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„LKB Kronika, Nr. 75 

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

Žinios iš vyskupijų 
Tauragė . 1987 m. rugpjūčio 5 

d. į LDT Tauragės ra j . 
vykdomąjį komitetą buvo iš
kviestas Skaudvilės parapijos 
klebonas kun. Jonas Kaunec-
kas . Jam buvo pateiktas RRT 
įgaliotinio Petro Anilionio 
įspėjimas dėl Žemaičių Kal
varijos atlaiduose pasakytų 
pamokslų. Kun. J. Kauneckas 
kaltinamas sakęs nereliginio 
tur in io pamokslus, kurstęs 
žemaičių užsispyrimą nesi
laikyti religinių kultų nuostatų, 
įspėjime nurodyta, kad tai jau 
šeštas įspėjimas ir ateityje bus 
imtasi griežtesnių priemonių. 
Kun. J. Kauneckas raštu paaiš
kino, kad įspėjimas neteisin-
gas,nes jis savo pamoksluose 
apie jokius įstatymus, tuo 
labiau jų nesilaikymą, nėra 
kalbėjęs. 

Už pamokslus, pasakytus Z 
Kalvari joje , įgal iot inis P . 
Anilionis panašiai įspėjo ir 
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios 
vikarą kun. Kazimierą Gražulį. 

Vilnius. 1987 m. liepos 28 d. 
„Valstiečių la ikraš t i s" iš-
spaudino Lietuvos Kultūros fon
do valdybos pirmininko 
pavaduotojo D. Valatkevičiaus 
straipsnį „I darbą / kultūros 
ugdytojai". Jame rašoma, kad 
tarybiniam Lietuvos kultūros 
fondui Vilniaus arkivyskupija 
paskyrė 10,000 rublių. Tai būtų 
girtina, jei Kultūros fondas tas 
lėšas panaudotų bažnyčių — 
architektūros paminklų restau
racijai, tačiau, kaip straipsnio 
autorius rašo, pirmiausia šios 
lėšos bus skiriamos: 

Laisvamanio M. Katkaus so
dybos ir kapo (Kėdainių rajone, 
Ažytėnų kaime) sutvarkymui; 

Istorinių vietų, susijusių su 
revoliuciniais įvykiais, ir 
kovotojų už socializmo idėjas at
minimo įamžinimui; 

Sutvarkant tai, kas dar liko 
nepadaryta, siekiant įamžinti 
didžiojo Tėvynės karo žygdar
bius bei lietuviškosios 16-os 
divizijos kelią. 

Gorbačiovas su griežtaisiais 
Maskva . — Sovietų televi

zijoje kalbėjo Michai las 
Gorbačiovaas, Kremliaus vadas, 
kuris šį kartą atsistojo kon
servatyviųjų komunistų pusėje. 
J i s kalbėjo Nagorno — Karaba-
cho srities reikalavimo klau
simu prijungti tą regioną prie 
Armėnijos. 

Aukščiausio Sovieto prezidiu
mo sesijos metu Gorbačiovas 
daug kartų kalbėjo, dominuoda
mas kitus narius, pertrauk
damas juos ir bardamas Armė
nijos ir Azerbaidžano atstovu. . 

Sovietų žinių agen tū ra 
„Tassas" perdavė jo kalbos 
ištraukas. Grobačiovas pasakė, 
jog, analizuodamas tą klausimą, 
jis mato jame kelias rimtas pro
blemas, kurios rūpi tų respub
likų darbininkams. Ten yra 
klaidų bei trūkumų ekonomi
niame gy venime,tinkamų asme
nų parinkime, vyrauja apsilei
dimas valstybės ideologinėje sri
tyje bei silpnas tarptautinis 
auklėjimas ir rimtas socialis
t inės moralės laužymas. Ten 
r e i šk i a s i protekcionizmas, 
kyšiai ir ekonominiai trūkumai. 
Perestroika visa tai atidengė, 
sakė Gorbačiovas, ir tai rodo, jog 
ka i kuriems žmonėms tose 
respublikose ji nėra priimtina. 
Perestroika reikalauja, kad dir
bantieji žmonės dalyvautų po
litinėje arenoje. 

P r i e š ru s i škas charak te r i s 

Nagorno — Karabacho 
žmonės iš abiejų pusių yra 
naudojami iškelti taut inius 
sentimentus, tam suteikiant 
nacionalistinę formą ir tuo būdu 
sudarant rimtas problemas. 
Gorbačiovas sakė, jog buvo 
pasiųsta „draugai į tas respub
likas keletą kartų, kad ištirtų 
situaciją". Jis sako, jog buvo 
pasiųsta ir karinė jėga, kad 
palaikytų tvarką tame regijone. 
„Mes manėme ir tebemanome, 
kad tai yra mūsų — centro vado
vybės pareiga tai padaryti". Bet 
ten pasirodė priešsocialistiniai 
šūkiai, turintįs priešsovietinį ir 
priešrusišką charakterį", sakė 
Gorbačiovas. Ginklai yra taip 
pat agresyvių militantų ranko
se. 

Nėra kito galvojimo, 
kaip partijos 

Perestroika reikalauja Ai-
džiausio populiaraus bendrumo, 
bet mums buvo atsiteista nera
mumais ir tautiniu nepasitikė
j imu, kalbėjo Gorbačiovas. 
Perestroika reikalauja demo
kratijos ir atvirumo, bet mes 
pamatėme po demokratizacijos 
vėliava begėdišką neatsakingų 
žmonių spaudimą. Tai esąs 
gilus suklydimas bei apgavystė. 
Laimėjimas šiuo klausimu 
tegalįs būti vienas. Kitoks 
galvojimas gali sunaikinti 
viską, kas buvo sukurta kelių 
generacijų, tai nuodijimas vie
šosios nuomonės su nacionalis
tiniais nuodais, o tai gali suga
dint i ryšius t a rp žmonių 
daugeliui metų. Ir jis baigė, 
pasisakydamas, jog atsižvel
giant į sovietų žmonių in
teresus, reikia patvirtinti faktą, 
kad Nagorno — Karabacho 
sritis turi būti ir yra Azer
baidžano dalis. 

Apsiausties stovis Jerevane 

Sovietų Vidaus reikalų minis-
teris Aleksandras Vlasovas 
pranešė, kad 3,000 kareivių su 
lazdomis ir ašarinėmis dujomis 
išvaikė vėl susirinkusius 10,000 
žmonių Jerevane demonstraci
joms. Prezidiumo pirmininko 
pavaduotojas Pyotras Demiče-
vas pagrasino darbininkams 
grįžti į darbus, nes priešingu 
atveju gali būti uždaryti jų 
fabrikai. Sovietų daliniai pat
ruliuoja gatvėse ir jiems įsakyta 
imtis ir griežtesnių priemonių 
sutvarkyti armėnams. Demiče-
vas yra dar Brežnevo laikų 
kietosios linijos šalininkas. 

įdomu, jog toje sesijoje 
Jerevano universiteto prezi
dentas Sergei Ambartsumyan 
išdrįso pasaktyi, kad gali būti 
tragiškų įvykių, jei nebus 
padaryta nuolaidų. \ tai tuoj at
siliepė Gorbačiovas, prikišda
mas jam, kad jis parodo savo 
pigią reputaciją, tad ar jis tikrai 
galįs kalbėti savo visuomenės 
vardu. 

Užsienio žurnalistai Maskvo
je po šitų pastabų mano, kad po 

Demokratų partijos kandidatai. Kairėje sen. Lloyd Bcntsen iš Texas, kandidatas vicepreziden
to vietai, jo žmona Beryl Ann, gub. Michaei S. Dukakis. kandidatas į Amerikos prezidentus, ir 
dešinėje jo žmona Kitty. 

Imigrantų sūnus 
į JAV prezidentus 

Atlanta. — Prieš 12 metų 
Demokratų partija nominavo 
būti prezidentu žmogų, kurio 
visas politinis patyrimas buvo 
valstijos rėmuose ir, 
Washingtono akimis žiūrint, be 
jokio patyrimo užsienio politiko
je. Trečiadienio vakare demo
kratai padarė tą patį, rašo New 
York Times redaktorius R.W. 
Apple. 

Demokratų partija nominavo 
Michaei Stanley Dukakis, 
graikų imigrantų sūnų, 54 m. 
amžiaus, Amerikos prezidento 
pozicijai. Taip baigėsi jo 17 
mėnesių rinkiminė propaganda, 
kad būtų prezidentiniu kan
didatu į galingiausios pasauly
je valstybės prezidento vietą. 

Kai kurie palyginimai 
Bet yra didelis skirtumas tarp 

tada nominuoto Jimmy Carterio 
ir dabar nominuotojo Michaei 
Dukakio. Carteris ėjo beveik be 
pritarimo iš VVashingtono pusės, 
kai Dukakį palaikė senatoriai, 
kongresmenai ir kiti žymūs 
valstybės pareigūnai. Carteris, 
Georgia gubernatorius, buvo 
laivyno karininkas ir ūkinin
kas, kuris politinį gyvenimą 
pradėjo vėlai. Dukakis yra kar
jeros vyriausybės žmogus, kar
jeros politikas, nors vieną kartą 
pralaimėjęs perrinkimą į 
Massachusetts valstijos guber
natorius. Jis tik vėliau suprato, 
kad būti geru gubernatoriumi, 
reikia būti geru politiku ir ne
užtenka būti tik gera vyriau
sybe, rasojo biografijos autoriai 
Richard Gaines ir Michaei 
Segal. 

Puikus suorkestravimas 
Kai vyko konvencijoje valstijų 

balsavimai, tai kai kurios 
valstijos susilaikė nuo balsa
vimo, kad Californijos dele
gacija galėtų viršyti visus 
balsus ir paskelbti jo nominavi-
mą; jie tada savo balsais pervir
šijo nominacijai reikalingu? 
2,082 delegatų balsus ir tuo 
momentu Dukakis jau buvo 
nominuotos kandidatu. Galu

tiniai rezultatai buvo 2,876.25 
balsai už Dukakį ir 1,218,5 už 
Jacksoną. Vėliau Jacksono var
du jo rinkimų vedėjas Willie 
Brown pasiūlė, kad Dukakis 
būtų nominuotas vienbalsiai — 
aklamacijos būdu, kas su dide
lėmis ovacijomis ir buvo 
padaryta. 

Dukakis buvo savo nomina-
vimu užtikrintas dar prieš 
prasidedant konvencijai. Massa
chusetts gubernatorius dabar 
vadovaus labiausiai vieningai 
Demokratų partijai iki lapkričio 
prezidentinių rinkimų. J i s 
pažadėjo sujungti demokratus iš 
kairės, dešinės ir iš centro į 
vieną vieningą laimėjimą, kad 
laimėtų prieš respublikonus, 
kurie dominavo prezidento 
rinkimus nuo 1952 metų. 

Gorbačiovo šypsena slepiasi tas 
pats Kremliaus tonas, koks 
buvo ir seniau. Sovietų tauty
bėms tunelio gale nematyti 
jokios prošvaistės, sako 
prancūzų žinių agentūra. 

Kun. Sigitas 
Tamkevičius tremtyje 

Maskva. — LIC praneša, kad 
rusų disidentų leidžiama „Eks-
press Kronika" Maskvoj paskel
bė kunigo kalinio Sigito Tamke-
vičiaus naują tremties vietą. Jis, 
anot „Ekspress Kronikos'^ birže
lio 14 d. buvo perkeltas iš 
Permės 35 lagerio į tremtį. Nau
jas tremties adresas: 636310 
Tomskaya oblast. Krivoshelns-
ky rajon, p-o Volodino, der. Sta-
rosalnakovo. 

„Ekspress Kronikos" žinio
mis, kun. Tamkevičius buvo bir
želio 20 d. pasiųstas į ligoninę 
operacijai. Jo dabartinis sveika
tos stovis kol kas nežinomas. 
Prieš pora mėnesiu j j aplankiu
sieji artimieji tada pranešė, kad 
jis buvo labai sumenkęs ir 
praradęs beveik visus dantis. 
Kybartų klebonas ir Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komiteto 
narys kun. Tamkevičius yra 49 
metų amžiaus. Jo bausmė bai
giasi 1990 m. gegužės mėn. 

Neišleidžia ir 
neatsako 

Washing tonas . — Kong 
resmenas Edward Feighan 
pasiuntė laišką Sovietų viešųjų 
reikalų komiteto pirm. Feodor 
Burlatskiy, prašydamas išleisti 
lietuvį poetą Gintautu Iešmantą 
iš egzilės Komyje. Tą laišką dar 
pasirašė 108 kiti Amerikos Kon-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų vyriausybė pra
nešė, kad įsakė išvykti armėnų 
teisių kovotojui Paruir Airi-
kyan iš Sovietų Sąjungos į 
užsienį. Jam atimta sovietų 
pilietybė. Nesakoma, į kokį 
kraš tą jis privalo išvykti. 
Airikyan buvo aktyvus armėnų 
kovotojas už žmogaus teises ir 
už armėnų tautinius reikalus. 

— Irano ajatola Chomeini, 
kurio pranešimas buvo perskai
tytas per Teherano radiją, 
pareiškė, jog, sutikdamas su 
karo paliaubomis su Iraku, jis 
padarė skausmingą sprendimą: 
„Padaryti šį sprendimą buvo 
daug blogiau, negu paimti nuo
dus. Aš pasiduodu Dievo valiai 
ir geriu šią taurę jo garbei". 

— Sovietų inspektoriai patik
rino dviejų bazių raketų 
įrengimus Britanijoje, pagal 
pasirašytą neseniai Reagano ir 
Gorbačiovo sutartį. 

— Costa Ricoje pranešama, 
jog septyni karininkai, kurie 
vadovavo Contras kariams, 
atsisakė iš pareigų, protes
tuodami prieš vyriausiojo karo 
vado Enriąue Bermudez 
išrinkimą į politinę laisvės 
kovotojų vadovybę. Tie 
kar in inkai turėjo 2,700 
kareivių. Bermudez turi 12,000 
kareivių Hondūre. Bermudez 
buvo išrinktas būti vienu iš 
Nikaragvos Rezistencijos septy
nių direktorių. 

— Jerevane, kai tik „Tassas" 
Maskvoje paskelbė Aukščiausio 
Sovieto prezidiumo sprendimą 
neleisti susijungti Nagorno — 
Karabacho sričiai su Armėnija, 
susir inko šį kartą beveik 
500.000 žmonių minia protestui 
ir buvo paskelbtas generalinis 
s t re ikas , kur is baigsis šį 
pirmadienį. 

greso nariai. Iešmantas šiuo 
metu yra 58 metų ir serga 
džiova. Jo raštai buvo konfis
kuoti 1980 m., kai jis buvo sua
reštuotas. Iš 11 metų kalėjimo 
bausmės jis atliko 8 metus. 
Iešmantas, buvęs Komunistų 
parti jos narys ir sovietų 
žurnalistas 20 metų, kalina
mas ,,už priešsovietinę 
agitaciją ir propagandą". 
Kongr. E. Feigan kas mėnesį 
parašo prašymą išleisti 
Iešmantą, tačiau sovietai 
glasnost laikais jam neatsako ir 
Iešmanto neišleidžia. 

Nr. 142 

„Tiesa" tebekartoja 
netiesą 

„Jie žinojo ką daro... »» 

Vilnius. — „Tiesoje" gegužės 
22 d. išspausdintas oficialaus 
, .nekaltų žmonių, tapusių 
Stalino kulto aukomis" paminė
jimo ir pagerbimo aprašymas 
yra „glasnost" ir tradicinių išsi
sukinėjimų mišinys. Jis dauge
liu atžvilgiu nesutampa su 
istorine tiesa ir tą paminėjimą 
stebėjusių patriotinio sąjūdžio 
narių bei Toronto dienraščio 
„The Globė and Mail" korespon
dento Lawrence Martino įspū
džiais ir pareikštais faktais. 

„Tiesoje" visa kaltė už masi
nius nusikaltimus prieš lietuvių 
tautą suverčiama vienam 
žmogui, Stalinui, ir jo „kultui", 
neužsimenant, kad nusikaltimų 
vykdytojai buvo visas partijos, 
saugumo ir administracinis apa
ratas. Pagrindiniai kalbėtojai 
iškėlė nuo teroro žuvusius 
komunistus Z. Angarietį, V. 
Putną, J. Vareikį, J. Uborevičių 
ir tik kai kuriuos ištremtus 
rašytojus, tylomis praleisdami 
daug kitų žymių aukų. 

Kaip ir Chruščiovo 1956 m. 
kalboje, kurioje jis pasmerkė 
Staliną, taip ir čia reiškėsi ta 
pati galvosena — nusikaltimai 
prieš komunistus yra daug 
baisesni nei nusikaltimai prieš 
parti jai nepriklausančius. 
Nepaminėta ir tai, kad tie 
savųjų organų nužudyti 
komunistai nuo pačių 1917 
metų uoliai rėmė ir statė tą juos 
galiausiai sutraiškiusią tota
litarinę santvarką ir uoliai, 
pagal partijos įsakymus, tero
rizavo kitaip galvojančius. 

Lietuvių kankintojas 
aukų sąraše 

„Revoliucinio judėjimo vete
r a n a s " Romas Šarmait is 
pasipiktinęs pasakojo kaip Beri-
jos saugumiečiai 1946 m. vykdė 
provokacinę akciją prieš Kauno 
miesto partinę organizaciją ir 
dargi drįso iškratyti ir iš 
respublikos saugumo liaudies 
komisaro pareigų atleisti 
Aleksandrą Guzevičių. Jis kal
bėjo apie tą patį Guzevičių, 
kuris vadovavo 1941 m. birželio 
mėn. įvykdytoms masinėms 
deportacijoms. Taip Berijos pa
reigūnas, nusikaltėlis, Juozo 
Keliuočio ir kitų lietuvių kan
kintojas, iš NKVD veiklos pa
sitraukęs į gerai apmokamą 
pensiją, buvo įrašytas į aukų 
sąrašą. 

Kanadiečių žurnalistas rašo, 
kaip minia šauksmais nutraukė 
rusiškai pradėjusį kalbėti 
Vilniaus aukštosios partinės 
mokyklos docentą Aleksandrą 
Merkelį ir tik vėliau, organiza
toriams prašant, leido jam tęsti 
savo kalbą. Tokius iki šiol 
Lietuvoje gyvenančius ir 
lietuviškai vis dar neišmoku
sius kalbėti pareigūnus savo 
viešuose susirinkimuose ne
seniai buvo pasmerkę lietuvių 

— Meksikoje atvykęs Ameri
kos karo veteranų ir taikos 
aktyvistų karavanas, kuris 
buvo čia sulaikytas, gavo iš 
Meksikos leidimą išvykti į 
Gvatemalą ir į Nikaragvą. Tie 
veteranų nariai ir pacifistai šį 
karavaną suorganizavo pro
testuodami prieš Amerikos 
vyiausybės politiką sandinistų 
atžvilgiu. Nuvykę į Nikaragvą, 
jie sandinistams paliks ne tik 
vežamas gėrybes, bet ir 20 
mašinų ir sunkvežimių, kuriais 
jie dabar keliauja. 

rašytojai. „T iesa" apie šį 
epizodą nutylėjo. 

Page rbs tik stalinistus 

Iš trafaretinių kalbėtojų būrio 
išsiskyrė poetas Mykolas 
Karčiauskas, kuris susilaukė 
entuziastiškiausių plojimų. Su 
nemeluota aistra jis kalbėjo: 
„Nekalti paprasti mūsų kaimų 
žmonės ėjo į tremtį, į kalėjimus 
be teismo, be pasigailėjimo, lie
josi kraujas . . . Kar tu su 
valst iečiais , žemdirbiais, 
mokytojais, kunigais, gydyto
jais, kultūros veikėjais, į tremtį 
buvo išs iųst i rašytojai" . 
Karčiauskas siūlė pastatyti 
paminklą aukoms iš „surinktų 
Lietuvos laukuose akmenų", 
kuris „primintų mums apie 
nacionalinį orumą, apie 
vienybę, apie tautos ateitį". 

Literatūra ir Menas" gegužės 
14 d. citavo kitokį Karčiauską. 
Planuojamas „paminklas stali
nizmo aukoms" neapims „buo
žių ar buržuazinių nacionalistų, 
žudžiusių tarybinius aktyvis
tus" , bet pagerbs „kilnias 
asmenybes" — partiečius. Taip, 
apverkdamas stalinizmo aukas, 
Karčiauskas tebenaudoja stali
ninį — ir lenininį — terminą 
„buožė", kurį priklijuojant buvo 
teisinamas tų žmonių naikini
mas. Stojusius į kovą prieše 
okupantus ir totalitarinį terorą 
Karčiauskas bei kiti ir toliau 
pravardžiuoja „buržuaziniais 
nacionalistais", jų kančią ir juos 
pačius išjungia iš lietuvių tautos 
tragedijos, o lenininę ir 
stalininę teroro santvarką 
s tačiusius asmenis ragina 
pagerbti paminklu! 

Neteisinkime žudikų 

Kaip ir Sta l ino laikais , 
„Tiesa" tebeklastoja istoriją 
ir statistiką. Korespondentė 
Danguolė Repšienė „stveriasi 
už galvos" ir cituoja „tarybinę 
spaudą", anot kurios vien 1941 
m. „be teismo" buvo ištremta 
„daugiau kaip 12 tūkstančių 
Lietuvos gyventojų". (34,260 
išvežtųjų skaičius sumažintas 
beveik tris kartus). „Nors ir 
pavėluotai pagerbtos nekaltos 
aukos", rašo Repšienė, „tačiau 
kai tai padarėme, visiems leng
viau". Teisingiau kalba Kar
čiauskas: „Nėra žodžių, kurie 
pateisintų žudikų veiksmus. 
Neatleiskim jiems, nes jie žinojo 
ką daro. Žinojo Stalinas, žinojo 
stalinizmo kūrėjai". 

Stalino laikais, „Tiesa" jį gar
bino; dabar jį kritikuoja. Abiem 
atvejais, tai buvo daroma pagal 
signalą iš viršaus. Tačiau „stali
nizmo" nebus įmanoma supras
t i , i ša i šk in t i , ar atpirktu, 
tebenaudojant „stalininius — le
nininius" terminus ir neišsiva
davus iš „stalininio — lenini
nio" mentaliteto. 

Elta 

KALENDORIUS 

Liepos 22 d.: Marija Magda
lena, Platonas. Dalius. Jovartas. 
Mantilė. 

Liepos 23 d.: Apolinaras, Bri
gita, Romulą, Tautvilas, Gil-
mina. 

ORAS 

Saule teka 5:34, leidžiasi 8:19. 
Temperatūra dieną 86 I., nak

tį 66 1. 
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1988 METŲ ŠALFAS GOLFO 
ŽAIDYNĖS 

1988 metų ŠALFAS sąjungos 
XXIII-čios tarpmiestinės ir in
dividualinės golfo varžybos 
rengiamos rugsėjo 3-4 dienomis 
Bay Valley Hotel and Resort. 
Bay City, MI. 

Apsistojimo vieta — Bay 
Valley Hotel and Resort. Regis
tracija ir susipažinimo vakaras 
įvyks rugsėjo 2 d. 8 vai. vaka
ro. Žaidynės prasidės rugsėjo 3 
d. 9 vai. ryto ir 7:30 vai. ryto 
sekmadieni, rugsėjo 4 d. Žaidy
nių užbaigtuvės, bendra 
vakarienė ir dovanų įteikimas 
sekmadienį, rugsėjo 4 d. 7 vai. 
vakaro. 

Individualinės varžybos bus 
pravedamos šiose klasėse: 

Meisterių (0-7 HCP), „A" (8-14 
HCP), „B" (15-20 HCP), „C" 
(20-26 HCP), „D" (27 - HCP). 

Jaunių iki 18 m.: Jaunučių iki 
16 m. 

Senjorų — daugiau negu 55 m. 
Moterų ( (0-40 HCP). 
Tarpmiestinės varžybos: šeši 

geriausi rezultatai iš 9 žaidėjų. 
Golfo kaina: 32 dol. su vežimu 

asmeniui. 
Žaidynes vykdo: Detroito 

sporto klubas „Kovas'' c/o Vytas 

Petrulis, 30115 Brookview, 
Livonia, MI 48152. Darbovietės 
tel . 313-845-5081; namų 
313-525-0294. 
Registracija: 

Žaidynėms: I. Janušis, 2533 
Lake Charnwood, Troy, MI 
48098. 

Viešbučiui Bay Valley Hotel 
and Resort (1-800-292-5028 ar 
517-686-3500). 

Rezervacijos tu r i b ū t i 
padarytos iki rugpjūčio 1 d. 
Kambario kaina — 83 dol. 
dviem žmonėms vienai dienai. 
Esame rezervavę kambarius 
dviem dienom (rūgs. 2 ir 3); jei 
norite ilgiau būti, ar anksčiau 
atvažiuoti, kalbėkite su viešbu
čiu. Taip pat yra viešbučio 
„package": „Hoiiday Hot Spot" 
— dviem žmonėms — 3 naktys 
— (po 20 dol. už maistą kiekvie
nam) — 220 dol. Jei norite tą 
„package", turit pranešti vieš
bučiui registruojantis. Regis
tracija vykdoma „Lithuanian 
Sport Club" vardu. 

Vytas Pe t ru l i s 
Žaidynių komiteto vardu 

Žymusis . ,Kovo" ir Sydnejaus profesionalu „Kings" komandos žaidėjas 
Audr ius Svaldenis su būsimomis krepšinio ,žvaigždėmis" J . ir G . 
Karpuškomis . 

Nuotr . M. A t k i n s o n 

SPORTINIS GYVENIMAS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

FUTBOLO PIRMENYBĖS 
JAV-ĖSE 

1994 m. pasaulinės futbolo 
(soccer) pirmenybės vyks turtin-
giausiame pasaulio krašte — 
JAV. Toks nutarimas buvo 
padarytas FIFA (Tarptautinė 
futbolo sąjunga) Ciuriche š. . 
liepos mėn. 4 d., pasisakius 
dešimčiai iš 21 komiteto atstovų 
už JAV kandidatūrą, septy
niems savo balsus atidavus už 
Maroką, dviems Brazilijai ir 
dviems balsams susilaikius. 
Taigi, prezid. R. Reagano, H. 
Kissingerio ir kt. didelės 
pastangos atnešė gražius vai
sius, atsižvelgiant taip pat į šios 
sporto šakos išpopuliarinimą 
JAV-ėse bei susi laukiant 
didelės paramos iš pramonės ir 
prekybos atstovų, ypač televizi
jos. Vokiečių kilmės JAV fut

bolo sąjungos pirm. Verneris 
Frick padėkojo FIFA-ai už 
pasitikėjimą šias svarbias 
varžybas pravesti, pažadėdamas 
jas įvykdyti viso pasaulio fut
bolo šventės rėmuose, tvirtai 
tikėdamas sulaukti savo krašto 
aikštėse daugiau 15 milj. 
žiūrovų. Tai parodė olimpinės 
futbolo žaidynės, kurias stebėjo 
beveik 1,4 milj. žiūrovų. 
Rungtynės numatomos šiuose 
miestuose: VVashingtone, 
Chicagoje, Minneapolyje, Seat-
tle, Corvalis, Las Vegas, Los 
Angeles, Pasadena, Philadelphi-
joje, Kansas City, Dalias, 
Miami, Fort Lauderdale. Šiuose 
miestuose bus sužaistos 52-jos 
rungtynės. 

Rašydamas apie futbolą, 
prisiminiau vokiškame gyve
nime minimą lietuvį Jurgį 
Kairį (Jerzy Kairys), kuris 

C l e v e l a n d o „Ža ibo" j a u n i ų k repš in io komanda. Iš k.: k lūpo — Bollom, E. Ki jauskas , Borunskas, 
Mot ie jūnas . Stovi — Mujikas, Barzdukas , Čepulis, T. Ki jauskas , Apanavičius ir t r e n e r i s Gineitis. 

Nuotr . V. B a c e v i č i a u s 

CLEVELANDO 
„ŽAIBAS" 

Nuo 1921 m. lietuvių ateivių 
pradėta sportinė veikla jau 38-ji 
metai, kaip yra tęsiama sporto 
klubo „Žaibas". Per visus tuos 
38 metus nenuilstančiai viską 
organizavo Algirdas Bielskus, 
pats žaisdamas .treniruodamas, 
vadovaudamas. Jo lengv. atleti
kos sekcija ilgus metus domina
vo Š. Amer ikos l ie tuvių 
va ržybas . Nea t s i l iko ir 
t inkl ininkai , kurie, a.a. R. 
Babicko globoje, buvo daugkar
t iniai Sąjungos meistrai, o 
moterų komanda pas iekė 
puikių laimėjimų ir amerikiečių 
tarpe. Krepšinyje trys „Žaibo" 
krepšininkai — E. Modestas, E. 
Š i l ingas ir A. Motiejūnas 
atstovavo lietuvių rinktinei 
Australijoje, o vėliau su jaunių 
rinktine žaidė A. Miškinis ir A. 
Zylė. Pastarieji du dabar vyksta 
į Australiją su vyrų krepšinio 
komanda. „Žaibo" jauniai kelis 
kartus yra laimėję Sąjungos 
pirmenybes, o vyrų komanda 
visada pasižymėjo kovos dvasia 
ir greičiu. „Žaibo" krepšiniui 
bene daugiausiai atidavė Juozas 
Kijauskas, pats buvęs žaidėjas, 
vėliau treneris, o paskutinį 
deš imtmet į ir klubo pir
mininkas. Nuo pirmos minutės 
jis buvo tvirtai įsitikinęs, kad į 
m PLS žaidynes Australijoje jis 
ke l iaus su vyrų krepšinio 
komanda ir keliais pavieniais 
sportininkais. Tačiau žaidynių 
organizatoriams pageidaujant, 
ir neatsiradus jokiam kitam 
klubui su moterų krepšinio 
komanda, jis nutarė sudaryti ir 
tokią. Jos sudėtis bus tokia: 
K r i s t i n a Bi l iūnas , Helen 
Schnorr, Diana Bollom, Zita 
Va rne l i s , V. Bublytė , C. 
Gamber , Dal ia Vai tkus , 
papildomai su šia komanda žais 
Laura Gražulytė ir Detroito, 
Rasa Malinauskaitė iš Toronto, 
Regina Gulbis iš Bostono ir Zita 
bei Vida Liogytės iš Baltimorės. 
Komandos vadovė bus Rūta 
Gamber-Gaižiūnaitė, o treneris, 
K. Bollom, ku r i s yra 
kva l i f ikuo tas te isėjas ir 
ža idynėse padės aus t ra lų 
teisėjams. 

Vyrų krepšinio komandą 
sudarys: Algis Zylė, Tadas Ki
jauskas, Algis Miškinis, John 

p raė jus iame sezone buvo 
į trauktas į Hamburgo vienuo-
likę, tačiau joje negalėjo žaisti, 
nes buvo metams laiko Lenki
jos futbolo lygos suspenduotas. 
Liepos mėn. sporto psl. vėl 
pasirodė pranešimai, kad „Pole 
— lenkas". J. Kairys pirmoje 
treniruotėje buvo sužeistas ir 
turėjo būti operuotas. Be abejo, 
buv. LKS Lodz žaidėją vokiečiai 
vadina lenku, nors jis tikrai yra 
lietuvio tėvo ar Suvalkų trikam
pio sūnus. 

Moris, Tadas Židonis, R. Bollom, 
Edis Kijauskas. G. Gamber, M. 
Bozikovitch R. Bozuszkovvski. 
Komandos treneris Raimundas 
Sabaliauskas, o vadovas H. 
Bollom. 

Su šia grupe vyksta seserys 
Zita ir Audra Varnelytės, (jos 
dalyvaus lauko teniso varžy
bose) ir keletas tinklininkų bei 
t inklininkių, kurie talkins 
kitiems klubams. y^ Q_ 

V. GERULAITIS, SR., PADEDA 
LIETUVOS LAUKO TENISUI 

Kai Portlando „Trail Blazers" 
gydo ir treniruoja Arvydą 
Sabonį, Vytautas Gerulaitis, 
Sr., treniruoja Lietuvos jaunių 
mergaičių lauko teniso meisterę 
Jūratę Mackevičiūtę. Pirmieji 
investuoja 50,000 dol. su tikslu 
juos vėliau atsigriebti, Saboniui 
žaidžiant už Portlando krepšinio 
komandą, Gerulaitis daro su 
tikslu: pagelbėti Lietuvos lauko 
tenisui. 

Jis, kaip ir kiti sporto mėgėjai, 
gerai žino,koks aukštas yra 
Lietuvos sporto lygis, ypač krep 
šinio, futbolo ir rankinio, tuo 
tarpu lauko tenisas, kaip ir 
užmirštas. Nėra užtektinai 
aikščių, sunku gavti geresnę 
raketę, sviedinukų ar stygų; 
nėra ir geresnės klasės žaidėjų. 
V. Gerulaitis jau kelis kartus 
lankėsi Lietuvoje, davė ten 
keletą teniso instrukcijų, paliko 
glėbį rakečių. O paskutinį kartą 
viešėdamas pakvietė du tenisi
ninkus į JAV-bes kelių savaičių 
treniruotėms. 

Praėjo net porą metų, kol jis 
pagaliau gavo žinią, kad tenisi
ninkai jau atvyks. Jų atvykimo 
data keitėsi ne kartą, visiškai 
neatsižvelgiant, kad kiekvieną 
kartą jam susidarydavo berei
kalingų išlaidų ir rūpesčių. 
Pagal iau atvyko J ū r a t ė 
Mackevičiūtė, Lietuvos jaunių 
mergaičių meisterė, 19 m. 
amžiaus vilnietė. Ir viena! Pasi
rodo, kad kilus ginčams, ką 
siųsti, buvo nutarta nesiųsti 
nieko! Koks nuostolis Lietuvos 
lauko tenisui! Juk nesutarus dėl 
jauno tenisininko siuntimo, 
reikėjo atsiųsti dabartinį, ir jau 
penkti metai iš eilės, Lietuvos 
meisterį Gracijų Remeikj. Jis 

yra 31 metų amžiaus, jam 
asmeniškai geriau žaisti 
beišmokti jau sunku, bet juk jis 
būtų pamatęs ir pramokęs, 
pačių moderniškikausių treni
ravimo metodų ir grįžęs būtų 
tikrai naudingesnis Lietuvos 
tenisui, negu ta jauna žaidėja. 

Kaip ten bebūtų, atvyko Jūra
tė Mackevičiūtė. Jauna, simpa
tinga, ji tuoj užkariavo ponios 
Gerulaitienės ir jos dukters Rū
tos, buvusios teniso pro
fesionalės, širdis. Pirmoji ją pri
glaudė kaip dukterį, o Rūtai 
pasidarė drauge ir teniso part
nerė. Pirmą savaitę jos treniruo
tės vyko National Tennis 
Center aikštėse, kur V. Gerulai
tis, Sr., dar tebėra teniso 
instruktorius. Jis pats ir keletas 
amerikiečių su Jūrate dirbo 
kasdien po kelias valandas, o po 
to ji dar turėdavo progos pa
rungtyniauti su kitomis jau
nomis žaidėjomis. Antrą savaitę 
ji praleido Port Washingtono 
Teniso akademijoje, kur ištisai 
6 dienas įvairūs teniso instruk

toriai bandė pagerinti jos smū
gių techniką, dėstė taktiką ir 
gerino fizinę kondiciją. Paga
liau, paskutinę savaitę ji pralei
do Gerulaičio nuosavoje aikš
tėje, dirbdama su juo ir su Rū
ta. Ambicinga ir darbšti Jūratė 
parodė daug entuziazmo ir 
pagal Gerulaitį, padarė žymią 
pažangą. Praėjusią savaitę ji 
iškeliavo atgal į Vilnių paten
kinta ir laiminga ir pasipuošusi 
visa Rūtos teniso apranga, nes 
jos abi maždaug vienodo 
sudėjimo. Ateinantį savaitgalį 
Jūratė vyks į Leningradą, kur 
dalyvaus tarptautiniame lauko 
teniso turnyre. , . ~ 
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SOVIETŲ KREPŠININKAI 
VOKIETIJOJE 

Preliminarinėse krepšinio 
žaidynėse Seoulo olimpiadai 
Rotterdame Vakarų Vokietija 
pralaimėjo SS-gos rinktinei 
92:121 (41:66). Šias rungtynes 
vokiški laikraščiai pavadino, 
„gera pamoka" jų rinktinei, 

iškeldami meniškų metimų 
aktor ių („Akteur in dem 
Kunstschiutzen) Kurtinaitį , 
kuris šešis kartus pelnė tri
taškius. Be R. Kurtinaičio dar 
žaidžia Š. Marčiulionis, V. 
Chomičius, latvis I. Migli-
niekas, estas T. Šokas. Likę 
žaidėjai yra ukrainiečiai (Ticho-
nenka, Tkačenka) ir rusai. 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 
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Valandos pagal susitarimą 
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Vai pagal susitarimą 
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DR. IRENA KURAS 
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SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 
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Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 
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Ką JAV vyskupai nutarė 

COLLEGEVILLE 
Birželio pabaigoje Šv. Jono 

benediktinų vienuolyne ir uni
versitete, Collegeville, Min
nesota, buvo susirinkę JAV vys
kupai aptarti ir spręsti aktu
aliausius, visas JAV vyskupijas 
liečiančius klausimus. Ir nors 
buvo manyta, kad svarbiausią 
vietą užims JAV vyskupų var
du parašytas pasisakymas apie 
AIDS - „The Many Faces of 
AIDS", anot „National Catho-
lic Register" korespondento, 
kitas reikalas iškilo svarbesniu 
— tai kad JAV vyskupų konfe
rencijoje (NCCB) nėra visais 
klausimais aiškiai, „automatiš
kai" vieningos nuomonės, ir tad 
konferencijos vykdomasis viene
tas neberašys dokumentų, prieš 
tai neatsiklausęs kiekvieno 
vyskupo nuomonės ir dar prie
do, Vatikano. 

Tai tačiau nereiškia, kad JAV 
vyskupų konferencija nebegali 
vieningai reikštis. Anaiptol, tai 
t ik užtikrina, kad kai konfe
rencija išleis kokį dokumentą, 
jis iš tikrųjų atspindės vieningą 
jų nuomonę, ko, kaip pasirodė 
konferencijoje, nebuvo AIDS 
pasisakymo atžvilgiu. 

SUSIMĄSTANT LIETUVOS 
KELIUOSE Į LAISVĘ 

Uždaroje sesijoje buvo nu
siskųsta, jog Washingtone esan
ti konferencijos valdyba ėmusis 
veiksmų, kurie neatspindėjo 
visų vyskupų nuomonės ir kad 
vyskupai esą polarizuoti ir 
reikią vėl atstatyti vienybę. I 
tai NCCB pirm. arkiv. John 
May reagavo viešu atsipra
šymu, jog 50-ties narių admi
nistracinė taryba išleidus AIDS 
pasisakymą, neatsiklausus visų 
vyskupų. Išleisto AIDS pasi
sakymo raciją išaiškino jos au
torių komisijos narys kard. Ber-
nardin, išdėstydamas praktiš
kus klausimus, į kuriuos AIDS 
pasisakymas siekė suteikti gai
res ir tuos, kurių la iškas 
nesiekė gvildenti. Anot Bernar-
din, laiško tikslas buvo pagvil
denti, valstybines ir bažnytines 
roles, teikiant pagalbą AIDS iš
tiktiesiems, tiek katalikų li
goninių patarnavimais, tiek ir 
katalikų parapijų bei šalpos 
vienetų, tiek ir paskirų ti
kinčiųjų. Jis taip pat pareiškė, 
jog laiško tikslas nebuvo dėstyti 
Bažnyčios mokymą apie homo
seksualizmą, lytinius santykius 
ar skaistybę, kaip krikščionišką 
vertybę, o duoti konkrečias gai
res, atoliepiui į AIDS krizę ir 
kaip Bažnyčios vadovai turėtų 
laikytis, vis-a-vis nebažnytinių 
veiksnių rekomenduojamų prie
monių sutramdyti AIDS plė
timąsi. 

Kadangi iškilo didelis reikala
vimas a i škaus Bažnyt in io 
mokymo su šia liga susietose do
rovinėse sferose, kard. Bernar-
din suvažiavimui pasiūlė jau pa
rašytą pasisakymą palikti, bet 
parašyti antrą laišką apie 
AIDS, kuriame kaip tik būtų 
išaiškinti pirmojo laiško sukelti 
neaiškumai ir įjungtas Bažny
čios dorovinis mokymas, ryšium 
su AIDS ligos iškelta krize. J is 
taip pat rekomendavo, kad nau
jo laiško rašymo komisija 
palaikytų glaudų ryšį su kard. 
J. Ratzingeriu Vatikane, kad 
naujasis laiškas atspindėtų ir 
tuos rūpesčius, kuriuos Roma 
laiko svarbiais šiuo atžvilgiu. Šį 
kard. Bernardino pasiūlymą, 
pasisakymą apie AIDS patvir
tinti, bet parašyti antrą, su
važiavimas priėmė, nors ir buvo 
siūlymų pirmąjį laišką atšaukti. 
Arkiv. May užtat pareiškė, jog 
tai parodo JAV vyskupų pasi
tikėjimą konferencijos vadovy
be ir kad naujoji autorinė komi
sija, kurią jis paskirs, įtrauks ir 
kai kuriuos buvusios komisijos 
narius, nors jis nemanąs, kad 
antro pasisakymo provizorinis 
projektas būtų ba ig tas iki 
sekančio vyskupų susirinkimo 
š.m. lapkričio mėnesį. 

Kad konferencijos nariai ne
būtinai galvoja taip, kaip jos 

vadovybė,parodė ir 2-1 santy
kiu nubalsuotas sprendimas 
nestoti į tarptikybinį kabelio 
televizijos tinklą VISN, ką 
konferencijos vadovybė reko
mendavo, jo vieton pasirenkant 
konferencijos paruoštas pro
gramas leisti per Ses. Angelikos 
„Eternal Word Television Net-
work" kabelio tinklą. Čia irgi 
klausimas buvo ne toks papras
tas kaip iš karto gali atrodyti. 
Siūlymas nesijungti prie Ses. 
Angelikos kabelinio tinklo 
buvo paremtas tuo, kad jos 
tinklo programos yra taikomos 
gerokai konservatoriškų pažiū
rų katalikams, kas neatstovauja 
visiems JAV katalikams, ir kad 
ji norėjo sau pasilikti teisę 
nepriimti kai kurių vyskupų pa
ruoštų programų. Tokių reika
lavimų nestatė VISN tinklas. 
Tačiau argumentuojantieji prieš 
įsijungimą į VISN tinklą iškėlė 
galintį susidaryti sunkumą, jei 
prieš ir po vyskupų paruoš
tos programos transliavimo 
tinklas norėtų transliuoti ka
talikams priešiškas programas, 
kas galėtų net ir visai paneigti 
katalikiškos programos naudin
gumą. Galutinai vyskupai pasi
rinko dviems metams stoti į 
EWTN, su sąlyga, kad Ses. 
Angelika atsisakysianti savo 
veto teisės nepriimti kai kurių 
vyskupų programų. J i šios tei
sės atsisakė, ją perleisdama 
penkių vyskupų tarybai. 

Vyskupai taip pat patvirtino 
moralinį pateisinamumą tęsti 
„Star Wars" sistemos tyri
nėjimą, tačiau raginant, kad tai
kos dėlei ji niekuomet nebūtų 
pavartojama. Ryšium su tuo jie 
išbraukė žodžius „moraliai neto
bulą" (morally deficient), apibū
dinant strateginę gynybos ini
ciatyvą (SDI), kad šie žodžiai ne
duotų pagrindo interpretuoti 
vyskupų pozicijos, kaip laikan
čios SDI nemoralia gynybine 
priemone. Be didelių diskusijų 
jie taip pat dar penkeriems me
tams patvirtino griežtai sąlygo
tą branduolinio atgrasinimo 
(nuclear deterrence) politiką. 

Vyskupų suvažiavimas sąlygi
niai priėmė gairę, nurodančią 
bendrą išrišimą (general absolu-
tionj kaip leistiną susitaikymo 
(išpažinties) sakramento formą, 
tik jeigu didelis skaičius ti
kinčiųjų jokiu kitu būdu ne
galėtų individualiai prieiti 
išpažinties vieno mėnesio laiko
tarpyje, kas Amerikoje šiuo 
laiku tebūtų tik labai retas 
atvejis. Šis sprendimas kol kas 
sąlyginis, laukiant balsų konfe
rencijoje negalėjusių dalyvauti 
vyskupų, nors jis priimtas 
168-62 santykiu. 

Suvažiavime taip pat buvo 
kritikuotas Vatikano paruoštas 
provizorinis dokumentas, 
kuriame buvo rašoma, jog kraš
tų vyskupų konferencijos pažei
džiančios individualių vyskupų 
bei Apaštališkojo Sosto teises, 
nes jos jau darosi pernelyg biu
rokratiškos. 

Konferencija leido kasmet 
vyskupijose pravesti rinkliavą 
neturtingų vienuolijų pensi-
ninkams-ėms, nariams-ėms 
sušelpti. 

Suvažiavimas atidėjo spren
dimą apie tolimesnę eigą vys
kupų rengiamo laiško apie mo
terų vietą Bažnyčioje, laukiant 
pop. Jono Pauliaus II-jo encik
likos ta tema, kurią jis žadėjęs 
paskelbti šįmet per Marijos 
Dangun Paėmimo šventę — Žo
linę, rugpjūčio 15. Laiško redak
cinės komisijos pirm. vysk. Im-
esch, užklaustas, ar jei popiežius 
pasisakytų prieš mergaites 
klapčiukes ir moterų šventimą 
diakonėmis, JAV laiške šiuo 
metu šios siūlomos rekomenda
cijos būtų atsiimtos, vyskupas 
atsakė „Taip" . Užklaustas 
kodėl, vysk. atsakė: „Dėl to, kad 
jis (Jonas Paulius II) yra popie
žius". 

a.j.z. 

(Pabaiga) 

Artėja žingsniai prie pečiaus, 
o širdis kaip kūju daužosi krū
tinėje, kraujas tvinksi smilki
niuose, kažkur aukščiau kakto
je, galvoje ir gerklėje tiesiog 
karšta... Ir tai buvo keletą 
kartų. Po gero pusvalandžio, 
kuris mums tęsėsi baisiai ilgai, 
pagaliau jie išsinešdino, palikę 
visa suversta. Jie išėjo į kaimą 
toliau daryti kratų, bet kieme 
paliko sargybą su kulkosvai
džiu. Mes t ruput į palaukę 
išlindome pro mažytį kamaros 
langą kitoje namo pusėje. 
Šl iauždami žeme, tarpais 
ropodami, prisidengę žemės pa
viršiaus nelygumais, pagaliau 
pasiekėme keletą retų krūmelių 
netoli miško. Tada tik pasipylė 
šūviai ir išgirdome rusiškas 
komandas „Stoj, stoj!", bet mes 
tuoj pasiekėme mišką. Ten, 
žinoma, mes susitikome su 
kitais vyrais, matyt, iš to paties 
kaimo. Dalis jų buvo ginkluoti. 
„Miško broliai" prie laužo pa
vaišino keptomis bulvėmis. 
NKVD į čia nebėjo. Iš miško 
atsakė pavieniai karabinų 
šūviai... 

Kad Lietuva išvengė didelių 
aukų ir visos tautos sunaiki
nimo, ypač vyrų, nepaklausiu
sių sovietinės mobilizacijos 
įsakymo, išleisto 1944 m. rug
pjūčio 1 d., pasirašyto majoro 
Soblio, šiandien vėlgi yra 
aišku. Štai istoriniai faktai. 

Mūšis dėl Berlyno, kur 
dalyvavo ir lietuvių. O jų fron
to vadovybė laukė atvykstant ir 
daugiau, deja nesulaukė. Sovie
tų maršalui Georgijui Žukovui 
buvo pavesta tiesioginiu, fron-
tiniu smūgiu, bet kokia kaina 
kaip galima greičiau pralaužti 
vokiečių į tv i r t in imus prie 
Zelovo aukštumų ir paimti 
Berlyną. Ten raudonoji armija 
beveik apie milijoną savo karių 
pražudė visai be reikalo, im
dama, šturmuodama gerai įtvir
tintas vokiečių gynimosi linijas. 
Maršalo Konevo armijos, 
apėjusios Berlyną iš pietų pusės, 
tą galėjo padaryti savo jėgomis. 
1945 m. balandžio 17 dieną 
Stalinas piktai priekaištavo: „Il
gai terliojiesi, generole, žiūrėk, 
kad iki rytdienos pralaužtum!" 
Ir ėjo sovietiniai žmonės į sker
dynes pa t r ankų ir kulko
svaidžių mėsai, tiesiog į mirtį 
šimtais tūkstančių be jokios 
prasmės, be jokio reikalo. įsi
vaizduokime, kas būtų buvę, 
jeigu naujai sumobilizuotų 
200,000 lietuvių masė ten būtų 
buvusi išskersta be jokios pras-

P . VAIČEKAUSKAS 

mės, be tikslo, už ką? 
Dabargi turim tik daugiau ar 

mažiau apie 30,000 partizanų, 
kr i tus ių ne kur nors prie 
Berlyno, bet tėvų ir protėvių 
žemėje, aplaisčiusių Nemuno 
šalį krauju, kad geriau augtų 
Laisvės medis. Jie krito gar
binga didvyrių mirtimi, kaip 
Margiriai, kaip Herkus Mantas! 
Manau, kad ir istorijos simpa
tijos visad bus jų pusėje. 

Jeigu pažvelgsime į mūsų lie
tuvių išgyvenimus Sibire, jų 
parašytus atsiminimus Ste
fanijos Rūkienės, Elenos Juciū-
tės, Jono Kreivėno. Eugenijos 
Keresevičienės, Armonienės, M. 
Mėlienės, Juozo Keliuočio, Nijo
lės Sadūnaitės ir kt., rasime 
daug skausmo ir kančios, bet 
rasime ir nuostabių dalykų, 
žmogaus protu nepaaiškinamų 
sutapimų ir aplinkybių. Kas gi 
visa tai patvarkė? Prisimenu 
rūsčias ir žiaurias Sibiro dienas 
ir aš. Dar ir dabar regiu pilkas, 
apšerkšnijusias kalinių kolonas, 
susisupusias į bušlatų sku
durus, skudurais apmuturiuo
tas galvas ir burnas, veidų 
nematyti. Speigų šaltyje galima 
įžiūrėti tik kylančius garo 
kamuolius, kai žmonės kvėpuo
ja... Balto ledo varvekliai burnų 
vietose... Ir vis dėl to likom 
gyv i -

Prisimenu, kai laužėmės į 
laisvę per streikus, per sukili
mus, per karcerius, per 
spygliuotas vielas... I mus 
šaudė, bet visų tai nenušovė, 
vežė mirti, o vis dėlto daugelis 
išėjom iš tremties, iš lagerių. 
Kažkodėl čia išeivijoje mes labai 
esam įpratę kalbėti tik apie 
vienos krypties eismą — kelio
nes į Sibirą, bet juk buvo daug 
kam ir kelias atgal iš Sibiro. 
Kodėl mes jo nematome? Vien 
tiktai į Kauną 1956 metais 
pliūptelėjo 8000 vyrų, sugrįžu
sių, i'" argusių, bet gyvų, 
nenun—j-intų... Kas visa tai pa
darė? Susidėjusios aplinkybės 
po 20 partijos suvažiavimo, 
Chruščiovas? O kas tas aplin
kybes patvarkė, kas davė 
sąlygas? 

Jeigu įdėmiau pažiūrėtume ir 
į mūsų netolimą istoriją, Lie
tuvos Nepriklausomybės 
gimimą 1918 m. vasario 16 
dieną, tai pastebėtume, kad Lie
tuvos taryba nuėjo nuostabų 
kelią, nugalėjo neįtikėtinai sun
kias kliūtis iš kairės ir dešinės, 
lyg kas jai būtų magiška lazdele 

praskynęs kelią. Išsivadavo iš 
kaizerinės Vokietijos globos, 
apėjo jau beveik išrinktą Wuer-
tenbergo kunigaikštį Urachą 
Lietuvos karalium Mindaugu 
II, išvengė unijos su Prūsija, 
Saksonija, atsikratė bermonti
ninkų, bolševikų ir lenkų. Patį 
svarbiausią uždavinį — įsteigti 
Lietuvos nepriklausomą 
valstybę ir perduoti savo parei
gas Steigiamajam seimui — Lie
tuvos Valstybės taryba puikiai 
įvykdė, nežiūrint krit iškų 
nepalankių momentų, kur 
laimėti — tikimybė buvo beveik 
lygi nuliui! 

Lietuvos Nepriklausomybės 
gimimas yra nuostabus. Su
spausta Lietuva iš Vokietijos 
pusės, atakuojama 18,000 bolše
vikų armijos iš rytų, iš šiaurės 
vakarų slenkančių bermonti
ninkų, pagaliau lenkų Želi
govskio kariuomenės, užgro
busios Vilnių, išsilaikė ugnies 
žiede su būreliu savanorių, 
nebuvo pasmaugta ir kaip pra
žydusi laisva, gležna gėlelė 
nebuvo svetimųjų sutrypta. Už 
viską, žinoma, esam dėkingi ne 
kuriai nors svetimai valstybei, 
anglams, vokiečiams ar prancū
zams, bet mūsų šauniesiems 
savanoriams, jaunutei Lietuvos 
kariuomenei. Tai jie savo kraujo 
kaina iškovojo laisvę, laiminant 
Aukščiausiajam. Čia negalima 
užmiršti ir didžiausios 
moralinės bei finansinės pa
galbos iš Amerikos lietuvių, 
kurią apibūdinti reiktų atskiros 
temos. 

Didžiausias iš visų pavojų, 
grėsusių Lietuvai, buvo pavojus 
iš Maskvos. Agresija prasidėjo 
1918.XII.16 Maskvos manifestu 
apie neva įkurtą Lietuvos Tary
bų Socialistinę respubliką su 
Vinco Kapsuko-Mickevičiaus 
sudaryta vyriausybe, su kuria 
slinko iš rytų Pskovo ir interna
cionalinė divizijos su keliais 
pulkais. Didesnė dalis Lietuvos 
atsidūrė bolševikų rankose. 
Vėliau 1919.11.27 Vilniuje buvo 
sudaryta Litovskaja-Bela-
ruskaja SSR vyriausybė: su pre
zidentu lenku K. Cichovskiu, 
komisarų tarybos pirmininku 
V. Kapsuku-Mickevičiumi. Vy
riausybės narių tarpe tebuvo tik 
pora lietuvių. I teritoriją įėjo 
Vilniaus, Kauno, Minsko, Gar
dino ir Suvalkų gubernijos 207 
tūkst. kv. km., su 7.5 milijono 
gyventojų, valstybinė kalba — 
rusų! Šis mirtinas pavojus irgi 
buvo nugalėtas. Lankiau 
gimnaziją Zarasuose ir ten prie 
Petruniškių dažnai lanky-

Kun. Simonas Morkūnas, žinomas socialinis veikėjas Lietuvoje, dabar Sioux 
City, Iowa, lietuviu Sv. Kazimiero par. klebonas, Sv. Tėvo Jono Pauliaus II 
pakeltas prelatu. Pre! S. Mo-Kūnas yra vienas iš didžiausių katalikiškų 
reikalų aukotojų, savo dosniomis aukomis remia lietuvišką spaudą, ypač 
„Draugą". • • 

davome pusračiu išrikiuotas 
betoninių kryželių eiles kapinių 
kalneliuose. Daugybė jų ten 
buvo su užrašais ir eilinių ir 
viršilų, puskarininkių, lei
tenantų ir kapitonų. Visi jie 
žuvo Dauguvos ugnyje, fronte 
su bolševikais. Daugiau negu 
2000 Lietuvos savanorių krito 
mūšiuose dėl Lietuvos laisvės! 

Jeigu iš vokiečių gavom 
paskolą 100,000 auksinų, iš 
anglų 200,000 svarų už pažadė
tus linus, tai prancūzai mums 
nepadėjo, netgi atvirkščiai, jie 
apginklavo savo ginklais lenkų 
legionierius net iš Amerikos, o 
jie,ginkluoti prancūzų ginklais, 
sumušė bolševikus prie Varšu
vos, o vėliau, įsiveržę į Lietuvos 
teritoriją prie Suvalkų ir Seinų, 
beveik išsklaidė ir sunaikino 
kelis Lietuvos pulkus. Kad mes 
laimėjome prieš lenkus prie Šir
vintų ir Giedraičių, daug kur 
parašyta, o apie aną didžiulę 
karinę nesėkmę mūsų istorija 
tyli. Neaišku, kas ten kaltas, 
kieno apsileidimas, kieno 
pražiūrėta. Viena tik žinome, 
kad mūsų broliai Punsko, Seinų 
lietuviai. vUas Suvalkų trikam

pis yra atskirti nuo tautos ka
mieno. Betgi ir vėl jų tai niekas 
nevežė į Sibirą, nešaudė ir 
sodybų nedegino, nors ir vyko 
lenkinimas. Jie ir šiandieną, gal 
geriausiai iš visų, laikosi kaimy
ninėse Lietuvos teritorijose, 
nepa lyg inan t su Mažąja 
Lietuva, su Karaliaučiaus ar 
Gudijos l ie tuvia is . O 
punskiečiai gali atvažiuoti visa 
grupe net į mūsų tautinių šokių 
šventę. 

Su pagarba mes minime dr. J. 
Basanavičių, dr. V. Kudirką, 
Maironį ir kitus atgimimo 
patriotus, bet ir šiandien mes 
nesame n u s k r i a u s t i . Tik 
prisiminkime Nijolę Sadūnaitę, 
Sigi tą Tamkevičių , Pe t rą 
Gražulį, J. Zdebskį, A. Laurina
vičių. Alfonsą Svarinską, vysku* 
pus V. Borisevičių, J . K. 
Matulionį, M. Reinį, J. Stepo
navičių, ilgiausiai kalinamą B. 
Gajauską. Petkų, Iešmantą, 
Pečeliūną. J. Bieliauskienę, 
Terlecką, Cidziką, Bogužį, 
Paulaitį ir eilę kitų iš LKB Kro
nikos ir .,Aušros". Tai ne šaip 
sau čia žmonės, bet asmenybės, 
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PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE 
VINCAS ŠALČIŪNAS 

Tais siaurais takais tarp sėdynių pradėjo lėtai at-
slinkti vežimėliai su alkoholiniais ir kitokiais gėrimais. 
Nors jų kainos aukštokos, bet gerokai išalkę keleiviai 
susigundė nors skystom kalorijom malšinti alkį. 
Užtruko apie valandą, kol šis „happy hour" procesas 
pasibaigė. Žinoma, eilės prie „patogumų" gerokai 
pailgėjo. Tik apie 11 vai. ėmė sklisti kvapai iš virtuvės 
ir iš vėžlio žingsniu siaurais takais atslenkančių 
vežimėlių. Nors daug kam neįprasta tokiu laiku pie
tauti, bet siūlomos lėkštės niekas neatsisakė, nes 
viduriai iš alkio „vargonavo". 

Jeigu dėl ankštumo buvo keblu maistą išdalinti, 
tai dar kebliau jį sudoroti: mėsą plastikiniu peiliu 
pjaustant, žirniai iš lėkštės išslysta ar padažas užtvindo 
greta esantį saldų pyragėlį. Kai grumtynės su 
neklusniu maistu pasibaigė, pastebėjau, kad mano tik 
vakar išvalytos kelnės jau turėjo dvi nemažas, riebaluo
tas dėmes! 

Apie vidunaktį žmonių triukšmas nutilo, lėkštės ir 
atmatos buvo pasalintos, prigeso Šviesos, o ekrane pasi
rodė judami paveikslai. Vienas kitas užsidėjo išnuomo
tas ausines, kad garsą girdėtų, o kiti iš lūpų ir judesių 
bandė suprasti filmo turinį. Daugelis susitraukė savo 

ti nuskubėjusį laiką. Kapitonas praneša, kad Frank 
furto laikas nuo New Yorko skiriasi šešiom valandom 
ir paragina laikrodžius pasukti pirmyn. Pasuku, kad 
nusileidęs susigaudyčiau kada ten rytas, kada vakaras 
Tiems, kurie nepasuko, pasirodė keistas reiškinys: dar 
tik antra valanda, o rytuose jau aušta! Lėktuvas 
pakrypsta šonu ir pro rytinius langus matau visai 
raudoną dangų, kuris nudažo debesų kuokštus nuo 
auksinės iki purpurinės spalvos. Pasirodo ir saulė 
skaisti, raudona, žemės dulkėm, nepridengta. Ak, kaip 
norėčiau sėdėti prie rytinio lango ir godžiai gerti tą 
besikeičiančių spalvų grožį! 

Laikas nuo laiko kapitonas praneša, kad esam virš 
Airijos, Anglios, Belgijos. Gaila, kad pro debesų va 
tinius gumulus žemės nematau. Kur ten matysi, kad 
didelę Europos dalį jau kelios savaitės kasdien kamuoja 
blogas oras. Oro pranešime sakoma, kad Frankfurte 
lyja ir gana vėsu. Gerai, kad turiu ką šilčiau užsivilkti! 
Štai, atneša pusryčius. Namie stipresnius valgyčiau. 
b*t po išvargtos nakties ir šie ne pro šalį. Kava atgai 
vrna apsnūdusius smegenis ir norą greičiau atsistoti 
ant tvirtos žemės. 

Duota komanda paruošia keleivius nusileidimui. 
Žemė jau arti. Kairėj pusėj pro langus praskuba 
angarai ir daugybė įvairaus didumo kariškų lėktuvų. 
Nejaugi tai naujoji vokiečių „Luftwaffe"? Bet ne! Tai 
amerikiečių aviacijos bazė, didžiausia Europoje. Lėktų 
vo ratai pora kartų trinkteli į grindinį ir suriaumoja 
jau atbuline kryptim paleisti varikliai, sulaikydami įsi 
bėgėjusio lėktuvo greitį. Priartėjam prie didelio pastato 
su stambiu užrašu — Frankfurt am Main. Pusantros 

kėdėje ir bandė užmigti ar tik apsimetė miegančiais. 
Dar kiti iš nuobodumo pakartotinai studijavo lėktuvo v a , a n d o s P a v e I a v ę ' 1 Š h p a m V ° k i e Č , U fcimae-
„bėdos" instrukcijas arba skaitė gėralų kainas Londo- _ . . . , . . 

XL x i i „ , . Frankfur te pasidairius 
ne ar viešbučių reklamas Tokio. i « « ~ « . K 

Lėktuvas taip sparčiai skrenda, lyg norėtų pasivy- Aerodromo pastatai užima didelį plotą ir reikia 

tolokai paeiti iki lagaminų atsiėmimo vietos. Pasų 
kontrolę praeiname lengvai, tik parodydami savo paso 
viršeli. Dabar visi skuba ilgu, tiesiu koridorium arba 
pasirenka greta slenkantį konvejerį. Norintieji pasku
bėti tuo diržu dar žingsniuoja ir greičiau už kitus atsi
duria prie eskalatoriaus, kuris nuveža į žemutinį 
aukšta. Čia šimtai žmonių apgula ratu judančią plat
formą, ant kurios pradeda rodytis pirmieji lagaminai, 
tik ką ištraukti iš lėktuvo. Žmonės stveria savo la
gaminus ir krauna į pasirūpintus vežimėlius. Laukiau 
savųjų dešimt, dvidešimt minučių, o jų vis nėra. Jau 
paskutiniai keleiviai savo pasiėmė, o mūsiškių — nė 
ženklo! Pranašu tik ką prisistačiusiai gidei, į kurią 
kreipiasi dar keli kiti Ji mus nuveda į TWA raštinę. 
Visi užpildom kažkokį blanką ir susirūpinę susėdam 
i jau seniai mūsų belaukiantį autobusą. 

Šiandien ketvirtadienis. Dar gerokai prieš pietus mus 
atveža i nauja Arabella viešbutį, Niederrad priemies
tyje, kur kadaise UNNRos stovykloje gyveno nemažai 
lietuvių. Dėl nemiegotos nakties ir laiko pasikeitimo 
mudu psnm pavargę ir išalkę. Išeinam paieškoti ką 
užkąsti. Prieš akis kelios parduotuvės, kurių vienoje yra 
maisto produktų. Kaip puiku! Bet kur tau! Užrakinta! 
Mat, šiandien Devintinės, nedarbo diena. Kiek užkandę 
viešbučio restorane, krintam į lovas trumpam poilsiui. 
Neužmiegu. Man rūpi pamatyti miestą, o ne drybsoti! 
Keliuosi ir raginu Onutę drauge važiuoti. Ji mieguis
tai atsisako Išeinu vienas. Prie viešbučio sutinku dar 
tris kitus entuziastus ir visi nužygiuojam į tramvajaus 
stotelę. Bilietams parduoti yra automatas. Sumetam 
į jį po pusantros markės ir turim bilietus. Tramvajui 
bilietų niekas netikrina. Persėdam į kitą liniją, bet ir 
čia bilietais niekas nesidomi. Darosi keista... 

(Bus daugiau) 

http://1918.XII.16
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LIETUVIŲ POLITINĖ 
VEIKLA PASAULYJE 

IR RINKIMAI (7) 
JURGIS JANUŠAITIS 

Dešimtasis seimo posėdis 
buvo skirtas Lietuvių politinės 
veiklos pasaulyje apžvalgai. Na
cių karo nusikaltėlių klausimu 
kalbėjo dr. Romas Vaštokas. Ši 
problema iškilo, kai OSI įstai
ga plačiu mastu įvairiose vals
tybėse, ypač JAV, Kanadoje, 
Anglijoje. Australijoje, pradėjo 
ieškoti tariamųjų nacių karo 
nusikaltėlių, sudarydama asme
nims įvairias kaltinamąsias 
bylas, pagal kurias tuose kraš
tuose teismai atima iš apkal
tintųjų turimas pilietybes ir net 
deportuja į komunistų valdo
mus kraštus, kur tokių žmonių 
laukia mirtis. Ir tokių atvejų jau 
turima. 

Prelegentas plačiai aptarė 
šias problemas ir kokią akciją 
yra išvystę lietuviai, prie
šindamiesi prieš didelę jėgą — 
OSI. Nupasakojo, kokie veiks
niai veikia JAV, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pastan
gas priversti Kanados vyriau
sybę, sprendžiant apkaltintųjų 
bylas, laikytis objektyvumo, 
nesivadovauti klaidingais 
priešų parodymais ir išleisti 
atitinkamus įstatymus. Toje 
srityje daug dirba Lietuvių tei
sėms ginti komitetai ir kitos in
stitucijos, įskaitant ir Lietuvių 
Bendruomenės pastangas. Kova 
esanti sunki, reikalaujanti mil
žiniškų išlaidų. Vyriausybės yra 

•informuojamos, joms teikiama 
atitinkama svarbi medžiaga, 
įskaitant energingai veikiantį 
-\dv. P. Žumbakį. Čia ir ateity
je reikės sutelktų visų darbo 
rankų ir paramos. 

Algimantas Gureckas plačiai 
apžvelgė Washingtone 1987 m. 
spalio mėn. lietuvių politinės 
konferencijos išvadas ir jų įgy
vendinimą. Ta konferencija, 
kaip mename iš spaudos, yra 
priėmusi gana gerų nutarimų — 
išvadų Lietuvos laisvės kovos 
darbuose, didesnį dėmesį kreipti 

į Vakarų valstybes ir jas in
formuoti bei kelti Lietuvos lais
vės klausimą, kad būtų atšauk
tas Molotovo-Ribentropo paktas, 
dėti pastangas išlaisvinti iš 
Sovietų Sąjungos kalėjimų visų 
tautybių laisvės kovotojus, 
sąžinės kalinius, visą dėmesį 
kreipti į kitataučių informa
vimą apie Lietuvos problemas ir 
t.t. Atvirai kalbėtis su Lenkijos 
interesams astovaujančiais 
veiksniais, sutvarkant san
tykius, neatsižadant sostinės 
Vilniaus. 

Apžvalga buvo naudinga ypač 
kitų kraštų atstovams, kurių 
paprastai nepasiekia mūsų 
informaciniai šaltiniai. Konfe
rencijos išvados buvo seimo 
atstovams išdalintos raštu. 

Po vakarienės prasidėjo 
vienuoliktasis seimo darbo posė
dis, skirtas PLB pirmininko, 
valdybos, kontrolės komisijos ir 
garbės teismo rinkimams. Man
datų komisijos pirmininkas R. 
Bublys seimui pranešė, kad 
seime dalyvauja 99 atstovai, 
atstovaują 12 kraštų Bendruo
menes ir turį teisę balsuoti. 

Nominacijų komisijos pirmi
ninkas dr. Antanas Razma 
seimui pateikė du kandidatų 
sąrašus: dr. Petro Kisieliaus ir 
dr. Vytauto Bieliausko. Seimas 
nutarė balsuoti už sąrašą. Čia 
prasidėjo ilgoka kandidatų „tar
dymo" procedūra. Sąrašų 
sudarymas ir kandidatų parin
kimas vyko seimo eigoje. Ne
buvo lengvas nominacijų komi
sijai darbas. Rinko, ieškojo tin
kamų, svarbiausia sutinkančių 
kandidatuoti žmonių. Bet po 
ilgokų pastangų seimas sulaukė 
dviejų sąrašų. Abiejuose sąra
šuose puikūs žmonės, geri 
bendruomenininkai, geri 
darbininkai. 

Apklausinėjimo metu seimo 
atstovai kandidatams statė įvai
rių klausimų, kodėl kandida-

Rūpintojėlis Dainavoje laimina stovyklautojus 

tuoja, ką jie darys, jeigu bus iš
rinkti, kur ves Lietuvių Bend
ruomenę, kaip laikysis Jaunimo 
sąjungos ir bendrai jaunimo 
veiklos atžvilgiais ir t.t. Na ir 
aiškinosi kandidatai. Pirmiau
sia visi išsakė, ką jie praeityje 
veikė Lietuvių Bendruomenėje. 
Visi nešė sunkią, bet prasmin
gą darbų naštą, su meile ir pasi
šventimu. 

Naujieji kandidatai sakė savo 
credo: LB ves tvirtu ir našiu 
darbo keliu. Rūpinsis švietimu, 
kultūra, jaunimu, politine 
veikla. Bandys sutarti su visais 
veiksniais, su visais tarsis. Tad 
kur berasi geresnius darbi
ninkus? 

Po kandidatų „išpažinties" — 
slaptas balsavimas. Savo balsus 
visi atidavė vardo šaukimo 
tvarka. Tad jokių kombinacijų. 

Pagaliau ilgokai užsitęsė 
balsų skaičiavimas ir tik po vi
durnakčio paaiškėjo rinkimų 
duomenys. Nominacijų komisi
ja paskelbė, kad rinkimus 
laimėjo dr. Vytauto Bieliausko 

kandidatų sąrašas. Taigi nauja 
PLB valdžia beveik iš visų 
naujų kandidatų: pirmininkaus 
dr. Vytautas Bieliauskas, kiti 
nariai — Eugenijus Čuplinskas 
— Kanada , dr. Vytautas 
Dambrava — Venecuela, 
Algimantas Gureckas — JAV, 
Algis Juzukonis — Kanada, 
Raimundas Kudukis — JAV ir 
Gabija Juozapavičiūtė-Pet-
rauskienė — Kanada. Salėje 
nuaidi audringi plojimai, šiltai 
sutikta nauja PLB valdyba. Dr. 
Petras Kisielius savo sąrašo 
kandidatų vardu pasveikino iš
rinktuosius, palinkėjo sėkmės, 
pažadėjo visokią paramą. 
Pažymėjo, kad čia ir yra PLB 
stiprybė — demokratiškumas, 
laisvi rinkimai. „Nenusime
name pralaimėję, bet vieningai 
dirbsime su nauja valdyba", pa
reiškė dr. Petras Kisielius. Ki
tų organų rinkimų duomenų ne-
besulaukiau, nes skubėjau 
paskutiniu požeminiu traukiniu 
į tolimą užmiestį. 

Taip baigė seimas sa-. našaus 
darbo antrąją dieną. 

LIETUVIAI VOKIEČIŲ 
TELEVIZIJOJE 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Vis dažniau Lietuvos ir kt. Pa
baltijo valstybių vardas išgirs
tamas politiniuose vokiečių 
radijo komentaruose, perkeliant 
šių pavergtų klausimą taip pat 
ir į spaudos psl. bei televizijos 
ekranus. 

Liepos mėn. 1 d. antras tele
vizijos kanalas savo „Ausland 
journai — Užsienio žurnalas" 
vakaro programoje, labai daug 
laiko paskyrė Pabaltijo vals
tybėms. Parodžius S. S-gos 
žemėlapį ir atžymėtose sienose 
„Litauen, Lettland, Estland" 
užrašus, komentatorius žiū
rovus perkėlė į Rygą bei 1988 
birželio 14 d. demonstraciją. 
Labai geras spalvotas filmas 
(neatrodo, kad būtų mėgėjo 
darytas) rodo tūkstantinę mi
nią, matomos nepriklausomos 
Latvijos vėliavos. Komentato
rius aiškina, kad giedamas taip 
pat senas valstybinis himnas. 
Pasikalbėjimas su latviu ir 
klausimas jam, ar jis nebijo 
suėmimo, latvis tuoj pat atsako 
tvirtu ne! Keisti yra vokiečio 
komentarai : girdi, latviai 
reikalauja to paties statuso, 
kokį turi Ukraina ir Gudija JT 
Nevv Yorke. Greičiausiai čia vai
dino kalbos užtvara, nes vokie
tis gerai moka rusiškai (nuola
tinis ZDF korespondentas Mas
kvoje). Kadangi greičiausiai 
jis kalbėjosi su blogai rusiškai 
kalbančiu latviu. 

Renkami pinigai Stalino aukų 
paminklui. Vokietis taip pat 
pasakė, kad panašios demonst
racijos įvyko Lietuvoje ir Es
tijoje. 

Tos trys Pabaltijo respublikos 
yra .jauniausios" iš 15 Sov. 
Sąjungos respublikų, įjungtos 
1940 m. Vokietis priminė, kad 
S. S-goje yra per 120 tautybių, 
priskirdamas ir pabaltiečius. 
Čia jis padarė didelę klaida, 
kadangi Pabaltijo tautų klau
simas nėra tolygus Krymo toto
rių, kazachų, armėnų ir Azer
baidžano nesusipratimui. Skir
tinga yra pabaltiečių tarp
tautinė padėtis, nes Vakarų 
pasaulio Pabaltijo valstybės yra 
pripažįstamos de jure. Be to, 

Krymo totoriai reikalauja tik 
autonomijos, tuo tarpu Pabaltijo 
tautos pilnos laisvės, tad 
negalima jų mesti į bendrą S. S-
gos tautų katilą. Neišvengia tos 
didelės klaidos ne tik vokiečiai, 
bet ir visas Vakarų pasaulis. 
Kadangi Vokietijos televizija la
bai dažnai tokias klaidas daro, 
vertėtų mūsų veiksniams pa
rašyti platų raštą, išaiškinant 
mūsų tautos tarptautinę padėtį 
ir jos skirtingą padėtį nuo kitų 
S. S-gos tautų. 

Iš Rygos vokiečių televizija 
persikėlė į Estijos sostinę. Čia 
atliekamas pasikalbėjimas su 
jaunu estu (jis kalba rusiškai), 
liečiant daugiausia „perestroi-
ką". Sunku suprasti, nes tuo 
pačiu metu atliekamas vertimas 
vokiškai, tačiau Estijos reikala
vimai yra labai dideli: 
administracinė laisvė, ūkinė 
laisvė ir kt. 

Parodžius S. S-gos žemėlapį ir 
rutuliu apibrėžtą Pabaltijį ir 

Kaukazą (Azerbaidžanas, 
Armėnija) komentatorius krei
piasi į S. S-gos gyvenimo eksper
tą dr. Holbachą. Pabaltijo reika
lu jo komentarai buvo trumpi ir 
aiškūs: Pabaltijo valstybių 
reikalavimai pakeistų visą Sov. 
Sąjungos struktūrą. Taigi — ne
galimybė. 

Vokiečių spauda, rašydama 
apie įvykusį KP suvažiavimą 
Maskvoje, suminėjo kalbėtojo 
Tschesonis (Česonis) pavardę, 
kartu pažymėdama, kad jo 
tautvbės neteko sužinoti. 

SUSIMĄSTANT 
LIETUVOS... 

(Atkelta iš 3 psl.) 
kurių net ir didžiosios tautos 
neturi. 

Jeigu brėžinyje išbraižytume 
paskutinių dešimtmečių iki 
dabar šių įvykių skalę, grafiką, 
liečiančią ir vaizduojančią Lie
tuvos Nepriklausomybės klau
simą, tai pamatytume kreivę 
kylant, vis labiau kylant aukš
tyn. Teisybė, kai kur ji gal 
laužyta, bet vis dėlto 
nenumaldomai kylanti aukštyn 
į laisvę. 

Pavyzdžiui ir šiemet JAV pre
zidento Ronald Reagano pasi
rašyta deklaracija, minint Va
sario 16-tąją ir paskelbta Pa
baltijo Laisvės diena, daug ką 
įkvepia, ypač pavergtoje Lie
tuvoje. Puikus ir vis drąsesnis 
JAV kongreso ir senato kreipi
masis laiškais ir įvairiais pa
reiškimais j Gorbačiovą. Aiškiai 
liudija progresą Lietuvos 
suverenumo klausimu ir Euro
pos parlamentas. Vis dažnesni 
net ir didžiojoje Amerikos spau
doje Lietuvos, Latvijos, Estijos 
vardai kalba ir liudija, jog 
okupacija amžinai tęstis negali, 
viskam ateina laikas. Nebėra 
nei Hitlerio, nei Stalino, tai 
kodėl gi turi egzistuoti Riben
tropo ir Molotovo paktas bei jo 
padariniai? Pagaliau demonst
racijos Vilniuje, Rygoje, Taline, 
ko iki šiolei nieko panašaus 
nebuvo. Iki šiol dar nebuvo ir to, 
kad JAV prezidentas viešai pri
imtų pas save kovojančios Lie
tuvos pasiuntinį ir dargi su juo 
nusifotografuotų. Turiu minty
je prof. Vytautą Skuodį. Tokia 
garbė nebuvo, pavyzdžiui, 
suteikta net Aleksandrui Solže-
nicinui. Išeinant iš dabartinių 
pasaulinių įvykių, kurie vyksta, 
o taip pat vadinamos „perestroj-
kos" sovietuose, nežiūrint 
sudėtingų ir sunkių aplinkybių, 
labai galingo, klastingo priešo 
pinklių, geležinių Maskvos 
letenų, Lietuvos Nepriklau
somybė ir jos atstatymas, 
atrodo, nėra problema! Pro
blema, manyčiau, vis dėlto yra, 
tik kitur — ar mes lietuviai 
būsime geresni, jos sulaukę? Ar 
pažvelgusi nepriklausomybė į 
mūsų dvasinius sielos aruodus 
ras juose tikėjimą Kūrėju, ras 
gėrio ir meilės, tiesos ar ras tuos 
aruodus ištuštėjusius? Tai tada 
iš ko gi mes gyvensime? Prisi
minkime, kad 1918.11.16 Lietu
va XX amžiaus pradžioje buvo 
europinis dorovės, šeimos papro
čių ir tarpusavio santykių 
stabilumo etalonas! Mes vis 
dėlto einam pirmyn keliuose į 
Laisvę, Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimo kryptimi. Ei
nam ir visa išeivija. Tą parodė 
Kanadoje gerai pavykęs mūsų 
Kultūros kongresas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimas 
ir VIII laisvojo pasaulio lietuvių 
Tautinių šokių šventė. 
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GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/torrte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

C3 MLS. KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

Ontuifc 
21 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame 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 

Qn»yBb 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 95 th S t r e t 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LEGAL NOTICE 
Notice is hereby given, pursuant to "An Act 
in reiation to the use of an Assumed Name 
in the eonduet or transaction of Business 
in the State," as amended. that a certifica-
tion was filed by the undersigned vvith the 
County Clerk of Cook County. file NO. 
K111873 on the Jul 01, 1988 Under the 
Assumed Name of Fox Remodeling & Con-
struction vvith the place of business located 
at 4344 S. Archer Ave. Ste. 146, Chicago, 
IL 60632 the true name (s) and residence 
address of ovvner (s) is: John R. Lape 
2740 W. 39th PI.. Chicago, IL 60632. 

ūkininko 
Didžiulė 

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

Didelis, atremontuotas 
namas. Sklypas virš akro. 
ūkiška virtuvė; šildomas 30 x 27 pėdų 
garažas. Puiki vieta mechanikui ar 
kontraktoriui. Nepraraskite šio pato
gaus namo! Tokį sunku rasti! Tik 
$99,900. 

G y v e n k i t e l a u k u o s e , gražioje 
aplinkoje. Netoli Equestrian Estates. 
Didžiulis namas su 4 mieg. + salonas 
ir ūkiška virtuvė. Rūsį galima įrengt ir 
padaryt šeimos kamb. Naujas, tik 8 m., 
,.split level" priestatas Galima 
naudoti, kaip ..related living". 
$134,900. 

Mūrinis namas apžiūrėjimui, sekma
dienį, liepos 24 d 1-4 v p p. 3901 W. 60th 
St. Parduota sav 3 mieg.. valg.. Vfk prau
syklos, ištisas Įrengtas rūsys; centralinis 
šaldymas. 2/2 auto. garažas Galite tuoj pat 
užimti. Skubėkite! Skamb 735-2895. Kal
bėt angliškai. 

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

925-3722 

i E Š K 0 B U T 0 Studentė skubiai ieško nedi
delio, nebrangaus buto Ci

tatai nuomoti gražų butą k a g o s a p y | i n k ė j e S i ū l y t i 

arba pirkti namą. skambinti 656-4464 
Tel. 925-9571 v a k a r e > 

PUIKI PROGA! 
Didžiausia Floridos žemės išplanavimo ir statybos 
bendrovė ieško daliniam ar pilnam laikui „marke-
ting" atstovo dirbti Čikagos apylinkėse. Pagei
daujama mokėti dvi kalbas. Leidimas nereikalau-

v jamas. Išmokysime veltui. Patogios darbo valan
dos. Puikus komisas ir apdraudą. 

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

Kaišiadorių vyskupija vi tomas 

DETEKTYVINIU ROMANU SERIJA 
Nuotykia i , paslaptis, spalvingi žmonių charakteriai — viskas kartu! 
Abidvi knvgas išleido Ateities Literatūros Fondas. Jas galima įsigyti 
ir Drauge, 4345 VV. 63rd St., Chicago. I L 60629. Kiekvienos knygos 
kaina 10 dol . ; užsisakant paštu, reikia dar pridėti už kiekviena knygą 
po 1 dol . 50 centų persiuntimo išlaidoms, Illinois gyventojai dar 
prideda 80 centų valstijos mokesčių. 

Siame paskutiniame tome aprašoma ne 
tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visu jau anksčiau išleistu tomu 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuaman Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno ^•'"•••stiivė. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

BROMUS KV1KIYS 

Kaišiadorių vyskupija 
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MOKYTOJA 
ELENA SONGINIENĖ 

Dešimtmetis nuo jos mirties 
J U O Z A S M A S I L I O N I S 

Prieš dešimtmetį, 1978 m . 
liepos 26 d., vėžio ligos pakirs ta , 
mirė mokytoja ir Pedagoginio li
tuanist ikos instituto lek torė 
Elena Kašinskaitė-Songinienė. 

Velionė buvo gimusi 1903 m. 
gruodžio 1 d. Žynių ka ime, Vil
kaviškio apskrityje, gausioje 
ūkininko Kašinsko šeimoje. I 
pasaulinio karo metu sudegė 
ūkio trobesiai, ir tai pasunkino , 
bet neužkirto kelio į mokslą. 
1926 m. pavasarį baigė Vilka
viškio gimnaziją, o rudenį įstojo 
į Lietuvos universiteto Humani
tar in ių mokslų fakulteto filo
logijos skyrių studijuoti l i tu
an i s t i kos . I š k l a u s i u s i v i s ą 
kursą, būdama ar t i s tudijų 
pabaigos, nuo 1930 metų iš
ėjo mokytojauti. Mokytojavo 
Šiaulių vidurinėje ir aukš tes
niojoje prekybos mokyk lo j e 
(1934-1938), Šiaulių vals ty
binėje mergaičių gimnazijose. 
Norėdama pabaigti l i kus i a s 
studijas, iš Šiaulių j i turėjo 
dažnokai važinėti į Kauną . 
Tiesa, susisiekimas su K a u n u 
buvo patogus, bet a t imąs d a u g 
laisvalaikio. Universiteto dip
lomą gavo 1937 m e t a i s , 
įsigydama lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojos specialybę 
arba, kaip diplome rašydavo, 
diplomuotos l i tuanistės vardą. 

1940-1943 m. dirbo Vi ln iaus 
vid. ir aukšt. prekybos mokyklo
je. Gyvendama Vilniuje, E lena 
Kašinskaitė ištekėjo už majoro 
G. Songino. Paskut in iuosius 
porą metų (19431944) dėstė 
Kauno mokytojų seminarijoje. 

Būdama Vokietijoje, 1945-46 
m. mokytojavo Muenster-Muna 
lietuvių pradžios mokykloje ir 
1949-1950 m. Augsburgo lietu
vių gimnazijoje. Abiejų š ių 
mokyklų veiklą E. Songinienė 
t rumpai aprašė V. Liulevičiaus 
red. knygoje „Lietuvių švie
t imas Vokietijoje". 

Atvykusi į Ameriką, pragy
venimui dirbo paprasčiausius 
darbus, skalbykloje, bet kar tu ir 
mokėsi komptametro ir anglų 
kalbos. Baigusi komptametro 
kursus, gavo darbą H a r t Shaff-
ner įmonės atskaitomybės sky
r iu j e . S u l a u k u s i p e n s i j o s 
a m ž i a u s , „ p a s i t r a u k ė į 
užtarnautą poilsį", ka ip kad 
dažnai šis įvykis apibūdinamas. 

I naują, geriau sakant į senąjį, 
pedagogės darbą j i b u v o 
į t raukta dar prieš išeinant į 
užtarnautą poilsį, 1965 m. Tai 
buvo m e t a i , kada s e n i e j i 
Chicagos aukštesniosios l i t . 
mokyklos mokytojai pradėjo 
p a v a r g t i i r iš m o k y k l o s 
t raukt is , o Pedagoginis lit. ins
t i tu tas naujų ir jaunų mokytojų 
dar nebuvo paruošęs. Pas i t rau-

Elena Songinienė 
1903-1978) 

kus vienam lietuvių kalbos ir li
t e r a t ū r o s m o k y t o j u i , t e k o 
ieškoti kito. S k a m b i n u vienam, 
pa ta r ia kreiptis į kitą. Tas ki tas 
siūlo ketvirtą — ir ta ip daina be 
galo. O mokytojo ar mokytojos 
re ikia . Ir taip p a s k a m b i n u s gal 
j au devyniems, buvo pa t a r t a 
paskambint i E . Songinienei. 
Paskambinau , i r t a nebepa ta rė 
s k a m b i n t i k a m k i t a m , o 
pakvie tė a tvyk t i pas j ą ir pasi
kalbėt i . Abu Songina i , nors a š 
prieš t a i nė v ieno nepažinau, o 
t i k d u k r ą R. Ras lav ič ienę , 
malonia i p r iėmė, susipažinom, 
išsikalbėjom. Sut iko pradėt i 
mokytojauti Chicagos aukštes
niojoje lit. mokykloje,nors tuo 
metu buvo j au žymiai vyresnė 
už tuos , kurie skundės i esą j au 
per seni ir pava rgę mokykloje 
dirbti . I r taip n u o 1965 m. rug
sėjo pradžios ČALM sulaukė 
naujos mokytojos. Iš pa t pra
džios ir visą l a iką ji nešė visą 
na š t ą — p e n k i a s p a m o k a s . 
Ypat inga i ji pamėgo ketvirtąją 
a rba parengiamąją k lasę , į 
k u r i ą a t e i d a v o s i lpnesn ie j i 
m o k i n i a i . J i e m s j i p a r a š ė 
l ietuvių kalbos p ra t imų knygą, 
o Tėvų komite tas išleido. Mokė
dama gerai a i šk in t i i r neatlai-
džiai, nors ir „neužs isėdant" 
išreikalauti, per vienerius metus 
pasiekdavo g e r ų rezul tatų, i r 
j ie , perėję į 5 k lasę , j a u pajėg
d a v o s e k t i a u k š t e s n i o s i o s 
mokyklos kursą . Dėstė ji i r 
k i t o s e k l a s ė s e , n e s i k r a t ė 
auklėtojos pareigų, 1967-1972 
buvo Mokytojų tarybos sekre
torė. 

Elena Songinienė nesitenkino 
vien pamokų a t l i k i m u , be t 
s tengėsi pažint i šių l a ikų jau
nuolį, jo būdą, p rob lemas ir rū
pesčius. Stengėsi suprasti ir išei
vijos mokyklos problemas ir j a s 
p a s v a r s t y t i . T ų s v a r s t y m ų 
rezul ta ta i — t r y s b r andūs jos 
straipsniai „Švietimo gairių" 4 , 
8 ir 12 numeriuose . 

Išdirbusi ČALM septyner ius 

Laiškai 

P A T I K S L I N I M A S 

Aštuntosios tautinių šokių 
šventės leidinyje liko redakto
r iaus nepataisyta Vėdaro šokio 
istorijos apybraiža. 

Turėjo būt i : „Vėdaras" — 
Choreografija V. F. Beliajaus, 
muzika harmonizuota J. Go-
vėdo. V. F. Beliajus, sudaręs ir 
i š spausd inęs Vėdaro šok io 
aprašymą knygoje „Dance of 
Lietuva" 1951 metais, teigia, 
kad šokis buvo šokamas lietu
viškų šokių ratelių Amerikoje 
nuo 1930 metų. 1958 meta i s 
Lietuvoje atsirado platesnė Vė
daro kompozicija paruošta J . 
Danio pagal J . Leonavičiaus 
harmonizuotą muziką. Belia
jaus versija y ra paprastesnė ir 
lengviau p r i t a ikoma v a i k ų 
grupių šokėjams. 

Atsiprašome V. F. Beliajų ir 
J. Govėdą už šventės leidinyje 
neatiduotus j iems kredi tus. 

L . S a g y s 

N E B U V O K A L B O S A P I E 
T U O S T R I S M I L I J O N U S 

A n t a n a s Juodva lk i s birželio 
23 d. „ D r a u g e " , ka lbėdamas 
apie Lemonte kur iamą Lietuvių 
centrą, rašo: „Dabar , kaip i r 
prieš porą metų, tas pa t s asmuo 
p r a d ė j o į t a i g o t i l i e t u v i ų 
v i s u o m e n ę a p i e to p a s t a t o 
nepapras tą v e r t ę ir gerą progą 
jį įsigyti. Tuomet Lito bendrovė 
už tą pat į objektą norėjo gaut i 
t r i s m i l i j o n u s d o l e r i ų , 
įpainiojant Lietuvių Fondą ir 
PLB valdybą. Dabar t a s pats ob
j e k t a s p e r k a m a s už v ieną 
milijoną dolerių. Tai ir kyla 
k laus imas , kodėl pr ieš dvejus 
me tus ka i ku r i e asmenys įtai
gavo (tiesiog š a u k t e š aukė to 
,aukso ' nemest i į šiukšlyną)... 
Argi per tuos porą metų šio ob
jek to ver tė nukr i to , kad dabar 
p e r k a m a už vieną milijoną 
d o l e r i ų , t a i g i už t r e č d a l į 
ka inos?" 

Deja, ta ip nė ra . Ir pr ieš porą, 
t iks l iau , prieš p u s a n t r ų metų 
l i e t u v i a m s , t a i g i i r PLB 
valdybai , šis p a s t a t a s i r apie jį 
esan tys 15 akrų žemės buvo pa
s iū ly ta t ik už vieną milijoną 

na 

k a 
dir 
an: 
k v 
koi 
ka: 
ne; 
atl 
api 
gr< 
go; 
a u 
Pa 
ap 
ta i 
šve 
mo 
yra 
Ni« 
tu 
t u 
tin 
pai 
prc 
Soi 
kai 

E 
dai 
du] 
mo 
dui 

gij 
sąj 
Lit 
t a i 
Orj 
nai 
ne^ 
vai 
dirl 

P 
mh 
sav 
vie 
J4, 
kap 
pai 
viči 
mo 
ped 
jos 
nia 
i r ( 

Š 
Ma 
9 v 

doi. 
j a n 
kai 
ma 
vai 
ske 
mei 
lab 
pri< 
įnx 
miš 
peli 
Kai 
nep 
įsig 
ir p 
šias 
vali 
k i t 
„įr< 
sąži 
kin 

Ti 
t i , 1 
buv 
ši 
pas 
aišl 
Liel 
nu r 
mol 
pas 

. 

KULTŪROS 
KONGRESAS IŠ 
HAVAJŲ SALŲ 

PERSPEKTYVOS 
Birželio mėn. turėjau vykti į 

lostono apylinkes aplankyti vi-
okių šeimos tragedijų ir ligų 
r i s l ėg t ą s a v o pusbro l į . 
irįždamas į savo gyvenvietę 

lokslo metus, 1972 m. rudenį 
a s i t r a u k ė ,,į u ž t a r n a u t ą 
>ilsį". Bet kas duos poilsį 
arbščiam žmogui. Pr ireikė 
edagoginiam lit. inst i tutui 
k tor iaus l i teratūrai , ir vėl ji 
viečiama, vėl neatsisako ir 
dirba šešerius metus, ligi mir-
s išsišaukė į galutinį užtar-
autą poilsį. 
Švietimo taryba, sužinojusi, 
ad ČALM ir Ped. lit. institute 
irba gera ir pareiginga litu-
į is tė, pradėjo E. Songinienę 
riesti į vadovėlių tikrinimo 
emisiją, prašydavo pataisyti 
albą, sukirčiuoti tekstus. Ir čia 
jatsisakydavo, savo pareigas 
;likdavo sąžiningai. Gandas 
tie ją» gerą kalbos taisytoją, 
•eitai pasklido visoje Chica-
)je, i r p r a š y d a v o knygų 
į toriai pata isyt i jų kalbą, 
ataisydavo. Ki ta s reikalas 
Die užmokes t į . Į ka lbos 
dsytoją čia ž i ū r i m ą kaip 
renta dvasia gyvą patriotą: 
oki kalbą tai ir taisyk. Kas čia 
•a pieštuku sėdint pabraukyti, 
iekam nesvarbu, kiek valandų 
i pieštuku ar rašalu braukysi: 
i esi l i tuanistas, tavo patrio-
nė pareiga... Rodos, niekas 
inaš ia i nes ikre ip ia į kitų 
•ofesijų žmones. Taigi ir E. 
m g i n i e n ė dauge l iu i ta isė 
ilbą už dėkui a r grašius. 
E. S o n g i n i e n ė p r i k l a u s ė 
lugeiiui organizacijų: Lietuvos 
ik t e rų draugijai , Lietuvių 
oterų federacijai, Lietuvių fon-
ū , Karių šeimų Birutės drau-
j a i , L i e t u v i ų mokytojų 
jungai , Lietuvoje korp. Filiae 
t huan iae , o čia, Amerikoje, 
; u t i nėms o rgan izac i joms , 
rganizacijose buvo ne tik 
i r ė , be t ve ik l i na rė , 
jvengianti bū t i i š r ink ta į 
tldybą, o iš r inkta nevengė ir 
rbti. 

Praėjo dešimt metų nuo jos 
irties, nuo to laiko, kada ji su 
vo vyru Genriku, mirusiu 
eneriais metais anksčiau už 
, ilsisi Šv. Kazimiero lietuvių 
tpinėse Chicagoje, tačiau ji ne-
imiršta savo artimųjų Rasla-
hų ir Kašinskų šeimų, kolegų 
okytojų; ją k a i p šviesią 
dagogę prisimena ir daugelis 
i mokinių nuo Šiaulių, Vil-
aus, Kauno laikų, Vokietijos 
Chicagos auklėt iniai , 
šv. Mišios užp rašy tos T. 
arijonų koplyčioje liepos 26 d. 
vai. r. 

lerių. Įvairiai buvo komentuo-
ma jo vertė, bet lietuviams 
tina buvo nei daugiau, nei 
ažiau kaip milijonas. Juod
ikis atrodo turi k i tus tikslus, 
elbdamas apie „to pat ies as-
sns" įtaigojimus. Tuo metu jis 
bai uoliai spaudoje kovojo 
ieš tos nuosavybės įsigijimą, 
>dinėdamas pirkinio bepras-
iškumą ir siūlytojų norą pasi-
lnyti iš lietuvių visuomenės, 
ii toji visuomenė Juodvalkiu 
patikėjo ir nu ta rė nuosavybę 
gyti, jam pasidarė nepatogu 
prireikė teisintis. Lengviau-
is būdas pasiteisinti Juod
ikiui atrodė esąs kalt int i 
t u s . b a n d a n t d a r k a r t ą 
'odyt i" visuomenei jų ne-
žiningumą ir ta ip juos sunie-
ati. 
ra pačia proga verta primin-
kad PLB valdybos posėdyje 
vo svarstomas k laus imas už 

p i r k i n į L i to bendrove i 
siūlyti t ik v i e n ą doler į , 
ikiau — paaukoti nuosavybę 
»tuvių Bendruomenei ir auką 
r a š y t i nuo f ede ra l in ių 
>kesčių. Tačiau net ir toks 
siūlymas nebuvo priimtas. 

B r o n i u s Na inys 

Havajuose, užsukau į To 
Pasaul io Lietuvių ku 
kongresą . P a t a i k i a 
svarstybas lietuviškos 
klausimais. Tad šia pro 
ver ta p a t e i k t i l ie tu 1 

šeimos bei šeimų realybę 
juose. 

Čia tu r ime tris grynai 
viskas šeimas, kurių s 
rasime penkis pensin 
ketur is viduriniosios ] 
asmenis ir kelis jaunėsiu 
tos angliškai kalbančius \ 
Yra dar t rys viengungie 
pensininko amžiaus. Šių 
ir viengungių tarpe yra k 
tuviškos spaudos prenun 
riai. 

1985 metais pradėjusi* 
organizuoti LCH (Lithv 
Club of Havvaii) sąra 
rasime apie 40 mišrių i 
kurių bent vienas narys 3 
tros, trečios ar kelintos 
lietuviškos kilmės ameri 
Taigi tose šeimose kalba; 
angliškai, ir jie sužinc 
Lietuvą bei lietuvius iš d 
iš brošiūros „Lithuani 
enciklopedijų. Kelioli] 
šeimų bei asmenų dab; 
skaito „Bridges" ir keli ] 
meruoja „Li tuanus". 
pabrėžti, kad dauguma tų 
narių bei jų vaikai yra 
aukštojo mokslo diplomus 
daktaratus , dirba profe 
srityse, draugauja su įtak 
ir išsilavinusiais Havaj 
gyven to ja i s . Šie ang 
kalbantieji LCH naris 
brangus tur tas mūsų 
l i e tuv ių bendruon 

Branginkim juos, nežem 
jų! Gal verta čia pasvąjo 

agr. TOM1 
mirus , velionio sūn 
a n ū k a m s ir broliai! 
šeimomis ir kitiems 
tą reiškiame 

O. Z. Tamošai 
S. J. Stasiūną 
L. K. Kaziai 
R. N. Sabaliūi 
M. Dimšienė 
P. J. Švilpai 
J. F. Dimgaila 
V. J. Kiburiai 
Al. A. Bertulio 
S. Ingaunis 
L. V. Tamošau 
O.Žemaitienė 
S. Nikantienė 
E. B. Užemiai 
L. Minginienė 
sūnus J. 

Hot Springs, Ark . 
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geu &aaa nors Kuris nors iš šių 
Havajų salų jaunesnių gyvento
jų įsiregistruos toje Lituanis
tikos katedroje Chicagoje. 

Šalia „lietuviškos" šeimos 
realybės norėčiau priminti čia ir 
religinį mišinį toje LCH „bend
ruomenėje". Apie pusė visų tų 
šeimų — asmenų yra katal ikai , 
kiti yra protestantai Giuteronai, 
metodistai, mormonai ir t.t.). 
Taigi su l i e tuv in ta re l ig inė 
prak t ika tokių šeimų tarpe 
nebū tų ypa t ingas a k s t i n a s 
lietuviškumui — taut iškumui 
ugdyti bei palaikyti. 

Pagalvojau t a i p pa t , kas 
galėtų būti prieinama bei įdomu 
lietuviškai nesuprantant iems 
a ts tovams t a m e mūsų P.L. 
kongrese. Gal prieinamiausias 
ir ma lon iaus i a s p rogramos 
punktas galėtų būti koncertas, 
dai lės paroda, e k u m e n i n ė s 
p a m a l d o s , šok ių š v e n t ė . 
Pasaul io Lietuvių Bendruo
menės se imo l i e t u v i š k o s 
svarstybos tokiems atstovams 
būtų buvusios visai nereikš
mingos. Gaila, kad „Bridges" ir 
„L i tuanus" re ikala i nebuvo 
svarstybose nė žodeliu prisimin
ti, nors mes čia Havajuose 
skaitytojų tur ime ir bandome 
rasti jų vis daugiau. 

Taigi sukur t i bei įsteigti 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
apylinkę Havajuose pagal tuos 
tradicinius bendruomeninius 
s t andar tus y ra neįmanoma. 
Lietuvių Bendruomenės aukš
tųjų pareigūnų noras čion „ap
silankyti organizacinų reikalų 
pas tūmėt i" (cituota iš laiško) 
yra t ikras nesusiprat imas ir 
mūsų vietos gyventojų pastan
goms kenksmingas. 

Nežiūrint tų visų nesusiprati
mų ir neišvengiamų sunkių 
aplinkybių, LCH bei jo pa
vieniai nariai šį tą padaro, dar 
daug ką gali padaryti ir daug ką 
tur i padaryti. Bet čia ne vieta 
tais esamais ir būsimais darbais 
girtis. 

P o v i l a s Bal t i s 
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A.tA. 
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S, penktadienis, 1988 m. liepos mėn. 22 d. 

A.tA. 
LENA TAMOŠIŪNIENĖ 
irė 1988 m. birželio 4 d. 
mė Lietuvoje. 
isiliko didel iame nuliūdime sūnus Linas, sesuo 
na Lapienė, Tinley Park , IL ir brolis Ju rg i s 
ntas, Australijoje. 
tlionė palaidota birželio 7 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
ėse. 

iliūdę s ū n u s , s e s u o ir b ro l i s . 

:NKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS STRUNGYS 

m. liepos 26 d. sueina penkeri metai , kai iš mūsų 
atsiskyrė mylimas Vyras, Tėvelis, Tėvukas ir 

L 

ą liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atna-
nos liepos 24 d., sekmadienį 10 vai. ryto Šv. M. 
>s Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Par-
rašome art imuosius pris iminti velionį savo 
se. 

iliūdę: ž m o n a Mar i ja , d u k t ė Mi lda su š e i m a ir 
A l fonsas su š e i m a . 

A.tA. 
JUOZUI KIZLAUSKUI 

, gilią užuojautą re i šk iame žmonai BRONEI , 
ai ONAI Lietuvoje, dukte r ia i G I E D R E I KON-
EI, sūnu i ANTANUI ir jų še imoms. 

Čikagos Ateitininkai Sendraugiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
RNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

RQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S U N Ū S 

2 5 3 3 West 71 St . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 5 0 t h Av . . ( i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

EPONAS C. LACK ir SLNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Donald M.. J r . 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. liepos mėn. 22 d. 

x Dr. Leonardas J . Šimu
tis, neseniai grįžęs iš Europos — 
Vokietijos. Norvegijos ir kitų 
kraštų, ateinančią savaite 
vyksta į Lietuvos Vyčių seimą 
Washingtone. Ten jis kalbės 
apie savo tėvą, buvusį,,Garso", 
..Draugo" redaktorių, vyčių 
veikėją ir kalbėtoją. 

x Dėmesys lietuviškai dai
nai šiemetinėje Ateitininkų 
sendraugių stovykloje liepos 31 
- rugpjūčio 7 Dainavoje bus ypač 
pabrėžtas. Šios temos spalvinga 
sklaida pasirūpins Pranas 
Zaranka rugpjūčio 3 d., trečia
dienį. 

x Čikagiečiams siūloma 
galimybė rugpjūčio 20-21 die
nomis apsilankyti lietuvių 
skautijos Tautinėje stovykloje, 
vyksiančioje netoli Kensington, 
Ohio, be rūpesčių važiuojant 
autobusu. Planuojantieji šia 
galimybe pasinaudoti, prašomi 
neatidėliojant pranešti s. A. 
Palukaitienei, tel. 471-0811. 
Kviečiami visi skautininkai, 
tėvai ir skautijos bičiuliai. 

x Baltic Bakery, savininkas 
Algis Ankus (4627 So. Har-
mitage Ave., Chicago, 111. 
60609' „Draugo" gegužinei, 
kaip kasmet, paaukojo visą duo
ną. Aldonai Ankienei ir sūnui 
Algiui nuoširdi padėka. 

x Kun. Vincas Parulis, 
MIC, kadaise buvęs „Draugo" 
administratorius ir vėliau 
ilgametis Marianapolio 
vienuolyno vyresnysis, šiuo 
metu Worcesterio, Mass., Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas ir 
marijonų vienuolyno vyresny
sis, atvyko į Chicagą aplankyti 
Marijonų vienuolyno ir savo 
draugų bei atlikti įvairius 
reikalus. Jis žada dalyvauti taip 
pat ir „Draugo" gegužinėje 
liepos 24 d., sekmadienį. 

x Kraujo spaudimą tikrins 
nuo 1 iki 4 vai. p.p. Šv. Kryžiaus 
ligoninės gailestingoji sesuo 
(nursė) „ D r a u g o " gegužinės 
metu liepos 24 d., šį sekmadie
nį. Tikr in imas bus „Draugo" 
administracijos patalpose. 

x ALRK federacijos Chica-
gos apygarda praneša, kad 
Marijos metų užbaigimas bus 
rugsėjo 11d. Svč. M. Marijos Gi
mimo par. bažnyčioje Marąuette 
Parke (ne rugpjūčio 14 d., kaip 
buvo paskelbta renginių kalen
doriuje). Iškilmingoje procesijoje 
prašomos dalyvauti visos lie
tuviškos organizacijos su vėlia
vomis ir tikinčioji lietuvių 
visuomenė. Skirkime tą dieną 
Dievo Motinos garbei. 

x Šiandien iš Šv. Kazimie
ro seserų vienuolijos koplyčios 
9:30 vai. laidojama a.a. motina 
Concepta Ungurai tytė , mirusi 
liepos 28 d., sulaukusi daugiau 
kaip 100 metų amžiaus. J i buvo 
viena iš trijų Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos pirmūnių ir 
seniausia šios vienuolijos narė. 

x Į Kunigų Vienybės sei
mą, kuris bus VVashingtone 
liepos 27-28 dienomis, iš Chi-
cagos vyksta tiktai vienas ar du 
kunigai, kurie atstovaus vi
siems Chicagos ir apylinkių 
lietuviams kunigams. 

x Dana Kurauskienė, deli
katesų specialistė, pažadėjo iš
kepti kugelį visiems „Draugo" 
gegužinės lankytojams ir juos 
skaniai pavaišinti. 

x Zenonas Valavičius, Liu
das Kriaučiūnas, John Dob
rovolskis. Albinas Girdauskas. 
Barbara Liutikas, visi iš Chica
gos. 111.. buvo atvykę į „Drau
gą", pratęsė prenumeratą viene
riems metams ir kiekvienas pa
aukojo po 10 dol. Labai dėkoja
me už aukas lietuviškai spau
dai. 

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

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
REMAX FIRST, Rimas 
Starkus, tel. 361-5950 arba 
" 6169. 

tek) 

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

(sk) 

Jurgis Riškus, Lemonto lietuvių 
centro aukų rinkimo pirmininkas. 

x Birutė J a s a i t i e n ė ir 
Eleonora Radvi l ienė va
dovaus „Draugo" gegužinėje, 
kuri bus liepos 24 d., sekma
dienį, laimėjimams. Yra gražių 
ir vertingų dovanų, kurias 
atsilankiusieji galės laimėti. 

x Brigita Tamošiūnas, St. 
Petersburg Beach, Fla., mūsų 
rėmėja, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. dienraščio paramai. B. 
Tamošiūną skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką 
nuoširdus ačiū. 

x Antanina Starinskas. 
Dorchester. Mass., suprasdama 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka . A. Starinską skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Užsidirbkite aukštus 
nuošimčius! Taupomoji sąskai
ta (daily passbook) moka 6.00rr 
(6.149 metinis prieauglis). 
Terminuoti investavimai (certi-
ficates) moka žymiai aukščiau! 
Kur? KASA Lithuanian Fe-
deral Credit Union, 2615 W. 
71st St., Chicago, IL 60629; 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills. IL; 1445 S. 50th Ave.. 
Cicero, IL. 

(sk) 
x Dr. Kastytis Jučas, der

matologas veda radijo programą 
1490 AM bangomis k iekvieną 
šeštadieni 7 vai. ryto. Ši šešta 
dienj. liepos 23 d. Šioje progra
moje kalbės komike Caryn Bart. 
Tema: „Humoras medicinoje". 

<sk> 

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

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Jaunimo kongreso draugės vėl susitinka Tautiniuose ūkiuose . Iš kairės: Daina Petronytė (Los 
Angelesi, Angelė Krivinskaitė (Hamiltonas), Regimi Stančikaitė-Polikaitienė (LA) ir Rita 
Likanderytė (Chicago). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TYLUS MŪSŲ VEIKIMAS 

Birželio 9 d. dr. E. Repšienės 
kabineto patalpose įvyko Chica
gos lietuvių dantų gydytojų 
sąjungos narių susirinkimas. 
Dalyvavo gana daug narių, at 
vyko ir toliau priemiesčiuose 
gyvenančios. Tai daugiausia 
tos, kurioms visada rūpėjo ir rū
pi tolimesnis sąjungos veikimas 
ir sergančių kolegių šelpimas. 
Todėl nebuvo sunku ir naują 
valdybą išrinkti. Jon dabar 
įeina E. Repšienė — pirm., L. 
Baltrušaitienė — vicepirm., Č. 

x Ona Naujokaitienė, New 
Lisbon, Wisc, užprenumeravo 
„Draugą" vieneriems metams 
dukrai Gražinai A. Denk su 
šeima. gyv. Streamvvood. 111.. 
kaip dovaną ir dar pridėjo auką. 
Labai dėkojame. 

x Joseph Bulota, Dayton, 
Ohio, atsiuntė 20 dol. auka ir 
kartu pratęsė prenumeratą vie
neriems metams. J. Bulotą 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai dėko
jame. 

x LB Lemonte, UI. apy
linkės valdybos pirmininkas 
Liudas Slėnys mums rašo: „Pra
šome priimti šią kuklią auką iš 
LB Lemonto apylinkės valdy
bos". Nuoširdus ačiū už 50 dol. 
auką. 

x Rita Bureikienė, Glen-
dale, Cal., „Draugo" paramai 
atsiuntė 25 dol. Michalina Ged-
raitis, Scottville. Mich., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė 15 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. A. Mogenytė-Walker, 
Evanston, 111., J. Spakevičius, 
West\vood. Mass.. J. Vidmantas, 
Elizabeth, N.J., Albinas Ruzgas, 
St. Petersburg Beach, Fla.. Vy
tautas Petravičius, Hartford. 
Conn.. Peter Ausiejus, Center-
ville. Mass., Ona Alekna. 
Miami Beach. Fla., atsiuntė po 
10 dol. aukų ir kartu pratęsė 
..Draugo" prenumeratą viene
riems metams. 

x R. Ugianskis (Mrs.t, Nevv 
Fairfield, Conn.. Kostas 
Staponkus, St. Petersburg 
Beach, Fla., Zigmas Girdaus
kas, Toronto, Kanada. Milda 
Matuzas, La Grange, 111., Jonas 
Vizgirda, Seminole, Fla., Re
gina Padleckas, Oak Park, 111., 
su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu atsiuntė po 10 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Zina Mackevičius, Chica
go. 111., Teresė Norkus, Oak 
Lawn, 111., Stasys Marcinke 
vičius, Shrevvsbury, Mass.. 
Dana Bendikas, Deerfield, 111.. 
Bronė Stangenbergas, Cicero, 
111., Bruno Žiemelis, Torrance. 
Cal.. Juzefą Urbonas. Cicero. 
111.. pratęsdami prenumeratą, 
kiekvienas pridėjo po 15 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių 
ar kaip auką dienraščio pa
ramai. Labai dėkojame. 

Bačinskienė — sekr., L. Butikie-
nė — ižd. ir V. Zubinienė — 
narė. Revizijos komisiją sudaro 
tos pačios — O. Bakaitienė, A. 
Rimkienė ir naujai pakviesta J. 
Smilgienė. 

Susirinkime buvo gražiai 
paminėta A. Ruibienė. ilgametė 
mūsų pirmininkė. Jai plojimais 
padėkota užjos nuoširdų darbą 
ir naujos pirmininkės pasiū
lymu jai suteiktas garbės pirmi
ninkės vardas. 

Naujoji pirmininkė savo trum
pame žodyje padėkojo už pasi
tikėjimą ir prašė visų ir toliau 
nuošhdžiai dirbti artimo meilės 
darbą. O. Bakaitienė perskaitė 
labai kruopščiai surašytą revizi
jos komisijos pranešimą. Tai 
lietė daugiausia pereitų pava
sario priešpiečių apyskaitą. 
Kviestų svečių buvo daugiau 
kaip 100 (kasmet būna vis dau
giau), kuo mes labai džiaugia
mės. Didžiausią pelną duoda 
laimėjimai, kai mes iš anksto 
platinam bilietėlius. Ta pačia 
proga sakome ačiū visiems, 
kurie be jokių atsikalbinėjimų 
juos perka ir net po kelias 
knygutes. 

Šiais metais laimingasis buvo 
A. Laucis, gyv. Mount Olive, 
111., laimėjęs dail. a.a. J. Juodžio 
paveikslą „Svajonė" , kurį 
mums padovanojo B. Žemai
tienė. Buvo ir daug iau 
laimingųjų, kurių tik vieną 
noriu pažymėti, tai dr. J. 
Adomavičius (pirkęs kelias 
knygutes). Kai J. Smilgienė. 
pravedusi laimėjimus, paskelbė, 
kad butelį gero „Skačiaus" 
laimėjo dr. J. Adomavičius, visa 
salė subruzdo ir pradėjo gausiai 
ploti. Juk visi žinome, koks 
aršus jis blaivybės gynėjas. Bet 
tai buvo nenumatytai įdomūs 
programos pokštai. 

Buvo laikai, kai mes ruoš-
davome garsius Kartūno balius 
ir gausų pelną išdalydavome, 
kur jausdavom reikalinga. Yra 
dokumentai sąjungos įsteigėjos 

a.a. Mačiuikienes palikti, kad 
esame daugiau kaip 40 tūks
tančių aukojusios lietuviškoms 
mokykloms, spaudai, gimnazi
jai, radijo valandėlėms ir kt. 
Dabar tylus mūsų veikimas. 
Džiaugiamės, kad suspėjame 
ten, kur esame reikalingos ir la
bai laukiamos. Ir šiapus ir 
anapus At lan to yra mūsų 
šelpiamų. Ypač jaudinamės, kai 
su puokšte rožių palydime į 
amžinybę mūsų nares. Taip dar 
neseniai iš mūsų tarpo išsiskyrė 
dar tokios jaunos ir aktyvios 
narės a.a. A. Lipskienė ir a.a. I. 
Kyrienė. O pereitų metų vėlų 
rudenį Kaune mirė mūsų 20 
metų globota J. Jokimčiūtė. 

Tolimesnei šalpai vykdyti ir 
kitais metais ruošiame tradi
cinius priešpiečius. Salė jau 
užsakyta. Ta pačia proga dėko
jame Tautinių namų vadovei I. 
Kriaučeliūnienei už malonią ir 
jaukią globą. Taip pat dėkojame 
ir n e n u i l s t a n t i e m s šeimi
ninkams Pauliams už jų neap
sakomai skanius cepelinus. 

L. Baltrušaitienė 

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONU VEIKLA 

Lietuvių Respublikonų Il
linois lygos vadovybė ir vasaros 
metu nepertraukia veiklos. Pa
skutiniame valdybos posėdyje, 
liepos 8 d. įvykusiam lygos 
pirm. Vyt. Jasinevičiaus na
muose, buvo svarstomi aktualūs 
veiklos reikalai. 

Posėdžiui vadovavęs pirm. V. 
Jasinevičius įvadiniame žodyje 
pasidžiaugė gerai pavykusiu 
Lygos banketu. Taipogi pranešė 
apie Illinois valstijos senate pra
vestas rezoliucijas, iškeliančias 
Reginos Andrijauskienės ir dr. 
Ferdinando Kauno nuopelnus 
lietuvių visuomeniniame ir poli
tiniame gyvenime. Šių sena
torės Judy Barr Topinka gražiai 
paruoštų rezoliucijų kopijos 
įteiktos minimiems asmeninis. 

KANADOJE 

— Kun. Paulius Mališka, 
neseniai Romoje įšventintas ir 
atsilaikęs primicijas Aušros 
Vartų bažnyčioje, birželio 26 d. 
laikė antras iškilmingas Mišias 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Montrealyje. Pa
mokslą pasakė pats primician
tas. Vaišėse sveikino Mykolas 
Taparauskas , Albina Ast
rauskienė, Aurelija Tušienė, 
Genė Dasienė, J. Skėrys ir kun. 
Paul iaus tėvas dr. Jonas 
Mališka. 

— Tradicines J o n i n e s 
Montrealyje surengė Mindaugo 
šaulių kuopos Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Kuopos pirm. Au
gustas Mylė visus pasveikino ir 
atidarė minėjimą. Sol. Gina 
Čapkauskienė padainavo kelias 
dainas. Kun. J. Kubilius palai
mino stalus, ir visi vaišinosi 
Eugenijos ir Stasio Rimeikių pa
ruoštomis vaišėmis. 

— A.a. Vincas Venckus, 60 
metų amžiaus, mirė birželio 24 
d. Montrealyje. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero par. bažnyčios St. 
Francois d'Assisi kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona, duktė, 
sūnus ir giminės. 

— „Tėviškės Žiburiai", 
Kanados lietuvių savaitinis 
laikraštis, atostogaus dvi pir
mąsias rugpjūčio savaites. 
Administracija dirbs visą laiką, 
išskyrus šventes ir savaitgalius. 
Spaustuvė po atostogų pradės 
dirbti rugpjūčio 10 d. 

— Marijos metų užbaigimą 
Kanados lietuviai švęs Kana
dos šventovėje Midlande rugpjū
čio 7 d., sekmadienį. Autobusai 
veš iš visų lietuvių parapijų. Iš
kilmes organizuoja Kanados lie
tuvių katalikų centras. 

— Lietuvių tautinių šokių 
grupės iš Punsko „Jotvos" pasi
rodymas buvo liepos 10 d. 
Anapilio salėje. Žiūrovų buvo 
daug, nors daugelis programos 
dalykų kartojosi. Po koncerto 
„Jotvos" vadovas A. Uzdila 
įteikė dovanėles kun. J. Staškui 
ir prel. P. Gaidai, o kun. J. 

Staškus kiekvienam šokėjui ir 
ansamblio nariui įteikė atmi
nimui po dovanėlę ir palinkėjo 
toliau dirbti kultūrinį darbą. 

— Londono „Pašvaistės" 
chorui, kuriam vadovauja muz. 
Rita Vilienė, Marija ir Jonas 
Naruševičiai surengė šaunias 
vaišes. Marija pati chore gieda, 
taigi žino visus choristų sunku
mus. Bet vasaros atostogų metu 
tokios vaišės visus suartina. 
Vaišėse dalyvavo ir pati muz. 
Rita Vilienė. 

— A.a. Kristina Stankiene, 
86 metų amžiaus, mirė Londone 
birželio 4 d. Nuliūdime liko vai
kaičiai Raimundas ir Edmun
das Kudirkai su šeimomis, 
vyras jau buvo miręs 1982 m. 
Palaidota Šv. Petro kapinėse 
Londone, Ont. 

— A.a. Jurgis Budrys, 73 
metų amžiaus, mirė Edmon-
tone, Alb. Velionis buvo nevedęs 
ir giminių neturėjo. Laido
tuvėmis rūpinos Valteris Dovy
daitis. Palaidotas Beachmount 
kapinėse. 

— Raymond Filip, rašąs 
poeziją ir straipsnius anglų ir 
prancūzų kalbomis, lankėsi 
Edmontone, Alb., ir skaitė savo 
eilėraščių. Jis draugavo ir su lie
tuviais, nes dar neblogai kalba 
ir lietuviškai. 

— Aldona Butkutė, Mel-
bourno universiteto profesorė, 
lankėsi Edmontono universitete 
tarnybiniais reikalais. Ta proga 
ji aplankė ir keletą lietuvių 
šeimų ir painformavo apie 
Australijos lietuvių veiklą. 

— Vandos ir Laimučio 
Bakšių duktė Rasa ištekėjo už 
Mark Pruden birželio 25 d. Jos 
tėvai buvo savo tėvų atkviesti 
iš ok. Lietuvos. Abu Lietuvoje 
jau buvo baigę aukštuosius 
mokslus, bet Kanadoje jiems ne
buvo lengva prisitaikyti ir 
išmokti kalbą. Vaikai greitai 
prisitaikė prie Kanados gyve
nimo, Hamiltone lankė lietuviš
kus susirinkimus ir renginius, 
baigė lituanistinę mokyklą. 
Jaunoji baigia chemiją McMas-
ter universitete. 

Kazimieras Oksas, Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Tau
tinės federacijos pirmininkas, 
pranešė apie jo atliktus darbus, 
taip pat apie spalio 23-25 die
nomis Washingtone vyksiantį 
metinį suvažiavimą ir vėliausią 
susirašinėjimą su valstybės 
departamentu dėl tinkamo Pa
baltijo valstybių žymėjimo 
žemėlapiuose. K. Oksas, bū
damas ir Pavergtų Tautų komi
teto Chicagoje pirmininkas, ra
gino visus dalyvauti liepos 16 d. 
Chicagos centre ruošiamose Pa
vergtų tautų demonstracijose. 
Pasitarė apie Illinois guberna
toriaus Jim Thompson liepos 20 
d. valstijos pastate ruošiamą 
priėmimą pavergtų tautų atsto
vams ir svečiams. Į minėto pri
ėmimo organizavimą yra įsi-

Va rotojai prie Spyglio ežero jnunimo stovykloje Dainavoje M.inchesfer. Mich Metinė šventė 
bu." i.-po.^ ;i (i. 

jungę ir Lygos valdybos nariai. 
Anatolijus Milūnas, tautinių 

grupių respublikonų tarybos 
Illinois valstijoje pirmininkas, 
pranešė apie neseniai įvykusį 
valstijos respublikonų suvažia
vimą ir ten atliktus darbus. 

Kalbant apie ateities veiklą, 
plačiai aptarta Lygos gegužinė, 
rugpjūčio 28 d. ruošiama Atei
tininkų namuose Lemonte. 
Tikimasi ir šiemet gausaus 
lietuvių visuomenės daly
vavimo gegužinėje bei paramos 
veikloje. Šiais rinkiminiais me
tais tikimasi įdomių svečių ir 
planuojama nuotaikinga 
programa. 

Diskutuojant Lemonte stei
giamo Pasaulio Lietuvių centro 
reikalą, nutarta 1000 dol. auka 
paremti numatyto Centrui 
reikalingo pastato įsigijimo pro
jektą. Ši auka sudaryta pusę 
sumos aukojant iš Lygos iždo, o 
kita pusė — iš dr. Ferdinando V. 
Kauno paremiamos sumos 
(maching fund). Valdyba didžiai 
vertina dr. F. Kauno dosnią 
paramą. Čekis su atitinkančiu 
laišku pasiųstas projekto 
vykdytojams. 

Džiugu matyti lietuvius res
publikonus nuoširdžiai dir
bančius bendriems lietuvių 
reikalams. Taip pat džiugu 
Lygos valdyboje matyti naujus 
veidus ir gyvą entuziazmą, taip 
reikalingą visuomeniniame ir 
politiniame darbe. 

A. M. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzic Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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


