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Komunistų kongrese vis 
puolamas Gorbačiovas 

Rusijos postuose nebe komunistai 

M a s k v a . Liepos 3 d.— 
Komunistų Politbiuro narys 
Jegoras Ligačiovas, kuris lai
kosi senojo režimo nusistatymo, 
kalbėdamas Komunistų partijos 
suvažiavime, krit ikavo Gorba
čiovo penkerių metų vadovybe, 
kaltindamas ,,plavinėjimu ir 
aklu radikalizmu". Jo skundui, 
jog nebėra „senųjų vertybių", 
vėliau pritarė KGB viršininkas 
ir Gynybos ministeris, kurie 
abu įspėjo nebandyti atskirti jų 
institucijų nuo partijos. 

KGB viršininkas ir Politbiuro 
narys Vladimiras Kriučchovas 
įspėjo iš krašto saugumo pusės, 
kad einama prie kapitalistinės 
ekonomijos, kurioje bus daug 
mil i jonier ių . J i s pažadėjo 
laikytis su partija tų principų, 
kurie buvo pagrindu partijai ir 
anksčiau. 

Sta l in is to žodis 
Užsienio žurna l i s ta i buvo 

nustebę, kad Ligačiovo kalba 
buvo palydėta garsiais ploji
mais. Bet tie patys delegatai 
plojo pirmadienį ir liberalų 
favoritui Aleksandrui Jakovle
vui, kuris išryškino Gorbačiovo 
vidaus ir užsienio politiką. Tai 
tik rodo, kad pačioje partijoje 
nebėra vieningos nuomonės, nes 
ką t ik minėti vyrai eina visai 
priešingais būdais į sovietinio 
gyvenimo tikslą. Daroma išva
da, jog part i jos griežtosios 
la ikysenos n a r i a i e i n a su 
Ligačiovu, o reformatoriai su 
Jakovlevu. 

Ligačiovas sakė. jog krašte 
yra jėgos, kurios kovoja prieš 
socialistų s is temą ir prieš 
Komunistų partiją. J ie turi 
daug įtakos spaudai. J i e daro 
taip, kad sugriūtų partijoje so
cializmas ir ta i vadina peres-
troikos vardu. Viskas tu r i būti 
daroma su partija; be Komu
nistų partijos perestroika yra 
žuvusi . J i s p a s i s a k ė prieš 
privačios nuosavybės teises 
žmonėms.nes ta i yra prieš ko
munizmo tikslus. 

KGB k a l b a 
KGB viršininkas Kriučchovas 

įspėjo dėl galimo nedarbo, kad 
narkomanai ir nusikal t imai 
didėja, ar t a i esą šį iš 
kapitalistinio pasaulio atėjusį 
blogį galima čia toleruoti. Ar 
galima leisti, kad milijonai 
žmonių liktų be medicinos 
pagalbos ir be išsiauklėjimo, juk 
visa tai egzistuoja kapitalis
tiniame pasaulyje. Jis taip pat 
pasisakė prieš laisvą prekybą — 
klaida yra leisti kooperatyvi-
nius sąjūdžius sovietų ekonomi
niame gyvenime. Turi būti eko
nominė valdžios kontrolė. J is 
pasisakė bijąs naujų milijonie
rių. Jeigu tai nebus sulaikyta, 
tai vėl galinti kilti ki ta spalio 
revoliucija. Esama jėgų, kurios 
nori sunaikinti Komunistų par
tiją, atsisakyti socializmo. J is 
pas i sakė , kad par t i jos ir 
valstybės postai būtų sujungti: 
priešingu atveju — susilpnėtų ir 
partija ir prezidentūra. Jis sake 
pasiliksiąs su partija iki pat 
savo gyvenimo pabaigos. 

T r a u k i a s i senieji 
Gorbačiovo t i k s l a s esąs 

išlaikyti partiją nesuskilusią, 
kai bus renkama partijos vado
vybė ir peržiūrima jos platfor
ma. Jis pasakė, — tegu išsišne
ka delegatai šiame kongrese 
Keturi iš Politbiuro 18 narių 

pranešė pasitraukia iš pareigų, 
bet nė vienas nėra Gorbačiovo 
rėmėjas. Du jo artimiausi padė
jėjai — Jakovlevas ir Ševardna
dze traukiasi iš Politbiuro, kad 
galėtų visą savo laiką pašvęsti 
vyriausybėje. Jie abu yra dabar
tiniame Gorbačiovo kabinete ir 
Politbiuro nebelaiko svarbiu da
lyku. Partija nebėra daugiau 
vadovaujanti jėga politinėje 
arenoje . Neseniai Rusijos 
Parlamente buvo išrinktas va
dovauti N. Travkin, pasitraukęs 
iš Komunistų partijos, kuris 
suorganizavo Rusijos Demokra
tų partiją. O S. Krasavčenko. 
laisvosios prekybos atstovas, 
išrinktas vadovauti ekonominių 
reformų komitetui. 

Gorkio parke susirinko maž
daug 5,000 žmonių protestuoti 
prieš Ligačiovo liniją, kurie 
skandavo: ,,Šalin Komunistų 
partija!". Čia kalbėjo Oleg 
Kalugin, buvęs KGB majoras, 
kuris pasakė, kad slaptoji poli
cija infiltruoja visas disidentų 
grupes sąjungoje. 

Ats isako t a rnau t i 
kar iuomenėje 

Pranešama, jog Ligačiovas 
negalįs atleisti Gorbačiovui už 
leidimą susijungti abiem Vokie-
tijom. Jis pasakė reporteriams, 
kad partijos vadas turįs būti 
kitas žmogus, bet ne Gorbačio
vas. Gynybos ministeris gene
rolas Dmitri Jazovas pasakė, jog 
dabar kariuomenėje trūksta 
400,000 vyrų, nes daugelis at
sisako atlikti karinę tarnybą. 
Jie esą raginami universiteto 
profesorių ir redaktorių išvengti 

tarnybos kariuomenėje. Kariš
kiai turi likti ištikimi socia
l i s t inės valstybės gynėjai, 
krašto stabilizatoriai ir taikos 
palaikytojai pasaulyje. Kai jis 
baigė savo kalbą, sušlubavo jo 
sveikata, ir 66 m. generolas 
turėjo būti nuvestas į savo vietą. 

Ketvirtadalis k a r o 
reikalams 

Kokios nuotaikos lydi Komu
nistų partijos suvažiavimą, rodo 
ir Jelcino įvykis, kuris, ne tik 
kad pats vieną dieną nedaly
vavo suvažiavime, bet tą dieną 
sukvietė Rusijos parlamentarų 
sesiją ir ten pravedė anksčiau 
minėtų asmenų paskyrimus į 
vadovaujančius postus, kurie 
yra išstoję iš Komunistų 
partijos. 

Tą pačią dieną kalbėjo ir Už
sienio reikalų ministeris E. 
Ševardnadze, kuris gynė dabar 
vedamą Sovietų Sąjungos 
užsienio politiką. Jis pasisakė 
preiš tai, kad ketvirtadalis 
Sovietų biudžeto yra išlei
džiama karinėms išlaidoms. J is 
gynė Rytų Europoje vykstan
čius pasikeitimus, kurie nebesą 
pavojingi Sovietų Sąjungai. 
Tvirtai pasisakė už Vokietijų 
sujungimą, nes ateityje Sovietai 
iš to turės tik naudą. 

Sovietai 
„Informuoja Iraną" 
T e h e r a n a s . — Irano žinių 

agentūra praneša, jog Sovietų 
ambasador ius į teikė Irano 
Užsienio reikalų ministerijai 
Sovietų Užsienio reikalų minis-
terio E. Ševardnadzės laišką 
,,nusakantį" padėt) Pabaltijo 
respublikoje Lietuvoje. Jame pa
brėžiama, jog kai kurios užsie-

Ji egzistuoja — 
pripažinkite ją! 

Lietuviai su plakatais prie Lietuvos Parlamento rūmų birželio 28 d., kai buvo sprendžiamas 
Lietuvos deklaracijos moratoriumas. Plakatuose gyventojai reiškia protestą prieš moratoriumą: 
„Ne, ne moratoriumui — amžiną atilsį imperijai" „IJkome gyvi, kad būtume laisvi — 
moratoriumui ne" Ir dar dešinėje buvo plakatas, kurio matome tik pradžia, su įrašu: „1940 
agresija — 1990 moratoriumas!". 

Sovietai sako: blokados nebėra 
M a s k v a . Liepos 2 d — 

Reuterio žinios skelbia, jog 
Sovietų Sąjungos min. pirm. N. 
Ryžkovas šiandien pasakė, kad 
ekonominė b lokada pr ieš 
Lietuvą, kai buvo praneštas 
moratoriumas, buvo pi lnai 
atšaukta. 

Lietuvos vyriausybės parei
gūnai sako, jog jau buvo gauta 
alyva vienintelėje respublikos 
rafinerijoje pirmą kartą po 
dviejų mėnesių. Bet tiktai tada. 
kada buvo paskelbtas morato
riumas. Ryžkovas Interfakso 
žinių agentūrai pasakė, jog 
visos bausmės, kurios buvo 
pritaikintos Lietuvai, yra at
šauktos. Blokados metu ne vien 
tik alyva buvo sulaikyta, bet ir 
anglių, dujų ir kitų medžiagų 
siuntimas, beveik viskas, ką 
anksčiau gaudavo iš Sovietu 
Sąjungos. Taip pat ir traukiniai 
nebuvo įleidžiami į Lietuvą. 

P runsk ienės į s a k y m a s 
iškraut i p r ekes 

AP žinių agentūra taip pat 
praneša, jog ir kai kurių maisto 
produktų gaminių pristatymas 
vėl pasiekė Lietuvą traukiniais. 
Sovietų transportacijos minis
terija atsiuntė telegramą į 
Vilnių, kad vėl bus pristatomas 
cukrus, kava. arbata, žuvis ir 
citrininiai vaisiai bei kitos 
prekės. Šimto dienų moratoriu
mas prasidės tada. kai bus 
pradėtos derybos dėl Lietuvos 
nepr ik lausomybės . P a t i e s 
Gorbačiovo įsakymu, visos tos 
prekės buvo sulaikytos balan
džio 18 d. 

Min. pirm. Kazimiera 
Prunskienė, kai tik gavo iš 
Transporto ministerio prane
šimą, įsakė nieko nelaukiant 
iškrauti prekes, kai I ik jos bus 
pristatytos, kad vagonų trauki
niai vėl tuoj pat galėtų grįžti į 
savo vietas ir vėl atvežti naujas 
siuntas reikalingų gaminių. 
Paskutiniu metu Lietuvoje jau 
buvę 50.000 žmonių be darbo 

nio valstybes del savo ineteresų 
kursto žmones Lietuvoje. 
Žinoma, būtinai parašo, kad 
šiuo metu yra geri ryšiai tarp 
Irano ir Sovietų Sąjungos. 
Jdomu, kas dėl jo minimų prob 
lemų Lietuvoje kaltas, ar tik ne 
Amerika? 

Lietuva dabar jau gauna 15 
milijonų kubinių metrų dujų 
per dieną. Anksč.au gaudavo 
18.5 mil. kubinių metrų. 

Lietuva komunis tų 
kongrese 

„Izvestijos". vyriausybės laik
rašt is paske'.bė, kad jau pasiųs
ta Lietuvai 7.6 mi l i jonai 
galionių d.seli::es alyvos, 1.7 
milijonų galionų banzino ir 44 
milijonai galionu tepalų iš Rusi
jos ir Gudijos respublikų. 

Lietuvos klausimas iškilo ir 
Komunistų partijos kongrese 
trečiadienį, kai Maskvai lo
jaliosios partijos atstovi; kai 
bėjo deputatam-ir susilaukė iš 
jų didelio pigimo. Maskvai 
išt ikimosios partijos vadas 
Vlad i s lav Šv<-d t e n j i e m s 
p a s a k ė , kad kas a t s i t i k o 
Lietuvoje. įskaitant ir partijos 
skilimą gali ; ykti ir visur 
kitur. Lietuvos t\omunistų par
tijos atstovai, k riai vadovauja 
Algirdas Bra/ skas, Sovietų 
Sąjungos Komunistai partijos 
kongrese nedal; vauja. 

Uzbekistano D 
įsteigėjas Moham 
sako: ..Mes '•- i 
padėtyje už P<ib* ' 
užtarėju Vakari. 
vieni patys" Ji-
sajunga, kuriai 
Sovietų centrui'-
pasisakančio- • 
Sahch yra uzf«* 
tapęs politiku 
bačiovas, net \ 

okratų partijos 
ned Salich. kuris 
daug blogesnėje 
1. kuris turi daug 

--, o mes esame tik 
organizavo nauja 
-įklauso penkios 
\zijos respublikos. 
pliuralizmą M 

,x>etas, šiuo metu 
-takęs. „Ne Gor 
as viską padare' 

— Pranou / i - prez. F. Mit 
t e r r and ir Vak. Vokieti jos 
kancleris H K sutarė pagrei
tinti Europos nonom mės ir 
monetarine- 'e mos įvedima 
Europoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. Geroge Bushas at
skrido į Londoną, kuriame da
lyvauja NATO dviejų dienų pasi
tarimuose ryšium su nusigink
lavimo klausimais 
— K e n n e b u n k p o r t e prez. 
Bushas su savo patarėjais 
praleido nepr ik lausomybės 
švente. Ilgo savaitgalio metu 
buvo ne tik sportuojama, bet ir 
tariamasi NATO konferencijos 
reikalais Londone ir ekono
miniam pasiruošimui Houstone 
kitą savaitę. Kartu visur daly
vavo viceprez. Dan Quayle. 

— NATO konferencijos metu 
„bus aptariami sąjungininkų 
reikalai ir nauja situacija, nes 
po 42 metų egzistavimo nebe
turi priešo su kuo bekovoti, kai 
Sovietai nebetęsia šaltojo karo", 
praneša Reuteris. 

— B r i t a n i j o s vyriausybė 
skeptiškai žiūri į NATO pajėgų 
mažinimą, kaip siūlo prez. Bu
shas. Min. pirm. M. Thatcher 
sako, kad dar nėra atėjęs laikas, 
kad būtų galima pilnai pasiti
kėti Sovietais. 

— Maniloje Filipinų prezi
dente Corazon Aųuino atsidūrė 
keblioje padėtyje, kai to krašto 
kongresmenai pareikalavo, kad 
būtų leista sugrįžti Imeldai 
Marcos. kai ji buvo išteisinta 
New Yorko teisme 

— Albanijos sostinėje Tirana 
tūkstančiai albanu užplūdo 
užsienio ambasadas, kad galėtų 
išvykti j užsienį kaip politiniai 
pabėgėliai. Komunistine vy
riausybė sutinkanti jiems iš
duoti vizas. 

— Panmunjom mieste, kaip 
praneša Reuterio agentūra, 
abiejų Korėjų delegacijos padarė 
didele pažangą pasitarimuose, 
kad liepos 26 dieną pirmu kartą 
susitiks tų kraštų ministeriai 
pirmininkai ir aptars Korėjų su 
jungimo klausimus. 

— Vokietijų susijungimas 
beveik užtikrintas dar šiais me
tais, kai Rytų Vokietijos vyriau 
s-vbe nusprendė, kad visu vokie-
čių rinkimai įvytu gruodžio 2 d. 

— Angolos komunistine vy
riausybė atmetė jų laisves kovo 
tojų pasiūlymą pradėti pasita 
rimus demokratijos įvedimo 
klausimais. 

Los Angeles. (Eltai — Kovo 
24 d. dienraštis „Los Angeles 
Times" išspausdino Mary Wa 
shington profesoriaus Ričardo 
Krickaus straipsnį, pavadinta 
..Ji egzistuoja, tad pripažinkit 
ją". Jis taip susumuoja prezi
dento Busho argumentus: Lietu
vos pripažinimas, esą, gali 
pakenkti Gorbačiovui, kuris 
dabar grumiasi su kylančiu 
liaudies nepasitenkinimu, sun
kiomis ūkinėmis ir tautinėmis 
problemomis. Todėl Jungtinu 
Valstijų gyvybinis interesas 
esąs padėti apsaugoti Gorba 
čiovą nuo pralaimėjimų, kurie 
padėtų jo neostalininiams var
žovams jį nuversti. 

Anot Krickaus, Busho admi 
nistracijos politiką palaikantieji 
asmenys teigia, jog jei lietuviai 
ir sugebėtų politiniai kon
troliuoti savo šalį ir ūkiškai 
išsilaikyti. Jungtinės Valstijos 
vis tiek negalėtų priversti Gor 
bačiovą pripažinti Landsbergio 
vyriausybę. O tai, esą, paaiš 
kiną, kodėl ne tiktai VVashing 
tonas bet ir jokia kita vyriau 
sybe nesuteikė Vilniui diplomą 
tinio pripažinimo. 

Gorbačiovo sti l ius 
Profesorius Krickus cituoja 

JAV vyriausybės atstovus kurie 
tikina, jog situacija Lietuvoje 
nesanti tikrai pavojinga. Toksai 
esąs Gorbačiovo stilius — net ir 
mėgindamas susitaikyti su opo
zicija, jis mėgsta triukšmauti ir 
šėlti. Jis, esą, panašiai elgiasi ir 
derėdamasis su lietuviais. Todėl 
Washingtonui nereikia jo spaus 
ti, nes taip būtų rizikuojama 
prarasti jo gerą valią. 

Tokius dabartinės politikos 
pateisinimus Krickus vadina 
neatvirais, ciniškais ir ydingais. 
(Gorbačiovas, anot jo, išspaudė iš 
Vakarų daug nuolaidų, mikliai 
įtaigodamas idėją, kad nors 
teisė ir moralė yra lietuvių 
pusėje, politika diktuoja, kad jis 
paneigtų jų laisvę, nes kitaip 
kietosios linijos šal ininkai 
Kremliuje j} nuvers nuo sosto. 

Profesorius primena, kad 
prezidentas Landsbergis ne 
tiktai ryžtingai gina savo 
tautos nepriklausomybę, bet 
drauge yra pragmatikas. Jis 
žino, kad derybos su Maksva 
bus ilgos ir sudėtingos ir yra 
pasiruošęs padaryti nuolaidu. 
Nors jis sako, kad Raudonoji ar 
mija turi išeiti iš Lietuvos, jis. 
pavyzdžiui, su t inka , kad 
Maskvai būtų leista pasilaikyti 
strategiškai svarbias bazes, 
kaip Klaipėdoje. O Gorbčiovas 
grasina ir atsisako tart is su 
Lietuvos valdžia. Lietuva, 
pabėžia Krickus, sugeba 

— Valstybes departamento 
spaudos direktore M. Tutvviler. 
supažindindama žurnalistus su 
paskutiniais įvykiais, pasakė, 
jog JAV vyriausybė atidžiai 
seka Lietuvos vyriausybės žy
gius, norint pradėti pasitarimus 
su Sovietų Sąjungos vyriausybe 
ir kartu ragina Sovietus grei 
čiau pradėti derybas. 

— Britanijos radijas paskelbt-
pasikalbėjimą su prez. Gorba 
čiovu, kurio metu jis pasisakė 
tikįs, kad ,.bus sudaryta nauja 
federacija Sovietų Sąjungoje, 
kurioje bus sujungta respublikų 
nepriklausomybė bei suvereni 
tetas viename centre". Centri 
nė vyriausybe, kaip jis aiškino, 
turėsianti tas teises, kokias jai 
respublikos suteiksiančios 

..kontroliuoti savo teritoriją" ir 

..išpildyti savo tarptaut in ius 
įsipareigojimus", jei tik Mask
va jai nesukliudys. 

Sov ie tų imper i ja — 
a n a c h r o n i z m a s 

Straipsnio autoriaus nuomo
ne. Sovietų Sąjunga nesugebės 
išspręsti savo problemų be Va
karų p a r a m o s ir be ge rų 
s a n t y k i ų su J u n g t i n ė m i s 
Amer ikos Vals t i jomis . J e i 
prez identas Bushas e lg tųs i 
ryžtingai, jis sugebėtu įtikinti 
Gorbačiovą, kad šis sustabdytų 
savo pr ievar t inę takt iką ir 
kurs tanč ią retoriką, kur ios 
lengvai gali privesti prie smur
tingų išpuolių. Nė Gorbačiovas, 
nė Landsbergis nenori tokių 
išpuolių. Gorbačiovas žino. kad 
sovietine imperija yra anachro
nizmas ir ilgai negali išsilaikyti 
savo dabart inėje formoje. 

Krickus perspėjo, kad sovietų 
grasinimai ir areštai gali prives
ti prie kraujo praliejimo. Kai 
smurtas suliepsnos, bus labai 
sunkųjį sukontroliuoti. Gorba
čiovas t ikra i nenori kito Baku; 
to nenori ir Bushas. Todėl Jung
tinės Amerikos Valstijos nebe
gali ilgiau laukti ir laikytis nuo
šaliai nuo šio<5 dramos, kuri gali 
virsti skaudžia tragedija lietu
vių t au ta i ir labai pakenkti 
Rytų Vakarų santykiams. Pri
pažindamas Lietuvą, Bushas 
galėtų padėti išvengti grebian
čios katastrofos, užbaigia savo 
straipsnį lietuvių kilmės ame 
rikiečių profesorius. 

Kaip OSI ats ikratė 
dokumentų 

W a s h i n g t o n a s . — Federa
linis te i sė jas įsakė dviem 
buvusiems vyriausybės pro
k u r o r a m s į te ik t i savo 
l iud i j imus , kok ia buvo jų 
rolė. kai buvo apklausinėjamas 
Demjanjukas atimant jam Ame
rikos pilietybę. Po to Dem
janjukas buvo išduotas Izra
eliui Teisėjas tokį sprendimą 
padaro, kai VVashingtono dis-
tnkto teismas išklauso Edvar
do Nishniko argumentus prieš 
Teisingumo departamentą ir jo 
OSI jstaigą. Teisėjas Louis 
Oberdorfer rėmėsi Freedom of 
Information aktu Pagal tai 
Demjanjukui apginti buvo pri
statyta serija dokumentų, pro
tokolu, laiškų ir memoran
dumų, kurio įrodė, jog JAV Tei
singumo depar tamento OSI 
įstaiga turėjo Demjanjuko ištei
sinimui įrodymus, bet nepateikė 
tu įrodymų gynybai. N'ishnikns 
apkaltino vyriausybę no tik su-
laikymu tos įrodomosios me 
džiagos Demjanjuko išteisini
mui, bet ir los medžiagos išme
timu j šiukšlių (\r/(\ kuri buvo 
surašyta 

K VI ENDORIUS 

Liepos 6 d.: Tomas Moore, 
Marija Gorėti, Dominika, Gin-
vile, Norvydas. Liucija. Skaid
re 

L i e p o s 7 d.: K i r i l a s , 
Vilibaldas, K.tora. Sangailis, 
Skinutė, \s ta , Eit autas. Krizas, 
Viligaile 

O R A S ( HK A G O J E 

Saule teka 5:21. leidžiasi 8:28. 
Temperatūra diena 80 1 , nak

tį K<> 1 
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DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. liepos mėn. 6 d. 

/PORTO APŽVALGA 

SALFASS PRANEŠA 
Lengvosios at let ikos 

d a t a pake is ta 

Praėjusio penktadienio „Spor
to apžvalgoje" buvo paskelbta, 
kad 1990 m. Š. A. pabaltiečių ir 
lietuvių lengv. atletikos pirme
nybės numatomos š.m. rugsėjo 
8-9 d Data pakeista į rugsė jo 
15-16 d. 

l e n g v o s i o s a t le t ikos 
p i rmenybės 

1990 m. Š. A. pabaltiečių leng
vosios atletikos pirmenybės 
įvyks rugpjūčio 15-16, Kanados 
latvių stadione ..Sidrabene", 
Milton, Ont.. tarp Toronto ir 
Hamiltono. Lietuvių pirmeny
bes bus išvestos iš pabaltiečių. 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių A (17-19 
m.), jaunių ir mergaičių B 
(15-16 m ) , C (13-14 m.), D 
(11-12 m.), E (9-10 m.), F 
(žemiau 9 m.); Sub masters 
(35-39 m.) ir visų klasių Mas
ters — (40-44 m), (45-49 m.) ir 
1.1, kas 5 metai. Prieauglio 
klasifikacija — pagal dalyvio 
amžių 1990 m. gruodžio 31 d., 
Sub-masters ir Masters — pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. 
Dalyvių skaičius neapribotas 
visose klasėse. 

Varžybų pradžia šeštadienj, 
rugsėjo 15 d., 1:00 v. p.p. Re
g i s t r ac i j a nuo 12:00 va i . 
Sekmadieni varžybų tąsa nuo 
10:00 v. ryto 

Dalyvių registracija — iki 
rugsė jo 10, pas PSF-jos ir 
ŠALFASS-gos lengv. atletikos 
vadovą Algi Malinauską, 1317 
HilKievv C r e s c , Oakv i l l e , 
O n t . 16H 206. Te l . (416) 
844-7694. 

Smulkios informacijos praneš
ta visiems sporto klubams. Klu
bams nepriklausantieji , dėl 

informacijų gali kreiptis j bet 
kurį sporto klubą ar tiesiog į A. 
Malinauską. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvatlečiams. Daly
vaukite ! 

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS 

1990 m. Š. A. Pabaltiečių Lau
ko teniso pirmenybės įvyks 
1990 m. rugpjūčio 11-12, Har-
vey Barčus Tennis Center, 2655 
E. Outer Dr., Detroit, Mich. 
Telefonas (313) 876-0310. Varžy
bas vykdo - ŠALFASS-gos 
Lauko Teniso komitetas, kurio 
vadovas yra dr. Algis Baraus
kas. 

Pradžia: rugpjūčio 11, šeš
tadienį, 9:00 v. ryto. Registra
cija nuo 8:00 v.r. 

P r o g r a m a : Vienetai — Vyrų 
A, Vyrų B, Vyrų senjorų (virš 
44 m.), Jaunių (žemiau 19 m.), 
Moterų, Mergaičių (žemiau 19 
m. 

Dvejetai — Vyrų ir mišrūs. 
Klasifikacija — pagal žaidėjo 

amžių 1990 m. rugp. 11d. 
Dalyvavimas atviras visiems 

l ie tuvių , la tvių ir estų 
žaidėjams. 

Dalyvių registracija — iki 
rugpj. 6 d. imtinai, šiuo adresu: 
Dr. Algis B a r a u s k a s , 3018 
P a t c h Dr., Bloomfield Hills, 
MI 48013. Telefonas (313) 
258-6535. 

Registracija bus priimama ir 
varžybų dieną, jei laiko ir vie
tos aplinkybės leis. 

Pap i ldomai , informacijas 
galima gauti ir pas Jurgį Šen 
bergą, telef. (313) 549-0586. 

Lietuviai tenisistai kviečiami 
šiose varžybose dalyvauti. 

ŠALFASS-gos cen t ro 
va ldyba 

NAUJA SPORTO VALDŽIA 
LIETUVOJE 

Jau prieš kurį laiką kalbė
jome, kad Lietuvos sporto sant
varka turi keistis... Tai įvyko 
gegužės 24 dieną: Lietuvos 
valstybinis Kūno kultūros ir 
sporto komitetas panaikintas. 
Jo vietoje Lietuvos Respublikos 
Ministrų Taryba patvir t ino 
Kūno Kul tū ros ir Spor to 
departamentą ir paskyrė jo 
direktorių. 

Tos pareigos teko pedagogikos 
mokslų kandidatui Algirdui 
Raslanui: jo kandidatūra buvo 
pasiūlyta Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto ir Olimpinės 
akademijos balsu dauguma. 

Pr ieš 33 metus Algirdas 
R a s l a n a s gimė Dusetuose , 
mokėsi Prienuose, baigė Kūno 
Kultūros institutą. Pasižymėjęs 
irkluotojas. Sąjungos taurės 
varžybų laimėtojas, vėl iau 

Futbolas Chicagoje 
SVARBIOS RUNGTYNĖS 

. .Li tuanica L i th s " futbolo 
vyrų komanda žais pirmenybių 
rungtynes prieš JAV mėgėjų 
lygos čempioną — lenku 
,.Eagles'\ Rungtynės vyks Mar-
quette Parko aikštėje šį šešta 
dieni, liepos 7 d.. 5 vai. vakare. 

Rezervas žais 3 v. p.p. toje pat 
aikštėje. 

Futbolo mėgėjai kviečiami 
nepraleisti progos pažiūrėti 
puikių rungtynių ir paremti 
„ L i t h s " komandą sunkiose 
varžybose. - . 

«i. o. 

Algis Raslanas, naujasis Lietuvos 
Sporto minis ter is 

mokytojavo Kauno vidurinėje 
mokykloje. Ne per seniausiai 
buvo pakviestas į K K institutą 
dėstytoju, o pernai išrinktas 
Bendrojo fakulteto dekanu. O 
štai dabar naujos pareigos... 

Naujos pareigos, atsakingos, o 
darbas milžiniškas — juk kol 
kas jis generalinis direktorius. 
vienintelis to departamento 
tarnautojas... 

V. G. 

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS 

Žinios apie Kauno .Žalgirio" 
buvusio krepšinio žvaigždės Ar
vydo Sabonio sutuoktuves buvo 
laukiama jau ilgesnj laiką. Lau
kimo atomazga — birželio 16 d. 
„Tiesos" laidoje jaunavedžių 
nuotrauka papuoštas straipsne
lis „Sumainė aukso žiedus". 
Rašoma: 

„Vakar pluoštai telegramų, 
adresuotų garsiajam Lietuvos 
krepšininkui Arvydui Saboniui, 

ŠALFASS 40-se žaidynėse Bostone New Yorko LAK žaidėjams, laimėjusiems krepšinio meisterio 
ti tulą, apdovanojimus įteikia žaidynių organizatorius Vytautas Eikinas. 

BELIKO TIK AŠTUONIOS 
Pasaulinės futbolo pirmenybes — V 

P . GANVYTAS 
Pirmame baigmės rate pirme

nybių dalyviams reikėjo sužais
ti 36 rungtynes, idant per 2 sa
vaites išryškinti tas 8 koman
das, kurios būtų išjungtos iš toli
mesnių varžybų. Tų nesėkmin
gųjų tarpe buvo jauniausia 
rinktinė — JAV; Egiptas; Azijos 
atstovai Piet. Korėja, Jungtinis 
Arabų Emiratas bei 4 (iš 14) 
Europos vienuolikių: Sovietų 
Sąjunga. Švedija, Škotija ir 
Austrija. 

Dvigubai daugiau rinktinių 
(atseit 16) dar liko Italijoje an
tro rato žaidynėms: visi 5 
Lotynų Amerikos dalyviai, 10 
Europos komandų bei Afrikos 
Kamerūno vienuolikė. Tarp 
savęs šios šalys praėjusį šeš 
tądien) pradėjo ta antrą ratą. 
Kadangi dabar jau ta ikyta 
vieno minuso sistema, tereikėjo 
tk 8 susitikimų nustatyti 8 
kvartfinalio dalyvius. Tad jau 
an t r ad i en į , biržel io 26 d., 
žinojome kurias rinktines lydi 
laimė ir pasisekimas. O kad tos 
laimės reikėjo, įrodo faktas, jog 
pusę rungtynių teko pratęsti; 
neužteko 90 min. žaidimo nusta
tyti laimėtoją — reikėjo dar 
toliau rungtis (2 kar tus po 15 
min.). Vieno susitikimo atveju 
ir to nepakako. Pirmą kartą 
XIV pirmenybėse teko imtis 
baudinių mušimų. 

Kas d a r l iko? 

Iš 5 Lotynu Amerikos dayvių 
4 jau išvyko namo. liko tik pats 
meisteris. Iki šiol nepasidavė ir 
Afrikos atstovas bei 6 europinės 
komandos. 

Pačiame pirmame šios fazės 
žaidimų Kamerūno rinktinė ir 
vėl pateikė netikėtumą. Žais
dami Neapolyje prieš Kolum 
biją, jie 90 min. sužaidė ly
giomis; nei viena komanda ne 
pasiekė įvarčio. Tačiau 53 -je 
minutėje rusas t reneris į aikš 
tę pakaitalu įleido Roger Millą, 
jau 38 m., ne kartą atsargon 
išėjusį žaidėją. Tač iau šis 
veteranas per pratęsimą įmušė 
ne t 2 į va rč iu s , skaudž ia i 
p a m o k y d a m a s garsųjį 
kolumbiečių var t ininką Rene 
Higuitą. pasižymėjusį savo eks
kursijomis į aikštės vidurį. 

Keletą valandų vėliau Bari 
miesto stadione čekoslovakai 
į t i k i n a n č i u 4:1 r e z u l t a t u 
nugalėjo naujoką Costą Ricą ir 

plauke į Kauną. Prieš keletą 
dienų grįžęs iš Ispanijos, kur 
žaidžia Valjedolido „Forumo" 
profesionalų komandoje, j is 
birželio 15-tąją sumainė aukso 
žiedus su .Gražiąja vilniete 88' 

juos pasiuntė namo. 
Praėjusį sekmadienį, futbolo 

mėgėjams pasaulyje, buvo tikrai 
reta proga pasigėrėti futbolu, 
kaip jį galima ir verta žaisti. 
Turine susitiko Brazilija su Ar
gentina. Tos rungtynės — tikras 
deimančiukas Brazilai žaidė 
svaiginančiai - j i e puolė, kom
binavo, žavia taktika vystė 
žaidimą, o rungtynes 1:0 lai
mėjo... argentiniečiai. Koks 
žavus buvo jų kamuolio val
dymas, ypač puolime žaidęs 
Careca užburdavo žiūrovus savo 
kombinacijomis ir vikriais jude
siais; nedaug kuo teatsiliko ir jo 
bičiuliai. Tačiau priešininkų 
tarpe buvo mažasis, bet garsu
sis Diego Armando Maradona. 
35 kar tus per 4 rungtynes tei
sėjai Argentinai su te ikė 
kamuolį už ..faulus" prieš Ma
radona . Ir taip per š ias 
rungtynes, brazilams bepuo-
lant , Maradona suvokęs 
situaciją, driblingu aplenkęs 
savo priešininką, pu ik ia 
pasuote kamuolį pasiuntė verž
liam ir greitam Claudio Canig-
gia, kur is 80-oje žaidimo 
minutėje sviedinį pasiuntė į var
tus ir tuo drastiškai pakeitė 
rungtynių ritmą. Apstulbę 
brazilai keletą minučių buvo 
pasimetę, o po to dar despera
tiškai bandė pakeisti savo 
padėtį, bet ir čia, kaip ir prieš 
tai, brazilai negalėjo atrasti 
vartų. Kiek kartų jie prašovė, 
pataikė į vartų stulpus, tik vis 
ne į pačius vartus. Ir taip po 
1970 meisterystės Meksikoje 
jau penkta kartą brazilai grįžta 
namo tuščiomis. 

Kiek vėliau Milano stadione 
susi t iko Olandija su Vak. 
Vokietija. Ne pirmą kartą šios 
komandos rungiasi. 1974 metu 
finale vokiečiai nugalėjo olan
dus 2:1. ir taip antrą kartą tapo 
pasaulio meisteriu. Prieš 2 
metus pusfinalyje komandos 
žaidė už Europos meisterio 
garbę Vėl tas pats rezultatas, 
tik šį kartą laimėjo olandai, 
finale dar įveikę sovietus. 
Europos meisteris šiose varžy 
bose žaidė su dauguma tų pačių 
žaidėjų. Vokiečių r inktine, 
trenerio Beckenbauerio atjau 
ninta, į šias pirmenybes atvyko 
vilčių kupina. Pirmame rate jie 
įmušė 10 įvarčių, gi olandai tik 
2. 

Pirmosios 22 min. buvo 
balansuotos, gal net kiek olandų 
persvaros diktuojamos. Tačiau 
tada teisėjas iš Argentinos iš 
aikštes pašalino olandų gynybos 
pažibą Rijkaard bei labai greitą 
vokiečių puoliką Rudi Voeller, 
jau 3 įvarčius įmušusį šiose 
žaidynėse. Ir ta ip to l iau Ingrida Mikelionyte". 

Sutuoktuvių iškilmės įvyko rungtynes abejų komandų buvo 
Kauno rotušėje. žaidžiamos su 10 žaidėjų 

Vokiečiai prie šios padėties 
greičiau prisitaikė ir antrame 
kėlinyje pasiekė 3 įvarčius 
(vienas iš jų teisėjo buvo 
anuliuotas), ir tik po to olandai 
įmušė pendelį, tuo rezultatą 
sušvelnindami iki 2:1. Rung
tynės, jei ir nebuvo tiek elegan
tiškos kaip brazilų pasirodymas, 
irgi žavėjo savo eiga. Kur kas 
fiziškesnis žaidimas, kartais itin 
greitas, veik visuomet tikslin
gas, kupinas žavių kombinacijų. 
Vokiečiai tačiau dominavo, nes 
olandams, kaip ir brazilams, 
nesisekė atrasti vartų, o jų prie
š in inkas pademonstravo 
sėkmingą gynybos ir puolimo 
derinį. Jų laimėjimas pelnytas. 

Nestebėtina, kad abi rung
tynes komentuodamas ,.NY 
Times" žurnalistas G. Vecsey 
pareiškė, kad retas reiškinys tą 
pačią dieną turėti progos matyti 
2 finalus. 

Net ikėtumai 

Pirmadienį Airijos rinktinė, 
iki šiol sužaidusi 3 lygiąsias, 
susidūrė su Rumunijos rinktine. 
Ir vėl airiai negalėjo įmušti 
lemiančio įvarčio. Komandos po 
120 min. ryžtingos kovos, su 
neryškia airių persvara , 
išsiskyrė 0:0. Ir tada pirmą 
kartą šiose pirmenybėse teko 
pritaikyti 5 baudinių mušimą. 
Rumunai spyrė pirmieji. 4 kar
tus jie nugalėjo airių varti
ninką, bet airiai tuoj pat pasi
vydavo savo priešininką. Gi 
penktąjį baudinį airių varti
n inkas Bonner sula ikė , o 
rumunui ta laimė nenusi
šypsojo. Ir taip airiai rungtynes 
laimėjo 0:0 (5:4). 

Tą pačią dieną žaidė ir šeimi
ninkai. Romos stadione susi
tikdami su Urugvajaus rinkti
ne. Jie rungtynes laimėjo įtiki
nančiu 2:0 rezultatu. įdomu tai. 
kad italus gelbsti atsarginiu 
rinktinen patekęs 25 metų 
Salvatore Schillaci. Puikiu 
kaires kojos šūviu jis 65-oje 
minutėje pasiekė 1:0 — tai buvo 
jo 3-čias įvartis šiose pirmeny
bėse. 

Antradienį Veronoje Jugosla
vijos rinktinė rungėsi su Ispa 
mja. Ir vėl reikėjo rungtynes 
pratęsti, bet jugoslavai varžybas 
laimėjo 2:1. Bolognia buvo 
paskutinių varžybų vietovė; čia 
anglai susitiko su belgais. Ir vėl 
reikėjo prailginimo. Kovojo šios 
vienuolikės 120 minučių. Tik 
pačiam gale anglams pavyko 
pasiekti lemtingą įvartį. Taip 
rungtynes 1:0 laimėję, britai 
sau pelnė paskutinę laisvą vietą 
kvartfinalyje. 

DR. KENNCTH J . YERKES 
DR. MAGDALEN 8CUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Peneiritfilceftte nuetelds 

4007 W. S t t t . 
T * . (312) 735 5554 

507 t . OHbert. LaOrenaa. IL. 
Tai. (7M) 352-4417 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHl'AMAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Hohdays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Hohdays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Cathohc Press Society. 4545 W 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional maihng offices 
Subscnption Kales $70 00 Foreign countnes $70 00 
Postmaster Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams "•* metų 3 men 
U S A $70 00 $40 00 $25 00 
Kanadoje i U S A dol $70 00 $40 00 $25 00 
Užsienyje ' U S A . dol J $70 00 $40 00 $25 00 
Savaitinis įSešt pned> $4000 $25 00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4.30, šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotu straips 
nuo 8:30 iki 12:00. nl<4 nesaugo Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4 00, šeštadieniais nedirba skelbimu turinj neatsako Skelbi-

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Pat iks l in imas 

NB šio dienraščio birželio 15 
d. laidoje, rašinyje ap ie 
pasaulines pirmenybes, pasi
taikė korektūros klaida. Kolum
bija, 3-ios Pietų Amerikos 
grupės laimėtoja, dar nugalėjo 

Australijos N'auj. Zelandijos 
(Okeanija) grupės laimėtoją, o 
ne Daniją, kaip dienraštyje buvo 
atspausdinta 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kab»nete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tat. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ras. (704)244-0047; arba (704)244-4541 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

4440 So. Pulsekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3000 W. 05 St. 
Tai. (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

4132 S. Kedzte Ava., Chicago 
(1-312) 025-2070 arba (1-312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgints išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų. Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago IL 
Tat. (1-312)470-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tai. (700) 500-0101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kaMnato Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trei šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. SuMe 324 Ir 

5435 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 505-2000 įveikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. aiat Straat 

tai. (1-312)737-1100: 
RazM. (700)305-4011 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 505-0340: 
Re*. (1312) 779-5433 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4254 W. 43rd St. 
Vai Dagai susitarimą p<rm ir ketv 12-4 

6-9 antr 12-6. penkt 10-12. 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (700) 442-0207 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, IN. 40052 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Butlding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te( (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu. (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, IN. 
Tai. (1 312) 925-2470 

1145 Dundee Ava., Elgln. M. 40120 
Tel. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd. , Hickory Hills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (700) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina ak'S pritaiko akinius 
2618 W 71st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Pele* Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. IM Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (700) 444-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gvdvmo specialistas 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambint: galima 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Straat 

Tel. (1-312) 434-1419: ftez. (794) 952-0499 
Vai pi"n antr Ketv ir penki 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2434 W. 71 st. St., Chicago. IN. 

Tai.: (1-312)434-0100 
11000 Soutrmeet Htgharey 
Palos Hetghts. IN. 00403 

(704) 381-0220 (700) 381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2054 W 63rd Straat 

Vai anf 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sėst pagal susitarimą 

KaMnato tai. (1-312) 778-2800. 
Raz. (708) 448-8845 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame i'etuvškai 
6165 S. Archer Ave. ip'ie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 588-3188; 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDvTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 43rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal suS'tarimą 



Kasdienės maldos 

MOKYKLA MIŠIOSE 
Mūsų atnešamos aukos per 

Mišias yra ne t ik duona ir 
vynas, bet ir pinigai. Bendruo
siuose Romos mišiolo nuosta
tuose įBRMN) y r a nurodyta, 
kad rinkliava Mišių metu yra 
„beturčiams ir Bažnyčiai" (49). 
Rinkliava yra t i k r a liturgijos 
dalis. Per ją mes savo darbo vai
sių atnešam Dievui. 

Šiuo Eucharistijos liturgijai 
pasiruošimo metu, mūsų dėme
sys yra nukreiptas į altorių, j 
mūsų atneštos duonos ir vyno 
paruošimą. Mišiose duona nėra 
mūsų įprastinė, o ypatinga, 
nerauginta, be mielių kepta 
duona, paprasta vargšų duona. 
Tokią duoną a tnešdami , mes 
prisipažįstame esą vargšais , 
nežiūr int savo ekonomin io 
stovio — prisipažįstame esą 
vargšai prieš Dievą, alkani , iš
troškę. ,,Jei nepr ipaž įs tame 
savo alkio, nėra m u m s vietos 
prie šio stalo. Nes jei nesame 
alkani, kaip Dievas gali mus 
pamaitinti? Todėl l i turginiai 
yra svarbu, jei t ik sąlygos lei
džia, kad būtų a tnešta tiek duo
nos, kiek jos reikia visiems susi
r inkus iems toms Mišioms", 
kad Komunijos metu nereiktų 
imti iš tabernakulo. Taip rašo 
kard. J. Bernardin savo gany
tojiškame laiške apie liturgiją 
„Our Communion. Our Peace. 
Our Promise". 

Mes taip pat a tnešame vyną, 
kuris tiek pačiam Kristui , tiek 
ir jo krašto žmonėms iki šiai 
dienai yra paprastųjų „žemės 
žmonių" dvasią džiuginantis , 
pagyvinantis gėr imas. Paden
gus stalą, paruošus valgį, gėri
mą — dovanas — aukas , mes sto
jamės ir esame kviečiami pakel
ti savo širdis ir dėkoti Dievui. 
Šiuo mūsų su kunigu dialogu 
pradedame „Prefaciją" — įvadą 
į Eucharistinę maldą, (dabar 
1987 m. Lietuvoje išleistame 
Mišiole t i k s l i a u v a d i n a m ą 
„Dėkojimo maldą*"), kurioje 
mes iš tikrųjų dėkojame Dievui, 
už jo išganingą veikimą šian
dien ir ypač už m u m s gyvybę 
laiduojančią Kr is taus mirties 
ir prisikėlimo paslaptį. Nors 
šią maldą kalba a r gieda kuni
gas, joje „visi susirinkusieji 
jungiasi su Kris tumi, pripažin
dami Dievo darbus ir aukodami 
atnašą" <plg. BRMN 54). 

„Tad ir Eucharis t inė malda 
yra visų susirinkusiųjų bendras 
veiksmas", rašo kard . Ber 
nardin. ..Tai tur i būt i akivaiz 
du iš to, kaip mes meldžiamės, 
bet šiuo atveju ta i yra s tambus 
uždavinys. Per š i m t m e č i u s 
p r a k t i k o s . M i š i o m s sus i 
rinkusieji buvo t rak tuo jami 
kaip stebėtojai, o ne veikėjai". 
Vyresnieji mūsų užaugome, 
suprasdami savo vaidmenį Mi
šiose kaip paskirų individų, 
kurie stengėsi individual ia i 
melstis ir garbinti, kunigui vyk
dant šventuosius Mišių veiks 
mus prie al toriaus. „Bet" , rašo 
kardinolas, „mes visi esame 
šventoji l iaudis. Dievo tau ta , 
kurie esame pašaukt i ir ben
drai, aktyviai Dievą garbinti už 
jo išganingą veikimą mūsų 
tarpe". 

B e n d r u o m e n i n į a t š v a i t ą 
Eucharist inei malda i šutei 
kiame. ją pradėdami dialogu su 
kunigu prieš Prefaciją, arba 
Dėkojimo maldą, visi ka r tu įsi
jungdami giesmėj „Šventas, šven
tas", o ta ip pat Eucharis t inę 
maldą ir užbaigdami, visi stip
r ia i s b a l s a i s g i edodami 
„Amen". „Pastarieji mūsų atsi
liepimai yra ta ip svarbūs, kad 
juos turėtumėme visi kar tu gie
doti, nors ir nieko kito Mišiose 
negiedame". 

Lietuviškame Romos Mišiole 
yra duotos šešios Eucharist ines 
maldos. „Tiek kunigai , tiek ir 
liturgijų planuotojai, komitetų 
nariai tur i būti susipažinę su 
visomis, kad galėtų sezonui ar 
progai g e r i a u s i a i t i n k a m ą 
fOginkti". rašo kardinolas. Ma-

LIETUVIŲ ĮKURTAM MIESTUI - 100 METŲ KAS PAS KAIMYNUS 
E. RINGUS 

tant mūsų lietuviškas Mišių 
knygeles, kur yra duotos tik dvi 
t r umpiaus ios io s , t e n k a t ik 
priminti , jog žmonėms dali
namos Mišių knygelės nėra var
totinos vietoje Mišiolų, kas 
sekmadienį pagal seną šabloną 
naudojant t ik tai, kas ten įdėta. 
Liturginiai nurodymai Mišioms 
duoda platų pasirinkimą ir apei
giniams ir maldų variantams, 
kad Mišios iš tikrųjų galėtų 
atspindėti pačios bendruomenės 
dvasingumą ir rūpesčius. Tik 
reikia ir kunigui ir liturgijos 
planuotojams skirti laiko ir 
energijos visais liturginiais lo
biais pasinaudoti. 

Eucharist inės maldos išreiš
kia mūsų visų bendrą veiksmą 
Mišiose. I-sios Eucharistinės 
maldos žodžiais (kuri anksčiau 
vadinosi Romos kanonu). Kris 
tus ateina į mūsų tarpą per Mi
šias, kad „mes taptume pilni 
dangaus palaimos ir malonės". 
N a u j e s n ė s e E u c h a r i s t i n ė s e 
ma ldose toji . . pa la ima ir 
malone" yra smulkiau išsako
ma: dėkojame Dievui, „kad 
pašaukė mus tarnaut i jo aki
vaizdoje", prašome, kad „mus. 
Kris taus Kūno ir Kraujo aukos 
d a l y v i u s . Šventoj i Dvasia 
sutelktų vienybėn" (II-ji Eucha
rist inė malda). IlI-je Eucharis
tinėje maldoje prašome, kad 
„st iprinami (Kristaus) Kūno ir 
Kraujo, gaivinami jo Šventosios 
Dvasios, būtume Kristuje vie 
nas kūnas ir viena siela' . 
„Todėl", rašo kardinolas, „at
naujinti Sv. Dvasios, mes, Die
vą garbindami, į jį keliame ir 
save pačius, ir savo gyvenimus 
ir turtą, kaip auką", kurią 
jungiame prie Kris taus aukos. 

„Mes esame kviečiami prie 
Viešpaties stalo ne tiek paguo 
dos gauti, kiek pastiprinimui; 
ne tiek pailsėjimu*., kiek tarna
vimui. Tad ir Eucharistinė mal
da yra kalbama ne t ik ant duo
nos ir vyno. kad šie mums taptų 
Kristaus Kūnu ir Krauju. Ji yra 
kalbama ir ant mūsų visų. kad 
mes patys irgi taptume už žmo
niją mirštančio ir prisikėlusio 
Kris taus dalimi šioje žemėje. 
Dalyvaudami šioje didžiojoje 
garbinimo ir aukos maldoje ir 
vakarienėje ir mes patys po 
truputį esame perkeičiami į 
Kristų. Mes tampame tuo, ko 
mes prašome". 

Eucharistinė malda nėra nei 
pamokslas, nei vaidinimas, nei 
prakalba į susirinkusius. Ji yra 
prisiminimas visų išganingų 
Dievo darbų, ji yra šaukimasis 
Šventosios Dvasios, ji atpasako
ja paskutiniąją mūsų Išganytojo 
vakarienę, ji yra prisiminimas 
visuotinės Bažnyčios, visų mirų 
šiųjų, ir ji visa tai daro „per Jį. 
su Juo ir Jame", kam mes prita 
r iame griausmingu „Amen!" 

„Bet matome, kad nežiūrint 
mūsų, katalikų, didelio pamal
dumo į altoriuje esantį Kristaus 
Kūną ir Kraują, mes, į Mišias 
susirenkantieji dar toli gražu 
nesame Eucharistinės maldos 
p a d a r ę t i k ru , mūsų Mišių 
maldos — apeigų — veiksmo 
centru, širdimi. Mūsų laikysena 
ir dalyvavimas nerodo, kad toji 
malda yra mūsų. Kaip galime 
įsisavinti šią maldą, kuri yra 
viso krikščioniškojo gyvenimo 
pavyzdys ir viršūnė? Ar šios 
maldos dėkojimai, garbinimai ir 
maldos susumuoja mūsų pačiu 
kasdieninio gyvenimo maldas, 
padėkas Dievui ir garbinimus, 
kaip jie turėtų? Rinkdamiesi 
kas sekmadienį į Mišias, mes 
ne tik garbiname ir aukojame, 
bet ir mokomės kaip kasdien 
mels t i s , kaip savo kasdie 
nybę paversti malda, su Kn.> 
tumi kasdien — ir keliant ir 
gulant, ir valgant ir dirbant, ir 
e inant ir vairuojant ar važiuo 
j an t — nuolat Dievui dėkoti, jo 
prašyti, jį garbinti, ir džiaugs
muose ir varguose laukiant, kol 
Kristus vėl ateis. 

a.j.z. 

Brazilijos pietuose Rio Grande 
do Sul valstijos Ijui miestas (ta
r iama ,,y-žū-y") 1987-1990 
metais švenčia savo šimtmetį, o 
1988 sukako lygiai tiek pat 
metų nuo pirmosios grupinės 
lietuvių imigracijos į Braziliją. 
Iš viduryje tankaus miško ir 
pirmųjų 20 lietuvių šeimų 
išaugo Urugvajaus upės basei
ne per J. 00,000 gyventojų mies
tas, kurio šūkis gan lietuviškas: 
„Darbštus kaip avilys". 

Tuometinę lietuvių nuotaiką 
aprašo vokietis jėzuitas kun. 
Jose von Lassberg, slaptai 
l ankęs i s Lietuvoje kalbos 
išmokti ir 1899 gruodžio 24, 31 
ir sausio 6 d. laikęs šv. Mišias 
naujos kolonijos lietuviams: 

„Guaporė vietoves lietuviai 
nepaprastai džiaugėsi, kai jie 
pirmą kartą švente Mišias gi
liuose miškuose lietuviškai. Jie 
beveik visi yra varguoliai, kurie 
atvykę tik prieš keletą mėnesių 
iš Vilniaus gubernijos. Su 
šeimomis gyvena naujos so
dybos laikinose pastogėse, kol 
vyrai miško gilumoje stato 
trobas... 

..Kokios žavingos lietuvių 
liaudies dainos! Tai nepaprastas 
ir išskirtinis grožis, užburiantis 
visus. 

„Pirmąjį sekmadienį popiet 
apie trečią vai. ir 45 min. užėjo 
smarkios liūtys. Skubėjau nuo 
lietaus apsisaugoti medinėje 
koplyčioje. Beveik visa šios kuk
lios šventovės patalpa buvo 
vandeniu patvinusi. Nuo vėjo 
net stogas pakilo, vienas sker
sinis lūžo. lenkai įkartu su lie
tuviais kolonijoje kūręsi) iš iš
gąsčio pradėjo šaukti, ir viena 
lenke bematan t puolė prie 
žemes. Tačiau lietuvių stiprios 
figūros liko lyg tvirtai žemėje 
įsodintos, ir visai nesijaudin
dami toliau giedojo rožinį". 

Pagal Lietuviškąją enciklo
pediją, 1888 emigravo į Braziliją 
800 šeimų; Bostono LE minima 
keliasdešimt šeimų ar 800 as
menų. Imigrantai atplaukdavo 
į Rio Grande do Sul sostinę Por
to Alegre, o iš čia buvo skirstomi 
į naujai atidaromas kolonijas 
valstijos šiaurėje. Kiek žinoma, 
lietuviai pateko į mišrių tauty 
bių sodybas Ijui, Guaporė ir Ere-
chim vietovėse. Tau t in ių 
mažumų kapelionas kun. von 
Lassberg rašo: „Naujo kelio 
užuomazgoje įsikūrė italai, len
kai, vokiečiai, kroatai, rutėnai 
ir lietuviai (originale „lietuviai" 
pabraukta): nelaimingas tautų 
mišinys. Toks mišinys niekad 
neneša gero kolonijai". Vėliau 
mokslinės studijos patvirtino 
kunigo teiginį — kur įsikūrė 
tik vokiečių 'nuo 1824), italų 
(nuo 1874) ar kitos tautybės 
branduolys, gyvenvietės darbš
čiai augo ir klestėjo. Iki 1913 

Brazilijos valdžia dar leido 
vienos tautybės imigrantus kar
tu kurtis,o vėliau visai pabūgo 
„užsienietiškų" židinių. 

Pirmasis į Ijui atvykęs buvo 
vokietis, tačiau pirmieji gyven
tojai buvo lietuviai, kuriems 
buvo duoti 250 ant 1000 metrų 
miškų plotai iškirsti, sodyboms 
statyti ir ūkiui steigti. Raudo
noji Brazilijos žemė. tiek skir
tinga nuo Lietuvos juodžemio 
(šiltame klimate geležies jun
ginys netirpsta), davė gerą 
derlių kukurūzų, javų ir pupų. 
1897 Ijui jau turėjo 6068 gyven
tojus, 1940 - 43.000,1977 m. -
70,000, kurių 20.000 gyveno 
ūkiuose. 1912 miestelis jau 
turėjo burmistrą. 32 įvairių 
rūšių (valdiškų ir privačių) 
mokyklų, 300 km gan padorių 
kelių į valsčiaus gyvenvietes. 
1898 metais buvo 30 lietuvių 
šeimų, ir toks mišrus gyventojų 
klubas buvo papuoštas Lenkijos 
ereliu ir Lietuvos Vyčiu; 1895 
apsigyveno protestantų pas
torius, o 1896 — katalikų kuni
gas, rašo 189.* straipsnyje kun. 
Antoni Cuber. 

Ijui vietove prie to paties var
do upės ir intako Conceicao yra 
maždaug 384 m virš jūros lygio; 
metinis temperatūros vidurkis 
beveik 20°C. svyruodamas tarp 
- 4 ir 38°C. Iš cia buvo prakirs
ti keliai į buvusios „Guarani 
respublikos" misijų stotis — 
Santa Maria. Santo Angelo ir 
kitas. Mat, tuo metu XIX a. 
antroje pusėje iš Sao Paulo la
bai plito kavininkystė, ir val
džia uoliai stengėsi miškingus 
plotus iškirst i , ekonomiją 
gerinti. 

Tokio augimo kaina buvo la
bai brangi. Ijui vietovėje visi 
maži vaikučiai labai greit mirė, 
o sveikatingumo stoka pakirto 
ir kitų gyventojų sveikatą. Kai 
buvo žadėta, kad nuvykę į 
prakirsto tako galą rasią pasto
ges, rado tik palmių šakomis 
dengtus stogelius. Imigrantai 
nusiminė. Miškuose žvėrys ir 
gyvates — visai nepanašu į 
Kauno guberniją, iš kurios į Ijui 
atplaukė. Atkeliavę lietaus 
metu. neturėjo kur miegoti ar 
pasislėpti, o karštą Brazilijos 
vasarą jau iš laivų išmetę 
žieminę aprangą, staiga pradėjo 
šalti. Ir, rašo kun. Cuber, juos 
apėmė „neaprašomas (tėvynės) 
ilgesys". Kolonijų prievaizdai 
kartais negailestingai elgėsi, o 
valdžia apie šią kone vergiją 
nežinojusi Atvykus didesniam 
skaičiui lenkų, 1890 jau buvo 
galima oficialiai Ijui miestą 
įsteigti. Dešimtmetį po įstei
gimo čia jau gyveno 19-kos 
tautybių žmonių. 

Į artimiausią anksčiau įsikū
rus} miest;; buvo 53 km jaučių 
traukiamu vežimu. Iš neviltiš-

kumo sunkiais laikais būriai 
kolonistų keliaudavo pėsti mais
to ar reikmenų nusipirkti, o kiti 
visai iškeliavo, pabėgdami nuo 
kolonijų organizatorių priežiū
ros. Kiek žinoma, šiais laikais 
dar yra keletas lietuvių šeimų 
Erechim vietovėje, tačiau žinių 
apie Ijui ar Guaporė gyvenusius 
l ie tuvius ar jų pa l ikuonis 
neturima. Kai kurie, aišku, 
nusikraustė į didesnius miestus 
ar sostinę Porto Alegre. 

Vokiečių kolonizacija istorikų 
yra plačiai ištirta, ir tos kilmės 
jėzuitas istorikas kun. Artur Ra-
buske lietuviams iš šių šaltinių 
parūpino medžiagos 1976 metų 
leidiniui (pagrindinės 1926-29 
imigracijos penkiasdešimtmečio 
proga). Labai aišku, kad Rio 
Grande do Sul lietuvių dvasinę 
būklę ugdė ir palaikė misionie
rius kun. von Lassberg, kuris 
kruopščiai provinciolui Vokie
tijoje ir savo šeimai aprašė nuo
tykius. 

1851 Detmolde gimęs kunigas 
1897 atvyko dirbti Brazilijoje, 
kur jau buvo labai daug vokie
čių imigrantų, tačiau pasišventė 
ne savo tautiečių, o tautinių 
mažumų tarnybai. Prieš apleis
damas Europą, dvejus metus, nuo 
1895 iki 1897, lankėsi Lenkijoje, 
Lietuvoje, gal ir Vengrijoje, 
išmokdamas iš viso 13 kalbų ir 
patarnavo vargingiems kolonis
tams. Be galo įdomūs apra
šymai pirmosios vyskupo 
kelionės į tokias naujas sodybas, 
kai vyskupui vertėjavo trylik-
metis berniukas, nes suaugę 
naujakuriai nei krašto, nei 
vokiečių kalbos nemokėjo. Kun. 
von Lassberg mirė 1946. 

Brazilijos istorikai rašo, kad 
lenkų, lietuvių, ukrainiečių ir 
kitų imigracijos iš caro valsty
bės priežastis buvo tuometinė 
pramonės pradžia, kurion neti
ko žmonės be amato ar išsila
vinimo. Pagal jų duomenis, iš 
rytų Europos važiavo visuo
menės pakrašč iuose gyve
nantieji. Kita priežastis — 1831 
ir 1863 sukilimai. 

Rio Grande do Sul valstijos 
lietuvių istorija savotiškai rišasi 
su Chicagos lietuvių istorija. 
Vokiečiai jėzuitai Brazilijos pie
tuose kada nors tarp 1863 ir 
1869 metų priglaudė kun. Juozą 
Juškevičių. Dėl 1863 sukilimo 
caro valdžios ištremtas į Sama
rą, per Sibirą ir Rytų Aziją 
nukel iavo į Braziliją, k u r 
tuomet lietuvių dar nebuvo. Jė
zuitai patarė kun. Juškevičiui 
vykti į JAV, kur lietuvių jau 
daug. 1869 spalio mėn. 60-ties 
metų amžiaus kun. Juškevičius 
Chicagoje ir, pagal A. Ambrose 
„Chicagos lietuvių istoriją", jis 
ir buvęs pirmasis lietuvis, apsi
gyvenęs šiame mieste. 

A. Saulait is , S J 

1989 metais popiežius paskyrė 
gudą T. Kondrusievicz 
apaštališkuoju administrato
riumi Minskui ir visai Gudijos 
respublikai . Gudai ka l t ina 
naują vyskupą, kad jis savo 
parapijoje Gardine naudoja tik 
lenkų kalbą. Taip pat grįžęs iš 
Romos ingreso Mišių metu Gar
dine ir Minske neva favorizavęs 
lenkus. Gudų respublikoje yra 
2 milijonai katalikų ir 65 katali
kų parapijos, iš kurių tik dvie
jose bažnyčiose mišios laikomos 
gudų kalba. 1989 metais buvo 
užregis t ruotos 78 naujos 
pravoslaviškos parapijos. Gudų 
nepriklausomybes judėjimas 
„Adradženie" reikalauja, kad 
visose pravoslavų ir katalikų 
bažnyčiose būtų naudojama 
gudų kalba. Šis to judėjimo 
reikalavimas dar neįgyvendin
tas. Šių metų sausio pradžioje 
buvo priimtas įstatymas, kad 
gudų kalba yra valstybinė, 
tačiau rusų kalba gali būti lais
vai naudojama santykiuose su 
kitom respublikom, rusų kalba 
negali būti varžoma mokyklose. 
. .Adradženie" ats tovai jau 
tarėsi su Sąjūdžio atstovais ir 
pareiškė, kad jie neturi pre 
tenzijų į Vilnių kaip kiekviena 
proga šias pretenzijas Gorbačio 
vas skleidžia Maskvoje ir 
užsienyje. Kovo mėnesį įsteigta 
Gudijos nepriklausomybės par
tija. Jos pirmas uždavinys yra 
išrinkti tautinį simbolį, nors iki 
šiol jie naudoja Vytį. 

Ukrainoje sovietai veda tauty 
bių kurstymo politiką. Todėl 
Kijeve sušauk tas mit ingas 
pr iėmė proklamaciją prieš 
antisemitizmą ir bet kokius 
tarptautinius kivirčus. Plevė
savo lenkų, čekų, bulgarų ir 
lietuvių vėliavos. Kova su 
komunistiniu bloku Ukrainoje 
yra sunki. Kai kurios rytinės ir 
pietinės sritys yra visiškai 
surusėjusios. Todėl pagrindine 
jėga „Ruch" susijungė su ki 
tomis organizacijomis, suda 
rydama gana stiprų baisa-
bloką renkant Vyriausią Ukrai
nos ats tovybę. Ši nauja 
organizacija pasivadino 
Demokratiniu Bloku, kuris 
pajėgė išstatyti 129 kandidatus 
Vietinė komunistinė vyriausybe 
užbėgo už akių.suskaldvdama 
Ukrainos respubliką į 450 
rinkiminių sričių. Demokra
tiniam blokui geriausiai pavyko 
vakarinės Ukrainos srityse 
Lvove ir Kijeve: ten buvo 
laimėta absoliuti dauguma. 
Ukrainos komunistų partijos 
pozicijos dar yra stiprios. Odesos 
miesto valdžia planuoja perkelti 
rusų tau tybės piliečius iš 
Tiumenės, Magadano ir Mur 
mansko į Dniestro paupį. To 
manevro t ikslas yra įkurti 
Autonominę Dniestro Respub 

liką. Šiai respubl ika i pri
klausytų ir Moldavijos bei 
Ukrainos dalis. Nepriklausoma 
Ukrainos Jaunimo sąjunga 
reikalauja, kad būtų sudaryta 
nepr ik l ausoma U k r a i n o s 
kariuomenė ir kad jos jaunimas 
atliktų karinę prievolę Ukrai
nos teritorijoje. Aštrėja religinis 
konfliktas tarp katal ikų ir 
pravoslavų, kadangi pravoslavų 
dvasiškija stengiasi pasisavinti 
katalikų šventyklas. 

Sovietų Sąjungoje komunistų 
partija išlieka pati stipriausia. 
Kol kas jos nariai užima visus 
svarbiausius postus. Pats pre
zidentas ne tik priklauso 
partijai, bet ir yra jos pirmuoju 
sekretoriumi. Todėl bet kokie 
pakeitimai krašto sistemoje 
sutinka partijos narių pasi
priešinimą, jeigu tie pakitimai 
nėra jiems naudingi. Tuo tarpu 
parti jos vadas į g a u n a vis 
daugiau tokios dideles valdžios, 
kokios net pats caras nėra 
turėjęs. Pagal naujausius įgalio
jimus, prezidentas gali įvesti 
karo stovi bet kokioj sovietų 
srityje, jeigu tik tuo tikslu 
surandama pretekstas. — kaip 
kad įvyko Azerbaidžane. Ūkinė 
perestroika kol kas nedavė tei
giamų rezultatų, nes privačios 
prekybos, pramonės įvedimas ir 
žemes ūkio perdavimas į pri
vačias rankas vis dar nepriim
tinas senam komunist iniam 
režimui. 

Dar viena smulkmena iš 
Maskvos. Kandidatas j Maskvos 
merus A. Popov, kurio pro
grama pasižymėjo progresu 
visose srityse, nuo 1989 metų 
dirbo vyresniojo prokuratoriaus 
pareigose vietinėje KGB įstai
goje. Jis yra vienas iš vadinamų 
komunistų reformatorių, kurių 
vis daugiau atsiranda didesnėse 
Sąjungos vietovėse ir nemažai 
jų laimi rinkimus. 

Vakarų politikai dar tebe-
gieda h imnus Gorbačiovui. 
Aišku, liaupsinimai dar labiau 
sustiprėjo po jo atsilankymo ir 
pasirodymo Amerikoje. Tačiau 
du prancūzų reporteriai Meyer 
ir Tatu. viešai negalėdmai iš
reikšti savo abejonių apie 
neaiškius ir klaidinančius Gor
bačiovo ėjimus, parašė knygą 
apie galimą Sov. Sąjungos 
padėtį 1991 metais. Štai trum
pa jų knygos esme: kariuomenės 
vadai sukyla, užima valdžią ir 
pašalina dabartinę ginkluotą 
jėgų vyriausybę. Pasirodo, kad 
tas sąmokslas buvo instiguotas 
pačio prezidento draugų tam. 
kad atsikratyti nepatikimais 
generolais, ir sau užsitikrinti 
absol iučią valdžią. Tokia 
taktika mums pažįstama iš 
netolimos praeities. Knygos pa
vad in imas — . .Raudonas i s 
Brolis". 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių menta l i t e tas 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 
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J is buvo vienas tų keturių didžiųjų poetų vardų, 

tos kartos, kuri vienintelė nepriklausom}: H - istorijoje 
spėjo išaugti, pražydėti neužmirštamais poetiniais kū
riniais. Iš jų tarpo A. Miškinis išsiskyrė yškesniu 
patriotizmu. Tai gal tiktų šio rašinio užsklandą baig
ti jo poetinės kūrybos vienu, kitu posmu bei keliomis 
frazėmis. 

Lietuva! 
Tave papuošt žadėjome kaip tikrą seserį, 
Esi pačioj jaunystėje ir pačiam pavasari. 
Ir išdabint tave norėjome žygiais, darh•: s, mokslo 

ir meno kūriniais. 
Ten pirkios medinės rymo; 
Beržai laužia šakas vieškeliuos — 
Mūsų žemėj kvepės arimai, 
O širdy Lietuva sužaliuos. 
Žinai, ta upė tokia mėlyna. 
O tokia vasara žalia. 
Platumoje šilkinių pievų. 
Vai, kokia didelė valia. 
Tai trupinėlis A. Miškinio poetines Kūrybos, iš 

laimingos laisvos Lietuvos dienų. 

I Vakarus jis nepasitraukė, nepaliko gimtosios 
žemės, savo kūrybos versmės. Jo gyvenimas ir poezija 
ėjo kartu, alsavo tautos likimu. Kai 1940 m. laisvė 
likosi palaidota, nuo pirmo bolševikmečio prasidėjo tau 
tos terorizavimas. Tūkstančių kenčiančių skundo 
žodžiais poetas rašė. Lietuva! 

Aš pažiūrėjau saulės laidoje, 
Krauju pasruvę visos palankės. 
Argi ne tujen tenai raudojai 
Tykiau neg tykiai Nemunas plaukia? 
Ir stojo jis j kovą, kaip daugelis kitų, „u i teisę būti 

ir palikt žmogum". Nuo pirmo bolševikmečio įsijungęs 
pogrindinėn veiklon, nenutraukė jos nei nacizmečiu, 
nei vėl atslinkusiais bolševizmo metais. O 1946 m. 
viduryje poetas A. Miškinis ir Juozas Deksnys buvo 
susekti, suimti, kad juodu Kaune buvo Lietuvos lais
vės kovotojų sąjungos vadovybes nariai. Įkalinti Vilniu
je, Lukiškių kalėjime žiauriai mušami, tardomi, 
kankinami, nors „Neužmušiau nei Abelio, nei Kaino", 
o „Teko mokėti didelę kainą". Ten kar tu kalinamas, 
tardomas J. Deksnys buvo užmuštas negyvai. 

Gyvas išlikęs A. Miškinis, Sibire nešė ilgus metus. 
Nė ilgoj Gulago tremtyje nepalūžęs, jis, kaip tūks
tančiai kitų, laisvą Lietuvą regėjo dar skaidresnę, kai 
ir pavergtoj Lietuvoj žmonės jau kasdien vaikščiojo „po 
kruvinu dangum". Poetas užmuštųjų, kalinamų, iš
tremtųjų balsais šaukė: Lietuva! 

Mes žadėjome tave jauną kelti iki saulės. 
Kai artojai pėsti nešė į Červenę kaulus... 
Sibiro tremtyje paraše jis ir daugelio posmų 

,Pasimatymai su motina'eilėraštį. Ten poetiniais vaiz
dais perteikė gal ne tiek savo, kiek anais laikais mir

tinais Golgotos keliais varomos tautos kruvinos kančios 
istorinę sagą. 

Motule mano, vai miela, mieloji. 
Vienintelė man tu, kaip Lietuva. 
Ar durys brakšteli, aš šuo suloja — 
Langan kaip saulė. Tavo švyst galva. 

Man veidą ašarom karštom aplieji. 
Sušildai mano stingstančius pirštus. 
Sušvinta prieš akis namai mielieji 
Ir visa, kas kur buvo, užmirštu.. 

Tu šauki vis kaip aš namo sugrįsčiau. 
Bet... nesulauksi niekad niekados (—). 

Mane ilgai, ilgai uždarę laike. 
Suraišiojo rankas vielom kietom. 
Ne kartą, mama, naktužėlę klaikią 
Su giltine sėdėjau pakaitom... 

Toje tamsiausioje nesibaigiančios tautos naikinimo 
naktyje, argi poetas A. Miškinis nesigėrėjo, nesižvavėjo 
savo anksčiau parašytais žodžiais. Kai jis poeto nuojau
ta gilia regėjo vėl prisikeliančios Lietuvos viziją šviesią. 
Kai tikėjo tikrai, kad margi laisves paukščiai mūsų 
žemėn sugrįš jie tikrai 

Margi paukščiai padangėj sukas; 
Mūsų žemėn sugrįš jie t ikrai . 
Po Žemaičius, Aukštaičius ir dzūkus 
Dainuos upes, kalnai, ežerai. 

(Pabaiga) 

\ 
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Onutė (Šepikaitė) ir Vytautas Kebliai 

NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠEIMA 

1989 metų šiltą ir saulėtą 
rugsėjo 2 dieną Californija vėl 
pajuto žemes drebėjimą, bet ki
tokia forma, būtent visiems 
gerai žinomi, veiklūs lietuviai 
Onutė Šepikaitė ir Vytautas 
Keblys sumainė aukso žiedus, 
sudrebino Los Angeles. Yra 
s a k o m a , kad ,,Meilė yra 
užsidegusi draugystė". Onutė ir 
Vytautas susipažino stovyklau
dami, dar gimnazijos laikais. 

Gausi minia susirinko j Los 
Angeles Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčią. Vargonams 
užgrojus „Sadutę" pamergės 
palydėjo gražiai pasipuošusią 
nuotaką iki altoriaus. Bažnyčia 
buvo p a s a k i š k a i i špuošta 
gėlėmis, kaspinais ir stiliais 
gaubtomis žvakėmis. Onutės 
vyriausias brolis Juozas atlydėjo 
ją prie altoriaus (jos tėvelis 
mirė 1983 m.), kur jos laukė Vy
tautas . Parapijos choras įspū
dingai pagiedojo ,,Veni Crea-
tor". Dievo ir žmonių akivaiz
doje kun. Algirdas Olšauskas 
palaimino jų moterystės sak
ramentą šv. Mišių metu. 

S m u i k i n i n k a m s grojant . 
Onutės mama Elena Šepikienė 
ir Vytauto tėveliai Vitalija 
Bogutaite-Kebliene ir dr. Kęs
tutis Keblys nešė šv. Mišių 
aukas. Solistas Antanas Pava
saris solo giedojo ..Tėve mūsų" 
ir ..Panis Angelicus" kartu su 
choru. Antanas Polikaitis ir jo 
duktė Vita Vilkiene sutartinai 
giedojo ..Dievo Avinėli". Kun. 
Olšauskui visiems pirmą kartą 
pristačius jaunavedžius Onutę 
ir V y t a u t ą Kebl ius , susi
rinkusieji linksmai plojo ir 
džiaugėsi j a u n a . gražia 
lietuviška pora. Pasibaigus šv. 
Mišiom. visi išėjo j šventorių, 
kur jauniej i buvo apsupti 
artimųjų ir draugų ir sveiki
nami. 

Ves tuv ine puota vyko 
šaunioje Sportsman's Lodge. 

Studio City mieste. Svečių skai
čius siekė daugiau kaip 400! 
Dobilo S te ikūno orkestrui 
užgrojus marša, jaunieji su 
palyda įžygiavo į salę po 
tautinių juostų tiltu, mesdami 
saujas saldainiu Tėveliai pasi
tiko juos su duona ir druska 
perjuosdami Vytautą plačia 
lietuviška juosta. Jaunimas 
jaunąją porą salėje linksmais 
šūkiais sveikino ir visi svečiai 
džiaugsmingai plojo. Svečiai 
užėmė savo vietas ir pabrolys — 
puotos pravedejas Dovas Šaulys 
pakvietė pabrolį Tadą Klimą 
sukalbėti maldą. Dovas su 
humoru pristatė jaunavedžius 
— Onutę ir Vytautą Keblius, pa
merges ir pabrolius. Pamergės 

buvo Maryte Šepikaitė — vy
riausia pamergė (Onutės sesuo), 
Jūrate Petraitytė-Šepikienė — 
Onutės svainė. Joana Drūtytė, 
Ramute Drūtytė Wisniewski. 
Teresė Drūtytė Šoliūnienė, 
Aldona Kelmelytė Plačienė. 
Angelė ir Violeta Mieliulytės — 
Onutės pusseserės iš Chicagos; 
Rasa Pakalniškytė ir Rhonda 

• Schvvartz — Onutės jaunystės 
drauges. Pabroliai buvo Algir
das Duoba — vyriausias pa
brolys, A-ūnas Keblys — Vy
tauto brolis. Juozas ir Jonas 
Šepikai — Onutės broliai. Dovas 
Šaulys. Tadas Klimas, dr. Jonas 
Juozevičius. Saulius Petrulis, 
Pranas Pranckevičius ir Geru
tis Rusinevičius — Vytauto 
draugai. 

Toliau kalbėjo E. Šepikienė. 
kuri dėkojo visiems už atsilan
kymą (lietuvių ir anglu kalbo
mis) ir linkėjo savo dukrelei ir 
žentui darnaus sugyvenimo bei 
lietuviškos meilės. Dr. Kęstutis 
Keblys. chemijos inžinierius, 
savo ir žmonos (žinomos 
rašytojos poetės Vitalijos Bogu-
taites-Keblienes1 vardu sveikino 
visus ir džiaugėsi naujai sukur
ta lietuviška šeima. (Jie šiai pro

gai atvyko iš Baton Rouge, 
Louisiana, kur nuo la t in i a i 
gyvena. 

Juozas Šepikas šeimos vardu 
padėkojo visiems už dalyvavimą 
šioje ypatingoje šeimos šventėje 
ir prašė minute tylos prisimin
ti ir pagerbti mirusį Onutės 
tėvelį. Vyriausias pabrolys 
Alg i rdas Duoba sve ik ino 
jaunuosius ir kvie tė visus 
pakelti šampano taures ir sugie
doti „Ilgiausių metų". Jaunasis 
Vytautas dėkojo svečiams savo 
ir Onutės vardu ir padėkojo tė
veliams už visas pastangas bei 
rūpest į ir ypač O n u t ė s 
tėveliams, kad užaugino jam 
žmoną, tokią puikią lietuvaitę. 

Buvo gauti sveikinimai iš 
Baltųjų rūmų nuo prez. Busho 
ir ponios, taip pat sveikinimai 
ir telegramos nuo giminių gyve-
nančių Lietuvoje. G a u t a 
telegrama nuo Vytauto dėdės 
Keblinsko iš Chicagos. Dovas 
Šaulys pristatė iš toliau at
vykusius a r t imus g imines : 
Onutės krikšto tėvai Bronė ir 
Viktoras Kelmeliai, jos kitos 
tetos Ona Drūtienė, Magdalena 
Petrulienė ir Danutė Mieliu-
lienė — visi iš Chicagos, Danius 
Ciparis (Onutės antros eilės pus
brolis) iš Rodney, Kanados, 
Vytauto močiutė Eugenija Bo-
gutienė iš St. Petersburg Beach, 
Floridos, jo teta ir krikšto mama 
Nijolė Dėdinienė iš Philadelphi-
jos. jo tetos Birutė Flick iš Fort 
Wayne, Indiana, ir Dalia Keb-
linskaitė iš Toronto, Kanados. 

Po skanios vakarienės E. 
Šepikienė — jaunosios mama — 
kiekvienam pabro l iu i pa
dovanojo lininį rankšluostį . 
Danguole Razutytė Varnienė, 
„Spindulio" t au t in ių šokių 
grupės vadovė, pasve ik ino 
Onutę ir Vytautą savo ir visų 
šokėjų vardu (Onutė jau 20 
metų šoka „Spindulio" šokėjų 
grupėje) ir kvietė „Spindulie-
tes" , pamerges ir d rauges 
simboliškai a ts isveikint i ir 
išlydėti Onutę į šeimyninį gyve
nimą, pašokant „Sadutę". Jau
nieji kartu su visais šokėjais 
grakščiai pašoko „Rezginėlę", o 
paskiau jaunieji pašoko pirmąjį 
valsą „Tave aš pamačiau". Tė
veliai ir pulkas buvo pakviesti 
prisijungti prie šokio. 

Visą vakarą svečiai šoko, 
dainavo ir vaišinosi skanumy
nais (vestuvinis raguolis buvo 
specialiai atvežtas iš Chicagos!). 
Visur skambėjo l i e tuv i ška 
daina, vestuvėse vyravo lietu
viški papročiai . J aunos io s 
nuvainikavimas buvo jaudinan
tis momentas, apdainuotas rūtų 
vainikėlis ir aprišta nuometu, 
šluota įduota į naujos šeimi
ninkės rankas ir balta prijuos
tė apjuosta. Pamergės ir visos 
moterys dainavo „Močiute, šir
dele" ir „Pasisėjau žalią rūtą". 
Vytautui, kaip naujam šeimi
ninkui, buvo įduoti pypkė, 
kepurė ir grėblys. Onutė vėliau 
metė savo gėlių puokštę ir ją 
pagavo Joana Drūtytė, o Adam 
Smola pagavo Vytauto mestą 
kepurę. 

Jaunavedžius išleido dainuo
dami „Oi sudiev, sudiev!" salėje 
sudarvdami vartus, pro kuriuos 
juos praleido T i k r i a u s i a i 
lietuviškoje Californijoje dar 
tokių vestuvių niekad nebuvo! 
Jaunieji povestuvinei kelionei 

pasirinko Dasakiš^ai gražią Ha
vajų Maui salą Sugrįžę apsi
gyveno Van Nu s mieste, Los 
Angeles priemie?' is, vėl įsijung
dami į lietuviška veiklą. 

Jaunoji Onutė šepikaitė Keb-
lienė gimė Chic-.goje, bet nuo 
mažens augo Van Nuys, Kali
fornijoje. J i yra baigus Grant 
gimnaziją ir Ca.ifornia State 
University a t Northridge, ku
rioje įsigijo baka.auro laipsnį iš 
prekybos (B.S Market ing) . 
Onutė dirba didžiojoj Xerox 
kompanijoje, kaip techniškų 
kompiuterių sis:emų specialis
tė, bet visada suranda laiko lie
tuviškai veiklai. J i skau tė 
„Palangos" tur.:e, daug metų 
šoka „Spindulio tautinių šokių 
grupėje, gieda bažnyčios chore 
ir y ra apkeliavus pasaulį su 
šokių ir „Viva E u r o p a " 
grupėmis. 

Jaunas i s Vytautas Keblys 
gimė Fort Manmouth, New 
Jersey, augo Southfield, Michi-
g a n . J i s baigė Southf ie ld 
gimnaziją ir vienerius metus 
lankė Vasario 16-tosios gimna
ziją Hūttenfeld V. Vokietijoje. 
Vytautas baigė Michigan State 
universitetą įsigydamas baka
lauro laipsnį (B A.) iš botanikos 
mokslo. Pr ik lausė a t e i t i 
ninkams, taip pat baigęs Detroi
to lituanistines mokyklas. Šiuo 
metu Vytautas eina atsakingas 
pareigas Great Western banke 
paskolų a d m i n i s t r a t o r i a u s 
pareigose. 

Linkime Onutei ir Vytautui 
gražaus gyvenimo, kad lie
tuviška daina ir šokis skambė
tų jų šeimoje. 

Teresė Drūtytė-Šoliūnienė 

KELIAUKITE PABALTYJE 
SAVARANKIŠKAI ! CLASSIFIED GUIDE 

A GUIDE TO THE BALTIC 
STATES 

yra pirmasis išsamus kelionių vado
vas po Baltijos valstybes anglų 
kalba. 

320-ties puslapių apimties knygoje 
pateikta svarbi informacija, skirta 
turistui, norinčiam laisvai ir sava
rankiškai keliauti. Informacija, ku
rios Inturistas neduoda 

Amerikos pabaltiečių paruoštas ir 
išleistas vadovas informuoja, kur 
nakvoti, ką daryti, ką matyti ir Kaip 
keliauti. Taip pat teikia kultūrinę ir 
istorinę informaciją 

Kaina. $17.95 (JAV) 
+ 2.05 persiuntimas 
S20.00 

(Virginijos valstijos gyventojams 
reikia primokėti 4.5% mokesčių j 

Užsakymus priima: 

Ingrida Kalninš 
INROADS, INC. 
P. O. Box 3197 

Marrifield. VA 22116-3197 

(703) 641-9118 

Lithuanian 
"HOTLIIME" 
5 1 1 E. 1 2 7 t h S t r e e t . L e m o n t . Il_ 6 0 4 3 9 
( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 7 7 7 • Fax ( 7 Ū B ) 2 5 7 - 6 8 8 7 

P A D Ė K I M E LIETUVAI! 

Prašome skambinti savo valstijų senatoriams, kurie dar 
nepasirašė įstatymo p ro jekto (BIII) # 2 7 5 7 . Tai aktas, pateiktas 
sen. Daniel Patrick Moynihan (D-NY), siūlant paskirti Lietuvai 10 
m l l . dolorlų humanitarinei pagalbai, š ie senatoriai J A U pasirašė: 

John McCain (AZ), Frank H. Murkowski (AR), Alan Cranston 
(LA), Timothy E. Wirth (CO), Christopher J. Dod & Joseph I. Lieber-
man (CT). Joseph R. Biden Jr. (DE), Connie Mack (FL), Alan J. 
Dixon & Paul Simon (IL). Dan Coats & Richard G. Lugar (IN), Nan-
cy Landon Kassebaum (KS), Mitch McConnelI (KY), Barbara A. 
Mikulskį & Paul S. Sarbanes (MD), John F. Kerry (MA), Donald 
W. Riegle, Jr (Ml), Rudy Boschvvitz (MN), Gordon J . Humphrey 
(NH), Frank R. Lautenberg (NJ). Daniel Patrick Moynihan & 
Alfonse M D'Amato (NY), Terry Sanford & Jesse Helms (NC), 
Quentin N. Burdic(ND), John Glenn (OH). Claiborne Pell (Rl). Larry 
Pressler (SD), Charles S. Robb (VA), Malcolm VVallop (WY). 

UTHUANIAN „ H O T L I N E " PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

TORGSYN TORGSYN 
5542 G e a r y Blvd . , S a n F r a n c i s c o . CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 <FAX) 

MES TURIME SOV SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltais* 127 220 

RADMAI IR V< R 
RADIJO IRFNGIMAI 

T i n k a n t y s Sov Sąjungai 
KOMPIITF.RIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žemiaualot k tino* JAV bate 
Priimam uiaakymu* telefonu Iš W*v JAV m f tų Ir tt kitu kraitų 

Parduodam* automobiliu* giminėm t Sov Sąjungol 
Pervedame pinigu*. Pakvietimai Ii IrraeUo. 

Vuvų pHfduotuvf niurkiu vidokiu 
ruAiu r»diju» ir Hrktronimu* p n f 
lai'u* i Sov. Sąjung* *u ipmnkr lu 
nrt.» neapmokytu muitu 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-seitd. 11-7 

V 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

• I W U I i m K 
Leidimai V/O Vneshposyltorg ir V/O Vneshtrans 

IMPORTO ir EXPORTO BENDROVĖ 
Supakuoti 10 20, 30 ar 40 + svarų siuntiniai ir čia sumokėtas 
muitas jūsų gimines ir draugus Lietuvoje pasieks oro paštu per 10 
dienų. Kataloge rasite V C R , T V , kompiuterių, medicinos reikmenų. 
maisto ir drabužių. 

Tik per mūsų firmą galite pirkti naujus butus, naujus baldus arba 
atostogas Juodosios jūros kurortuose. Kislovodsk. Essentuki, ir 
pasiųst maisto siuntinius t iesiai į jūsų kraštą. 

New W o r W Management , Inc. 
1314 Gravesand N e c k Rd. , Brooklyn, N.Y. 11229 

Tel. (718) -848-5«O0, FAX (718) 646 -5981 
Darbo vai . : p l rmad . -pan l r td . 9:00 w. r . -6 :00 v.v. 

Kalbėki te au Larry arba Leon 

Nevy York Na-gis Universale Shop. 302 Brighton Beach 718-934-2010 
NewYork. Intant and CNkfren. 122 F.rst Ave.N Y . NY 10009212477-2980 
New York. H. Tech Video. 41 VV. 35 St.. N.Y.. NY 10001 212-485-0821 
Phila International Parcel Service. 3020 Richmond Ave. 215-425-1234 
Phila Joyfuil Gito. 10082 Bustleton Ave 215-989-1150 
Phila International Food Market. 8570 Bustleton Ave 215-742-1122 
New Jersey Podhate Travel. 1108 N. Oklen Ave.. Trenton 809-398-3355 
New Jersey International. EICo. 2816 Morr.s Ave . Union 201-888-3740 
Delaware Podhale Travel, 751 Maryland Ave . VVilmington 302-855-7659 
Michigan u<rainian Book. 11758 Mitchell. Hamtramck 313-892-8583 
lnd.ana Stanley's Parcel. 8865 E South St. Fishers 317-8424035 
Ohio Girt and Parcel Shop. 5432 State Rd Parma 218-749-3033 
Oh.o. Bazar Gifl and Parcel. 5689 State Rd . Cleveland 2184454078 
Ohio. Dnister Co 4108 Bruvening Dr.. Parma 218-8474981 
Ohio. Distribution of DNC. 3491 W 25th St. Cleveland 218-7414082 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti. Kad esate arbaronte būti 
Rimo Stankaus Klientais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

^ A U * KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa ga'.te PIRKTI r PARDUOTI 
NAMĄ mieste r preniesč.uose Sąž 
nnga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BE..--BACE REA^TORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
PerKame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine (Staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 

OI 7922 s° Pulaski Rd 

aCI 4363 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l ia i , sąžin ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui . 

(Vakarus nuo Kedzle naujesnis ge
rai prižiūrėtas 3 butų. Vh aukšto mū
rinis namas ir garažas — vertas 
dėmesio! 

Pulkus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Harlem; 65.000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs. Suinte
resuoti — NEDELSKITE! 

įkyrėjo miesto triukšmas? Par
duodama nuosavybė prie 5. vienas su 
kitu sujungtų ežerų: 5 atskiri. 2 mieg 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus 
Tik 2'/2 vai kelio j rytus nuo Chicagos. 
Indianoje 

Suinteresuoti skambinkite BUDRAI
ČIUI, 312-767-0600 arba j namus 
312-778-3971 
ONE STOP REAL ESTATE, INC. 

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tel. 436-7878 

02nfcJQ£«l OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

IRENA STANIULIS $S£Sm Business 
(708) 257-7100 

„Forss tar " stiliaus namas Lemon-
ta. Labai erdvus, skliautų lubos, 
platūs kdridoriai, didžiuliai kamb. 3 
atviros verandos, aplink miškai. Tik 
169,900. 

Lemonte 1 matų namas; šeimos 
kamb. su židiniu; baras; pagr. vonios 
kamb. turi skliautų lubas ir „jacuzzi". 
Parduodamas su įvairiais rakandais 
Galite tuoj pat užimti. Tik $198,000. 

OLSICK & CO., REALTORS* 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 Gjnfcjy 
(708) 257-7100 

FOR RENT 

<a 
HELP W A N T E D 

Ieškoma sluveja-as siūt iš ..fashion 
leather pagalves lovatieses ir ..make-up 
bags erdvioje studijoje, netoli miesto cen
tro Įvairus ir Įdomus darbas Skambinti: 
Anelei tel. 312-829-4740. 

IEŠKO 

I s i k a u Išsinuomoti m a ž ą butą 
ir pirkti naudotą automobili . Tai. 
708 -386-3479 . 

Moter is I i Uatuvos l a i k o bat 
kok io darbo; gali prižiūrėti vaikus 
a r b a l i gon ius . S k a m b i n t i 
708 -388 -3479 . 

Jauna moteris ieško bet Kokio 
darbo. 

Skambinti : te l .312-523-3506. 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 
butas; dengtas priebutis (porch); 
ramus 4 butų namas. Su šiluma; 
galima naudoti viryklą ir šaldytuvą; arti 
gero susisiekimo: 64 St. & California 
apyl. Tai. 1-708-361-1171. 

Isnuomoiamaa 5 kamb. 2 mtog. bu
tas; dengtas priebutis (porch); ramus 
4 butų namas. Su šiluma: galima 
naudoti viryklą ir šaldytuvą; arti gero 
susisiekimo; 64 St. & California apyl. 
Tai. 1-708-361-1171. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10o/0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Ch.cngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

Sekmadieni, liepos 29 d. 
Nek. Pr. Marijos seserų 

vienuolyno sodyboje 
^ § S S $ & PUTNAM, Connectlcut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių susiartinimo šventė 
11 00 Šv. Mielos ir Tikėjimo liudijimas 
12:00 Pletūe, programos 

3:00 Neringos stovyklautojų programa 
4 00 Sv. Valandėle u i Uotuvą 
4 45 Didž. Loterijos Laimėjimai 

Mišias laikys Kun. K. Pugavlelus 
Tikėjimo liudijimas — Nijole Sadūnaltė 

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti' 
Pasikvieskite ir savo draugus! 



A.A. BRONIŲ VAŠKAITĮ 
ATSISVEIKINANT 

DRAUGAS penktadienis. 1990 m. liepos mėn. 6 d. 

Kaltinėnų bažnyčia prieš sudegimą 

KALTINĖNŲ 
ENTUZIASTAS 

Tokia antrašte buvo atspaus
dintas šių metų ..Katalikų 
pasaulio" penktame numeryje 
straipsnelis apie Kaltinėnų 
kleboną kun. Petrą Linkevičių. 
Esu jau porą kartų rases apie 
1988 metais sudegusią Kaltinė
nų bažnyčią, o taip pat bandžiau 
jos atstatymui parinkti ir šiek 
tiek aukų. Tad ir aukojusiems 
Kaltinėnų bažnyčiai gerada
r i ams , ga lbūt , bus įdomu 
susipažinti su projektais, kurie 
šiuo metu vyksta Kaltinėnuose. 
Rašo Marija Saukienė ..Katali
kų pasaulyje" apie Kaltinėnų 
kleboną kun. Petrą Linkevičių 
ir jo darbus. 

Prieš pusantrų metų sudegė 
Telšių vyskupijos Kaltinėnų 
parapijos bažnyčia. Nieko 
nelaukiant reikėjo susirūpinti 
naujos bažnyčios statyba. Šiam 
sunkiam darbui buvo paskirtas 
jaunas kunigas Petras Linkevi
čius. Tik atvažiavęs į Kalti
nėnus, jis kibo į darbą visomis 
jėgomis. Per du mėnesius, para
pijiečių padedamas, pastatė 
laikiną, tačiau puošnią ir jaukią 
bei apšildomą bažnytėle — 
tikras stebuklas! Kol rengiamas 
tikrosios bažnyčios projektas, 
klebonas pradėjo t v a r k y t i 
kapines: jas aptverė mūrine 
tvora, iškirto krūmokšnius, su
tvarkė apleistus kapus ir pa
minklus. O svarbiausia — su
remontavo kapinių koplyčią, 
kuri anksčiau buvo paversta 
trąšų sandėliu. Dirbo visi: ir 
parapijiečiai, ir iš kitur samdyti 
žmonės. Liaudies meistru dirbi 
niais išpuošta koplyčia 1989 m. 
Vėlinių dieną buvo atšventinta. 
Pamaldose dalyvavę žmones 
džiaugėsi savo ir klebono darbo 
vaisiais. Dabar koplyčioje bus 
ga l ima pašarvot i mirusį , 
atlaikyti gedulines pamaldas. 

Klebonas įrengė parapijos 
salę Joje renkasi jaunimas ir 
senimas, repetuoja choras, ka-
tekizuojami vaikai, o gavėnioje 
miestelio žmones ateina Kal
varijos kalnų pagiedoti. 

Parapijos dvasios vadas gerai 
žino. kokie darbai dar jo laukia, 
kolei nepradėta s ta ty t i 
bažnyčia. Drauge su jaunimu 
tva rko apleistą p i l iakalnį . 
Nepr ik lausomybės kalnu 
vadinamą. Ant šio kalno 
Lietuvos tremtinių atminimui 
pastatė menišką kryžių, kalnr-
papėdėje jau pradėta Lurdo Svč 
Mergelės Marijos koplytėlė. Iš 
šios vietos prasidedančius šal
t i n i u s nukre ipė bažnyčios 
linkui, nes statytai reikės daug 
vandens. Rudenį pradėjo ruošti 
trasa Kristaus Kančios Kalva
rijos koplytėlėms. Čia bus 
gražiausias Kaltinėnų parapijos 
kampelis. Pastačius bažnyčią, iš 
statybiniu medžiagų likučių 
klebonas planuoja sumūryti 
parapinę senelių prieglaudą. 
Kaip Kaltinėnų vieniši seneliai 
jos laukia! Kaip jiems bus gera 
pasilikti savo parapijoje tarp 
pažįstamų bei draugų Nors 
prieglaudos dar nėra , bet 
klebonas jau globoja ir išlaiko 
kankinio vyskupo Vincento 
Borisevičiaus senutę seserį. J is 
myli ja kaip motiną, myli ir 

visus nelaiminguosius, vienišus, 
vargšus, ligonius. Kiekvieną 
dieną klebonas mina takelį į 
ligoninę, kurioje įrengta koply
čia. Kiekvieną dieną klebonas 
ligoninėje išklauso l igonių 
išpažint ies , padal i ja j i e m s 
Eucharistiją. 

Kartu su jaunimu jis dažnai 
aplanko ir kaimyninėse parapi 
jose esančius senelių namus. 
Kiekvieną tokį apsilankymą se
neliai s u t i n k a nes l ėpdami 
džiaugsmo ašarų. Jie nuolat 
laukia šių Dievo pasiuntinių. 
Seni žmonės nuoširdžiai įver
tina, kad ir patį mažiausią jiems 
parodytos meilės trupinėlį, o 
kunigo palaiminimai juos nuo
stabiai pakelia ir paguodžia. 

Klebonas organizuoja mal
dingas keliones j garsiausias 
Lietuvos šventoves. Šiose kelio
nėse ypač gausu j a u n i m o . 
Jaunimas myli ir gerbia savo 
kleboną. Kartais atrodo, kad 
pats šventasis kunigas Jonas 
Bosko bendrauja su Kalt inėnų 
jaunimu... Klebonas moko vai
kus bei jaunimą kurti savo šir
dyse ir aplinkoje dvasines ver
tybes. ..Tik meilė ir gerumas 
išugdo asmenybę", — dažnai 
kartoja mūsasis Bosko". Bet 
daug daug iau p a s a k o jo 
kasdienybe, sugebėjimas pašte 
bėti žmogaus skausmą ir nepra 
eiti pro jį abejingai... 

Klebonui skauda, jam rūpi ir 
naš la ič ių l i k i m a s v a i k ų 
namuose. Jis ragina žmones dėl 
Dievo meilės ir žmoniškumo. 
kiek kam leidžia galimybės, pa
siimti vargšą naš la i t į , pa-

Daugel i s j a u kiek laiko 
pasigenda Broniaus Vaškaičio 
straipsnių spaudoje. Praeitais 
metais jis lankėsi Lietuvoje, kur 
aplankė per karą dingusio bro
lio dukrelę, grįžusią iš Sibiro. Iš 
viso buvo didelis mėgėjas ke
liauti. Vis siekė daugiau patir
ti, daugiau pažinti daugiau 
pasaulio pamatyt i . Iš JAV 
lankės i Itali joje. Romoj, 
Prancūzijoj. Ispanijoj. Graikijoj. 
Izraelyje. Jeruzalėje. Egipte, 
pakartotinai Vokietijoje, Ita
lijoje, Romoje. Teko matyti jį 
lankantis Baltuose rūmuose. 
Kongrese, Valstybės departa
mente. Neseniai matėme nuo
trauką Vatikane su popiežium 
Jonu Paulium II. 

Deja. šį ka r t ą Broniaus 
Vaškaičio pasitraukimo iš spau
dos laukų priežastys buvo kitos. 
Prieš metus laiko B. Vaškaitis 
turėjo operaciją, po kurios pa
aiškėjo, kad jį yra palietęs 
piktybinis auglys. Teko sukon
cen t ruo t i v i sas pas tangas 
gydymui, bet ligos išsiplėtimas 
nedavė gydymo rezultatų, ir 
Bronio Vaškaičio sveikata 
sunyko greitai. 1990 m. birželio 
10 d. 3 v.r. Metropolitan ligo
ninėje Philadelphijoje jo gyvybė 
užgeso. 

Velionis Bronius Vaškaitis 
buvo pašarvotas M. Bigenio 
laidotuvių įstaigoje, iš kur 
birželio 14 dieną buvo laido 
jamas. Iš ryto atsisveikino Phi 
ladelphijos Balfo vardu pir
mininkas ir direktorius F. And 
riūnas. iškeldamas velionio Bro
niaus Vaškaičio atliktų darbų 
svarbą ir reikšmę, bv. Jurgio 
bažnyčioje klebonas kun dr. J. 
Anderlonis atnašavo šv. Mišias 
ir pasakė jautrų atsisveikinimo 
pamokslą. Po šv. Mišių, daly
vaujant gausiai Philadelphijos 
lietuvių visuomenei, velionis 
Bronius Vaškaitis buvo palydė
tas į Prisikėlimo kapines ir 
palaidotas šeimos kape. Kapi
nėse Ateitininkų sąjungos var
du dr. A. Juozaitis jautriai at
sisveikino a.a. Bronių Vaškaitį, 
pažymėdamas, jog jo vestas 
gyvenimas ir atlikti darbai 
padaryti pasirinktų idealų švie
soje, su gražiu įnašu mūsų 
spauda i , sk le idž ian t Vaiž-
gantišką dvasią, nuo studen
tavimo laikų puoselėtą atei
tininkų Vytauto klube. Duktė 
Aldona visus dalyvavusius lai-

sitraukė i Vokietiją. Brolis su 
šeima pasiliko Lietuvoje. Brolis 
karo metu dingo, žmona su 
dukrele buvo išvežtos į Sibirą, 
iš Sibiro grįžo su palaužtomis 
sveikatomis. Brolio žmona grei
tai mirė. 

Pasibaigus karui j is vėl 
Weidene, Vak. Vokietijoje 
prisidėjo prie Lietuvių pro 
gimnazijos suorganizavimo, kur 
mokytojavo ir ejo inspektoriaus 
pareigas; žmona Marija taip pat 
mokytojavo. 1949 metų vasaros 
pabaigoje su šeima atvyko į Phi 
ladelphia, čia dirbo Kerr McGee 
cheminėj laboratorijoj analistu 
iki išėjimo pensijon. 

1959 metais Philadelphijoje 
mirė motina Elena. Duktė 
Aldona, baigus Holy Family 
College Philadelphijoje 
psichologijos mokslus, 1969 
metais ištekėjo ir augina anūkę 
Lauree ir anūką Bill. 1974 
metais mirė žmona Marija. 
Dabar velionis vėl plačiai 
įsitraukė į visuomeninį spaudos 
darbą: veikė Baito organizaci 
joje, daug kartų buvo Phila 
delphijos Balfo valdyboje, 
šiuo metu buvo valdybos sek
retorius. 

Buvo Ateitininkų sendraugių 
valdyboje, JAV LB VIII krašto 
valdyboje buvo protokolų 
sekretorius ir valdybos narys in
formacijai. Visi atsimename. 

A. a. Bronius Vaškaitis 

kaip plačiai tada spaudoje 
visuomenė buvo informuota 
apie LB veiklą, taip pat ir apie 
būsimos kadencijos LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
veiklą. Buvo Lietuvių Žurnalis
tų sąjungos narys, bendradar
biavo Drauge, Darbininke. Dir
voje. Pasaulio Lietuvyje. Tėviš 
kės Žibur iuose . Vel ionis 
rūpest ingai talkino Baltui . 
Lietuvių Bendruomenei ir 
kitoms organizacijoms. Visuo 
meniniai, kultūriniai renginiai, 
įvairios šventes, minėjimai 
neapsiėjo be velionio pagalbos 
- paminėtinas Sv. Kazimiero 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save reguiarty' r 

see u s f o r 
UtytKt f inancing. 

AT OUR LOW RATES 

VMITM R I M Y V t N T 
TO f«T V O U * INCOMI 

Pa:rt and 
Compouncie 

Ouarterly 

Savings and Loan 
2 2 1 2 W E S T C E R M A K R O A D C H I C A G O . ILL 6 0 6 0 8 

Pe te r K a z a n a u s k a s . P r s . T e l . : 8 4 7 7 7 4 7 
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500 metų minėjimas Philadel
phijoje, Lietuvių namų Phila
delphijoje sukaktuvinis mine 
j imas. Balfo sukaktuviniai mi
nėjimai ir kt. Spaudoje kėlė 
mūsų gyvenimo aktual i jas , 
pasisakė rūpimais klausimais. 
Jo minčių dėstymas sklandus, 
kondensuotas, prie dalykų ėjo 
ad rem, skaitytojų nevargino su 
nukrypimais. 

Velionis rūpestingai sekė ir su 
draugais entuziastiškai diskuta
vo politinę padėtį. J is nebuvo 
siaurų, ribotų pažiūrų žmogus. 
J i s mokėjo page rb t i ki tą 
nuomonę, kitą mintį, jei mate 
gerą valią ir kokioje dvasioje 
einama prie tikslo 

Velionis išėjo į gražiuosius 
sodus tokiu metu. kai Lietuvos 
Nepriklausomybės barometro 
skalė labai jautri . Jam nebuvo 
lemta sugrįžti prie jo pamiltos 
Mūšos ir išsvajotų aštuon 
laukių , tų t ėvynės meilės 
apraiškų, kurių nei atstumai, 
nei laikas, nei jokios jėgos 
neįstengs nuslopinti ir jos 
pasiliks ateities kartoms kelro
džiais, nes jos eina iš tų šaltinių, 
už kuriuos mūsų broliai mirė. 

dovanoti jam motinos, tėvo dotuvėse pakvietė pietų į Fisher 
meilę, pavaduoti t ik ruos ius restoraną, 
tėvus (galbūt tėvų vardo ne- Velioniui B. Vaškaičiui ne
šertus), kurstyti vaikų širdyse buvo lemta sulaukti pilno Lie-
gerumo ugnelę. Klebonas mė- tuvos Nepriklausomybės atsta 
gina apsilankyti pas kiekviena tymo, dėl kurios labai sielojosi, 
parapijietį ir jam pasiūlyti, kad Jis gimė 1912.6.13 Dvariukų 
paimtų nors vieną našlaitį ir 
augintų, auklėtų kaip savo 
vaiką... 

Šitoks mūsų klebono entuziaz
mas suartina mus kaltinėniš-
kius. moko gyventi krikščio
niškai, mylėti kiekvieną žmogų, 
dalytis su juo visa kuo. mylėti 
ir garbinti Dievą 

Priedui prie to gal bū tų 
galima dar kartą paprašyti 
paski r t i vieną ki tą doler i 
paremti tuos kilnius darbus ir 
užmojus, kuriems taip aukojasi 
Kaltinėnų klebonas kun. Petras 
Linkevičius. Siųsdami savo 
auką Lietuvių katalikų reli
ginei šalpai, kurios nepaprastos 
svarbos a t l i ekamus d a r b u s 
turėtume kiekvienas paremti . 

ka ime. Linkuvos valsčiuje, 
stambaus ūkininko šeimoje, ant 
gražios Mūšos upės kranto. 
Besimokydamas Linkuvos gim
nazijoje suprato, kad Lietuva 
yra žemės ūkio kraštas ir turi 
atkreipti ypatingą dėmesį pa
kelti žemės ūkio kultūrą viso
se jos šakose iki vakariečių — 
danų olandų lygio ir tuo užtik 
rinti krašto gerovę. 

1934 metais baigęs Linkuvos 
gimnaziją tais pačiais metais 
įstojo į Žemės ūkio akademija 
Dotnuvoje. 1938 metais baigęs 
Žemes ūkio akademiją, su dide
liu entuziazmu jungiasi į agro
nomų eiles. Pradžioje dirbo su 
jaunaisiais ūkininkais Kretin
gos apskrityje. 1939 metais 

ST. MARY & F,VEROREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KKDZIK AVENUE 
EVERGREEN PARK. ILLINOIS 8VM2 

708 422-7146 O R 312 233-3015 
(CORNER <)F 91^ ' & KEDZIE) 

JAU 8 0 M E T Ų PREKIAUJAME ..ROCK OF AGES 

' Pammkiai 
* Antkapi 
* Mauzt: ai 
' Brorv -s atminimo lentos 
' Ovigur atminimo lentos 
* Antkar įrašai 
* Laik^ tkapiai 
* Valymas 
' Antkar ir paminklai 

paga -akymą 
Pamint . Džiūrėjimo kambarys ^ ' * • — ' 

AUKŠTOS K O K Y B Ė S ANTKAPIAI PR IE INAMOMIS KAINOMIS 
Plrmad—penkt . 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

Šast d . — 10:00 v.r. - 4 :00 v. p.p. 
Sakmad . — 11:30 v.r. — 3:30 v p.p. 

* APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
V s l n t « l * paminklų prekyba piet inėje miesto dalyje 

pridekime vieną kitą dolerį ir skiriamas Šakių apskrities jau-
Kaltinenų bažnyčios atstatymui nųjų ūkininkų instruktorium, 
bei kitiems kilniems Kaltinėnų 1941 metais skiriamas Kėdai-
klebono tikslams paremti. Juk nių ir Josvainių rajono agro-
kaip lietuvių priežodis sako — nomu. vėliau Kėdainių Žieme* 
lašas po lašo ir a k m e n į Žemės ūkio mokyklos vedėju, 
pratašo... kur dirbo iki pasitraukimo iš 

Lietuvių katalikų religines Lietuvos. Šalia tiesioginių pa
šalpos ad resas y ra 341 reigų rašė aktualiais žemės ūkio 
Highland Blvd., B r o o k l y n , k laus imais , bendradarbiavo 
N.Y. 11207. Religinei šalpai, spaudoje. 1939 metais vedė Ma 
kaip žinome, vadovauja kun. K riją Skačkauskaitę. baigusia 
Pugevičius, o jam talkina jo Žemės ūkio akademiją. 1941 
energingas, šiam kilniam dar metais Kėdainiuose gimė duktė 
bui pasiaukojęs štabas. Aldona. 1944 metais frontui pri-

J . Konč iu s artejus, su šeima ir motina pa 

<>ratfadant I M S m. Ilepo* 2 d., ka* *o*t«dlen| 
t :40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA ttotls) 1490 AM 

Žemė L 
Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzikj "ratkata - motery pasauk* sportas lrtar»tur» kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
'ašakų pasaulis mažamečiams l ietuviukams" 

• :30 v.v. Iki 8 40 v.y. 

Tegul Visagalis velioniui 
Broniui bus gailestingas, o 
Amerikos žemė lengva, Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
dangei bešvintant 

F. A n d r i ū n a s 

Clevelando žinios 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
TRENIRUOTĖS 

Clevelando Sporto klubo ..Žai
bo" lengvosios atletikos treni
ruotės vyksta pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais, Forest P a r k 
Elementary School stadione, 
27000 Elinore Ave.. Euclid. 
Ohio. Pradžia 7:00 vai. vak. 
Elinore Ave. yra pirma šviesa į 
šiaurę nuo I 90. važiuojant East 
260 St. 

Treniruotes vyksta įvairaus 
amžiaus grupėms, pradedant 
nuo 7 m. Kviečiame prisijungti. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreipkitės į Eglę Laniauskie-
nę, 731-7464 arba Liuse Tamo
šiūnienę. 842-6932. 

LSK „Žaibas" 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

46054)7 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

Alt lanc* Communlcatlona. Ine 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

tel . nr. 848-8980 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chkago, Illinois 60624 

l -(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 604r>S 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois M*^) 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. liepos mėn. 6 d. 

x Alexander G. Kapoč ius 
yra parašęs ilgą s t ra ipsnį 
„Don't take liberty for granted" 
..Chicago Sun-times" dienraš
tyje liepos 4 d. laidoje. Jis rašo 
apie Amerikos la isvę ir 
demokratiją, taip pat apie 
neprisiminimą kūrėjų ir ne
gerbimą savo vėliavos. J is 
prisimena, kad ir jo senolių 
giminės Lietuvoje kovoja už 
nepriklausomybę, nes žino, 
kas yra svetimųjų valdžia. 

x Prof. d r . Vy tau ta s Var
d y s , da lyvaudamas Lietu
viškųjų studijų savai tė je 
Dainavoje, rugpjūčio 14 skaitys 
paskaita „Lietuva po nepriklau 
somybės paskelbimo". Studijų 
savaitė, rengiama Lietuvių 
Fronto bičiulių, vyks rugpjūčio 
12-19 dienomis. 

x Šv. K r y ž i a u s l igoninė 
duoda nurodymus jauniems tė
vams apie gimdymą, vaiko au
ginimą ir auklėjimą. Kursas yra 
nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. po 
pietų. Sesijos bus liepos 5 d. iki 
rugpjūčio 16 d., rugsėjo 6 iki 
spalio 18 d., lapkričio 1 d. iki 
gruodžio 13 d. Kursams rei
k ia r eg i s t ruo t i s telefonu 
312-471 5849 tarp 8 vai. ryto ir 
3 vai. po pietų. Taip pat 
duodama išimtinės klasės. 

x Rašyt. J u o z a s Toliušis. 
Chicago. 111., lankėsi „Drauge" 
ir ta proga parėmė dienraštį 20 
dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. Theo Pal is , Pitts-

x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Juozo 
Rudzevičiaus apybraižą „Kai 
laisvė švito". Rytoj pradėsime 
spausdinti Andriaus Norimo 
romaną ..Duobės". Romanas eis 
ilgesnį laiką. 

x Lietuvių Tauragės klu
bas per Tautos fondą paaukojo 
5,000 dol. demokratinės Lie
tuvos atstatymui. Tuo gražia 
suma prisidėdamas prie Vliko 
pusės milijono fondo paskirto 
šiam reikalui. 

x I rena Blekytė J o h n s o n 
su dukrom Onute ir Jesyte, gyv. 
Seattle, Washington, buvo atvy
kusi į Chicagą pas savo tėvą 
Petrą Blekį ir ta proga visi lan
kėsi „Drauge". Jaunoji šeima 
pasirinko įvairių leidinių, neiš
skiriant ir mažiesiems už 120 
dol. Malonu paminėti, kad, ir to
li gyvendami nuo lietuviškų ko
lonijų. Onutė ir Jesytė gražiai 
lietuviškai kalba ir skaito. 

x „Tėvynės Sargas", 1 nr., 
1990 m., išėjo iš spaudos. Šiame 
numeryje yra daug istoriniu 
straipsnių, pokalbis su dr. Č. 
Masaičiu, nauju Lietuvių Krikš
čionių demokratų sąjungos 
pirmininku, kurio nuotrauka 
papuoštas ir viršelis. Tai pat dr. 
K. Šidlauskas raM> apie a.a. 
prel. Ii . Krupavičių jo mirties 
dvidešimt metu sukaktyje. 
Žurnalas apie 220 psL, gražiai 
išleistas. 

x Dr. J u s t i n a s Dėdinas , 
Oakbrook, Terrace, 111.. B. 
Buinys. Montreal . P.Q.. 
Kanada, Antanina Repšiene. 
Chicago, 111., Juozas Mikulis, 
Westchester , 111., Pe t r a s 
Žolynas, Chicago, 111.. Pijus 
Mitkus, Bridgevievv, 111.. „Drau 
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Simas Kuzmickas, Santa 
Monica, Cal.. nuo birželio 25 d. 
apsigyveno St. Petersburg. Fla.. 
Pakeisdamas „Draugo" siun-

Vysk. Vincento Brizgio vyskupystės 50-ties me- . sukaktyje priėmimas Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne. Iš kairės: ses. Margaret Petcavage - tarėja, ses. Marilyn Kuzmickus — generalinė 
Šv. Kazimiero vienuolijos vyresnioji, vysk. Tmrrntrin Brizgys, ses. M. Teresita ir Margaret Zalot 
— tarėjos. Proginis paveikslas 'vidury) darytas daiL ses. Mercedes Mickevičiūtės. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VIRGO STUDENČIŲ 

CHORO KONCERTAS 

Vilniaus universiteto filolo
gijos fakulteto studentės jau nuo 
1979 m. yra susibūrusios į Virgo 
chorą, kurio 42 dainininkės 
a tvykus ios i Chicagą per 
pamaldas giedojo Švč. M. Mari 
jos Gimimo bažnyčioje liepos 1 
d„ o paskiau 3 vai. p.p. buvo jų 
koncertas Jaunimo centre Kon-

burg, Cal.. Henrikas ir Ilona c e r t ą r u o š ė JAV LB krašto 
Laučiai, Peterson, N.J., Zita 
Zvirzdys, Olympia, Wa . Antho-
ny S. Vaivada, McLean, Va., 
Juozas Sudeikis, Chicago, 111., 
Juozas Sabas, Burbank, 111., 
Algis Norkevičius. Westbo-
rough, Mass., E. Tutlys, Arl-
ington. Wa.. „Draugo" rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x L e o k a d i j a i r J u o z a s 
Zvyniai, St. Petersburg Beach. 
Fla., Gediminas Lapenas. Del-
tona, Fla., Sofija Rakšnys-Ro-
manauskas. Hallandale. Fla., O. 
Zukas-Norkus. Los Angeles. 
Cal.. Genovaitė Plukas, Santa 
Monica, Cal. Leonas Traška. 
Oak Lawn. 111.. „Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai. 

valdyba ir Margutis. Reikėjo net 
priedinių kėdžių visą gausiai 
suplaukusią publika susodinti. 

Koncertas buvo aukšto lygio. 
Pirmoji koncerto dalis buvo 
sk i r t a l ie tuviu l i aud ies 
dainoms, harmonizuotoms T. 
Brazio, S. Šimkaus bei kūri

niams V. Klovc- A. Marti
naičio. J. Tarnui.omo. B. Bal 
kausko. Dainavo be fortepijono 
palydos, bet viską l aba i 
sklandžiai atliko. Vyr. dirigentė 
ir meno vadovė Rasa Gelgo-
tienė. talkino dirigentė Loreta 
Levinskaitė, dalyvaujant solis
tėms Ritai Preikšaitei (mezzo-
sopranas' ir Raimondai Tal-
lat-Kelpšaitei (sopranas). 

Choras puikiai pasiruošęs. 
Prieš išvykdarr.os chor is tės 
repetavo kasdien po 2 ar 3 kar
tus, nors studentėms reikėjo 
ruoštis ir egzaminams. 

Klausantis buvo jaučiamas 
chorisčių muzikalumas, daina
vimo tikslumas. " dainų temos 
buvo apie tykiai tekančią upę, 
apie žalia rūtą, •• erpimą, apie 
šarkelę, lapų žaismus, pumpu
rėli, apie pavH-ario audrą ir 
užburta bočių šalį. Buvo rimties 

x J ū r ų Saulių gen. T. Dau
kan to kuopos, Chicago. 111.. 
pirm. E. Vengianskas atsiuntė ir humoro. Kadangi choristės 
malonų laiškutį su 50 dol. auka studijuoja kalbas, joms nesu-
. .Draugu i " , i š r e ik šdamas darė sunkuma antrą dalį skirti 
padėką už gerą informaciją, ypa- svetimų kalbu, ta rp taut ine i 

tinėjimo adresą, atsiuntė 25 dol. p r a t ę S e prenumeratą su visa 
auką. Labai dėkojame. 

x J a u suėjo t rys metai , kai 
a.a. I rena Regina Bernota-
vičienė, mano brangi žmona ir 
mylima mano sūnų. Marijaus ir 
Andriaus, motina buvo pašauk 
ta į Amžinąjį Poilsį danguje. Už 
jos sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos liepos 8 d , sekma 
dienį, 10 v. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Prašome visus gimi 
nes. draugus ir pažįstamus pasi
melsti už a.a Ireną. 

<sk> 

x VAISTAI \ LIETUVĄ! 
DĖVĖTI drabužiai ir kiti 
daiktai. Kiekiai neribojami. 
MUITO NĖRA. Aukštos koky 
bės PALENDVTCA, SKILAN
DIS, rūkytos dešros, $84. 
TRANSPAK, 2«:W W. 69th 
S t . , C h i c a g o . IL 60R29, 
312-436-7772. 

(ak) 
x Lietuvos keliauninkų dė

mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kiti] linijų 
skrydžius į Lietuva, ar gauti pa
tarnavimus New Yni k<> aerodro 
muose, įskaitant bilietus j kitus 
miestus — lėktuvais, trauki 
niais ar autobti >ais skambin
kite ) New Yorko kelionių agen 
turą „VYTIS" 718-769-3300. 

<sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų Seimų namus Chi< 
ir apylinke-' Skambinkite 
RE MAX RKAI IORS, Rimas 
Stankų*, tel. <312> v<«-:>9:>9 ar
b a (708) 42.">71«1. 

-k) 

šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x Baltijos r e s t o r a n e geras 
l ie tuviškas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda-
rvtas pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s Rd.. tel. 708-458-1400. 

<sk) 

x .Marija Nore ik ienė , kaip 
ir anksčiau, priima siuntiniu^ i 
Lietuvą ir siunčia, prisilaiky
dama pereitais metais nusta
tytų taisyklių. Dauguma siun
tiniu, išsiųstų jau blokados metu. 
pasiekė gavėjus normalia tvar
ka. Adresas. 2543 W. 71 St., 
Chicago, 111. 60629. Priėmimo 
dienos: p i r m a d . - t r e č i a d . 10 
v.r.^4 v.p.p. Informacijai skam
binti vakara is : 1-708-857-7281. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e Lietuvoje 
a u t o m o b i l i u s : Taur i ja — 
:>'2.500, l.ada 2106 - $3.300. 
Lada 2107 - $3.700. Lada2108 

$3.300. Lada 2109 - $3.700 
Maskvičuis 2141 - $3.700. 
Volga 24 10- $6.500 Taip pat 
keičiame pinigus aukštu san 
tykiu, tvarkome palikimus 
Skambinti: 708-839-5557. Tei
raut is \ r u n o . 

K k l 

x Albinas Kurku l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshavv. Inc . . patarnauja 
akcijų, bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavi-
me įsidomėję skambinkite 
:UZ 977-7SI6. 

<sk> 

t ingai apie pasireiškiančią 
drąsią kovą Lietuvoje vedančią 
į Lietuvos nepriklausomybės at
gavimą. Auka buvo paskirta 
šauliu kuopos metinio narių 
susirinkimo nutarimu. Nuošir 
dus ačiū už paramą ir laiškutį. 

x Balys S r iubas . Michigan 
City. Ind.. Mykolas Biknaitis. 
Santa Monica. Cal.. žinodami 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė prenumeratą su 25 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū mūsų gar 
bės prenumeratoriams, rėmė
jams. 

kūrybai kompozitorių Mart ini , 
Certon. Bach. Schuman, Doni 
zetti. Bixsi<\ Rutter. Jopplin. 
Čia buvo ir religinių kūrinių, 
kaip „Tristis est anima mea", 
. .Magnificat". bet buvo ir 
linksmų, humoristinių. Antroje 
dalyje palyda -udarė instrumen
talistai. V. Gelgotas — fleita. 
Alg. Vebrauskas — smuikas, ir 
V. Kaplūnas violončelė. 

Publika buvo taip susižavėjus, 
kad tą reiškė gausiais bravo ir 
plojimais. Teko pora dainų 
pakartoti. Visi džiaugėsi šitokio 
reto lygio koncertu, pasižy-

x Atsiuntė už kalendorių ir mėjusiu dainų įvairumu. 6 kai 
kalėdines korteles po 10 dol. bomis. atlikimo pat rauklumu. 
Aldona Aistis. A. Tomkus, kad daugelis u'-rėjosi. jog retai 
Juozas Gasperas. Juozas Jurk tokių maloniu koncertų būna. 
ša i t i s , Eug. Pažemėnas , Po koncerto V Momkusdeko 
Salomėja Jankauskas. V O. dama< dainininkėms, pabrėžė. 
Kavaliūnai. M. Smolicz. Maria kad jos yra geliu puokštė, mūsų 
Bonatas, V. Majauskas. Elena 
Menčinskienė. Povilas Okmici 
cas. Alicia Mikučiauskas. Jonas 
Stasiulis. Tane Beržinis. M R 
Černius. Ačiū už aukas. 

x A t s i u n t ė už ka l ėd ine s 
kor te les ir kalendorių po 10 
dol. Irena Sušinskas. Monica 
Pocius. Kazys Rutkauskas. V. 
A. Linartas. B. Paulionis. K 
Burba. Stasys Kiškis, A. V. La 
niauskas. Kostas Mačiulis. An 
tanas Grinius. Antanas Ast
rauskas. Stanley Barsteika. J. 
Labanauskas. A'.fred Kulys. 
Birutė Smetona. VI. Bacevičius, 
V. Čepėnas. Visiems labai ačiū. 

x Ats iun tė po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen 
dorių: kun V Gorinąs. G. 
Vasiliauskas. Jonas Gudėnas, 
Mari ja Po l t e ra i t i s . Kazys 
Barunas. Vincas Mamaitis. Bro
nius Underys. Paul Matiukas. 
Juozas Kazlauskas. Antanas 
Sprindys. Jadvyga Poškus. Gra 
silia Meilus. Izidorius Nause 
das. Labai ačiū. 

tautos pasididžiavimas ir atei
tis. LB vardu B. Jasai t iene 
dėkojo už ta ip t u r i n i n g ą 
koncertą, dėkojo koncertą suor

ganizuoti padėjusiems V. Mom-
ku i ir P. Petručiui. Publika 
k a r t u su choru sugiedojo Mai
ronio „Lietuva brangi". Choro 
vedėja R. Gelgotienė dėkojo už 
kv ie t imą koncertuoti ir už 
malonų priėmimą. 

Po koncerto kavinėje buvo 
bendros vaišės. Su Virgo choru 
drauge keliauja ir universiteto 
atstovas Jurgis Akronas. 

Iš Chicagos Virgo choras vyks
t a koncertuoti Madisone esan
čiame universitete, o paskiau 
vyks į Montaną, kur dalyvaus 
liepos 11-15 d. įvykstančiame 
festivalyje. Liepos 22 d. dar grįš 
koncertui į Chicagą. o jau liepos 
29 d. pasieks Lietuvą. Tarp 
chorisčių buvo trejetas šiemet 
baigusių universitetą. Koncerte 
dalyvavusieji ilgai šią dainos 
šventę atsimins. 

Juoz . Pr . 

V A K A R O N Ė APIE 
ŠVIETIMĄ L I E T U V O J E 

Chicagoje lankantis Vilniaus 
Pedagoginio instituto rektoriui 
Sauliui Razmai, kuris yra ir Lie
tuvos parlamento narys, birželio 
28 d. Seklyčioje susirinko labai 
g a u s u s t a u t i e č i ų būrys , 
perpildęs visas patalpas, išklau
syti svečio pranešimą apie at
gimstančios Lietuvos švietimą 
ir mokytojų bei mokslo prie
monių paruošimą. 

Je i šv ie t imo ministeri jai 
priklauso visos naujos Lietuvos 
švietimo sistemos, programų ir 
priemonių perorganizavimas, 
tai Vilniaus Pedagoginiam ins
t i t u t u i p r ik lauso t inkamas 
mokytojų paruošimas laisvos 
Lietuvos mokyklai. Dabar pra 
dėjus t inkamą mokytojų pa 
ruošimą institute, praeis pen 
keri metai studijų ir tik po 
penkerių metų Lietuva turės 
naujai paruoštus mokytojus pra 
džios ir vidurinėse mokyklose. 
O kaip dabar atl iks mokytojai 
naujų programų dėstymą, nauju 

krikščioniškos morales, demok
ratinių, tautinių idėjų sklei
dimą, neturėję t am paruošimo 
ir stokoja tam priemonių. 

Rektorius S. Razma pabrėžė, 
kad nuo mokyklinio auklėjimo 
priklausys Lietuvių tautos atei
tis. Lietuvos pedagogams 
priklauso laba i d idelė 
atsakomybė iš vaiko formuojant 
pilnutinį žmogų, reikalingą 
nepriklausomai Lietuvai. Per 
pusšimtį okupacinio laikotarpio 
Lietuvos mokytojui teko iš
gyventi dvigubą profesinį stan
dartą. Maskvos verčiamos 
mokytojo lūpos turėjo skelbti 
melą, bet jo akys, jo širdis, 
poelgiai kreipė mokinio akis ir 
širdį į lietuvybę, į tautinių 
apraiškų puoselėjimą. Prele
gentas tokią sunkią švietimo 
padėtį okupacijoje kv ie tė 
tinkamai suprasti ir Lietuvos 
mokytojo nekaltinti. Kalta buvo 
sistema. Šiuo metu tau ta yra 
vieninga Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės siekime, nors 
per 50 metų jai teko pereiti 
komunistinės sistemos mo
kyklą. Tiesa, buvo ir išimčių. 
Jos ir šiandien egzistuoja pa-
tarnaudamos Maskvai, bet 
perspektyva yra šviesi, net ir 
spaudžiant Maskvos blokadai. 

Lituanistinis švietimas ir jo 
darbuotojų paruošimas vyksta 
ir laisvame vakarų pasaulyje. 
Chicagoje y ra Lituanistikos 
katedra prie Illinois universi
teto. Lituanistikos Tyrimo ir 
studijų centras, Pedagoginis 

l i tuanis t ikos i n s t i t u t a s . 
Kanadoje, Toronte veikia peda-

su Nekalto Prasidėjimo parapi
jos klebonu kun. A. Puchenskiu, 
nuoširdžiai remiančiu Bendruo
menės lietuvišką veiklą, birže
lio 17 dieną suruošė įspūdingą 
minėjimą-žiauriausiojo žmogžu
džio Stalino ir jo pasekėjų 
lietuvių trėmimą į Sibirą. Su 
skausmu ir ryžtu lietuviai 
kasmet protestuoja viešose 
demonstracijose ir maldomis 
bažnyčiose maldauja Viešpatį 
Dievą apsaugoti ir globoti Ma
rijos žemę Lietuvą. 

Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje 10 valandą vyko iškil
mingos šv. Mišios. Šv. Mišių 
procesijoje ėjo klebonas kun. A. 
Puchenskis. Šv. Mišias atna
šavo kun. F. Kireilis. 

Aukas prie altoriaus nešė: 
Rūpintojėlį , ka ip simbolį, 
rymojusi visose Lietuvos 
pakelėse, nešė jauna mergaitė 
Reda Karaliukaitė, lietuvišką 
vėliavą — Eglė Milavickaitė, Si
biro tremtinių maldaknygę 
„Gelbėk mus Viešpatie!" seselė 
M. Salvatore, Gėlių vainiką — 
pirm. Salomėja Daulienė ir 
valdybos ižd. Vytautas Dijokas. 
Duoną nešė Grasilija Meiluvie-
nė. 

Šv. Mišių eigoje bažnyčioje 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. J . Sodaičio. 
„Panis Angelicum" giedojo sol. 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom. Su 
sol. Aldona Buntinaite abi pa
giedojo duetą „Rūpintojėlis". 
Lietuviškas maldas skaitė An
tanas Drūtys (lektorius) ir Jo
ana Drūtytė. 

Bažnyčia buvo papuošta lietu-
goginiai kursai. Švedijoje yra viškomis spalvomis ir gėlėmis. 
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lituanistikos centras. Rektorius 
S. Razma pažadėjo dėti pastan
gas Pedagoginių mokslų aka
demijos įkūrimui Vilniuje. Ji 
apimtų visas lietuvių peda
gogines institucijas plačiajame 
pasaulyje. 

Prelegento pranešimu, Mask
vos blokada labai trukdo Lie
tuvos švietimui ir mokytojų bei 
priemonių paruošimui. Nors ir 
leidžiami nauji mokyklų vado
vėliai, bet t a m darbui trūksta 
popieriaus, spaustuvių, trūksta 
vaizdinių ir technologinių 
priemonių. Naujai sukur ta 
Švietimo ministerija nespėja 
paruošti naujų programų, o nau
ji mokslo metai jau čia pat. 
Mokytojai turės juos pradėti su 
nauja iniciatyva, idealistiniu 
užsidegimu, net savo sukur
tomis priemonėmis, kol laikas ir 
aplinkybės leis Lietuvos švie
timą įstatyti į normalias vėžes. 

Rektorius S. Razma pabrėžė, 
kad šiuo metu atgimstančiai 
Lietuvai, jos švietimui labai 
reikalinga aktyvi išeivijos para
ma priemonėmis ir lėšomis. La
bai reikalingas laisvojo pasaulio 
s tandartų pasiekimas. Čia 
būdamas jis deda pastangas dėl 
studentų pasikeitimo su JAV 
univers i te ta is ir ieškos, fi
nansinės params JAV valdžios 
įstaigose. 

Mokyklų skaičius Lietuvoje 
yra nepakankamas ir jos daug 
kur turi dvi pamainas. Iš 6,000 
Vilniaus Pedagoginio instituto 
studentų pusė jį lanko akivaiz
diniai, o antroji pusė korespon-
denciniu būdu, atlikdami darbą 
mokyklose. Vilniaus Pedago
ginis institutas labai kviečia 
profesūrą iš vakarų pasaulio su 
naujomis idėjomis ir naujais 
metodais Lietuvos švietimo 
a t s t a t ymu i po t a i p ilgai 
trukusios nakties, aptemdžiu
sios laisvo žmogaus žvilgsnį. 

Atsakius į eilę klausimų rek
torius S Razma, lydimas dėdės 
JAV LB pirm. dr. Antano Raz
mos, po vakaronės pasidalino 
mintimis su JAV LB krašto 
valdybos nariais ir Lietuvių 
Fondo vadovybe LB raštinėje. 

Bronius Juode l i s 

PAVYZDINGA 
LIETUVIŠKA P A R A P I J A 

BRIGHTON P A R K E 

Lietuvių Bendruomenės 
Bnghton Parko darbšti apylin
kės valdyba, vadovaujama pirm 
Salomėjos Daulienės. susitarusi 

Simboliškai ant altoriaus — 
geltona, žalia, raudona — degė 
trys žvakės. Bažnyčios prieky 
pastoviai yra iškeltos Lietuvos 
ir Amerikos tautinės vėliavos. 
Bažnyčion a t s i l ank ius i ems 
lietuviams buvo maloni staig
mena, kai pamatė antrą lietu
višką vėliavą su jos centre 
spalvingai išsiuvinėtu valsty
biniu Vyčio ženklu. Spalvingąją 
vėliavą išsiuvinėjo ir Amerikon 
atsivežė mok. Vanda Mila-
vickienė. 

Po Mišių, giedodami „Marija, 
Marija", iš bažnyčios rinkomės 
prie L ie tuv i ško kryž iaus 
nukankintųjų ir mirusiųjų 
kalėjimuose lietuvių pager
bimui. Vainiką padėjo Salomėja 
Daulienė ir Vytautas Dijokas. 
Pagiedojus Lietuva brangi, pir
mininkė visus pakvietė į parapi
jos salę pasižmonėti ir pa
sivaišinti kava, pyragaičiais. 
Banguojant į salę, atsitiktinai 
pečiais susidūrėm su didžiausios 
lietuvių gyvenvietės — Mar-
ųuette Parko LB valdybos 
pirmininku Jonu Levicku. Liūd
nai paminėjo, kad ir jo tris 
brolius nužudė bolševikai. Pyra
gus vaišėms dovanojo „Racine" 
kepykla. 

Brighton Parko lietuviška gy
venvietė egzistuoja ir Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčia 
laimingu sutapimu visą laiką 
turi lietuviškus klebonus. Ir da
bartinis jaunas klebonas kun. 
A. Puchenskis, mišrios šeimos 
(motina yra lietuvių kilmės, 
tėvas — lenkų), tačiau parapijos 
veikla rūpinasi lygiai gerai, 
kaip buvę prieš jį. Brighton 
Parke taip pat pavyzdingai 
veikia LB-nės apylinkė, kurios 
valdyba puikiai sugyvena su 
parapijos vadovybe. Klebonas 
paskelbė bažnyčioje antrąją 
rinkliavą „Dovana Lietuvai" ir 
jau sutelkė apie 4000 dol. aukų, 
pakvietė Vilniaus u-to merginų 
chorą „Virgo", kuris liepos 22 
d. giedos parapijos bažnyčioje ir 
t.t. Kun. Puchenskis yra geras 
šios parapijos šeimininkas ir pa
rapija yra pavyzdingai 
lietuviška. 

J . Šlajus 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Parbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šestad 9 v.r iki 1 vai d 
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