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

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui M. Gorbačiovui 

Nuorašas: TSRS Generaliniam 
Prokurorui 

Lietuvos katalikų 

Pareiškimas 
Esam sukrėsti brutalaus teis-

ninio susidorojimo su katalikų 
aunuoliu Pet ru Gražuliu, 
vykdyto 1988 m. vasario 2 d. 
kapsuko miesto Liaudies 
;eisme. P. Gražulis atsisakė 
švykti į spec. ka r in ius 
Dratimus, motyvuodamas, kad 
o krikščioniška sąžinė neleidžia 
dalyvauti armijoje, kuri lieja 
nekaltą kraują Afganistane, 
kuri okupavusi jo Tėvynę 
Lietuvą ir gina a te is t inę 
ideologiją, persekiojančią Baž
nyčią. Šių principinių įsitiki
nimų padiktuotą atsisakymą 
teismas pripažino „vengimu 
vykti į karinius pratimus dėl 
savanaudiškų paskatų, be svar
bios priežasties". 

Niekinti žmogaus sąžinės 
įsitikinimus, tuo labiau kaltin
ti savanaudiškumu jaunuolį, dėl 
jų einantį j kalėjimą-nehuma-
niška ir amoralu. Kitose socia
listinėse šalyse svarstoma ir 
suteikiama alternatyvinės tar
nybos galimybė asmenims dėl 

sąžinės įsitikinimų ar religinių 
negalinčių tarnauti su ginklu 
rankose. Reikalaujame tokią 
galimybę nustatyti ir Tarybų 
Sąjungoje, o p. Gražulį nedel
siant išlaisvinti. 

1988 m. 
Pasirašė tikintieji: Kauno 

katedra - 3,800, Vilniaus 
bažnyčios — 1,343, Panevėžio 
Katedra - 3,485, Vilkaviškis -
1,195, Veisiejai (Lazdijų raj.) — 
701, Pivašiūnai (Alytaus raj.) — 
254, Kalvarija (Kapsuko raj.) — 
1,072, Šunskai (Kapsuko raj.) — 
334, Patilčiai (Kapsuko raj.) — 
102, Alvitas (Vilkaviškio raj.) — 
757, K. Naumiestis (Šakių raj.) 
— 445. Švėkšna (Šilutės raj.) — 
503, Vidiškiai (Ukmergės raj.) — 
1,211, Kiaukliai (Širvintų raj.) 
— 475, Įvairios parapijos — 
5,679, Sangrūda (Kapsuko raj.) 
- 4 3 1 . 

Iš viso už P. Gražulio išlais
vinimą pasirašė 68,516 
asmenys. 

Tėvo laiškas 
Kaunas . — Juozas Kazalups-

kas kreipėsi į Sąjūdžio tarybą, 
Lietuvos Krikščionių demokra
tų partiją, Lietuvos žmogaus 
teisių sambūrį ir į informacines 
įstaigos šiuo laišku. 

Mano sūnus Darius Kazalup-
skas. gimęs 1969.10.098, dėl 
tautinių ir religinių įsitikinimų 
atsisakė tarnauti okupacinėje 
kariuomenėje. Pagal tarptau
tinės teisės nuostatus okupuotų 
kraštų vyrai negali būti imami 
į kariuomenę, o pagal SNO Vi
suotinę Žmogaus Teisių dekla
raciją turi būti atsižvelgiama į 
religinius įsitikinimus, nes 
tarybinėje armijoje nėra tam 
sąlygų, juo labiau — tikintieji 
diskriminuojami. 

1989.04.28 pas Darių 
Kazalupską į namus atvažiavo 
Kauno miesto Požėlos rajono 
karinio komisariato atstovas, 
kuris, nepateikęs jokių asmens 
dokumentų, grasino, įžeidinėjo, 
reikalavo, kad mano sūnus 
tarnautų kariuomenėje. Kitą 
dieną Darius buvo iškviestas į 
Kauno miesto Požėlos rajono 
karinį komisariatą, kur pats 
komisaras papulkininkis Klia-
gin Vladimir tardė, grasino, 
darė moralinį spaudimą. 

1989.05.04 vėl atvyko neaiš
kūs asmenys ir išsivežė Darių. 
Ir vėl komisaro Kliagin ir dar 
septynių asmenų r iksmai , 
grasinimai. Netoli mūsų namų 
atsirado mašina su nepažįs
tamais vyriškiais, kurie inten
syviai sekė Darių. 

Tarnyba Sachaline 
1989.05.13 Darių Kazalupską 

išvežė į prievartinę tarnybą. 
Medicininėje komisijoje mano 
sūnui pasakė: „Galvą turi, ausis 
tur i — karinei t a rnyba i 
tinkamas". 

Darius dabar tarnauja Toli
muosiuose Rytuose, Sachaline, 
03104 „E" kariniame dalinyje. 
Laiškuose sūnus nuolat skun

džiasi pablogėjusia sveikata: 
„Man su sveikata kuo tolyn, tuo 
silpnyn, bet jie nieko neranda, 
čia patikrino pulsą, kraujo spau
dimą, paklausė širdį ir sakė, 
kad sveikas, atsisako tyrimus 
atlikti ir gydyt, bet tik tikrai 
silpna, skauda širdį ir tirpsta 
viskas, ypač kairė pusė, o jie ne
tiki. 1989,05.29". 

Toliau Darius skundžiasi, kad 
svaigsta galva, keletą kartų 
neteko sąmonės. Pablogėjusi 
sveikata ir karinės vadovybės 
abejingumas, nenoras gydyti sū
naus kelia mums nerimą. Siun
tėme kelias telegramas karinio 
dalinio vadovybei, bet atgarsio 
jokio. Kodėl mūsų sūnus turi 
tarnauti okupacinėje kariuome
nėje, kuri žaloja dvasiškai ir fi
ziškai? Ar TSRS nebegalioja 
ta rp taut inės su tar tys ir 
įsipareigojimai?! 

Mielieji žmonės, padėkite, kad 
kiek galima greičiau būtų 
sudarytos sąlygos Dariaus 
gydymui Lietuvoje, baigia 
prašymą J. Kazalupskas. 

Plakatai Romo Kalantos susideginimo atminimui skirtame minėjime Vilniuje 1989 metų 
gegužės 14 d. Nuotrauka (SIA) Andriaus Pe t ru l ev i ė i aus 

igėsi konferencija Paryžiuje 

Saulės laikrodis papuošė Vilniaus 
universiteto Kauno vakarinio 
fakulteto rūmus senamiestyje, kurį 
sukūrė skulptorius A. Balkė ir archi 
tektas R. Krištopavičius. Laikrodžio 
skalėje iškalti atžymėjimai rodo 
dvylikta valandą seniausiuose pasau
lio universitetuose, su kuriais buvo 
palaikomi ryšiai. 

Paryžius . Čia baigėsi 35 
valstybių konferencija žmogaus 
teisių Vakarų-Rytų klausimais. 

Baigiant konferenciją, pirmą 
kartą Sovietų Sąjungos atstovas 
kritikavo Rytų Europos sąjungi
ninką Rumuniją žmogaus teisių 
pažeidimu, o ypač, kad užtvėrė 
spygliuotų vielų elektrifikuotą 
tvorą pagal Vengrijos sieną. 
„Jeigu mes būtume rumunai, 
mes būtume to nepadarę", 
kalbėjo Sovietų ambasadorius 
Juri Kašlevas baigiamajame 
posėdyje. 

Vakarų delegacijos pasisakė 
esančios patenkintos šia 
konferencija, pažymėdamos, 
kad daug geresni ryšiai buvo 
užmegzti tarp Rytų ir Vakarų. 
Amerikos amb. Morris B. 
Abram pasakė, jog konferenci
ja buvo vertinga galimybė 
spausti Rytų bloko kraštus 
pagerinti žmogiškųjų teisių 
įgyvendinimą. Sovietai jam 
pasakė, kad ir išvažiavimo vizos 
bus suteiktos daugeliui žmonių 
daug greičiau, kurių reikalavo 
Amerika. „Geležinė uždanga 
tirpsta", sako amb. Abram. 

Dar n ė r a laisvės partijoms 
Nežiūrint kad Vakarų delega

cijos gyrė paskutinių Sovietų 
rinkimų pravedimą, bet tuo 
pačiu pasisakė kr i t i ška i 
Maskvos atžvilgiu, kad dar 
Sovietų Sąjungoje neleidžiami 
daugelio partiių r inkimai . 

Latviai veikia 
globaliniu mastu 

Huismes. — Pasaulio latvių 
organizacijų vadai, kurie 
pasisako už laisvą ir demo
kratinę Latviją, įskaitant ir 
pavergtos Latvijos atstovus, 
buvo po simpoziumo Kanadoje 
susirinkę penkių dienų pasi
tarimams Prancūzijoje, latvių 
kultūriniame centre, netoli 
Chinon miesto. Tai buvo for
malus išrinktų organizacijų 
atstovų pasitarimas su įparei
gojančiais nutarimais. Aptarti 
veiklos būdai globaliniu mastu 
padėti Latvijai atgauti nepri
klausomybę, įsteigta viena 
benra latvių organizacijų va
dovybė tvarkyti ir koordinuoti 
latvių politinei, ekonominei ir 
kultūrinei veiklai. Suvažiavime 
dalyvavo Latvijos Liaudies Fron
to vadai ir latvių organizacijų 
atstovai iš Amerikos, Kanados, 
Vokietijos, Australijos, Anglijos, 
Švedijos, Prancūzijos ir kitų 
vietų. 

Vakarų valstybių delegacijos 
mielai sutiko Sovietų pažadą, 
kad 50 naujų įstatymų yra ruo
šiama įvesti demokratijai ir 
pagrindinėms žmogaus lais
vėms, kurių ten dar nėra. 
Vakarų delegacijos lauksian
čios, kad kitais metais tai bus 
padaryta. Vengrija ir Lenkija 
buvo giriamos už paskutiniu 
metu vykdomas reformas, 
tačiau Rumunija, Bulgarija ir 
Čekoslovakija peikiamos. 

Be komtumtato 
Paryžiaus žmogaus teisių kon

ferencija baigėsi bė oficialaus 
komunikato. Nuo Vienos konfe
rencijos sausio mėnesį labai 
mažai laiko praėjo, kurioje buvo 
priimtos taisyklės sekti žmo
gaus teisių vykdymą valstybėse, 
tad šį kartą delegacijos padarė 
30 naujų pasiūlymų, kurių svar
biausi — laisvi daugelio partijų 
rinkimai Rytų vastybėse, ir, jei 
teisiami žmogaus teisių kovoto
jai, kad tuos teismus galėtų 
stebėti užsienio šalių atstovai. 

Mirė princas 
Romanovas 

Woodside miestelyje, Califor-
nijoje, mirė paskutinis Rusijos 
princas Vasilijus Romanovas, 
gimęs Rusijoje prieš bolševikų 
revoliucija. Jam buvo 81 m. am
žiaus. J is buvo imperatoriaus 
Nikalojaus II vaikaitis. Jo moti
na — caro sesuo Xenia, o tėvas 
— Didysis kunigaikštis Alek
sandras, caro pusbrolis. Jo dėdės 
buvo Anglijos, Graikijos ir Dani
jos karaliai. Si šeima valdė nuo 
1613 iki 1917 metų. Velionis 
bus laidojamas savo gimta
dienį — liepos 7 d. iš San Fran-
cisco Šventos Trejybės katedros. 
Jis ir kiti šeimos nariai ištrūko 
nuo bolševikų nužudymo, kai 
Britanijos karalius Jurgis V 
karo laivu juos išgelbėjo. Jis 
sakėsi niekada nevažiuosiąs į 
Rusiją, kol bolševikai bus joje. 
Pr incas Romanovas paliko 
dukrą ir 4 vaikaičius. 

— P r a h o j e pirmą kar tą 
Čekoslovakijos laikraštis parašė 
apie 1956 m. Vengrijos sukilimą 
prieš sovietų invaziją ir Imre 
Nagu suruošta pagerbimą, ku
rio metu buvo iš naujo garbin
gai palaidoti jo palaikai. 

— Washingtone prez. Bushas 
vetavo įstatymą, kad mažiau
sias per valandą atlyginimas 
būtu 4.55 dol 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— M a d r i d e Europos Bend
ruomenės dvylikos valstybių 
p rez iden ta i ir premjerai, 
baigdami viršūnių pasitarimus, 
kreipėsi į Kinijos komunistų vy
riausybę, kad nebežudytų už 
demokratiją kovojančius stu
dentus. Jie taip pat paskelbė nu
tarimą, kad neparduos ginklų 
Kinijai ir sulaikys savo bankų 
paskolas. 

— H a v a n o j e Kubos komu
nistų tribunolas rekomendavo 
Kubos generolui Arnaldo San-
chez pri taikinti aukščiausią 
bausmę, nes jis nusižengęs 
tėvynės išdavimu, dalyvauda
mas narkotikų pardavinėjime. 
Tik prez. Castro gali jo dar 
pasigailėti. 

— Vengr i jos Teisingumo mi
nisterijos atstovas pranešė žinių 
agentūroms, kad yra ruošiamas 
naujas emigracijos ir imigraci
jos įstatymas, kuris turėtų pra
dėti veikti, kai bus išrinktas 
naujas parlamentas ir vyriausy
bė, pravedant visiškai laisvus 
rinkimus ir dalyvaujant visoms 
partijoms rinkimuose. 

— Graikijoje pirmą kartą 
prezidentas Christos Sartzeta-
kis pavedė komunistų atstovui 
sudaryti naują vyriausybę, 
kadangi niekam kitam nepa
vyko sudaryti koalicijos. 

— Managvoje Nikaragvos 
sandinistų vyriausybė pranešė, 
jog kareiviai nušovė 7 laisvės 
kovotojus, įskaitant ir vieną 
partizanų vadą — Jose Rosales. 
Nepranešama, ar žuvo kas nors 
iš sandinistų. 

— Maskvoje posėdžiaujančiai 
Aukščiausiajai tarybai delega
tas Albe r t a s Lichačiovas 
pasiūlė, kad mirusiam Sovietų 
vadui Leonidui Brežnevui būtų 
atimti visi garbės ordinai, kurie 
jam buvo suteikti, praneša 
,,Tasso" žinių agentūra. 

— Maniloje Filipinų žinių 
agentūra pranešė, jog komunis
tai puolė bažnyčioje, netoli 
sos t inės , besimeldžiančius 
žmones ir 39 užmušė ir daug 
sužeidė. Tai įvyko praėjusį 
sekmadienį. 

— Wshing tone Teisingumo 
depar tamentas pranešė, jog 
pasitraukė iš pareigų Imigraci
jos įstaigos vedėjas Alan Nelson. 
Teisingumo departamento virši
ninkas Diek Thornburgh norėjo 
šiai vietai turėti kitą asmenį. 

— Kinija įsakė visiems savo 
a m b a s a d o r i a m s atvykti į 
sostinę pasitarimams su savo 
komunistine vyriausybe. Tikroji 
priežastis neskelbiama. 

Sovietų delegatai rodo 
savo galią 

Nepatvirtinti 8 ministerijų vadovai 
Maskva. - Naujoji Sovietų vas pasisakė nieko nežinąs apie 

įstatymų leidžiamoji valdžia 
laimėjo savo pirmą išbandymą, 
nesutikdama patvirtinti aštuo
nis Komunistų partijos paskir
tus narius į ministerių kabi
netą. 

Tada premjeras Nikalojus 
Ryžkovas pranešė, jog j i s 
sutinka atsiimti šešias 
ministerių nominacijas, įskai
tant kultūros, valstybinio 
banko, valstybės kainų kontro
lės ir naftos industirjos minis
terijų, tačiau dvi k i t a s 
nominacijas, vieną iš jų Gor
bačiovo proteguojamą — maisto 
produkcijos ministerio, nesu
tinka atšaukti. Tai buvo dar 
niekada Sovietų gyvenime ne
buvęs įvykis, kad būtų nepa
klusta partijos pasiūlymui. 
Aukščiausias Sovietas iš 542 
narių yra mažiau radikalus už 
neseniai išrinktą Liaudies 
kongresą, bet parodė niekieno 
nenumatytą sprendimą, pasisa
kydama? prieš pasiūlytus kan
didatus, už kuriuos Ryžkovas 
praėjusią savaitę pasisakė 
„kovosiąs iki kraujo'". 

Netikę kandidatai 
Atstovai pasisakė, kad visi 

aštuoni kandidatai į ministerius 
yra nekvalifikuoti toms minis
terijoms vadovauti. Tik po to 
Ryžkovas pasakė, kad jis turi 
sutikti su šiuo procesu ir liepos 
mėnesį pažadėjo įteikti naujų 
kandidatų pavardes. Užsienio 
žurnalistai pastebi, kad visi pa
siūlytieji ir atmestieji asmenys 
turėjo Gorbačiovo ir Politbiuro 
pritarimą. „Bet jie neatitiko 
deputatų reikalavimams", pasa
kojo Ryžkovas. Kitų ministerijų 
kandidatai priimti arba dar 
nesvarstyti. 

Vienas iš Ryžkovo padėjėjų — 
Leonidas Abalkinas — pasakė, 
jog šie dalykai parodė, kad buvo 
parinkti ne patys geriausi kan
didatai, Vladimiras Kalašniko-

Latvių Fronto 
atstovai Kanadoje 
Gananoąue. — Pirmą kartą 

Latvijos Liaudies fronto vadai 
vizitavo Vakarus ir dalyvavo 
Kanadoje suruoštame sim
poziume, kur jie susitiko su lat
viais iš Amerikos ir atvykusiais 
kitų kraštų latvių mokslinin
kais, prekybininkais ir visuome
nės veikėjais. Po simpoziumo jie 
lankėsi ir Amerikoje. Simpoziu
mas buvo suorganizuotas tuoj 
po įvykusių liaudies deputatų 
rinkimų.kur fronto nar ia i 
laimėjo daugelį vietų. Prieš tai 
tokie ryšiai Latvijoje buvo 
uždrausti ir už susitikimus lat
viai būdavo baudžiami. Minėtą 
konferenciją organizavo susior
ganizavusi nauja latvių grupė, 
kuri padeda ir remia Latvijos 
Fronto darbus. Dalyvavo ir 
Fronto pirmininkas Dainis 
Ivans. Simpoziume buvo kalbė
ta apie ekoniminius, ekologi
nius, teisinius klausimus ir apie 
tai, kuo Vakaruose gyvenantys 
latviai galėtų padėti paverg
tosios Latvijos žmonėms kelyje 
į nepriklausomybę, pranešė 
Latvių Bendruomenės biulete
nis. 

— Arizojone FBI agentai 
areštavo 4 žmones, kurie daly
vavo sąmoksle išsprogdinti dvi 
branduolines energijos jėgaines. 

žemės ūkį, bet jis buvo nomi
nuotas užimti Žemės ūkio 
ministerio postą. Arba Sibiro 
partijos vadas Gennady Bogo-
mykovas buvo parinktas alyvos 
pramonės ministerijai, bet jis 
esąs tipiškas partijos biuro
kratas ir visiškai neturįs žinių 
apie ekologiją. Ekologijos klau
simai pasidarė labi jautrūs, tad 
į šį postą kuris surištas su 
ekologija, niekas nenori eiti. Bet 
svarbiausia, jog kandidatai į 
vadovaujančius vyriausybės 
postus žino, kad jie priklauso 
nuo išrinktųjų deputatų, sako 
Estijos atstovas Igoris Griazi-
nas. 

Pasiūlytas Lietuvos 
delegatas 

New York Times Maskvos 
biuro vedėjas B. Keller pažymi, 
jog buvo atmestos t rys 
nominacijos į Aukščiausiąjį 
Teismą tuo pagrindu, kad jie 
nesą geri įstatymų žinovai. 
Diskusijos vedamos dėl sau
gumo ir kariuomenės viršinin
kų pozicijų; reikalaujama pro
fesionaliai pasiruošusių asmenų 
užimti toms vietoms. Daug 
dėmesio skir iama biudžeto 
komiteto pirmininko vietai. 

Daug kr i t ikos susi laukė 
sudarytas komitetas iš aukštųjų 
karininkų, KGB agentų, gyny
bos direktorių ir vietinių parti
jos vadų peržiūrėti šių sričių 
klausimams. Buvo reikalau
jama, kad į tą komitetą įeitų de
putatas iš Lietuvos respublikos, 
buvusios nepriklausomos vals
tybės, kurioje Sovietų kariuo
menė laikoma okupacine ka
riuomene. „Šitas komitetas turi 
būti toks organas, kuris privalo 
būt i sudary tas iš civilių 
žmonių", reikalauja Estijos 
atstovas Griazinas. „Mes 
norime būti tikrijog nebebus 
daugiau jokio coup d'etat iš ka
riuomenės arba iš KGB pusės". 
Šio komiteto pirmininku pasiū
lytas raketų ekspertas Vladi
miras Lapyginas, pasikalbėjime 
su „Izvestijomis". pasakė, jog jis 
norėtų sudary t i profesinę 
kariuomenę iš savanorių ir 
turėti KGB kontrolę, bet tam 
labai priešinasi kariškiai. 

Sulaikytos transliacijos 
Didelė kova vyksta uždaruose 

komitetų posėdžiuose. Nuo 
praėjusio pirmadienio sustab
dytas tų posėdžių transliavimas 
per televiziją, kadangi tai 
pradėjo ats i l iept i darbo 
našumui, nes žmonės daugiau 
stebi televizijas negu dirba. Bet 
įstatymų leidėjų posėdžiai 
prieinami užsienio ir sovietų 
spaudai. 

Pabaltijo delegatai yra dėl 
savo pasiruošimo parlamentari
nėje struktūroje kitų delegatų 
labai respektuojami. 

KALENDORIUS 
Birželio 30 d.: Otonas, Adelė, 

Emilija. Lucina, Novilė. Tautgi
nas. 

Liepos 1 d.: Julijus, Liepa. 
Jutvarė, Tautrimas. Gendrutis. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 82 L. nak

tį 64 L 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. birželio mėn. 30 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Sveikiname Atlantą nugalėjusius 
Lietuvos buriuotojus 

LIETUVOS 
DVIRATININKAI 

LENKTYNIAUJA JAV-SE 
JAV-ėse viešėjo L K -

tuvos dviratininkų delegacija, 
susidedanti iš šešių dvira
tininkų, dviejų trenerių ir trijų 
vadovų. Jie jau dalyvavo ir dar 
keliose tarptautinėse dviračių 
varžybose įvairiuose JAV-ių 
miestuose. Vienur tos varžybos 
vyko velodromuose ir vadinosi 
„persekiojimo" (4 km) varžybos, 
kitur jos vyko ant kelių 150 km 
nuotolyje. Visi Lietuvos dvira
tininkai yra „persekiojimo" spe
cialistai, vieni iš geriausių 
pasaulyje, ir jie laimėjo koman
dines varžybas Allentovvn 
mieste, Pennsilvanijoje, o India-
napolyje, kur dalyvavo Kana
dos. Ekvadoro. JAV-ių ir kitų 
valstybių dviratininkai, Lietu
vos dviratininkai įvairiose var
žybose laimėjo 6 pirmąsias vie
tas. Jie atstovavo Lietuvai, ir 
velodrome tarp visų dalyvavu
sių valstybių vėliavų buvo 
iškelta ir Lietuvos trispalvė. 150 
km distancijos lenktynėse Sum-
merville mieste, New Jersey. iš 
200 dalyvių, lietuviai užėmė 4, 
6 ir 14 vietas. Iš čia jie keliavo 
į Philadelphia. o po to vėl į 
Allentovvną. Tik Indianapoyje ir 
Philadelphiioje jie turėjo progos 
susipažinti su keliais vietos 
lietuviais. 

Visi Li< tuvos dviratininkai 
yra iš Klaipėdos, kur yra ir 
vienintel is Lietuvoje velo
dromas. Du iš jų — Mindaugas 
Umar JLC ir Artūras Kasputis yra 
SeoMio olimpiados čempionai, o 
R. Lin6eikis, A. Klimavičius ir 
N. Cipftjauskas neseniai laimėjo 
pasaulio jaunių pirmenybes. O 
A. Trumpauskas yra vos 17 m. 
amžiaus, bet jau daug žadanti 
jėga. Visi jie pradėjo rimtą pasi
ruošimą dalyvavimui 1992 m. 
Barcelonoje, Ispanijoje vyk
siančioje olimpiadoje, treni
ruojami N. Dumbausko ir R. 
Margio. 

Priėmimas Chicagoje 
Nežiūrint gero pasirodymo 

varžybose ir progos pamatyti 
šiek tiek Amerikos, Lietuvos 
dviratininkai grįš į namus nepa
tenkinti, nes negalėjo pamatyti 
Chicagos, to didžiojo pasaulio 
lietuvių centro, apie kurį tiek 

daug girdėję. Mat, numatytos 
varžybos Chicagoje, dėl 
nenumatytų priežasčių, buvo 
atšauktos. 

„Margučio" radijo programos 
vedėjo P. Petručio pastan
gomis, nors ir trumpam apsilan
kymui, Chicagon atvyko tos 
delegacijos vadovai Algimantas 
Kukšta, Vidmantas Širvinskas 
ir Saulius Smalys. Pirmasis yra 
Lietuvos kūno kultūros ir spor
to komiteto pirm. pavaduotojas, 
kurio žinioje yra visos Lietuvos 
sporto mokyklos. O tokių 
mokyklų Lietuvoje yra 148 ir 
jose mokosi 86,000 jaunuolių! 
Tuo būdu kas 5-6-tas jaunuolis 
turi progos lankyti tokią 
mokyklą, iš kurių talen
tingesne tuoj išrenkami į spe
cialias mokyklas. V. Širvinskas 
yra Kauno „Bangos" įmonės 
direktoriaus pavaduotojas. Ta 
įmonė turi gerai organizuotą 
sporto klubą, bet labiausiai 
remia dviračių sportą, kuriam 
kasmet pakloja arti 100,000 
rublių. Gi S. Smalys yra dvi
račių federacijos generalinis 
sekretorius. Tai federacijai 
priklauso 12,000 narių^. Tad 
nenuostabu, kad Lietuvos dvira
tininkai ir bendrai Lietuvos 
sportas yra tokio aukšto lygio ir 
gali rungtyniauti tarptautinėje 
arenoje. 

Keletai valandų Chicagon 
atvykę minėti svečiai, nors grei
tomis, buvo supažindinti su 
vietos lietuviškomis instituci
jomis, pavežioti po didmiestį, o 
vakare lietuviškame Marąuette 
Parke esančioje „Seklyčioje", 
jiems suruoštas priėmimas, 
kuriame dalyvavo ir Lietuvos 
generalinis konsulas V. Kleiza 
ir jo žmona, LB atstovai — Br. 
Juodelis, B. Jasaitienė ir D. 
Korzonienė, Pasaulio Lietuvio 
redaktorius Br. Nainys, niu
jorkietis prof. J. Stukas ir jo 
žmona, ŠALFAS s-gos atstovai 
ir kiti svečiai. Po sveikinimo 
kalbų, svečiai iš Lietuvos pa
dėkojo trumpais žodžiais, suve
nyrais kiekvienam dalyviui, ir 
dviem puikiais taut inių 
drabužių komplektais, kuriuos 
įteikė JAV LB atstovui B. 
Juodeliui. V. G. 

/» 

BURIUOTOJU SUTIKIMAS 
NEW YORKE 

Lietuvos dvira t ininkų, dalyvavusiu tarptautinėse varžybose vadovai Chicago
je j iems s u r u o š t a m e priėmime Iš k : Sėdi — Lietuvos gemal in i s konsulas 
Vaclovas Kleiza, JAV LB vicepirm. Birutė Jasai t ienė, Lietuvos Kūno 
Kul tū ros ir Sporto komiteto pirm pavaduotojas Algimantas Kukš ta . Asta 
Kleizienė, Kauno „Bangos" įmones direktoriaus pavaduotojas Vidmantas 
Širvinskas . Stovi — sporto žurnalistas Edvardas Šulaitis, susitikima organiza
vęs „Margučio" radijo vedėjas Petras Petrut is . Danute Korzonienė. Lietuvos 
dviračių federacijos generalinis sekretorius Saulius Smalys, JAV LB valdybos 
ižd in inkas Bronius Juodelis. 

Nuotr Z i g m o Deguč io 

Nugalėję Atlantą keliomis 
dienomis anksčiau negu buvo 
suplanuota, Lietuvos buriuo
tojai buvo vaišingai priimti New 
Jersey lietuvių. Vietinė spauda 
trumpai aprašė šį įvykį, Nevv 
Jersey senatas išleido prokla
maciją, o Lietuvos Vyčių or
ganizacija suruošė gražų pri
ėmimą. 

I Nevv Yorką buriuotojai 
įplaukė šeštadienį, birželio 24 d. 
Prie Laisvės statulos apie vidur
dienį juos pasitiko lietuvių jach
tos, pasipuošusios trispalvėmis 
ir keleivinis laivas su keliais 
šimtais niujorkiečių ir svečių. 

Pirmasis pasirodė burlaivis 
„Lietuva", kurio burių spalvos 
yra trispalvė, ją sekė „Audra" 
ir „Dailė". Iš laivo nuskambėjo 
„Lietuva, Lietuva'... 

Uoste laukė dar keli šimtai 
lietuvių, būrelis amerikiečių ir 
garbės svečiai specialiai šiam 
įvykiui pastatytoje platformoje. 
Tuoj buvo pristatyti kapitonai, 
kurie, įdomiais komentarais 
supažindino su savo įgulomis. 
Po kun. Svarinsko maldos sekė 
sveikinimai: gen. konsulo A. 
Simučio, PLB-nės vicepirm. V. 
Dambravos, Nevv Yorko miesto 
burmistro įgaliotinio, kuriam 
Lietuvos buriuotojai įteikė Lie
tuvos Laisvės statulos repliką; 
jis prižadėjo šią dovaną 
pastatyti garbingoje vietoje bur
mistro įstaigoje. Įspūdingą žodį 
tarė Lietuvos buriuotojų 
vadovas „Audros" kapitonas Ig 
nas Miniotas, o dinamišką ir 
labai patriotinę kalbą pasakė E. 
Singer, Lietuvos žydas ir 
Tautinio Sąjūdžio seimo narys. 

Sekmadienį Lietuvių Kultū
ros Židinyje buvo tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimas, o taip 
pat ilgokai nusitęsęs Lietuvos 
buriuotojų pagerbimas. Buriuo-

Ketvirtadienį jie bus priimti 
Clevelande, o penktadienį, birž. 
30 d. prie Jaunimo centro juos 
pasitiks Chicagos lietuvių 
visuomenė 

PROGRAMA CHICAGOJE 

Birž. 30 d., penktadienį, 
Lietuvos buriuotojų sutikimas 

ir pasveikinimas Jaunimo cen
tro kavinėje tarp 6 ir 7 vai. vak. 
Tą patį vakarą, 7:30 vai. mažo
joje salėje Vilniaus dailininkų 
darbų, kuriuos atvežė patys 
buriuotojai, parodos atida
rymas. 

Liepos 1 d., šeštadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje 

salėje buriuotojų pagerbimas ir 
banketas. 'Bilietai išparduoti). 

REMIA LIETUVOS 
BURIUOTOJŲ ŽYGĮ 

Lietuvos buriuotojų transat
lantiniam žygiui paremti auko
jo: Po 200 dol. - p. Glaveckas, 
Eugenija Pakulienė, Eugenijus 
Kleinas. 

Po 100 dol. - p. Galinis, Jūrų 
skautijos veteranas Algirdas 
Aglinskas ir sūnus Petras, R. 
Dičius, dr. Jankus iš Golconda, 
IL, Elena, Gintaras ir Indris 
Gureckai. 

Po 50 dol. — p. Vizgirdas, A. 
Maciejauskas, Algis ir jvs Irena 
Regiai, Melrose Parko LB apy
linkė, J. Rugelis ir p. Butikas. 

25 dol. — Nežinomas aukoto
jas birželio 17 d. auką įnešęs į 
Lietuvių federalinėje kredito 
unijoje „KASA" šiam tikslui 
atidarytą sąskaitą. 

10 dol. — įnešė būsimas 
jūrininkas, 3-jų metų amžiaus 
giliukas Paulius Žemaitis. 

Visiems aukotojams — 
nuoširdus jūreiviškas AČIŪ! Pa
rama dar reikalinga. Burlaivis 
„Dailė", prieš išplaukiant atgal 
į Klaipėdą, reikalingas patai
symų. Aukas siųsti: KASA, 
Acct. #2576, 2615 W. 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 
Čekius rašyt i : L i thuanian 
Scouts Assoc., Grandis-Lietuva. 

IR 

ROMA GRINIŪTĖ 
-GRINBERGIENĖ 

CHICAGOJE 
Vakar iš Toronto į Chicagą at

vyko Roma Griniūtė. Atvyko tik 
savaitgaliui dalyvauti Lietuvos 
buriuotojų priėmime, o taip pat 
gal, kad ir ne oficialiai, šnekte
lėti su kai kuriais ŠALFAS s-
gos c.v. nariais, susipažinti su 
Chicagos lietuvių sporto klu
bais. 

Romą Griniūtę po Australijos 
žaidynių šiose skiltyse esame ne 
kartą minėję ir su ja kalbėję. Ji 
yra Lietuvos „Sporto" laikraščio 
viena iš redaktorių, talentinga 
žurnalistė, Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto spaudos at
stovė ir narė , viena iš 
pagrindimų IV-jų PLS žaidynių, 
kurios vyks 1991 metais Lie
tuvoje, organizatorių; jaunystėje 
buvo puiki rankinio žaidėja, 
Sovietų Sąjungos rinktines 
dalyvė. Ji dalyvauja Pabaltijo 
olimpinių komitetų konfe
rencijose, „lydi įvairias sporto 
komandas varžyboms į užsienį. 
Ji lydėjo ir Lietuvos sportininkų 
delegaciją istorinėms žaidynėms 
į Australiją. Jos straipsniai 
paliečia ne tik varžybinę pusę, 
ji subtiliai ir gyvai aprašo spor
tininkų ar net to krašto žmonių 
privatų gyvenimą, jų elgesį už 
aikščių ribų, jų jausmus. Jos 
vyras taip pat svarbi figūra Lie
tuvos sporto gyvenime: to paties 
olimpinio komiteto generalinis 
sekretorius, Lietuvos rankinio 
federacijos p i rmininkas , 
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TENISO PIRMENYBĖS 

1989 m. ŠALFASS individua
linės lauko teniso pirmenybės 
vyks 1989 m. rugpjūčio 19-20 
dienomis, Harvey Barčus Ten-
nis Center, 2655 Mound Rd., 
East Outer Drive (tarp Ryan Rd. 
ir Farwell Field, Detroit, Mich. 
Telef. (3l3>-876-0310. 

Dalyvių registracija — iki 
rugpj. 15 d. imtinai, šiuo adresu: 
Dr. Algis Barauskas, 3018 
Patch Dr., Bloomfield Hills, 
MI 48013. Telefonas (313)-
258-6535. Pavėluotą registraciją 
— praneškite telefonu. 

ŠALFASS Lauko 
Teniso komitetas 

0r. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakares nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarime 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Ptaza Court 
Tai. 925 8288 

507 S. Gllbert. LaGrange. IL 
Tel. 352-4487 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHiRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVYFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5 0 3 4 8 : Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS. IR_ CHIRURGAS 

4255 W 63rd St . 
Vai pagal s'JSitariVrfcf- pferm. k ketv 12-4 

6 9. antr 12 6: penkti 10 12; 1-6 

Kab. tel . 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. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Liepos 2 d., sekmadieni, 
Jėzuitų koplyčioje 10 vai. ryto tarptautinės federacijos narys, 

pamaldos, 11 vai. vainiko pa- buvęs t rener is ir puikus 
dėjimas ir aukuro uždegimas, o rankinio žaidėjas. Abu jų sūnūs 
11:30 vai.J. C. kavinėje užkan- t a i P P a t sportuoja, labiausiai 
džiai. pasinešę į kalnų slidinėjimą. 
Liepos 3 d., pirmadienį, 

3 vai.p.p. visi buriuotojai 
kviečiami prie ežero, Monroe ir 
Lake Shore Drive, kur Chicagos 
buriuotojai jiems parodys mies
tą iš Michigano ežero; 7 vai. 
vak. piknikas, o 9 vai. vakare 
liepos 4 d. šventės išvakarės. 
Liepos 4 d., antradienis, 

Laisvas. 
Liepos 5 d., trečiadienį, 

Buriuotojų išleistuvės Lietu
vių centre. Lemonte, su trumpa 
programa, šilta vakariene ir 
šokiais. Pradžia 7 vai. vak. Dėl 
bilietų skambint i Eglei 
Paulikienei, telef. 985-5579. 

Tą pačią dieną iš ryto numa-

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo iigos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585 2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. ant r . ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

IL 

Card iac D iagnos is . L td 
Marquet te Med ica l Bu i ld ing 

6132 S. K e d z i e 
C h i c a g o , ) L , 6 0 6 2 9 

Tel..436r77flP 
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. , Elgln. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

S055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 myiia Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. , Cicero 

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

tomas priėmimas pas miesto 
tojai buvo apdovanoti organi- burmistrą R. Daley ir miesto 
zacinio komiteto, o taip pat gavo apžiūrėjimas, 
stambesnių piniginių dovanų iš Dar yra gauti kvietimai 
Tautos Fondo, Los Angeles aplankyti Ralzeko muziejų ir 
lietuvių 'per A. Zeienį) ir Toron- „Seklyčią", 
to. V. G. 

Žurnal i s tė Roma Griniutė-Grinber-
gienė 

Sparčiu žingsniu didėjant 
sportiniam bendravimui tarp 
Lietuvos ir išeivijos sportininkų, 
Grinbergų šeimos įnašas ir 
įtaka bus labai reikšminga, 
ypač kai netolimoje ateityje 
nusimato itin svarbus išeivijos 
bei Lietuvos sporto vadovų 
suvažiavimas ir IV-tos PLS 
žaidynės. y Q^ 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehlaan Ave . , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd. , Chicago, IL 
Tel. 565 2960 (veikta 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybe - Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71 * t . St., Chicago, III. 
Ta i . . 436-0100 

11800 Souttmest Higtmay 
Palos Heights, I I I . 60463 

(312 )381 -0220 (312)361-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S- LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . 776-2880. rez. 448-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Televiziją žiūrėti 

KITOKIOMIS AKIMIS 
Katalikų laikraščių televizijos kai yra tiek žiaurių, sekso pilnų 

programų kritikas James Breig 
dabartiniame Our Sunday Visi-
tor numeryje (1989.VII.2) labai 
taikliai išdėsto k a i kur iuos 
moralumo-nemoralumo bruožus 
televizijos programose, pagal 
kuriuos jis vertina programas 
ne vien pagal akis į t renkian
čio smurto ar sekso kriterijus, 
o iškelia dar ir k i tas vertybes, 
kurioms sąmoningi krikščionys 
turėtų būti jau t rūs . 

Savo straipsni j is pradeda, 
iškeldamas TV artistės Morgan 
Fairchild „moralinio pasipikti
nimo" paradoksą dėl TV pro
gramos „cenzūros", kurią pra
veda privatūs asmenys, pasi
piktinę rodomomis programo
mis. Morgan Fairchild reporte
riams pareiškė, jog ją „gąsdina" 
tai, jog „viena moterėlė Michi-
gane" galinti į t ikinti didžiules 
įmones, kurios skelbiasi jai 
nepatinkančių programų metu, 
atimti iš jų savo re ik iamas . O 
toji „ m o t e r ė l ė " , p a a i š k i n a 
Breig, yra p. Terry Rakolta, 
kuri vieną ankstyvą vakarą su 
savo vaikais žiūrėjo programą 
„Married, With Kids". Pasi
piktinusi, kad tokia nešvanki 
programa rodoma laiku, kai 
vaikai lengvai gali ją žiūrėti, ji 
apie ta i parašė programos metu 
savo reklamas rodančioms įmo
nėms. Šios įmonės , pačios 
pasižiūrėjusios t ų programų, 
nutarė savo vardo jomis netep
ti ir savo reklamas a tšaukė. 

Breig'ą stebina kas ką gąsdi
na. Breig rašo: „Ką p. Rakolta 
padarė, tai — visai nebaisu, o 
drąsu. Išprovokuota („outrag-
ed") to, ką televizijoje pamatė, 
ji ėmėsi viešos veiklos (ji suor
ganizavo ir l a i škų rašymo 
kampaniją) ir pasiekė rezulta-
uis . 

Jis rašo, jog M. Fairchild ir 
daugelis TV darbuotojų dažnai 
remiasi ir kitu pasiteisinimu: 
„Visuomet gali savo namuose 
TV išjungti", jie sako, „bet ne
norėk kitiems t rukdyt i t a s pro
gramas žiūrėti". Breig rašo, jog 
tokiu galvojimu užmiršta , kad 
esame bendruomeniški sutvė
rimai; negyvename, kaip salos, 
neturėdami poveikio kit iems ir 
jų neveikiami. Rašo Breig: „Mes 
gyvename šeimose, bendruome
nėse, ir mums t ie dalykai rūpi. 
Norėjimas paveikti tai , kas pa
veikia mūsų n a m u s ir miestus 
yra ne pažeidimas demokratijos, 
o jos praktikavimas". Ne viskas, 
kas pagaminama televizijai, 
yra saugotina, kaip kultūrinė 
kūryba; kai kas t ikrai y ra stab-
dytina, jei nori — cenzūruotina. 

Breig, ilgametis TV krit ikas 
ir stebėtojas, tu r į s ir nemaža 
pažinčių toje srityje, rašo, jog 
Hollywoodas, , ,show-biz" — 
pramoginė pramonė bendrai — 
yra grindžiama pinigais. Tų pro
gramų gamintojai pagamins 
visa, kas, jų manymu, uždirbs 
jiems pinigų. Je i pasitaikytų, 
kad programa bū tų įkvepianti, 
pamokanti, ar auklėjanti — tai 
tik atsi t iktinumas. Tad jų poza
vimas, neva jie esą meno kūrė
jai, ir jų išraiškos teisė esanti 
gintina, yra gryna veidmainys
tė. 

Toliau jis iškelia ir antrą 
temą. Iš savo katal ikų skai
tytojų jis gauna daug laiškų. 
Neseniai gavęs tokį, anonimiš
ką: „Gerb. p. Breig: Palikite 
geras p rogramas ramybėje. 
Kodėl Jūs jas visuomet anali
zuojate? Kodėl negalite t ik pasi
džiaugti programa, kurioje nėra 
nei smurto, nei žudynių, nei 
scenų miegamuosiuose? Užteks 
jau" . 

Breig rašo, „Suprantu , kad 

programų, žmonės džiaugiasi 
kiekviena programa, kurioje be 
tų dviejų dalykų apsieita. Ta
č i a u " , j i s rašo , „ b ū d a m i 
katal ikai , tu r ime pareigą kri
t iškiau žiūrėt i televiziją. Mūsų 
vertybių sąrašas nesibaigia vien ! 
smurto ir nepadoraus sekso 
vengimu. Yra ir kitos neigiamos 
srovės, kur ios mus nori nešti 
prieš Dievo valią". I r tada jis 
iškelia dar kelis kitus kriterijus, 
pagal kur iuos jis t a ip pat ver
t ina programas. 

Materializmas. Bažnyčios va
dai materializmą laiko viena 
neigiamiausių srovių, veikian
čių pasaulį. Tačiau rinkdamie
si vakaro pramogai programas, 
žiūrovai dažnai į televizijoje 
rodomą materializmą nekreipia 
dėmesio. Žinoma, reklamos yra 
grynai material izmu grindžia
mos. Bet i r ka i kurių serijinių 
programų, pvz. „Dal ias" ir 
„Dynasty", turinys ištisai juo 
remiasi. Tokios programos sub
tiliai mus įtaigoja norėti jachtų 
ir prabangių namų, vietoj to, 
kas mums iš tikrųjų reikalinga. 
Kodėl ka ta l ikams turė tų rūpė
ti , ar material izmas nesiskver-
bia į jų gyvenimą? Pasiskaityk 
Mato evangelijos 6:19-24, rašo 
Breig. 

Galia. Jėga-ga l ia a r t i m a i 
rišasi su materializmu, nes tur
t a s dažnai y r a surištas su vieno 
žmogaus dominavimu kito arba 
vienos k lasės žmonių domina
vimu kitos. Televizijoje tokia 
galia yra dažnai l iaupsinama, 
programose kaip „Lifestyles of 
the Rich a n d Famous", kuriose 
r e p o r t a ž i n e fo rma k i t u s 
dominuojantys asmenys yra iš
keliami ka ip gerbtini ir pavydė
t ini , kur ių pavyzdžiu sektina. 
Kodėl katalikai turi susirūpinti, 
kai jiems y r a brukamas jėgos-
galios noras? Breig rašo: Pažiū
rėk, kas parašy ta Morkaus 
evangelijoje 9:33-34. 

Pajuoka. Iš savo plačios tele
vizijos stebėjimo patirties James 
Breig teigia, jog dažniausiai ro
domi juokai televizijoje b ū n a 
kito žmogaus pašiepimas, paže
minimas — „the put-down". 
Neįmanoma ilgiau pažiūrėti 
jokios komedijų programos, 
neišgirstant , kad vienas kur is 
veikėjas nepajuoktų kito veikėjo 
storumo, ūgio, įpročių, išvaiz
dos, gabumų ar laikysenos. 
Tiesa, dažniaus ia jau apsi
einama be tautybės pajuokimo 
ar rasinio karikatūrinimo. Bet 
tų juokų vietą dabar užima 
h u m o r a s , p a š i e p i a n t i s n e 
grupes, o individus, asmenis. 
„Turbūt anksčiau čia minėto 
anon imin io laiško au to r ius 
laikytų „Roseanne" gera pro
grama, be t toji serija tiesiog 
išpampusi nuo įžeidinėjančio 
„humoro". Motina pajuokia vai
kus ir tėvą, tėvas įžeidinėja uoš
vius, va ika i užgaulioja vienas 
kitą, bendradarbiai šaiposi iš 
vienas ki to. Bet kas iš to, 
galėtum sakyti. Kodėl krikščio
nis tu rė tų jaudintis dėl tokių 
juokų? Pasiskai tyk Jono evan
gelijos 13:34-35. 

Materializmas, galia ir pa
juoka y ra galingos jėgos televi
zijoje, r a šo Breig, ir jos visai 
savitos, skirtingos nuo smurto 
ar sekso. Bet yra dar ir kitų nei
giamų vertybių, skiepijamų 
televizijoje: gobšumas, moterų 
niekinimas, rasinė diskrimina
cija, antirel iginės nuotaikos, 
lenkimasis prieš beprasmybių 
(„trivia") sostą. Todėl, anot 
James Breig, yra svarbu, kad 
krikščionys televiziją žiūrėtų 
kitokiomis akimis. 

a.j.z. 

Kun. Pijus Dambrauskas, buvęs Niurtingeno Vokietijoje gimnazijos direktorius, buvusių mokinių 
suvažiavime Chicagoje 1979 m. 

ENCIKLOPEDIJOJE IR PUSŠIMČIO 
METŲ AKIMIRKSNIUOSE 

Kun. Pijus Dambrauskas (1892-1988) 

(Pabaiga) 
1979 m. Chicagoje įvyko 

Nuertingeno-Schw. Gmuendo 
gimnazijos mokinių — mokytojų 
suvažiavimas, minint 30 metų 
nuo t ų nostalgiškų, kartais 
sunkių dienų. Kaip matyti iš 
nuotraukos, viduryje stovi tada 
87 metus turėjęs kun. P. Damb
r a u s k a s . Buvęs direktorius 
dalyvavo iškilmingame pobū
vyje, tačiau laikėsi pasyviai ir, 
nusiskundęs nuovargiu, anksti 
išvyko namo. Ta nuotrauka — 
tai kun . Dambrausko pokario 
metų darbo ir rūpesčio rezulta
tų dalelė. 

(Labai keista, bet istorijų au
torius V. Liulevičius negavo 
Nuertingeno - Schw. Gmuendo 
gimnazijos aprašymo savo 1969 
išleistai knygai, „Lietuvių Švie
t imas Vokietijoje", Si žymi, 
žydėjusi institucija knygoje at
žymėta tik dviem nuotraukom.) 

Kun. Dambrausko pedagoginį 
darbą pozityviai įvertino net 
pokariniais, kieto režimo me
tais, Lietuvoje bolševikų išleis
ta k n y g u t ė apie mokytojų 
seminariją. Šią knygą kun. 
Dambrauskas buvo gavęs iš 
savo buvus ios , dėkingos 
mokinės. Atestacija jis buvo pa
t e n k i n t a s . „Ne t bolševikai 
turėjo pripažinti!'', sakė, šiuo 

ANTANAS D U N D Z I L A 

kar tu gal net ir šypsodamasis . 
,,Ką padariau didesnei Dievo 

garbe i , j a m v i e n a m y r a 
težinoma", pasakė k a ž k o k s 
šventasis. Tas posak i s t i n k a 
kun . Dambrauskui moks le iv ių 
šalpos srityje. * K i e k jis y r a 
sušelpęs moksleivių be i šiaip pa
galbos reikalingų i r j i s pats ne
gali žinoti. Pašalpos dažnai a ts i 
rasdavo skolos formoje — „... ka i 
baigsi, įsikursi — a t iduos i . . . " 
P a b a i g u s ir b a n d a n t a t 
siskaityti, j is numodavo r a n k a , 
kad „... ką čia. nea ts imenu, ne
reikia..." 

Kai po poros metu darbo Bo-
gotos kunigų seminarijoje, k u n . 
Dambrauskas ats idūrė JAV-se, 
j am teko vikaro pareigos keliose 
lietuvių parapijose. Kaip ir 
visada, savo pare igas a t l ik 
damas visomis savo i šgalėmis , 
j is tačiau jaute pastoracinio dar
bo naštą. Gal tuo la iku i r jo 
amžiaus naš ta jį j a u pradėjo 
slėgti, nes, sakykime, 1952 j a m 
suėjo 60. Tuo metu pradėjo šlu
buoti ir jo sveikata, t eko perneš
t i kelias operacijas. R e i k i a 
prileisti, kad gal j a m nebuvo 
lengva Amer ikos p a r a p i j o s 
klebonų valia bei t v a r k a : j u k 
n e tokioj ap l i nko j j i s p e r 

30-40 savo kunigystės metų 
darbavosi. Nežiūrint visko, savo 
tiesioginei vyresnybei jis buvo 
paklusnus ir nuolaidus. Tai pa
brėždavo savo laiškuose bei 
pokalbiuose, komentuodamas 
bažnyt inių švenčių darbyme
čius, savai t in ių pareigų eigą, 
laisvos savait inės popietės užsi
ėmimus ar p lanus atostogoms. 

Š t a i , pora iš t raukų iš kun . 
Dambrausko laiškų: 

„Ateinančią savaitę ruošimės 
iški lmingoms Mišioms, kur ias 
šefas laikys 18 sausio. Paskui 
mūsų šefas vėl ką nors iš t rauks 
iš savo nenui l s tamo energijos 
lobyno. Tuo būdu nauj i darbai , 
nauji sumanymai vėl savo sro
ve pagaus ir, neduodami nė 
apsidairyt i , neš su savim į 
priekį. . ." Arba : „Pas mus ši sa
va i t ė v iena iš sunkesniųjų. 
P a p r a s t a i v idury s a v a i t ė s 
t u r i m e šiek t iek lengvesnio dar
bo dienas. Dėl Šeštinių šią sa
v a i t ę l iko t ik v i e n a d i e n a 
t r u p u t į a t s i k v ė p t i . . . " D a r 
v i e n a s : , ,Ga lų g a l e t u r i u 
visokius leidimus išvažiuoti 
t rumpoms atostogoms, porai sa
vaičių... Savo atostogoms pasi
r i n k a u Chicagą, nes čia mano 
vieninteliai giminės, broliai, čia 
mano geriausieji draugai ir prie-
tel iai . . ." 

Pasi traukęs \ pensiją ir įsi
kūręs Chicagoje, jis dar kurį 
laiką darbavosi šeštadieninėse 
mokyklose, privačiai duodavo 
lietuvių kalbos pamokas ir tal
kindavo Marąuet te Parko pa
rapijoje. 

Artimųjų būrelyje švenčių 
metu j i s visada būdavo garbės 
svečias. 1972 gražiai atšventė 
savo 80 metų amžiaus sukaktį. 
Vidurdienį bažnyčioje atlaikė 
iškilmingas Mišias, į kurias, ne
žiūrint, kad t a i buvo darbo 
diena, susirinko didokas daly
vių būrys. Tačiau, metams bė
gant, artimųjų, pažįstamų ra
telis retėjo. 

Pradėjo šlubuoti jo regėjimas. 
Kurį laiką dar galėjo skaityti 
su p a d i d i n a m u o j u s t ik lu . 
Naudojosi ypač didelėmis rai
dėmis a tspausdintu lotynišku 
mišiolu (ki'omis kalbomis tokių 
nebuvo), o Mišias laikyti buvo 
gavęs leidimą savo bute. Jo dva
siniais reikalais ypač rūpinosi 
kun. Pr . Garšva. Pagaliau pa
krikojo atmint is , jau nebegalė
davo Mišių laikyti, nes nebeatsi
mindavo kurias maldas yra su
kalbėjęs... Keista , tais laikais 
jis puikiai, su detalėmis pasako
davo apie įvykius Petrapilyje, 
bet d a ž n a i nebegulėdavo 
p a s a k y t i , k a s įvyko pr ieš 
penkias minutes ar pusvalandį. 

Pablogėjus sveikatai, apie sa
vaitę praleido ligoninėje, dr. J. 
S tarkaus priežiūroje. Kai Jį 
lankiau, jis buvo susirūpinęs: 
.,Man čia neramu, jūs paimkit 
mane iš čia", manęs prašė. Pri
ėjus išvados, kad savarankiškai 
toliau gyventi negalės, kun. 
Garšva jam išrūpino sąlygas iš
vykti į Putnamą. Sustiprėjęs, 
vieną vidurdienį išskrido Uni
ted linijos lėktuvu į Providence, 
R.I., k u r jį jau pasitiko ir savo 
globon paėmė Matulaičio namų 
personalas. 

Kelis ka r tus jį aplankiau 
Putname. Jis buvo patalpintas 
didesnės medicinos priežiūros 
reikalingų gyventojų tarpe, be
veik ligoninėje. 1983 radau jį 
savo kambaryje kėdėje sėdintį. 
Aplankymu j is buvo aiškiai 
patenkintas, tačiau kas kelias 
minutes manęs klausė, kas aš 
esu, argi mes esame pažįstami. 
Po poros metų jį radau gulintį 
lovoje, mieguistą, silpnai atro
dantį. Kalba j a u nesirišo. Kad 
ir t rumpam pravėręs akis, į 
aplinką jis menkai reagavo. 

Apie kun. Pijaus Dambrausko 
paskutines dienas parašė sese
lė Bernadeta: 

Kaip žinote, kun. Dambraus
ko s v e i k a t o s stovis buvo 
menkas ir kar ta i s pablogėdavo, 
bet ir vėl pagerėdavo. Pasku
tinėm dienom jo širdis vėl dau
giau šlubavo, bet nebuvo kritiš
ka padėtis. Vienas dalykas at

kreipė mūsų dėmesį, kad jis 
daug kalbėjo ir buvo galima 
atskirti kaip kuriuos žodžius, jis 
vis kartojo: ,,Viešpatie, pasi
gai lėk" ir tai buvo lyg nesibai
gianti malda. Paskutinį vakarą 
t rupu t į pakilo temperatūra; 
paskambinus daktarui, jis pri
rašė vaistų. Valgė normaliai 
vakarienę. Seselė Aloyza dau
giau kartų lankė jį tą dieną, 
meldėsi su juo ir stebėjosi, kad 
jis regavo daugiau, negu papras
tai, lyg sekė jos maldas. Jis mirė 
birželio 20 d. vėlai vakare, 
ramia i užmigo Viešpatyje. 

Mūsų kapelionai ir kunigas, 
kuris buvojo mokinys, atnašavo 
laidotuvių Mišias, seselės gie
dojo. Koplyčia buvo pilna 
gyventojų ir kaimynų. Palai
dojome , ,Dangaus V a r t ų " 
kapinėse prie vienuolyno, Put-
nam, CT. Maldose pagarbiai jį 
prisimename. 

A.a. kun. Pijų Dambrauską, 
kas t ik jį pažinojo, visi pagarbiai 
prisimena. 

Birželio 30 d. 8 va), vak. Jaunimo 
centro mažojoje salėje bus atidaryta 
Lietuvos buriuotojų atvežtų grafikos 
darbu paroda. Nuotraukoje R. Sližio 
litografija ..Figūra". 

VITAMINAI C IR E 
STABDO KATARAKTOS 

• 
Kanadoje daryti tyrimai pa

tvirt ino JAV-ėse darytų studijų 
rezultatus, kad vitaminai C ir 
E padeda išvengti kataraktų. 
Kataraktų atsiradimo galimybę 
padidina saulės ir rentgeno 
spinduliai, diabetas ir steroi
d i n i a i va i s ta i . K a t a r a k t a i 
pasirodo, kai akies lęšyje esan
t y s pro te ina i oksiduojasi . 
Kadangi vitaminai C ir E yra 
oksidacijos pristabdytojai. pagal 
šiuos tyrimus atrodo, kad jie 
s t a b d y s ir a k i e s lęšyje 
vykstančią oksidaciją. Reikės 
tolimesnių bandymų sužinoti, 
ka ip tie vitaminai tai pasiekia. 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

KONSTANCIJA VALIUSKIENĖ-LELEŠIŪTĖ 

Sunku dorotis su savo pro
blemomis po vieną, ka i jos at
sisako stoti į eilę. 

Ashleigh Brilliant 

Juo žmonės labiau persiima 
Dievo žodžiu, tuo jie daugiau pa
junta meilės Dievui. 

V. Brizgys 
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Prof. A. Salys, kalbėdamas apie Lietuvos vieto

vardžius, teigdavo, kad Salantai gavo vardą nuo j ų 
apylinkėse gimusio Antano Salio. Studentams būdavo 
jaukaus džiaugsmo, matant šelmiškai besišypsantį pro
fesorių. Jis pasakojo, kaip jo mamytė sutikusi j į , 
grįžtantį namo su knygų portfeliu, sušukusi: ..Vaje. 
koks gražus rankinukas!" Dabar mes moterys t u r i m e 
savą „rankinuką", o ne vokišką „tašę" ar „ridikiulį" 
neaiškios kilmės. Barbarizmo „kaliošai" užsiliko, o 
logiški, lietuviški, kalbininkų sugalvoti „purvabri-
džiai" neprigijo mūsuose. 

Tarp Salantų ir Mosėdžio kairėje kelio pusėje 
išlikusi iš XVI-XVIII a. pagoniška šventovė. Šiek t i e k 
nuo kelio už medžių dauboje apvalus 1-1.5 m. 
„aukuras" su įdubimu centre. Toliau ant daubos kranto 
„Šilalės kūlis", esąs dždžiausias akmuo Lietuvoje, o 
netoliese „Šilalės dubenuotas akmuo". Tai ne t i k 
archeologiniai paminklai, tai liudininkai tautos lo
jalumo senajam tikėjimui. 

Jaukaus Mosėdžio miestukas. Įvažiavus matyti erd
vi įkalni pieva su didžiuliais granito gabalai-, r edu 
sustatytais. Vandens malūnas, kuriamo įrengtas ręs to 
ranas ir geologijos muziejėlis. Šalia malūno pakalnėn 
leidžiasi parkelis Jo pažiba tai išsišiepęs velniūkštis 

„ P u n t u k ą " betempiąs . Miestelio pakraš ty didžiulis 
a k m e n ų muziejus. Akmeninia i ..šuliniai, inkarai . 
vu lkano krater ia i , l iū ta i , sraigės, siūlų kamuoliai, 
s luoksniniai tor ta i , mezginiai" . Pa t r auk lūs ir nuosta
būs t i e akmenys, išdėlioti tarp gausiu krūmų, medžiu 
Bet d a r pa t rauklesni , dar labiau viliojantys lapijoje 
susislėpę čiulbantys paukščiai . 

Senoje Mosėdžio bažnyčioje vakare pamaldos 
Va ikuč iu ir j aunuo l iu didelis būrys , berniukai 
pasipuošė kamželėmis . mergaitės bal tom suknytėm, 
velionais. Ne šventė, o kasdienės dienos vakaras. Jie 
kas vakarą sus i renka mišių aukai . Po pamaldų, po 
vakar ienės , kalbėdamiesi apie Mosėdy vikaru dirbusi 
Tumą-Vaižgantą, ap ie čia gimusius arkivysk. P. 
Karevičių, dai l . A. Galdiką, grįžtame nakvynei į 
Klaipėdą. 

Pr ieš išvažiuodami iš Klaipėdos, ry t a užsukame į 
knygyną. Lentynose neradę, kas būtų įdomu ir ver 
t i n g a ar reikal inga, einame link kel to i Smiltynę 
Prieplaukoje plūduriuoja laivas Baršausko vardu. Tai 
fizikas, pedagogas. K; uno politechnikos instituto rek 
to r ius . Sugrįžęs i* Sibiro . t remtiniu jaunimas bandė 
p a ' e k t i i mokyklas . Ners j ie grįžo į tėvų žemę. jie 
nebuvo priimti, kaip savieji. J ie buvo ..pavojingi", todėl 
j iems buvo varganos įstojimo sąlygos. Jei atėję pas 
rektorių, jie rasdavo ji ne viena, rektorius piktai 
sušukdavo: ..negalima, negalima! išeik, išeik pe ič iau ' " 
Ir eidavo pr ie atsi lankiusio nustebusio jaunuolio, o 
priėjęs pašnabždėdavo: ..ateik po 5 vai vak.. kai šitų 
d u r n i ų čia nebus" . Rizikavo kaip rektorius, moksli 
n i n k a s . šeimos žmogus. J a m rūpėjo tautos ateit is . 
Nuskr iaus t ie j i t remtinia i ar j u vaikai j a m nebuvo nei 
. .nešvarūs" , nei ..pavojingi". 

Keltas pamažu pildosi. Nespėji ne pasigrožėti 

mariomis ir esi Smiltynėje. Čia ilsėdavosi ordino paš
to ra i t i kurjeriai. Iki 1883 m. raiteliai, paštininkai, 
ryšininkai rišo Berlyną - Karaliaučių - Rygą -
Petrapili . Dabar nutilo arklių kanopų dundėjimas, 
nuti lo ir paštininko rago gaudesys. 

Smiltynės akvariume vanduo užterštas. Kraupu 
žiūrėti į tame vandenyje nardančius ir žmogų linksmi
nančius ruonius. Retai apžėlusioje pakelėje baltuoja 
kvapnūs dobiliukai, geltonieji gaideliai. Vasaros kaitro
je tingiai „klausosi" pušys istorijos ir gyvenimo stiprių 
antpuolių. Kuršių mariose neišsakoma ramybė. Šviečia 
ba l tas smėlis tarp sodrių žalių pušynų. Retkarčiais 
išt isa kopa atsidengia kai viliojantis rankos delnas 
— mylintis, glaudžiantis. Mariose sudūžta saulės spin
duliai ir tiesia taką. ramstydamiesi į tūkstančius 
ripuliukų. 

Dar taip norėtųsi pabūti , pasiklausyti ir pasipa
sakoti , bet sukarpyto laiko neprailginsi. Skubame į 
Laugalių internatą ten bičiulius aplankyti. Tai 
chroniškų ligonių ir seneliu prieglauda. Pakeliui mer
gaites nupynusios ilgą gėlių bei medžių lapu girliandą 
ir jąja „užtveria" mūs kelią. Laukia vestuvininkų, nori 
gau t i išsipirkimo saldainių. Nors ir mes nevestu-
vininkai, bet suieškoję saldainių, išsiperkam kelią. 
Atvažiavę į internatą, bičiulių jau nerandame. Nepa
t iko jiems nei priežiūra, nei maistas, nei atmosfera. 
Gr}žo į Plungę. Nei internatas , nei mes nežinom jų 
adreso Plungėje. Po kokios valandos ieškojimo, tiesiog 
ka ip per stebuklą, pataikome paklausti ju buto kaimy
nės . J i pasako, kur yra jų butas, ir dar pasako, kad jie 
abu ligoninėse — vienas Rietave, kitas Plungėje. 

(Bus daugiau* 
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„LIETUVI 
ŽURNALISTĄ" 

PAVARČIUS 
ANTANAS JUODVALKIS 

Ilgai lauktas ir sunkiai gim
dytas „Lietuvis Žurnalistas" 
Nr. 14 galų gale pasiekė viešu
mą. Jį gauna žurnalistų sąjun
gos nariai, laikraščių redakto
riai ir platintojai. Nežinau ar 
yra daugiau prenumeratorių, 
nes leidinys yra neperiodinis. O 
kas gi norės mokėti pinigus, kai 
nežinai,kada išeis ir ar iš viso 
kitas numeris pasirodys. Žurna
listų s-gos valdyba, pirminin
kaujama ambicingos ir reiklios 
žurna l i s tės Rūtos Klevos 
Vidžiūnienės, buvo užsimojusi 
kiekvienriais metais išleisti po 
vieną žurnalo numerį, bet 
pažado neištesėjo, nes kolegos 
žurnalistai kitiems mieliau 
talkininkauja, o savuosius 
reikalus užmiršta. 

Įvadiniame žurnalo straipsny
je R.K.V. rašo: „... Su dideliu 
vargu surenkami mūsų žurna
lui straipsniai... Susilaukiu kri
tikos, kad kai kurie straipsniai 
tinka kitokiai spaudai. Argi nė
ra gerbtinas autoriaus apsispren
dimas, kur jis nori savo straips
nį matyti, juk Lietuvis Žurnalis
tas, nėra žurnalizmo vadovėlis, 
o narių bendravimas su sava 
mąstysena ir pergyvenimais... 
Žurnalizmas neturi ribų, jame 
telpa ir praeitis ir ateitis, iš 
žvilgsnio į dabartį pokalbiai... 
Mus tirpina viliojimai į kasdie
nos ekonominį gerbūvį, blizgesį, 
gražiąjšorę. Vidus paliekamas 
apdulkėjęs... O žemė sukasi 
toliau- ap ie ' savo ašį. Ar 
spausdintas žodis galės sustab
dyti istoriją?... Jie (jaunimas) 
gyvena dabartimi, jie tebeieško 
atsakymų mūsų laikams svar
biems klausimams. Jie — mūsų 
avangardas ir jiems turėtume 
savo spaudoje daugiau kalbėti 
apie Amerikos dviveidiškumą 
tautų laisvės klausimuose, ne 
vien savo asmens laisvę, kai yra 
žiūrima į besišypsančią Sovie
tinę mešką, užmirštant, kad ji 
tebeturi visus savo aštrius dan
tis**,Tsaigia savo įvadinį straips
nį. 

Mintys gražios, bet ar atrem
tos į realybę, gyvenimą? Ar 
mūsų jaunimas paskaito lietu
višką spaudą, ar dar domisi savo 
tėvų ar senelių kraštu, nešančiu 
tos aštriadantės meškos sunkią 
okupacinę naštą? Asmeninėmis 
laisvėmis net per plačiai naudo
jasi jaunimas, visas Amerikos 
jaunimas, nebojąs įstatymų ir 
nesilaikąs viešosios tvarkos 
nuostatų. Miestuose ramiam 
gyventojui jau baugu išeiti į 
gatves net ir dienos metu. Kiek 
išprievartavimų, užpuolimų, 
įsilaužimų ir kitokių nusikal
timų vyksta mūsų akivaizdoje. 
Laisvė naudojama tik savo 
naudai, nebojant kitų žmonių 
interesų, virsta nusikaltimu, 
teroru. Kiek įvairių įspėjančių 

ženklų keliuose, kryžkelėse, 
miestų gatvėse, o kas jų laikosi 
ir kiek jų laužytojų yra nubau
džiami? Įstatymai ir nuostatai 
sau, o gyvenimas sau. Polici
ninkas, paėmęs 10 ar 20 dol. 
kyšį iš auto vairuotojo, yra bau
džiamas, o kai teisėjai ir įsta
tymų leidėjai ima tūkstančiais, 
ta i j au yra nebe kyšis, o 
dovana, ir už tai niekas jų 
nebaudžia. Čia jau politika! Ak, 
čia ne vieta Amerikos gyvenimo 
negerovėms kelti, bet nereikia 
ir jų užmiršti, kai gobšumas ir 
demagogija užima pirmaujančią 
vietą. 

Šiame žurnale sutelkta gražus 
būrys spaudos darbuotojų, kurių 
didžioji dalis tebesiskardena ir 
kitoje lietuviškoje spaudoje. 
Perverskime puslapį po pusla
pio ir pažiūrėkime kas ir apie ką 
rašo, kokias problemas kelia, 
kokie reikalai domina mūsų lie
tuviškus laikraštininkus. Nuo 
mūsų spaudos bendradarbių ir 
redaktorių apdairumo, iš dalies 
priklauso visa išeivijos lietuvių 
veikla, kultūrinis, švietimo ir 
visuomeninis bei politinis 
gyvenimas. Mūsų nedaug, bet 
esame užėmę labai plačius 
veiklos barus ir bandome 
analizuoti vykstantį gyvenimą, 
Kremliaus siūlomą naują at
virumo ir persitvarkymo poli
tiką. Šiuo klausimu per mažai 
yra rašoma šioje Žurnalisto 
laidoje, kadangi medžiaga buvo 
paruošta tik prasidėjus persi
tvarkymui. 

Česlovas Grincevičius, bu
vęs Liet. rašytojų d-jos pirm. ir 
„Draugo" redaktorius, rašo apie 
archyvus ir bibliotekas. P.L. ar
chyvas yra prisiglaudęs jėzuitų 
Jaunimo centre, Chicagoje. Pa
staruoju metu yra įstojęs į Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrą kaip autonominis padali
nys. Be P.L. archyvo, dar yra 
gerai tvarkoma ALKA (Ameri
kos lietuvių kultūros archyvas), 
įsteigtas prel. Prano Juro, o po 
jo mirties — perėjusio LKM 
akademijai. Veikia ir Broniaus 
Kviklio gerai tvarkomas archy
vas bei kiti. PL archyvą globo
ja LB kultūros taryba, o finan
suoja Lietuvių fondas. Šiame 
straipsnyje paduoti archyvų 
adresai, tad turintieji archy
vinės medžiagos gali nukreipti 
į atitinkamas vietas. 

Reikli žurnalistė Aurelija 
B a l a š a i t i e n ė sielojasi 
anoniminiais žurnalistais ir 
cenzūra. Rašo: „Kolegos žurna
listai, kurių dauguma priklauso 
sąjungai, yra žinomi ir orūs, ger
biami ir populiarūs. — Bėda yra 
su tais, kurie dangstosi po sla
pyvardžiais... Paprastai pc sla
pyvardžiu slepiasi bailys, kuris 
nedrįsta pareikšti savo nuomo
nės. Dažniausiai tokie pasisaky

mai yra arba užgaulūs, arba 
visai neteisingi". 

Okupacijų ir represijų metais 
slėptis po anoniminiu vardu ar 
inicialais buvo reikalinga ir 
suprantama, bet laisvame kraš
t e to neturėtų būti. Ypatingai 
vengtina inicialais pasirašyti, 
nes gali būti identifikuoti visai 
nekalt i asmenys. Taigi, jei 
rašome viešoje spaudoje, tad 
būkime garbingi ir pasirašy
kime tikrą pavardę, neveng
dami atsakomybės. 

Edmundas Jaka i t i s iškelia 
fotografijos, kaip naujos ir 
ryškios žurnalistikos, šaką. 
„Senas posakis, kad viena 
nuotrauka atstoja tūkstantį 
žodžių, yra virtęs neginčijama 
tiesa. Šiandieną mes neįsi
vaizduojame žurnalų be ilius
tracijų" — rašo autorius. Foto 
reporterių darbas įdomus, gerai 
apmokamas ir traktuojamas 
kaip žurnalistų. Foto reporteriai 
galėtų tuo susidomėti. 

Vladas Bakūnas straipsnyje 
„Lietuviai žurnalistai Klaipė
doje" prisimena spaudos žmones 
ir jų reikšmę tuolaikinei lie
tuvių spaudai. Įsivelia į išeivijos 
institucijų per mažą dėmesį 
Mažosios Lietuvos klausimui. 
„...Mažosios Lietuvos klausimui 
kelti reikia daugiau — ne tik 
šiupinį valgyti, bet ir dalyvauti 
bendr inėse organizacijoje: 
ALTE, BALFE, Bendruomenėje 
ir visur kitur" — lašo VI. 
Bakūnas . Jo prisiminimai 
įdomūs ir turėtų sukelti kitokių 
minčių bei pasisakymų, ko pa
geidauja ir pats straipsnio auto
rius. 

Vilius Bražėnas , žinomas 
konservatyvių pažiūrų veikėjas, 
daug rašąs ir kalbąs amerikie
čiams jų suvažiavimuose bei su
sirinkimuose, rašo apie „Odisėją 
žinybos labirintuose". Mintys 
įdomios ir vertos didelio dėme
sio, nes liberalinė didžioji ameri
kiečių spauda manipuliuoja ži
niomis, skelbdama pirmuosiuo
se puslapiuose jiems naudingas 
antros reikšmės žinias, o svar
biausias nugrūsdami į viduri
nes, mažai pastebimas skiltis. 
Tai pats ilgiausias 4 puslapių 
straipsnis. 

Antanas Juodva lk i s kelia 
pavardžių atlietuvinimo klausi
mą. Net koktu skaityti mūsų 
Bažnyčios vadus, kultūrininkus 
ar politinius veikėjus su ilgiau
siomis slaviškomis ar lenkiš
komis pavardėmis. Ar ne laikas 
sulietuvinti pavardes čia ir ok. 
Lietuvoje? 

Rima Janulevičiūtė , gabi 
reporterė, dirbanti CNN televi
zijoje Atlantoje, rašo apie lie
tuvių kalbos reikšmę, padėjusią 
jai užsikabinti amerikiečių TV. 
Darbovietėje tenka panaudoti 
lietuvių kalbos mokėjimą ar 
sovietų pažinimą. Straipsnis 
ver tas dėmesio ir gilesnio 
pažinimo, nes rašo jaunimas 
apie jaunimą. 

Kęstutis Čerkeliūnas, buvęs 
FE/PL lietuviško skyriaus re
dakcijos narys Miunchene, prisi
mena praeitį ir žvilgteli į lie
tuvių veiklą stovyklose. 

Vytautas Šeštokas, tik prieš 
keletą metų dažniau pradėjęs 

rašyti lietuviškoje spaudoje, 
gvildena simpoziumą, įvykusį 
1988.V 21-22 d. Daltona Beach, 
Fla., A.L. tautinės sąjungos 
seime. 

Ignas Medžiukas, iš Los 
Angeles miesto, rašo, kaip laik
raštininko pažymėjimas padėjo 
išvengti kalėjimo. 

L i u t a u r a s Kazakev ič ius 
rašo apie „Įsipareigojimus, 
spaudą ir jaunimą". Tai straips
nelis, paliečiąs šių dienų padėtį. 

Redaktorė R.K. Vidžiūnienė 
kalbasi su mokytoja Violeta 
Gedgaudiene apie įvykusį 
kultūros kongresą Toronte ir 
apie spaudos bei radijo 
konferenciją. 

Gailė Radvenytė supažin
dina su lankstinuku — Kelionė 
į Lietuvą. Nors laikai labai pa
sikeitė, bet lankstinuke pateikti 
nurodymai dar ir šiandien ne
nustoja aktualumo. Vykstan
tiems į ok. Lietuvą nepamaino
mas vadovas. 

Algirdas Nakas rašo apie 
XV-ją žiemos olimpiadą 
Calgary. įdomiai parašytas 
jauno entuziasto straipsnis. 

Nora Kulpavičienė rašo apie 
„Informaciją su klaustuku". 
Rašinyje iškelia informacijos 
reikšmę ir jos padėtį kultūros 
kongreso metu. 

Algi rdas A. Pužauskas , 
buvęs „Draugo" redaktorius, 
dabar gyvenąs tolimųjų vakarų 
šiaurėje, Washingtono valstijo
je, įdomiai aprašo savo 
kasdienybę ir nuotykius. 

Pati redaktorė R.K. Vidžiū
nienė aptaria Kanados žur
nalistų leidinį „Žibintą". 

Hypatija Yčaitė Petkus ra
šo apie Kalifornijos saulėje 
snaudžiantį San Juan Capistra-
no miestelį ir apie tos apylin
kės stebuklą: kregždes, pavasa
riais atskrendančias ta pačią 
kovo 19 d., per šv. Juozapą. 
Antanas Grinius prisimena 
žurnalistą a.a. Vladą Selenį, 
gyvenusį Detroite ir aktyviai 
rašiusį spaudoje. Taip pat pla
čiai aprašo ir žurnalisto-vi-
suomenininko Vytauto Kut-
kaus 70 metų amžiaus sukaktį. 

O pats sukaktuvininkas Vy
tautas Kutkus ' otaria muziko 
Stasio Sližio 70 ̂ .etų amžiaus 
sukaktį ir nueitą kelią bei jo 
muzikinę veiklą. 

Radijo žurnalistė inž. Kazė 
Brazdžionytė pasakoja apie 
savo pasiruošimą gyvenimui ir 
radijo laidų — Lietuvos Aidai 
— įsteigimą Chicagoje. 

Bronius Juodelis rašo apie 
premijas jauniesiems žurnalis
tams, o Pranas Pusdešr is in
formuoja apie Adelaidės lietu
vių veiklą. 

Stasys Kasparas rašo apie 

NEW VVORLD MANAGEMENT, INC. 
APMOKĖTO MUITO SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

per penkias dienas! 

Siuntiniai nuo 10 iki 40 kg. oro paštu jūsų giminėms ir draugams! 
Jei norite įsigyti mūsų katalogą, kuriame yra surašyta 5000 lei
džiamų siųsti prekių (VCR, kompiuteriai, TV, radijai, medici
niški reikmenys, drabužiai, maistas, etc.) pasiųskite mums voką 
su savo adresu ir 50 c pašto ženklu: 

New VVorld Management, Inc., 
105 James VVay, Southhampton, PA 18966, 

tei. 215-953-8795, FAX 215-364-0920 
arba NVVM 3071 Brighton 2nd St., Brooklyn, NY. 11235. 

Anglijos lietuvių spaudą. 
Yra ir mirusiųjų skyrius, 

kuriame vieni trumpiau, kiti 
plačiau paminėti. Taip pat rašo
ma ir apie žurnalistus, pasklidu
sius plačiajame pasaulyje ir 
atžymėtus premijomis. 

Žurnalas baigiamas laiškų 
skyriumi, o paskutiniame pus
lapyje atspausta visa L.Ž. s-gos 
valdyba. Pirmas puslapis pa
puoštas dail. Vandos Balukie-
nės puikiu dailės darbu. 

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
neperiodinis leidinys — Lietuvis 
Žurnalistas Nr. 14, teikia 
malonų įspūdį, švariai atspaus
tas, bet yra apsčiai korektūros 
klaidų. Straipsniai įvairūs ir 
daugelis jų įdomūs, bet dar 
tebevyrauja vyresnieji laikrašti
ninkai, o jaunimo tėra vienas 
kitas. Būtų gerai matyti vieną 
kitą iš jauniausiųjų, gavusių 
Daužvardžio vardo premijas ar 
dalyvaujančių įvairiuose kon
kursuose. 

Suprantama, redaktorės dar
bas nelengvas. Reikia sutelkti 
bendradarbius, kurie nurodytu 
laiku prisiųstų rašinius, temos 
nesikartotų. Daugumas mūsų 
dideliu punktualumu nepasižy
mime ir žurnalo pasirodymas la
bai vėluoja. Redaktorė R.K. Vi
džiūnienė turi gerą padėjėją 
Gintautą Juodgudį, pažymėtą 
redaktorės pavaduotojo titulu, 
gyvenantį Chicagoje, kuris 
atlieka technišką laužymo 
darbą ir meninį apipavida
linimą. Bet tarp jų esantieji i.uo-
toliai ir jo pagrindinis darbas 
sunkina žurnalo leidimą. Ne
žiūrint įvairių kliūčių, jau 
turime Lietuvį žurnalistą Nr. 14 
ir dėkojame žurnalistų s-gos 
pirm. ir r 'aktorei R.K. Vidžiū-
nienei su jos talkininkais už 
puikų leidinį. 

Lietuvį žurnalistą leidžia 
Lietuvių žurnalistų s-gos val
dyba, kuriai pirmininkauja jau 
minėta reikli laikraštininke 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, remia
ma vicepirmininkų Igno Med
žiuko ir Vlado Bakūno, sekreto
riaus Juozo Kojelio ir iždininkės 
Rūtos Šakienės. Valdyba neuž
simena apie finansus, betgi 
žinome, kad žurnalas nenukren
ta iš dangaus, bet reikia 
padengti spaustuvės ir kitas 
išlaidas, o nuolatinių prenume
ratorių nėra. Tad, mieli kolegos, 
gavę žurnalą nepamirškite už jį 
atsilyginti ir pridėti aukelę bei 
užsimokėti nario mokestį, kad 
ir toliau valdyba galėtų 
palaikyti su mumis ryšį. 

Lietuvis žurnalistas Nr.14, 48 
teksto puslapiai, kaina 3 dol. 
Spausdino „Draugo" spaustuvė, 
gaunamas pas leidėjus ir knygų 
platintojus. 

CLASSIFIED GUIDE 

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

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

Visos laidos i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: Sll So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 80480. 

Tel: (312) 839-2611 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

VS0-
see us for 
financing. 

AT OUR L0W RATES 
A I T H B f P A V M t M 

TO »'T VOUO <HCO*At 

tik '-'<^<r. 

INSURC0 

/ 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, SLL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue Fri. <t* Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAN0 SINCE 1905 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA \ 

R I M A S L. S T A N K U S 
361-5950 636 -6169 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią jstaigą, p rašome 
paminėti, kad esate arfoajTonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas n s m o k a m a l . } 

NEVV BUFFALO — HARBOR COUNTRY 
Beautiful bnck ranch peacefuliy situated m 
a very exclusive ethnic neighborhood on 
Galien River. 3 bedrooms enclosed back 
porch. nevvly carpeted & decorateo Attach-
ed Garage $81.500.00 

IDEAL LOCATION Walk to town! 2 
bedroom ranch Fimshed lovver level 
vv/knotty pine paneiiing Enclosed 
breezevvay. attachea garage Large Lot For 
A Ga'den $59.900 00 

MARILYN L. 0E VOS 
REAL ESATETE, INC. 
19 N. VVhittaker St. 

New Buftalo. Ml 49117 
Office: (616) 469-2911 

Evenings: (616)469-2954 

|OnH*% a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

REAL ESTATE 

S Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELi-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodamas sklypas 180 x 100 padų 
Lake Geneva, W l , paruoštas statybai, ap
sodintas vaismedžiais, 2 gėlynai, mėlynos 
eglės; apie 90 medžių. Tik gamtos mėgė
jams. $15.000. Ta i . 414-248-1838. 

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

5953 S . Kedzla Ava. 
Chlcago , IL 60629 

Te l . 436-7878 

Beveik Lemonte. Dviejų a. namas 
su 3 mieg. kamb., 21/2 prausyklos, iš
tisas rūsys. Puikiai pastatytas, didelis, 
daug priedų. $147,900 

Istoriniame Lockporte komercinis 
pastatas. Pirmame a. plotas krau
tuvei 1,496 kv. pėdų, antrame a. 2 bu
tai; ištisas rūsys. Grindys pritaikytos 
sunkiam apkrovimui. Tik $85,000. 

OLSICK a CO., REALTORS 
1180 Stata Street 
Lemont, I l l inois 60439 
(312) 257-7100 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

No. 505 — 59 th 4 Hamiin 6 butų puikus 
namas, „custom-built". Du butai su 3 mieg. 
savininkui; 2 butai su 2 mieg. ir 2 butai su 
1 mieg. Didžiulis kiemas; 2yA auto. 
garažas Beveik nereikia priežiūros, puikiai 
išlaikytas. 25 metų amžiaus. Skambinkite 
dabar. 

No. 498 — „Octagon" namas; 6 kamb.; 
VA prausyklos pirmame a.; 4 kamb., 2 
mieg. antram a. Šildomas rūsys; 2 auto 
mūrinis garažas. Šoninis įvažiavimas; 
didelis sklypas; nauja šildymo sistema, sto
gas ir elektra; aluminio apdaila. Puikiai 
išlaikytas, švarus; daug priedų. Skam
binkite dabar, tel. 436-8600. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binki te te le fonu . Mūsų pardavėja i 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Nario Įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. 
Skambinti 471-0720 

HELP WANTED 

• r-t; : 

VVaitress position available. 
Exp. not necessary; p.t. /f.t. 
Healthy Foods, 3236 S. Halsted 

Tel. 326-2724 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

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

• L E K T R O S ' 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DIGITAL CONVERSION 
vaizdajuosčių iš IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 

Greitas patarnavimas, žemos kainos. 
Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

* 3 ^ x (312) 338-9833 
International Export House. 

15750 S. HARLEM 
ORLAND PARK, IL 60462 

532-7799 

2321 W. DEVON AVE. 
CHICAGO, IL 60659 

312-338-9033 

DOMITĖS LITUANISTIKA? 
Važiuokite į XV Lifuanistikos seminarą. 

Dviejų savaičių intensyvūs lietuvių kalbos, 
literatūros ir istorijos kursai suaugusiems. 

Rugpjūčio 6- 20 dienomis 
La Salle Manor rekolekcijų namuose 

Plano. Illinois (netoli Chicagos) 

Rašykite Lituanistikos seminaras 
5620 S. Claremont 
Chicago, IL 60636 

\ 



Ąžuoliuko — Stelmužės ąžuolo „vaiko" sodinimas St. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus priekyje. Iš kairės: T. Blinstrubas, S. Balzekas, Jn., St. 
Balzekas, Sn., M. Kriauchunienės ir F. Zapolis. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Union Pier, Mich. Vytau tas Kasniūnas. 

Po pamaldų, „Gintaro" salėje 
sus i r inkus daugiau negu 80 

T R A G I Š K Ų J Ų B I R Ž E L I O asmenų, visus pasveikino drau-
ĮVYKIŲ M I N Ė J I M A S 

-

Michigano ežero pakrantėse 
pas tovia i aps igyvenan t vis 
daugiau lietuvių pensininkų, 
gyvėja ir visuomeninė jų veikla. 
Ypač sėkmingai reiškiasi Union 
Pier'o lietuvių draugija ir Be-
verly Shores lietuvių klubas, 
kurie, šalia reguliarių narių 
s u s i r i n k i m ų ir d r a u g i š k ų 
sus iė j imų. s u r e n g i a įvair ių 
švenčių minėjimus, linksmus ir 
r imtus pobūvius, į juos su
t raukdami plačiose apylinkėse 
gyvenančius lietuvius. Gausių 
dalyvių Pier'o lietuvių draugijos 
valdyba tikėjosi birželio 18 d. 
„Gintaro" vasarvietėje reng
dama Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimą. 

Rytas išaušo ūkanotas . Iš 
Chicagos atvykę svečiai nepasi
tikinčiai žvilgčiojo į pilkais de
besimis aps i t raukusį dangų. 
Tačiau vietiniai abejonių sėkme 
neturėjo: „Gintaro" savininkas 
Algis Karaitis nuo pat ryto triū-
sėsi aikštelėje.ruošdamas vietą 
numatytoms pamaldoms. Besi
renkančius apylinkių lietuvius 
entuziastingai sveikino Union 
Piero lietuvių draugijos pirm. 
Ed. Veng ianskas , spėjęs iš 
Chicagos a tvežt i minėjimui 
prelegentą, kinematografininką 
ir ki tus svečius. O kai atvyko 
gausus būrys Beverly Shores 
lietuvių klubo narių su pirm. 
sol. Jonu Vazneliu, rengėjų ūpas 
regimai pakilo. Net rukus atsi
rado visų laukiamas čikagietis 
jėzuitas kun . Jonas Borevičius 
ir, kaip sutarta, 10 vai. „Pulkim 
ant kelių" giesme susitelkta šv. 
Mišių aukai . Pradėjo blaivytis 
ir ūkanos, o kai atliepiamąja 
psalme buvo meldžiama: „At
leisk, Viešpatie, mano kalty
b e s " , n e d r ą s i a i prasiveržė 
pirmieji saulutės spinduliai. Pa
mokslo mint is — Dievo meilė ir 
gyvoji L ie tuvos dvasia net 
sunkiausiose gyvenimo sąlygose 
lietuvius palaikanti ir įparei
gojanti. Šv. Mišioms patarnavo 
ir skait inius skaitė žurnalistas 

gijos pirm. E. Vengianskas. Mi
n ė j i m a s p r a d ė t a s t r u m p u 
minčių pakėlimu į Dievą ir 
susikaupimo minute bei atsi
stojimu pagerbiant tremtinių ir 
kankin ių mirtimi žuvusius tau
t iečius. 

Visuomenininkas Algis Regis 
savo kalba minėjimo dalyvius 
mint imis nukėlė į prieš 48-ne-
r i u s metus pradėtą sistematin-
gą lietuvių tautos naikinimą, 
sukur tą nacistinės Vokietijos ir 
komunist inės Rusijos klastingo 
sandėrio. Nežiūrint beatodai
r iško dviejų okupantų vykdyto 
genocido, lietuvių t au ta ištvėrė 
ir bunda išsilaisvinimo viltimis 
i r s iek ia i s . Kalbė to jas pa
ryškino, kad lietuvių tautą nuo 
visiško sunaikinimo apsaugojo 
Lietuvos vyriausybės apdai
rumas , nepasiduodant Vokie
t i jos provokaci ja i į jungti 
Lietuvą į karo veiksmus, lygiai 
kaip ir išvengiant ginkluotos 
konfrontacijos su Sovietų Sąjun
gos karinėmis pajėgomis. Ši
tokios karinės operacijos būtų 
visiškai sunaikinusios Lietuvos 
jaunimą ir dar labiau pablo
ginusios politinę padėtį. 

Rinktines lietuvių poetų min

tis jausmingai paskaitė Onutė 
Petre ikienė. 

Lietuvių jaunuolių teroriza
vimas ir kančios priverstinoje 
Sovietų kariuomenės tarnyboje 
vaizdžiai buvo parodytos filme 
apie jauną lietuvį karį Artū
rą Sakalauską. Jaunuolis, nebe
galėdamas pakelti kankinimų ir 
n i e k i n i m ų sovie t inėje k a 
riuomenėje, nušovė jį kankinu
sius 8-nis rusų kar ius . Sekė 
areštas, teismas, psichiatr inis 
gydymas. Filmas dokumentinis 
— šiurpūs jaunuolio išgyve
nimai , liudininkų parodymai, 
emociniai išgyvenimai Artūro 
t ėvų , k e r š t i n g i g r a s i n i m a i 
nušautųjų kareivių tėvų ir 
artimųjų. Fi lmas dvikalbis , 
reikalingas nuoseklaus vertimo, 
ką labai vykusiai atliko Ar
vydas Reneckis, kinematografi
ninkas iš Vilniaus. Įvadiniame 
žodyje A. Reneckis paryškino 
sunkią baltiečių būklę sovie
t inė je k a r i u o m e n ė j e , y p a č 
vėliausiu laiku, baltiečiams pra
dėjus r e ik š t i i š s i la i sv in imo 
siekius. Filmas žiūrovus re
gimai sukrėtė, ypač gale, iš
vydus sąrašą pavardžių sovietų 
kar iuomenėje nusižudžiusių, 
kankinimų negalėjusių ištverti, 
lietuvių jaunuolių. 

Minėjimas buvo baigtas Lie
tuvos h imnu. 

Programai pasibaigus, Union 
Pier lietuvių draugijos moterys 
visus dalyvius gausiai pavaiši
no. 

Po pietų čikagietis fotografas 
Aleksas Plėnys parodė įdomia? 
vaizdajuostes iš Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio steigiamojo su
važiavimo ir Lietuvos trispalves 
Gedimino pilies bokšte, Vilnių 
je, iškėlimo iškilmių. Susidomė
jimą kėlė ir vaizdajuostė iš 
Chicagoje nesenia i vykusio 
Vilniaus universiteto s tudentų 
etnografinio ansamblio „Ra
tilio" koncerto. 

Union Pier'o lietuvių drau
gijos valdyba nusipelno įverti
nimo. aktual ia ir įvairia pro
g r a m a T a u t o s t r aged i jo s 
paminėjimui subūrusi Michi
gano pakraščiuose gyvenančius 
lietuvius. 

IR 

A.tA. 
BIRUTĖ ŠAKIENĖ 

PETRAITYTĖ 

Gyveno Des Plaines, IL 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1989 m. birželio 27 d., 

sulaukusi 59 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, duktė Živilė 

Allen, žentas Dwayne, sūnus Algimantas, trys anūkai; 
seserys: Juzefą Ančiulienė, vyras Vincas, Jadvyga Rakštienė, 
vyras Juozas, Janina Mikaliūnienė, vyras Aleksas; krikšto 
duktė Rūta Janus, vyras Mark ir kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, birželio 29 d. ir 
penktadienį, birželio 30 d. nuo 5 iki 9 v.v. PetkuF Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 1 d. Iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, duktė, sūnus, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

DRAUGAS, penk tad ien i s , 1989 m. birželio mėn. 30 d. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A . t A . 
B R O N I U S 

J . M A J A U S K A S 

r 

r 

Artimą draugę RITĄ KAVO-
LIENĘ mylimo Tėvelio 

A.tA. 
MATO ŠIMANSKIO 

netekus, nuoširdžiai užjaučia ir 
drauge liūdi 

Eugenija ir Werner 

£$i midlcind Fedcrcil 
BMMr " Savings and Loan Assoaation 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK *«> ^ r N U E 
925-7400 a - * T T ™ 

BRIDGEVIEVV 

y 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

EDE igtiMKlfiMC 
LENOER 

A.tA. 
BARBORAI KRIPKAUSKIENEI 

mirus, dukterį LAIMĄ ŽEMAITIENĘ su šeima užjau
čiame ir k a r t u l iūdime. 

. i ' 

Buvę mokinės: 
Gražina Reškevičienė 
Regina Arnauskienė 
Irena Lileikienė 
su šeimomis 

Prisimenu Tavo šypsanti veidą 
— tik aš viena 

Prisimenu Tavo balsą, mielus 
žodžius — tik aš viena 

Prisimenu metų metus 
praleistus kartu — tik aš viena 
Ilgesys, tuštuma, atminimas 

gražios praeities 
Šiandieną tik gilus skausmas 

širdies, nes aš viena... 
Virginia 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą asmenį, kurio netekome 1988 m. liepos 
4 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 4 d. 9 vai. 
ryto Pasaulio Lietuvių Centro bažnyčioje, 511 E. 127thSt., 
Lemont, IL 60439. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a.a. Broniaus sielą ir dalyvauti paminklo pašventinime 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuliūdusi šeima 

A.tA. 
HERTAI MARIJAI VYGANTIENEI 

Vi- " I 
ri?T i 

PA 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
TARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

mirus, jos s ū n u m s dr. MINDAUGUI i r dr. VYTAU
TUI bei ju šeimoms ir k i t iems giminėms reiškia gilią 
užuojautą ir k a r t u liūdi 

,-. 

Dalia ir Arvydas Taurai 
Birutė ir Šarūnas Taurai 
Aldona ir Vytautas Taurai 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a Avenue 

T e l e f o n a s — 523-0440 

. 

. 

- t - A.tA. 
JUOZUI SKABEIKIUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, sūnums JUOZUI , ALGI
MANTUI, GEDIMINUI ir jų šeimoms, r e i šk iame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Emilija ir Romualdas Bielkevičiai 

• 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 W e s t 71 St . , Chieago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., Cicero 
T e l e f o n a s — 863-2108 

K 4 

Pradedant 1988 m. Hepo» 2 d., kas aaitadlenĮ 
8:40 iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. VVOPA «tot»») 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" 

8:30 v.v. iki 8:40 v.v. 

Alliance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302 

tel. nr. 848-8980 

S T E P O N A S C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t Hvvy. - Te l . 9744410 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

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

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus. ELTA biuletenių įvainorms kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo bar , 
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliu, 
užmiršti apie tikra padėtį Lietuvoje ir jos brutuaha 

° k U ^ m i n k i m e LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimu reikalus. • -

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

TAUTOS FONDAS 
IITHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

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

Sally 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Donald M.. J r. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o Illinois 

PATAKNAI -IA ( H K A d O . l E BEI PrUKMIKSCUOSK 
T e l . 652-5245 



6 DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. birželio mėn. 30 d. 

x , ,Draugo" adminis t ra
cija, kaip paprastai, šeštadienį, 
liepos 1 d., dirbs iki 12 vai. Re
dakcija ir spaustuvė bus užda
rytos. Pirmadienį, liepos 3 d., 
„Draugo" redakcija, administ
racija ir spaustuvė dirbs visą 
dieną. Antradienį, liepos 4 d., 
dėl Nepriklausomybės šventės 
visa „Draugo" įstaiga bus 
uždaryta. Trečiadienio, liepos 5 
d., numeris išeis pirmadienį. 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia visus dalyvauti 
šv. Mišiose, prašant Dievo, kad 
vienuolijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaite būtų paskelbta 
palaimintąja. Šv. Mišios bus vie
nuolyno koplyčioje. 2601 W. 
Marąuette Rd.. trečiadienį, 
liepos 5 d.. 7 vai. vak. Mišias 
laikys Gary Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Ignas Ur
bonas. 

x Lietuvos buriuotojai at 
vyksta į Chicaga šį penktadienį. 
Kurie turi burinius ar moto
rinius laivus, prašomi atplaukti 
pirmadienį, liepos 3 d., 3 vai. 
tarp Chicagos ir Columbia 
Yacht klubo ir uoste sustoti. 
Informuotis pas Aušrinę 
Karaitis. 

x Trijų bur in ių laivų jūri
ninkai iš Lietuvos atvyks šian
dien į Chicagą. Rytoj vakare 
Jaunimo centre bus priėmimas 
ir su jais susipažinimas. Pir
madienį visi buriniai ir moto
riniai laivai prašomi atplauk
ti j uostą tarp Chicagos ir Co
lumbia Yacht klubo ir sutikti jū
rininkus iš Lietuvos. Informa
cijas duoda Aušrinė Karaitis. 

x Pavergtųjų t a u t ų savai
tės proga Illinois guberna
torius James R. Thompson ren
gia priėmimą liepos 19 d., 
trečiadienį, 6 vai. vak. Illinois 
gubernatoriaus namuose, 100 
W. Randolph St., Chicagoje. 

x LKVS „Ramovės" Chica
gos skyriaus narių vasaros 
išvyka į International Friend-
ship Gardens. Ind., prie Lie
tuvos Prez iden tų eglučių 
rengiama liepos 9 d., sekma
dienį Lietuvos Respublikos Pre
zidentų pagerbimo apeigos bus 
11 vai. ryto Chicagos laiku. 
Kviečiami ramovėnai, šauliai, 
birutininkės. taip pat ir Beverly 
Shores bei Union Pier apylinkių 
lietuviai dalyvauti Po apeigų 
bus užkandžiai ir pasižmonėji-
mas gamtoje. 

x Stasys Liepas, So. Boston, 
Mass., artimas „Draugo" bend
radarbis, per „Draugo" Moks
las. Menas, Literatūra redak
torę Aušrelę Liulevičienę 
atsiuntė 50 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x Vilijos Aleksandros ir 
Kęstučio Stančiauskų sūnelis 
Ramūnas Kęstutis buvo pa
krikštytas birželio 25 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Krikšto apeigas atli
ko klebonas kun. Jonas Kuzins-
kas. Krikšto tėvai buvo Ramin
ta Va i t ėna i t ė ir Antanas 
Elvikis. Vakare tėvų namuose 
giminių ir artimųjų tarpe buvo 
jaunojo Ramūno sutiktuvių 
vaišės. 

x Sen. J u d y Baar Topinka 
Illinois senatui įnešė rezoliuciją 
priimti, kad būtų išlaikytos reli
g inės is tor inės vietos ir 
šventovės kaip istoriniai pa
minklai, kuriuos turi globoti 
valstija. Komisiją paskirs gu
bernatorius. Komisija turės pri
s ta tyt i projektą ateinančių 
metų vasario 1 d. susirinkime. 

x J o n a s Pipiras, Worcester, 
Mass., pratęsdamas prenumera
tą paaukojo 25 dol. dienraščiui 
ir padėkojo už duodamą „Drau
ge" gerą informaciją. J. Pipirą 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką ir gerą žodį 
dėkojame. 

x A l b e r t a s A d o m ė n a s , 
Emilia Gulbinas, Felicia Gre-
sys, Pranas Mažrimas, visi iš 
Chicago, 111., mūsų garbės 
prenumerator ia i , nuoširdūs 
„Draugo" rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą atsiuntė po visą 
šimtinę. Nuoširdus ačiū. 

x I g n a s Bandžiu l i s , Los 
Angeles, Cal., lankėsi Chicago 

Kr. Donelaičio lituanistinės pradines mokyklos mokytojai ir mokiniai 1988-1989 mokslo metais, 
IV eil. iš k. stovi: Audrius Polikaitis. III eil. iš k. stovi Danutė Penčylaite, II eil. iš k. sėdi: Vida 
Brazaitytė, Nijolė Nausėdienė, Rima Polikaitytė, Žibutė Pranckevičienė. Dana Mikužienė, ses. 
Emanuelė Musteika. Brone Prapuolenienė, Julius Širka. direktorius, Regina Kučienė, inspek 
tore, -Juozas Polikaitis, Ona Jagelienė, Marija Plačienė, Eglė Novak. Nijolė Gierštikienė. Rasa 
Narbutaitienė ir Augustinas Tijūnėlis. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„VARPO" ŠIMTMEČIO 
PARODA CHICAGOJE 

Praėjusį savaitgalį Chicaga 
minėjo „Varpo" pasirodymo 
šimtmetinę sukaktį, tuo pačiu 
daug dėmesio skirdama ir dr. 
Vincui Kudirkai. Šalia 
sekmadienį vykusios aka
demijos Jaunimo centro didžio
joje salėj, net tris dienas dėme
sį traukė ir M. K. Čiurlionio 
galerijoje „Varpo", Kudirkos ir, 
galima sakyti, visos draudžia
mosios spaudos paroda. Kaip ir 

sklendžiama vien tik varpi
ninkų orbitoje. Parodoje 
žingsnis po žingsnio atsklei
džiamas visas lietuvių tautinis 
atgimimas su Basanavičium, su 
Valančium, net su lenkiškai 
rašiusiais lietuviškos dvasios 
romantikais. Ir vis nuotraukos, 
dokumentai bei kiti iliustra-

žės 23 d., penktadienį. Po to dar 
ją buvo galima lankyti šešta
dienį ir sekmadienį. Ir labai 
gaila, kad šį ateinantį savait
galį, kada Jaunimo centre 
lankysis a t l an t in i a i mūsų 
buriuotojai ir jų pagerbimo pro
ga čia susirinks daug vietinių ir 

IŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— Lietuvių Centras išsi
rinko naują valdybą, kurion 
įeina pirmininkas Julius MiČiū-
das, vicepirm. Viktoras Dara-
tėnas, sekr. Silvija Ruplėnaitė, 
vicesekr. Sofija Bagdonavičiūte, 
ižd. Osvaldas Grigonis, Albertas 
Vieraitis, Eduardas Kliogas. 
pagelbininkai — Hektoras Sur
vila, Viktoras Misiūnas, Jasus 
Pereiro. Revizijos komisijon iš
rinkti: pirm. Jonas Gaidimaus-
kas, sekr. Elsa Kairytė-Casa-
buri, narys Nestoras Lukšas ir 
pagelbininkė Viktoria 
Machunienė. 

— Motinos diena buvo pami
nėta Lietuvių Centre, pro
gramai vadovaujant sesutėms 
Elinai ir Lucianai Gaidamaus-
kaitėms. Paskaitą apie motinas 
skaitė Birutė Daratėnienė. 
Meninę dalį atliko Nelidos Za-
vickaitės-Mahne vadovaujami 
mažieji, Ričardo Mušketo 
orkestras, J . Puliko vado
vaujami , , Inkaro" šokėjai. 
Gėlėmis buvo apdovanotos mo
tinos Nelida Zavickaitė-Mahne 
ir Emilija Bagdonavičienė. 
Šokiams grojo Oskaro Juknos 

ciniai pavyzdžiai. Ir taip prieš gausiai lankančių svečių iš Lie 
akis šalia „Varpo" rikiuojasi ir tuvos, šios į šiandienykštį tau-

gimines bei pažįstamas dabar orkestrėlis. Po programos buvo 
vaišės. 

x „ E l t a " , 
Bulletin, nr. 5 

•v 

Information 
išėjo iš spaudos. 

Siame numeryje anglų kalba 
rašoma apie rusų įvykdytus 
žiaurumus Armėnijoje, apie 
genocidą Sovietų Sąjungoje ir 
kt. Tai gera medžiaga amerikie
čių laikraščiams. 

x Inž. Gediminas Kazėnas, 
Darien, 111., Vincas Dubauskas, 
Woodhaven N.Y., Jonas Rūte
nis. Hyannis, Mass.. Birutė Ka-
sinskas. Chicago, 111.. mūsų 
rėmėjai, garbės prenumerato
riai, pratęsė prenumeratą su 20 
dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Kazys Karuža, Los An
geles, Cal., Aldona Karaliūnas. 
Cicero, 111., Elena Sabalis, Los 
Angeles, Cal.. Adolfas Mer
kevičius, Westiand. Mich., 
Petras Gruodis. Chicago. 111.. 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
lietuviško žodžio rėmėjai pra 
tęsdami prenumeratą viene 
riems metams, kiekvienas pri
dėjo po 20 dol. dienraščiui ir 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. J. 
ir P. Gruodžiai maloniai pa-

x Vincas Keženius, Balti-
more, Md... pratęsė prenumera
tą, pridėjo 27.50 dol. dienraščio I f c t , UI i U C j Ų td I . V V u v i . v . . -

r J . A. \ , i , v i w v « * Q , _ 

palaikymui ir apsimokėjo įvai- prenumeratai pasibaigus, pra-
v ..i,,„.;„ ._.. n . „„„o ' cHnntinPt.i ne 

rias sąskaitas. V. Keženių 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x Valerijonas Sodeika, Ci
cero, UI., lankėsi .,Drauge" pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams ir dar pridėjo 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. J o n a s Kubi l ius , 
Montreal. Kanada, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 kanadiškų dolerių. Nuošir
dus ačiū. 

x Žvaigždė Valent ina i tė , 
San Francisco, Cal.. užprenume
ravo . .Draugą vieneriems 
metams Olgai Valentinienei, 
gyv. Chicago. 111., ir Evai 
Velantinas, San Francisco, Cal. 
trims mėnesiams. Labai ačiū. 

x P L A Y H O U S E kv ieč ia 
Lietuvos jūreivius, perplauku
sius Atlantą, jų draugus ir gimi-

je ir ta proga aplankė „Draugą" visada čia, tokie dalykai pasi 
ir paaukojo 20 dol. dienraščiui, daro tik Broniaus Kviklio, jo 

talkininkų ir jo sukauptų 
eksponatų dėka. 

Paroda užėmė visas tr is 
Čiurlionio galerijos sales. 
Eksponatais buvo nuklotos 
visos galerijos sienos ir per salių 

Nuoširdus ačiū. 
x Vincentas Gruzdys, St. 

Petersburg, Fla., rašo: „Mano 

šau ,Draugą' siuntinėti ne 
mano vardu, bet mano žmonos 
Genės . Linkiu ,Draugui ' 
sėkmės ir pridedu 25 dol. auką". 
Nuoširdus ačiū. 

„Apžvalga", ir „Tėvynės 
sargas", ir kiti įvairiausių kryp
čių periodiniai leidiniai. 
Surikiuotas taigi visas labai 
gausus knygnešių skyrius. Me
džiaga tiesiog unikali, daug kur 
niekur nematyta. 

Sunku atsitraukti ir nuo 
stalų, ant kurių guli pagarbiai 
padėtos draudžiamojo laiko
tarpio knygos, žurnalai ir kiti 
įvairiausi spaudos darbai. Tokia 

V '.JUO g « * ^ ' *J>"~ —— r t * 

vidurį ir pasieniais sustatyti proga labai gerai padaryta, jog 
stalai. Nors eksponatų buvo peršokta ir į šiuos laikus. Vis-

dėkojo už gaunamą ..Draugą" ir n e s pasilinksminti sekmadienį, 
visiems palinkėjo ištvermės bei liepos 2 d. 7 v.v. Nebus jokių 
pasiaukojimo dirbant lietu
viškos spaudos darbą. 

x Chicagos Venezuelos lie
tuvių draugija rengia gegužinę 
liepos 2 d. Šauliu namuose, 
2417 \V. 43 St. Pradžia 12 vai. 
Bus skanaus maisto, veiks lo
terija ir baras. Šokiams gros Ra
manausko orkestras. 

(sk.) 
x Kviečiame visus atsisvei

kinti su buriuotojais liepos 5 d. 
7 v.v. Pasaulio Lietuviu centre. 
Lemonte. Bilietai 15 dol. Rezer
vacijoms skambinti Eglei 
Paulikienci. 985-5579. 

(sk) 
x Ieškoma jauna moteris 

kartu gyventi 2 mėn. su se
nesnio amžiaus moterim Michi-
gano valstijoje prie ežero, padėti 
lengvoje namų ruošoje ir virti; 
125 dol. į savaitę. Kreiptis tel. 
562-5583. 

'sk) 

formalumų ar kalbų. Ateikite 
tiktai pasidžiaugt tarp draugų. 
Kviečiame visus! Playhouse , 
2515 W. 69th St., 476-9763. 

(sk) 

x Visi Ch icagos KASOS 
skyriai neve iks šeštadienį, 
liepos 1 d. dėl procentų ap
skaičiavimo. Visi KASOS sky
riai neveiks liepos 4 d., antra
dieni. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienus 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. 

(sk) 

x Video, s tereo, siuvimo 
m a š i n a s i r v a i s t u s siun
čiame i Lietuvą. Prekes prista-

x Atsiuntė po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių: Brigita Tamošiūnas, Anna 
Bigelis, Romas ir Irena Senkevi
čius, Ritonė Rudaitis, K. Lėlys, 
J. Vaitkus, Alg. Gustaitis, 
Leopoldas Jaselskis, R. Kisie
l ius , J .Prasauskas , Romas 
Butkūnas, Edm. Juodėnas, Bro
nė Kova, Elena Gečienė ir 
Elena Gabrienė. Visiems taria
me nuoširdų ačiū. 

x Atsiuntė po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių: L. Žitkevičius, poetas T. C. 
Mikulskis, S. Jankauskas, J. 
Glebus. Helen Walski, Ignas 
Budrys, Anna Palionis, Ona 
Kaselienė, Juozas Kučinskas, J. 
Guobužis, S. Česnienė, L. Ka
bas, P. Rudėnas, Valerijus 
Gražulis, Juozas Žvinakis, 
Lionė Banys, sol. Tadas Rūta, 
Jonas Sadūnas , Aušra 
Babickienė, Visiems nuoširdus 
ačiū. 

t iesiog nesuskaičiuojama 
daugybė, bet parodos planuo
tojai mokėjo kiekvienam jų rasti 
atitinkamą vietą, mokėjo dėme
singai padėti ant stalo ar paka
bint i sienoje. Ir t a i buvo 
padaryta ne tik kaip papuolė, 
bet apgalvotai, skoningai, su 
tam tikra minties slinktimi, su 
reikiamais vienur kitur jos ak
centais bei paryškinimais. 

Visi žinome, kad „Varpo" re
dagavimo ir jo leidimo pagrin-

kas gražiai užsisklendžia šios 
dienos, šio naujo tautinio atgi
mimo dabartimi, ir suriku akį 
atplėšti nuo tų visų leidinių, 
kurie pilte pilasi pastaraisiais 
metais ir mėnesiais Lietuvoje. 

Parodos įspūdis beveik 
neįtikėtinas ir ta prasme, jog 
visa tai surinkta ir sukaupta 
vieno žmogaus — Broniaus 

tos atgimimą gražiai įsi
rikiuojančios parodos jau nebe
bus. Tenka tik apgailestauti, 
kad galerijos laiką ir patalpas 
derinančių čia taip neapsižiūrė
ta. 

k. b rd . 

BALZEKO LIETUVIŲ 
MUZIEJUS PAMINĖJO 

SAVO GIMTADIENI 

Birželio 17 d., šeštadienį, Bal-
zeko Lietuvių kultūros muziejus 
minėjo savo 23-čiąjį gimtadienį. 
Dėmesio centre buvo Stelmužės 
ąžuolo sodinimas. Teisingiau tai 
tiktai Stelmužiųkas, kuris iš
augintas iš Stelmužės ąžuolo 
gilių. Jas iš Kauno botanikos 
sode gavo dail. V. Virkau. 
Ąžuoliukas jau daugiau kaip 6 
pėdų, bet lieknutis (baisu, kad 

— A.a. Juzė Paulauskai-
t ė - B r a z a i t i e n ė po kelių 
mėnesių ligos mirė Buenos 
Aires. Ji buvo kilusi nuo 
Kražių. Argentinoje gyveno nuo 
1935 m., buvo čia ištekėjusi už 
Antano Brazaičio, mirusio 1983 
m. Išaugino dukterį dr. Aliciją, 
sūnų Jurgį , kuris baigęs 
inžineriją. Abu su šeimomis ir 
anūkais. Su religinėmis apei
gomis palaidota Villa Calzada 
kapinėse prie savo vyro. 

— A. a. Joana Triuksny-
t ė - B a l t r ū n i e n ė , 92 metų 
amžiaus, mirė balandžio 11 d. 
Velionė buvo kilusi iš Svėdasų, 
Rokiškio apskr. Argentinoje 
gyveno nuo 1927 m. Palaidota 
Villegas kapinėse. Nuliūdime 
liko duktė ir sūnus su šeimomis. 
Buvo sulaukusi anūkų ir pro-
anūkų. 

— Pensininkai iš Buenos 
pėdų, bet lieKnutis vDaisu, nau 
vaikai nenulaužtų). Ąžuoliukas A * * 8 i r priemiesčių sumose 

vieno žmogaus - oromaus b u v o s o a į n a m a s pagerbimui ekskursiją į Rosano ir buvo 
Kviklio ilgų metų darbu ir buvusios Lietuvos generalinės apsistoję lietuvių Sv. Kazimiero 

dagavimo ir jo leidimo pagrin- rūpesčiu ir daugelio kitų dalykų konsulės Juzės Daužvardienės, parapijoje. Kun. J. Margis 
dinis judintojas buvo dr. Vincas atsižadėjimo auka. Bet tai yra k u r i p a i į k 0 g i i i u s pėdsakus papasakojo apie Rosario lietu-
-y •>• i rr._j _;—;„„<,;<, no. turtas dėl kurio statomi muzie- r.hicas-os lietuviu gyvenime. v i u i r vietinių veiklą ir davė 

palaiminimą su šv. Kazimiero 
relikvijomis. Šios ekskursijos or
ganizatoriai daugiausia buvo 
Monika Norkienė ir Hilda ir 
Francisco Perea, padedant kun. 
Augustinui Steigvilui. Ekskur
sija visi buvo patenkinti. Daly
vavo apie 80 asmenų. 

Kudirka. Tad pirmiausia pa 
rodoje dėmesys ir skiriamas 
jam. Daug įvairiausių jo 
nuotraukų, daug rečiausios ano 
meto dokumentacijos, susietos 
su Vinco Kudirkos ir kitų varpi-
ninkų veikla. Bet neužsi-

turtas, dėl kurio statomi muzie
jai, komplektuojami tarnauto
jai, mokslininkai, muzieji
ninkai. Ogi čia tik vienas 
žmogus su vien tik tam, ką čia 
regime, paaukotais ištekliais. 

Paroda buvo atidaryta gegu-

x Jaunųjų dailininkų paro
d a vykstanti Čiurlionio gale
rijoje bus atidaryta šį savaitgalį, 
liepos 1 d. iki liepos 4 d. kasdien 
nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. 

(sk) 

x Maldos eisena šį sekma
dienį, VII.2. ją organizuoja 
Chicagos ateitininkai atsiliep
dami žygiui „Lietuva — kryžių 
žemė" Lietuvoje ir kviečia visus 
lietuvius eisenoje dalyvauti. 11 
v.r. šv. Mišios Lietuvių centre, 
12 v. maldos eisena laukų keliu 
nuo Centro iki kryžiaus prieš 
Ateitininkų namus. Po eisenos 
— atgaiva ir naujausios žinios iš 
Lietuvos. 

(sk; 

J a u n a lietuvė moteris ieš-
č i a m e j b i e i u v 4 . i ' ^ " r , T e - i .•• **\ 77a_«7ft« 
tome per UPS į kitus JAV mies- ko darbo. Siūlyti, tel. 778-6766 

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

(sk) 

tus. Sudaromi iškvietimai, a r b a 778-6452 
s iunčiame kargo. R o m a s -
Pukš tys /Transpak . 2655 W. 
69th St., Chicago . IL 60629. 
Darbo valandos: 12-6 v. p .p . 
k a s d i e n , a r b a s u s i t a r u s . 
Tel .312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
677-8489. 

(sk) 

Chicagos lietuvių gyvenime. 
Todėl pirmąjį žemės kastuvą 
užpylė jos sūnus P. Daužvardis. 
Su entuziazmu prie ąžuoliu
ko sodinimo prisidėjo M. 
Krauchūnienė, buvusi vice
konsule, St. Balzekas, M. J. Ma-
digan ir kiti šio istorinio įvykio 
dalyviai. Pasodinus ąžuoliuką 
trumpa malda palaimino ir pa
šventino prel. J. Prunskis. Po so
dinimo apeigų visi rinkosi į Gin
taro salę, kur vyko vaišes. 
Vaišės vyko savitarnos būdu. 
Susidarė ilga eilė stovinčiųjų 
prie maisto, buvo prisiminta 
stovyklinės dienos. Reikia 
žinoti, kad St. Balzekas pinigų 
nešvaisto. Kiekvienas doleris 
eina muziejaus reikalams, o tų 
dolerių daug reikia. 

Kai pasklido kalbos, kad St. 
Balzekas svajoja steigti 
muziejų, tai tuomet mažai kas 
tuo tikėjo. Bet „Žodis tapo 
kūnu" ir muziejus buvo įsteig
tas. Iš pradžių kukliose seno 
namo patalpose, bet buvo po 
truputį grąžinamas ir telkiami 
eksponatai. Rašančiajam teko 
su St. Balzeku turėti reikalų, 
kai muziejus ėjo tik pirmuosius 
žingsnius. Tuomet jis aiškino 
savo muziejaus sampratą, ku
rios mes tada dar nesupratome. 
Jis sakė, kad muziejus neturi 
būti tik senienų sandėlis, bet „a 
living museum". Ką tas „liv
ing" reiškė, buvo labai neaišku 

slinko. Pagaliau, progai pasi
taikius, buvo nupirktos didelės, 
gražios ir geros vietoje esančios 
patalpos. Jos buvo reikalingos 
didelio remonto ir perstatymo. 
Ir tai buvo atlikta. Dabar iš
ki lmingai prie muziejaus 
plevėsuoja JAV ir Lietuvos 
vėliavos. Kadangi judrioje vieto
je, tai šimtai tūkstančių jas 
mato. Ant didžiųjų gatvių ir 
greitkelių yra rodyklės, ro
dančios kelią į , .Balzekas 
museum of Lithuanian cul-
ture". Jis įtrauktas į Chicagos 
lankyt inų vietų sąrašą. Į 
rengiamų meno parodų atidary
mus susirenka gera šimtinė. 
Vyksta paskaitos ir k i t i 
renginiai. Tai ir yra tas „living 
museum", apie kurį prieš daug 
metų St. Balzekas kalbėjo. Prie 
šio jubiliejinio renginio daug 
prisidėjo M. Krauchūnienė, St. 
Semėnienė, N. Martinaitytė ir 
daugelis muziejaus talkininkų. 

J. Ž. 

ing reisine, ouvo įautu uemnitu. 
Po truputį pradėjo aiškėti. Mu- Advokatas Jonas Gibajtis 

Lietuviai skautai prie trijų kryžių Vilniuje 
Nuotr. V. Kapočiaus 

ziejuje pradėjo rengti įvairias 
paskaitas, į kurias pradžioje 
atsilankydavo 12-15 lankytojų. 

Netrukus buvo pradėta svajo
ti apie didesnes muziejaus pa
talpas. Buvo platinamos „ply
tos" ir „auksinės plytos". Metai 

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. 




