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Vienybė ar vergavimas?
Atsirado ateizmo talkininkų, 

kurie viešai ir privačiai 
nevengdavo progos pakritikuoti 
ar net pasmerkti Helsinkio gru
pės, Lietuvos tikinčiųjų teisių 
gynimo komiteto veiklą, su ne
slepiamu priešiškumu žvelgė į 
kunigų Alf. Svarinsko, S. 
Tamkevičiaus, J. Zdebskio ir 
kitų pastangas pakelti Baž
nyčios ir religijos prestižą; ig
noruoja ir pirktinasi net 
Vatikano radijo laidomis bei 
pogrindžio leidiniais. Ir visa tai 
Bažnyčios gerovės, Kristaus 
meilės, krikščionių vienybės 
vardan, atsisakant bet kokio 
konflikto su valdžios atstovais. 
Jeigu jiems užtektų pilietinės 
drąsos prisipažinti, kad 
atstovauja tik ateistų nuomonę, 
nereikėtų savo iskarijotiškų 
veiksmų dangstyti veidmainiš
kais išvedžiojimais, ir tai „dėl 
trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto”...

Ar gali būti tikslesni Kris
taus laikų fariziejų kopija? 
Fariziejai Kristų pasmerkė mir
čiai, bijodami, kad Jis nesukeltų 
sambrūzdžio, galinčio išprovo
kuoti romėnų smurto veiksmus 
rieš žydus ir sinagogą, 
iandien bijomasi, kad uoliųjų 

tikėjimo gynėjų veikla gali 
iššaukti didesnes kunigų ir 
Bažnyčios represijas. Tačiau
ištikimieji, nežiūrint skaudžių

Nobelio Taikos premija 
Costa Ricos prezidentui

Oslo. — Norevegijos Nobelio 
komitetas pranešė, kad Nobelio 
Taikos premija šiais metais pa
skirta Costa Ricos prezidentui 
Oscar Arias Sanchez, kuris buvo 
vienintelis asmuo, jog penki 
kraštai sutiko su jo paruoštu 
planu taikai Centrinės 
Amerikos regione. Tą planą 
pasirašė visi penki prezidentai 
ir tai buvo padaryta jo ini
ciatyva, pasakė Einar Aarvik, 
Norvegijos Nobelio premijos ko
miteto pirmininkas.

Aarvik pasakė tikįs, jog ši 
premija padės įgyvendinti 
taikos planą. Parinkimas Arias 
šiai premijai daugeliui buvo 
didelis siurpryzas. Nominacijos 
premijai buvo baigtos vasario 1 
d. Komitetas peržiūrėjo 93 
pasiūlymus, įskaitant ir 15 
organizacijų.

Arias — teisininkas ir eko
nomistas, gavęs laipsnį Essex ir 
Londono universitetuose. Jis

Costa Rica prezidentas Oscar Arias 
Sanchez, šių metų Nobelio Taikos 
premijos laureatas.

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

aukų, prieš iškilusią alter
natyvą — su kuo ir prieš ką? — 
liko tvirti ir nepajudinami.

Kokią svarbią reikšmę turėjo 
šios alternatyvinės problemos 
išsprendimas rodo ir toks, 
vienas iš daugelio, faktas. Savo 
laiku, kada ateistinės „Vie
nybės” įgyvendinimas pradėjo 
duoti vaisius (skilimas kunigų 
tarpe), kun. tėvas Pranciškus 
Masilionis, sunkių minčių 
kamuojamas, pėsčias per sniegą 
ir šaltį klampojo septynis 
kilometrus į provincijos už
kampį pas kun. Juozapą 
Zdebskį sužinoti, „su kuo tu, 
kunige Juozapai?” Išgirdęs 
atsakymą: „Aš esu su tais, 
kuriems brangus Dievas, Baž
nyčia ir Tėvynė, kurie negaili 
laisvės ir gyvybės”, jis vėl grįžo 
pėsčias atgal, tačiau dabar su 
pakilia nuotaika, nebejausda
mas nei nuovargio, nei nerimo. 
Kunigų kraujui suvilgtus 
gatvių ir vieškelių grindinius, 
nelaisvės pančiais surakinus 
daugelį garbingų ir pasiauko
jusių Dievui ir Tėvynei vyrų, 
tapo aišku, kad Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia ir lietuvių 
tauta išliks šioje žūtbūtinėje 
kovoje. Kankinių kraujas ir 
paniekintųjų kančia pašven
tina ir sutvirtina kiekvieną 
gerą pastangą.

(Bus daugiau)

jauniausias Costa Ricos prezi
dentas.

Jis neleido, kad iš Costa Ricos 
Nikafagvos laisvės kovotojai 
Contras galėtų vesti kovas prieš 
Nikaragvos sandinistus. Tačiau 
jis nėra kairiųjų sandinistų 
draugas.

Nors prezidentas Reaganas 
yra skeptiškas jo taikos planui, 
bet jis tuoj pasveikino Arias, nes 
jis „užvedė juos ant taikos 
kelio”. Nikaragvos sandinistų 
prezidentas Daniel Ortega pa
reiškė gilų pasitenkinimą ir pa
sakė manąs, kad tai padės 
pabaigti kraujo praliejimą 
šiame regione. Prez. Arias ta 
proga pasakė: „Aš priimu tai dėl 
Costa Ricos, dėl taikos, ir ne tik 
dėl Costa Ricos, bet ir dėl Cent
rinės Amerikos, kurioje 25 mili
jonai žmonių yra nusipelnę gy
venti taikoje”.,

Centrinės Amerikos taikos 
planas siekia pabaigti parti
zanines kovas Nikaragvoje, EI 
Salvadore ir Gvatemaloje.

Galės nešioti 
jarmulkas

Washingtonas. — Gink
luotųjų pajėgų kariai galės 
kariuomenėje nešioti jar
mulkas, turbanus ir kitus reli
ginius ženklus, kaip patvirtino 
praėjusią savaitę Senatas. Bet 
tie nešiojami ženklai turės būti 
labai švarūs ir netrukdyti kariš
koms pareigoms. Už šį pasiūly
mą balsavo 55 senatoriai, prieš 
42. Pernai šis projektas buvo at
mestas dviem balsais. Atstovų 
rūmai taip pat turi tokį pat 
pasiūlymą balsuoti šią savaitę.

Reagano administracija pasi
sakė prieš tokį pasiūlymą. Šen.

Nobelio Taikos premijos laureatė vienuolė Motina Teresė priima garbės doktoratą, kurį jai suteikė 
Bolognijos universitetas Italijoje. Šis universitetas mini 900 metų sukaktį.

Salvadoro prezidentas 
VVashingtone

Washingtonas. — Salvadoro 
prezidentas Jose Napoleon 
Duarte trečiadienį atvyko į 
Baltuosius rūmus, apkabino 
prezidentą Reaganą ir pabu
čiavo Amerikos vėliavą, bet 
laikėsi atokiai nuo Nikaragvos 
Contras rėmimo klausimo ame
rikiečių pinigais.

Iškilmingose Baltųjų rūmų 
priėmimo ceremonijose, Rea
ganas pagyrė Duarte kaip de
mokratijos čempioną, kuris 
laikosi Centrinės Amerikos 
taikos plano sutarto rugpjūčio 7 
d. Gvatemaloje. Prez. Reaganas 
pasidžiaugė, kad Duarte tie
siogiai tariasi dėl paliaubų su 
marksistų partizanais Salva
dore, bet jis savo kalboje 
priminė, jog Nikaragvos pre
zidentas Daniel Ortega to 
nenori padaryti su Contras ko
votojais.

Raginimas sandinistams
Kaip tik dar vakar, Costa 

Ricos prez. Oscar Arias, duoda
mas interview New York Times 
dienraščiui, paragino, kad san
dinistų vyriausybė turėtų tartis 
tiesiog su Contras vadais pa
liaubų reikalu. „Dabar dar 
daugiau aš darau viską, kad 
įvyktų paliaubos Nikaragvoje; 
nesitarimas yra neatsakingas 
veiksmas, jei mes tikrai norime 
taikos Centro Amerikoje”.

Administracijos pareigūnai 
sako, jog yra daug ženklų, kurie 
rodo, kad Managva paliaubų 
reikalu nesitars su Contras. 
Tad Sandinistų vyriausybė 
pilnai nesilaiko sutarto taikos 
plano. Todėl ir prezidento 
reikalavimas paskirti 270 mil. 
dol. Nikaragvos laisvės kovo
tojams turi rimtą pagrindą. 
Tačiau šis klausimas pasita
rimuose su Salvadoro preziden
tu nebuvo paliestas, sako Baltie
ji rūmai.

Panašios pažiūros
Prez. Duarte pasakė, kad tas 

taikos planas yra tik žingsnis 
arčiau, bet pridėjo, jog Centrinė 
Amerika dar labai daug turi

Frank Lautenberg iš New Jer
sey valstijos pasiūlė tą projektą. 
Tačiau šen. John Chafee iš 
Rhode Island buvo prieš šį 
įstatymą, nes, jo manymu, tai 
iškels kareivių skirtumus, ko 
neturėtų būti kariuomenėje.

padaryti, kad tą planą 
įgyvendintų. Kaip ir prez. Rea
ganas, taip ir prez. Duarte kri
tiškai pasisakė apie sandinistų 
nenorą tartis. Jei yra priešingų 
nuomonių, reikia jas išklausyti 
tiesiogiai iš opozicijos lūpų, 
kalbėjo salvadorietis. Į tai prez. 
Reaganas atsakė, pažymėda
mas, jog „mes norime, kad 
taikos planas pasisektų. Pasi
sekimas priklauso nuo demo
kratinių reformų, žmogaus 
teisių įgyvendinimo, viešų ir 
laisvų rinkimų, laisvo religijos 
išpažinimo, teisių laisvai daryti 
susirinkimus ir laisvai kiekvie
nam pareikšti savo mintis”.

Padėkojo Amerikai
Lotynų Amerikos vadai 

laikosi šaltai su Amerika ir 
prez. Duarte pasakė, kad jis gali 
susilaukti kritikos už savo 
veiksmus Amerikoje. Bet jis 
norėjęs pareikšti Amerikai pa
dėką už tai, ką Salvadoras yra 
gavęs iš Jungtinių Valstybių. 
Jis taip pat pasakė, kad Salva
doras amnestuos visus poli
tinius kalinius, kurių esą apie 
tūkstantį. Praėjusią savaitę 
prez. Duarte turėjo trečią kartą 
pasitarimus su komunistų suki
lėliais ir sutarė sudaryti bendrą 
komisiją, kuri išstudijuotų pa
liaubų reikalą ir salvadoriečių 
susitaikinimo klausimą.

Ukrainiečių kalbos 
kursas universitete

New Brunsvvick. — Rutgers 
universitetas nuo šių metų 
rudens atidarė ukrainiečių 
kalbos kursą šiems akademi
niams metam3. Šis kursas veiks 
slavų departamente ir turės 
keturias kredito valandas abie
juose semestruose. Pavasario 
semestro kurias yra skiriamas 
ukrainiečių lteratūrai. Tai yra 
pirmas toks bandymas šiame 
universitete. Vyriausias kurso 
vadovas yra dr. Michael Nay- 
dan, kuris anksčiau dėstė Yale 
ir Columbijcs universitetuose. 
Pradžioje užsirašė 188 
ukrainiečių studentai.

— New Torke federalinės 
valdžios agejtai ir miesto poli
cija suareštavo tris kolumbie- 
čius, kurie turėjo pas save gry
no kokaino tž 5 mil. dol.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Iš Washingtono, D.C., 
Vliko valdybos pirm. dr. K. Bo
belis pranešė, kad spalio 15 d. 
Europos parlamentas priėmė 
rezoliuciją Pabaltijo tautų 
reikalu. Rezoliucija reikalauja, 
kad būtų tų pavergtų tautų 
reikalas keliamas Vienos kon
ferencijoje ir kituose viešuose 
forumuose. Už rezoliuciją 
balsavo 151 parlamentarai, 15 
susilaikius. Rezoliuciją įnešė 
olandė parlamentarė Boot.

— Šiaulių dramos teatras 
pradėjo savo naująjį 57-jį 
sezoną, pastatydamas M. 
Meterlinko dramą „Žydrioji 
paukštė”. Dramą režisavo R. 
Steponavičiūtė, o dekoracijas 
sukūrė dail. R. Keldušytė. Atei
tyje dar bus statomos lietuvių 
autorių pjesės — V. Jasukaity- 
tės „Žilvinas”, S. Kymantai
tės—Čiurlionienės „Jauja”. 
Lapkričio mėnesį teatras 
išvyksta gastrolėms į Estiją.

— VVashingtone įvyko unijų 
vadų suvažiavimas, kurių yra 
89 atskiri vienetai, bet susi
jungę į unijų federaciją AFI- 
CIO. Prez. Lane Kirkland pa
reiškė, kad šiais metais ne- 
indorsuos nė vieno kandidato 
1988 metų rinkimuose į prezi
dentus.

— Pakistano pareigūnai pra
neša, jog sovietų remiami afga
nų kariuomenės vadai pasisiūlė 
nupirkti Amerikos gamybos 
Stinger nešiojamas raketas, jei 
Afganistano laisvės kovotojai 
sustotų kovoti prieš juos.

— Britanijos premjerė 
Margaret Thatcher paskelbė 
naujas reformas krašto mokyk
lose, sveikatos srityje ir vietinių 
savivaldybių pertvarkyme ir 
tuo išmušė ginklą ir Darbo par
tijos rankų.

— Vak. Vokietijoje į Breme
no provincijos parlamentą buvo 
išrinktas neo-nacių atstovas 
Hans Altermann, kas sukėlė 
priešingą žydų reakciją.

— Paryžiuje demonstravo žy
dai priš dešiniųjų nusistatymo 
vadą Jean Marie Le Pen, 
reikalaudami, kad jis būtų 
areštuotas už pasakymą, kad 
suabejojo nacių dujų kamerų 
buvimu karo metais ir kad žydų 
žudymas buvęs „nedidelis is
torinis įvykis”. Le Pens Tau
tinis frontas praėjusių rinkimų 
metu laimėjo 34 vietas par
lamente.

Karo nusikaltimų bylos 
Jungtinėse Tautose

Reikalauja atidaryti archyvus
Jungtinės Tautos. — Ką tik

buvo leista vyriausybių istori
kams ir tyrinėtojams naudotis 
Jungtinių Tautų archyvais New 
Yorke, kurie turi daug įvairios 
dokumentinės medžiagos su
rinktos po II Pasaulinio karo, o 
ypač apie nacių nusikaltimus 
pasaulyje.

Šių dokumentų komitetas 
buvo įsteigtas 1943 m. Londone 
ir jų rinkimas baigtas 1948 m. 
Ir tai sudaro tūkstančius tomų 
apie nacių nusikaltimus Euro
poje. Daugel medžiagos yra tik 
palaidai sukrauta. Nuernbergo 
nacių teismo raštai nepriklauso 
šiam archyvui.

Izraelio laimėjimas
New York Times pažymi, jog 

atidarymas šių archyvų yra 
diplomatinis Izraelio laimė
jimas, kuris seniai reikalavo 
atidaryti archyvus. Šiuo metu 
Izraelio žmonės sistematiškai 
renka medžiagą apie buvusius 
nacius, kad galėtų juos surasti, 
ir, jei jie dar gyvena, už 
padarytus nusikaltimus 
nubausti. Čia yra sukrauta 
daugiau kaip 40,000 bylų apie 
nacių laikus. Tik prieš metus 
buvo rasta byla apie Austrijos 
prez. Kurt Waldheimą, rašo
New York Times. Kai kurios , . . . * ,, , j . , , . rektorius Los Angeles miestebylos advokatų yra palyginamcę*^ ,OAAn „„_____
su policijos žinioje turimomis
bylomis. Pagal Jungtinių Tautų 
diplomatų žinias, archyvuose 
yra daugiausia medžiagos apie

Neprašytas
tarpininkas

Maskva. — Amerikos indus- 
trialistas Armand Hammer, 
kuris turi tamprius ryšius su 
Sovietų Sąjungos vyriausybe 
jau visą eilę metų, važinėjo tarp 
Pakistano, Afganistano ir So
vietų Sąjungos ir tiki jog jis 
padės susitarti, kad įvyktų 
taika Afganistane. Savo pasi
kalbėjime Maskvoje, tik su
grįžęs iš Kabulo, Afganistano 
sostinės, jis kalbėjo žurna
listams, tikįs, jog bus sudaryta 
koalicinė vyriausybė, kurioje 
dalyvaus ir buvęs karalius 
Mohammed Zahir Shah. Jis 
pasisakė dirbąs tuo reikalu kaip 
privatus asmuo, tačiau infor
muojąs valstybės departamentą.

Afganistano komunistų vadas 
Najibullah pasakė, jog karalius 
galėtų turėti didelę rolę, jei 
norėtų sujungti kraštą. Šį 
savaitgalį dr. Hammer vėl
skrenda į Pakistaną.

Mūsų skaitytojai atsimena, 
kad Armand Hammer buvo tas 
žmogus, kuris parūpino iš 
Sovietų Sąjungos padirbtus 
Demjanjuko dokumentus ir juos 
atvežė Izraeliui.

— Nikaragvos indėnų grupė, 
maždaug apie 400 asmenų, 
perėjo į sandinistų pusę, pa
klausydami jų raginimo vykdyti 
paliaubas.

— Trakų piliai savo kūrybos 
medalionus — Mindaugo, Gedi
mino, Algirdo, Kęstučio ir 
Vytauto padovanojo JAV gyve
nantis skulptorius Vytautas 
Kašuba. Kiekvienas tų kuni
gaikščių medalionų sveria apie 
9 kilogramus. Medalionai 
pagaminti iš žalsvai pilko tekin
to akmens ir yra visi vienodo dy
džio.

nacių nusikaltimus Prancūzi- 
-joje, negu kuriame kitame
krašte.

Kanada kitaip galvoja
Reagano administracija yra 

nusistačiusi, jog kiekvienas 
kraštas, kuris priklauso Jung
tinėms Tautoms, gali naudotis 
archyvine medžiaga. Izraelis 
palaiko Šią poziciją, kad šie ar
chyvai būtų prieinami visiems, 
ne tik vyriausybėms. Tiktai 
Kanada pareiškė savo pažiūrą, 
kad archyvai ir toliau būtų 
Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus kontrolėje ir 
priėjimas prie jų būtų tik su 
specialiais leidimais.

Praėjusiais metais Izraelio 
vyriausybei buvo duotas 
leidimas pradėti tikrinti slaptus 
archyvus ir ieškoti karo 
nusikaltėlių Hitlerio valdymo 
metu. Iki šiol Izraelis nusi
kopijavo apie 2,300 bylų, iš jų 
tik 300 paskelbė viešai ir 
pradėjo investiguoti.

* Paieškomi nauji asmenys
Šią savaitę Izraelio viena 

organizacija, ieškanti nacių, 
paskelbė dešimties žmonių 
sąrašą, kuriuos nori surasti 
pasaulyje. Rabinas Marvin 
Heir, Wiesenthalio Centro di-

«»ešė turįs 12,000 asmenų 
karo nusikaltėlių sąrašą. Tų 
asmenų pavardės kaip tik yra 
Jungtinių Tautų archyvuose. Jų 
bylos dabar studijuojamos Jeru
zalėje Yad Vashem Holokausto 
centre.

Rabinas Heir šiuo metu ieško 
šių asmenų: Heinrich Mueller, 
Geštapo viršininko, kuris iš viso 
norėjęs sunaikinti žydus 
Europoje, Alois Brunner, kuris 
deportavęs žydus iš Čekoslo
vakijos, Prancūzijos ir Graikijos, 
Erich Gruene, vyriausiojo dak
taro, kuris buvęs Liublino kon
centracijos stovykloje ir kuris 
pasiuntęs 1,380,000 žydų į dujų 
kameras. Kitų asmenų ieško 
kiti jo padėjėjai.

Nacių ieškojimas dar 
nesibaigia

Žydų organizacijos sako, kad 
ir po 40 metų reikia ieškoti na
cių, nes kai kurie įvykiai 
pasaulyje juos verčia tai daryti, 
pavyzdžiui, Paryžiuje, kan
didatas į prezidentus, pasakė, 
jog nacių dujų kameros yra tik 
istorinis reikalas, arba, Londone 
naujas teatro vaidinimas kalba, 
kad Holokaustas buvo bendra 
nacių ir zionistų konspiracija, o 
New Yorke istorinis institutas 
platina brošiūras, kad Europos 
žydų sunaikinimas yra zionistų 
propagandos fabrikacija. Tie 
faktai vertę žydus daryti 
spaudimą, kad ir Jungtinių 
Tautų archyvai būtų prieinami 
Izraelio tyrinėjimams.

KALENDORIUS
Spalio 16 d.: Margaritas Ala- 

kok, Aurelija, Jadvyga, Galius, 
Dova.

Spalio 17 d.: Ignacas An- 
tiochietis, Gytė, Mamelta, Kin- 
tautas.

ORAS
Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:10.
Temperatūra dieną 68 1., 

naktį 50 1.
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/PORTO APŽVALGA

Jaunos pažibos_

TOMUI PUKSCIUI TIK 
KELIOS DEŠIMTYS PĖDŲ 

IKI SEOUL
1988 m. olimpiniai žaidimai 

dai- tolokai, tik kitos vasaros 
gale Seoul mieste, Pietų 
Korėjoje. Apie juos čikagiškis 
tomas Pūkštys jau senokai sva
joja, dirba išsijuosęs ir pasiryžęs 
pasiekti. Tetrūksta jam gal 
kelios dešimtys pėdų, bet ar jam 
pasiseks jas „nukeliauti” pa
rodys netolima ateitis. Pradžiai 
prie savo 6 pėdų ir 2 m. ūgio ir 
200 svarų reikia pridurti dar 25 
svarus, kad jo stiprumas būtų 
visas 100 procentų. Tuo pačiu 
metu jo treniruotė susidės iš 
tūkstančių svarų kilnojimo, 
tūkstančių sprintų bėgimų ir 
tūkstančių ieties metimų. O 
prie darbo ir prakaito dar reiks 
daug stiprios valios ir 
pasiryžimo.

Tik talento jam netrūksta. 
Juk jau pilni laikraščiai jo nuo
traukų ir straipsnių apie jį ir jo 
pasiekimus. Galėtų jais didžiuo
tis ir miegoti ant laurų, kaip 
dažnai sakoma. Štai 1986 m. 
dar Stagg gimnazijoje būdamas, 
kur daugumoje jis žaidė beis
bolą, mėtė diską ir stūmė rutulį. 
Keeblerio kviestinėse lengv. 
atletikos varžybose jis laimi 
ieties metimą su pasekme 247 
pėdos ir 4 inčai. Tai buvo geriau
sia tų metų pasekmė gininązLW’1Ci. 
varžybos^ Amerikoje. Ir kas 
įdomiausia, kad ieties metimas 
Illinois valstijoje nėra oficialio
je programoje, nėra varžybose, 
nėra tam ir trenerių. Šiais 
metais su DuPage kolegijos 
komanda jis dalyvavo Amerikos 
Junior College pirmenybėse ir 
laimėjo pirmą vietą. Jis buvo tos 
komandos kapitonas, o gale

Tomas Pūkštys pasiruošęs sviesti

RUNGTYNĖS 
MARQUETTE PARKE

Šį sekmadienį, spalio mėnesio 
18 dieną, „Lituanicos” vyrų 
komanda žais pirmenybių 
rungtynes prieš lenkų komandą 
„Royal Wawel”. Rungtynės bus’ 
3 vai. po pietų Marąuette Parko 
aikštėje.

Rezervas žais 1 vai.
„Lituanicos” futbolo klubo 

tradicinis sezono užbaigimo 
balius rengiamas ir šiais me
tais. Jis bus lapkričio 28 dienos 
vakare Lietuvių tautiniuose na
muose. Bus gera vakarienė, 
šokiams muzika ir laimėjimai. 
Visi laukiami. Vietas prašome 
užsisakyti iš anksto „Liths” 
klube 2614 West 69 St. arba 
telefonu 476-9100.

metų buvo išrinktas geriausiu 
tų metų sportininku. Visą tai jis 
kiek vėliau apvainikavo Prairie 
State varžyboms kvalifika
ciniame bandyme, kai nusviedė 
ietį 230 pėdų ir 7 m., kas yra 
Amerikos jaunių (19 m. ir ma
žiau) rekordas. Tą rekordą jis 
tuoj pagerino su 234 pėdomis ir 
1 in. Pasekmės mažesnės, negu 
pereitų metų, nes ieties balan
sas buvo pakeistas. 234 pėdos 
jau jį kvalifikuoja olimpinių 
kandidatų parinkimo varžy
boms. Bet kaip jau pradžioje 
minėjome, reikia dar kelias 
dešimt pėdų, kad tą vietą 
olimpinėje komandoje užsi
tikrintų ir gautų bilietą į Seoul. 
Jis pasiryžęs tą padaryti.

GRYNAI LIETUVIŠKOS 
PASTANGOS

Bene pats įdomiausias 
momentas šioje visoje istorijoje 
yra, kad tie rekordai yra 
pasiekti grynai lietuviškų pa
stangų ir talento dėka. 13 m. 
amžiaus Tomas pirmą kartą 
lankė savo brolį Andrių, kuris 
studijavo mediciną Vilniaus 
universitete. Šis buvo 
lengvatletas ir davė Tomui pa
bandyti ietį. Jam patiko, pra
dėjo vienas pats treniruotis, nes 
kaip anksčiau buvo minėta, 
gimnazijoje ieties metimo pro
gramoje nebūvą. Antrą kartą 
nuvykęs į Lietuvą po kelių metų 
dar gimnazistas dalyvavo uni
versitetų sporto varžybose ir 
laimėjo 5-tą vietą. Jo brolis An
drius taip pat buvo geras

lengvatletis kartu su gerais tre
neriais, kaip Jaras, buvęs 
sąjungos ir Europos disko me
timo meisteris, Celiešius, ieti- 
ninkų treneris, Kalinauskas, 
Ubartas ir kt. Jis įgavo daug 
žinių, patyrimo, pažino trenira
vimo metodiką, jėgos vystymą ir 
t.t. Visą tai jis perdavė Tomui, 
buvo jo treneris iki dabar.

Tokie laimėjimai ir pasekmės 
atkreipė dėmesį ir didžiųjų uni
versitetų. Tomą pradėjo lankyti 
jų treneriai, virš 10 jų siūlė savo 
stipendijas. Tomas pasirinko 
Oregon u-tą, kur žinovų 
nuomone, lengvai atletikai 
sąlygos yra idealios. Prie jų dar 
prisidės amerikiečių patyręs 
treneris, ir jei Tomo entuziaz
mas ir pasiryžimas nesumažės, 
kas žino, gal per metus laiko jis 
nužygiuos tas keliasdešimt pė
dų ir atsidurs Seoul olimpiadoje.

BROLIAI ČIKOTOS -
NAUJOS PROŠVAISTĖS 
MŪSŲ LAUKO TENISE

Kai po kelių metų saldaus 
miego Chicagos Lietuvių Lauko 
Teniso klubo valdyba pagaliau 
prabudo ir suorganizavo 
lietuvių teniso pirmenybes, jos 
nesutraukė tokio didelio 
dalyvių skaičiaus, kaip anks
čiau, bet užtat buvo gan gero ly
gio ir davė staigmenų. Ne tik 
staigmenų, bet naujų ir jaunų 
prošvaisčių mūsų tenisui. Tai 17 
metų amžiaus broliai Vaidas ir 
Jonas Čikotos iš Washingtono. 
Vaidas ne tik laimėjo I v. vyrų 
A klasėje, baigmėje nugalėjęs 
Solį iš Detroito, kuris per 12 
metų dominavo mūsų ir pabal
tiečių lauko tenisą, laimėdamas 
visus titulus, kokius tik norėjo, 
retkarčiais numesdamas kokį 
„kaulą” Andruliui iš Toronto ar 
Koliui iš Chicagos. Vaidas 
laimėjo tą titulą įtikinančiai ir 
su autoritetu 6:4, 6:4, o prie jo 
dar pridėjo vyrų dvejeto titulą. 
Tuo tarpu Jonas nušlavė vyrų 
B klasę, baigmėje be vargo 
įveikdamas čikagietį Kvantą 
6:3,6:3. Per abu trys pirmos vie
tos, tai geras laimikis dviem 
septyniolikmečiams, o mūsų 
tenisui naujos viltys.

Jie jau keli metai kai daly
vauja mūsų ar pabaltiečių 
varžybose. Anksčiau jie gyveno 
New Mexico valstijoje, kur Vai
das tarp 15-čių buvo vienas iš 
geriausių. Kai jų tėvas Bronius 
Čikotas persikėlė į Washingto- 
ną ir pradėjo dirbti fede- 
ralinei valdžiai kaip atomo 
fizikas, tuoj susidomėjo lietuviš
ku gyvenimu ir sportu. Jau pir
mame jų pasirodyme matėsi 
puikūs duomenys, o šių metų 
pradžioje pabaltiečių varžybose 
Vaidas jau pasiekė baigmę ir 
pralaimėjo Soliui tik po geros 
kovos 7:6, 6:4. Washingtono 
Post šiais metais buvo išrinktas 
geriausiu žaidėju gimnazijų 
pirmenybėse, o jaunių turnyre 
New Yorke laimėjo trečią vietą.

Pasibaigus mokslo metams, 
jie abu visą mėnesį gyveno 
Detroite ir dirbo su Stepu Soliu, 
kuris Detroite yra žinomas teni
so instruktorius. Nenuostabu, 
kad mokinys pralenkia savo 
mokytoją ir Chicagos turnyre 
Vaidas laimėjo prieš savo moky
toją, pasipuošė mūsų meisterio 
titulu ir gavo puikią a.a. E. 
Bačinsko prisiminimui, skirtą 
trofėją. Solys tą trofėją buvo 
laimėjęs dvejus metus iš eilės, 
bereikėjo vieno laimėjimo, kad 
ta trofėją taptų jo nuosavybe.

Pasiūlymų iš universitetų 
jiems netrūko, bet abu jau
nuoliai su tėvo pritarimu nuta
rė šiuos metus pašvęsti grynai 
tenisui. Ir suprantama, nes abu 
yra aukšti, tvirti fiziškai, turi 
jau švarią techniką visuose 
smūgiuose su ypatingai stipriu

SPORTINĖS MINTYS IŠ ADELAIDĖS
Ar žinome, kad būrelis mūsų 

sporto veteranų atlieka didelį 
lietuvybės išlaikymo mūsų jau
nojoje kartoje darbą?! Nepasi
dabinę titulais, nepreten
duodami į kokias nors ideo
logines gilumas, šie tylūs, jau 
metelių naštos spaudžiami, 
vyrai ir moterys po savo sparnu 
sutelkė beveik visą mūsų prie
auglį, ir jau trisdešimt septyneri 
metai neleidžia jiems pakrikti ir 
dvasiniai suaustralėti. Tai kas, 
kad jie savo tarpe angliškai pa
šūkauja ir pasišneka. Juk 
angliškai savo tarpe kalba visas 
mūsų jaunimas. Bet jie žino, 
kad priklauso lietuvių bend
ruomenei. Jie visi lengvai galėjo 
išsibarstyti po australų sporto 
klubus, bet to nepadarė — liko 
ištikimi savo klubui. Gal dau
gelis jų galvoja, kad jų lietu
vybei kažko trūksta. Šio 
trūkumo bent dalinam užpil
dymui, šie jauni žmonės atrado 
kelius į savaitgalio mokyklas, 
kur sąžiningai siunčia savo 
jauniausias atžalas lietuvybės 
ieškoti, ir jos tikriausiai savo

Vaidas Čikotas vyrų A grupėje laimėjęs 1 vietą, šiais metais taip pat laimėjęs 
a.a. E. Bačinsko prisiminimui skirtą trofėją.
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Nuotr. B. Čikoto

Jonas Čikotas servuoja.

servavimu, bereikia tik pas
tovumo, patyrimo ir daugiau 
galvos. Ir kas žino, gal už metų 
jų gyvenimas pasuks grynai 
teniso linkme, ar turės dar 
geresnį pasirinkimą universite-

laiku atsiras „Vyčio” klube.
Klubo vadovai, niekam 

neįkyrėdami, kažkaip surenka 
žymias sumas ir su savo klubu 
yra apvažinėję visą Australiją. 
Dalyvavo trisdešimt septyniose 
sporto šventėse, kurios vyksta 
kas metai vis kitoje vietoje.

Nesunku įsivaizduoti kiek 
šiam tikslui reikąjo sutelkti lėšų 
ir skirti laiko organizaciniam 
darbui. Buvo pasiekta ir Ameri
ka...

Kai į visą šį užsiangažavimą 
žiūrime iš šalies ir iš tolo, 
žinoma, negalime pastebėti, kad 
mūsų sporto klubas yra pats di
džiausias lietuvių jaunimo tel
kinys Adelaidėje. Jame dirba 26 
veteranai, jau pakelti į garbės 
narius, ir jame yra iš viso 120 
narių.

Didžioji dalis šio jaunimo ne
turi savo pajamų. Niekas klubui 
neužrašė testameįitinio paliki
mo, lyg tas jaunimas yra mums 
tik nereikalingas balastas ir lyg 
būtų svarbesnių uždavinių, 
negu lietuvybės išlaikymas 
jaunojoje kartoje. Savo veiklai

Nuotr. Broniaus Čikoto

tų tarpe. Kiekvienu atveju 
jau kaip ir pasižadėję keliauti su 
visais Š. Amerikos sporti
ninkais į III Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynes Australijoje.

V. G.

sportininkai patys privalo 
prasimanyti pajamų.

Atrodo, yra atėjęs laikas į 
mūsų sportuojantį jaunimą 
pažiūrėti kitokiu žvilgsniu ir 
pagalvoti ar negalėtumėm jų 
pastangas kuo nors paremti.

J. Šapokas 
„Mūsų Pastogėje”

SOVIETŲ ŽAIDĖJAS
KANADIEČIŲ KLUBE

Hamilton (Ontario) laikraštis 
„Spectator” praneša, kad jei 
pavyktų susitarti su NHL, Vla- 
dimir Zubkov įsijungtų į Van- 
couverio „Canucks” ledo ritulio 
klubo žaidėjų tarpą. Tai būtų 
pirmas toks atvejis, kai sovietų 
žaidėjui būtų leista žaisti 
užsienio valstybės komandoje. 
Zubkov yra 29-rių m. amžiaus 
ledo ritulio žaidėjas, patyręs 
gynėjo pozicijoje. Laikraštis ko
mentuoja neatidengtus sovietų 
šaltinius, kad jei būtų pasiekta 
susitarimo, Zubkovas jau lap
kričio mėn. įsijungtų į minimą 
klubą. „Canucks” apie tai at
sisako komentuoti.
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Didžiausias Šv. Rašto

MOKSLININKAS
Didžiausias Šv. Rašto moksli

ninkas savo pagrindinį veikalą 
sukūrė ne šiame šimtmetyje, o 
ketvirtame. Daugiau kaip tūks
tantį metų po jo vykęs Trento 
bažnytinis suvažiavimas 
(1545-1563 m.), šį mokslininką 
pavadino „didžiausiuoju moky
toju , o jo metodikos nuoro
domis tebesinaudoja šių dienų 
Sv. Rašto mokslininkai.

Čia kalbama apie Šv. Jeroni
mą, kuris gimė maždaug 320 m. 
Dalmatijoje, šiandieninėje Jugo
slavijoje. Nors jo tėvai buvo 
krikščionys, pagal tų laikų 
paprotį jis augo nekrikštytas. 
Vėliau jis prieš tą paprotį stip
riai pasisakė ir ilgainiui pradėjo 
būti krikštijami ir naujagimiai. 
Būdamas jaunuoliu jis buvo pa
siųstas į Romą studijuoti, kur jis 
pamilo lotynų klasikus ir buvo 
pakrikštytas popiežiaus 
Liberijaus.

Po to ėmėsi studijuoti teologiją 
Triere. Ten užtikęs knygą apie 
vienuolius Rytų dykumose, jis 
buvo sužavėtas jų maldos ir 
asketikos praktika. Prie pirmos 
progos Jeronimas padare piligri
minę kelionę į Palestiną, kur, 
apalnkęs šventąsias vietas, nu
vyko į tenykščius dykumas 
betarpiškai stebėti dykumų 
vienuolijų gyvenimo.

Kiek žinome, sekant i dešimt
metį Jeronimas praleido Ry
tuose, tai Palestinoje bei jos 
dykumoje, tai Antiochijoje ar bi- 
zantijos sostinėje Konstantino
polyje, šiandieninės Turkijos 
sostinėje Istanbule. Ten būda
mas jis gilino savo graikų 
kalbos mokėjimą, nes ta kalba 
Naujasis Testamentas buvo pa
rašytas, mokėsi hebrajų ir 
aramajų kalbas, kuriomis Sena
sis Testamentas parašytas ir 
lankė garsių Rytuose gy
venančių Šventraščio žinovų 
paskaitas.

Gilintis švento Rašto studi
jose Jeronimą paskatino jį stip
riai paveikęs sapnas. Dar jau
nuolis būdamas, Jeronimas buvo 
supratęs kad norint tapti tikru 
krikščioniu reikia Šventraštį 
padaryti savo paties dalimi. Bet

g3 rafinuotų lotynų klasikų, jam 
ventraščio paprastą, vietomis 

net grubią kalbą, buvo koktu 
skaityti, ypač Senojo Testamen
to autorių. Jam daug arčiau šir
dies buvo Ciceronas ir kiti loty
nu k’asikai.

TaLau 374 m. gavėnios metu 
is sunkiai susirgo ir jau buvo 

manoma, kad mirs. Toj būklėj 
jis susapnavo, kad atsirado prieš 
dangiškąjį Teisėją, kuris jo 
paklausė, kas jis yra. Jis atsakė, 
kad esąs krikščionis. „Ne, ne 
krikščionis, o ciceronininkas”, 
atkirto Teisėjas. „Nes, kur tavo 
širdis, ten ir tavo turtas”. Iš tos 
ligos atsikėlęs, Jeronimas 
susipakavo savo lotynų klasikus 
ir į juos 15 metų nebepažiūrėjo. 
Po to jis Šventraščiui atsidėjo 
daug uoliau negu bet kada 
anksčiau pagonių klasikams.

Per tą dešimtmetį Rytuose jis 
pagarsėjo kaip Šv. Rašto žino
vas. Jam grįžus į Romą 382 m., 
popiežius Damazas jį paskyrė 
savo sekretoriumi ir sekančiais 
metais jam pavedė pertaisyti 
Šventraščio lotyniškąjį tekstą. 
Daug kam atrodė, kad Jero
nimas greičiausia bus ir pop. 
Damazo įpėdinis, tačiau, kai šis 
mirė 385 m., Jeronimas atsirado 
priešų tarpe. Nors jo aukšta 
pozicija prie popiežiaus kai kam 
galėjo sukelti pavydą, daugiau
sia priešų jam padarė jo raštai 
smerkiantys Romos kunigijos 
palaidumą. Netekęs savo glo
bėjo Romoje, jis buvo priverstas 
iš ten pasitraukti.

Kad ir labai pasiteisino Jero
nimo puolimai Romos kunigijos, 
jis vienok nebuvo žinomas už 
savo romumą. Priešingai. Jis 
pasižymėjo per dideliu savimi 
pasitikėjimu ir užsispyrimu,

lengvai užsigaunąs ir gausiai 
užgaunantis. Nežiūrint šių ydų, 
Jeronimas buvo laikomas ga
biausiu Šventraščio žinovu 
Vakarų Bažnyčioje. Jo biografas 
J. N. D. Kelly konstatuoja, kad 
Jeronimas buvęs „aukščiausio 
rango žodžio meistras, ^otynų 
kalbą vartojąs su lankstumu ir 
meistriškumu, primenančiu ir 
kartais net prašokančiu kla
sikinės epochos milžinus”.

Apleidęs Romą Jeronimas 
grįžo į Rytus, šįkart lydimas 
dviejų bičiulių: turtingos 
romėnės našlės Paulės ir jos 
dukros Eustochium. Jam esant 
jų dvasios vadu, jos pasišventė 
vienuoliškam gyvenimui. Ši tri
julė apsigyveno prie Betliejaus, 
vietoje, kūną Jeronimas pa
rinko, nes tai buvusi Jėzaus 
gimimo vieta. Įdomu, kad 
Šv. Jeronimas turėjo didelę mei
lę Kūdikėliui Jėzui, kuri jo 
charakteryje gerokai atsvėrė 
jo natūralų aštrumą. Šioje 
Jėzaus gimtinėje Paula įkūrė 
du vienuolynus: į moterų vie
nuolyną įstojo ji pati ir jos 
dukra; vyrų vienuolynui vado
vavo Jeronimas. Čia jis 
išgyveno paskutiniuosius 35 
savo gyvenimo metus, iki mir
ties 420 m., tuo įvykdydamas 
savo jaunystės vienuoliško 
gyvenimo svajonę.

Čia jis ir užbaig pop. Dama
zo jam pavestą darbą, pirmą 
kartą išversdamas originalų 
Hebraiškąjį Senojo Testamento 
tekstą į lotynų kalbą. Iki to 
laiko Bažnyčios vartojamas 
Senojo Testamento lotyniškas 
tekstas buvo verstas iš grai
kiško Senojo Testamento verti
mo, vadinamo „Septuaginta”, 
kurį naudojo pirmųjų šimtme
čių graikiškai kalbantieji krikš
čionys. Jau pažengusiam am
žiuj apsiimdamas šį darbą, 
Jeronimas vėl turėjo virsti stu
dentu, kad išsilavintų vertimui 
reikalingoje hebrajų kalboje. 
Apie save jis rašė: „Mano 
plaukai jau buvo pražilę ir 
aš atrodžiau kaip profesorius, 
ne studentas”, tačiau atsidėjęs 
mokėsi su to laiko hebrajų kal
bininkais ir hebrajiško teksto 
interpretatoriais. Šis jo ver
timas jam truko 15 metų beveik 
be pertraukos darbo. Jo lotyniš
kas Šv. Rašto vertimas vadinasi 
„Vulgata”, ir, paskelbtas ofi
cialiuoju Bažnyčioje vertimu per 
Trento bažnytinį suvažiavimą, 
jis juo buvo laikomas iki pat 
mūsų laikų.

Jo pasisakymai apie Švent
raščio vertimą gali ir mums būti 
naudingi. Nors kalbėdamas apie 
klasikų vertimus jis ragino 
visuomet versti ne pažodžiui, o 
pagal prasmę, versdamas Švent
raštį jis linko į pažodinį vertimą, 
kad ko nors esminio šiame 
Dievo įkvėptame tekste nepra
radus, kadangi „net ir sintak
sėje glūdi paslaptis”.

Panašiai, jis laikė, kad 
pažodinė prasmė turinti būti in
terpretacijos pagrindu. Švent
raščio interpretacijoje svarbiau
sia atrasti ne „kokį nors in
terpretatoriaus išgalvotą išve
džiojimą”, o paties Šventraščio 
teksto prasmę — kas pačiame 
tekste iš tikrųjų parašyta. 
Tačiau Jeronimas nebuvo 
fundamentalistas. Jam pažo
dinė prasmė buvo ne galutinis 
interpretacijos tikslas, o tik jos 
pradžia. „Ko ieškoma, kalbant 
apie Šventraštį, tai ne patys žo
džiai, o jų prasmė”. Be to, pažo
dinės prasmės atradimas dažnai 
reikalauja kalbos įvaizdžių tei
singo supratimo, kas reikalau
ja ii' autoriaus laikmečio gero 
pažinimo.

Šv. Jeronimo palaikai dabar 
guli Šv. Marijos Maggiore ba
zilikoje Romoje, šalia Kūdikėlio 
Jėzaus ėdžių relikvijos.

a.j.z.

Minint kun. dr. P. Gaidos ir kun. J. Staškaus jubiliejus. Iš kairės: Lietuvos Kankinių parapijos 
klebono tėvas J. Staškevičius, kun. Jonas Staškus, invokaciją kalba prel. Vytautas Balčiūnas,
50 metų kunigystės sukaktį Švenčius prel. dr. Pranas Gaida. Nuotr. St. Dabkaus

TORONTO
Jau toks dabar laikotarpis, 

kad minime daug įvairių 
sukakčių. Vienos jų yra 
asmeninės, kreipiančios dėmesį 
giminių ir draugų, kitos gi 
visuotinesnio pobūdžio, kur 
plačiau pasidžiaugiama svar
besniais įnašais lietuviškon 
bendrumon, taipgi ir pasiektais 
laimėjimais. Šiuo požiūriu kuni
gystės sukaktys būtų kur nors 
per vidurį, nes kunigo gyve
nimas, pasiekimai ir darbai, 
ypač pastoracinėj ir tautinėj 
plotmėj išeina iš asmeninių ribų 
ir tampa bendrųjų siekių 
indėliais.

Rugsėjo 27 d. Toronto (Mis- 
sissauga) Anapilyje KLK kul
tūros draugija „Žiburiai” ir Lie
tuvos Kankinių parapijos 
taryba surengė dviejų kunigų 
pagerbimo sudėtines iškilmes, 
minint prel. dr. Prano Gaidos, 
„Tėviškės žiburių” redaktoriaus 
50 metų ir Lietuvos Kankinių 
parapijos klebono 25 metų kuni
gystės sukaktis, prisijungus dar 
su tokia pat sidabrine sukak
timi ir kun. Alfonsui Babonui iš 
Detroito, kun. J. Staškaus 
studijų draugui.

Moderni ir erdvi Lietuvos 
Kankinių bažnyčia 5 vai. p.p. 
prisipildė iškilmių dalyviais iš 
Toronto, Hamiltono, St. Cathe- 
rines, Delhi, Londono, Mont
realio ir kitų vietovių. Prista
tomos kėdės dalvių padėtį tik 
dalinai lengvino. Dar daug buvo 
matyti stovinčių pasieniais ar 
kampuose. Skaičiuojama, kad iš

ORIENTAS
LIETUVIŠKOMIS

AKIMIS
RIMVYDAS SIDRYS
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Aplankėm dar vieną, labai gražų „Žuvininko 

tinklų” sodą. Kodėl jis tokiu keistu vardu buvo pava
dintas, dabar nežinau, nors Miau kažką apie tai 
pasakojo. Atsimenu tik, kad prieš pora šimtų metų tą 
sodą paveldėjęs jaunas sūnus per vieną azartiško lošimo 
naktį jį pralošė kitiems. Buvo malonu vaikščioti po 
gražius paviljonus, altanas, grožėtis gėlėmis ir minia
tiūriškais medeliais, bet kartu ir gaila, kad negalėjai 
pasilikti gražioj vietoj tiek, kiek norėtum, negalėjai 
įsijausti į tą gamtos grožį, turėjai sekti grupę ir eiti 
toliau. Ir buvo gaila, kad šį vakarą išvažiuosim iš Suz- 
hou ir niekad gyvenime daugiau į jį negrįšim ir iš jo 
150 sodų atminty bus pasilikę tiktai du. Toks jau yra 
vargas keliaujant grupėje. Turi pasiduoti kitų valiai, 
tačiau, važiuodamas į Kiniją, pasirinkimo neturi, 
kitaip kaip su grupe keliauti neįmanoma.

Dar viena grupinės kelionės būtinybė buvo fabrikų 
lankymas. Hangzhou matėm arbatos farmą. Cantone 
nefrito statulėlių pjaustymo fabriką, kitur kilimų 
audyklą, o čia Suzhou išsiuvinėto šilko dirbtuvę. 
Lankymo tikslą galėjom pramatyti — kiekvienam 
fabrike atsidurdavom išdirbtų gaminių krautuvėj, kur 
mūsų ponios azartiškai pirkdavo suvenyrus. Negalima

DIDELĖS IŠKILMĖS
ANAPILIO SODYBOJE

viso galėjo čia būti daugiau kaip 
800 žmonių. Tai turbūt rekor
dinis skaičius šitoje šventovėje.

Belaukiant iškilmingųjų 
pamaldų muzikinis įvadas iš
reiškė neeilinį suėjimą. Giedojo 
solistai-tės D. Bizinkauskaitė, 
R. Strimaitis, S. Žiemelytė, V. 
Verikaitis. O jaunas fleitistas 
Tomas Regina meistriškai pa
pildė vokalistus. Visiems 
vargonais akompanavo muz. J. 
Govėdas. Pagaliau penkiolikos 
kunigų procesija sų sukaktuvi
ninkais ir vysk. P. Baltakiu, 
OFM, atėjo į bažnyčią ir užėmė 
vietas prie altoriaus, skambiai 
giedant parapijos chorui, kurio 
nariai dėvėjo mėlynas togas. 
Graži išvaizda ir geras gie
dojimas labai ryškiai papildė 
visą iškilmingumą. Mišių metu 
pamokslą pasakė kun. dr. V. 
Skilandžiūnas iš Otawos, iškel
damas kunigo vaidmenį, kuris 
ne visų vienodai suprantamas ir 
vertinamas. Po Mišių vysk. P. 
Baltakis, OFM, jautriu žodžiu 
pasveikino sukaktuvininkus, 
apgailestavo, kad dėl kitų įsipa
reigojimų negalįs būti iki 
iškilmių pabaigos, perskaitė šv. 
Tėvo skirtus raštus ir prisegė or
dinus „pro ecclesia et Pontifice” 
ilgamečiams abiejų katalikiškų 
parapijų Toronte veikėjams 
Jonui Andruliui ir Vytautui 
Taseckui. Pirmasis yra dabarti
nis Anapilio tarybos pirmi
ninkas, daug metų vadovavęs 
Maironio mokyklai, dirbęs 
plačiai katalikiškoj veikloj nuo

pat pirmųjų dienų Toronte. An
trasis — ilgametis Prisikėlimo 
parapijos tarybos pirmininkas, 
lituanistikos mokytojas, dabar
tinis Kanados Katalikų centro 
valdybos pirmininkas.

Iškilmės prie altoriaus baigtos 
retesne apeiga. Vyskupas P. 
Baltakis, OFM, pašventino ir 
įteikė prelato rūbus „Tėviškės 
Žiburių” redaktoriui prel. dr. P. 
Gaidai, kuriam Šv. Tėvas gar
bės prelato laipsnį suteikė Lie
tuvos krikščionybės metų proga. 
Šiam ypatingam momentui 
pamaldų dalyviai labai karštai 
pritarė, atsistodami ir nuošir
džiai paplodami — taip visi iš
reiškė užpelnytą įvertinimą 
žmogaus, kurio įtaka lietuviš
kame Toronto gyvenime labai 
jaučiama. Lotynišku kunigų 
giedojimu buvo baigtos pamal
dos.

Dalyviai skubėjo į didžiąją 
Anapilio salę užimti vietas prie 
stalų, kur vyko sukaktuvininkų 
garbei skirtas pokylis. Plačioje 
skoningai dekoruotoje scenoje 
susėdus kunigams ir kai 
kuriems kitiems gerbiamiems 
svečiams, pokylį atidarė šio 
vakaro vadovas Juozas Karasie- 
jus, pakviesdamas prel. V. 
Balčiūną invokacijai. Jaunimui 
aptarnaujant stalus, geroj nuo
taikoj pasisotinę Bubulienės pa
ruošta vakariene, gausūs 
dalyviai sugiedojo sukaktuvi
ninkams tradicinį „Ilgiausių 
metų” ir išklausė visos eilės 
sveikinimų žodžiu ir raštu. Kal

pasakyti, kad tie vizitai buvo vien laiko gaišinimas, 
ypač šilko siuvinėjimo procesas buvo tikrai įdomus. 
Jaunos kinietės prisilenkusios dirbo su plonyčiais, vos 
matomais įvairiaspalviais šilko siūlais, sukurdamos 
įmantrius paveikslus. Jos vartojo ypatingą techniką, 
užbaigto siūlo galą paslėpdamos be mazgo. Net ir čia 
pat stebint buvo sunku suprasti, kur dingsta laisvas 
siūlo galas. Siuvinėjimai tokiu būdu neturėjo blogosios 
pusės. Įrėminti jie stovėdavo atokiau nuo sienos. 
Vienas kambarys buvo užbaigtų paveikslų muziejus. 
Įspūdingiausias paveikslas vaizdavo akvarijumą su na
tūralaus dydžio spalvingomis žuvimis, netikėjai savo 
akimis, kad jos nėra gyvos. Žinoma, toks paveikslas 
kainavo tūkstančius dolerių.

Iš draugo Miau sužinojom, kad siuvinėtojų mėnesinė 
alga buvo 50-60 yuanų, atseit 25-30 dolerių. Žinoma, 
Kinijos ekonomijos rėmuose yuanas įgauna kitokią 
vertę. Už butą kiniečių šeima moka 10% savo uždar
bio, nesvarbu, koks būtų butas ir koks uždarbis. Šeima 
su vienu vaiku gauna vaiko priedą prie algos, bet jei 
atsiranda antras vaikas, priedas žūsta ir ta šeima pasi
daro kuone liaudies priešai. Visi produktai buvo par
davinėjami iš maišų bei dėžių, kinietiški parašai man 
nieko nepasakė, nors kainos ir būdavo pažymėtos. 
Dolerinių „Draugystės” krautuvių prekės irgi buvo 
izoliuotos nuo kasdieninės ekonomijos. Tačiau per savo 
pasivaikščiojimus pastebėjau, kad standartinis mėlynas 
Mao stiliaus švarkas kainavo 10 yuanų. Dviračio kaina 
buvo 120 yuanų, vadovai mums išaiškino, kad darbo
vietės duoda darbininkams ilgalaikes paskolas, kad jie 
galėtų dviratį nusipirkti. Atrodo, kad dviratį Kinijoj 
nusipirkti reikalauja tiek pat pastangų, kiek pas mus 
automobilį. O kaip automobilį? Reikalas paprastas — 
privačių automobilių nėra. Nė vieno visoj Kinijoj.

bėjo A. Sungailienė, perskaity- 
dama KLB kultūros komisijos 
nutarimą, kuriuo kultūri- 
ninko-visuomenininko 1987 
metų 1,000 dol. premija paskir
ta prel. dr. Pranai Gaidai (Ją čia 
tuoj pat įteikė dr. S. Čepas, pir
mininkas Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo, kuris šią 
premiją paskyrė), toliau kun. 
Augustinas Simanavičius, 
OFM, Prisikėlimo parapijos var
du, kun. P. Dilys ev. liuteronų 
Išganytojo parapijos vardu, dr. 
Ona Gustainienė katalikių mo
terų ir ateitininkų vardu, dr. A. 
Pacevičius Kanados Liet. Fon
do vardu, dr. J. Kirschbaum 
etninių grupių vardu, V. Tasec- 
kas Kanados Liet. Kat. centro 
vardu, dr. S. Čepas „Žiburių” 
dr-jos vardu, J. Varanavičius 
žurnalistų vardu, V. Turūta 
skautų-čių vardu, J. Andrulis 
Lietuvos Kankinių parapijos 
vardu, St. Jokūbaitis šaulių 
vardu.

Visų kalbėjusiųjų sveikinimai 
ir linkėjimai buvo panašūs, ypač 
ryškiau pabrėžiant sukaktuvi
ninko ,,TŽ” redaktoriaus 
nuopelnus laikraščio leidyboje ir 
Lietuvos Kankinių parapijos 
klebono sugebėjimus tvarkyti 
gana komplikuotus Anapilio 
sodybos reikalus. Perskaityti 
įdomesni sveikinimai raštu, 
paminėti sveikinusieji ir

Trys jubiliatai. Iš kairės: kun. J. Staškus, sėdi prel. P. Gaida ir kun. A. 
Babonas.

Shanghai
Į Shanghai atvažiavom traukiniu, jau vakarop. Kai 

priartėjom prie miesto, kai pradėjom važiuoti per fabri
kus, sandėlius, visi tamsūs aprūkę, primeną Solingeną 
ar Dortmundą. Ir taip kokia dvidešimt minučių. 
Ne veltui Šanchajus — kandidatas į didžiausią pasaulio 
miestą. Gyventojų jame vienuolika milijonų. Traukinys 
sustojo, išlipom. Stotis dideliu skliautu apgaubta, 
visiškai tokia kaip Frankfurte, pasąmonė taip ir nusi
stebi, — iš kur tie kiniečiai čia Europoj atsirado.

Europietiškas įspūdis neišnyko ir viešbuty. 
Patekom į Shanghai Mansions. Aukštas, tarp 
aplinkinių namų beveik dangoraižis. Viešbutis anglų 
statytas laikotarpy tarp dviejų karų, nepuošnus, bet 
erdvus, patogus, taip ir atsiduoda angliškumu. Prie 
vestibiulio didelis baras su staliukais, muzika, svečiai 
šoka. Nieko panašaus Kinijoj dar neteko matyti. Tarp 
šokančių buvo gana daug jūrininkų iš Kolumbijos, jų 
karo laivas viešėjo Šanchajaus uoste. Jų baltos uni
formos taip ir švytavo aptemdytoje saloje, kai jie šoko 
su japonų ir vakariečių turistėms.

Mūsų kambarys buvo vienuoliktam aukšte. Pro 
langus buvo matyti upė, ją beveik visą laiką slinko 
okeaniniai laivai. Jų ūkavimas prasiskverbdavo ir per 
uždarytus langus. Seniau, kai „Didysis Vairininkas” 

Mao lankydavosi Šanchajuj, šitos laivų sirenos 
trukdydavo jo žmonos Jing Quing miegą. Taigi ji be 
ceremonijų uždrausdavo visą naktinį laivų judėjimą, 
tol, kol Mao viešėdavo Šanchajuje. Kaip keičiasi laikai! 
Dabar Šanchajaus laivai ūkauja ir toliau, o Jing Qu- 
ing kalėjime siuva lėlėms sukneles...

(Bus daugiau)

supažindinti kai kurie salėje 
sėdintieji svečiai, ypač kita
taučiai. Organizacijos sukak
tuvininkams įteikė dovanas, o 
Lietuvos Kankinių parapijos 
veikėjams tarybos pirm. J. An
drulis krikščionybės metų 
medalius.

Pagaliau atėjo laikas ir 
sukaktuvininkams prabilti. 
Klebonas kun. Jonas Staškus, 
savo žodyje dėkojo tėvams už 
paskatinimą nueiti pašaukimo 
keliu ir draugams, padėjusiems 
ištesėti. Prel. dr. Pranas Gaida 
nevengė humoro, prisimin
damas atžymėjimo titulus ir rū
bus, pabrėžė, kad jo žurnalistika 
esanti jo apaštalavimas, at
kreipė dėmesį į a.a. kun. Petro 
Ažubalio nuopelnus, išvardijo 
artimesniuosius „TŽ” redakci
jos ir spaustuvės bendradarbius, 
už šios šventės suruošimą ypač 
dėkojo J. S. Andruliams, o už 
viską Visagaliui, kuris dar lei
džiąs jam būti naudingu.

Visos iškilmės, užtrukusios 
penketą valandų, baigtos Tau
tos himnu. Kai kam atrodė, kad 
viskas per daug išplėsta. Bet ka
dangi trys sukaktuvininkai su
dėti į vieną šventę, tai kiek
vienam išėjo maždaug po šimtą 
minučių... O prie viso to 
paminėta ir metinė parapijos 
šventė.

Č. Senkevičius
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LAUREATO DOVANA
LIETUVOS BAŽNYČIAI
,.Kunigas Gediminas Ki

jauskas, SJ, apdovanojamas 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubo 1987 metų premija už 
ypatingą paramą lituanistiniam 
švietimui, kultūrinei veiklai ir 
darbus tautiniam ugdymui reli
ginėje srityje. Giliai vertiname 
Jūsų įnašą Clevelando lietuvių 
visuomenei. Klubo patikėtinių 
taryba”.

Toks tekstas įrašytas skonin
goje bronzos pi aketėje, kuri su 
tūkstanties dolerių čekiu 
Lietuvių namų baliuje, 1987 m. 
rugsėjo 26 buvo įteikti Dievo 
Motinos parapijos vadovui kun. 
Gediminui Kijauskui. Tai 
devintoji kultūrinė — visuo
meninė premija, klubo įsteigta 
1975 metais. Anksčiau premijas 
yra gavę: V. Rociūnas, O. 
Mikulskienė, J. Maiskis, R. Ba
bickas, T. Brazaitis, J. Žilionis, 
Stf. Stasienė ir V. Kavaliūnas.

Metiniame baliuje, dalyvau
jant apie 200 svečių, Lietuvių 
namų ir Liet. Amerikos Piliečių 
klubo patikėtinių tarybos pir
mininkas Romualdas Bublys 
šiltais žodžiais pasveikino 
laureatą. Premijos komisijos 
vardu Rita Balytė (kiti du ko
misijos nariai Aldona Miški
nienė ir Pranas Joga) kvietė 
visus susirinkusius „išgyventi 
šį brangų momentą kartu su 
laureatu ir atžymėti jo begali
nes pastangas skatinant 
išlaikyti lietuvybę gilioje ti
kėjimo šviesoje”. Trumpai 
perbėgusi laureato nueitą 
gyvenimo kelią (gimęs 1930 įtr), 
jo išsimokslinimą ir darbus 
lietuvių sielovadoje, kalbėtoja 
akcentavo ir jo didelį iš
simokslinimą: Weston kolegijoje, 
filosofijos magistro laipsnis, to
je pačioje kolegijoje įsigijo 
teologijos licenciatą, Belgijoje 
vienerius metus studijavo aske
tinę teologiją ir vienerius metus 
sociologiją Montrealio universi
tete. Kunigu įšventintas 1960 
metais. 1966-67 dirbo Aušros 
Vartų lietuvių parapijoje, Mont
realyje. 1967-76 Lietuvos jėzui
tų viceprovincijos provinciolas. 
1970 m. išrinktas Ateitininkų 
Federacijos tarybos pirmininku. 
Nuo 1974 m. Dievo Motinos pa
rapijos vadovas — klebonas.

Čia jo veikla išsiplėtojo iki 
pasigėrėtinos skalės: leidžiami 
savaitiniai „Mūsų žingsniai”, 
ruošiami koncertai, Laisvės vi
gilijos, vaikų Mišios lietuvių 
kalba, spausdinami giesmy
nai, įvairūs religinio turinio 
leidiniai (parapija turi savo 
spaustuvę), stiprus parapijos 
choras, kultūriniai renginiai, 
religinio susikaupimo valandos, 
rekolekcijos, minėjimai, dva
sinės kelionės ir t.t. Pats 
klebonas vyksta vesti reko
lekcijų, lietuvių organizacijų ir 
draugijų dvasios vadas. Šiais 
metais užbaigė šventovės at

naujinimą, skirtą Lietuvos 600 
metų krikščionybės jubiliejui 
paminėti, ją pavedant Lietuvos 
Madonai. Visas projektas su 
naujais vargonais kaštavo arti 
200,000 dol. Lituanistinis švie
timas iš klebono susilaukia 
didelio dėmesio; ne tik naudo
jasi patalpomis, bet dar gauna 
ir paramos. Dauguma organiza
cijų naudojasi šios parapijos 
patalpomis susirinkimams, pa
rengimams, posėdžiams. Tai tik 
trumpi kun. Kijausko religinės, 
kultūrinės, visuomeninės veik
los škicai. Jo veiklos sąrašą 
vargiai galima įsprausti į kelių 
sakinių rašinio rėmus.

Pokylio dalyviai jam sugiedo
jo „Ilgiausių metų”. Priim
damas premiją, kun. Kijauskas 
padėkojo ir pabrėžė, kad jis ne 
tik norįs prisiimti įsiparei
gojimą remti lituanistinį švie
timą, kultūrą ir tautinio reli
ginio ugdymo darbus, bet „dėl 
jų trokštu degti”. Šis kraštas 
duodąs laisvę būti gyvais ir 
veikliais ne tik šio krašto pi
liečiais, bet taip pat būti savo 
pavergtos tėvynės sūnumis ir 
dukromis. „Tokiai vizijai įgy
vendinti, reikia galingos ugnies 
— liepsnojančios meilės savo Tė
vynei bei tėvų žemei, kiek
vienam broliui ir sesei”. „Šią 
valandą itin jaučiu tokio sesių 
ir brolių lietuvių susibūrimo jė
gą”... Mūsų darbai yra sekami 
ir pavergtoje Tėvynėje. „Ji 
šimtmečiais keliaujanti, tikinti, 
kovojanti ir ištverianti”.

Prisiminęs Dievo Motinos 
šventovės atnaujinimą ir paau
kojimą Dievo Motinai ir jos gar
bei, „norėjome išsakyti Aukš
čiausiajam savo padėką už 
neįkainojamą krikščionybės 
dovaną lietuvių tautai. Šiais 
jubiliejiniais metais visi ban
dome džiaugtis šios dovanos tur
tų gausumu”. „Priimu tad skir
tąją premiją bendradarbiaujan
čių sesių ir brolių bei visų jūsų 
vardu ir ją perduodu tikinčiai ir 
kovojančiai Lietuvos Bažny
čiai”.

Invokacijoje laureatas prašė 
Viešpaties „džiuginti mus savo 
artumu, kad šis pobūvis suar
tintų mus vienus su kitais ir 
įžiebtų naujo ryžto būti Tavo 
Tiesos ir Meilės sėjėjais”.

Po iškilmingos vakarienės 
tenoras Bronius Kazėnas, turįs 
taip pat muzikos daktaratą, 
vadovaująs Čiurlionio an
sambliui ir dviem Yongstown 
didžiuliams chorams, ir pianistė 
Laima Šarkaitė davė puikų 
šventinį koncertą. Šokiams gro
jo serbų pramoginis orkestras. 
Visai programai vadovavo 
Juozas Stempužis, Lietuvių 
namų vicepirmininkas.

Kai gražius žodžius palydi ir 
nuoširdi dovana, kai meilė savo 
Kraštui išreiškiama ir auka, 
Tėvynės laisvės vizija priartėja 
prie tikrovės.

V. Rociūnas

Alma (Lėlytė) ir Paulius Jankai

NUO MIKROFONO 
PRIE ALTORIAUS

Jis 26, ji 24 metų. Abu gimę, 
augę ir išsimokslinę Detroite. 
Šeštadieniais susirinkdavo litu
anistinėje mokykloje, o sekma
dieniais dalyvaudavo lietuviš
kos parapijos pamaldose ir buvo 
komentatoriai. Šoko tautinius 
šokius ir veikė jaunimo 
organizacijose. Daugiau kaip 
prieš metus laiko įsijungė į 
„Lietuviško Balso” radijo 
programų perdavimą pranešė
jais. Džiaugėmės jų geru mo
kėjimu lietuvių kalbos ir 
dėmesiu lietuvybei. Dar dau
giau džiaugėmės sužinoję, kad 
Paulius Jankus ir Alma Lėlytė 
sukuria lietuvišką šeimą.

Rugpjūčio 29 d. Dievo Apvaiz
dos parapijoje suskambėjo 
vestuvių varpai. Bažnyčią, kaip 
per atlaidus, pripildė Lėlių ir 
Jankų šeimų giminės, artimie
ji ir draugai. Suvažiavo iš Los 
Angeles, Rochesterio, Cleve
lando, Toronto ir artimesnių 
vietų. Bažnyčioje sugaudus var
gonams, kun. Viktoras Kriščiū- 
nevičius pasitiko vestuvinę pa
lydą, žengiančią prie altoriaus. 
Iškilmingai žingsniavo pamer
gės ir pabroliai — Rasa Vesel- 
kaitė su Paulium Jurgučiu, 
Nata Zarankaitė su Darium 
Rudžiu, Alė Lelienė su Eligiju 
Lėliu, Dalė Polikaitytė su Algiu 
Rugienium, Mirga Bankaity- 
tė-Spencer su Vidu Neverausku, 
Rima Jankutė su Linu Ėringiu 
ir Rima Polikaitytė su Linu 
Orentu. Gėles nešė Lina Sirgė- 
daitė ir Aleksa Moss. Jaunąją 
Almą prie altoriaus vedė 
tėvelis, kur jos laukė sužadė
tinis Paulius. Šv. Mišias laikė 
ir vestuvines apeigas atliko 
kun. Viktoras Kriščiunevičius, 
pasakęs gražų pamokslą, pasi
džiaugęs jaunųjų parapiėčių uo
lumu ir prisiminęs, kad jam te
kę palaiminti šeimyniniam gy
venimui jaunosios tėvelius Adą 
ir Vacį Lėlius ir pakrikštyti jau
nąją Almą.

Vestuvinėse pamaldose skam
bėjusios giesmės ir muzika 
sudarė religinio koncerto įspūdį. 
„Gerasis Dieve” duetą atliko 
Antanas Polikaitis ir Vita 
Vilkienė, „O Dieve — Meilė 
amžina” atliko solo Vita 
Vilkienė, palydint fleita Rimai 
Polikaitytei. Šventas ir Dievo 
Avinėli giedojo vyrų choras, 
susidedąs iš penkių Polikaičių 
ir Vido Neverausko. „Panis An
gelicum” solo giedojo Antanas 
Polikaitis, pritariant violenčele 
Mariui Gražuliui. Vargonais 
grojo Darius Polikaitis, atlikęs 
„Hornpipe”, ir vargonais su Ri
mu Kaspučiu atlikę „Trumpet 
Tune”. Instrumentais grojo Ri
mas Kasputis — trompetė, Marius 
Gražulis — violenčele, Rima 
Polikaitytė — fleita ir Darius 
Polikaitis — gitara. Mišių 
skaitinius atliko Rita 
Giedraitienė, Giedrė Čepaitytė 
ir Kristina Zombor. Pasibaigus 
vestuvių apeigoms jaunoji Alma 
padėjo gėlių puokštę prie Mari
jos statulos.

Į povestuvinę puotą Kultūros 
centro salėje susirinko apie 400 
svečių. Jaunuosius pasitiko 
tėvai su duona, druska ir vynu. 
Laikydamiesi tradicijos pabro
liai saldainiais apibėrė svečius. 
Pokylį, vienas po kito pasikeis
dami, pravedė Vitas Sirgėdas ir 
Asta Jurgutytė. Kun. Viktorui 
Kriščiūnevičiui sukalbėjus 
maldą, prasidėjo vaišės. Jauna
vedžiams sugiedota Ilgiausių 
metų ir valio ir pakeltos šam
pano taurės. Puotos dalyviams 
buvo pristatyti jaunavedžių 
tėvai Ada ir Vacius Lėliai ir 
Danutė Jankienė, jaunojo sene
lis rašytojas Jurgis Jankus, 
jaunųjų tetos, dėdės ir krikšta
tėviai Polikaičiai Antanas ir 
Dalilė, Juozas ir Irena, Bronius 
ir Aurelija, dr. Vladas Lelis, 
Monika Vosylienė, Ona Sirgė- 
dienė, Vita Neverauskienė, 
Birutė Čepaitienė, Jonas Miku-

lionis, Kazimieras Čepaitis,
Nijolė Racevičienė, Almis
Jankus su šeima, Danutės 
Jankienės teta Ona Juodišienė 
ir pusseserė Gražina Braunienė. 
Taip pat pokylio vadovai su 
gražiu humoru ir sąmojumi pri
statė pamerges, pabrolius, pus
seseres ir pusbrolius.

Jaunąją šeimą žodžiu sveiki
no Juozas Polikaitis, Ateiti
ninkų federacijos vadas ir jauno
sios dėdė. Gailė Černiauskaitė 
ateitininkų studentų vardu jau
niesiems įteikė knygą. Jauno
sios tėvelis Vacius Lelis dukrai 
ir žentui linkėjo išlikti ištiki
mais tikėjimui, savo tautai ir 
išauginti lietuvišką šeimą. Taip 
pat jaunieji gavo sveikinimų, 
telegramomis ir laiškais. Jau
nasis Paulius Jankus, savo 
originaliame padėkos žodyje, 
pareiškė padėką tėvams, juos 
sveikinusiems, svečiams. Esąs 
laimingas turėdamas savo 
žmoną Almą, garsiosios Poli
kaičių giminės dukrą. „Audi
nio” tautinių šokių šokėjai 
įsuko jaunuosius į jų garbei 
skirtą vestuvinį šokį, o po to 
jaunieji pradėjo šokius 
tradiciniu valsu. Almos ir 
Pauliaus Jankų jungtuvių šven
tė praėjo pakilia nuotaika. 
Bažnyčioje giedojimas ir muzika 
suderinti su liturginėmis apei
gomis, o vestuvinėje puotoje jau
tėsi lietuviškų tradicijų dvasia 
ir gražus bei nuosaikus šeimy
niškas bendravimas.

Jaunieji dvi savaites praleido 
Havajuose, o grįžę vėl įsijungė 
į „Lietuviško Balso” radijo 
programą ir gražiu lietuvišku 
žodžiu paįvairino Vilniaus 
dienos minėjimą.

Jaunoji Alma Marija Lėlytė, 
baigusi St. Anne’s aukšt. 
mokyklą 1980 m. gavo stipen
diją ir Wayne State universitete 
baigė studijas fizinės terapijos 
srityje, 1985 m. gaudama baka
lauro diplomą. Dirba Macomb 
centro ligoninėje, Warren. Ji 
yra studentų ateitininkų drau
govės narė, „Audinio” tautinių 
šokių grupės šokėja, Dievo Ap
vaizdos parapijos jaunimo val
dybos narė, radijo valandėlės 
pranešėja, gieda parapijos cho
re ir dirba parapijos knygynė
lyje.

Jaunasis Paulius Jurgis Jan
kus, baigęs North Farmington 
aukšt. mokyklą, 1979 m. stu
dijavo University of Michigan 
Ann Arbor kinesiologiją ir 1987 
m. gavo bakalauro laipsnį. 
Dabar tęsia studijas Oakland 
universitete fizinės terapijos 
srityje, siekdamas magistro 
laipsnio. Jis yra Dievo Apvaiz
dos parapijos jaunimo valdybos 
narys, „Kovo” sporto klubo 
narys, radijo valandėlės 
pranešėjas, gieda parapijos 
chore ir yra lektorius, 
„Audinio” taut. šokių šokėjas ir 
Baltijos tunto paskautininkis.

Jaunieji yra vieni iš tų, kurie 
pateisina lietuvybės išlaikymo 
viltis. Stasys Garliauskas

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5996

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED REAL ESTATE

laikoma
GAILESTINGOJI SESUO (R.N.) 

Dirbti naktimis Matulaičio namuose Geras 
atlyginimas ir galimybė gyventi vietoje 
Kreiptis; Sesuo Bernadeta, Matulaitis 
Nurslng Home, Thurber Rd., Putnsm, 
Ct. 06260 arba tel. 203-928-7976.

TRUCK DRIVERS
Drivers wanted for Steel hauling in Chicago area. 
1 year experience with good safety record. Week- 
ly pay, paid vacation and full benetit package 
available H you want to be home at night and on 
weekends. call:

(1)800—348-8030, Stan.
PLEASE CALL IN ENGLISH.

MALĖ HELP 
VVANTED 

PART TIME
Weekends & holidays

PERFECT FOR
COLLEGE STUDENTS

Work 12 hrs. Sat., Sun. & holidays 
vvith additional hrs. available
COMPUTER-PRINTER

OPERATOR
Some stock vvork reųuired. 

Good salary.
Located south of Loop.

CALL LINDA: 431-6130 
MON. - FRI. 9 to 3:30

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

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZIE

776-2233 

. ——i.  m i—«

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME*

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei- , 
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600

Sewing Machine Operators
Hard vvorking sevver to do both piece vvork 
& high volume sevvlng jobs. Mušt have exp. 
Good benefits & competitive salary. All in- 
quiries to be made in person at: FLEX-MAT 
2244 S. VVestern.

REAL ESTATE

VIKTORIJOS LAIKŲ PAGAL UŽSAKY
MĄ NAMAS! Naujas 3 mieg. ant maždaug 
1 akro. Dideli kamb., formalus valgomasis 
ir salionas su židiniu. Šeimos kamb. pagrin
diniam lygyje, 2'/z prausyklos, „jacuzzi** ir 
daugelis kitų priedų — $178,000.

REIKALINGA 4 MIEGAMI? Norite virš 
akro žemės? Patinka ištisas skiepas? Tai 
šis namas yra jums! Taip pat su 2 židiniais. 
Viskas tik už $129,500.

ATIDARI APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadlenĮ 1 - 4 v. p.p.

3730 W. 63 PI. — naujas namas: 3
mieg., 1% prausykla, ištisas skiepas, ąžuo
lo kabinetai, daugelis priedų — 63 ir 
Hamlin. Apžiūrėkite dabar.

3611 W.6O PI. — 7 kamb. ir 4 dideli 
miegam, sav.; moderni virtuvė mamai; per
taisyta prausykla; 2 auto garažas; 3 kamb. 
butas pajamoms arba giminingai šeimai; 
St. Niek parapijoje; daug priedų — skubiai 
teiraukitės dabar.

No. 922 — 65 Ir Lawndale: 1 Vi aukšto
namas mamai. 5 kamb. ir 2 mieg. 1-mam 
aukšte su gražia kabinetų virtuve ir 
moderniška prausykla. 3 kamb. butas vir
šuj giminingai šeimai arba pajamoms; išti
sas skiepas; alum. papuošimas; naujas sto
gas ir elektra; centrinis vėsintuvas; 2 auto 
su atidarymu garažas; daug priedų — 65-ta 
ir Lavvndale. Apžiūrėkite dabar)

No. 926 —64 Ir Lavvndale: 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkaltas TV kamb arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais
ti kiemas, 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lavvndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite — skambinkite dabar.

Olsick & Co. Realtors 
11HO State St., I.emnnt, KL 
3557-7100

FOR RENT

BRIGHTON PARKE
Išnuomojamas 4 kamb. butas; 1-mam 
aukšte, apšildomas, suaugusiems be 
gyvuliukų. Skambinti

847-4571

NAMŲ APŠILDYMAS
Išvalau, taisau visų rūšių šildymų 
pečius ir „space heaters". Turiu 
visas atsargines dalis.

A. BANYS 
447-8806

AUKURU tr ALTORIAI

un G Kijauskui įteikia 1000 dol. kulturininko-visuomenininko premiją, 
kairės: kun. G. Kijauskas, inž. R. Bublys ir J. Stempužis.

Niintr VI. Bacevičiaus

STAN BALZEKAS, Ltd.
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERWYN 
312-788-5700

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS
32O8’/a VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654

SAAB CONVERTIBLE 
IN STOCK NOW!

Immediate Delivery $27,115.

V.T. ELECTRIC CO.
Licensed, Insured — Bonded

436-6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. < '
Vytautas Taras

j
ELEKTROS 

{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir

bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai.

655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Naujas tautiniais metmenimis religi
niais ataudais poezijos rinkinys Lietu
vos Krikšto sukakčiai atžymėti.

Knyga gauname DRAUGE. Kaina 
— $5.00, su persiuntimu — $6.25 — 
Illinois gyventojai moka $6.65.

ANATOLIJUS KAIRYS

No. 934 - 67 Ir Lawndale: 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m, 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2’A auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite.

No. 938 — 63 A SI. Louis: 2 butų mūri
nis namas su 6 kamb. ir 3 mieg. kiekvienam 
bute; didelis sklypas su šoniniu įvažiavimu 
į 2 auto garžą turintį tepalui duobę; ištisas 
skiepas su virtuve sav.; daugelis gėlių ir 
priedų — 63-čia ir St. Louis. Skambinkite 
dabar.

No. 956 — Pravažiuokite 6106 So. Sacra- 
mento, bet netrukdykite. 2 butų mūrinis 
namas su 6 kamb., 3 mieg. t-mam aukšte 
ir gražus 2 mieg. butas 2-tram; ištisas skie
pas; 2 auto garažas; atskiras apšildymas; 
nauji nuo sienos iki sienos kilimai; visur 
išdažyta; geram stovyje. Paskubėkite pir
mi paskambinti.

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai . jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar.

O’BRIEN FAMILY REALTY 
TaI. — 434-7100

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

284-1900

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

NEW CONSTRUCTION — OAK LAWN 
OPEN HOUSE 
Sunday 12-4

9440-44 So. McVicker — 2 deluxe bl- 
levele: full bsmt; 3 baths; Ige bdrms; elose 
to shopping-schools-transp.; 588-6416 
after 5 p.m.

MARGUETTE PARKE 
69-ta Ir Rockvvell apylinkėje par 
duodamas namas. Skambinti po 6 vai 
vakaro

(219) 872-2578



Spalio 25 d., sekmadienį, 3 vaL p.p., dalyvaujant vysk. Vincentui 
Brizgiui, jubiliatas t. Jonas Borevičius, S.J., koncelebruos šv. Mišias 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Mišių metu giedos solistai Margarita ir Vaclo
vas Momkai, vargonais palydint muz. Dariui Lapinskui, pamokslą 
sakys kun. Pranas Garšva, MIC.

Salėje pagrindinę kalbą pasakys dr. Petras Kisielius, meninę dalį atliks sol. 
Jonas Vaznelis, akompanuojant muz. Dariui Lapinskui. Programos pravedėjas 
— sol. Stasys Baras.

Po to karšta vakarienė.
Visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti ir apie tai pranešti Vaclovui 

Momkui 925-6193. Kaina asmeniui 17.50 dol.

Sol. Laima Stepaitienė (vidury) su Vasario 16 gimnazijos mokiniais po koncer
to Šveicarijoje.

LIETUVIAI FLORIDOJE

įx
j

Ii ĮLJAbJft a

S1 i ' *L I i’v* f ‘BU B (lai
■ • ■ J

■ 1' ž j1
f 11 11 F w ‘

Daytona Beach, Fla.

SIETYNAS RUOŠIASI 
MINĖJIMUI

Daytona* Beach ir apylinkių 
lietuvių kolonijos choras Sie
tynas po vasaros atostogų pra
dėjo sparčiai ruoštis Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
minėjimui, kuris įvyks gruodžio 
12-13 d. Prince of Peace ka
talikų bažnyčioje, Ormond 
Beach. Chorui vadovauja 
muzikas Antanas Skridulis. Sie
tynas savo repertuare jau turi 
nemaža gražių lietuviškų gies
mių, kuriomis praturtinamos 
lietuviškos pamaldos ir lietuvių 
kompozitorių dainų, kuriomis 
gėrimės įvairiomis progomis 
klubo ruošiamuose renginiuose. 
Šiam jubiliejui Sietynas yra 
numatęs naujų giesmių ir dainų 
repertuarą.

Minėjimą ruošia specialus 
komitetas, kuriam vadovauja 
dr. Vytautas Majauskas. Ruošos 
darbai suintensyvės, dabar iš 
šiaurės po ilgų atostogų su
grįžus pačiam pirmininkui. 
Pirmininkas ir komitetas rūpi
nasi, kad šis jubiliejus praeitų 
kuo iškilmingiau. Minėjime 
dalyvaus lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis ir Orlando 
arkivyskupas Thomas J. Grady.

Be iškilmingų pamaldų, dar 
yra numatyta ir kiti kultūriniai 
su minėjimu susiję renginiai.

UNGURIŲ GEGUŽINĖ

Nemažas būrys kaimynų ir 
artimųjų bičiulių spalio 3 d. 
suvažiavo į gražią Sofijos ir An
tano Kalvaičių sodybą smagiai 
praleisti šeštadienio popietę — 
ungurių gegužinę, kaip 
malonus šeimininkas Antanas 
šį susibėgimą pavadino.

Sofija ir Antanas Kalvaičiai 
yra entuziastingi žuvautojai, o 
ypač specialistai gaudyti ir 
išrūkyti bei paruošti svečiams 
ungurius. Todėl ir šioje ungurių 
gegužinėje vyravo skanūs ungu
riai ir kiti žuvies patiekalai, 
nepamirštant ir kitų skaniųjų 
valgių.

Svečių tarpe buvo malonu su
tikti net trejetą svečių ir iš tėvy
nės, su kuriais buvo malonu 
pasikeisti atvirais, nuoširdžiais 
pokalbiais. Malonioje sodybos 
aplinkoje, pavėsiuose, besivai- 
šindami svečiai, kaip paprastai 
pasidalino šios kolonijos išgyve
nimais, kultūrinėmis ap

raiškomis. Sofija ir Antanas 
Kalvaičiai čia įsikūrė prieš šeše- 
rius metus. Anksčiau yra 
gyvenę Kalifornijoje, Hot 
Springs, Ark. Tai labai darbštūs 
ir sumanūs žmonės. Vertėsi 
namų statybomis ir užsitikrino 
gražų gyvenimą. Yra aktyvūs 
klubo nariai, visada dosniai pa
remia mūsų bendrinių veiksnių 
veiklą ir lietuviškąją spaudą, 
šalpą bei klubo pastangas. 
Antanas šį pavasarį Atlante su
gavo didžiausią bešą ir buvo 
pripažintas pirmaujančiu 
žuvautoju.

GOLFININKAI 
SVEIKINA MYKOLĄ

Šioje kolonijoje turime nedi
delį, bet entuziastiškai nusitei
kusį golfininkų būrelį. Jų tarpe 
vienų iš gerųjų žaidėjų Mykolą 
Jagutį, kurio vardadienis rug
sėjo 29 d. Ir šįmet Mykolas 
visus golfininkus pakviečia į 
gražiuosius golfo laukus ben
drom žaidynėm, o po jų į golfo 
klubą šauniai vakarienei, ku
rioje dalyvavo antrosios golfi
ninkų pusės bei Amalijos ir 
Mykolo Jagučių kaimynai.

Mielam Mykolui golfininkai 
išreiškė geriausius linkėjimus, 
siekiant geriausių rezultatų 
golfo lauke, o jo gyvenimo paly
dovei Amalijai už vaišingumą.

Jagučiai yra aktyvūs šios ko
lonijos nariai. Amalija, turinti 
gražų sopraną, dainuoja Sie
tyne. Niekada neatsisako savo 
stambesne auka paremti klubo 
veiklą, lietuviškąją spaudą, Lie
tuvių operą, fondus. Yra Mažo
sios Lietuvos fondo organizato
riai, pirmieji rėmėjai-steigėjai, 
įnešę į fondą 3000 dol.

Golfininkai džiaugiamės turė
dami Mykolą savo tarpe ne tik 
kaip gerą žaidėją, bet ir 
organizatorių.

SUGRĮŽTA DAILININKAS

Daytona Beach kaimynai — 
St. Petersburgo Lietuvių klubas 
ruošia dail. Juozo Sodaičio 
dailės darbų parodą, kuri bus 
lapkričio 13-14 d. klubo pa
talpose. Paroda kaip tik sutam
pa su JAV LB Tarybos suvažia
vimu. Parodos aptarimas ir 
supažindinimas su dailininku ir 
jo kūryba numatomama sekma
dienį, po klubo pietų.

Parodai artėjant dail. Juozo ir 
Aldonos Sodaičių namuose 
būrelis jų artimųjų turėjo progos 
spalio 4 d. arčiau susipažinti su

OLEGO TRUCHANO PASAULIS
Penkiolikos metų tragiškos 

Olego Truchano mirties minėjimas
(Pabaiga)

Gamtos foto mene Truchanas 
pasiekė tobulumo, šimtai jo 
aukštos vertės darbų, daugelis 
premijuotų, jau buvo veik 
paruošti išvysti pasaulį, 
surinkti į vieną didelį foto meno 
leidinį. Deja, šis jo būsimas 
triumfas staiga pasikeitė į vieną 
iš didžiausių jo gyvenime 
nelaimių. Jo paties rankomis 
statytas namas kartu su jo stu
dija, pripildyta knygomis, 
užrašais, čartomis, skaidrėmis 
ir tūkstančiais fotografijų, 
įskaitant ir rinkinį, paruoštą 
albumui, veik visi jo 15 metų 
darbo vaisiai per valandą buvo 
didžiojo gaisro sunaikinti. Ši 
pabaisa taip pat nusinešė ir 
1500 Hobarto namų ir 62 
gyvybes.

Vienas iš Truchano paminėti
nų triumfų yra jo nuostabus 
įkopimas į sunkiai prieinamą 
kalną — Federation Peak. Tai 
pirmą kartą buvo pasiekta 
vienišo alpinisto. Ši jo solo 
ekspedicija truko jam 28 dienas. 
Be pagelbininkų, be ypatingų 
kalnų lipimo priemonių. Apsi
ginklavęs su savo foto aparatu 
ir 70-ties svarų kroviniu ant 
nugaros, šis titnago kietumo 
lietuvis iškeliavo. Iškeliavo 
ramus, pasiruošęs kovai nors ir 
su žavinga, bet nepastovia ir 
dažnai audringa ir žiauria 
Tasmanijos gamta. Laimė buvo 
jo pusėje. Ši dramatiška kelionė

dailininko naujais darbais. Dail. 
Juozas Sodaitis turi savo išskir
tinai įdomų braižą. Kūriniuose 
atspindi lietuvių tautos tau
tosaka, padavimai, mitai. Nau
juose darbuose vyrauja lietuviš
koji buitis. Parodoje dailininkas 
numato eksponuoti apie tris
dešimt darbų. Jis su savo kūry
bos darbais į St. Petersburgą su
grįžtą antrą kartą. Pirmoji jo 
darbų paroda buvo suruošta 
1980 metais ir praėjo su dideliu 
pasisekimu. Dail. Juozas Sodai
tis darbštus, kūrybingas yra su- 
ruošęs. praeityje daugelyje lie
tuvių kolonijų savo darbų pa
rodas, turėjusias gerą pa
sisekimą bei spaudos įverti
nimą.

Jurgis Janušaitis

Tai naujas poezijos rinkinys, kuris 
Krikšto sukakties poetinėje plotmėje 
liečia senosios lietuvių kultūros ir 
krikščionybės santykį mūsų pačių 
dvasioje.

Knygą išleido Ateities literatūros fon
das. Leidinys jau gaunamas ir 
„Drauge”. Jo kaina — 8 dol., su per
siuntimu — 9.25 dol.; Illinois gy
ventojai dar prideda 64 centus 
mokesčių. k

ALGIRDAS NAKAS

pavyko. Olegas buvo sutiktas su 
ovacijomis. Netrukus jis jau su 
draugu vėl išsiruošė į šį taikinį. 
Tikslas — surasti naujų leng- 
vensių kelių tos srities ty
rinėjimui ir į tą viršūnę 
kopimams. Tikslą pasiekė, bet 
grįždami buvo užklupti žiau
rios audros ir tik stebuklingai 
pavyko išlikti gyviems. Jo drau
gas jau buvo be sąmonės. 
Truchanui, sukaupus visus savo 
energijos rezervus, pavyko 
abiems išsigelbėti. Lengvesnio 
kelio į Federation Peak nesu
rado.

Kada Olegas uždirbo duoną 
savo keturių narių šeimai, 
neaišku, mažai apie tai žinoma, 
lyg tai ir būtų mažai svarbus 
užsiėmimas jo gyvenime. Liku
sį nuo jo kelionių laiką jis su
naudodavo paskaitoms įvairiose 
mokyklose bei organizacijose, 
rodydamas skaidres, gamtos 
foto nuotraukas bei agituoda
mas kovoti prieš gamtos 
žlugdymą. Pagaliau Olego 
veikla, jo dideli darbai ir nuo
pelnai gamtos tyrinėjime ir ap
saugoje susilaukė viešo ir konk
retaus įvertinimo, jį pakviečiant 
profesoriaus postui naujai 
kuriamai kolegijai, kurios 
tikslas buvo ruošti mokytojus, 
gamtos santykių su žmogumi 
studijose. Po daugelio metų jo 
nelengvos veiklos pilnos ne tik 
triumfų, bet ir ironijomis per
sunktų bei tragiškų išgyve
nimų, Olegas jautėsi kiek pa
vargęs. Pribrendo jam laikas 
dalintis savo patyrimais, 
skleisti savo idėjas akademinėje 
plotmėje. Truchanas su dideliu 
entuziazmu priėmė jam ski-f 
riamą postą. Deja, taip nebuvo

Mylimai motinai

A.tA.
MARIJAI GRIGAITIENEI

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą ALBINUI 
GRIGAIČIUI ir jo šeimai.

Albinas ir Ona Krakaičiai 
Bronius Krakaitis 
Marytė ir Vacys Salikliai

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNŪS

2533 VVest 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108

PASSBOOK 
SAVINGS.
thi best way to ulartyl

id And 
Cca^undad 

Q u • r t e r I y

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60008
Pbtar Kazanauakaa, Praa. Tel.: 847-7747
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lemta. Už keletos savaičių aukš
tesnio autoriteto jam buvo skir
tas kitas gal svarbesnis postas. 
Postas tapti legendariniu pavyz
džiu ateities kartoms, rodant 
kaip reikia vertinti, ginti ir my
lėti fantastinį Dievo stebuklą 
— gamtą. Olegas, lyg ir nujaus
damas šią paskirtį, skubėjo į jo 
labiausiai mylėtą Gordon River 
Basin, kad spėtų su foto aparatu 
užfiksuoti ir palikti naujoms 
kartoms gėrėtis fantastiniu šios 
vietovės grožiu ir paliudyti 
begėdišką šios kartos nusikal
timą tą grožį sunaikinus.

Pirmykščių jo trisdešimties 
ekspedicijų Gordon River Basin 
nuotraukos buvo sunaikintos di- 
džiajame gaisre. Tai buvo 
paskutinė Truchano ekspedi
cija, tačiau iš jos meniškų 
nuotraukų bei skaidrių jau 
nebeparnešė. Iki šiol Olegas 
būdavo kviečiamas kaip tinka
miausias dingusiųjų ieškotojas 
ir gelbėtojas. Šį kartą šimtai 
prityrusių ieškojo Olego. Po 
trijų dienų, tik pasitelkus 
daugybę kranų ir traktorių, tik 
nuleidus upės vandenį, pada
rant laikiną užtvanką, didžiojo 
tyrinėtojo lavonas buvo rastas, 
apsiglėbęs paskendusį medį. Jis 
lyg liudijo jo besąlyginę meilę 
gamtai.

Liko jo mokinė ir talkininkė 
žmona Melva ir vaikai Niko- 
las, Anita ir Rima. „The World 
of Olegas Truchanas” auto
rius šį paminklinį leidinį baigia: 
jis buvo sunaikintas, paprastu 
biblinių išsireiškimu, dviejų 
elementų — ugnies ir vandens 
penkerių metų laikotarpyje ap
silankius šiems dviems bai
siems svečiams. Jis dingo upėje, 
kurią jis desperatiškai bandė 
išgelbėti. Klasiška mitologija

see us for
financing. 

AT OUR IQW RATO
VVITH RfPAVMFNT 

TO FIT YOUR INCOMt

INSURED

neturi stipresnių pavyzdžių, 
kaip šito nepaperkamo žmogaus 
dramos, kuris pavirsta į 
legendą.

Rašančio pastaba. Jaučiuosi 
tik trumpai atskleidęs šio 
nepaprasto žmogaus veiklą, jo 
charakterį, talentus ir idėjas.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ligos 
1987 m. spalio 14 d., 2 vai. p.p. mirė

A.tA.
KAPITONAS 

PRANAS ŽITKUS
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Pasiliko dideliame liūdesyje žmona Janina, marti Halina 

ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietuvoje, Anglijoje ir 
Amerikoje.

Velionis buvo a.a. Edvvardo Žitkaus tėvas.
Priklausė LKVS ramovei Chicagos skyriui.
Kūnas pašarvotas penktadienį nuo 3 iki 9 v.v. Petkaus 

Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 17 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę žmona, marti ir kiti giminės.

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

GAIDAS—DAIMID
E Ų D E I K I S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

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

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

Telefonas — 523-0440

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

VASAITIS — BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Kiek skirtingus polinkiais ti
pingam lietuvio būdui. Daugiau 
besidomintiems šia asmenybe 
kondensuotą jo veiklą ir jo 
rinktinius meniškus foto darbus 
galima rasti jo memorialinėje 
knygoje: The World of Olegas 
Truchanas (140 psl. su 44 jo foto 
darbais).



6 DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. spalio mėn. 16 d.

x Kun. dr. Antanas Paskųs
Lietuvos krikščionybės 
jubiliejinėje akademijoje Chica
goje skaitys paskaitą tema „Į ką 
mus kviečia tautos krikštas”.

x Sol. Laima Stepaitienė,
vargonais palydint Manigirdui 
Motekaičiui, atliks religinės 
muzikos koncertą Nekalto Pra
sidėjimo Marijos seselių rėmėjų 
suvažiavimo proga Putnamo 
vienuolyno bažnyčioje spalio 25 
d. Programoje lietuvių ir tarp
tautinių kompozitorių kūriniai 
sopranui ir vargonams.

x LB Vid. Vak. apygardos 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
B. A. Vindašienė, ruošia smul
kių daiktų laimėjimą lapkričio 
8 d. Jaunimo centro vestibiuly 
prie PLB būstinės. LB apy
linkės labai prašomos parinkti 
tinkamų fantų savo vietovėse, ir 
jei galima, nuvežti į 7254 So. 
Sacramento Avė. L. ir O. 
Šimaičiai maloniai sutiko tuos 
daiktelius pagloboti.

x Sol. Jonas Vaznelis atliks 
meninę programą kun. J. Bo
re vičiaus pagerbime spalio 25 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Solistui akompanuos muz. Da
rius Lapinskas. Programą pra
ves sol. Stasys Baras.

x Dail. Viktutės Venclovai-
tės grafikos darbų paroda bus 
„Ateities” akademinio savait
galio metu. Parodos atidarymas 
yra 10 v.r. sekmadienį, lapkri
čio 1 d., Ateitininkų namų apa
tinėje salėje. Akademinis sa
vaitgalis įvyksta spalio 30 - 
lapkričio 1 d.

x Eufemija Cibienė buvo iš 
New Yorko atvykusi į Chicagą, 
dalyvavo savo artimų draugų 
dr. Loretos Stončiūtės su dr. Vy
teniu Grybausku vestuvėse ir 
aplankė savo gimines ir drau
gus. Izabelės Stončienės lydima, 
ji aplankė „Draugą”, susipažino 
su lietuviškos spaudos darbais 
ir įsigijo jai reikalingų leidinių.

x Ona Kartanas, Omaha, 
Nebraska, pratęsė „Draugo” 
prenumeratą, pridėjo 30 dol. 
dienraščio paramai, grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. O. Kartaną įrašome į gar
bės skaitytojų sąrašą, o už 
mielas aukas labai dėkojame.

x Petras Miliauskas iš Chi
cagos, III., atsiuntė čekį už dvi 
prenumeratas, grąžino laimė
jimų šakneles su 10 dol. auka. 
Labai dėkojame.

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: 1,000 dol. Kazimieras Sapet- 
ka, 500 dol. Klemensas ir Sta
sė Martinkai, po 100 dol. 
Henrikas ir Genovaitė Bitėnai, 
Juozas Blažys, Bronius ir Jad
vyga Jankauskai, Jurgis ir 
Regina Mikailai, Juozas 
Skomantas, Petronėlė Sta- 
niškienė. Prašome aukas siųsti 
ir sidabrinio jubiliejaus pokyliui 
bilietus įsigyti LF būstinėje — 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629.

(sk.)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki'e
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169.

(sk.)

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Ine., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916.

(sk.)

x Toronto „Gintaro” vado
vai Karasiejai buvo atskridę į 
Milwaukee, WI, posėdžiams su 
International Institute of 
Wisconsin vadovybe spalio 9 d. 
Posėdyje dalyvavo šiaurinio Il
linois ir pietinio Wisconsin 
grupės „Klumpės” vadovai Sta
sys ir Giedrė Milašiai ir Lemon
to „Spindulio” grupės vadovė 
Rasa Soliūnaitė-Poskočimienė. 
„Gintaras” pasirodys specialioje 
programoje tautybių festivalyje 
Milwaukee. Lapkričio 21 d. tau
tybių festivalyje lietuviai bus 
pagerbtoji etninė grupė.

x Dail. Prano Gailiaus pa
roda bus atidaroma Ateitininkų 
namuose, sekmadienį, spalio 25 
d. tuojau po 11 vai. Mišių. Pa
roda vyks dar ir lapkričio 1 d. 
Akademinio Ateities savait
galio metu.

x Akt. Ona ir rašyt. An
drius Mironai, iš Floridos atvy
kę į Chicagoje pereitą šeštadienį 
dr. Vyteno Grybausko su dr. 
Loreta Stončiūte vestuves, 
Chicagoje pasiliko pas gimines 
iki ateinančios savaitės. Ta pro
ga jie aplankė „Draugo” 
redakciją ir pasitarė dėl spaus
dinimo Liet. Tautinės sąjungos 
suvažiavimo ateinančiais me
tais Dainavoje programos.

x Chicagos lietuviams or
ganizuojama autobusu ekskur
sija į Tautybių festivalį, (Holi
day Folk Fair) Milwaukee, 
Wisconsin, lapkričio 22 d. Iš
važiuojama iš Mąrąuette Parko 
nuo 69-tos ir Washtenaw kam
po 8 vai. ryto. Kaina asmeniui 
15 dol. (abi pusės). Vietos 
ribotos, taigi nedelsiant regist
ruokitės iki lapkričio 8 d. tel.: 
312-257-2558. Ekskursiją ruošia 
Lietuvių Moterų klubų federa
cijos Chicagos skyriaus Jau
nimo sekcija.

x Ewald Radavich iš Chica
gos, III., pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams, pridėjo 25 
dol. dienraščio palaikymui, 5 
dol. už kalendorių, 5 dol. už 
kalėdines korteles, grąžino 
laimėjimų šakneles taip pat su 
5 dol. auka. E. Radavich 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už mielą paramą labai 
dėkojame.

x Br. Andriukaitis, New
Buffalo, Mich., pratęsė „Drau
go” prenumeratą su 20 dol. 
auka, grąžino laimėjmų šakne
les su 10 dol. auka. Br. 
Andriukaitį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
tariame nuoširdų ačiū. Tiesa, 
Andriukaitis savo laiške nusi
skundžia blogu pašto patarna
vimu: „Esame labai skriaudžia
mi pašto įstaigų, laikraščio pri
statymu. Kai jų geras ūpas pasi
taiko, tai gauname sekančios 
dienos „Draugą”, bet kartais 
gauname ir po savaitės arba 5 
numerius iš karto, arba 
dingsta”...

x A.a. dantų gyd. Rožės 
Tijūnienės-Paurytės, mirusios 
1975 m. spalio 18 d., dvylikos 
metų mirties liūdnai sukakčiai 
paminėti, už jos ir sūnaus Vy
tauto sielą, bus atnašaujamos 
šv. Mišios šį sekmadienį, spalio 
18 d. 11:15 vai. ryto, Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Nuoširdžiai 
prašoma artimųjų, pažįstamų 
dalyvauti bendroje maldoje, kur 
bus prisiminta ir pagerbta 
velionė. Po pamaldų įvyks nuo 
senų laikų rengiama agapė — 
pasivaišinimas ir pabendra
vimas Jaunimo c. kavinėje.

J. Tijūnas 
(sk.)

x Korp. Giedra globoja 
kriauklių darbų parodą Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Marcelės Rudaitienės kūri
nius bus galima matyti spalio 
23-25 dienomis — penktad. 6 
v.v. - 9 v.v., šeštad. 9 v.r. - 2 v. 
p.p. ir 6 v.v. - 9 v.v., sekmad. 9 
v.r. - 3 v. p.p.

(sk.)

Onos Jameikienės iš Floridos atsiųstus megztus drabužius modeliavo šios
trys. Iš kairės: Nijolė Zolloto, Gintarė Kižytė ir Giedrė Mereckienė spalio
11d. Jaunimo centre. x, . , , ...Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

RUOŠIAMA ĮDOMI 
PARODA

Šį rudenį, kaip ir kitais me
tais, nestinga Chicagoje įvai
riausių lietuviškų renginių, tad 
nenuostabu, kad ir lietuviškasis 
Jaunimo centras plačiai atidarė 
duris renginiams. Rugsėjo ir 
spalio mėnesiais jų turėjome jau 
nemažai, o artimiausiame šio 
mėnesio trijų dienų savaitgalyje 
bus įdomios dvi parodos ir 
sukaktuviniai pokyliai.

Šiomis dienomis sužinojau,

x Immaculata, Putnam, 
Conn., grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. „Draugo” 
stiprinimui. Nuoširdus ačiū už 
mielą auką.

x Balzekas Museum of 
Lithuanian Culture, 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago, Ilk, 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo ir 20 dol. auką „Draugo” 
paramai. Nuoširdus ačiū.

x Komp. J. Stanton-Stan- 
kūnas, Elizabeth, N.J., buvo 
atvykęs į Chicagą, lankėsi 
„Draugo” administracijoje - ir 
susitarė dėl platinimo jo trijų 
atskirų išleistų muzikinių 
leidinių: Dainų gijos, Chorams 
dainos ir Lietuvių liaudies 
dainos. Kiekvienas leidinys su 
persiuntimu kainuoja po 6.50 
dol. ir galima gauti „Drauge”.

x Oskaras Kremeris, La
Grange Park, Ilk, Edvardas 
Ziausys, Amsterdam, N.Y., pra
tęsdami „Draugo” prenumera
tą vieneriems metams, kiekvie
nas pridėjo po 15 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

x Muz. Stasys Sližys, Dear- 
born, Mich., „Draugo” artimas 
bendradarbis, Jonas Stočkus, 
Chicago, Ilk, įvairiomis pro
gomis atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Labai dėkojame.

x V. Lumbis, Pomivo, Kana
da, išvykdamas į šiltesnį klima
tą St. Petersburg, Fla., atsiuntė 
10 dol. auką ir kartu prašė 
siuntinėti „Draugą” nauju 
adresu. Ta proga visam „Drau
go” štabui siunčia nuoširdžius 
linkėjimus. Ačiū už viską.

x Marija Polteraitienė,
Detroit, Mich., išvyko ilgesnių 
atostogų į St. Petersburg Beach, 
Fla., o „Draugo” siuntinėjimo 
adreso pasikeitimo proga pri
dėjo ir 10 dol. auką. Dėkojame.

Dail. Marcelė Rudaitienė

kad iš Floridos Miami Beach, 
kur nuolat gyvena, yra atvykusi 
į Chicagą daugeliui pažįstama 
Marcelė Rudaitienė ir atsi
vežusi daugelį savo meniškų 
darbų, sukurtų iš jūros kriauk
lių. Užsukau į jos namus Mar- 
ąuette Parke pasikalbėti. Jos 
bute ant sienų ir ant grindų 
beveik netelpa atsivežtieji dar
bai, kur reikėtų gal dviejų dienų 
viską apžiūrėti. Labai miela ir 
judri šeimininkė vedžioja po 
kambarius ne vaikščiodama, lyg 
bėgiodama, tarsi skraidydama 
tarp savo darbų. Šitų darbų pa
roda ir įvyks spalio 24 ir 25 die
nomis Jaunimo centro mažojo
je salėje. Parodą globoja Chica
gos ateitininkės-sendraugės ir 
Korp! Giedra.

Marcelė Rudaitienė iš profe
sijos gailestingoji sesuo. Ameri
kos ligoninėse išdirbo 15 metų. 
Šio meno išmoko pati viena ato
stogų ar laisvalaikio metu ir 
jau 18 metų dirba be sustojimo 
savo malonumui. Kai šeima įsi
gijo vasarnamį Michianoje prie 
Michigan ežero, ji pradėjo rinkti 
iš ežero išplautus spalvotus 
akmenėlius, juos klijuoti ant 
molinių vazų ar kartono, vaiz
duodama grybus, vaisius ar or
namentus. Tai ir buvo mokslo 
pradžia. Vėliau, kai šeima pra
dėjo atostogauti Floridoje, o dar 
vėliau, kai įsigijo ten vasarnamį 
Miami Beach, ji pradėjo rinkti 
pajūryje kriaukles išplautas iš 
vandenyno. Ypatingai po aud
ros jų daug išplauna, tačiau 
reikia skubėti, nes supuola ir 
daugiau entuziastų rinkėjų, su 
kuriais tenka kartais „lobiu” 
dalintis — net įsiveliant į 
ginčus: kas pirmas pamatė 
kriauklę... Kriauklių yra įvairių 
formų, dydžių, spalvų. Yra tiek 
mažų, kad tik su pincetu gali 
paimti. Taip pat ir akmenėlių 
yra įvairių spalvų ir dydžių. 
Kriauklės ir akmenėliai yra jos

darbams pagrindinė medžiaga. 
Nemažai tenka nusipirkti spe
cialiose krautuvėse, nes jų 
atvežama iš viso pasaulio van
denynų. Deja, jos yra gana bran
gios, todėl daugiausiai pati 
renka. Net atostogaudama Eu
ropoje Viduržemio jūros pakran
tėse Ispanijoje ar Portugalijoje 
daug yra prisirinkusi. Taip pat 
nemažai yra atsivežusi iš Lie
tuvos nuo Baltijos krantų. 
Surinktas kriaukles paruošti 
tolimesniam kūrybiniam darbui 
užima daug laiko, nes jas reikia 
„dezinfikuoti”, t.y. išvalyti 
viduje esantį dumblą, purvą ar 
sukietėjusį smėlį. Nei kriauk
lėms, nei akmenėliams jokių 
spalvinių dažų nenaudoja — vi
sas spalvingumas yra gamtos 
sukurtas.

Įdomu, kaip kriauklės tech
niškai paverčiamos meniškomis 
gėlėmis? Tai esąs ilgas ir 
kruopštus darbas, surištas su 
kantrybe, skonio pajautimu, 
savo fantazijos ir pastangų dėka 
realizuojamas. Pirmiausiai pa
ruošiamas fonas iš kartoninio 
popieriaus arba medžio lentos 
įvairių formatų: kvadrato, ke
turkampio, ovalo ar skritulio 
formos, vienus apklijuojant 
drobe, kitus nudažant norima 
spalva. Ant tokio fono ir prade
dama kurti norimas vaizdas. 
Autorė nenaudoja jokio išanks
tinio piešinio. Kompoziciją 
kuria „iš akies” klijuodama ant 
fono kriaukles ar akmenėlius 
specialiais klijais. Jos kompozi
cijose beveik vyraujantis moty
vas — gėlės („korsažai”, puokš
tės ar vaisiai). Mačiau padary
tus du buketus gal po 3 pėdas 
aukščio be jokio fono apklijuo
tomis kriauklėmis.aplink vaiz
duojant gal šimtus žiedų ir lapų.

Marcelė Rudaitienė savo šios 
rūšies dirbinių turėjo jau šešias 
parodas: tris Miami Beach, Flo
ridoje, ir tris Chicagoje. Buvo 
kviečiama ir į kitus miestus su 
parodomis, bet dėl sunkumo 
pervežti eksponatus teko atsi
sakyti. Visos parodos spaudoje 
buvo plačiai ir teigiamai apra
šytos ir daug darbų išparduota. 
Taip pat nemažai darbų yra 
padovanojusi draugams ar or
ganizacijoms. Šiemetinė paroda 
Chicagoje jau yra ketvirta. Ji 
bus taip pat gausi eksponatais 
ir naujumu.

Jos vyras a.a. dr. Zigmas Ru
daitis po ilgos ligos mirė 1976 
metais. Liko dvi dukterys Genė 
Kulikauskienė ir Raminta Mar- 
chertienė bei sūnus Rimantas 
Rudaitis — visi su šeimomis. 
Dažnai motiną našlę lanko 
vaikai ir dažnai padeda suruoš
ti jos darbų parodas.

ARGENTINOJE

— A. a. Vincas Grigaitis, 82 
metų amžiaus, mirė rugpjūčio 
11 d. Buenos Aires mieste. 
Velionis buvo gimęs Raginėnų 
km., Šeduvos vlsč., Panevėžio 
apskr. Savo gyvenime Argen
tinoje jis buvo veiklus visose 
lietuviškose srityse ir visose 
draugijose. Ypač jis daug pa
stangų ir darbo įdėjo steigiant 
Lietuvių Senelių židinį, kurio 
vadovybėje buvo ilgesnį laiką. 
Nuliūdime liko duktė Adelė su 
vyru Dionyzu Ričardu Jusiuliu 
ir jau suaugusia šeima. Taip pat 
Kanadoje prieš kelerius metus 
mirė jo brolis kun. Izidorius. 
Velionis paliko gražius visų at
siminimus, daug giminių Ar
gentinoje ir ok. Lietuvoje.

— A. a. Ona Baublytė Savic
kienė, 59 metų amžiaus, stai
giai mirė rugpjūčio 19 d. Ji buvo 
gimusi Perlojos miestelyje, 
Varėnos valsč., Alytaus apskr. 
Argentinoje gyveno nuo 1958 m. 
Su savo vyru Paulium išaugino 
dukterį adv. Marią Aną ir sūnų 
Danielių. Nuliūdime liko vyras 
Paulius, duktė ir sūnus, sesuo 
su vyru Stasė Godienė Urugva
juje, uošvė Joana Stacevičiūtė 
Savickienė, svainė Ona Savic
kaitė. Palaidota Avellanedos 
kapinėse.

— A. a. Andrius Sinke
vičius, 90 metų amžiaus, mirė 
rugpjūčio mėn. Palaidotas Cha- 
darita kapinėse Buenos Aires.

— A. a. Bronislvava Preik- 
šiūtė Petrauskienė mirė 
rugpjūčio 12 d. Buenos Aires 
mieste. Liūdesy liko vyras

Asta ir Gintarė Kižytės modeliavo sukneles Putnamo seselių rėmėjų surengoje 
madų parodoje spalio 11d.

Nuotr. J. Tamulaičio

IŠARTI IR TOL!

Marcelės Rudaitienės sukurtas iš 
jūros kriauklių kūrinys.

Į šią savo darbų parodą spalio 
24 ir 25 dienomis Jaunimo cen
tre ji nuoširdžiai kviečia Chica
gos ir apylinkių lietuvius.

J. Paštukas

Kleopas, dukterys Luisą ir
Ganė. Palaidota Flores 
kapinėse.

— A. a. Stefanija V iz genytė 
Jančienė-Šišlauskienė mirė 
rugpjūčio 20 d. Berisso mieste. 
Velionė buvo gimusi 1909 m. 
balandžio 18 d. Blogaviškiuose, 
Ukmergės apskr. Argentinoje 
gyveno nuo 1929 m. Pirma buvo 
ištekėjusi už Jančiaus, su ku
riuo išaugino ir išmokslino 
dukterį Amandą Zurmą, dabar 
su šeima. Likusi našlė ištekėjo 
už Jurgio Šišlausko. Buvo veikli 
„Mindaugo” draugijos narė. 
Nuliūdime liko vyras, duktė ir 
sūnūs su anūkais.

— A. a. Veronika Saltony- 
tė Rakutienė, 78 metų 
amžiaus, mirė rugpjūčio 21 d. 
Rosario mieste. Buvo gimusi 
1908 m. Utenos apskr. Buvo 
veikli lietuviškoje veikloje ir 
uoliai remdavo visus lietu
viškus reikalus. Nuliūdime liko 
duktė Hilda Lukošienė su šeima 
ir daug giminių bei draugų. 
Palaidota iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios Gub. Galvez kapi
nėse. Jos gailisi ne tik giminės, 
bet ir Rosario Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė, nes ji buvo 
jos uoli rėmėja.

JA VALSTYBĖSE

— JAV LB krašto valdybos 
vicepirm. tarptautiniams 
reikalams Algimanto Gurecko 
rūpesčiu buvo paruoštas ir Vie
nos konferencijoje daly
vaujančioms valstybėms pasiųs
tas JAV LB krašto valdybos 
memorandumas lietuvių mažu
mos persekiojimo klausimu. Pa
naudojant Lietuvos pogrindžio 
pateiktą dokumentaciją, memo
randume išsamiai pristatyta 
lietuvių mažumos priespauda ir 
prievartinis rusinimas Gudijai 
priskirtoj Rytų Lietuvoj, Ka
raliaučiaus. srityje ir Sibire. 
Šiuo metu krašto valdyba jau 
yra spėjusi gauti pozityvius 
memorandumą gavusių valsty
bių atsakymus. Atsakiusių 
tarpe yra JAV-bės, Ispanija, D. 
Britanija, Olandija, Lichtenštei
nas ir kt. Maloniai nuteikia 
gaunami paraginimai ir ateityje 
šiuo klausimu informaciją su
teikti. Ispanijos delegacijos šefas 
J. Villacieros rašo: „Nedvejo
dami toliau siųskite informa
ciją, kuri Jūsų nuomone gali 
būti naudinga šios konferencijos 
darbams.

— Prieš rugsėjo mėnesį
Washingtone susitinkant JAV 
valstybės sekretoriui ir Sov. 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nisteriui, JAV LB krašto 
valdyba rugpjūčio 18 d. laišku 
valstybės sekretorių Shultz 
supažindino su lietuviams rūpi
mais ir pasitarime keltinais 
klausimais. Siūlyta Sov. Sąjun
gai pasiūlyti atšaukti Molo- 
tovo-Ribbentropo paktą ir jo 
slaptus protokolus, panaikinti 
pakto padarinius ir atstatyti Pa
baltijo valstybių nepriklau
somybę bei teritorinį integralu
mą. Taip pat prašyta pasitarimo 
metu kelti branduolinių ginklų 
iš okupuotų Pabaltijo valstybių 
atitraukimo, Ignalinos ato
minės jėgainės saugumo ir žmo
gaus teisių pažeidimo klau
simus. Pageidauta, kad Pabal
tijo valstybių klausimų svars
tymas būtų įtrauktas į regi- 
joninių klausimų darbotvarkę.

— VlII-sios Tautinių šokių 
šventės rengimo komiteto ir 
šventės meno vadovų Ritos ir 
Juozo Karasiejų, Genovaitės 
Breichmanienės ir Liūdo Sagio 
rūpesčiu lapkričio 26-29 die
nomis Hamiltone, Kanadoje, 
yra ruošiami šokių vadovų kur
sai. Kursų metu bus peržiūrėtas 
šokių šventės repertuaras ir 
susipažinta su Copps koliziejaus 
Hamiltone patalpomis, kuriose 
1988 m. liepos 3 d. bus tautinių 
šokių šventė. Iki šiol šventėje 
dalyvauti yra užsiregistravusios 
89 tautinių šokių grupės.


