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Armėnai baigė streiką

„LKB Kronika, Nr. 75

(Tęsinys)

„Jei bus nusileista armėnams,
teks nusileisti ir kitoms tautybėms»»

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

Iš „Kronikos" archyvo
Baudžiamoji byla Nr. 15678
1. Vasario 24 d. Apklausa išvažiavo į Krokuvą ir iki 1921
pradėta 11 vai. ir baigta 17 vai. m. dirbo Tėvų jėzuitų leidyklo
je, kuri leido katalikiškas kny
Užrašyta biografija:
gas ir žurnalus lenkų kalboje.
Lankė Lieplaukės rusų pra 1921 m. išvyko į Belgiją, k u r
dinę mokyklą. 1901 metais bai Antverpene, Aukštosios komer
gė progimnaziją Palangoje. cijos instituto internate, dirbo
Įstojo į K a u n o
K u n i g ų auklėtoju, dėstė rusų kalbą,
seminariją. Po 1.5 metų mokslą 1923 metais grįžo į Lietuvą ge
nutraukė ir 1903 m. pradžioje gužės 23 d. Iki 1930 metų pro
išvyko į Austriją, 1903 m. kovo fesoriavo Kauno Kunigų semi
3 d. įstojo į Jėzuitų ordiną. narijoje — dėstė lotynų kalbą,
Lenkų provincijos lėšomis baigė pasaulinę istoriją ir kt. Nuo
gimnaziją ir 1909 metais Popie 1930 m. iki 1936 m. Šv. Ignaco
žiškojo universiteto filosofijos bažnyčios Šiauliuose rektorius,
fakultetą Krokuvoje.
gyveno Šiauliuose Vilniaus 245.
Iki 1913 metų dėstė rusų Nuo 1936 m. balandžio 21d. iki
kalbą ir literatūrinį giedojimą 1941 m. — jėzuitų provincijos
Chirovo didžiojoje jėzuitų gim Lietuvoje provincijolas. Rezis
nazijoje (Austrijoje). 1913 m. tencija buvo Kaune prie jėzuitų
išvyko į Angliją, Gastinge įstojo Šv. Pranciškaus Ksavero bažny
į Popiežiškojo universiteto teolo čios. Nuo 1942 metų žiemos iki
gijos fakultetą.
1915 m. 1944 m. rugpjūčio mėnesio
įšventintas į kunigus. 1917 m. gyveno Pagryžuvyje, dėstė
baigė teologijos fakultetą. Iki filosofiją. Nuo 1944 m. iki 1948
1918 m. vasaros Kanterbure m. rugpjūčio 20 d. buvo Šiaulių
mokėsi asketikos, atliko tercia- Šv. Ignaco bažnyčios rektorius.
tą. 1918 m. vasarą atvyko į Lon Vėliau Telšių vyskupijos valdy
doną ir vėl metus privačioj tojas J. Juodaitis, jo prašymu,
studijoj specializavosi filosofijo skyrė dirbti į Ukrėnus, Mažei
je. 1919 m. iš Anglijos atvyko į kių apskrityje, Židikų valsčiuje,
Lietuvą ir dėstė Kauno Kunigų o po to į Varlaukį.
seminarijoje filosofiją, fiziką, li
(Bus daugiau)
teratūrinį giedojimą. 1920 m.

Iranas padėtų, jei Amerika
grąžintų turtus
W a s h i n g t o n a s . — Prez.
Reaganas pasakė, jog, kai dabar
Irano Užsienio reikalų minis
teris yra atvykęs į Jungtines
Tautas New Yorke, Amerika
yra pasiruošusi diskutuoti pa
grobtųjų amerikiečių likimą
Libane, jei Irano vadai nori ir
gali šiame reikale padėti.
Administracija šiuo pareiš
kimu norėjo sudaryti palankią
atmosferą, kurioje galėtų vykti
pokalbiai. Baltieji rūmai sako,
jog Amerikos atstovas galėtų
susitikti su Irano Užsienio
reikalų ministeriu Ali Velayati,
jei to pageidautų Irano vyriau
sybė ir jei jis būtų įgaliotas
kalbėtis. Velyati šiuo metu veda
pasitarimus New Yorke su
Jungtinių Tautų generaliniu
sekretoriumi karo paliaubų rei
kalu.
Sekančią dieną atsiliepė Irano
oficialus asmuo, pats Irano
parlamento speakeris ir vyriau
sias ginkluotųjų pajėgų vadas
Hojatoslam Hashemi Rafsanjani, kuris pasakė, jog Iranas
galėtų padėti pagrobtųjų
amerikiečių i š l e i d i m u i iš
Libano, jei Amerika sugrąžintų
čia laikomus Irano t u r t u s .
Iranas panaudotų savo įtaką
išspręsti pagrobtųjų problemą.
Šią sugestiją Amerika tuojau
pat atmetė.

čiai, bet kita dalis tebelaikoma
Amerikos bankuose.
Valstybės departamentas
atsakė į Irano reikalavimą, kad
t a i visiškai
nepriimtina.
Amerika daug kartų pasakė, jog
pagrobtųjų atveju nebus daro
ma jokių nuolaidų. Baltųjų
rūmų spaudos sekr. Marlin Fitzwater painformavo spaudą, kad
Iranas gerai žino Amerikos nu
sistatymą, ir jei jie nori geresnių
ryšių, jie patars Libanui paleisti
amerikiečius.
Klausimas Hagos teisme
Irano turtą Amerikoje sudaro
ne vien tik pinigai, bet ir
ginklai, jų sudedamosios dalys,
kuriuos nupirko šachas. Tie da
lykai niekada nebuvo nusiųsti
Iranui. 1981 m. Amerika grąži
no 8 bil. dol. Valstybės depar
tamentas yra nusistatęs, kad to
turto klausimą turi išspręsti
tarptautinis tribunolas Hagoje.
Iranas paskutiniu metu
atnaujino diplomatinius ryšius
su Prancūzija ir su Kanada. Ne
žiūrint šių pareiškimų, diplo
matai mano, kad bus pagerinti
Amerikos ryšiai su Iranu gal
būt kitais metais arba kai
pradės veikti karo paliaubos.

Jokių nuolaidų už
pagrobtuosius

Naleido pasimatyti
su broliu

Irano piniginiai indėliai Ame
rikoje laikomi nuo 1979 m. Prez.
Carteris sustabdė jų išmokėjimą
po to, kai Iranas okupavo Ame
rikos ambasadą ir tada laikė
daugiau kaip 50 amerikiečių
nelaisvėje. 1981 m. buvo dalis
pinigų išmokėta, kai buvo pa
leisti iš ambasados amerikie

— Vilnius. LIC žiniomis, Nijo
lė Sadūnaitė, viena iš Petro
Gražulio gynimo komiteto stei
gėjų, praneša, kad Pravieniškių
lagerio viršininkas Arlauskas
nedavė pasimatymo kun. Kazi
mierui Gražuliui su kalinamu
broliu Petru Gražuliu. Pulk.
Arlauskas tvirtinęs, kad kun.

Jungtinių Tautų Generalinis sekretorius Javier Perez de Cuellar, kairėje, pirmojo posėdžio metu
su Irano užsienio reikalų ministeriu Ali Akbar Velayati, trečiuoju iš dešinės, Jungtinėse Tautose,
New , r orke.

Panamos planas pasmerktas
nepasisekimui

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Vengrijos Komunistų par
tijos vadas ir prezidentas Karoly Grosz buvo priimtas preziden
to Reagano Baltuosiuose rū
muose ir čia jie kalbėjosi eko
nominiais klausimais.
— Irako kariuomenė įžengė
giliai į Irano teritoriją ir laiko
užėmusi didelį žemės ruožą, kai
tuo pačiu metu New Yorke
vyksta karo paliaubų pasita
rimai. Vakarų diplomatai
mano, jog Irakas tai daro todėl,
kad „galėtų vesti derybas iš
geresnių pozicijų". Paskutiniu
metu Iranas visur pralaimėjo
prieš Irako kariuomenės
puolimus.
— A m e r i k o s dirigentas
Atsisako sumokėti
Leonard Bernstein dirigavo
duoklę
Maskvos Gorkio parke tarptau
tiniam
jaunimo orkestrui ir iš
Washingtonas. — Prez. Rea
klausytojų
susilaukė dešimties
ganas pasakė Jungtinių Tautų
sekretoriui Javier perez de minučių plojimų.
— Austrijoje prez. Kurt
Cuellar, kad Amerika nemokės
467 mil. dol., kuriuos turi sumo Waldheim atidarė 66-ji Salzkėti tai tarptautinei organiza- burgo festivalį, į kurį paprastai
cijail jei nebus padaryta prog suvažiuoja turistai iš viso pa
reso jos administracijoje, ją saulio pasiklausyti tarptautinio
perorganizuojant. Admininstra- masto koncertų.
cija norėtų išmokėti tą sumą,
— Nikaragvos partizanų
bet negali, kadangi praėjusiais Contras vienas iš politinių
metais Kongresas priėmė vadų, Alfredo Cesar, pareiškė,
įstatymą nemokėti tų pinigų tol, jog jis tiki, kad nauji pasitari
kol nebus pertvarkyta Jungti mai su sandinistų atstovais pra
Pasiskelbė, ką mano slaptai nių Tautų administracija, kaip
sidės kitą mėnesį, nežiūrint
daryti
kad buvo sutarta 1986 m.
naujų direktorių išrinkimo,
Kongresas jau 3 metus atsisa kurie yra daugiau konservato
Iš turimų žinių neaišku,
kokios formos bus ta akcija prieš ko išmokėti Jungtinėm Tautom rių nusistatymo.
Panamos valdytoją Noriegą, priklausančią sumą. Amerika
—Vietnamo ir Cambodijos
kuris išsilaikė Panamoje, nežiū reikalauja pakeisti Jungtinių partizanų atstovai pirmą kartą
rint ekonominių sankcijų ir Tautų biudžeto priėmimo būdą, pradėjo derybas nuo to laiko, kai
prieš jį iškeltos narkotikų pre sumažinti personalą ir nepra 1978 m. gruodžio mėnesį
kybos bylos, kas pastatė Ameri ilginti jų tarnybos laiką ilgiau Vietnamas užpuolė Cambodiją.
kos administraciją į nepatogią kaip dvejus ar trejus metus ir Vietnamas pažadėjo išvežti savo
situaciją. Šių metų pradžioje sumažinti Sekretariato persona- kariuomenę iki šių metų
Valstybės departamentas norėjo lą. Yra žinoma, kad Jungtinių pabaigos.
Tautų personalas yra per daug
pradėti agresyvius veiksmus ir,
— Washingtone Valstybės
didelis, o kai kurie tarnautojai
kad Delvalle vėl pradėtų
departamentas
pranešė, jog
užsiima ir špionažu.
vadovauti iš amerikiečių bazės,
Angolos taikos planas nedrau
tačiau t a s planas vėliau buvo
Mirė kun. P. Bernotas džia siųsti Amerikai ginklus ir
atmestas. Kongreso šaltiniai
amuniciją Angolos partizanams,
praneša, kad jie abejoja ir šio Okupuotoje Lietuvoje. Kaune kurie kovoja prieš sovietų
liepos 12 d. mirė a.a. kun. palaikomą vyriausybę LuandoP e t r a s Bernotas. Žemaičių jeGražuliui neleis su Petru Naumiesčio altaristas. Velionis
— Lisabonoje kiekviena poli
pasimatyti be rugsėjo mėnesio. palaidotas Žemaičiu Naumies tinė partija yra už tai, kad būtų
Bet, pasak kun. Gražulio, virši tyje liepos 18 d. Tai jau dešimtas perrašyta Portugalijos konsti
ninko laikysena demonstraty okupuotoje Lietuvoje ir ket tucija, kuri yra palanki komu
viai pasikeitė — jau kalba be virtas Telšių vyskupijoje šiemet nistams.
jokio koliojimosi, kalboje nėra miręs kunigas.
— Amerikos piliečių laisvių
neapykantos, net teigęs, kad
unija kreipėsi į Apeliacinį teis
jam visi kaliniai vienodi ir, kad
— Paryžiuje buvęs Irano mą Washingtone, prašydama
prieš Petrą nieko neturi. Anot premjeras Mehdi Bazargan nutraukti užvestą bylą prieš
Sadūnaitės, taip nieko tikslaus paskleidė atvira laišką, ku pulk. Oliver North ir kitus du
nežinoma apie dabartinę Petro riame rašo, kad ayatola Cho- asmenis, kaltinamus už par
Gražulio fizinę būklę, dėl kurios meini, 88 m. amžiaus, yra tikras duotų ginklų gauto pelno
iškilo tarptautinė akcija, nes despotas ir palaiko slaptus pervedimą Nikaragvos laisvės
kontaktas su juo nutrūkęs.
kovotojams.
ryšius su Izraeliu.

Washingtonas. — „Washingtono Posto" pranešimu, prez.
Reaganas pasirašė slaptą raštą,
kuriuo leidžiama veikti, kad
būtų pašalintas Panamos dikta
torius Antonio Noriega, ir tuoj
pat painformavo Kongresą ir
atstatytąjį Panamos prezidentą
Eric Artūro Delvalle apie šią
veiklą.
Gerai informuoti šaltiniai taip
pat praneša, jog nemanoma, kad
bus naudojama karinė jėga. Ad
ministracijos
vyresnieji
pareigūnai atsisako ką nors
datigiau apie tą planą pasakyti.
Atrodytų, kad tai yra daugiau
psichologinis karas, nesiimant
kokių nors fizinių veiksmų.
Senato ir Atstovų rūmų
žvalgybos komitetai buvo pain
formuoti apie pradėtą akciją.
Baltųjų rūmų oficialus parei
gūnas pasakė, jog prez. Reaga
nas liepos 15 d. telefonavo
Panamos prezidentui Delvalle,
kuris šiuo metu yra New Yorke
sveikatos reikalais. Jis buvo
gen. Noriegos prievarta paša
lintas vasario mėnesį; Amerika
to pašalinimo nepripažįsta ir
laiko teisėtu Panamos prezi
dentu.

naujo plano pasisekimu.
Kaip žinoma, gen. Noriega
atmetė Amerikos planą išvykti
iš Panamos, nors Amerika ir
atsisakytų prieš jį kaltinimų. Po
to Amerikos administracija ne
turėjo jokio kito plano, ką toliau
daryti su Noriega. Panama,
nors ir maža valstybėlė, bet yra
gyvybinės reikšmės,nes ten yra
Panamos kanalas, reikalingas
laivų susisiekimui.
Vakarų Europos spauda stebi
si šiuo Washingtono pareiš
kimu, kuris esąs pasmerktas iš
anksto nepasisekimui.

Maskva. — Armėnai baigė du
mėnesius užtrukusį generalinį
streiką, kuris Sovietų Sąjungoje
laikomas pačiu pavojingiausiu
įvykiu, kai Gorbačiovas perėmė
Komunistų partijos generalinio
sekretoriaus pareigas.
Žurnalistai ir Komunistų par
tijos oficialūs pareigūnai
Stepanakert mieste, Nagorno Karabacho regijono sostinėje,
pranešė telefonais, kad fabrikai
ir krautuvės vėl atsidarė ir
pradėjo veikti susisiekimas,
kuris buvo nutrauktas gegužės
mėnesį. Armėnų gyventojai
žurnalistams pasakojo, jog kova
už prisijungimą prie autono
minės Armėnijos nėra baigta,
tačiau, kai Maskva griežtai
pasipriešino, tik tada paaiškėjo,
kad streikas yra neefektinga
priemonė pasiekti jų tikslui.
Armėnų poetas Paruir Sevak
yra parašęs poemą". Tu negali
pramušti sienos su galva", tad
šie žodžiai buvo naudojami
įtikinti žmonėms, prašant juos
baigti streiką, pasakojo armėnai
žurnalistams.
Gorbačiovo laimėjimas
Streiko pabaigimas buvo
didelis Gorbačiovo laimėjimas,
kuris paklausė savo konservaty-

Vėl leido išleisti
laikraštį
Managva. — Nikaragvos san
dinistų
Vidaus
reikalų
ministerija vėl leido pradėti
spausdinti prieš 15 dienų
uždarytą „La Prensa" laikraštį,
kuris savo puslapiuose aprašė
demonstracijas ir jų metu įvy
kusias riaušes, kai policija pra
dėjo areštuoti protestuotojus
prieš vyriausybę. Bet Vidaus
reikalų ministeris išleido pa
reiškimą po pasitarimų su
laikraščio vadovybe, kad jo
leidėjai nuolatos nesilaiko tau
tos įstatymų. Sandinistai dabar
suspendavo radijo žinių pro
gramas. Visoms žinioms yra
cenzūra, bet ,,La P r e n s a "
laikraščio leidėja pasakė, kad ji
nekreips dėmesio į cenzūrą ir
spausdins tai, kas Nikaragvos
žmonėms būtina žinoti ir apie
sandinistų darbus.

Atleidžia iš darbų
Maskva. — Maskvos radijas
pranešė, kad, kai buvo pradėtos
Gorbačiovo pasiūlytos reformos
modernizuoti industriją ir keisti
fabrikų atskaitomybę, maždaug
milijonas darbininkų buvo
atleista iš darbų. Valstybinis
radijas sako, kad tie atleistieji
tikrai gaus darbus kitose srity
se, kur vyriausybė vadovauja
naujų darbų suplanavimui. Nuo
to laiko, kai Gorbačiovas buvo
paskirtas Komunistų partijos
viršininku 1985 m. kovo
mėnesį, jis pradėjo propagandą
už ekonomijos sumoderninimą,
padidinimą produkcijos ir biu
rokratijos sumažinimą. Komu
nistų partijos dienraštis „Pravda" apskaičiavo, kad per būsi
muosius 12 metų bus atleista iš
darbų dar 16 milijonų žmonių.
Nors tai ir kenkia Gorbačiovo
asmeniniam populiarumui,
tačiau tai būtina sovietų eko
nomijai.

viųjų partijos narių patarimo
nenusileisti. Jis šiuo atveju
surizikavo prarasti pasitikėjimą
armėnuose ir kartu savo inte
ligentijoje, perduoda Reuterio
žinių agentūra savo pokalbius
su sovietų inteligentais. Gor
bačiovas sutiko su tais aukštai
siais partijos pareigūnais, kurie
sakė: „jei b u s n u s i l e i s t a
armėnams, tada teks nusileisti
ir kitoms tautybėms Sovietų
Sąjungoje".
Sovietų Aukščiausias prezi
diumas liepos 18 d. nusprendė,
kad Nagorno - Karabacho sri
ties perleidimas Armėnijai yra
visiškai negalimas. Prezidiu
mas pasiuntė ginkluotą kariuo
menę, kad įvestų tvarką į tą
sritį. Be to, prezidiumas sudarė
komisiją, kuri atvyko vietoje
ištirti armėnų reikalavimus —
jie sakosi esą Azerbaidžano
išnaudojami ekonominiai ir kul
tūriniai.
Kova nebaigta...
Nagorno - Karabacho parti
jos pirmininkas, kuris buvo už
susijungimą su Armėnija, pats
kreipėsi per televiziją į gyven
tojus, prašydamas, kad jie su
grįžtų į normalų gyvenimą ir
pradėtų dirbti. Televizijoje buvo
parodyti vaizdai, kaip policija
pas streikuotojus ieško ginklų,
o kareiviai tikrina pravažiuo
jančias mašinas.

Paruir A. Airikyan. vienas svar
biausių armėnų teisių kovotojų,
kuriam sovietai atėmė pilietybe ir
tremia j užsienį. Kremlius teiravosi
Amerikos ambasadoje, ar Amerika
priimtų jį.

Visa ši sritis nuo vasario
mėnesio buvo uždaryta užsienio
žurnalistams. Sovietų parei
gūnai aiškino, kad tai buvo
daroma norint apsaugoti Va
karų žurnalistus nuo sužeidimų
ir kad jie neragintų tęsti kovą
už prisijungimą. Armėnų disi
dentai pranešė
Maskvos
disidentams, kad armėnai yra
dar labiau nusistatę prieš rusus
ir prieš atsiųstą kariuomenę,
bet šį kartą neturėjo kitos
išeities, kaip tik baigti streiką
ir grįžti į darbus, nors nuotaika
tebėra įtempta.
KALENDORIUS
Liepos 29 d.: Olavas, Morta,
Feliksas, Beatričė, Mantvydas,
Jundilė.
Liepos 30 d.: Petras Auksažodis, Abdonas. Bijūnas, Judita,
Jovilė. Radvile, Nortautas,
Donatilė.
ORAS
Saulė teka 5:40. leidžiasi 8:13.
Temperatūra dieną 97 1., nak
tį 76 1.
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Golfas
DVEJETŲ
TURNYRUI
CHICAGOJE
PASIBAIGUS

APŽVALGA

\ v

CALIFORNIJOS „BANGA"
dalyvauti ir IlI-se PLS Žai
dynėse, Australijoje. Jis pasi
ryžęs i Adelaidę atgabenti net
25 sportininkus; vyrų ir moterų
tinklinio komandas ir būrj
plaukikų, golfininkų bei
šachmatininkų. Vyrų tinklinio
komandą sudarys: Burokas, R.
ir A. J a r a š i ū n a i , Koklys,
Kulikauskas, Lizdenis, Norkus,
Petraitis, Polikaitis, Radvenis ir
Vilkas. Moterų komandoje žais:
D. Baumeraitė. A. Koklytė, D.
Janulaitienė. J. Jasaitienė,
Jonėnaitė, L. Reader, Tomkutė,
D. Rugienaitė ir K. Ziūraitė.
Komandos trenerė V. Kara
liene. Jei vyrų komanda bus tik
vidutiniška, tai moterų su
trimis žaidėjomis iš universitetų
komandų bus ypač stipri. Abi
komandos treniruojasi ir daly
vauja turnyruose.

Akimirka iš metinių sporto žaidynių t a r p D e t r o i t o „Kovo" ir N e w Yorko A L K
k r e p š i n i n k u . R u n g t y n e s laimėjo D e t r o i t o . . K o v a s " .

ARVYDAS SABONIS
LAUKIAMAS
AUSTRALIJOJE

Be tinklinio vyksta 3 šachma
Šių metų rugpjūčio 9-17 die
tininkai: Baltutis, Kulikauskas nomis Australijoje viešės garsio
ir V. Palčiauskas. Šis paskutinis ji Sovietų Sąjungos krepšinio
yra ir puikus lauko teniso rinktinė, kurios pagrindiniame
Didžiausias ir sėkmingiausias
žaidėjas, o šachmatuose yra sąstate žais net keturi Lietuvos
.Bangos"' pasirodymas buvo Ilaimėjęs korespondencinių geriausieji krepšininkai. Iš jų,
siose PLS Žaidynėse Toronte,
varžybų pasaulio meisterio du pagrindinius žaidėjus —
kai,,Bangos" sportininkai par
titulą, o priedo dar matematikos Valdemarą Chomičių ir Rai
sivežė net 15 medalių iš Iengv.
profesorius. Planuoja vykti ir du mondą Marčiulionį, mes jau
atletikos, golfo, plaukimo ir
plaukikai broliai Lileikiai, PLS turėjome progos pažinti, kada
šachmatų varžybų. Ten daly
žaidynėse Toronte laimėję jie, prieš gerą pusmetį, su ta
vavo ir „Bangos" moterų tink
aukso medalius.
pačia rinktine lankėsi ir žaidė
linio komanda.
Nenuostabu, kad ilgametis
Šis ,,Bangos" sąrašas gautas įvairiuose Australijos mies
klubo pirmininkas Algis Šėkas,
prieš gerą pusmetį — reikia tuose. Šį kartą sovietų rinktinė
atsikėlęs iš Australijos, nori
manyti, kad bus pasikeitimų. sustiprinta Rimu Kurtinaičiu ir
visai galimas dalykas, kad prie
jos
dar prisidės garsiausias, šiuo
III PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO
metu, pasaulio krepšininkas Ar
vydas Sabonis.-'karis tik ką
ŽAIDYNIŲ ŠACHMATŲ TURNYRAI
baigė ilgą gydymo kursą PortŽaidynių metu bus pravesti
Eiga: Trečiadieni, gruodžio lando mieste JAV-ėse ir yra
individualinis ir žaibo turnyrai, 28 d., 10 vai. r. registracija, bur pasiruošęs įsijungti į Sov.
kuriuose gali dalyvauti visi lie tų traukimas, lošimas pirmųjų Sąjungos rinktinę, kad tinka
tuviai, užsiregistravę ne vėliau dviejų ratų. 16:00 vai. Trečio mai pasiruošti artėjančiai
kaip 1988 m. gruodžio 28 d. 10 rato pradžia.
Olimpiadai Seoulo mieste.
vaJ ryto Chess Centre of S.A.,
Arvydas Sabonis yra užtik
Ketvirtadienį, gruodžio 29
10 Ranelagh St., Adelaide, kur d.
rintai pats geriausias krepšinio
vyks turnyras. Dalyvavimo mo
10:00 vai. ketvirto rato pra žaidėjas, kokį Lietuva yra bet
kestis — 10 dol. asmeniui.
kada turėjusi. Būdamas tik 22
džia :
Ginčus spręs paskirti turnyro
11:30 vai. penkto rato pradžia; metų amžiaus ir 2 metrų ir 12
teisėjai, kuriu sprendimas bus
cm ūgio yra pasiekęs fenomeni
galutinis.
16:00 vai. šešto rato pradžia. nį krepšinio žaidimo lygį,
Medaliai: aukso — pirmos kuriuo gėrisi milijonai krepšinio
INDIVIDUALINIS
vietos laimėtojui; sidabro — ant sirgalių ir profesionalinės
ŠACHMATU TURNYRAS ros vietos laimėtojui; bronzos — amerikiečių krepšinio koman
dos jam jau siūlo milijonus
trečios vietos laimėtojui.
Ratų skaičius: nedaugiau
dolerių, kad tik jis sutiktų žais
ŽAIBO TURNYRAS
kaip 6. Esant didesniam dalyvių
ti jų gretose. Jis buvo ašis Kau
skaičiui turnyras bus lošiamas
no „Žalgirio" komandai, kai jie
P r a d ž i a : 15:00 vai., penkta net kelis kartus laimėjo visos
šveicarų sistema.
Galvojimo laikas: kiekvie dienį, gruodžio 30 d.
Sovietų Sąjungos krepšinio
Galvojimo laikas; kiekvie pirmenybes ir aukso medalį So
nam žaidėjui Vi valandos visai
partijai. Partija negali užsitęsti nam dalyviui po 5 min. visai vietų Sąjungai IX-tose pasaulio
partijai.
ilgiau vienos valandos.
krepšinio pirmenybėse Colum-

Vaizdelis iš Australijoje v y k u s i u k r e p š i n i o r u n g t y n i ų t a r p a u s t r a l ų ir Sovietų Sąjungos r i n k t i n ė s ,
kurioje žaidė l i e t u v i a i C h o m i č i u s ir M a r č i u l i o n i s .
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Dvejetų „scramble" turnyre
dalyvavo trisdešimt keturios
poros. Vėjuota diena ir mažai
pažįstamas laukas atsiliepė į
rezultatus. Sveikiname laimėto
jus:
I vieta — A. Smolinskas ir V.
Meilė, 66 smūgiai;
II vieta — L. Juraitis ir A. La
banauskas, 67 smūgiai;
III vieta — E. Lapas ir B.
Racevičius, 67 smūgiai.

PAKELIUI Į AUSTRALIJĄ

Plačiai išsibarstę Californijos
lietuviai apie sportinę veiklą il
gus metus nė negalvojo. Reikė
jo žinomos lengvatletės Elvyros
Sikšniūtės-Vodopolienės ir
Algirdo Gustaičio iniciatyvos,
kad pagaliau 1959 m. Los
Angeles mieste būtų įsteigtas
sporto klubas ..Banga"*. Lauko
teniso, o ypač krepšinio ir
tinklinio sekcijos, tuoj išvystė
gyva veiklą, dalyvaudamos pabaltiečių varžybose ar šiaip
turnyruose. Tačiau nežiūrint,
daug žadančios pradžios, dėl
didelių, atstumų ir nedidelio
sportininkų skaičiaus ta veikla
kaip ir išnyko. Tik atėjus 1977
m., kai j Californiją iš Australi
jos atkeliavo Algis Šėkas,
didelis sporto entuziastas, jis
tuoj ėmėsi iniciatyvos ir
,,Banga" buvo atgaivinta ir pa
vadinta P. Californijos ..Ban
ga", nes ji siekė apjungti visus
P.
Californijos
lietuvių
sportininkus.
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REGISTRACIJA
KVALIFIKACINIAM
TURNYRUI
• Administracija dirba kasdien
• Redakcija straipsnius taiso savo
Laikas registruotis ŠALFASS
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuožiūra. Nesunaudotų str'aipsnuo 8:30 iki 12:00.
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
kvalifikaciniam
turnyrui.
• Redakcija dirba kasdien nuo
anksto susitarus. Redakcija už
Turnyras vyks rugpjūčio 13 ir
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba.
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
14 dienomis, Glenwoode. Tur
mų kainos prisiunčiamos gavus
nyro pradžia 11:30 AM abi
prašymą.
dienas.
Nedelsdami registruokitės
skambindami bet kuriam valdy
Darbas nėra apsunkinimas, o
bos nariui. Primename, kad view, Livonia, MI 48152.
norintieji kvalifikuoti į bet
Darbovietės tel. 313-845-5081, džiaugsmas.
L. Tolstoj
kurią komandą ŠALFASS tur namų 313-525-0294.
nyre, būtinai turi lošti abi
Kiekvienas doras darbas
dienas, nes komandos bus su Registracija:
žmogų aukština.
darytos remiantis turnyro rezul
A. Smetona
tatais.
Žaidynėms: I. Janušis, 2533
Norintieji įsigyti klubo marš Lake Charnvvood, Troy, MI
kinėlius, kad turnyre visi vie 48098.
OR. KENNETH J. YERKES
nodai atrodytume, prašomi kuo
DR. MAGDALEN BEUCKAS
Viešbučiui: Bay Valley Hotel
skubiau užsisakyti. Jeigu at
DANTŲ GYDYTOJAI
and
Resort (1-800-292-5028 ar
siras
75
užsakymai,
Pensininkams nuolaida
2436 W. Uthuanian Plaza Court
marškinėlių kaina su emblema 517-686-3500).
Tel. 925-8288
bus 15 dol. Užsakymus gali
Vytas
Petrulis,
priimti bet kuris valdybos
Žaidynių komiteto vardu
narys.
Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297
Turnyras pravestas klasėmis
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
pagal individualius rezultatus.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie A v e . ,
Klasių ribos bus tokios pat, kaip DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C
Chicago, III. 60652
ir ŠALFASS turnyre.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirm . antr . ketv ir penkt
Būtinai pristatykite visus
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
pagal susitarimą
IR ODOS CHIRURGIJA
savo rezultatus Arūnui Dagiui
(Augliai nuimami kabinete)
Cardiac Diagnosis, Ltd.
(687-3507) prieš kvalifikacinį
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
Marquette
Medical Building
turnyrą. Šiam turnyrui yra
2434 W. 71 Street, Chicago
6132 S Kedzie
labai svarbu turėti teisingus
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Chicago. IL 60629
Pirm . antr . ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v
„handicap".
Tel. 436-7700

bijoję ir tik jo dėka, kaip Sovie
tų Sąjunga, taip ir Kauno „Žal
giris" laimėjo aibę įvairiausių
tarptautinių varžybų.
Arvydo nelaimei, net du kar
tus buvo trūkusi jo kojos Achilo
sausgyslė ir įvairiausių spe
cialistų priežiūroje, po pasi
sekusios operacijos Kaune, jis
buvo gydomas, slaugomas, rehabilituojamas Lietuvoje, Suomi
joje ir jau kelis mėnesius jį gydo
ir prižiūri Oregono mieste esan
tis profesionalų krepšinio klubo
„Trail Blazers" personalas. Čia
jis ne tik gydomas ir slaugomas,
bet ir treniruojasi su geriausiais
Amerikos krepšininkais, iš
kurių jis vis dar daug ko naujo
išmoksta.
Taigi, galimas dalykas, kad
Australijos lietuviai pirmieji
turės progos pamatyti atsinauji
nusį Arvydą Sabonį ir dar tris
dabartinius geriausius Lietuvos
krepšininkus iš kurių Voldema
ras Chomičius j a u eilę metų
k a i p yra Sovietų krepšinio
rinktinės kapitonas, o grei
takojis ir taiklusis Raimondas
Marčiulionis vis būna vienas iš
geriausių metikų ir įdomiausių
žaidėjų aikštėje.
S. Sąjungos rinktinė Australi
joje turės šešias draugiškas
rungtynes su Australijos krep
šinio rinktinės žaidėjais, kurie
atstovaus Australijai krepšinyje
būsimoje Olimpiadoje Seoulo
mieste. Minimos rungtynės
vyks: rugpjūčio 9 d. — Brisbanėje, 10 d. — Sydnėjuje, 11d.—
Canberroje, 13 d. — Melbourne,
15 d. — Adelaidėje ir 17 d. —
Perthe.
Melbourne rungtynės vyks
naujajame Teniso stadione,
kuris yra vienas iš moder
n i š k i a u s i ų sporto stadionų
pasaulyje.
Kiek man žinoma, kiekvie
noje jų žaidimų vietovėje, vietos
lietuviai organizuoja pasima
tymą su žymiaisiais lietuviais
krepšininkais, o Melbourno jau
nimas, tą vakarą numato turėti
Lietuvių Namuose „Disco"
vakarą, kuriame tikriausiai
atsilankys ir svečiai krepši
ninkai.

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

DR. E. DECKYS

1988 METŲ ŠALFAS
SĄJUNGOS METINĖS
GOLFO ŽAIDYNĖS
1988 metų ŠALFAS Sąjungos
XXIII-čios tarpmiestinės ir indi
vidualinės varžybos yra ren
giamos rugsėjo 3-4 d., Bay
Valley Hotel and Resort, Bay
City, MI.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILOING
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 9 5 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Kabineto tel. — 582-0221
Apsistojimo vieta — Bay
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
Valley Hotel and Resort.
JOKŠA
Registracija ir susipažinimo
VAIKŲ LIGOS
vakaras vyks rugsėjo 2 d. 8 vai.
6 4 4 1 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
vakaro. Žaidynės prasidės rug
sėjo 3 d. 9 vai. ryto ir 7:30 vai. DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
ryto sekmadienį, rugsėjo 4 d.
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Žaidynių užbaigtuvės, bendra
Nechirurgims išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
vakarienė ir dovanų įteikimas
sekmadienį, rugsėjo mėn. 4 d. 7 5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
vai. vakaro.

Individualinės varžybos bus
pravedamos šiose klasėse:
Meisterių (0-7 HCP), „A"
(8-14 HCP), „B" (15-20 HCP),
„ C " (20-26 HCP), „D" (27 HCP), J a u n i ų iki 18 m.,
Jaunučių iki 16 m., Senjorų virš
55 m., Moterų (0-40 HCP).
Tarpmiestinės varžybos: Šeši
geriausi rezultatai iš 9 žaidėjų.
Golfo kaina: 32 dol. su vežimu
asmeniui.
Žaidynes vykdo: Detroito
Sporto klubas „Kovas", c/o
Vytas Petrulis, 30115 Brook-

nematome nei vieno Australijos
lietuvio, nors dar netolimoje
Kiek prisimename, paskutinį praeityje mūsų vietiniai krepši
kartą Sovietų Sąjungos krep ninkai, ne tik žaidė už įvairių
šinio rinktinė čia laimėjo visus Australijos valstijų rinktines,
š e š i s s u s i t i k i m u s ir t i k bet kartu buvo ir vieni iš tų,
Melbourne oficialus žaidimo kurie padėjo kelti jų žaidimo
laikas pasibaigė lygiomis. Noriu lygį ir susidomėjimą.
tikėti, kad šį kartai svečiams bus
Leonas B a l t r ū n a s
sunkiau pasiekti laimėjimo, nes
Australijos krepšinio lygis die
Red. Klausimas, ar A. Sa
nomis auga. Apgailėtina, kad bonis spės šion kelionėn. Jis iš
australų krepšinio rinktinėje Portlando išvyks rugpjūčio 5 d.

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
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie. Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Contact lenses'
2618 W. 71 st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą uždaryta trec

Penkt . antr. ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

Dr Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.

DR. JOVITA KERELIS

Specialybė — Chirurgija
2454 West 71 st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai pirm antr ketv ir penkt
3 iki 7 v v Tik susitarus

Dantų Gydytoja
2659 W 59th St.. Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th A ve.. Hickory Hills. IL
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 71 st. 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 S o . SOth A v e . Cicero
Kasdien 1 M 8 vai vak
išskyrus trec Šešt I 2 i k i 4 v a l popiet

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-5545

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street
Kabineto tel. R E 7-1168;
Rezid. 385-4811
Or Tumasonio kabinetą perėmė

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Ausim)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W. 7 1 s t Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

JOHN P. VVAITKUS. M.O., FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2700 W. 43 St., Tel. 927-3231
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm antr
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v

Kab. tel. LU 5-0348; R«z. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W 6 3 r d St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9. antr 126 penkt 10-12. 1

_
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Anglikonų Lambeth Konferencijoje

AUDRINGI DEBESYS

MOTERIŠKAS MILIJONAS
Kaip skleidžiama propaganda

Šiomis dienomis Kent uni vyskupas mums pasako, kad
Kolchozo vadovė toliau sako:
Pavergtos Lietuvos komu
J. VAIČELIŪNAS
mūsų
numatomi
veiksmai
yra
versitete Canterbury Anglijoje
„Audinių augintojoms nereikia
nistiškame laikraštyje „Gimta
vyksta viso pasaulio anglikonų grėsmė gilesnei krikščionių jam krašte" (1988.IV.21 p.)
toli dairytis jaunikių — jų yra
bendrijų vyskupų vadinamoji vienybei".
rašoma apie kolchozą, kuris yra krautuvėms parduoda kailines savų: mechanizatorių, vairuo
Tuo tarpu laukiama kokių
Lambeth konferencija, kuri
pasiekęs milijoną rublių meti kepures. Jei iš audinės kailiuko tojų". Nepasakyta, ar tos au
normaliai šaukiama kas dešimt sprendimų prieis 700 Lambetho
nių pajamų. Tam Jonavos galima pasiūti vieną kepurę, tai dinių augintojos gauna gerus
metų. Nors joje svarstomi viso Tėvai, atstovaujantys beveik
kolchozui vadovauja moteris S. krautuvėje ta kepurė kainuoja atlyginimus, ar jos nutveria
70-čiai
milijonų
anglikonų
iš
pasaulio anglikonų bendruome
Valatkevičienė, o jos vyras gal gerokai per 100 rublių. audinių kailiukų, kad jos taip
nes liečiantys klausimai, ne daugiau kaip 160 valstybių.
vadovauja Žeimių kolchozui. Jos Tokias kepures gali nusipirkti lengvai sau suranda jaunikius?
Vienas
korespondentas
mano,
reikėtų jos suprasti kaip ka
vadovaujamas kolchozas ekono tik komunistai, bet ne liaudis, Kokiai nors pramogai kolchozo
jog
yra
galimybė,
kad
jie
būsią
talikų vyskupų sinodų. Ši kon
miniu atžvilgiu yra iškilęs kuri nešioja prastas kepures su viengungiai nuvyksta į Jonavą.
ferencija neturi įpareigojančio taip giliai panirę moterų šven
aukščiau už jos vyro vadovau saga viršugalvyje ar panašias. Bet šeimos ūkį turinčios ten
timo
polemikose,
kad
nedaug
autoriteto. Tai paaiškina angli
Sakoma, kad kolchoze yra 53 nesiveržia. Jeigu kolchozininkai
jamą kolchozą. Ji sakosi, kad ji
liks
energijos
svarstyti
ekume
konų vysk. Eric Kemp, kuris va
mokanti prigriebti kolchozo pa ūkio specialistai, kurių 35 dirba kolchoze ir savo sklype
dovauja Anglijos Chichester ninius santykius.
reigūnus, kad jie nesnaustų. Jos moterys. Moteris yra kolchozo liuose nuo saules iki saulės ir
kartais ilgiau, iš kur bebus Lietuviųjaunimui pranešimą daro Gintė Damu>\te
Blaiviau
į
konferenciją
žiūri
vyskupijai, yra dėstęs teologiją
vadovaujamame kolchoze yra politrukė ir profsąjungos
Nuotr Rasos Miliauskaitės
energijos
eiti į kokius nors
ir istoriją Oxford universitete, virš minėtasis vysk. Eric Kemp,
53 pareigūnai specialistai, įskai atstovė. Ką tvarko profsąjunga,
pasilinksminimus? O ir sekma pardavimas: vienas kilogramas
yra autorius daugybės moksli kuris yra vienas žymiųjų katali
tant partijos bei profsąjungos jei pagrindinius įsakymus
dieniais reikia šerti audines, asmeniui per mėnesį. Gausus I mūsų ūkį jie atsikėlė jau
kiškosios
tradicijos
gynėjų
ang
nių veikalų ir ėjęs Anglijos
atstovę. Nepasakyta, ar ji pri kolchozams duoda komunistų
bekonus, melžti karves. Ar degtinės ar samagono varto sukūrę naujas šeimas". Nepa
Karalienės kapeliono pareigas. likonų konfesijoje. Jis nemano,
griebia ir partijos atstovę ar ji partija? Sakoma, kad kolchoze
gausiai kolchozininkai sekma jimas geriančius greitai nuvaro sakyta, ar tie vyrai alimentus
Jis aiškina: „Konferencija tegali jog tokios skalės suvažiavimas
moterų tik 2% daugiau negu
pati lenkiasi politrukei.
dieniais lanko bažnyčią — į kapus, tai ir dabar pavergtoje moka savo pamestoms žmo
pravesti rezoliucijas, kurios tuo galėtų nutarti ką nors efekty
noms, merginoms ar gyvanaš
Komunistinėje sistemoje visi vyrų. Nepasakyta, kiek iš viso
met turi būti svarstomos kiek vaus. Antra vertus, Romos partijos nariai iš valstybės iždo žmonių dirba kolchoze, jei 200 nepasakyta. Kolchoze nėra ka Lietuvoje daug girtaujančių lėms? Komunistinėje santvar
vienoje provincijoje atskirai. Tik kard. Johannes Willebrands, gauna gerą pragyvenimą. Tiesa, moterų augina audines. Laukų talikų bažnyčios, nei kunigo, tautiečių n u e i n a į kapus koje nemažai ir gyvanašlių su
nes katalikų Bažnyčia atskirta
provincijos turi įsakomos galios kuris vadovauja Krikščionių
yra ir pas komunistus, partijos darbuose dirba tik 15 moterų. nuo valstybės. Bet ateistinė sulaukę tik 30-40 metų silaukia prieauglio.
Vienybės
Skatinimo
sekretoria
amžiaus. Tai komunizmo ir
savo nariams".
narius, atskiros kategorijos. Vyrai dirba su technika. Mote religija
Jonavos kolchozo vadovė turi
n
e
a
t
s
k
i
r
t
a
nuo
tui,
laiške
abiems
ARCIC-II
Šią Lambeth konferenciją kol
Žinoma, žemiausia gyventojų rų nėra nei auto vairuotojų, nei valstybės. Ją skelbia kolchozo vergijos nuopelnas. Pavergtoje daug pridėtinių pareigų: rajono
Lietuvoje tautiečiai norėjo
kas dominuoja klausimas mo kopirmininkams priminė, jog kategorija yra liaudis, kurią traktorininkių.
politrukė ir kai kurie kiti įsteigti Blaivybės draugiją, bet liaudies tarybos deputatė, soli
terų šventimų kunigais bei vys Lambetho konferencijos dalyvių
darumo su Azijos ir Afrikos
Toliau sakoma: „Žvėrelių fer pareigūnai pagal politrukės
komunistai taip dažnai links
pavergėjai
ir
vietiniai
komu
kupais. O jis iškilo į pirmą vietą, atsivežti rezultatai jų diecezijose
šalimis tarybinio komiteto narė,
moje
rankų
darbas
nebūtų
įsakymą.
apie niuoja, bet t a i liaudžiai
nistai
tam
pasipriešino.
Carų
Anglijos Bažnyčios generali vykusių s v a r s t y m ų
lektorė, ūkio politinio švietimo
komunistinės gerovės neduoda. sunkus, bet jo daug. Vasarą
Toliau sakoma, kad kolchoze laikais ir pavergtoje Lietuvoje mokyklos vadovė ir t.t. Dėl tos
niam sinodui liepos 5 d. nubal ARCIC-I suformuluotas išvadas Žinoma, kad liaudis daug kartų šėrėjos prižiūri po 1000
savus provizoriniai priimti įsta nulems ir Romos palinkimą
kentėjo badą ir dalis liaudies audinių". Jeigu 200 moterų dir labai girtaujama ne darbo metu, vyskupas M. Valančius įsteigė plačios veiklos nukenčia šeima,
toliau
svarstyti
anglikonų
kuni
tus, leidžiančius šventinti mo
badu mirė, bet badu nemirė ba prie audinių, kiekviena bet po darbo. Nepasakyta, kas Blaivybės draugiją ir tuo suma vaikai. O ir jos vyras negyvena
gystės
šventimų
teisėtumą.
teris kunigėmis, nežiūrint Can
komunistų partijos nariai. Anot prižiūrėdama po 1000 audinių, tą girtavimą išpopuliarino. žino lietuvių girtavimą, o ko šeimoje, nes jis yra Žeimių
Vysk. Kemp aiškina: „Prieš vieno lietuvio, kuris dar 1918 m. tai tų audinių kolchoze gal yra Stalino laikais maisto produktų munistai šioje srityje yra žiau kolchozo vadovas.
terbury arkivyskupo dr. Robert
Runcie perspėjimo taip neda 100 metų Lambetho Konferen Petrapilyje įsirašė į komunistų 200,000? Jeigu audinės kai krautuvėse buvo sunku gauti resni už carus.
Kodėl politinius — komunisti
ryti. Tų balsavimų santykiai pa cija atnaujintai patvirtino ke partiją tik tam, kad apsaugotų liukas kainuoja 100 rublių, tai maisto produktų, bet toje pat
Girtavimas numuša žmonių nius mokslus dėsto ne kolchozo
rodo, kaip plačiai įvairuoja nuo turis punktus, kurie yra ang savo šeimą nuo bado ir kitokių iš 200,000 audinių kailiukų krautuvėje buvo galima nusi moralę. Tiesa, komunistai politrukė, o pati kolchozo
monės šiuo klausimu: vyskupai likonų vienybės p a g r i n d a s : kančių, nors jis pats buvo komu susidarys 20 mil. rublių. Jeigu pirkti degtinės. Kadangi dabar skelbia laisvą meilę, o girta vadovė? Vadovė kalba apie
— 28 už, 21 prieš; kunigai — 137 šventraštis; tikėjimo išpažinimo nizmo priešas. Ir dabar yra gal tų audinių užmušama tik pusė tinis valdovas kiek suvaržė vimas tą „meilę'" dar padidina. kolchozo pažangą, ekonominį jo
už, 102 prieš; pasauliečiai — 134 formulės („the creeds"); sak ir daugiau kaip 50^ komunistų to skaičiaus, tai visvien už tuos degtinės pardavimą, tai alko Ir Jonavos kolchoze yra lais kilimą, bet tas viskas eina
holio mėgėjai geria samagoną, vosios meilės ženklų. Kolchozo komunistų naudai, o liaudis
ramentai; apaštališkoji tar
už. 93 prieš.
partijos narių, kurie yra tik kailiukus gaunama 10 mil.
padarytą iš cukraus. Dėlto vadovė sako: „Alimentus savo lieka .skurdžiu padėtyje, vargi
Dabar šie įstatai siunčiami nystė. Tačiau moterų šventimo duoniniai komunistai.
rublių. Iš kur čia tas garbingas
dabar suvaržytas ir cukraus vaikams mokančių vyrų yra 22. nama sunkių darbų.
klausimai
šiandien
lyg
ir
iš
Generalinio sinodo revizijos
Grįžkime prie Jonavos tik vienas moteriškas milijonas?
komisijai, o paskui paduodami traukia to pastato paramsčius* kolchozo. Kolchozas — milijo Sakoma, kad audinių prižiūrė
diskusijoms kiekvienam iš 44 JAV-ėse, anot jo, buvo nuspręs nierius, bet tas milijonas pri tojos labai daug dirba, bet
diecezinių sinodų. Po visų disku ta leisti moterų šventimus, nes klauso komunistų partijai, kaip nepasakyta, kiek tokios audinių
sijų jie sugrįš į Generalinį sino buvo nustatyta, jog tai bažny partijai priklauso ir pats kol prižiūrėtojos uždirba per dieną
dą balsavimui 1992 m., o tada tinės konstitucijos, o ne tikėjimo chozas. Pati kolchozo vadovė ar savaite. Audinėms kasdien
reikės kiekvieno iš trijų doktrinos reikalas. Tačiau, jis sako: „Kas iš tikro „yra mūsų reikia paruošti 30 tonų pašaro,
balsuojančių vienetų dviejų sako, daugelis su tuo sprendimu milijonas galbūt sužinosime, kai tai viena audinė per dieną to pa
trečdalių daugumos, kad jie nesutinka. Pirmučiausia, tai bus įgyvendinta ekonominė šaro gauna po 150 gramų. Pelno
r e i k a l a s liečiąs
istorinę
būtų visuotiniai priimti.
reforma". Toliau ji sako: „Konk gaunama ir iš kitų to kolchozo
Bažnyčios
t
a
r
n
y
s
t
ę
,
kurią
Atidarant Generalinį sinodą,
rečią naudą mums duoda teisė ūkio šakų.
Canterbury arkivyskupas rū Anglijos Bažnyčia gavo iš dar patiems realizuoti antplaninę
Motery
prie
audinių
neskilusios apaštalinės Naujojo
pestingai argumentuotoje kal
priežiūros
ir
šėrimo
labai
pa
produkciją.
Įsteigėme
pagelbiTestamento laikų bažnyčios. Ar
boje pareiškė, jog teologiniai
Anglijos Bažnyčia turi autori nio verslo cechą: siuvame ir vargsta, nes toje srityje mažai
jaučiąs prielankumą moterų
tetą savarankiškai keisti tą pa tiekiame parduotuvėms kaili technikos. Toliau kolchozo
kunigiškiems šventimams, bet
veldą, kuris priklauso visai Baž nes kepures. Už tokį pat vadovė sako: ..Jei gausime dalį
priminė šiuo metu vykstančias
n y č i a i ? , ^ trečdaliai Bažnyčios, kailiuką anksčiau gaudavome valiutos už eksportuotą mūsų
svarstybas Anglikonų-Katalikų t.y. Romos katalikai ir ortodok 50 rublių, o dabar — dvigubai produkciją, kaip dabar žadama,
Tarptautinėje
komisijoje sai, mums aiškiai sako: b e  daugiau. Ar tai ilgai — nežinia, svajojame pirkti suomiškos žvė
'ARCIC-ID klausimu: ar gali iš darykite to!' Mano supratimu? nes jau buvo priekaištų, kad relių fermos technikos". Taigi
viso būti bet koks bendras tarp- sako vysk. Kemp, ^negalima mūsų planai nepakankamai kolchozininkės prie audinių dir
konfesinis pagrindas disku atskirti teologijos nuo vie įtempti, jeigu jie viršijami". ba sunkiai ir ilgas valandas.
sijoms, jei jos skiriasi dėl moterų ningumo būtinybės".
Keista komunistinė sistema: Audinių kailiukai parduodami
šventimo į kunigus? J i s
kai kolchozas neviršija plano, brangiai, bet kolchozas nėra
priminė: „Roma nenori pasi
„Jei norime užtikrinti savo blogas kolchozas. Kai kolchozas tikras, kiek pinigų jis gaus iš
traukti nuo vieno iš vaisingiau tikėjimo tikrumą", sako vysk. viršija planą, taip pat blogas, banko, nes viskas eina valdžios
sių ekumeninių dialogų". Jis Kemp, „turime laikytis visos nes jis tą planą viršijo neįtemp naudai. Todėi kartais ir kol
taip pat perspėjo: „Viena žymė krikščionijos ir atsargiai ap tai.
chozo vadovams tenka tik pa
Pavergtųjų tautu priėmime stovi VI Šoiiūnas ir T. Blinstrubas; sėdi n<'p^
di B k:i~.ikaitienė.
buvimo anglikonu yra bend svarstyti savo veiksmus". Jis bi
Nepasakyta po kiek kolchozas svajoti.
• -J. Tamulaiėio
rystė su Canterbury sostu. jo, jog dėl šioje Lambetho kon
Kartą Canterbury sostas pradės ferencijoje vykstančių spren
teikti moterims šventimus tai dimų, iki 2000 m. Anglikonų
Jėzuitų bažnyčia turi nepaprastai puošnų portalą. Tur kur dirvose telkšo balos Kytų horizonte pasirodo
pasidarys nebe eksperimentas, Bažnyčia gali būti suskilusi.
gaus gatvėje savo puošnumu pasižymi rotušė ir parapi kalnai, kurie sparčiai artėja prie kelio. Pirmą kartą
o griežčiau saistanti praktika. „Atrodo, kad JAV, Kanada ir
jos bažnyčia. Viename parke didelį įspūdį sukėlė grupė Vokietijoj pamatau aukštas, lieknas pušis, kurios, su
To pasekmėje pasidarys daug Naujoji Zelandija pasinešusios
šokančių fontanų.
ąžuolais susimaišiusios, užkloja kalnų šlaitus žalia
sunkiau likti anglikonu ir prie šventinti moteris vyskupais.
fr vėl pervažiuojam naujai pastatytu tiltu per iš- danga. Prieš akis atsidengia didelis Karlsruhe mies
šintis moterų šventimams".
Per paskutinį dešimtmetį, dar
tvinusį Reiną ir atsiduriam moderniškai atrodančiam tas, alaus gamyklų bei kitokios pramones centras ir
VINCAS ŠALČIŪNAS
Perspėdamas šio įstatymo pro sugebėjome išsilaikyti vienoje
Ludwigshafene. Naujas, daugiaaukštis Ramada vieš stambus Reino uostamiestis. Jo centro neprivažiavom.
jekto nepriimti, jis maldavo: konfesijoje, nors vienos vys
butis priglaudžia mus nakvynei. Ir koks buvo mudviejų o priemiesčiai labai panašus i amerikietiškus.
„Tuo sutrikdytume bendravimą kupijos leido šventinti moteris
dažiaugsmas, kai mums paskirtam kambary radom
Stabteliam prie Baden Badeno atsikvėpti. Mano
Didžiausias Heidelbergo pasididžiavimas \ ra Das abu ,,dingusius" lagaminus! Dabar galėsim naudotis
tarp anglikonų vyskupijų. Šie kunigėmis, kitos ne, apribojant,
dėmesį atkreipia pakeles augmenija, panaši i Lietuvoj
projektai man atrodo kaip savo jų kunigavimą savose vyskupi Schloss, 13 amž. pilis, virš miesto iškilusi Koeni^stuhl daiktais, kurių taip pasigedom.
paliktą: bando žydėti liepos, erškėčiai ir kiti medžiai
(Karaliaus kėdės) kalno šlaite. Nors ji buvo 1693 m.
tiška įstatyminė schizma ir to jose".
Turiu suminėti dar vieną sąžiningumo ir pasi ar krūmai, kurių lietuviško pavadinimo jau neatmenu.
prancūzų apnaikinta, bet vėliau atstatytuos pastatuos
dėl prašau sinodo apsvarstyti
tikėjimo
pavyzdį, pastebėtą šiam viešbuty. įsiregistruo Miestas iš senovės pasižymi savo gydomaisiais šal
Vyskupas, a i š k i n a vysk. dabar yra keli skirtingi muziejai. Didelė pilies dalis
tokio žingsnio pasekmes, ne
jant
duodami
du raktai: vienas kambario durims, kitas tiniais. Jau Komos imperatorius Caracalla čia buvo
Kemp, yra vienybės simbolis. taip ir liko griuvėsiuose. Pilį supa aukšta mūro siena,
turint jam platesnio pritarimo...
Bet jei kiti vyskupai nepripažįs į kurią įterpti keli apgriuvę bokštai. SenamiesH tarp nežinia kam. Kiek paieškojau, bet neradau užrakto, pasistatęs garsias maiidvnr^. panašias j jo turėtas
Visa širdimi bijau to, kas bus jei
ta moters vyskupystės, kaip rei puošnių senojo universiteto ir kitu barokiniu rūmų kur antrasis tiktų. Tik iš ryto pastebėjau prie lovos Romoje Jų griuvėsiai čia yra išlikę iki dabar Nenuo
Anglijos Bažnyčia skiltų pu
kia traktuoti net ir vyrus kuni iškilę Šventosios Dvasios ir Šv. Petro bažnyčių bokš spintelę, ant kurios stovi lempa. Atrakinu užraktą stabu, kad Baden Badenas buvo mėgiamas žymių
siau", pabrėžė dr. Runcie.
antruoju raktu. Nagi, ji prikrauta įvairios degtinės, rašytojų, intelektualu ir turtuoliu, kurie mieste pri
gus, kuriuos ji įšventino? Tai tik
Anglikonas ko-pirmininkas vienas pavyzdys kodėl šis klau tai padidina ir taipjau dideli miesto grožį. Uu: versi
alaus, vaisvandenių ir net užkandėlių. Ak. kad taip statė daug puošnių rūmų. pilių ir bažnyčių.
Anglikonų-Katalikų Tarptau simas tokias žiežirbas kelia. tetas buvo įsteigtas 1386 metais ir yra seniausias visoj vakar būčiau atrakinęs! Bet kilo klausimas, kaip
Ivažiuojuni j patj Schwarzwalda, kuris pasižymi ne
tinės komisijos vysk. Mark San- „Nematau ateities anglikoniš Vokietijoj. Kairiam Neckaro krante abipus siauros ir viešbutis žino kuo ir kiek svečiai pasinaudoja? Kaip didžiulėm, dan^u rėžiančiom giriom, bet tamsiais,
ter karštai argumentavo: „Nu koms Bažnyčioms, kurios pasi į kalną įsirangiusios Philosophenvveg gatvės stovi visa už tai atsilyginama? Grąžindamas raktus, paklausiau kalnus puošiančiais miškai; kuriuose hutų malonu pa
matomoje ateityje moterų šven ryš veikti atsiskyrusios nuo ki eilė baroko ir renesanso rūmų. pasižyminčiu nepapras tarnautojos.o ji atsakė, kad viešbučio administracija grybauti Dirvožemyje yra tokiu mineralų, kurie
timai būtų kliūtis pilnai bend tų Anglikonų bažnyčių. Neži tu puošnumu.
pilnai pasitiki savo svečių sąžiningumu! Nežinau, ar medžiams teikia gilu. tamsiai žalia atspalvį. Iš čia ir
Čia neilgai užgaišę, per Mannheimą vyksta;:!» Lud toks pasitikėjimas būtų galimas Amerikoje ar kur
rystei (su Romos Katalikais). nau, kaip joms seksis rasti bend
kilęs tos srities pavadinimas Bet ne tik tuo ji garsi.
Anglikonai ir kiti krikščionys rystę ir su kitomis krikščioniš wigshafeną, kur laukia poilsis po ilgos. įspūdžiais kitur.
Miškais papuošti kalnai, gelstančių javų laukai, spalv
pradeda suprasti, jog krikščio komis konfesijomis. Dar y r a perkrautos dienos. Mannheimas yra stambus pramonės
ingi miesteliai, kurortine ramybe "ir patys žmonės
niškos bendruomenės visumoje trys metai, kol šis klausimas pa centras Neckaro ir Reino santakoje, karo metu visai
Per Schwarzwaldą (Juoduosius miškus)
'dažnai jie dėvi savo liaudiškus rūbus u šiokiadieniais)
Romos vyskupas turi ypatingą sieks Anglijoje generalinį sino sunaikintas, o dabar moderniškai atstatytas Tačiau
teikia šiai sričiai unikalia ir ronumtiky nuotaiką. Tai
.Šiandien numatyta per kurortinį Schwarzwaldą
vietą kaip vienybės centras ir dą galutiniam sprendimui. Iki miesto centre išliko nemažai kultūrinių vertybių.
tuojau pastebime, kai. prie (JtTenbmgo palikę greitkeli,
saugotojas. Jei mes rimtai sie to laiko turime smarkiai veik kurias gidė mums trumpai apibūdino. Viena iš ju yra pasiekti snieguotas Šveicarijos Alpes. Vėl perkertam pradedam riedėti provincijos keliais
Residenzschloss (Kunigaikščio rūmai), statyti i 720 60 Reiną, pervažiuojam per Mannheimą ir Heidelbergą
kiame krikščionių vienybės, o ti".
m. Tai dienas iš didžiausiu barokinių pastatų Kumpo ir Roino slėniu leidžiamės per miškus, apsėtus laukus
žinau, kad taip yra, tai turime
je,
kuriame dabar yra įsikūręs universitetas. Barokinė ir susigūžusius miestelius. Dėl gausaus lietaus daug
aj.z.
atidžiai klausytis, kai Romos
t Bus daugiau)

PALIKAU PĖDAS
EUROPOJE

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. liepos mėn. 29 d. dienomis.
Visų tautybių transliacijų va
dovai jau buvo kartą susirin
kę šiai susidariusiai problemai
apsvarstyti. August Pust, Cle
velando miesto direktorius tau
tybių reikalams, liepos 19 su
šaukė transliacijų vadovų pasi
tarimą su Clevelando meru.
Nuotaikos nekokios, ir vilties
nedaug, kad ką nors prieš tokį
diktatūrini stoties elgesį bus ga
lima padaryti. Yra pasamdytas
advokatas šį reikalą peržiūrėti
AR CLEVELANDAS LIKS transliacijų vadovai (pvz., iš esmės. Ieškoma kitų galimy
BE „TĖVYNĖS GARSŲ"?
Juozas Stempužis „TG" veda bių programas tęsti toliau šioje
per 30 metų) buvo įrikiuoti į ar kitose stotyse. Bus viskas
Clevelando „Plain Dealer" kažkokių, tartum nusikaltėlių, daroma, kad „Tėvynės garsai",
dienraščio liepos 16 d., šešta grupę ir jiems taikomi metodai, laikinai pertraukti, nenutiltų
dienio laidos žinia, kad nutrau naudojami diktatūrų vadovų. ilgesniam laikui. Kai bus
kiamos tautybių radijo translia Labai abejotina, kad jie tokio prašoma kokia talka ar parama
cijos iš viešosios WCPN- traktavimo užsitarnavo.
šioje byloje, turėtume ją išgirsti.
FM 90.3 stoties, buvo daugiau
Kokia priežastis tokio stai
„Tėvynės garsų" 39 metų is
negu netikėta ir liūdna žinia. gaus, nelaukto smūgio tauti torijoje tai ne pirmas atsi
12-kos tautybių programos buvo niam judėjimui Clevelande? Gal tikimas, kad dėl įvairių priežas
panaikintos iš anksto net nepra iš tikrųjų stotis turi ir finansi čių teko keisti radijo stotis, bet
nešus programų vedėjams. Pro nių problemų, gal rūpestis dėl tokio traktavimo nė iš vienos
gramų vedėjai penktadienį gavo stoties nepopuliarumo, klausy dar nebuvo susilaukę. Tikimės,
stoties laišką, kur pranešama, tojų mažėjimo? Betgi plačiai kad lietuviškų transliacijų
kad vengrų, slovakų, vokiečių, kursuoja nuomonė, kad čia, Cle balsas greit vėl grįš pas savo
italų, slovėnų, lietuvių, britų, velando, politinių rinkimų klausytojus.
serbų, ispanų, vengrų ir čekų momentas yra kiek prikišęs
V. Rociūnas
(vėliau buvo pridėta ir žydų, savo nagus. JAV senatoriniai
nors laikraštyje neišvardyta), rinkimai Ohio valstijoje tarp li
programos
jau
nebebus beralo demokrato sen. H.
VYTAUTAS BRIZGYS
transliuojamos įprastu laiku, Metzenbaumo ir konservato
LB APYLINKĖS
sekmadienį, liepos 17 d. Cle riaus respublikono Clevelando
PIRMININKAS
velando lietuviai jau tą sekma mero G. Voinovich įgauna vis
dienį nebegirdėjo 6-7 vai. vak. stiprėjančią propagandos jėgą ir
Naujosis LB Clevelando apy Šv. Kazimiero statula prie Dievo Motinos šventovės Clevelande. Statulą
„Tėvynės garsų". Ši valanda, karštį. Tautybės, susiorganiza linkės valdybos priekyje atsi sukūrė skulpt. R. Mozoliauskas.
kaip ir kitų tautybių translia vusios į Tautybių sąjūdį, čia stojo inž. Vytautas Brizgys.
Nuotr. V. Bacevičiaus
cijų laikas, buvo užpildytas aktyviai reiškiasi ir politinėje Mūsų dienomis įsijungti į bet
arenoje. Tautybės savo susi kokios veiklos vadovybę, ar atsi
džiazo muzika.
tikime
su viceprez. G. Bush Cle stoti jos priekyje, yra sunki pa pirm., priklausė Clevelando rugpjūčio 3-7 dienomis rengia
Susijaudinimas lietuvių ir
lietuvių architektų ir inžinierių mas festivalis su tautybių pro
kitų tautybių buvo didelis. Nuo velande pademonstravo jo ir reiga, reikalaujanti daug ener skyriui, buvo LB Ohio apy gramomis, šokiais, muzika, pa
1949 m. Clevelando ir apylinkių kitų respublikonų kandidatų gijos, darbo, aukos, pakantos ir gardos ir Clevelando apylinkės radais ir etniniu maistu. Jį
lietuviams girdima gimtoji stiprų indorsavimą. Ar čia dažnai „kietos skūros" ątlai- valdybų iždininkas, LFB centro rengia tos gatvės verslo įmonės
kalba, daina, giesmė ir muzika nebus šis politinis momentą* k y t i t į s i u s į§ tų ąuošaliai valdybos narys.
ir profesionalų sąjunga. Kiek
buvo,ypač vyresniųjų, laukiama palietęs ir tų tautybių translia- stovjncįų, r e t a i t e d i r b s i u , kriVienas didžiųjų LB apylinkės vienais metais Lietuvių namai
maloni pramoga, tautinės ambi cijas, kurios būtų pasisakiusios trkuofančių ar net „payydiačių valdybos uždavinių yra tradi labai įdomiai įsijungia į tau
cijos atgaiva ir kai kuriems net už konservatyvius kandidatus? pįtUthiinko ar veikėjo*gjatkės''. cinių Lietuvių dienų renginys tybių festivalio programą ir
gyvenimo buities būtinybė. (Čia
„Tėvynės garsų" transliacijos Taip, turbūt jau sukurtas spalio 8-9 dienomis Dievo Moti dalyvių vaišes.
turima mintyje silpnai varto pertrauktos. įvykęs faktas. Kas pasaulis — dirbantieji turi nos parapijos salėse. Toronto
jančius anglų kalbą, su ribotu daroma, kad palaužtos tautybių nuryti daug karčių piliulių, kad ? ,tiihtaro" ansamblis Cleįegėjimu ir pan.). Vėliausios pa transliacijos galėtų atsitiesti? savo ego patenkintų vengian velandui atliks įdomią šokio,
50 MIL. DOL. STATYBA
saulio žinios ir lietuvių gyve Algis Rukšėnas, Nationality tieji pareigos mūsų išeivijos dainos ir muzikos programą.
nimo įvykiai
plačiajame Service direktorius, „Plain Dea- gerovei.
Valdyba prašo tą savaitgalį ne
Chicagos pietuose, Cicero ir
pasaulyje klausytojus pasiek lerio" (liepos 16) pareiškė, kad
daryti kitų renginių, kad nesu
davo žymiai greičiau negu mūsų toks stoties nuosprendis yra
trukdytų norintiems dalyvauti 67 gatvė nugriaunamas 57 m.
senumo vadinamas Cracker
dienraštis ar kita savaitinė „peilio dūris j tautybių bend
torontiečių gastrolėse.
spauda. „Tėvynės garsai" buvo ruomenių nugarą". Slovėnų
V. R. Jack fabrikas, kad būtų vietos
pastatyti daugiau kaip 50 mil. ,
lietuviško gyvenimo svarbi programos vadovas Tony
dol. kainuosiantį Midvvay tarp
institucija.
Petkovsek pabrėžė spaudai, kad
SENOJO
PASAULIO
tautinį viešbutį ir korporacijų
Keista gyvenimo ironija čia jis buvęs „priblokštas tokio be
FESTIVALIO
centrą. Bus panaudota 17 akrų
pademonstravo savo galią. Kai širdžio laiško". Clevelando
įruošiant viešbučių kambarius,
ši radijo stotis prieš ketverius meras išleido Press Release, kur
Jau
vienuoliktą
kartą
lietuvių
raštines, restoranus, sudarant
metus vedė derybas su Fede pasisakoma prieš tokį stoties
apgyventame rajone, E. 185 gat patogumus Midvvay aerodromo
ralinė komunikacijos komisija sprendimą, ypač pabrėžiant,
vėje, kur yra ir Lietuvių namai, keleiviams ir tarnautojams.
Washingtone gauti leidimą kad tai buvo padaryta neva dėl
panaudoti radijo transliacijų finansinių sunkumų.
bangą, kurią prieš kiek laiko
Jau šeštadienį, liepos 16 d. per
Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį
buvo naudojusi Clevelando švie plačiai žiūrimą TV 8 kanalą
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio
timo taryba, visos tautybės stip vakaro 6 ir 11 vai. žinių laidose, Vytautas Brizgys. LB Clevelando
per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM
riai jungėsi į šios licencijos ga pasikalbėjime su Algiu Rukšė apylinkės pirmininkas.
Nuotr. V. Bacevičiaus
vimo pastangas. Čia daug nu, Juozu Stempužiu ir Petkov
iniciatyvos parodė ir mūsų sek buvo pareikšta, kad jie buvo
Vytauto Brizgio gyvenimo
Raimundas Kudukis, Algis apgauti, yra pasipiktinę slaptu kelias vingiuojasi panašiomis
,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
Rukšėnas, Juozas Stempužis. Ir sprendimu ir pažadų sulaužy kreivėmis, kaip ir daugelio
lietuvių bei anglų kalbomis
vienas iš didžiųjų motyvų, mu, kad stotis duos 12 vai. imigracijos žmonių. Pradžios
Muzika • sveikata - motorų pasaulis - sportas - literatūra - kinas - satyra
nulėmusių šios FM stoties ati transliacijų laiko tautybėms. mokykla Sasnavoje, Marijonų
darymą buvo ir tai, kad joje bū Čia nepamirština, kad Raimun gimnazija Marijampolėje, rezis
Labanaktis,
vaikučiai
tų duodama 12 vai. laikas tau das Kudukis, kuris yra stoties tencija pirmosios okupacijos me
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams"
tybių transliacijoms. Ir atrodė, tarybos narys, ir David tais. 1942 m. įstoja į VDU Kau
10 v.v. iki 10:10 v.v.
kad stotis, kuri yra išlaikoma Domanski, Solidarumo sąjūdžio ne technologijos fakulteto che
Alliance Communications, Inc.
korporacijų, fondų, fundacijų, rėmimo komiteto pirmininkas minės technologijos skyrių.
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302
aukų ir klausytojų narių mokes ir kartu stoties patariamosios 1944 m., vokiečiams traukian
tel. nr. 848-8980
čiais, ir jos vadovybė bei tarybos -narys, visai nebuvo tis iš Lietuvos, Vytautas buvo
tautybių transliacijų vadovai painformuoti apie šiuos stoties pagriebtas kasti apkasų. Pabė
buvo patenkinti partneriai.
pakeitimus. Ir daugiau jau gimas iš jų, įvairūs sunkūs nuo
Atėjus naujai stoties gene spaudoje yra pasisakę prieš tos tykiai ir liga jį lydėjo iki pat
aee u* for
ralinei direktorei Kathryn P. stoties keistus ėjimus.
Tuebingeno. Karui pasibaigus,
Jensen, nuotaikos pradėjo keis
Bet sušauktoje spaudos kon aukštosios mokyklos pirmiausia
tyOtftfc financing.
tis. Buvo girdima netiesioginių ferencijoje liepos 19, radijo sto buvo atidarytos anglų zonoje ir
ftt tat«v»yto
AT OUR 10W RATO
nusiskundimų dėl stoties fi ties gen. direktorė pabrėžė, kad Vytautas 1945 m. jau atsirado
VVITH R C » A V * A f f t J T
nansinių sunkumų, dėl mažo jos „sprendimas nėra diskutuo Hanoveryje tęsti nutrauktų
f'T V O U B I N C O M l
etninių grupių klausytojų skai tinas". Ir kai toje konferencijoje studijų. Vėliau, pradėjus veikti
čiaus, neva liberalių klausytojų dalyvavęs J. Stempužis pasitei universitetams amerikiečių zo
spaudimo duoti daugiau laiko ravo kodėl dir. Jensen neat noje, Vytautas persikėlė į
4u>4
moderniai muzikai, informa siklausė etninių grupių radijo Karlsruhe technologijos in
Caai^unM
u i r t t r l y
cijoms ir 1.1. Bet tais klausimais vadovų patarimo prieš darant šį stitutą, kurį baigė 1947 m.
tautybių radijo valandų vadovai sprendimą, ji atsakė (cituoju)
Nesvetima Vytautui buvo ir
nebuvo kviečiami posėdžiams ar „Aš nešaukiau susirinkimo ar yra visuomeninė veikla. Ateiti
pasitarimams tiems klau nekvieįįau
žmonių,
nes ninkas, buvęs „Grandies" korp!
simams svarstyti ir ieškoti nenorėjau veltis į debatus dėl pirmininkas ir tautinių šokių
sprendimų.
mano pagrįsto sprendimo ga grupės vadovas Karslruhe, Lie
Vedėjams buvo stoties pasiųs liojimo. Sprendimas jau padary tuvių stovyklos Landshute
ti laiškai pranešant apie tran tas, jau viskas atlikta". Ir spau komiteto sekretorius. Cleve
sliacijų nutraukimą ir infor dos konferencijoje Jensen vėl lande gyvena nuo 1950 metų.
muojant, kad visa transliaci tvirtino, kad etninės grupės Dirbdamas General Electric
2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. »LL_ 60606
joms reikalinga jų medžiaga, savo narių mokesčių įnašais te bendrovėje, gamybos inžinie
Paiar Kazanauakaa, Pras.
Tol.: 647-7747
palikta stotyje, bus pasiųsta prasideda tik 30.-50,000 dol. per riumi iki 1983 m., priklausė
S B O M i H O » . T M « . r r 1 .+-*
T * « r . » - I t a t . a-1
paštu, negalint jos net asmeniš metus ir kad stotis savaitgaliais Čiurlionio ansambliui, buvo pir
SERVING C H I C A G O I A N D SINCE 1995
kai atsiimti. Susidarė nejaukus teturinti tiktai 10% klausytojų, m a s i s Šv. Kazimiero lituanisįspūdis, kad tie ilgamečiai palyginus su paprastomis darbo tinės mokyklos tėvų komiteto
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GREIT
PARDUODA

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

RIMAS L. STANKUS
391-5950
636-6159

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią (staiga, prašome
paminėti, kad esate arba/xxite būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai.

OnlUJJL.
"**•

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

KMIECtK REALTORS',
7922 S. PULASKI KO

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski
767-0600

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nudsavynę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbattei Mayer dėl sąžiningo patari
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

Parduodamas namas prie 71 ir
Sacramento; 1V2 aukšto, įrengtas
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus.
Skambinti Indrei 537-7949.

U

HELP VVANTED

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

Live-in p o s i t i o n for N Shore suburban
family; housekeepmg. babysitting, some
cooking; prefer mature. experienced.
Enghsh speaking vvoman Soc Sec., paid
vacation lovely pvt. rm with sep bath and
sep entrance References required Coli
266-2901.

Erdvus, pagal užsakymą pastatytas
namas miškingame sklype. „Split
level", sub-rūsys, ūkiška virtuvė; atvi
ra veranda, iš kurios matosi graži, rami
aplinka. Skambinkite privačiam apžiū
rėjimui. $149,900.

FUR FINISHER

3 mieg. kamb., namas nagingam
žmogui. Daug galimybių. Pirmam
aukšte namų apyvokos kambarys; an
tram aukšte 12 x 12 pėdų plote gali
ma įrengti mieg., biblioteką arba salo
ną. Tik $51,000.

FOR RENT
O

- -

*

—

-

'

r

r,

Išnuomojamas 5 kamb. butas
Marquette Parko apyl.
Skambinti 499-5725

Jom the talented team of Chicago s leading
retailer' We have full dme openmgs for individuals who can speak and read ffuent
English These positions m our Fur VVorkroom
require highly knowledgeable people with expenence m all pnases of fimshing a <ur garment. mcludmg eutting fabfc. buikJup and linmg Clean. neat sewmg recjuired for all tasks
from hooks and nngs to neck shields Candidates mušt De fully expenenced m all
aspects of the trade
Marshall FielgVs offers a competitive salary
and benefrts package mcluding medical. den
iai 401K savings plan. plūs hberal merchandise discount For your mtervievv appomtment. piease call or apply m person
Paul Whtte
781-5377
MARSHALL FIELD S
4th Floor Personnel
111 N. Stata Straat
Chicago. IL 60690
Eaual Opportunity Etnpkoyer M/F

MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MOVI NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK Z A P O U S
3208V2 West 95th Stret
Tel. — GA 4-8654
MĖLYNĖS!
Patiems prisiskynus tik 60 et. svaras.
Važiuoti Interstate 94 iki Michigano 12
išvažiavimo (Savvyer Rd.), sukti kairėn,
važiuoti 21/2.mylios Savvyer Pd.; už pir
mo Stop ženklo (California Rd). penkta
sodyba dešinėje (bus parašas). At
dara tik savaitgaliais. Parvežame
mėlynių ir į Čikagą iš anksto susitarus
Tel. 312-776-2036.
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES
Nauja devintoji laida
Suredagavo
Juzė Daužvardienė
Šiomis dienomis „Draugo"
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu,
šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių visuomet buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4545 W. 63rd St..
Chicago, IL 60629

PUIKI PROGA!
Didžiausia Floridos žemės išplanavimo ir statybos
bendrovė ieško daliniam ar pilnam laikui „marketing" 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"

v i c e p i r m i n i n k a i : J o n a s Treška,
j a u n , S i m u t e Jonaitytė ir Petras
T r e š k a , ižd. Juozas L u k a s ir
sekretorius — Vytautas Kaman
tas. N u t a r t a duoti a u k a 200 dol.
J u n g t . F i n a n s ų k o m i t e t u i dėl
Kanados
renginių,
nors
daugelis narių t a m pačiam
t i k s l u i b e n t po kelis k a r t u s
aukojo. Per susirinkimą pasivai
šinta kavute.

PAGERBTAS PRELATAS

Chicagos Lietuvos vyčiai senjorai per genpralinę repeticiją Hamiltone prieš
Tautinių šokių švonte.
Nuotr. Nidos Bichnevičiūtės

MOŠŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.
MALONUS KONCERTAS
Vietiniai lietuviai vis dar ne
gali užmiršti č>a jvykusio kon
certo balandžio 16 d. Elks Lodge
salėje. Clevelando „Uždainuo
k i m " vyrų oktetas su dirig. A.
Bielskum, chornv^st. M. Tat a r ū n u , su s o l i s t ė m R a s a
Bobelyte - B r i t a i n , sopranu ir
Mirga Bankaityte-Spencer, altu
ir kanklininke, akomp. D. Liaubiene, s u t e i k ė klausytojams
puikią lietuviškų dainų atgaivą.
Vyrų dainos: „Vai ūžia, ūžia".
„Mes gynėjai", „Už aukštų
k a l n ų " ir k i t o s m a l o n i a i
skambėjo su stipriais tenorais ir
bosais, perduodant dainų jaus
mus. Kitose dainose švelniai
derinosi R. Bobelytės sopranas
su vyrų oktetu. J i buvo šelmiš
kai maloni solo dainoje „Na tai
kas?". M. B a n k a i t y t ė s kanklės
su „Siuntė mane motinėlė"
skambėjo žavingai ir jautriai
palietė klausytojų širdis. Vie
tiniai l i e t u v i a i ją maloniai
prisimena iš praėjusių metų
koncerto. Po pertraukos vėl visa
eilė okteto ir su solistėmis
dainose nukėlė klausytojus į
Lietuvos padangę. Taip pat davė
ir keletą estradinių melodijų.
Koncertas buvo veltui, tik išlai
doms padengti buvo s u r i n k t a
739 dol. aukų. Nuoširdžiai dėko
ta oktetui ir solistėms: vienai —
atvykusiai iš New Yorko. kitai
— iš Indianapolio. Po koncerto
vaišintasi LB narių keptais
pyragais. Valdybai padėjo V.
Baniukaitis, A. Lukoševičiūtė,
Lisa Frejerytė-DeVVolf ir S.
King. Už koncerto surengimą
p a d ė k a p r i k l a u s o p i r m . G.
Kamantienei ir kitiems 5 vald.
nariams taip sutartinai dirbant.
Atsilankė nemažai ir senųjų lie
tuvių, bet buvo pasigesta dau
giau vietinio jaunimo.

METINĖ LB APYSKAITA
Mokyklos knygyne balandžio
24 d. įvyko, ne tradiciniu laiku,
bet tuoj po lietuviškų Mišių, LB
apylinkės metinis susirinkimas,
kuriam pirmininkavo J o n a s
Treška, vyr., o sekretoriavo
Vytautas Kamantas. Po miru
sių pagerbimo apyl. pirm. Graži
na Kamantienė padarė metinės
veiklos apyskaitą, kurią sudarė
bent 15 atskirų darbų ir ren
ginių. Iš jų paminėtini: Lietuvos
krikšto 600 m. paminėjimas,
liaudies meno paroda, kleb.
Schichtel kunigystės 25 m. mi
nėjimas, Joninių surengimas,
taut. šokių „Sietynas" atgaivi
nimas, „Lietuvių ainių" radijo
programos tęsimas, mėnesinių
aukų Liet. Kat. Bažnyčiai įve
dimas ir kiti. Vald. ižd. J. Lukas
pranešė, kad per praeitus metus
apylinkė turėjo pajamų 3650
dol.. o išlaidų — 3769 dol., tai
skirtumą papildė iš praeitų
metų likučio. P a d a r ė pra
nešimus: K. Stepšys — apie pini
ginę atskaitomybę valdybos ir
komitetų, S. Astras — Balfo, J.
Lukas — Vasario 16 gimnazijos
būrelio, V. Kamantas — Lituan.
Katedros, J. Treška, vyr. — Liet.
Fondo, G. Kamantienė — apie
liet. radijo p r o g r a m a s ir
lietuviškas Mišias, nes jų va
dovas turėjo t u o laiku kitur
būti. Komitetai perrinkti ar
papildyti taip: LF — V. Jonaitis,
V. Kamantas, J. Paovienė, L.
Raubienė ir J. Ugianskis; Balfo:
S. Astras, S. Lastienė ir L. Treškaitė-Duggan; Lietuviškų Mišių
— dr. S. Balys, A. Lukoševičiū
tė, K. Stepšys ir J. Treška, vr.;
Vasario 16 gim. būrelio — J.
Lukas; Lietuvių Radijo būrelio
— dr S. Balys ir 4 pranešėjai;
Liet. Katedros — V. K a m a n t a s
ir J. Lukas. Pririnktoji valdyba
taip pasiskirstė pareigomis:
pirm. Gražina K a m a n t i e n ė ,

Balandžio 24 d. Šv. Andrie
j a u s k a t e d r o j buvo pagerbtas
l i e t u v i s prel. Ch. Popell-Papel i u s k i s , kilęs iš Šv. Petro-Povilo lietuvių parapijos, jo 50 metų
k u n i g y s t ė s proga. J i s p a t s laikė
koncelebracines Mišias, asis
t u o j a n t 4 p r e l a t a m s ir 7 kuni
g a m s . G r a ž ų ir i š s a m ų pa
m o k s l ą p a s a k ė lietuvis k u n . D.
Morrovv, pabrėžiant sukaktuvi
n i n k o 10 m e t ų buvimą katedros
r e k t o r i u m i ir diecezijos kanc
l e r i u . Po Mišių s u s i r i n k o apie
300 kviestinių svečių į diecezijos
s v e t a i n ę p i e t u m s . Po j ų kalbėjo
b u v . Gr. Rapids miesto meras
St. Davis, kolega kunigas, atsto
v a i iš jo b u v . parapijų, sesers
a n ū k ė — giminių v a r d u . Nuo
lietuvių parapijos kalbėjo dr. S.
K. Balys, iškeldamas jo lietuviš
ką k i l m ę ir jo nuopelnus ne tik
diecezijai, b e t ir lietuvybei ypač
prel. Popeli r a š a n t apie da
bartinio popiežiaus
Jono
P a u l i a u s II motinos lietuvišką
k i l m ę . Dr. B. kalbą užbaigė
l i e t u v i š k a i l i n k ė d a m a s sveika
t o s ir Dievo palaimos. Prel. P.
L i e t u v o s s u r i n k t ą istorinę me
d ž i a g ą p e r d a v ė S. B a l z e k o
muziejui.

VADOVĖLIS
NEPAGYDOMIEMS
Yra ligų, kurias ne visi li
gomis laiko. Bet jos iš tikrųjų
yra ligos, kurios griauja asme
ninį, šeimos, aplinkos, tarnybos
gyvenimą. Tos ligos ir sveikus
išore, b e t nesveikus viduje per
laiką paverčia griuvėsiais ir gy
venimo atmatomis. Bet gydytis
turi jie patys — pasiryžimas prasideda nuo asmens, kuris
s u p r a n t a savo ligą — t a i a l k o 
holikas.
Anglų ir kitomis kalbomis
išleista gydytojų, o daugiausiai
buvusių ligonių, bet j a u pagiju
sių, nurodymai, kaip iš tos ligos
pasikelti savo valia gydantis,
p r i s i p a ž į s t a n t tokiu e s a n t ,
p r i k l a u s a n t panašių d r a u g ų
draugijai, lietuviškai vadinamai
„Anoniminiams alkoholikams
— Alcoholics Anonymous".
Tokia knygelė išleista lietuvių
kalba, mašinėle rašyta ir kopi
jomis padauginta, bet gražiai
išleista pavadinimu „ D v i d e 
šimt k e t u r i a s v a l a n d a s p e r
d i e n ą " . Knygelė nurodo, k a d
nereikia pasiryžimo daryti sa
vaitei, mėnesiui ar metams, bet
tik vienai dienai — dvidešimt

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. liepos m ė n . 29 d.
i

A.tA.
HELEN KAPOČIUS

keturioms valandoms.
Knygelė s u s k i r s t y t a visiems
metams, lyg m ą s t y m a i ir
maldos. N e p a i s a n t , kokį Dievą
k a s tiki — k a t a l i k a s , evangeli
kas, žydas, m u s u l m o n a s —
reikia prašyti Aukštesnės Jėgos
pagalbos ištesėti.
Štai vienos dienos mąstymas
iš ryto. , A š kreipiausi į Aukš
tesnę Jėgą pagalbos? A r tikiu,
kad kiekvienas A.A. vyras arba
moteris y r a pavyzdys, kaip
Dievo Jėga gali pakeisti žmones
iš alkoholikų į b l a i v i u s ir nau
dingus asmenis? A r tikiu, kad
šita Aukštesnė J ė g a gali mane
atpalaiduoti nuo girtavimo? A r
gyvenu tik šia diena? A r prašau
Dievą, kad duotų m a n stiprybės
būti blaiviu k a s 24 valandas? A r
lankau A.A. susirinkimus regu
liariai?" O dienos mastymui
duoda kelias mintis: „ A š tikiu,
kad Dievo a p v a i z d a atneša
ramybę ir toji r a m y b ė , kaip
tykiai tekanti upė, nuplaus
visas drumzles. T o k i a i s ramy
bės momentais Dievas mane
moko, kaip atpalaiduoti savo
nervus. Aš neišsigąsiu. Aš iš-

MEILUS
Gyveno Dolton, EL.
Mirė 1988 m. liepos 27 d., sulaukusi 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Žemaitkiemio pa
rapijoje, Valtkūnų kaime.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Vincentas, marti
Dolores, Aleksandras G., marti Patricia: vienuolika anūkų,
dvylika proanūkų, daug dukterėčių ir sūnėnų.
Velionė buvo mylima žmona a.a. Ignaco.
Priklausė, kaip amžina narė, Šv. Kazimiero seserų
rėmėjams.
Kūnas pašarvotas penktadienį, liepos 29 d. nuo 2 iki 9 v.v.
DeYoung & Vroegh koplyčioje, 649 E. 162nd St. (Rt. 6), So.
Holland, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 30 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta j Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią,
125th & Halsted St., kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines. Prašoma nesiųsti gėlių, bet vie
toje jų, aukoti šv. Mišioms arba Misericordia Heart of Mercy
Center.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnūs, marčios, a n ū k a i , p r o a n ū k a i ir
giminės.
Laidotuvių direkt. Frank J. Leonard & Leonard F.
Bukauskas. Tel. 333-7000 arba 264-2228.

N e t i k ė t a i ir per a n k s t i iškeliavus į A m ž i n y b ę

A.tA.
KĘSTUČIUI URBUČIUI
RŪTĄ, POVILĄ, G I N Ą ir D I A N Ą b e i visus artimuo
sius giliai užjaučiame ir d a l i n a m ė s j ū s ų s k a u s m ų
Asta, Vaclovas ir Vydas
Irena ir Rytas
Vida ir
Gediminas

LIŪDNASIS BIRŽELIS
Didieji lietuvių t r ė m i m a i į Si
birą šiemet buvo prisiminti
birželio 19 d., iškeliant Lietuvos
gedulo vėliavą prie 1914 m.
k a r e žuvusiųjų lietuvių parapiečių p a m i n k l o . Ilgesnį ir labai
t u r i n i n g ą žodį t a r ė viet. LB
apyl. vald. n a r y s ir P L B pirm.
inž. V y t a u t a s K a m a n t a s pri
m i n d a m a s skaičiais ištremtuo
sius. J i s irgi prisiminė savo te
tos ir senelės išvežimą į Sibirą
k a i pastaroji t e n ir mirė. Per Mi
šias gedulo vėliavą įnešė J.
T r e š k a , j n . s u palyda. Kleb.
Schichtel angliškai nupasakojo
n e t k o n k r e č i u s atvejus vežimų,
k a i m o t e r y s ir vaikai mirė pa
k e l i u i . C h o r a s giedojo atitinka
m a s giesmes.

JONINES
Birželio 2 5 d. N. ir V. Baniukaičių pamiškėje buvo sureng
t o s J o n i n ė s , t i k be laužo, nes
šiemet laužai Michigan valstijoj
y r a u ž d r a u s t i . LB apylinkės
valdybos vicepirm.
Jonas
T r e š k a , jn. organizavo šią tradi
cinę iškylą ir paruošė v e r t i n g ų
d o v a n ų t r a u k i m u s . J a m padėjo
b u v . L B apyl. ilgametis ižd. J .
U g i a n s k i s , k u r i s su š v a r i u juo-

GAIDAS-DAIMID
EU D E I K I S
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR C H I C A G O S P R I E M I E S Č I U O S E
4330-34 S. California A v e n u e
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2

Dalis Chicagos vyčių tautinių šokių grupės narių Niagara Falls po šokių
šventės Hamiltone.
Nuotr. Nidos Bichnevičiūtės
k u ir pokštais linksmino laimė
tojus. D a l i s jaunimo žaidė tink
linį. Dalyvavo gražus būrelis ir
„ S i e t y n o " šokių grupės narių.
Beveik visą laiką grojo lietuviš
kas d a i n a s ir šokius šeimininko
įrengti garsiakalbiai. J. Treška
dėkojo ir įteikė dovanėlę šeimi
n i n k a m s už j ų t r a d i c i n į
svetingumą. Buvo maloni staig
mena, k a i Vytautas Baltrušai
tis išdalino kiekvienam svečiui,
ypač jaunimui, besimokančiam
lietuviškai rašyt, jo įmonėj at
s p a u s d i n t a s su p a v e i k s l a i s
knygas. Turime jam ir saupadėti. Buvo apie 80 svečių, apie
30 automobilių. LB valdyba tu
rėjo apie 130 dol. pajamų.
K. A n .

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas — 523-0440

moksiu atsipalaiduoti..."
Šios mintys y r a vaistai, nes
tai yra tikras mąstymas ir tikra
malda, bet malda, k u r i sura
mina neramų ligonį, kad jis pats
gydytųsi, padėtų s a u i r šeimai
t a p t i ne
griuvėsiais,
o
gyvenimu.
Knygelę g a l i m a g a u t i i r
„Draugo" administracijoje.

PETK U S
MARQUETTE FUNERAL HOME

Geriau b a r t i s , n e i b ū t vieni
šam.
Airių patarlė

TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 W e s t 71 S t . . C h i c a g o
Telefonas — 470-2345

Tik dirbk — džiaugsmas pat
sai atsiras.
J. W. Goethe

1410 S o . 50th Av.. C i c e r o
Telefonas — 803-2108

A.tA.
Gen. št. pik. ltn.
JONUI ŠEPEČIUI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ

m i r u s , m ū s ų buv. p i r m i n i n k e i , mielai M Ė T A I , s ū n u i
J U R G I U I , d u k t e r i a i R Ū T A I s u šeimomis i r k i t i e m s
a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e š i r d i n g ą užuojautą.
LDK Birutės

dr-jos Detroito

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

skyrius

N e t e k u s mylimo Tėvo

BUTKUS - PETKUS

A.tA.
JUOZO KIZLAUSKO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

jus, G I E D R E ir J U O Z A I , nuoširdžiai u ž j a u č i a m e ir
d r a u g e liūdime.
Asta ir Vaclovas

Kleizos

Sally

„Uždainuokim" oktetas su Mirga Bankaityte Spencer prie kanklių Grand Rapidse, Mich.

•

Donald M., J r .
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x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia visus dalyvau
ti šv. Mišiose, kad vienuolijos
steigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja.
Šv. Mišios bus antradienį, rug
pjūčio 2 dieną (ne 21 d., kaip
vakar paskelbta), 7 vai. vak.
motiniško namo koplyčioje,
2601 W. Marąuette Rd. Šv. Mi
šias atnašaus ir pamokslą pasa
kys kun. Tomas Kasputis.
x Lietuvių Bendruomenės
V i d u r i o Vakarų apygardos
valdyba rengia v a k a r o n ę
rugpjūčio 5 d., penktadienį, 7:30
vai. vak. Jaunimo centro mažo
joje salėje, kur bus rodomas ok.
Lietuvoje vysktančių liepos 3 d.
demonstracijų filmas. Kiekvie
nas lietuvis turėtų pamatyti šį
filmą ir pasigėrėti savo tėvynai
nių tvarkingumu demonstraci
jose ir jų patriotiškumu išreiš
kiant savo jausmus.
x D a r i a u s ir Girėno žuvi
m o 55 metų sukaktyje buvo
leista atvykti prie paminklo jo
a u t o r i u i Vyt. Landsbergiui-Žemkalniui, 19 lakūnų su
penkiais lėktuvais, dviratinin
kams iš Kauno ir daugiau kaip
šimtui svečių. Taip pat leista at
vykti Dariutei-Maštarienei. Archit. V. Landsbergis jau yra 96
metų, bet jis ryžosi tokiai kelio
nei. Tai pranešė telefonu iš Len
kijos.
x D r . Danguolė V i t k u s ,
Palos Hts., 111., grąžino lai
mėjimų šakneles su 25 dol.
auka. Kazimieras Sapetka, Waterbury, Conn., atsiuntė 24 dol.
Vincas Beresnevičius, Toronto,
Kanada, pridėjo 18 dol. visiems
tariame nuoširdų ačiū.
x P r a n a s Gluosnys, Calgary, Altą, Kanada, mums rašo:
„Sveikinu jus visus ir linkiu
viso geriausio. Siunčiu 20 dol.
auką, kur mano ir kitų pareiga
paremti tokį įdomų laikraštį".
Nuoširdus ačiū už auką ir
mielus žodžius.

x Pik. Juozas Andrius, gy
venas Los Angeles, Calif., mirė
liepos 7 d. Jis buvo savanoris-kūrėjas, topografas, pa
daręs daugelį laidų Lietuvos
žemėlapių ir kt. Velionis buvo
gimęs 1900 sausio 1 d. Pane
vėžyje. Buvo Karo mokyklos
dėstytojas, ypač topografijos ir
geodezijos. Po pamaldų Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje
palaidotas Holy Cross kapinėse.
x Argentinos lietuvių laik
raštis, „Laikas" šiuo metu
mėnesinis, savo keturiasdešimt
metų sukaktį minės rugsėjo 4
d., sekmadienį. Pradžioje jis ėjo
mėnesiniu, vėliau dvisavaitiniu,
paskiau vėl mėnesiniu. Leidžia
Avellanedos marijonai.
x Vyresniųjų lietuvių cent
ro gegužinė bus liepos 31 d.,
sekmadienį, K. Pociaus sody
boje, 532 Lake Shore County
Rd., Beverly Shores, Ind., Auto
busai išvažiuoja 9:30 vai. ryto
nuo Seklyčios. Bus vietos pasta
tyti automobilius. Kun. M.
Kirkilas atnašaus šv. Mišias 12
vai. Šv. Onos bažnyčioje ir ten
bus nuvežti autobusu. Ge
gužinėje bus vyr. liet. centro est
radinių šokių šokėjai. Veiks
valgykla, baras ir bus lai
mėjimų. Paulius Ruikis palinks
mins visus akordeonu. Prašoma
registruotis raštinėje.
x „Draugo" gegužinėje ant
rajame laimėjimų skyriuje
bilieto nr. 0470386, pasirašęs
Alfredas, yra laimėjęs pa
veikslą. Jį prašome atsiimti
„Draugo" administracijoje dar
bo metu.
x Vanda Stankienė, Evergreen Park, 111., estradinės
muzikos dainininkė, kurios įdai
nuotos plokštelės yra mėgiamos
ir Lietuvoje, lankėsi įvairiais
reikalais „Drauge" ir ta proga
įteikė 50 dol. auką, pareikš
dama, kad tai yra nuo Stankų
šeimos. Inž. Jonas Stankus
daugelį metų vertėsi namų sta
tyba Chicagoje ar jos apylin
kėse, o paskutinius metus Flori
doje.
x A n t a n a s ir V i k t o r i j a
V a l a v i č i a i , Chicago, 111.,
„Draugo" nuoširdūs rėmėjai,
lankėsi „Drauge", grąžino
laimėjimų šakneles, pridėjo 20
dol. auką ir įsigijo įvairių lei
dinių už 50 dol. Nuoširdus ačiū.

x P r e l . Simon Morkūnas,
St. Casimir's Church, Sioux Ci
x Dr. Henrikas Nagys, Laty, Iowa, mūsų nuoširdus
salle,
Quebec, Kanada, Algis
rėmėjas, Anthony Antanavi
čius, Chicago, 111., žurn. Rūta Janusas, Palos Park, 111., C.
Klevą Vidžiūnienė, Valencia, Janušauskas, Chicago, 111.,
Ca., „Draugo" bendradarbė, Domas Lapkus, Palos Hills, 111.,
Alex Lauraitis, Willo Springs, grąžino laimėjimų šakneles su
111., J. Stumrys. Chicago, 111., 20 dol. aukomis. Nuoširdus
Dana Navickas, Beverly Shores, ačiū.
Ind., kiekvienas atsiuntė po 20
x Inž. Juozas Polikaitis,
dol. auką ir grąžino laimėjimų Chicago, 111., visuomenininkas,
x H e l e n Schanel, Wood Jonas Daugėla, Ormond by the
Dale, 111., Vidmantas Rapšys, Sea, Fla., „Draugo" bendradar
Downers Grove, 111., Vytautas bis, grąžino laimėjimų šakneles
Ramanauskas, Chicago, 111., su 20 dol. auka. Labai dėko
grąžindami laimėjimų šakneles, jame.
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai
x M. Vaškevičius, Toronto,
dėkojame. H. Schanel dar pri Ont., Kanada, grąžino laimė
dėjo ir prierašą, jeigu ji laimėtų, jimų šakneles su 30 dol. auka.
tai tą sumą skiria „Draugui". Nuoširdus ačiū lietuviško žodžio
x Dr. Kastytis J u č a s , der rėmėjui.
matologas, (tel. 925-2670) veda
x Kelionė per Didžiąją Bri
radijo programą 1490 AM ban
taniją! Organizuojama lietuvių
gomis kiekvieną šeštadieni 7
grupė į Didžiąją Britaniją — 3
vai. r y t o . Šį šeštadienį, liepos
kraštai. Paskutinė proga užsire
30 d. šioje programoje kalbės
gistruoti šiai kelionei! Iš Čika
Mr. Robert Peller, Coopers &
gos išvykstame rugsėjo mėn. 4
Librant Health Financing vice
d. Registracija ir informacija pas
prezidentas, apie pajamų
Vidą Jonušienę, Amber Travel
sutelkimą sveikatos priežiūrai.
S e r v i c e , 11745 Southwest
(sk) Highway, Palos Heights, Illi

Po Pavergtųjų tautu priėmimo Chicagos miesto centre. Stovi iš kairės: B. Juodelis ir Lietuvos
gen. konsulas V. Kleiza; sėdi dešinėje — A. Kleizienė
Nuotr. J. Tamulaiėio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
METINIS FESTIVALIS
LIETUVIŲ KULTŪROS
MUZIEJUJE
Antrasis metinis tarptautinis
festivalis bus rugpjūčio 7 dieną,
sekmadienį, tarp 12 ir 5 vai. p.p.
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Bus puiki proga visiems
praleisti sekmadienio popietę,
pabendrauti su draugais bei
pažįstamais ir susipažinti su
kitų tautų kultūra, menu ir pa
pročiais.
x Kun. R. K r a s a u s k a s , Putnam, Conn., Ražauskas, Dearborn Hts., Mich., W. Abramikas, Springfield, 111., K.
Žiogarys, Toronto, Kanada, A.
ir E. Kleizai, Chicago, 111., Sta
sė ir Leonas Matvekas, Farmington Hills, Mich., kiekvie
nas grąžino laimėjimų šakneles
su 12 dol. auka. Labai dėko
jame.
x Kun. Pr. J o k ū b a i t i s ,
Chicago, 111., rež. D. Mackiala,
St. Petersburg, Fla., Antanas
Kvedaras, S a v a n n a h , Ga.,
Emilija Čiakienė, East Chicago,
Ind., J. Didžbalis, Toronto, Ont.,
Kanada, Vincas Skilandžiūnas,
Ottawa, Kanada, kiekvienas at
siuntė po 15 dol. auką ir grąžino
laimėjimų šakneles. Labai
dėkojame.
x Dr. Bronius Kazlas, Wyoming, Pa., Adolfas Armalis, St.
Petersburg Beach, Fla., Regina
Juška, Detroit, Mich., Raymond
ir Daiva Panarai, Orland Park,
111., S. Dargis, Oak Lawn, 111.,
Vit. Švažas, Bellievue, Wa., E.
Žebrauskas, Rheineland, Wisc.,
grąžindami laimėjimų šakneles,
kiekvienas paaukojo po 15 dol.
dienraščio p a r a m a i . Labai
dėkojame.
x A. J . Naudžiūnas, Boston,
Mass., nekartą yra „Draugą"
parėmęs didesnėmis aukomis. Ir
šį kartą, grąžindamas laimėji
mų šakneles, paaukojo 50 dol.
Nuoširdus ačiū.
x B r o n i u s G e l a ž i u s iš
Chicagos, 111., atsiuntė 20 dol.
auką, grąžino laimėjimų šakne
les su tokiu prierašu: „...siunčiu
pensininko auką. Sėkmės mano
mylimam .Draugui'. Nuošir
dus ačiū už viską.

x Dr. K. R i m k u s , arch.
x Albinas Kurkulis, akcijų nois 60463. Tel. 312-448-7420. Vytautas Pelda, A n t a n a s
brokeris, dirbąs su Rodman &
(sk) Pleškys, visi iš Chicagos, 111., lie
R e n s h a w , Inc., patarnauja ak
tuviško žodžio bendradarbiai,
x Ieškau pirkti dviejų ar
cijų bonų, fondų bei kitų verty
rėmėjai, grąžindami laimėjimų
daugiau butų namą. Skambin
bių pirkime ir pardavime. Susi
šakneles, kiekvienas paaukojo
ti 425-7160.
domėję skambinkite 977-7916.
po 20 dol. Nuoširdus ačiū.
(sk)
(sk)
x Sofija Palionienė iš Ber
x Greit parduodu vienos ir wyn, 111., atsiuntė 10 dol. auką,
x Pilno mėnulio šokiai! Ne
g a u k i t e , bet šokite Playhouse dviejų šeimų namus Chicagoje grąžino laimėjimų šakneles ir
svetainėje šį penktadienį, liepos ir apylinkėse. Skambinkite dar pridėjo 5 dol. laimėjimų
29 d. įvairi muzika. Gros or RE/MAX F I R S T , R i m a s premijai „Draugo" gegužinei.
kestras Estrada. Playhouse, Stankus, tel. 361-5960 arba Apgailestavo, kad negalės dėl
636-6169.
2515 W. 69th St.
kitų įsipareigojimų dalyvauti
(Sk)
gegužinėje. Nuoširdus ačiū.
(sk)

Šioje sekmadienio popietėje
bus demonstruojamas įvairių
tautų liaudies menas: Europietiškas rugių-kviečių pynimas
(Dolores Muller); Lietuviškų
juostų audimas (Lietuvių tauto
dailės institutas); Ukrainiečių
siuvinėjimo menas (Sandra
Semkin); Lietuviški šiaudinu
kai (Elena Pius); Pabaltietiški
sidabro papuošalai (Judita
Juozaitis); Lenkiški popieriaus
karpymo paveikslai (Frances
Drvval); Rytų Europos linų
verpimas (Teresa Tarasevvicz).
„Vlasta and the Altar Boys"
ansamblis ir čekė Vlasta su savo
ansambliu jau yra pasirodžiusi
Johny Carson ir Lawrence Welk
programose ir įvairiuose kituose
parengimuose bei festivaliuose.
Ji taip pat yra vaidinusi filme
„Ferris Beuller's Day Off'. Jos
programą bus galima pamatyti
tarp 3 ir 4 vai. p.p. Taip pat pasi
rodys Lietuvos Vyčių tautinių
šokių ansamblis, „Cross-Keys"
airių šokėjai ir daugelis kitų
tautinių grupių.
Tarptautinių vaizdajuosčių
programoje numatoma parodyti
įžymiosios lietuvės moterys;
ukrainiečių velykiniai margu
čiai, t a r p t a u t i n ė muzika,
Izraelio šokiai ir serbų muzika.
Veiks įvairių tautų rankdar
bių parodėlės ir išpardavimai.
Bus galima pasigardžiuoti įvai
rių tautybių skanumynais.
Veiks lietuviškų valgių bufetas.
Festivalis vyks muziejaus au
tomobilių pastatymo aikštėje, o

taip pat ir šoninėje gatvėje ir
sklype. Svečiai galės laisvai
apžiūrėti muziejų. Tai vienin
telis tokio masto lietuviškas
muziejus laisvajame pasaulyje.
Programos apimtis bus dar pra
platinta.
— Kor.
PASKUTINIS
ATSISVEIKINIMAS
SU MOTINA CONCEPTA
UNGURAITYTE

vyresnioji.
Penktadienį, laidotuvių Mi
šiose įžanginį žodį tarė ses. M.
Agnesina Dering, generalinė
sekretorė. Pirmąjį skaitymą
atliko ses. Marija de Sales
Sokol, generalinės vyresniosios
asistentė. Antrąjį skaitymą
skaitė ses. Margareta Petcavage, generalinė patarėja. Aukas
prie altoriaus atnešė ses. M.
Cecilija Papšis ir ses. M. Salezija
Martinkus, buv. patarėjos. Iš
giminių nešė Jean Vance, laido
tuvių direktorė, ir Magdelena
Kudirka. Tikinčiųjų maldą
skaitė ses. Margareta Zalot,
generalinė patarėja. Laidotuvių
vargonininkė buvo ses. Teresė
Papšis. Zakristijone ses. Marija
Eva tvarkingai viską paruošė
visoms laidotuvių apeigoms.
Procesijoje išlydėjo iš koplyčios
ses. M. Nilda iš Argentinos, neš
dama kryžių, sesuo M. Juline,
Velykų žvakę, Vida Sereika,
kandidatė, ir sesuo Zita Ana,
nešdamos žvakes.
Šv. Mišias celebravo vyskupas
A. Abramovicz, kardinolo
Bernardin atstovas, su juo kar
tu koncelebravo arkivyskupas
P. Marcinkus iš Romos ir
kunigas S. Gaučias, vienuolyno
kapelionas
kiti
dalyviai
vyskupas V. Brizgys, prelatas
D. Mozeris, kunigai J. Kuzinskas, A. Kelpšas, F. Kelpšas, I.
Urbonas iš Gary> Indiana, V.
Rimšelis, Marijonų provinci
jolas, A. Švedas, J. Šarauskas,
L. Zaremba, J. Slovinski, J.
M a k a r a s ir V. Mikolaitis.
Kunigas S. Gaučias, vienuolyno
kapelionas, pasakė įspūdingą
pamokslą. Taipgi dalyvavo
broliai marijonai, alexian
broliai ir brolis P. Hanson, arkidiecezijos vienuolių vikaras.

Liepos 18 d. vidudienį paskli
do liūdna žinia kazimieriečių
motiniškame name, kad mirė
Motina M. Concepta Unguraitytė, pionierė, kuri kartu su
sesele M. Immaculata Dvaranauskaite padėjo Motinai Ma
rijai Kaupaitei įsteigti Šv.
Kazimiero seserų kongregaciją.
Motinos Conceptos laidotuvės
buvo istorinis įvykis, sutapęs su
buvusios vienuolyno administ
racijos, o vyriausybę perdavimu
naujajai administracijai. Buvu
sios ir dabartinės administra
cijos narės vadovavo laidotuvių
apeigose.
Ketvirtadienio vakaro lai
dotuvių apeigose pirmąjį skai
tymą atliko ses. M. Joanella
Fayert, buvusi g e n e r a l i n ė
Rita Likanderytė ir iš Hartfordo
vyresnioji. Atliepiamąją psalmę
skaitė ses. M. Immacula Wendt,
Per Mišias giedojo lietuviškas
generalinė iždininkė. Atsi ir angliškas giesmes tarpe jų „O
sveikinimo žodį paruošė ses. Marija mano džiaugsme" Moti
Regina Marija D u b i c k a s , nos Conceptos mėgiamąją gies
novicijato vedėja, o jį perskaitė mę.
apeigose ses. Marilyn Kuz
Grabnešiai D. Yocius, J. Saka
mickus, dabartinė generalinė vičius, W. Urban, J. Stanis, E.
Shurna, A. Rašynas ir A. Lukavičius palydėjo į amžino poilsio
vietą. Taipgi dalyvavo giminės
iš Toronto, Hamiltono ir Chi
cagos — Lukavičių šeima,
Kudirkų šeima, Rašynių šeima,
Jonikas ir kiti. Į kapines paly
dėjo giminės, seselės kazimierietės, buvę mokiniai, , draugai ir
k i t i . Kapinėse, švelniam
vėjeliui p u č i a n t , šviečiant
saulutei
danguje, sudarė
malonią atmosferą paskutiniam
Sudiev.
Kapinėse dalyvavo kunigas P.
Paurazas ir kun. S. Gaučias,
kuris atkalbėjo maldas prie
kapo. Šv. Kazimiero seserys
dėkoja dvasiškiams, giminėms
ir visiems už dalyvavimą.
Dabar Šv. Kazimiero kapinėse
gražioje didelio kryžiaus
aplinkoje ilsisi keturi žymiausi
kongregacijos asmenys ryšium
su kongregacijos įsteigimu:
k u n i g a s A. S t a n i u k y n a s ,
dvasios vadas i r globėjas,
Motina Marija Kaupaitė, įstei
gėja. Motina M. Immaculata
Dvaranauskaitė ir Motina M.
Concepta Unguraitytė. Kartu
su jais jau ten ilsisi ir 181
seselės. Nors mūsų įsteigėja su
pradininkėmis ir globėjas įlsisi
Viešpatyje, jų kilni dvasia
pasiliks ir klestės Šv. Kazimiero
John ir Sabina Henson, pranciškiečių seserų rėmėjų pirmininkė ir valdybos seserų kongregacijoje.
narys prie lietuviško kryžiaus.
Ses. M. Angelė

IŠ ARTI IR T0LT
JA VALSTYBĖSE
— Darius Sužiedėlis, Jauni
mo sąjungos pirmininkas, pra
ves jaunimo simpoziumą „Kaip
mes galime padėti dabartinei
Lietuvai" Studijų savaitėje Dai
navoje rugpjūčio 20 dieną. Stu
dijų savaitė bus rugpjūčio 14-21
dienomis. Registruotis ir kam
barius užsisakyti pas Joną Va
sarį, 979 Proehl Drive, Barberto,
Ohio
44203.
Tel.
216-644-7411.
— Dr. Raimundas Adomai
tis, padaręs chemijos daktaratą,
pasirinko savo mokslą dėstyti
Princetono New Jersey uni
versitetą. Jis yra baigęs Kr. Do
nelaičio lit. mokyklą. Jo tėvai
Dalia ir Antanas Adomaičiai
dar dirba ir toli nuo pensijos.

KANADOJE
— „ T h e St. C a t h a r i n e s
S t a n d a r d " atspausdino laišką,
kuriame primenama Pabaltijo
1940 m. okupaciją. Pabaltijo
tautos sutinka su Gorbačiovo
Stalino nusikaltimų
pa
smerkimu, o vienas iš didžiau
sių — Pabaltijo okupacija.
— Dainos Trejutės ir Remi
gijaus Barono iš Vancouverio
vestuvės buvo Bogotoj, Kolum
bijoje. Remigijus Baronas buvo
keletą kartų nuvykęs paviešėti
pas savo dėdę Joną Pikčilingį ir
ten susipažino su Daina Trejute.
Pagaliau sutarė sukurti šeimą.
Mergvakaris buvo surengtas
pas Dainos seserį Renatą Kum
pienę. Moterystę palaimino
kun. dr. Vytautas Mankeliūnas,
pasakydamas lietuviškai ir
ispaniškai pamokslą. Povestuvi-

Linas Orentas prieš šokių šventę.

nei kelionei jaunieji išvyko į
Kartageną.

VOKIETIJOJE
— Birželio 22 d. Braunschw e i g mieste, Vokietijoje, mirė
kun. Adomas E. Gelžinius, lie
tuvių evangelikų liuteronų
Bažnyčios garbės senjoras. Jis
buvo 86 metų. Jis buvo 1937
metais bažnytinio sinodo Kaune
išrinktas senjoru, kurio parei
gos buvo patvirtintos Lietuvos
valstybės prezidento. Vėliau
išeivijos lietuvių evangelikų liu
teronų sinodas buvo suteikęs
kun. Adomui E. Gelžiniui gar
bės senjoro titulą. Kun. A. E.
Gelžinius buvo apie 10 metų
klebonu Kretingoj, o karo metu
kunigu įvairiose bažnyčiose
Vokietijoje. Pokariniais metais
net iki paskutinio laiko jis ap
tarnavo dvasiškai lietuvius
evangelikus Lebenstedt lietuvių
kolonijoje, atlaikydamas jiems
pamaldas lietuvių kalba. Jis
buvo palaidotas birželio 28 d.
Veltheim kapinėse šalia savo
žmonos, kuri buvo mirusi prieš
porą metų. Liūdesyje liko jo
duktė Rūta T. Zenn ir po pasau
lį išsisklaidę jo buvusios Kretin
gos parapijos nariai.

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s
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.

