biržiška mirdamas nežinojo, kad visas II tomo 
galima greičiau, per 3-4 mėnesius. Pirmojo 'omo išlei- rankraštis jau surinktas ir pervestas į šviną, 
dimas ilgai užtruko, bene trejus metus. Prie jo savo „Mirė taisydamas Pabrėžą, tą autorių, kuris, regis, 
kantrybę išbandė bene keturi rinkėjai. Pirmojo tomo buvo pats sunkiausias visame tome. Rankraščio buvo 
pasirodymo nebesulaukė ir jo autorius Vaclovas išlikę tik nuorašiniai lapai, vietomis labai sunkiai iš-
Biržiška. Veikalo leidėjas LB Kultūros fondas ir spaus- skaitomi ir nesuprantami. Ne vieną kartą neišskaito-
tuvės savininkas dr. M. Morkūnas dėjo visas galimas mose vietose teko palikti tuščią vietą įrašams arba pri 
pastangas, kad .Aleksandryno' II tomas, ypač dėti pastabą..." 
atsižvelgiant į brolio Mykolo Biržiškos amžių ir sveika- „Aleksandryno" II tomas knygų rinkoje pasirodė 
tos stovį, kaip galma greičiau pasirodytų knygų rinkoje, 1963 m. ankstyvą pavasarį ir netrukus iškilmingos 
ir kad prof. Mykolas Biržiška tuo veikalu, j kurį tiek tomo sutiktuvės. Ta proga veikalo leidėjas LB Kultūros 
metų darbo ir širdies buvo įdėjęs, dar gyvas galėtų fondas iš Toronto pasikvietė tenykštį mišrų lietuvių 
pasidžiaugti. chorą „Varpą" Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje 

atlikti koncertą. Koncertas praėjo su gražiu pasisekimu 
tiek meniniu atžvilgiu, tiek publikos gausumu. Tai kar
tu buvo savotiška paspirtis Kultūros fondui, visą laiką 
iš masių girdint priekaištus, kad ši Lietuvių Bendruo
menei priklausanti institucija užsiima tik .archyvinių" 
veikalų leidimu. 

Išėjus antrajam tomui, skubėjom rinkti trečiąjį 
tomą. Bet šio tomo pasirodymo belaukdamas mirė ir 
tretysis brolis, matematikas prof. Viktoras Biržiška, 
kuris buvo palaidotas 1964 m. vasario 1 d. Lietuvių 
Tautinėse kapinėse Chicagoje. 

Prof. Viktorui Biržiškai mirus, „Draugo" kultū
riniam priede paskelbiau straipsnį, kurio ištraukas 
pacituosiu: 

„1964 m. vasario 1 d. Chicagoje palaidotas pasku
tinis garbingos Biržiškų pavardės nešiotojas — prof. 
Viktoras Biržiška. A.a. prof. Vaclovas Biržiška, miręs 
1956 m., Aleksandryno' autorius, atvykęs į šį kraštą 
gyveno rytuose — Bostone ir Waterburyje; Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signataras, literatūros is
torikas ir .Aleksandryno' redaktorius prof. Mykolas 
Biržiška, miręs 1962 m., saulėleidžio dienas praleido 
prie Pacifiko, Los Angeles mieste. Tuo tarpu pats 
jauniausias brolis a.a. prof. Viktoras Biržiška pamilo 
išeivijos lietuvių sostinę Chicagą ir čia užbaigė 
žemiškąją kelionę. Tai buvo be galo socialus žmogus, 
mėgo žmones, visur ėjo, kur tik rinkosi lietuviai, kur 
reiškėsi visuomeninis ir kultūrinis lietuvių gyvenimas. 
Neieškojo išrinktųjų, jam buvo mielas kiekvienas lie
tuvis. Štai dėl ko prof. Viktoras suaugo su lietuviška 
Chicaga, štai dėl ko čikagiečiams jis buvo artimiau
sias iš visų Biržiškų, nes jis buvo Chicagos lietuviškojo 
gyvenimo dalis... ( B u s daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. liepos mėn. 15 d. 

VOKIEČIŲ 
ŽURNALAS APIE 

LIETUVĄ 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Vokiečių žurnalas „Damals — 
Anuomet" kovo ir balandžio 
mėn. sąsiuviniuose patalpino 
dr. H. jg. Dahms Lietuvos isto
rinio ir politinio gyvenimo stu
diją, panaudodamas jai gausią 
archyvinę medžiagą bei Vokie
tijos federalinio archyvo, Ulls-
teino ir kt. nuotraukas. 

Dr. H.G. Dahms, keliasde
šimties leidinių autorius ir eilės 
žurnalų bendradarbis, yra gerai 
susipažinęs Lietuvos reikaluose 
(skaito paskaitas Vokietijos Lie
tuvių kultūros in s t i t u to 
suvažiavimuose) savo studiją 
pavadino „Jahre der Heimsu-
chung, Okkupation, Verschwo-
rung und Massenmord in Litau-
en — Tėviškės ieškojimo metai, 
okupacija, sąmokslas, masinės 
žudynės Lietuvoje". 

Savo studijos pradžioje auto
rius meta trumpą istorinį žvilgs
nį į Lietuvos praeitį, pažymė
damas, kad lietuviai buvo senų 
rusų kunigaikščių pabaisa, o jų 
giminė prūsai — nuolatiniai 
šiaurės Lenkijos užpuolėjai. 
Kryžiuočių ordino puolimai 
(„Litauerreisen") privertė lietu
vius susijungti ir priimti net 
krikštą. Tačiau didieji kuni
gaikščiai vedė nepriklausomą 
politiką tarp rytų ir vakarų, o 

•vedybom ir užkariavimais jie 
pastatė Lietuvą į pačias galybės 
aukštumas. Jos sienos siekė 
Baltijos ir Juodąją jūrą. Pri
minęs Jogailą bei Liublino uni
ją f vokietis rašo, kad Lenkija 
persvėrė tą savo naudai, ka
dangi abi valstybės turėjo vieną 
valdovą, kuris be jokios tiesio
ginės Lietuvos įtakos buvo 
seimo renkamas ir karūnuoja
mas Krokuvoje. Lenk i ška 
šlėkta rinko sau valdovus iš 
Prancūzijos, Švedijos, Sakso
nijos, visiškai nekreipdama 
dėmesio į karais nuvargintą 
Lietuvą. Pagaliau svetimos 
valstybės išsprendė abiejų vals
tybių ateitį. Trečiose dalybose 
Lietuva pateko į Rusijos 
valdovų rankas. 

Autorius toliau mini Lietuvos 
kolonizaciją, sukilimus, spaudos 
draudimą, mokyklas, leidžiant 
lietuviams studijuoti tik Rusijo
je ar Lenkijoje. Manding, pasi
priešinimas rusifikacijai augo. 
Išeiviai (kas trečias Lietuvos 
gyventojas) skelbė caro 
brutalumą. Rytprūsiuose buvo 
spausdinamos l ie tuviškos 
knygos, knygnešiai („Biucher-
bringern"). 1905 m. revoliucija 
palengvino kiek gyvenimą, 
sušaukiant Vilniuje konferen
ciją. 

Didysis ka ras i r pirmi 
vokiečių laimėjimai privertė 
l ietuvius ir lenkus s iekt i 
nepriklausomybės. Šį klausimą 
galvota išspręsti „jogailišku 
sprendimu" (,jagillonischen 
Loesung"). Tačiau patikėtinių 
tarybos vadovas A n t a n a s 
Smetona tam griežtai pasi
priešino, pripažįstant 1918 m. 
kovo mėn. 23 d. Kaiseriui 
Vilhelmui II Lie tuvos 
nepriklausomybę. Su paliktais 
vokiškais ginklais lietuviai 
kovojo prieš bolševikus ir balta
gvardiečius, o Voldemaras 

Clevelando žinios 

„Draugo" liepos 8 d. „Cleve
lando žinios" skyriuje apie Die
vo Motinos parapijos mokyklos 
uždarymą parašė ne Aurelija 
Balašaitiene. Dedame tą žinią 
jos pačios prašomi. Red. 

Paryžiuje reikalavo pripažinimo 
jaunos valstybės, išbraukdamas 
bet kokios unijos siekius bei pri
jungiant prie Lietuvos Vilniaus, 
Kauno, Gardino ir Suvalkų 
gubernijas, dalį Rytprūsių ir 
Kuršžemes. 

Priminęs skaitytojams Lie
tuvos pripažinimą de jure, 
Vilniaus bei Klaipėdos klau
simus, dr. Dahms perkelia 
skaitytojus į 1926 m. per

versmą, tautininkų šovinizmą 
bei pablogėjusius Vokietijos-Lie-
tuvos santykius. Mat, tauti
ninkų vyriausybė du kartus 
paleido Klaipėdos direktoriją, 
pašalino ir seimelį (24 vokiečiai, 
penki lietuviai), suėmė 48 
klaipėdiečius, atiduodant juos 
karo teismui. Gaila, bet auto
rius šioje interpretacijoje labai 
ir labai klaidina skaitytojus, 
užmiršdamas Neumanno ir Sas-
so kn i s imąs i po Lietuvos 
valstybės pamatais. Abu NSDP 
nariai, amnestijos dėka išleisti 
iš kalėjimo, ir toliau tęsė 
pr iešl ie tuvišką veiklą, nes 
Hitleris Neumannui jau 1939 
m. sausio mėn. buvo pasakęs, 
kad kovo mėn. Klaipėdos 
kraštas būsiąs grąžintas prie 
Reicho. Autorius neįnešė to į 
savo studiją, nors sako, kad 
Hit leris , užsiėmęs Čekoslo
vakija, tačiau iš akių neišleido 
ir Lietuvos („verlor er Litauen 
deshalb nicht aus den Augen"). 

Po nepavykusio Voldemaro 
perversmo, ūkininkų neramu
mų prez. Antanas Smetona dar 
s t i p r i au į tempė vadeles , 
sumaž indamas pa r l amento 
teises, uždarydamas (išskyrus 
tautininkų) visas politines par
tijas. Tačiau Lietuva buvo 
izoliuota, net ir Pabaltijo vals
tybių. Priežastis — Vilniaus ir 
Klaipėdos klausimai. 

Dar vieną klaidą autorius pa
darė, aprašydamas perversmą ir 
šalia pridėdamas gen. Plecha
vičiaus nuotrauką su šiuo įrašu: 
„pik. Aleksandras Plechavičius 
priekyje savo ulonų regimento. 
Jis mirė vienoje sovietinėje kon
centraci jos s tovykloje". 
Pirmiausiai, gen. vardas yra Po
vilas ir jis mirė Chicagoje. 

Grįždamas iš Vatikano, užs. 
reikalų min. J. Urbšys buvo 
Berlyne paprašytas pas Rib-
bentroppą, pareikalaujant tuoj 
pat Klaipėdos krašto atidavimo. 
Po Lenkijos ultimatumo Lie
tuva turėjo ir šį vokiečių 
re ika lav imą pr i imt i . Tas 
liūdnas Lietuvos dienas auto
rius atžymėjo net trim nuotrau
kom: J . Urbšys sutinkamas Rib-
bentroppo padėjėjo Ernsto von 
Wiezsacker (šiandieninio Vokie
tijos prezidento tėvo), mūsų min. 
su Ribbent roppu pas i rašo 
Klaipėdos atidavimo sutartį bei 
vokiečių kariniai daliniai ir 
kariniai laivai Klaipėdos uoste. 
Autorius prie nuotraukos pri
dėjo tokią pastabą; 1939 m. kovo 
mėn. 22 d. šešias valandas prieš 
Klaipėdos kraš to su ta r t ies 
(„Memelvertrag") galiojimą, 
vokiečių karo laivyno daliniai 
išsikėlė į krantą, tuo pačiu 
užimdami uostamiestį". 

Po Hitlerio - Stalino sutarties 
ir Lenkijos - Vokietijos karo, 
sunkių dienų susilaukė t rys Pa
baltijo valstybės. 1940 m. va
sario mėn. Molotovas į Maskvą 
pakvietė savo pasiuntinius iš 
Kauno, Rygos ir Talino, Lie
tuvoje pasirodė sovietiniai agen
tai. Prez. A. Smetona slapta 
siuntė pasiuntinius į Vokietiją, 
siūlydamas savo kraštą atiduo-

CLASSIFIED GUIDE 

Pavergtųjų tautų demonstracijom prieš Sovietų Sąjungą. 

ti jos protektoratui („als Pro-
tektorat antragen"). Tokio užda
vinio atlikimui buvo praleistas 
(„verpasst") tinkamas momen
tas. 

Plačiai autorius nagrinėja 
visus S. S-gos ultimatumo už-
kulisius („pagrobimą" rau
donarmiečių), J. Urbšiui ultima
tumo perdavimą (Molotovas 
skaitė), mėginimą sudaryti 
palankią Sov. Sąjungai vyriau
sybę, pasitraukimą A. Smetonos 
į Vokietiją, „rinkimus" (juos 
autorius vadina „fiasko"), pir
mus trėmimus. Tačiau Lietuvo
je pasirodė kartu ir pirmi rezis
tencijos simptomai: pasirodė pir
mi pogrindžio laikraščiai, prieš-
sovietiniai lapeliai. Lietuvos 
pasiuntinys Berlyne pik. K. 
Škirpa, tarnybiniais reikalais, 
1940 m. birželio mėn. pabaigoje 
buvo atvykęs į Kauną ir sudarė 
apie Praną Padalį, Tadą Pet
kevičių, Pilypą Narutį, gen. An
taną Gustaitį ir pik. Jurgį Bo
belį pasipriešinime Widerstan-
dszentrum) centrą^Šioje dalyje 
autorius įdėjo Hitlerio - Stalino 
sutarties pasirašymą, Lietuvos 
kariuomenės įžengimą į Vilnių, 
prez. Antano Smetonos nuo
trauką bei „naują" Lietuvos 
žemėlapį su grąžinta Vilniaus 
krašto dalimi ir LTSR emblemą 
(kiek anksčiau buvo įdėta Vy
tis). 

Iš Vokietijos į Šveicariją persi
kėlęs prez. A. Smetona mėgino 
sušaukti Berne Lietuvos diplo
matus, mėgindamas be „vokie
čių draugo" Škirpos įsteigti 
egzilinę Lietuvos vyriausybę. 
Deja, daugumas pasiuntinių 
neatvyko. Prezidentui pasiūly
ta labai mažai asmenų, kurie 
turėtų pasitikėjimą tėvynėje, 
Amerikos lietuvių ir išeivių 
tarpe, taip pat pas sąjungi
ninkus ir vokiečius. Palikęs 
„Kybartų ak tus" , prez. A. 
Smetona persikėlė į JAV. Tuo 
tarpu K. Škirpa, 1940 m. 
lapkričio mėn. 17 d. su 28 
tautiečiais įsteigė Berlyno Lie
tuvių Aktyvistų Frontą, praneš
damas tai A. Smetonai bei 
aukštesnioms Vokietijos įstai
goms. Virš LAF įėjimo plevė
savo Lietuvos vėliavos. Prie
šingai gen. St. Raštikiui, kurį po 
savo sparnu („Fittiche") paėmė 
Reicho saugumo įstaigos 
(Heydrich). K. Škirpa, virš 10 
metų tu rėdamas tamprius 
ryšius su Wehrmachtu ir ka
riuomene/buvo tuoj pat užsienio 
žvalgybos (Canaris) žinioje („in-
teressierte sich fuer den Ob-
erst"). Du tos įstaigos tar
nautojai Kurt Graebe ir Edgar 
Klaus rūpinosi laiks nuo laiko 
lietuviškais reikalais. 

K. Graebe, gimęs prie Garni-
ševo, Gniezno apsk.,buvo Len
kijos seimo atstovas, rūpinęsis 
vokiečių ir ukrainiečių 
mažuma. Buvo nuteistas ka
lėjimo bausme, tačiau tarpi
ninkaujant Tautų Sąjungai iš 
kalėjimo paleistas;E. Klaus — 
žydų kilmės protestantas, buvo 
gimęs Latvijos Bauskėje, caro ir 
bolševikų laikais, gerai pažinęs 
Rytų Europą nuo Rygos iki 
Vilniaus, nuo Irkucko iki Sama
ros. Daugiakalbiai akademikai 
turėjo labai plačius ryšius. J vyr. 
lt. laipsnį grąžintas Kurt Gra

ebe rūpinosi savanorių verba
vimo žvalgyba Baltijos kraštų 
repatriantų tarpe. Klaus Edgar 
nuo 1939 m. rugsėjo mėn. iki 
1941 m. kovo mėn. gyveno Lie
tuvoje, eidamas repatriantų 
komitete ūkiniams reikalams 
patarėjo pareigas, tačiau 
aprūpindamas karo atstovą ben
dra Lietuvos padėtimi. Grei
čiausiai ši informacija pasiek
davo adm. Canarj. Kontržval
gybos viršininkas j Hitlerio Sov. 
Sąjungos puolimo planus žiūrėjo 
labai skeptiškai, norėdamas 
Klauso asmenyje matyti panašų 
sprendimą (Vilhelmas Canaris, 
kontržvalgybos virš., buvo 
didelis Hitlerio priešas. 
Areštuotas ir prieš karo pabai
gą pakartas). Su repatrianto 
pasu E. Klausas paliko Lietuvos 
sostinę. 1941 m. gegužės mėn. 
21d. Canaris jį pasiuntė į Stock-
holmą. Vokietijos-Sov. Sąjungos 
konflikto atveju jis turėjo 
palaikyti santykius su rusais, 
su jais daug ir labai daug 
kalbėti, aiškintis. Kokie buvo 
Klauso ryšiai su rusais — iki 
šiol jokių žinių nėra. 

Ir Graebe sutiko klausimų 
konfrontacija. Jo telkti pabal-
tiečiai norėjo žinoti, ar jie savo 
užduotį turi atlikti Išlaisvinimo 
Komiteto pavedimu. Apmoky
mui į Karaliaučių pradžioje 
buvo pasiųsti parašiutininkai ir 
radijo ryšininkai. Raštikis ir 
Škirpa galėjo juos anlankyti, 
tačiau uždraudžia; lietu-

viams-savanoriams duoti bet 
kokius įsakymus. Jie visi buvo 
vokiečių vadovybės žinioje. 

K. Škirpa Berlyne rūpinosi 
Lietuvos nepriklausomybės 
a ts ta tymu, tačiau užsienio 
reikalų ministerija, Leibbrand, 
Graebe, Kleist tokiems reikala
vimams buvo „kurti". 

Dr. Dahms vokiečius skaity
tojus supažindino su lietuvių 
tautos pasiruošimu sukilimui 
bei Hitlerio numatyta puolimo 
data, perduodant ją į Kauną. 
Tiesa, birželio mėn. 22 d. data 
nuo K. Škirpos buvo slepiama. 

Lietuva buvo pasiruošusi su
tikti karą. Lietuvos Aktyvistų 
Frontas į savo eiles tikėjosi su
burt i 100 tūkst. kovotojų. 
Puikus ryšys buvo tarp Kauno 
ir Vilniaus, kur „darbavosi" 
Pranas Padalis, pik. ltn. An
tanas Špokevičius, maj. Izido
rius Kraunaitis. Ypatingai pa
vojingas darbas buvo „kur
suojančių" pasiuntinių tarp 
Berlyno, Kauno ir Vilniaus. 
Kpt. Albertas Švarp la i t i s 
pateko į NKVD rankas ir po 
kankinimų nužudytas. Gyvas 
išliko Mykolas Naujokaitis. 
NKVD pavyko taip pat susekti 
telefonini ryšį. Susekus rusams 
štabą Vilniuje, naują reikėjo or
ganizuoti Kaune. Jo priekyje 
atsistojo Adolfas Darnusis, 
Juozas Vėbra, Leonas Pra
puolenis ir Pilypas Narutis. 

(Bus daugiau) 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį 
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio 

per VVPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • sveikata - moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas - satyra 

labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

10 v.v. iki 10:10 v.v. 
Alfiance Communications, ine. 

408 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302 
tei. nr. 848-8980 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA! 

KA3KYS A L M E N A S K A Z Y S A L M E N A S 

SAUJA • 
SKATIKŲ 

y 

LIETINGOS 
DIENOS 
PALANGOJE 

4 

4 
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DETEKTYVINIU ROMANŲ SERIJA 
Nuotykiai, paslaptis, spalvingi žmonių charakteriai — viskas kartu! 
Abidvi knygas išleido Ateities Literatūros Fondas. Jas galima įsigyti 
ir Drauge, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Kiekvienos knygos 
kaina 10 dol.; užsisakant paštu, reikia dar pridėti už kiekvieną knygą 
po 1 dol. 50 centu persiuntimo išlaidoms, Illinois gyventojai dar 
prideda 80 centu valstijos mokesčių. 

REAL ESTATE 
REAL ESTATE 

RE/MAX-
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6189 

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

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUB TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

- 778-2233 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIRD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

GREIT IR-SĄŽININGAJ 
PATARNAUJAME PIRKIME 

. BEI 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 
- i 

HELP VVANTED 

GOVERNMENT JOBS $18,037. to 
$69,405. Immediate Hiring! Your area. 
Call (Refundable) 1-518-459-3611 Ext. 
F664A for Federal List 24 HRS. 

LIVE-IN ATTENDANT 
Need responsible, healthy woman to 
live-in, care for handicapped woman 
in Southvvest suburbs. Room provid-
ed with good salary. For info call 
Valerie at 772-5659. 

JANITORIAL SUPERVISOR 
Major janitorial contractor needs 
individual to fili outside super-
visor's position. Ps. requires work-
ing eve. hrs, occasional weekends 
and a lot of driving in Chicago & 
sub. areas. Good benefits. Mušt 
speak English, have janitorial ex-
perience & supervisory qualities. 
Call Madia 860-0997. 

MAJESTY MAITENANCE, INC. 

JANITORS 
VVe need individuals with cars to 
clean office bldg. in the Bedfrd Pk. 
area, near Midvvay airport. Apply 
in person Mon. thru Fri. 10:30 to 
6 pm at 390 E. Irving Pk. Rd., 

Wood Dale, IL 60191. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIU? 
(312)839-5829 

Parduodami 2 invalido vežimėliai, 1 
„l ift-chair", trikojė lazda, puodas 
ligonio lovai. Skambinti ketvirtadienį ar 
penktadienį 2-4 v. p.p. 847-5025. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

BY OWNER 
Near 75 & Pulaski 

Except.clean, 3 bdrms, V/i bath raised 
ranch Finished basement with 12 ft. bar. 
21/i car garage with side drive. Ali neutral 
decor with plush carpeting and no-wax 
flooring. Call for more info. or appt. S80's 
585-5713. 

Near 86th & Calif. fabulous 6 rm. 
brick "by-leve I" new c/a, recreation 
rm.; side drive & brick garage. 

Call 496-1449 

Sav. parduoda puikų mūrinį namą 
ant 72 & Albany; 3 mieg., did. valg. ir 
virtuvė; šeimos kamb.; ištisas rūsys; 
naujas namo ir garažo stogas. Skam
binti vakarais arba savaitgaliais 
952-3722. 

4 butų mūras Brighton Parke ant 
dvigubo sklypo, arti Dominicks. 
Budraitis Realty Skambinti levai 
767-0600 arba 434-4323. 

OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Didelis medžiais apaugęs sklypas. 
Žavus, gerai išlaikytas 3 mieg. namas su 
2 auto garažu. Privati, graži aplinka, 
{sikraustyti galite tuoj pat. Namų apyvokos 
reikmenys paliekami. Prašo $110,000. 

2 akrų žemes plotas Homer Tovvnship. 
Ant jo gražus namas; daug medžių. Žemė 
gali būti ..subdivided". Laikui bėgant, galite 
čia pasistatydinti svajonių namą. Apžiū
rėkite šiandien. Bus greit parduota. 
$117,000. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 
1 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tol. — GA 4-8654 

LEGAL NOTICE 
Notice is hereby given. pursuant to 'An Act 
in relation to the use of an Assumed Name 
in the conduct or transaction of Business 
in the State," as amended. that a certifica-
tion was filed by the undersigned with the 
County Clerk of Cook County. file NO 
K111873 on the Jul 01, 1988 Under the 
Assumed Name of Fox Remodeling & Con-
struction with the place of business located 
at 4344 S Archer A ve Ste. 146, Chicago, 
IL 60632 the true name (s) and residence 
address of owner (s) is: John R. Lape 
2740 W. 381h PI., Chicago, IL 80832. 

PUIKI PROGA! 
Didžiausia Floridos žemės išplanavimo ir statybos 
bendrovė ieško daliniam ar pilnam laikui „marke-
ting" atstovo dirbti Čikagos apylinkėse. Pagei
daujama mokėti dvi kalbas. Leidimas nereikalau
jamas. Išmokysime veltui. Patogios darbo valan
dos. Puikus komisas ir apdraudą. 

Skambinti: Ziggy (132) 452-6470. 
General Development Corp. 
„Ištesime Floridos Pažadus" 



Pabaltiečiai socialdemokratai internationalo susirinkime. Iš kairės: Kostas Burba, Lilita Zalkans 
(latvė), dr. Jonas Valaitis ir du estai — Johannes Mihkelson ir Madli Kundve. 

DARBAI IR 
NUOTAIKOS PLB 

SEIME (3) 
JURGIS JANUŠAITIS 

Pasaulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas Alvydas 
Saplys, jaunas, energingas, 
gražia lietuvių kalba plačiai 
pažvelgė į PLJ sąjungos veiklą 
praeityje ir žvilgtelėjo ateitin. 
Jis pažymėjo, kad šias pareigas 
perėmė po PLJ kongreso, tad ir 
darbai būsią dirbami ateityje. 
Jis pažymėjo, kad jaunimas 
gyvas, ypač Kanados, Austrą 
lijos, bet taip pat veiklūs ir 
kitose valstybėse. Kongresas 
Australijoje sujungė jaunimą 
bendram darbui, turėjo atlikti 
įvairių įsipareigojimų telkiant 
lėšas, organizuojant tam tikslui 
renginius, renkant atstovus ir 
t.t. 

Pasidžiaugė Australijos jau
nimo ryžtu, padėkojo ir visiems, 
kurie bet kuo rėmė Jaunimo 
kongresą. Ateities planuose — 
septintasis PLJ kongresas Pietų 
Amerikoje. Jis nesutiko su kai 
kurių PLB valdybos narių tei
gimu, kad jaunimas buvęs ne
veiklus. Jis išreiškė padėką 
Australijos LB, jos pirmininkei 
Danai Balutienei, kongreso ruo
šėjams, talkininkams, rėmė
jams ir pirmininkui Henrikui 
Antanaičiui. Taip pat pareiškė 
padėką Siaurės Amerikoje 
kongresu besirūpinantiems ir 
lėšų teikėjams Rimantui Dirvo
nui ir Mečiui Silkaičiui. Pa
dėkojo JAV ir Kanados LB už 
rūpestį ir visokeriopą paramą, 
drauge pažadėdamas, kad 
lietuvių jaunimas ir ateityje 
jungsis į talką LB ir tęs Lietu
vos laisvės kova. 

„Pasaulio lietuvio" redak
torius Bronius Nainys žvilg
telėjo į nueitą kelią dvidešimt 
penkerių metų laikotarpyje. Pir
mas PL numeris pasirodė 1963 
m. lapkričio mėn. Tada 
redakcinį kolektyvą sudarė Sta
sys Barzdukas, Vytautas Ka-
mantas ir Edvardas Karnėnas. 
Pirmieji žingsniai buvo kuklūs, 
tačiau tvirti. Jau turime 225 nr. 
Paskutiniuosius penkerius 
metus jį redaguoja Bronius Nai
nys, išugdęs į rimtą LB minčiai 
skleisti žurnalą, kurį 
bendruomenininkai labai 
mėgsta ir jis paplitęs visame 
laisvajame pasaulyje. Jis yra 
PLB tikras pasididžiavimas. 

PLB fondo pirmininkas 
Vytautas Kamantas plačiau 
aptarė šio fondo reikšmę. Įstei
gus Lituanistikos katedrą, 
sumokėjus universitetui 
600,000 dol. pasižadėtą jnašą, 
kilo reikalas organizuoti šiai 
katedrai išlaikyti, jos darbams 
plėsti naują fondą, Stasio Barz-
dūko vardu pavadintą. Čia kilo 
kiek problemų su JAV LB kraš
to valdyba dėl lėšų telkimo, 
tačiau problemos išspręstos ir 
fonde jau turima apie 80,000 
dol. Šis fondas tarnausiąs Litu
anistinės katedros veiklai finan
suoti, plėsti mokslinius darbus, 

o gal ir gaus paramos studijuo
jantieji. 

Šeštojo PLJ kongreso ruošimo 
komiteto pirmininkas Henrikas 
Antanaitis, sėkmingai suruošęs 
kongresą Australijoje, plačiau 
aptarė paties kongreso reikšmę, 
programas, lėšų telkimą ir t.t. 
Kongrese dalyvavo iš laisvojo 
pasaulio daug jaunimo. Buvę 
gerai suplanuotos ir įvykdytos 
programos. Jaunimas kongrese 
dirbo prideramu rimtumu ir 
pasisėmė daug naudingų žinių 
būsimajai lietuviškajai veiklai. 
Kongreso rengėjai — Australijos 
jaunimas parodė didelius suge
bėjimus, planuodami kongreso 
programs ir telkdami lėšas. Bu
vo surengta daug ir įvairiose 
vietose ir kraštuose koncertų, 
įvairių pramogų ir sutelkta apie 
pusė milijono dolerių. Apmokė
jus išlaidas, kongresas PLB 
paliko apie 120,000 dol. pelno. 
Pranešėjas dėkojo PLB 
valdybai, kraštų valdyboms ir 
Australijos LB už didelę paramą 
kongresą organizuojant. Lie
tuvių jaunimas, sugrįžęs į savus 
kraštus, jungsis į lietuviškąją 
veiklą. Duok, Dieve, kad pa-
vargstančias gretas nedels
damas užpildytų šaunusis mūsų 
jaunimas. 

Kontrolės komisijos vardu 
pranešimą padarė PLB kontro
lės komisijos pirmininkas Algis 
Rugienius. Apyskaita labai pla

ti, apimanti keletą veiklos 
metų. PLB valdybos atskai
tomybė vedama tvarkingai ir 
gerai. Pareikšta PLB valdybai 
padėka. 

PLB garbės teismo pirmi
ninkas dr. Petras Kisielius pra
nešė, kad bylų nebuvo. Reiškia 
taikoje gyvenome, broliškai 
sutardami dirbome. 

Pasibaigus ilgokai užsitęsu
siems pranešimams, prasidėjo 
diskusijos. Jos buvo įdomios, 
kiek ilgokos. Čia „sukilo" mūsų 
jaunieji seimo atstovai ir PLJ 
sąjungos valdybos nariai. Jie 
karštai gynė jaunimo pozicijas, 
įrodinėjo našią jaunimo veiklą, 
ne tik ruošiant kongresą, bet ir 
kituose LB darbuose. Nesutiko 
su dr. Tomo Remeikio ir Riman
to Dirvonio teiginiais, kad jau
nimas, ypač JAV, buvęs ne
veiklus. Jie faktais įrodinėjo 
savo veiklos našumą, sumo
siant demonstracijas, telkiant 
kongresui lėšas, dalyvaujant ir 
organizuojant renginius. Kal
bėtojai pažymėjo, kad netiesa, 
jog PLJ kongresai nešą nuostolį. 
Tik penktasis kongresas davęs 
nuostolių, tačiau Australijos 
kongresas palikęs PLB valdybai 
apie 120,000 dol. pelno. Tai 
darbštaus jaunimo nuopelnas. 
J a u n i m a s ir seimo jaun i 
atstovai užtikrino ir ateityje 
dirbsią, kad kitas PLJ kongre
sas Pietų Amerikoje 1991-92 
metais būtų sėkmingas. 

Dėl kitų valdybos narių pra
nešimų karštesnių diskusijų ne
buvo. Buvo apsiribojama 
paklausimais, trumpais pa
pildymais. 

Iš pranešimų aiškėjo tikrai 
plati, sudėtinga PLB veikla, 
kurią atlikti galėjo darbšti PLB 
valdyba. 

Brangiam broliui 

A.tA. 
JUOZUI VIEVERSIUI 

Lietuvoje minis, seserį FELICIJĄ JASINEVIČIENE 
su šeima ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdime. c„*i , , . *«;„,„ 

s u t k ų seimą 

PASSBOOK 
SAVINGS 
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Mutual Federal 
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STRVING CHICAGOLANDSINCC IMS 

A.tA. 
Veronika Bakienė-Ruzgienė 

Mirė š.m. liepos 14 d. Bus laidojama šeštadienį, 
liepos 16 d. 12:00 vai. iš Šv. Kazimiero bažnyčios, Gary, 
Ind. Calvary kapinėse. 

Dideliame nuliūdime pasiliko: sūnūs Vladas, marti 
Marytė, Jonas su žmna, Balys, marti Birutė, Vitas, 
mart i Marija ir aštuoni aniikjii; brolis P e t r a s i r se
suo Malenija Lietuvoje bei kiti giminės. 

Informacijai skambinti tel.: (219) 980-0398. 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. liepos mėn. 15 d. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ALGIRDAS NORRIS 
Š. m. birželio mėn. 26 d. suėjo vieneri metai, kai mirė 

mūsų mylimas vyras, patėvis ir brolis. 
Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Š.m. gegužės mėn. 28 d. staiga mirė jo posūnis 

P A D ĖK A 
A.tA. 

LEOKADIJAI GAILIUŠIENEI 
mirus, giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
pareikštą mums žodžiu, raštu ir laikraščiuose užuojau
tą ir linkėjimus stiprybės pakelti tą sunkią nelaimę — 
dėkojame. 

Vyras Antanas Gail iušis , d u k t e r y s J ū r a 
Viesulienė, Marija Valienė, vaikaičiai Aus tė , 
Vytautas, Tauras. 

Mylimai Močiutei 

A. t A. 
ANTANINAI KVANTIENEI 

mirus, jos anūkes, seses kernavietes, IRENĄ ir 
RENATĄ nuoširdžiai užjaučia 

KERNAVĖS skaučių tuntas 

A.tA. 
STASIUI MIKALIUKUI 

mirus, jo žmonai STEFANIJAI, sūnui SAULIUI, 
dukteriai LAIMAI, seserims EMILIJAI ir ALDONAI 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Joniškiečiai 

Mielai Mamai 

A.tA. 
PRANCIŠKAI AČIENEI 

mirus , gilaus liūdesio valandoje nuoš i rdž ia i 
užjaučiame jos dukrą RITĄ SLAPSIENĘ ir šeimą. 

Angelė ir Albinas Karniai 
St. Petersburg, FL 

A.tA. 
GEDIMINAS GRIGALIŪNAS 

Palaidotas Antakalnio kapinėse. 
Pamaldos už abiejų sielas buvo atlaikytos š.m. birželio 

mėn. 26 d. Tėvu Jėzuitu koplyčioje Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Kazimierui Raudeliasui už 

atnašautas šv. Mišias. 
Mūsų širdingiausia padėka solistei Daliai Kučenitoei už 

taip jausmingai atliktas, susimąstymą ir paguodą teikiančia* 
giesmes. 

Dėkingi muz. Manigirdui Motekaičiui už akompaaavima 
solistei. 

Nuoširdžiausiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už dalyvavimą pamaldose. 

Esame labai dėkingi visiems užprašiusiems šv. Miiias už 
a.a. Gedimino sielą ir išreiškusiems mums užuojautą žodžiu, 
raštu ir gėlėmis. 

Nuliūdę: Algirdo žmona ir Gedimino motina Nina. jo 
šeima ir broliai su šeimomis, dėdės Jonas Adomaitis ir 
Daniel Norris su žmona. 

Buvusiam kaimynui laisvoje tėvynėje, o atvykus 
į šį kraštą, pirmųjų mūsų šeimos žingsnių globėjui 

A.tA. 
STASIUI BIKULČIUI 

Amžinybėn iškeliavus, skausmo valandoje, jo visus 
sūnus, jų šeimas, o taip pat ir visus gimines bei drau
gus nuoširdžiai užjaučia 

Klemensas ir Anelė Žukauskai ir 
Jų sūnūs su šeimomis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So . 50th Av.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNCS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

A.tA. 
MEČIUI DIJOKUI 

Lietuvoje mirus, mūsų valdybos nariui broliui 
VYTAUTUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės 
* valdyba ir nariai J 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald IŠ, J t. 

» 

» .'•r- . . 
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x Sofija Kisieliūtė-Jonu-
šienė iš Argentinos su vyru, 
dukra ir kitomis šokėjomis, 
lydima P. Glaveckienės, 
aplankė „Draugo" redakciją, 
painformavo apie Argentinos 
veiklą ir Tautinių šokių šventę, 
kurioje jos dukra šoko „Inkaro" 
ansamblyje ir liepos 13 d. šoko 
Seklyčioje. Ji su šeima aplankė 
Brooklyne gyvenančių savo pus
brolių Vlado ir Kęstučio Bilėnų 
šeimas bei kitus artimuosius. Į 
Argentiną išvyksta ateinantį 
pirmadienį, liepos 18 d. 

x Vvtenis P. Kirvelaitis.Vi-
lūnės ir Justino Kirmėlaičių 
sūnus, neseniai baigė teisės 
mokyklą Illinois universitete 
Urbanoje ir gavo teisės daktaro 
laipsnį. V. P. Kirvelaitis mokėsi 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos pradžios mokykloje, Brother 
Rice aukšt. mokykloje. Roose-
velt universitete ir yra gavęs Il
linois patvirtintą buhalterio 
pažymėjimą. Tėvai džiaugiasi 
sūnaus laimėjimu, o naujasis 
teisininkas žada dirbti teisės 
srityje. 

x Stasys ir Bronė Praka-
pai, Onutė Užubalienė iš To
ronto. Kanados, šiomis dienomis 
viešėjo Chicagoje pas savo drau
gus ir pažįstamus. Grįždami į 
namus aplankė „Draugą" ir St. 
Prakapas pasirinko įvairių lei
dinių už 600 dol. vertės. S. Pra
kapas yra „Draugo" artimų 
bendradarbiu ir aktyvus lietu
viškų knygų platintojas Toron
te. 

x Našlių, našliukių ir pa
v ien ių draugiškas k lubas 
rengia gegužinę liepos 17 d. 
Saulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Pradžia 12 vai. Veiks baras, bus 
skanus maisto ir gerų dovanų 
laimėjimams. Šokiams gros 
gera muzika. Nuoširdžiai 
kviečiame visus narius ir sve
čius gegužinėje dalyvauti. Pa
geidaujama, kad klubo nariai 
atsineštų dovanų laimėjimams. 

x LKVS Ramovė Chicagos 
skyriaus ramovėnai drauge su 
bi rut ie tėmis rengia t radi-
cinę-metinę išvyką į gamtą 
liepos 24 d., sekmadienį į 
In ternat ional Fr iendship 
Garden Michigan City, Indiana, 
prie Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentų eglių. Chicagos 
skyriaus ramovėnai maloniai 
kviečia Šaulių vadovybes, šau
les, šaulius, jaunimą, organiza
cijas su svečiais liepos 24 d. 
dalyvauti šioje išvykoje. Išvykos 
atidarymas 12 vai. Chicagos 
laiku, pakeliant mūsų tautinę 
vėliavą. 

x Emilija Gaškienė jau ku
ris laikas guli po operacijos Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, lankoma 
savo šeimos narių ir prižiūrima 
gydytojų. 

x Ieškau pirkti dviejų ar 
daugiau butų namą. Skambin
ti 425-7160. 

(sk) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

x Kviečiame visus dalyvauti 
Pasaulio Lietuvių Centro ge
gužinėje, sekmadienį, liepos 
17 d. 12 v. p.p. Centro kieme, 
511 E. 127 St., Lemonte. Bus 
skanaus maisto, šaltų gėrimų ir 
smagių žaidimų Aplankykite 
pastatą, susipažinkite su pro
jektu ir pasidžiaukite gražioje 
gamtoje. 

(ak) 

x Prisimenant ligonius, bus 
laikomos šv. Mišios Marijonų 
koplyčioje šį šeštadienį, liepos 
16 d., 2 val.p.p. Šv. Mišias laikys 
kun. Antanas Nockūnas, MIC, 
ir kun. Antanas Švedas, MIC. 
Kviečiami visi ligoniai ir li
gonių artimieji už juos pasimels
ti. 

x Adv. S a u l i u s K u p r y s 
atstovauja Lietuvos Vyčių cen
tro valdybai vyskupo P. Balta
kio pastoracinėje taryboje. Šioje 
taryboje jis buvo išr inktas 
parapijų komisijos pirmininku. 

x A.a. Kazimiero Baltra-
maičio rinkiniai šiuo metu yra 
vežami į Litunistikos tyrimo ir 
studijų centrą, kur bus nuolat 
laikomi bei saugojami. Lietuvių 
kultūros puoselėtojas bei LTSC 
bendradarbis a.a. Kazimieras 
Bal t ramai t i s t va rk inga i 
sukaupė medžiagos apie lie
tuvių meną bei lietuvius meni
ninkus. Netrukus LTSC išleis 
seriją knygų apie Lietuvą II 
pasaulinio karo metu, kurių 
redaktorius buvo Kazimieras 
Bal t ramai t i s . Vėliau bus 
plačiau rašoma apie jo darbus. 

x ALRK federacijos sveiki
nimus ir jungtinę dovaną nau
jam lietuvių kardinolui Vincui 
Sladkevičiui Romoje perdavė 
Juozas Polikaitis, Ateitininkų 
fed. vadas. Prie Kata l ikų 
federacijos dovanos prisidėjo 
Katalikų federacijos Chicagos 
apskritis, federacijos katalikų 
akcijos fondas, Katalikių Mote
rų sąjungos centro valdyba, Lie
tuvių Katalikų susivienijimo 
fondas, Kata l ik ių Moterų 
sąjungos Chicagos apskritis ir 
Nekalto Prasidėjimo parapija. 
Kitos organizacijos betarpiškai 
įteikė savo dovanas. 

x Agr . J u r g i s Š k l ė r y s 
sunkiai serga ir yra paguldytas 
Šv. Kryžiaus ligoninės sveika
tos atgavimo skyriuje. 

x Andrius Kirklys, šiais me
tais baigęs gimnaziją, laimėjo 
Internship su National Air and 
Space Muzeum. Vieną mėnesį 
dirbs Smithsonian institute 
Washington, D.C. Gyvens Geor
ge Washington universiteto 
studentų bendrabuty. Visos 
išlaidos: kelionės ir pra
gyvenimo bus jam apmokėtos. 

x Kun. J . Grabys, VVater-
vliet, N.Y.. Jonas Banionis, 
Hartford. Conn., Alfonsas Baliū-
nas, Euclid, Ohio, Juozas Mas-
teika, Linden, N.J., B. Kondra-
tas, Quaker Hill, Conn., Julia 
Druseikis, Rochester, N.Y., Ed-
ward Shilling, Racine, Wisc, 
George Ciparis. Rodney, Ont., 
Kanada, Alfonsas Ileikis. Day-
tona Beach, Fla., kiekvienas 
atsiuntė po 10 dol., auką, pra
tęsdamas prenumeratą ar ki
tomis progomis. Labai 
dėkojame. 

x J . Švedas, St. Petersburg 
Beach, Fla.. atsiuntė „Draugo" 
paramai 20 dol. Labai dėkojame 
už rėmimą lietuviško žodžio. 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

Csk) 

x Vl-tasis Brighton P a r k o 
lietuvių festivalis įvyks liepos 
15, 16, 17 d., t.y. penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį Brigh
ton Parke tarp 43 ir 47 gatvės, 
S. Western bulvare. Brighton 
Parko Lietuvių namų savininkų 
draugija praneša, kad šis festi
valis bus daug didesnis ir 
įdomesnis, negu pernykštis. 
Jame bus daug gražios muzikos, 
įvairių valgių, visokių meno iš
dirbinių, įvairiausių žaidimų ir 
karuselės vaikams. Kviečiame 
visus festivalyje skaitlingai 
dalyvauti. Informacijai skam
binti 847-0664 a rba 436-6340. 

(flk) 

x V i d m a n t a s ir Nijolė 
Raišiai, sūnus Viktoras, Mercer 
Island, Wa„ grįždami iš Lie
tuvių tautinių šokių šventės 
Kanadoje buvo sustoję Chicago
je, aplankė dukrą, kuri čia 
gyvena ir dirba, lankėsi 
„Drauge" ir pasirinko įvairių 
lietuviškų leidinių už 211.95 
dol. 

x Vy tau t a s Krasauskas , 
Hickory Hills, 111., „Draugo" 
garbės prenumerator ius , 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x J o n a s Paliulis, Water-
bury, Conn., parėmė „Draugą" 
20 dol. auka ir pratęsė 
prenumera tą vieneriems 
metams. J. Paliulį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x J u o z a s Ž i l i on i s , Cle-
veland, Ohio, mūsų garbės 
prenumeratorius, buvęs artimas 
bendradarbis, vienas iš didžiųjų 
lietuviškos knygos platintojų, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo visą šimtinę. Nuoširdus 
ačiū. 

x J advyga P o š k a iš Chica
gos, 111., lankėsi „Drauge", pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. J. 
Pošką įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x A. Mackevičius , Dievo 
Motinos parapijos knygyno 
vedėjas, Cleveland, Ohio, už 
parduotas „Draugo" knygas at
siuntė 208.02 dol. ir dar daugiau 
užsisakė. 

x Adolfas Baliūnas, Riviera 
Beach, Fla., mūsų nuoširdus 
„Draugo" rėmėjas, po žiemos 
atostogų grįžo į Chicagą, pakeis
damas dienraščio siuntinėjimo 
adresą, pridėjo 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Juozas Makštutis, 
Palos Hts., 111., Ignas Ruginis, 
Cicero, 111., Stasys Dargis, Oak 
Lawn, 111., Alfonsas Žebrauskas, 
Rhinelander , W i s c , Irena 
Morkūnas, Toronto, Kanada, V. 
J. Prikockis. Kirtland, Ohio, 
Gražina Paegle, Marion, Ind., 
pratęsdami „Draugo" prenu
meratą, kiekvienas pridėjo po 
10 dol. Nuoširdus ačiū. 
x V y t a u t a s A u š r o t a s , 

Weston. Ont., Kanada, Lith. 
Martyrs' Church Parish Libra-
ry, „Draugo" artimas bendra
darbis, už parduotas „Draugo" 
knygas atsiuntė 806.04 dol. 
Laiške rašo, kad per Kultūros 
kongresą, kuris buvo Toronte, 
pavyko parduoti įvairių leidinių 
už daugiau kaip 1000 dol. V. 
Aušrotas yra vienas iš didžiųjų 
lietuviškos knygos platintojų ir 
jos mylėtojų. 

x DRAUGO gegužinei (pik 
nikui) reikalingi daiktai laimė
jimams. Renginių komisija 
nuoširdžiai prašo DRAUGO 
skaitytojų bei rėmėjų paaukoti 
įvairių daiktų arba bent mažą 
piniginę premiją tam tikslui. 
Dovanos priimamos iki liepos 
22 d. DRAUGO administraci 
joje. 4545 W. 63rd St., tel. 
585-9500 nuo 9 vai. ry to iki 
4:30 v. p.p. Taip pat jas galima 
įteikti renginių komisijos na
riams. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame ir kviečiame visus 
dalyvauti gegužinėje liepos 24 
d., sekmadienį, Marijonų sode 
prie DRAUGO. 

(sk) 
x Ieškoma nerūkantys vyr. 

amžiaus pensininkė arba pen-
s in inkas gyventi su vyr. 
amžiaus vyru jo nuosavuose 
namuose Marquette Parke. Tel. 
469-9463. 

(sk) 
x Dr. Kastytis J u č a s , der 

matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, liepos 
16 d. šioje programoje kalbės dr 
William Arnold apie skausmą ir 
artrito gydymą. 

(sk) 

„Žilvičio" tautinių šokių grupė „Varkijiečio" įkarštyje. Nuotr. Aro Lintako 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DR. GARŪNŲ JUBILIEJUS 

Dr. Onos ir dr. Albino Garūnų 
dukterys Rūta ir dr. Dalia liepos 
9 d. suorganizavo savo tėvų 30 
m. vedybinio gyvenimo jubilie
jaus minėjimą. Į Martiniąue res
toraną buvo sukviesti 125 
svečiai: giminės, tėvelių drau
gai, daugiausia gydytojai. Iš
kilmes pradėjo vyresnioji duktė 
Rūta, pabrėždama, kad tėveliai 
dukterims buvo geriausi drau
gai. Dėkojo atvykusiems ir 
paprašė prel. J. Prunskį sukal
bėti maldą, po kurios buvo gerai 
paruošta vakarienė. 

Jubiliatų duktė dr. Dalia 
papasakojo, kaip buvo suor
ganizuota ši iškilmė, siekiant 
tėvams sudaryti staigmeną. Dr. 
A. Ruibienė, dr. Ant. Razma ir 
dr. K. Pemkus pasveikino sve
čių ir „Gajos" bei „Fraternitas 
Lithuaniae" vardu ir įteikė do
vaną — dailininko V. Llardo 
keramiką „Romeo ir Julia". Dr. 
Teresė Kazlauskienė pasveiki
no jubiliatus — savo krikšto 
tėvus, įteikdama savo šeimos ir 
giminių dovaną. Iš Lietuvos dr. 
A. Garūnas gavo brolio atsiųs
tas dvi dailias tautines juostas. 
Svečiai vaišinos gausiais kepi
niais. Vyko šokiai, grojant „Ai
do" orkestrui. 

J . Daugi. 

65 METŲ MINĖJIMAS 

Žmogus amžiaus saulėlydyje 
gyvena atsiminimais, prisimi
nimais ir minėjmais. Ir mes, 
buvę Panevėžio gimnazijos 
mokiniai, 1988 metų birželio 23 
dieną minėjome 65 metų gimna
zijos baigimo sukaktį. 

Kun. Vytautas Bagdanavi-
čius Marijonų koplyčioje atlai
kė Mišias už mirusius klasės 
draugus, drauges ir mokytojus. 
Po mišių pas klasės draugę 
Koste Konkulevičiūte-Štuo-
pienę, MD. vaišinomės, dali
nomės įspūdžiais ir prisimi
nimais iš gimnazijos laikų. 

Iš 40 1923 metais baigusiųjų 
Panevėžio gimnaziją abi
turientų laisvame pasaulyje 
belikome tik šeši. Kviestį į „są

skrydį" atsiliepė keturi iš 
Chicagos: Albina Dumbrienė, 
Amelija Baleišienė, Koste 
Štuopienė, MD, ir inž. Kazys Pa
bedinskas. Petras Babickas, 
gyvenantis Rio de Janeiro, Bra
zilijoj, ir Bronė Švipai-
tė-Šimkienė Santa Monikoj,dėl 
tolimos kelionės į minėjimą 
neatvyko. 

Minėjimus ruošėme kas pen
keri metai. Dievo valioje ar be
sulauksime 70 metų minėjimo. 

K. Pabedinskas 

PALAIDOTAS 
PASKUTINIS SAVANORIS 

Liepos 9 d. palaidojome pasku
tinį Ciceroje gyvenusį Lietuvos 
kariuomenės savanorį-kūrėją 
Cicero šaulį a.a. Stasį Bikulčių, 
o taip neseniai jų buvo 7, paskui 
5, pereitais metais dar 2, o 
dabar iškeliavo ir paskutinis. 

A.a. S. Bikulčius buvo gimęs 
ir augęs gražiausiame Lietuvos 
kampelyje — Zarasų krašte. 
Kilus kovoms dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės, savanoriu 
išėjo ginti savo krašto ir grįžo 
garbingai atlikęs pareigas 
tėvynei. Vedė taip pat Zarasų 
krašto mergaitę ir labai gražiai 
šeimje sugyveno. Išaugino 6 
sūnus. 

Lietuvoje tarnavo pasienio 
policijoje ir jam teko saugoti 
prof. A. Voldemarą, kai šis buvo 
ištremtas į Zarasus. 

Liepos 8 d. Butkaus-Petkaus 
koplyčioje jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas ir centro valdybos 
narys Juozas Mikulis pravedė 
atsisveikinimą, kuris pirmas 
šaulių vardu ir kalbėjo. Sava-
norių-kūrėjų vardu atsisveikino 
Tamulis. Altos Cicero skyriaus 
pirmininkas A. Juškevičius, 
Balfo — dr. Bronė Motušienė ir 
Lietuvių Bendruomenės Aldona 
Prapuolenytė, kuri ypatingai 
gražiai velionį apibūdino, nes jo 
namuose gyveno. 

Prie karsto buvo pastatytos 
Lietuvos, savanorių-kūrėjų ir 
Cicero jūrų šaulių vėliavos ir 
karstas pridengtas Lietuvos 
tautine vėliava, kuri po lai
dotuvių buvo įteikta sūnui jūrų 

šauliui Broniui. Prie karsto 
vakare ir iš ryto Cicero jūrų 
šauliai stovėjo garbės sargyboje. 
Gedulingas pamaldas atlaikė 
kun. A. Rutkauskas, kuris paly
dėjo ir į amžino poilsio vietą. Per 
pamaldas giedojo solistas A. 
Brazis. 

Po laidotuvių, sugiedojus Lie
tuvos himną, visi dalyviai buvo 
paprašyti pietų. 

S. Paulauskas 

IŠARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Andrius Margus Mikuc
kis, Vaidilutės ir Algimanto 
Mikuckių sūnus, buvo pakrikš
tytas birželio 4 d. prel. Vinco 
Bartuškos Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje Los Angeles. 
Krikšto tėvai buvo Gailė Rad-
venytė ir Rimas Butkys. Jau
nuoju krikščionimi džiaugiasi 
seneliais tapę Birutė Butkienė 
ir Ona bei Vaclovas Mikuckiai. 

— Birutės Markevičiūtės ir 
Zenono Tumosos moterystė 
buvo palaiminta Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Los Angeles, Cal. 
Moterystę palaimino prel. V. 
Bartuška. Vestuvinės vaišės 
buvo Lietuvių Tautiniuose 
namuose. 

— A. a. Laura Anna Almi-
nienė, 45 metų amžiaus, mirė 
gegužės 8 d. Los Angeles. Iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
buvo palaidota Holy Cross kapi
nėse. Nuliūdime liko vyras Min
daugas, sūnus ir dukra. 

— Muz. Nyolė Ulėnienė va
saros metu išvyksta į Europą 
pasitobulinti muzikoje, pasi
klausyti paskaitų iš muzikos ir 
dalyvauti Saltzburgo Mozarto 
koncertuose. Ji važiuos į Vieną, 
iš ten su muzikų grupe į 
Budapeštą ir į Jugoslavijos 
Dobrovniką. Austrijoje ilgesnį 
laiką dar bus Eisenstadte prie 
Vienos. 

Australijos Jaunimo kongreso darbininkai. Iš kairės: Virginija Bruožytė, 
Tomas Zdanius. Zita Prašmutaitė ir Arūnas Bruožis. 

CHICAGOS ŽINIOS 
PARAMA MIESTO 
PENSININKAMS 

Chicagos miesto taryba nu
sprendė užt ikrint i sveika
tingumo paramą 16,000 miesto 
pensininkų. Tai pareikalaus 
apie 18.3 mil. dol. ir dėl to gali 
būti pakelti nuosavybės mokes
čiai. 

ZOOLOGIJOS SODE 

Cook apskri t is leido 
Brookfield zoologijos sodui 
pakelti įėjimo mokestį iki 3 dol. 
doi.. tačiau zoologijos sodo 
administracija nutarė tuo 
leidimu nepasinaudoti, o įėjimo 
bilietą tepabranginti 25 et. 

12 ATOMINIŲ JĖGAINIŲ 

Karščiuose vėsinimui Chica
goje tiek daug elektros sunau
dojama, kad Commonwealth 
Edison bendrovė paleido darban 
visą 12 turimų atominių jėgai
nių. 

HUANIA 

— J a n i n a R u k š ė n i e n ė 
suruošė gražų pagerbimą savo 
vyro a.a. Gedimino dešimties 
metų mirties sukakties proga. 
Išvakarėse jis buvo prisimintas 
lietuvių radijo valandėlėj, o 
sekmadienį, birželio 26 d., 
pamaldomis, jos gėlėms išpuoš
toj Šv. Kazimiero bažnyčioj. 
Pasimelsta priėjo kapo, o Taut. 
namuose prie gausių vaišių 
prisiminimą pravedė VI. Pažiū
ra. Velionio praeitą kelią 
nupasakojo A. Mažeika, Bern. 
Brazdžionis ir K. Karuža. Jo 
atminimui įamžinti Liet. Fonde 
dalyviai suaukojo 550 dol. J. 
Činga, nustebintas gausiomis 
aukomis, pasidžiaugė, jog šeima 
jau ir taip yra fondo tūkstanti
ninkai. Pabaigoj Janina pa
dėkojo pagelbėjusiems ir dalyva
vusiems a.a. vyro pagerbime. 

— Laimutė Graužin ienė , 
buv. Lietuvos įgal. min. Pietų 
Amerikai dr. K. Graužinio 
žmona, mirė birželio 23 d. San
ta Monikoj. Ji buvo baigusi teisę 
St. Batoro universitete Vilniuj 
ir pokario metais daug padėjo 
savo vyrui. Atvykusi iš P. 
Amerikos su dviem dukrom čia 
kurį laiką dirbo, bet paskutinį 
laiką sirguliavo ir buvo reika
linga nuolatinės priežiūros. 
Liko sesuo literatė Gražutė 
Sirutienė ir trys dukterys, kurių 
jauniausia atvyko laidotuvėms 
iš Argentinos. 

— Apreiškimo parapi jo j 
Marijos metų uždarymas bus 
rugsėjo 14 d. Brooklyne. Tai vie-
nintelis Marijos metų pa
minėjimas New Yorke ir jo 
apylinkėse. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

Pavergtųjų tautu demonstracija prieš Sovietų Sąjungos okupacija Chic;iK<>s miesto centre. 
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