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(Tęsinys) 

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

Mūsų kaliniai 
Kai metų metais aplink save 

matai svetimus, tavo likimui 
abejingus, o dažnai ir priešiškus 
veidus, tampi dvasiniai 
a lkanas . Mūsų, tikinčiųjų, 
laimė, jei išmokę dvasiniai 
bendrauti su nematomu pasau
liu, ir laimė, jei žinome, kad už 
mus meldžias ir mus moraliai 
palaiko. Aš šitai žinojau ir tada, 
kai krūvomis konfiskuodavo 
laiškus, ir tada, kai jie dingdavo 
be pėdsako. 

Būdavo taip: ateina lagerio 
cenzorius ir pradeda skaityti 
pavardes asmenų, kurie tau 
parašė (pasveikino, palinkėjo, 
pastiprino), bet tų laiškų tu nie
kada nematysi ir neskaitysi. 
Skaito pavardes vieną po kitos... 
dešimt, penkiolika, dvidešimt... 
ir žiuri, kaip tu reaguosi. Pa
sakydavau ačiū ir išeidavau. O 
kiek buvo laiškų, apie kuriuos 
net nebuvo užsiminta, tarsi 
nebuvo rašyta?! Tai kalinio 

dalia. Tada matyt norėjo 
įtikinti, kad esu niekam nerei
kalingas, tačiau nė pagunda 
nekildavo taip galvoti nes Dievo 
tauta meldėsi. Dabar daug kas 
rašo. Visiems ačiū. Gaunu laiš
kų iš Vokietijos, Anglijos. Norisi 
visiems nors vieną kitą žodį 
parašyti. 

Jėzus Kristus gundymo metu 
pasakė labai reikšmingą mintį: 
kad žmogus galėtų gyvent, jam 
reikia duonos ir Dievo žodžio. 
Jei šių dalykų truks, žmogus 
negyvens-vegetuos. Dievo žodis 
mane neretai pasiekia per žmo
nes, kai už mane meldžiasi, kad 
ištesėčiau, kai parašo, kai bent 
širdyje palinki sėkmės. Už tai aš 
laimingas ir visiems visiems 
dėkoju už maldas ir laiškų para
mą. Tiesa, daugelis jų, būnant 
lageryje, pakliuvo į cenzorių 
šiukšlių dėžę. Už juos ypatingas 
ačiū". 

1988 m. liepa-rugpjūtis. 

Pabaltijo Liaudies frontų asamblėja 

Vilnius. - (LIC) Gegužės 
13-14 d. Talline,. įvyks Estijos, 
Latvijos liaudies frontų ir 
Lietuvos Sąjūdžio tarybų 
asamblėja. 

Nors asamblėjos programa 
dar nėra detalizuota, bet jau yra 
pramatyt i šie pranešimai. 
Pagrindinis bus kauniečio 
Kazimiero Uokos pranešimas 
apie politinius-visuomeninius 
judėjimus Tarybų Sąjungoje. 
Lietuvos ekonomistai padarys 
pranešimą apie ekonominį sa
varankiškumą, kuris bus kaip 
priedas prie estų ekonomistų 
paruošto ekonominių programų 
vystymo projekto. Visų trijų 
respublikų istorikai ir teisi
ninkai apžvelgs Molotovo-Rib-
bentropo paktą. 

Pasak Sąjūdžio seimo tarybos 
nario Alvydo Medalinsko pra
nešimo, pagrindinis šios asam
blėjos tikslas yra paruošti bend
rą Pabaltijo judėjimų programą 
prieš įvyksiantį taut iniais 
klausimais plenumą. Anot 
Medalinsko, „norime pasisakyti 
kaip mes įsivaizduojame savo 
padėtį Tarybų Sąjungoje. 
...Dabar, kai tiesiai ir aiškiai 
yra kalbama apie okupaciją ir 

okupuotą padėtį, norime iškelti 
kokie tokiu požiūriu bus tolesni 
mūsų santykiai su Maskva ir 
Tarybų Sąjunga. Taip pat bus 
stengiamasi išryškinti Pabalti
jo situaciją, t.y. įrodyti, kad 
Pabaltijis turi ypatingą statusą 
Tarybų Sąjungoje. Bus paliesti 
ir kiti politiniai, ekonominiai ir 
kultūriniai Pabaltijo klausimai, 
santykis su išeivija, bendras Pa
baltijo kultūros ir ekonomikos 
integravimas į Europos ir 
pasaulio kultūrą ir ekonomiką, 
ir pan." 

Medalinskas sako, kad į 
asamblėją yra kviečiami svečiai 
iš kitur, įskaitant ir iš užsienio. 

Rinkimai Nikaragvoje 
Managua. — Nikaragvos san-

dinistų vyriausybė, vykdydama 
penkių Centro Amerikos prezi
dentų susitarimą, formaliai 
pasiūlė 29 papildomus įsta
tymus rinkimų reikalais. Pa
pildomi įstatymai liečia 24 
esamus įstatymus, o 5 įstatymai 
yra visai nauji. Jie leidžia 
rinkimuose dalyvauti opozici
nėms grupėms, skiriamos 
lėšos rinkimų propagandai 
vesti, kandidatai turi gauti lygų 
laiką kalbėti per valstybines 
radijo ir televizijos stotis, bet 
draudžia valdžios tarnautojams 
aktyviai dalyvauti rinkimų 
kampanijoje. 

Nikaragvoje rinkimai numa
tyti 1990 m. vasario 25 d. Užsi-
gistruoti balsavimams gali ir 
užsienyje gyveną Nikaragvos 
piliečiai, tačiau jie turi sugrįžti 
į Nikaragvą balsavimui. 

Illinois ir Rusija 
Maskva. — Prieš dvi sa

vaites Illinois gubernatorius 
James Thompson suruošė vaišes 
Rusijos respublikos ministe-
riams, nes buvo pasirašytas 
susitarimas tarp Illinois vals
tijos ir Rusijos respublikos bend
radarbiauti prekybos ir kultū
rinių ryšių srityse. Tai padaryta 
„sisteriškumo pagrindu". Rusi
ja yra didžiausia Sovietų Sąjun
gos respublika. Tuo būdu Il
linois ir Rusija tapo oficialiai 
suporuota Maskvoje. Pirmąją 
prekybos fazę vykdys Abbot 
Laboratorijos iš šiaurinės 
Chicagos. Ypač pradžioje bus 
kreipiamas dėmesys į sveikatos 
reikalams reikalingus įrengi
mus. Maskvoje atidaroma Illi
nois įstaiga, kurioje pradžioje 
dirbs du žmonės. 

Bus pripažinti 
Molotovo-Ribbentropo protokolai 

Istorikų pasitarimai Taline ir Maskvoje 

Vakarų Vokietijos ministeriai — Gynybos Gerhard Stoltenoerp, kairėje, 
ir Užsienio Hans Dietrich Genscher, dešinėje, po pasitarimų Valstybės 
departamente su sekr. James Baker III. Valstybės departamentas praneša, 
kad šiuo metu pradėti derybas su Sovietų Sąjunga trumpųjų nuotolių 
raketų klausimu, būtų didelė klaida. 

Ar Sovietai suskaldys NATO? 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

Gynybos ministeris Gerhard 
Stoltenberg ir Užsienio reikalų 
ministeris l iaus Dietrich-Gen-
scher pirmadienio rytą atvyko 
į VVashingtoną ir vakare vėl iš
skrido atgal į Boną. 

Šie vyriausieji Vokietijos vy
riausybės nariai Čia turėjo 
pasitarimus labai opiais NATO 
klausimais, kuriuos diplomatai 
laiko labai svarbiais ateities 
užsienio politikoje. Manoma, 
kad kancleris juos atsiuntė, 
norėdamas sustiprinti savo 
poziciją, kadangi jo partija 
pradėjo pralaimėti vietinius 
rinkimus Vokietijoje. Daugelis 
mano, kad kancleris Helmut 
Kohl neišsilaikys savo pozi
cijoje, kai birželio 18 d. įvyks 
rinkimai, kadangi Krikščionių 
Demokratų partijos nariai pra
laimi rinkimus provincijose. 

Nakties posėdis 
NATO kraštai jau kurį laiką 

pastebėjo kanclerio „balandiš
ką" paskutiniu metu nusis
tatymą kariniuose reikaluose. 
Europoje kyla susirūpinimas, 
bet kartu ir pritarimas šiai poli
tikai. Šią ministerių kelionę 
pats kancleris suorganizavo, 
telefonu pasikalbėjęs su prez. 
Bushu. Bonoje po to įvyko visą 
naktį trukęs vyriausybės su ko
alicinių grupių vadais pasita-

— Paryžiuje dešiniojo sparno 
Tautinė partija sekmadienį pra
laimėjo vietinių savivaldybių 
rinkimus maždaug 50%. Alzase, 
netoli Vokietijos sienos, 
prancūzų Žaliųjų partija padi
dino savo rinkimų rezultatus 
7%. 

- Maskvoje „Izvestia" laik
raštis praneša, jog Sovietų vy
riausybės išleido naujas taisyk
les, kurios draudžia pranešti 
detales apie įvykstančias bran
duolinių jėgainių nelaimes, kaip 
kad buvo Černobilyje ir kitur. 

Naujasis Chicagos miesto meras 
Richard M. Daley kalbasi su 
žurnalistais baigęs savo pirmąja dar
bo dieną City Hali įstaigoje. 

rimas kariškai* klausimais. . 
Nors po to nebuvo oficialaus 
pranešimo, bet diplomatai 
praneša, jog koiiicija ne tik 
nutarė sulaikyti NATO pase
nusių trmpųjų distancijų raketų 
pakeitimą moderniomis raketo
mis, bet ir reikalauti „greitų" 
Rytų-Vakarų pasitarimų tais 
klausimais, pirmą kartą įskai
tant ir branduolinę artileriją. 

NATO skaldymas 
Prieš savaitę įvykusiame 

NATO kraštų Gynybos minis
terių pasitarime Briuselyje 
buvo sutikta, kad Vokietija gali 
atsisakyti moderniškųjų trum
pųjų raketų išdėstymo savo 
krašte. Bet Amerikos ir Britani
jos gynybos vadai aiškiai 
pareiškė, kad šiuo metu prie
šinsis pasitarimams trumpųjų 
distancijų branduolinių raketų 
klausimu tol, kol nebus pada
ryta progreso vykstančiose 
derybose Vienoje konvenciona-
linių pajėgų sumažinimo klau
simu. Washingtonas ir Lon
donas griežtai pasipriešino prieš 
tai, kadangi ši situacija vėliau 
galėtų privesti prie visiško 
ginklų eliminavimo Europoje, 
kas būtų didžiausia Vakarų 
Europos klaida. 

Komunistų įtaka 
Min. Genscher jau seniai pri

taria rusų pageidavimui pradėti 
minėtas derybas. Tam pritaria 
ir daugelis vokiečių. Iki šiol 
kancleris Kohl sutikdavo su 
sąjungininkais. VVashingtone jie 
išdėstė savo argumentus, tačiau 
dar nieko nelaimėjo. „Tai yra 
tikra krizė, ir tai dėl to, kad 
Kohl praranda šaltus nervus", 
sako vienas NATO diplomatas. 
Jis pasiduoda minios spaudi
mui. Savo kabinete jis pakeitė 
keliolika ministerių, taikyda
masis prie sąlygų ir sutikdamas 
su liberalų siūlymais. 

Pranešama, jog Londonas, 
VVashingtonas ir Paryžius bijo, 
kad būsimuose rinkimuose ne-
sustiprėtų dar labiau „Rau-
donųjų-Žaliųjų" koalicija. 
Paskut iniu Reuterio žinių 
agentūros pranešimu, NATO 
krašta i esą linkę pri tar t i 
vokiečių pozicijai. 

Vilnius. — Pavergtosios Lie
tuvos komunistų spaudoje — 
„Komjaunimo Tiesoje" ir parti
jos organe „Tiesoje" balandžio 
21 d. laidose rašoma apie slap
tuosius Molotovo-Ribbentropo 
protokolus. Tai esanti naujiena, 
kurios laukė visa Lietuva. Tai 
naujiena ir visiems laisvojo 
pasaulio lietuviams. 

Protokolų egzistavimu niekas 
neabejoja. Dar vis tylima Mask
voje, nors po truputį jau prasi
tariama apie tuos protokolus. 
Oficialiai dar nepatvirtinta jų 
buvimas. Daugiau neigiama, 
negu teigiama. 

Istorikų pasitarimas 
Taline 1989 m. vasario 23-24 

dienomis įvyko Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Maskvos istori
jos institutų atstovų pasitari
mas. Lietuvos istorijos instituto 
atstovai Gediminas Rudis ir 
Alfonsas Eidintas, latviams ir 
estams tylint, didelei Maskvos 
istorikų grupei išdėstė savo 
pažiūras. Remiantis Lietuvoje 
esančia medžiaga, buvo pasa
kyta, jog slaptieji protokolai 
tikrai buvo ir jie lėmė Pabaltijo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vak. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Hans-Diet-
rich Genscher atvyko į Daniją 
raginti vyriausybę, kad palaiky
tų Bonos vyriausybės nusista
tymą, kad Amerika tuoj pradėtų 
derybas su Sovietų Sąjunga 
nusiginklavimo k laus imais 
trumpųjų distancijų raketų 
srityje. 

— Sovietų Sąjungos Užsie
nio reikalų ministerija pranešė, 
kad bus ištirti atlikti nusikalti
mai Gruzijoje ir nubausti tie, 
kurie įsakė vartoti dujas prieš 
demonstrantus. 

— Japonijos ministeriui pir
mininkui Noboru Takeshitai 
pranešus, kad jis pasitrauks iš 
pareigų, nusižudė jo artimas 
bendradarbis Ihei Aoka, kuris 
buvo įsivėlęs į pinigines trans
akcijas dėl kurių ir p a t s 
Takeshita pasi t raukia, kai 
japonų parlamentas pr i ims 
naują biudžetą. 

— Australijon į Canberros 
miestą atvyko penkių dienų 
vizitui JAV viceprezidentas 
Dan Quayle. Pasitarimų metu 
su Australijos min. pirm. Bob 
Hawke buvo nutarta ir toliau 
pratęsti gynybos paktą, į kurį 
įeina bendri kariniai pratimai, 
pasidalinimas informacijomis ir 
karinės bazės išlaikymas. 

— Sovietų trys kosmonautai 
sugrįžo į žemę, palikę Mir erd
vėlaivį ir toliau skristi be 
žmonių. Manoma, kad rugpjūčio 
mėnesį bus į jį vėl pasiųsti du 
astronautai. 

— Aukščiausias Teismas 
pravedė vienos va landos 
argumentų išklausymą už ir 
prieš abortų darymą. 

— Čilės prezidentas Augusto 
Pinochet paprašė pasitraukti 
visus 15 kabineto ministerius, 
kad galėtų pertvarkyti iš naujo 
visas ministerijas. Prezidentas 
ypač nesutarė su Vidaus reika
lų min. Carlos Caceres dėl 
demokratinių reformų būdo. 
Čilėje yra priimta, jei vienas 
kabineto narys pasitraukia, tai 
pasitraukia ir visas kabinetas. 

vasltybių įjungimą į Sovietų Są
jungą. Gediminas Rudis nenu
ginčijamais faktais įrodė, kad 
buvo įteiktas TSRS ultimatu
mas Lietuvai 1940 m. birželio 
14 d. 

Po turiningų diskusijų insti
tutų delegacijos pasirašė krei
pimąsi Sovietų vyriausybei leis
ti naudotis visais archyviniais 
dokumentais ir TSRS užsienio 
reikalų ministerijos dokumentų 
saugyklomis. Ledai pralaužti. 
Maskvos istorikų grupė jau ir 
anksčiau neabejojo Stalino-Hit-
lerio sandėrio faktu. Lietuvos 
Komunistų Centro komiteto 
prašymu, Lietuvos istorikai pa
ruošė savo nuomonę ir konsta
tavo, kad slaptieji protokolai 
prie TSRS — Vokietijos sutarčių 
nulėmė 1940 metų įvykių raidą 
ir esmę Lietuvoje. 

Lietuvos istorikai Maskvoje 
Prieš kelias dienas į Maskvą 

išvyko Lietuvos istorikų dele
gacija: partijos Istorijos instituto 
direktorė V. Kašauskienė, 
Lietuvos Mokslų akademijos Is
torijos instituto direktoriaus 
pavaduotojas A. Edintas ir 
moksliniai bendradarbiai C. 
Bauža ir V. Žalys. Balandžio 17 
d. ši delegacija, globojama Sigito 
Renčio, išstudijavo būsimo 
dokumento projekto tekstą. 

Po ilgos tarptautinės 
1938-1940 m. padėties analizės, 
Sovietų situacijos, hitlerinės 
Vokietijos politikos Pabaltijo 
atžvilgiu išdėstymo, teigiama, 
jog prie 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
nepuolimo sutar t ies buvo 
pridėtas slaptas papildomas pro
tokolas, kuriuo Sovietai ir Vo
kietija pasidalino įtakos sfe
romis Lenkijoje ir Pabaltijo ša
lyse. „Komjaunimo tiesa" toliau 
rašo: „Į TSRS įtakos sferą 
pateko Suomija, Estija, Latvija 
bei rytinės Lenkijos valstybės 
teritorijos. Lietuva tada pateko 
į Vokietijos įtakos sferą. Yra!!! 
Tiesa, čia pat pabrėžta, jog slap
tųjų protokolų originalai ir 
Maskvoje nerasti, bet pažymi
ma, jog visa tolesnė įvykių raida 
ir diplomatinis susirašinėjimas 
liudija, jog tokie susitarimai 
buvo!" 

Pripažįstamas po Lenkijos su
triuškinimo 1939 m. rugsėjo 2G 
d. sutarties slaptasis protokolas 
sienų ir draugiškumo klausimu, 
kuriuo „Lietuva jau vietoje len
kiškų Liublino ir Varšuvos vai
vadijų dalies žemių buvo per
duota TSRS įtakos sferai". 
Tame dokumento projekte nepa
žymėta, kad Lietuvos pietvaka
rių sritis tada liko Vokietijai, 
tik vėliau pagal 1941 m. sausio 
10 d. susitarimą už 7.5 mil. dol. 
TSRS tą sritį nusipirko. Lietu
vių delegacija tai pažymėjo 
padarydama prierašą. Atvirai 
sakoma, kad tuometinė TSRS 
vyriausybės ultimatyvi nota 
pažeidė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vyriausybėms diploma
tines normas. 

Lietuvių pastabos 
Lietuviai pastebėjo, kad šiame 

dokumento projekte rašoma ne 
apie suverenias, neprikaluso-
mas Pabaltijo valstybes ir jų 
suvereniteto pažeidimus, bet tik 
kaip apie respublikas ir Pabal
tijo tautas ir kad nepažymėtas 
Dekanozovo, Vyšinskio ir 
Ždanovo diktatas Pabaltijyje. 
Taip pat lietuviai pareiškė, jog 

nepuolimo sutartys tarp TSRS 
ir Pabaltijo valstybių tada buvo 
pasirašytos Stalinui darant 
didelį spaudimą. 

„Tačiau faktas lieka faktu — 
slaptieji TSRS-hitlerinės Vokie
tijos protokolai bus pripažinti ir 
nedviprasmiškai įvertinti! Tai 
bus pirmasis oficialus Maskvos 
pareiškimas šiuo klausimu. 
Mums atsivers visai naujos 
galimybės studijuoti ir nagrinė
ti šį ypač skaudų Lietuvos Res
publ ikos likimo klausimą 
1939-1940 m.", rašo „Kom
jaunimo tiesoje" docentas Alfon
sas Eidintas, kuris dalyvavo 
minėtame pasitarime Maskvoje. 

Pripažino Stalino diktatą 
Panašiai „Tiesoje" rašo ir 

Vanda Kašauskienė, istorikė, 
taip pat kartu buvusi tame stu
dijiniame pasitarime. „Mes pir
mieji iš Pbaltijo istorikų susi
pažinome su maskviške medžia
ga. Tai rodo, kad TSKP Centro 
Komitete suprantamos Respub
likos partinės organizacijos 
pastangos bei visuomenės rei
kalavimas politiškai įvertinti 
1939 m. rugpjūčio 23 d. ir 
rugsėjo 28 d. TSRS ir Vokietijos 
sutartis bei jų papildomus slap
tus protokolus..." Sutikome, jog 
visa tolesnė įvykių raida patvir
tino tai, kas buvo užfiksuota 
slaptuose susitarimuose. Tai 
labai sarbus momentas!" Pri
eita prie išvados, kad užsienio 
politikos srityje buvo Stalino 
diktatas ir pažeidžiami leni
niniai principai. 

Prievartinė sutartis 
Lietuvių paruoštame doku

mento rašte pabrėžiama, kad 
diplomatinio spaudimo būdu 
Estija 1939 m. rugsėjo 28 d., 
Latvija spalio 5 d. ir Lietuva 
spalio 10 d. buvo priverstos pasi
rašyti savitarpio pagalbos sutar
tis su Sovietų Sąjunga. Jose 
Sovietai įsipareigojo nesikišti į 
suverenių Pabaltijo valstybių 
vidaus reikalus. Bet vėliau 
Sovietai grubiausiomis prie
monėmis pradėjo stiprinti savo 
sienas ir 1940 m. biržely buvo 
įteiktos u l t imatumo notos 
Pabaltijo vasltybėms. „Taigi 
Stalino vadovybė Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu ignoravo 
pripažintas tarptautinės teisės 
normas", rašoma „Tiesoje". 

Parengta medžiaga būsianti 
toliau svarstoma. „Matomai, 
ateis laikas, kai turės būti 
denonsuoti TSRS ir Vokietijos 
1939 metų susitarimų slaptieji 
protokolai", baigia savo pa
reiškimą „Tiesoje" Vanda 
Kašauskienė. 

Lietuviai Kremliaus istorikų 
paruoštą medžiagą aptarė pas 
CK-to ideologijos skyriaus 
vedėjo pavaduotoją istorijos 
mokslų daktarą A. Degtiariovą. 

KALENDORIUS 
Balandžio 28 d.: Valerija, Vi 

talis, Rimgailė. Prudencijus, 
Vygantas. 

Balandžio 29.: Kotryna Sie-
nietė, Indrė, Augustinas, Rita, 
Tarmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:44. 
Temperatūra dieną 64 1., nak

tį 49 1. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. balandžio mėn. 28 d. 

/PORTO APŽVALGA 

SĮ PIRMADIENI 

„AUDRA" PAKILS 
KLAIPĖDOS UOSTE 

O su ja „Dailė" ir visa „Lie
tuva". Pirmadienį, gegužės 1 d., 
12 vai., šios t rys jachtos su iš
skėstomis burėmis ir iškeltomis 
trispalvėmis atsiplėš nuo Klai
pėdos uosto krantinės ir pasileis 
per platųjį Atlantą New Yorko 
link. 

„Gyventi pasidarė įdomu...", 
— neseniai rašė draugas iš 
Lietuvos. Su Sąjūdžiu kasdien 
vis kas nors naujo, pilna vilčių, 
nerimo. Sporto g y v e n i m a s 
neatsilieka: Lietuvos Olimpinis 
komitetas skelbia Olimpinę 
dieną, Kauno , ,Ža lg i r i s " , 
pralaimėjęs pirmas finalines 
rungtynes Kijevui, turi laimėti 
dvejas rungtynes Kaune, kad 
išlaikytų Sovietų Sąjungos 
meisterio titulą. Nemažiau visa 
Lietuva susirūpinusi, ar šiomis 
dienomis paaiškės Marčiulionio, 
o gal ir Sabonio, kontraktai su 
Amerika. Jei vienybės pas mus 
dažnai trūko, tai šis klausimas 
tikrai perskėlė Lietuvą į dvi 
dalis: vieni išleisti, kiti ne!... 

Tačiau p i r m a d i e n į v i sos 
Lietuvos akys ir dėmesys bus 
Klaipėdoje. Uoste išdidžiai ir j au 
galutinai paruoštos stovės t rys 
jachtos „Audra", „Dailė" i r 
„Lietuva". Maisto atsargos ir 
vandens tankai pilni. „Lietuva" 
gavo naujas b u r e s , r ad i jo 
kontaktai su New Yorku ir 
Chicaga jau patikrinti . T a s 
jachtas ir trispalves pašventins 
vyskupas, o su išsirikiavusiomis 
įgulomis, skambant orkestro 
garsams, atsisveikins Buria
vimo federacijos ir valdžios a ts 
tovai su pačiu Algirdu Brazaus
ku priekyje (jis yra buvęs tos 
federacijos jūrinio komiteto pir-
mininkas). Atsisveikins su ge
riausiais linkėjimais ir visa 
Lietuva prie televizijos apara
tų. 

— „Šis žygis per Atlantą mūsų 
širdyse hrendo jau seniai, mes 
kupini ryžto ir pasiruošę jį 
įvykdyti. O prieš akis — mūsų 
gyvenimo t iks las ir šven ta 
pare iga — viso p a s a u l i o 
vandenynai, per kuriuos norime 
nešti trispalvę ir pr is ta tyt i 
pasauliui tą mažytę ir tiek daug 
nukentėjusią, bet išdidžią, 
Lietuvą..." — pareiškė to žygio 
vadas ir iniciatorius I g n a s 
Miniotas. 

O k a s jų l auk ia? 

New Yorkas, Clevelandas ir 
Chicaga. Birželio 10 d., jei 

Neptūnas ir galingi vėjai bus 
sėkminga i įveikt i , t o s trys 
jachtos nuleis savo inkarus, 
New Yorko uoste. Neabejojame, 
kad Gvildžiai. Alksniniai , Ur-
beliai juos pas i t iks su ati
t inkamu triumfu. Reikia many
t i , k a d juos, kaip pr idera , 
pagerbs ir paglobos Clevelando 
jūrų skautai , „Žaibas" ir visuo
menė. Chicagoje jie t u rė tų būti 
birželio 14,15 ir 16 dienomis. O 
Chicaga? Kaip j a u dažniausiai 
būna, Chicaga y r a visko pradžia 
ir c e n t r a s . O r g a n i z a c i n i s 
komitetas galut inai suformuo
tas , jį sudaro jūrų skautų 
„Grandies" įgula, Chicagos ra
jono jū rų šaulių „Nemuno'" 
r inkt inė ir ŠALPAS sąjungos 
a t s t o v a i . K a i p ir p r i d e r a , 
v iskam vadovaus Edmundas 
Vengianskas, kur is pradžiai 
birželio 17 d. J a u n i m o centro 
salėje ruošia iški lmingą Lietu
vos buriuotojų sutikimą-ban-
ketą. J i s žada būt i iškilmingas, 
kokį t ik šauliai ir E. Vengians
kas gali suorganizuoti . Visko 
koordinatorius yra „Grandies" 
pirm. j . skaut in inkas L. Kupci-
kevičius, finansų „minister is" 
— teikėjas j . skaut in inkas A. Le-
vanas, transporto direktorius — 
A. Lauraitis, spauda, radijo — P. 
Pe t ru t i s , P. Šlut ienė, Ir. Regie-
nė ir V. Grybauskas . Globos 
komite tu i vadovaus dr . Ferdi-
nands Kaunas , Violeta Paulie-
nė, P r a n ė Šlutienė. 

Reik ia pabrėžti, kad jūros 
šaul ia i , su E. Vengiansku prie
kyje, čia parodė ypatingą susi
domėjimą ir nepagailėjo pas
t a n g ų bei paramos. Juk Gen. 
Daukan to kuopa Chicagoje pa
s k y r ė 2 ,000 dol. , V y t a u t o 
Didžiojo šaulių r inkt inė — 1,000 
dol., „Klaipėdos" j ū r ų šaulių 
kuopa Cicero — 250 dol., o 
Šaulių sąjungos garbės narys 
Algis Budreckas dar pridėjo 50 
dol. 

Specialus leidinys šiam žygiui 
paminėt i bus ne t rukus išleistas 
Chicagoje — jį ruošia E. Ven
gianskas . 

T a m t ikslui specialiai paga
min t i medaliai j au atvežti iš 
Lietuvos. Užrašai a n t jų skam
ba: „Lietuvos garbei — Tautos 
vienybei - Lietuvos Buriuotojų 
žygis per At lantą" . 

Buriuotojų sąrašą pateiksime 
ateinančios savaitės „Sporto ap
žvalgoje". 

V.G. 

T 

Jach tą „Lietuva" Klaipėdoje t ransat lant inei kelionei ruoš ia Saulius Tomkvai-
t i s ir S a u l i u s Gražial is . 

,VĖJO" RUNGTYNIŲ 
TVARKARAŠTIS 

Neseniai iš Lietuvos grįžo 
„Vėjo" komandos organiza
torius ir vadovas Rimas Miečius 
iš Toronto „Aušros" ir koman
dos t rener is Pat Torney iš New 
Yorko. J i e ten turėjo eilę 
pasi tar imų su Lietuvos Kūno 
Kultūros ir Sporto komiteto 
pirm. Z. Motiekaičiu, jo pava
duotoju A. Poviliūnu, „Tėviš
kė s " draugijos pirm. V. Saka
lausku, „Žalgir io" sąjungos 
vadovybe ir treneriais. Buvo ap
ta r t i visi reikalai ir sudarytas 
rungtynių tvarkarašt is . 

P i rmas rungtynes „Vėjas" 
žais, prieš Lietuvos meisterį (be 
Kauno „Žalgirio" ir „Statybos") 
Alytuje. Šiuo metu , atrodo, tą 
t i tulą laimės Kauno „At le to" 
komanda , o r u n g t y n ė s bus 
liepos 10 d. 

Kitos rungtynės numatytos 
liepos 12 d. Palangoje prieš 
Lie tuvos j aun imo r i n k t i n ę , 

panaš ią į ža idž ius ią Aus
tralijoje. Šios rungtynės vyktų 
lauke, jei b u s geras oras. Prie
šingu atveju, jos numatomos 
Klaipėdoje. Po poros dienų 
pajūryje, liepos 16 d. rungtynės 
Panevėžyje, prieš vietos „Liet-
kabelio" komandą; liepos 18 d. 
Vilniuje — prieš „Statybą" ir 
paskutinės liepos 20 d. Kaune 
prieš didįjį „Žalgirį". 

Kaip ir kiekvienas panašus 
užsimojimas reikalauja daug 
organizacinių pastangų ir lėšų. 
Paruošti ir nuvežti į Lietuvą 12 
geriausių mūsų krepšininkų ir 
keletą vadovų kainuos a r t i 
30,000 dol. Reikalinga parama 
iš įvairiausių lietuviškų insti
tucijų ir pavienių tautiečių. 
Aukas bus galima nurašyti nuo 
pajamų mokesčių, o čekius 
galima siųsti Audriui Šileikai, 
150 Colbeck St., Toronto, Ont. 
M6S 1V7. V X 1 . 

Š A L F A S S ŠAUDYMO 
P I R M E N Y B Ė S 

Lėkščių šaudymo 1989 m. 
ŠALFAS s-gos p i r m e n y b ė s 
įvyks gegužės 6 d. Hamiltono 
lietuvių medžiotojų ir žūklau-
tojų klubo „Giedraitis" šau
dykloje, esančioje netoli Hamil-
ton, Ont. 

Numatyta: a. — 100 taikinių 
iš 16 yardų atstumo. 

b. — Išlyginamieji yarda i 
(handicap) 50 taikinių. 

c. — Dvigubi 25 x 2 taikiniai . 
Registracija — varžybų vie

toje. Dalyvavimas atviras vi
siems šaudytojams. Informacijai 
k re ip t i s į varžybų vadovą 
Vytautą Svilą, R.R. #3, Mount 
Hope, ONT, LOR1W0, Canada. 
Tel. (416>679-6795. 

39-TOMS ŽAIDYNĖMS 
J A U P A S I R U O Š T A 

39-tosioms Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynės, de
dikuotos Lietuvoje paskelbtai 
Olimpinei dienai, vyks Toronte 
š.m. gegužės 6 ir 7 dienomis. 
(Olimpinė diena Lietuvoje ir vi
same Pabaltijyje bus švenčiama 
gegužės 13 d.). 

Žaidynėms Toronte dalyvauti 
užsiregistravo: 

Krepš in io — Vyrų A — 8 ko
mandos, vyrų B — 12 kom., 
jaunių A — 4 kom., jaunių B — 
5 kom., jaunių D — 4 kom. 

Tinklinio — Vyrų — 8 koman
dos, Moterų — 7 komandos. 

Ledo r i tu l io — 4 komandos. 
Gausi registracija dalyvių 

kėgliavimo, raketbolo ir skvašo 
varžyboms. 

Sužinota, kad dalis varžybų 
prasidės j au penktadienio, gegu
žės 5 d. vakare. Visiems varžo
vams l inkime sėkmės! 

G I N Č A S D Ė L SOV. 
S Ą J U N G O S K R E P Š I N I O ' 

Č E M P I O N A T O 

Šiomis dienomis turėjo išsi
spręsti 1989 m. Sovietų Sąjun
gos vyrų krepšinio čempionatas. 
Šįmet dėl titulo kovoja Kauno 
„Žalgiris" ir Kijevo komanda. 
Pirmąsias rungtynes, žaistas 
Kijeve, trijų t a škų persvara 

Futbolas Chicagoje RUOŠIAMASI ŽAIDYNĖMS LIETUVOJE 

„ L I T U A N I C A " _ „ L I O N S ' 
2:2 

Ir antrąsias futbolo pirme
nybių rungtynes „Lituanicos" 
vyrų komanda praėjusį sekma
dienį, balandžio 23 d., sužaidė 
lygiomis 2:2. Šį kar tą mūsų 
v y r a i žaidė pr ieš s t i p r i a i 
atjaunintą ukrainiečių „Lions" 
komandą, kuri praėjusĮ rudenį Lietuvos 
pirmenybes baigė paskutinėje 
vietoje. Žiūrovus nustebino ne 
atjaunėję „Lions", be t per visą 
rungtynių laiką savęs nesura
dusi ..Lituanica", apie kurios 
komandinį žaidimą šį kartą 
ne tenka nė kalbėti. Tik kyla 
klausimas: kodėl toks staigus 
pasimetimas? Juk neseniai teko 
dar gėrėtis puikiu kamuolio 
valdymu, tiksliomis pasuotemis 
ir vart ininko užtikrintu žai
dimu. Praėjusį kartą tas viskas 
buvo dinge! Kaip žaidė „Litu
a n i c a " pr ieš „ L i o n s " - ir 
lygiosiomis lieka tik džiaugtis. 
Įvarčius įkirto Erikas ir Henry 
Jenigai . 

J . J . 

Kaip j au buvo kalbėta po ITI 
P L S žaidynių Aust ra l i jo je , 
s ekanč ios ža idynės į vyks 
Lietuvoje 1991 metais. 

Lietuvai žaidynės Adelaidėje 
buvo n e p a p r a s t a s į vyk i s . 
Nenuos tabu , kad IV-jų t e n 
l a u k i a m a su y p a t i n g u 
susidomėjimu. Pirmieji pasi
ruošimo žingsniai j au padaryti, 

vyriausybė įgaliojo 
Lie tuvos Taut in į Ol impinį 
komitetą ruošti 1991 me tų 
žaidynes. Ir organizacinis dar
bas jau prasidėjo. 

Pirmiausiai reikia nustatyt i 
tikslią datą, nes iki šiol žinomi 
t ik metai. Kreiptasi į Austra
lijos lietuvių sporto sąjungą, nes 
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laimėjo šeimininkai. Čempiona
tą turėjo nuspręsti sekančios 
dvejos rungtynės Kaune. Pirmo
sios rungtynės Kaune, žaidžiant 
be Sabonio, pasibaigė lygio
siomis 87:87. Baigmės švilpukui 
šv i lp i an t , kijeviečiai įmetė 
krepšį... To pasėkoje kilo ginčas, 
bet teisėjai metimo nepripažino, 
nes buvo pasibaigęs laikas. Dėl 
lygiųjų, rungtynių pratęsimas 
baigėsi 98-93 „Žalgirio" naudai. 
Kijeviečiams užprotestavus, an

tros rungtynės Kaune atidėtos 
iki liepos mėn., kai bus išspręs
tas k i lęs ginčas. Tad Sov. 
Sąjungos krepšinio čempionai 
paaiškės tik po liepos mėn. 
sprendimo ir galimų rungtynių. 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 
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Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
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6449 So. Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

dejas Kęstut is Rekašius. Nors 
lietuviška patarlė sako, kad 
v ienas b imbalas p a v a s a r i o 
nesudaro, bet šitas „bimbalas", 
atrodo, sudarys — veteranams 
bus žymus pastiprinimas. O gal 
tokių y ra ir daugiau? 

J . J . 

. * *uvw b'in' jotoju iyg 
ik J,f*ta»Oė» 

tą komemora tyv in i s medal i? , n u k a l t a s 

„ L I T H S " V E T E R A N A I -
„LIONS" 1:1 

Praėjusį šeštadienį, balandžio 
22 d., , , L i t u a n i c a - L i t h s " 
veteranų komanda žaidė pir 
menybių rungtynes prieš ukrai
n ieč ių , ,L ions" v e t e r a n u s . 
Rungtynės baigėsi lygiomis 1:1. 
Džiugu p a m i n ė t i , kad tą 
vienintelį įvartį, kad ir su 
..Lions" gyniko pagalba, įkirto 
neseniai iš ok. Lietuvos atvykęs 
ir čia aps igyvenęs j aunas , 
veteranų mastu matuojant, žai-

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, balandžio 30 
d., 3 vai. po pietų „Lituanicos" 
vyrų komanda žais trečiąsias 
pirmenybių rungtynes prieš 
„ S l o v a k s " . Rung tynės b u s 
VVestchester, IL, St. Joseph 
Highscbool a ikš tė je , 1840 
Mayfair Ave. 

Veteranai žais Šeštadienį, 
balandžio 29 d., prieš lenkų 
„Eagles" veteranus Marquette 
Pa rko aikštėje. Rung tyn ių 
pradžia 5 vai. p.p. 

data priklausys dalinai nuo 
Australijos mokyklų atostogų. 
Kreiptasi į a ta t inkamas įstai
gas dėl lėšų, jau planuojama kur 
vyks įvairios varžybos, k u r bus 
apgyvendinti atvykę sportinin
kai. J a u plaukia pageidavimai 
ir pasiūlymai iš įvairių miestų, 
kad t e n būtų organizuojamos 
kai kur ių sporto šakų varžybos. 
Ypatingą dėmesį rodo Palanga 
ir Panevėžys, kur i s net pasiry
žęs įruošti golfo lauką, kad 
gautų šias varžybas. 

Apie žaidynes Lietuvoje jau 
galvoja ir kai kurie Š. Amerikos 
lietuvių sporto klubai . Štai 
Chicagos futbolo klubas „Litu
anica" pasiryžęs paruošti jaunių 
komandą, o gal net ir vyrų — 
žino, kad Lietuvoje futbolo 
varžovų tikrai netruks. Tačiau 
rimčiausiai ka lba New Yorko 
.At le tų" klubo pirm. Pranas 
Gvildys. 

Kaip žinome, jis į Australiją 
nuvežė 50 gražiai uniformuotų 
ir drausmingų sportininkų, ten 
puikiai pasirodė ir parsivežė 
glėbį medalių. Negana to, jis ir 
jo komitetas sutelkė užtektinai 
lėšų apmokėti sportininkams 
kelionės išlaidas, o grįžęs ir 
suvedęs sąskaitas, dar rado 
3,000 dol. perteklių. Ši suma jau 
padėta banke kelionei į Lietuvą. 
O į Lietuvą j i s nemano keliauti 
su 50 sportininkų, j is rimtai 
galvoja apie visą Šimtinę! Tik bi
jo, kad bus sunkumų su turis
ta is , kurių gali būti net keli 
š imtai . 

K a d tokių Gvildžių mūsų 
klubuose bū tų daugiau... 

V . G . 
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DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. Mtehtgan Ave., Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel. 999-2990 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3209 W. 91st Street 

Kabineto tel. Rf 7-1169; 
Rezld. 365-4911 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2919 W. 71 St St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weet 71 st Street 

Tel. 434-1919 - Rez. 852-0999 
Vai : pirm . antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2494 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv 912 Penkt. 2-7 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago, M. 
Tol.: 436-0100 

11600 Southw«st Hlghway 
Palos Heights. IH. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2659 W. 63r4 Street 

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

Kabineto tel. 776-2990, rez. 449-5941 

EDMUNDAS VIŽIMAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
9195 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 595-7755 



Prieauglis ir visuomeninė 

GEROVĖ FILIPINUOSE 
Nežiūrint to, kad Filipinuose 

kraš to ekonominis našumas 
(„gross nat ional product") nuo 
1987 m. po truputį kasmet au
ga, daugumos filipiniečių reali 
alga arba stovi vietoje, arba net 
krenta . 1988 m., ka ip rašoma 
Commoniveal (1989.11.24), šis 
derlingas žemės ūkio kraštas, 
kur io gyventojų pagrindinis 
maistas yra ryžiai, buvo privers
t a s pirkti ryžių iš JAV Kalifor
nijos. Žinant dar, be to, kad 
Fi l ipinų gyventojų skaičius 
kasmet pr iauga po 2.5%, atro
dytų sprendimas aiškus: kadan
gi žmonių skaičius auga grei
čiau negu ištekliai, šio krašto 
ekonominės problemos nesi
baigs , kol nepradės mažėti 
gyventojų prieauglio skaičius. 

Filipinų valdžios apskaičia
vimu, 1988 m. gyventojų skai
čius buvo 58.7 milijonai, kai 
1980 m. buvo 48.3 milijonai, o 
1960 m. t ik 27 mil. Numatoma, 
kad 1995 m. gyventojų skaičius 
paaugs dar dešimčia milijonų ir 
tikimasi, kad 2020 dešimtmečio 
pradžioje gyventojų skaičius 
prašoks 100 milijonų. Ir atrodo, 
rašo šis korespondentas, kad da
bar t inė Fil ipinų vyriausybė 
mažai kreipia dėmesio į šią 
krizę. 1970 m., spaudžiamas 
įvairių ta rp taut in ių šalpos or
ganizacijų, prez. Ferdinand 
Marcos s u k ū r ė Gyventojų 
skaičiaus komisiją (Population 
Commission), t rumpai — POP-
COM. Tuo metu gyventojų skai
čius kasmet augo po 3.5%, k a s 
grėsė vis iškai sužlugdyti jo 
kuriamą, paskolomis varomą 
e k o n o m i n i o ugdymosi pro
gramą. Ir nežiūrint to, kad 1986 
m., kai Corazon Aquino perėmė 
valdžią, POPCOM jau buvo 
gerokai paki rs ta korupcijos, 
gyventojų skaičiaus augimas vis 
vien buvo trečdaliu sumažintas. 

Tačiau perėmus valdžią, prez. 
Aquino nebemini gyventojų 
skaičiaus prieauglio krizės, k a s 
daug kam sudaro vaizdą, kad j i 
jo nelaiko svarbiu. 1987 m., dėl 
j o s a d m i n i s t r a c i j o s neryž
t ingumo ir nerodymo tiks
lingumo programų koordina
vime,JAV Tarptautinio vysty
mosi agentūra net sulaikė kelių 
milijonų dolerių išmokėjimą 
valstybinių gimdymo kontrolės 
programų paramai . Tad dabar 
pagaliau, po ilgų atidėliojimų, 
POPCOM paskelbė penkių me
tų planą, kur iame pabrėžiamas 
šv ie t imas ir žmonėms duo
damas įvairių priemonių pasi
r inkimas. 

Kadangi 85% Filipinų gyven
tojai yra katal ikai ir Bažnyčia 
vaidina svarbią rolę ir poli
t in iame to krašto gyvenime ir 
kadangi Aąuinos pergalė 1986 
m. ir tolimesnis išsilaikymas 
valdžioje irgi nemaža dalimi y ra 
bažnytinės paramos dėka, Baž
nyčia yra labiausiai kalt inama 
dėl valstybinio neryžtingumo 
gyventojų skaičiaus regulia
vimo atžvilgiu. Stipriai įtai-
gojant („lobbying") Bažnyčios 
remiamai Pro-Life grupei 1986 
m. konstitucinės konvencijos 
metu konstitucijon buvo įrašy
t a s paragrafas, draudžiantis 
abortus ir ta ip pat buvo atmes
t a s paragrafas iš 1973 m. kon
stitucijos, kur valstybė buvo įpa
reigota riboti prieauglį. 

Po Aquino valdžia, religiniai 
gimimų kontrolės aspektai , 
kurie po Marcos valdžia buvo ig-
n o r u o j a m i , d a b a r vėl y r a 
iškeliami, o POPCOM komisijai 
vadovauja Socialinės Gerovės ir 
Išsivystymo sekretorė Mitą Par-
do de Tavera. Ji pasmerkė buvu
sios vyriausybės nejautrumą vy
ro ir žmonos teisei gyventi pagal 
savo religines ir dvasines verty
bes, be valdžios kišimosi. Be to, 
užsienietiškų šalpos organiza
cijų ekonominio susmukimo 
pranašavimus ji vadina perdė
tais , ir jų raginime beatodai
riškai mažinti gimimų skaičių, 

ILGAI IŠLIEKANTYS PAMINKLAI 

ji įžiūri genocidines užmačias. 
Jos supratimu, kaip ir bažny
tinių vadų, gyventojų skaičiaus 
augimo problema yra ne t iek 
bendros gyventojų gerovės klau
simas, kiek pavienių šeimų eko
nominis klausimas. 

Prel. Cesar Pagaluyan kalba 
panašiai: „Bažnyčia pripažįsta, 
kad gyventojų skaičiaus augi
mas yra problema, bet tos pro
blemos nesupranta, kaip vien 
tik skaičių klausimo. Mūsų 
akyse čia glūdi teisingumo 
klausimas". 

Su juo sutinka John J. Car-
roll, S J , sociologas, dirbąs 
Bažnyčios ir Socialinių Klau
simų insti tute: ,,Aš esu įsi
tikinęs, kad gyventojų skaičius 
yra faktorius krašto bendro iš
sivystymo lygtyje, bet jis nėra 
vienintelis faktorius ir greičiau
siai nė ra svarb iaus ias ' . Jo 
supratimu, didžiausia kliūtis 
ekonominiam i šs ivys tymui 
Filipinuose yra didžiulės nely
gybės krašto turto, resursų ir 
valdomos galios padalinime. J is 
sako: „Lengva kongreso atsto
vams reikalauti , kad netur
tingieji apribotų savo šeimų 
dydį, vietoj to, kad p a t y s 
pripažintų žemės reformos būti
numą, ko jie nedaro, ir tei
singesnio uždarbio-algų paskirs
tymo". 

Be to, jis sako, kad kai kurie 
neteisingai pristato Bažnyčios 
mokymą apie šeimų dydžio 
kontroliavimą, koks jis ran
damas enciklikose Humanae 
vitae, Populorum progressio ir 
Familiaris consortio. „Tie, kurie 
pabrėžia kažkokią absoliutinę 
teisę šeimai turėt i , kiek nori 
vaikų, než iūr in t socialinių 
pasekmių, nekalba bažnytinio 
mokymo kontekste". 

Visi čia minėtieji sutinka, kad 
visų svarbiausia yra šviesti 
filipiniečių liaudį, kad jie galėtų 
daryti informuotus sprendimus 
apie savo šeimų prieauglio dydį. 
Jie ta ip pat visi pripažįsta, kad 
faktinai, Bažnyčios mokymas 
mažai tefigūruoja, šeimoms 
renkantis gimimo kontrolės 
priemonę. Nors Bažnyčia Filipi
nuose jau kurį laiką propaguoja 
atsakingumą prieauglio skai
čiaus reguliavime kaip faktorių 
pačių vedybų sustiprinime, vis 
vien, to nedidelio skaičiaus fili
piniečių, kurie sąmoningai ribo
ja savo šeimos dydį, galvojime, 
didžiausią rolę vaidina ne reli
ginės, o ekonominės priežastys. 

Filipinuose, kaip ir kituose 
ekonominiai neišsivysčiusiuose 
kraštuose, žmonės turi mažai 
pagrindo tikėti, kad jų asmeni
niai veiksmai gali paveikti jų 
asmeninę ar visuomeninę gero
vę. Praeityje, pernelyg iškel
dama asmeninio ryšio su Dievu 
svarbumą, o nepakankamai 
iškeldama t a m e kon teks te 
asmeninę atsakomybę šeimai ir 
visuomenei, Bažnyčia palaiky
davo „neturto kultūrą". Bet 
anais laikais gal ir negalėjo ki
taip būt i , kai valdžia buvo tur
tingųjų ir galingųjų išimtinė tei
sė ir pramoga, paprastiems žmo
nėms neduodant jokio balso ar 
galios. Tač i au dabar , ka i 
visuomeninės sąrangos ir val
džios supratimas yra pasikeitęs 
demokratiška linkme jau ir Fili
pinuose, valdžia ir ten turi pasi
rodyti ne tik kaip socialinių pa
tarnavimų teikėja, bet ir kaip 
plačiosios visuomenės valios 
vykdytoja. Tokioje santvarkoje, 
kai j au ir visuomenė ir valdžia 
pr ipažįs ta pi l iečio glią ir 
rolę krašto valdyme, ir Bažny
čia keičia savo religinio švie
timo koncentraciją, dabar pri
mygtinai keldama asmeninę ir 
socialinę atsakomybę visuome
nei, ne tik aktyviai dalyvau
jant krašto politiniame gyve
nime, bet ir savo asmeninį gyve
nimą reguliuojant atsakingai, 
didesnei visuomeninei gerovei. 

a.j.z. 

Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties prisiminimas 
plačiai nuskambėjo per platų 
pasaulį: nuo Vilniaus— Kauno 
iki Romos, nuo didžiųjų Europos 
katedrų iki Australijos lietuvių 
gyvenamų vietovių. Lietuvos ir 
lietuvių vardas rado išskirtinį 
atgarsį ir pasaulio masinės 
komunikaci jos inst i tucijose. 
Vienos lietuvių tikinčiųjų bend
ruomenės šį istorinį faktą at
šventė t ikrai iški lmingomis 
pamaldomis, kardinolų, arki
vyskupų ir paties popiežiaus 
pamokslais, koncertais, sceni
niais pastatymais, kitos nepasi
tenkino vien vienkart iniais , 
gana greitai užmaršt in nubė
gančiais renginiais a r apei
gomis, bet paliko ir akivaizdžių 
ženklų ar rašyto žodžio pa
mink lų , kurie l iudys, kaip 
lietuvių tauta, nors ir gyven
dama toli nuo gimtosios žemės, 
brangina ir vertina šio krikšto 
dovaną, įvedusią mūsų tautą į 
krikščioniškąją tautų tarpą. 

Vienas iš tokių ilgai išlie
kančių paminklų autor ius yra 
Dievo Motinos Nuolat inės Pa
galbos parapija Clevelande. 
Parapija, be religinio koncerto, 
muzikos ir poezijos vaka ro ir 
k i t ų r eng in ių , a t n a u j i n o 
lietuvių bažnyčią, sukurdama 
Lie tuvos Madonų šventovę , 
išleisdama įspūdingą leidinį, 
kur is su prozine informacija, 
poetiniu žodžiu ir foto menu 
i l ga i ka lbės a t e i n a n č i o m s 
kar toms. 

„Lie tuvių Madonų š v e n t o v ė " 

Tokiu pavadinimu Cleveiando 
Dievo Motinos Nuolat inės Pa
galbos parapija 1000 egz. tiražu, 
įrištą į kietus vi/šelius, išleido 
Balio Gaidžiūno parašytą-reda-
guotą ir gausiai iliustruotą, 6" 
x 9 " formato knygą, 110 psl. su 
27 puslapiais nuot raukų. Teks
tus apie Šiluvą, Aušros Vartus , 
Žemaičių Kalvariją ir Pažaislį, 
t a ip pat tas bažnyčias liečian
čius eilėrasgiAs pa rašė pats 
redaktorius.' Knygos įžanginis 
žodis — tos parapijos klebono 
kun. Gedimino Kijausko, S.J., 
šios bažnyčios a t n a u j i n i m o 
iniciatoriaus ir vykdytojo. J is 
ta ip pat skulptoriaus Ramojaus 
Mozoliausko sukurtų Madonų ir 
ki tų skulptūrų fotografas bei 
rūpinosi visa i l iustracine me
džiaga. Dievo Motinos bažnyčios 
atnaujinimo projektas arch. inž. 
Eduardo Kersnausko. Viršelio 
aplankas dail. seselės Mercedes. 
Knygos mecenatas Algi rdas 
Henr ikas Čėsna, ją dedikavęs 
savo tėvų atminimui. 1988, Lie
tuvos Krikšto jubiliejaus metai. 

V. ROCIŪNAS 

leidi nio Tai s u k a k t u v i n i o 
metrika. 

„Šimtmečių sulaukę mūs 
šventovės 

Metų metais pastatyti kryžiai. 
Gautos Dievo Motinos 

malonės 
Į istorijos lapus sugrįžo". 
Poetas B. Gaidžiūnas eiliuoja 

dedikaciniame žodyje, pirma
jame ketureilyje. Kun. G. Ki-
j a u s k a s įžanginiame žodyje 
rašo: „Cleveiando ir apylin
kių lietuviai, švęsdami Lietu
vos krikščionybės 600 metų su
kaktį, kaip padėką Aukščiau
siajam, atnaujino Dievo Motinos 
Nuola t inės Pagalbos bažny
čią"... „Su dideliu dėkingumu 
Dievui ir Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms už mums suteiktą 
laisvę ir teisę kovoti už Tiesą, 
brangindami krikščionybę — 
didžią dvasinę vertybę ir jos 
lemiamą vaidmenį lietuvių tau
tos istorijoje, vienybėje su pa
vergta Lietuva, mes Marijos 
žemės sūnūs ir dukros atnauji
name šią šventovę ir paau-
kojame ją ir save Dievo Motinai 
ir jos garbei" Mes mokysimės 
savo šventovėje protėvių pavyz
džiu l i k t i , i š t ikimi savo 
dang i ška i Motinai Marijai, 
pamilusiai Lietuvos žemę, ir jos 
Sūnui, keliaujančiam su mumis 
mūsų Rūpintojėliui". 

„Ėjau per savo kraštą" eilė
raštyje B. Gaidžiūnas su gilia 
nostalgija prisimena: „Iš tų 
kelionių grįžęs visada galvojau 
— / Kokia brangi ta mūsų žemė, 
kokios šventovės. Kokiom stip
riom šaknim j ja įaugę mūsų 
žmonės..." 

Šiluva 

Pasinaudojęs visais prieina
mais rašyta is šaltiniais, B. 
Gaidžiūnas kondensuota apy
braiža nukelia skaitytoją į ketu
rių žinomiausių Marijos švento
vių Lietuvoje istoriją ir į šių 
dienų realybę. Šiluvos istorija 
siekia Žemaičių krikšto — 1413 
metu? Nors įvairios religinės 
kovos tarp kalvinistų, liuteronų 
ir kitų sektų suskaldė to meto 
didikus, liaudis liko katali
kiška. Šiluvos bažnyčios isto
rijoje svarbią vietą užima jos 
stebuklais garsėjantis paveiks
las ir Marijos apsireiškimai. 

Knygos s k y r i u s , sk i r t a s 
Šiluvai, užbaigiamas eilėraščiu 
„Kelionė Šiluvon". Viename iš 
6 posmų skaitome: / „Važiuo
jame ir mes ir mūsų samdiniai 
/ Į tą žemaičių žemės ste
buklingą vietą, / Į dangiškos ir 
žemiškos vilties šaltinį" . Tai 
praeities aidas. Šių dienų pa

veikslas: ,,/ O žmonės eina. 
Eina už eisenas skaudžia i 
kentėję, / Eina saulėleidžio 
sulaukę, eina jaunystės rytmetį 
pradėję/". 

A u š r o s V a r t a i 

Aušros Vartų apžvalginiai 
metmenys pradedami eilėraščiu: 
„Kada iš tolumos į brangų 
miestą žve lg iam, / Pr is i 
menam kas sugulė į šimtme
čiais rašytą lapą..." Aušros Var
tų Vilniuje šventovė įsikūrusi 
t iktai nedidelėje koplyčioje, 
Vi ln iaus apsaug in io mūrų 
vartuose. J ų istorija siekia 
šešioliktojo šimtmečio pradžią. 
Trumpai stabtelėta t ies paties 
stebuklingojo paveikslo istorija. 

Aušros V a r t a m s skirtieji 
puslapiai užbaigiami eilėraščiu 
„Vilniuje po Bernelių Mišių": 
„Girdėjau, kad čionai visų 
kalbėtos maldos / Marijos 
žvilgsniu tiesiai kyla Viešpačiui 
po jų Jos atneša nakties ramy-
bę,įdega vilties žariją, Kad jos 
gyvenime pavirsta geležinėm 
atramom / Ir žingsniai būna 
tvirtesni sutikt rytojų". 

Žemaičių Kalvar i ja 

Žemaičių Kalvari ja laiko 
tėkmėje buvo vadinama Gar
dais, Naująja Jeruzale. Žemai
čių Kalvarija ir dabar okupantų 
pavadinta Varduvos vardu, kaip 
ir per ją tekanti Varduvos upė. 

17-jame šimtmetyje paskelb
tos Kryžiaus kelių koplytėlės. 
Be keturių Ž. Kalvarijos bažny
čių istorijų, leidinyje aprašoma 
ir stebuklingojo Dievo Motinos 
paveikslo genezė. Pati Ž. Kalva
rijos šventovė turi daugiau ne
gu 350 m. praeitį. Devyneilių 
posmų kūrinyje „Laiškas iš 
Žemaičių Kalvarijos" poetas 
kviečia: „Pabūk šį kartą ne 
Viešpaties / Sunkioj ir kruvinoj 
kančioj. Bet pačioj Žemaičių 
žemėj. Taigi savos tėvynės / 
Amžiais kruvinam kely Ją nuo 
priešų ginant /". Laiške grįžta
ma į Lietuvos praeities garbės 
ir „supainiotos istorijos lapus". 
Tris kartus atlikęs maldininko 
kelionę į Žemaičių Kalvariją, 
poetas laiško gavėjui rašo, kad 
norėtų „drąsiau užbaigti, Pri
mint, kad už tėvynės laisvę / Už 
kryžių žemę, tikėjimą ir Dievą, 

Kova kaip ėjus tebeina, Bet 
be drąsos, be didelės aukos / 
Galim išgirsti ir praradimo 
dainą/... „Kad daugel amžių 
gyvi likę / Ant to Europos 
vieškelio svarbaus / Neuždūstu-
me nuo maskvinių dūmų. Kad 
neuždustų — visos žemės rutu
lys / Ir laisvės palaima jos 
siekiantiems nežūtų". 

Lietuvių Operos dirigentas dr. Bronius Kazėnas ir 
Gaižiūnienė. 

inrmeistere sol. Audronė 
Nuotr. J. Tamulaičio 

P a ž a i s l i s 

Pažais l io vienuolyno ir šven
tovės istorija prasideda nuo 
1660 metų, kai Lietuvos didikas 
K r i s t u p a s Zigmantas Pacas . 
D.L.K. e tmonas , prašė popie
ž i a u s A l e k s a n d r o VII ir 
vienuolių kamaldul ių vadovy
bės leisti vienuolius įkurdint i 
Pažaislyje. 1667 m. pakvies tas 
i talų architektas D. B. Frediani . 
Apie 1797 Pažaislio vienuolynas 
ir bažnyč ia — „graž i aus i a s 
baroko statybos kūrinys visame 
Pabal tyje ,buvo užbaigtas . Nuo 
p a t Paža i s l i o į s t e ig imo, jo 
bažnyčios didžiausia brangeny
bė buvo Stebuklingas Dievo Mo
t inos paveikslas , kurį pado
vanojo pa t s steigėjas K. Pacas. 
Šventovės ir paties paveikslo is
torija š iurpi : gamtos ne la imės , 
ka ra i , okupacijos, vadal izmas 
lydėjo ją. Eilėrašty „Vasaros 
d iena Pažaislyje" poetas grįžta 
į šią ak ia i neužmirš tamą Lie
tuvos gamtos ir Nemuno pano
ramą. Pirmajame iš penkių eilė
raščio posmų skai tome: „Virš 
a u k š t ų pušų užsidega ir vėl 
užgęs ta žvaigždės. Dalis jų 
sub renda į Nemuną su ban
gomis pažaist . Kai rytuose t ik 
ima b rėkš t panemunių auš ra 
a n k s t y v a f Ir šlaite pragysta 
giesmininkai paukščiai. Su pir
m u saulės spinduliu tyl iam 

Pažaislyje Didysis varpas ir vėl 
darbui-maldai šaukia"". 

Perskai tęs mūsų žinomųjų 
šventovių istorines apybraižas, 
krikščioniškos-tautinės eleginės 
nuotaikos eiles bei žvilgterėjęs 
į nuot raukas , skaitytojas pasi
jun ta t a r tum kartu su auto
riumi būtų atlikęs seniai lauktą 
piligriminę kelionę Lietuvon. Ir 
jis greičiausiai turės nuoširdžiai 
prisipažinti, kad šiam didžiajam 
projektui (šventovės atnauji
nimas kainavo 150.000 dol.) 
investuotas kapitalas, paliekant 
architektūrinį paminklą, kuris, 
kaip vienintelis pasaulyje, pa
gerbia Lietuvos Madonas vieno
je bažnyčioje Clevelande. tūks
t anč ius mylių nuo origina
liųjų Vilniaus. Šiluvos, Žemai
čių Kalvarijos ir Pažaislio vie
tovių, ir leidinį, kuris pasklidęs 
plačiame pasaulyje gal galės net 
ilgiau išlikti nesunaikinamas 
liudytojas mūsų tautos meilės 
dangiškajai Motinai. Tai yra ne 
tik graži dovana mūsų skaity
tojui, bet pasididžiavimo vertas 
atpildas visiems iniciatoriams, 
k ū r ė j a m s , m e c e n a t a m s i r 
projektų vykdytojams. 

Gimtoji kalba yra meilės 
ryšys, vienybės motina, pilie
tiškumo tėvas, valstybės sargas. 

M. Daukša 

TREMTIES KELIU 
ANTOSĖ MAKARAITĖ 

Kam mes užkl iuvome, kam kelią perėjome, 
ką nuskriaudėme? Tėvai buvo darbštūs, teisingi 
žmonės, augino 9 vaikus. Tėvas net tris kartus važiavo 
į Ameriką, t en dirbo sunk iaus ius darbus ir. sutaupęs 
kiek pinigų, grįžo mokėti skolų, lopyti stogų ar statyti 
naujų trobų. Visi vaikai norėjo mokytis, bet nebuvo iš 
ko, reikėjo dirbti žemę. Aš šiaip ta ip išsiprašiau 
mokytis. Išvežė į Tauragės gimnaziją už 35 km. Taip 
toli, rodos, už marių. Toks namų ilgesys, ir šešta
dieniais vaikiški žingsneliai matuoja kilometrus, ir tik 
naktį pasibeldi į miegančio namo duris. Kaip gražius 
paveikslėlius pris imenu istorijos mokytoją Žvirblytę, 
kur ią drauge ištrėmė; lietuvių kalbos mokytoją 
suvalkietį Jurgį Štopį, kuris skiepijo mums lietuvių 
kalbos meilę. Jis nuola t kartodavo J. Jablonskio 
žodžius: „Maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti, didi 
gėda savos gerai nemokėti" . Ir taip liūdna pasidaro, 
kad čia visur girdžiu svet imas kalbas, o „ten broliai 
artojai lietuviškai šneka , ten skamba po kaimus Biru
tės daina..." Pris imenu muzikos mokytoją, dirigentą, 
kompozitorių Juozą Strolią, kur is mums diegė meilę 
l iaudies dainoms, sakė , jog nieko gražesnio ir bran
gesnio nėra už liaudies dainą. J is rinkdavo žemaičių 
da inas su melodijomis, klasėje džiaugdamasis dainuo
davo jas ir mokė mus. Kur tie ir kiti mokytojai? Koks 
jų likimas? Ar jis tebedirba mokyklose? 

Atsimindavau, kaip tėvai norėjo, kad būčiau dantis
tė, bet aš labai mylėjau vaikus ir troškau būti mokyto

ja. Slapta padaviau pareiškimą į mokytojų seminariją. 
Tėvai grasino nieko nepadėsią, bet paskui atleido... Čia 
nauji draugai, nauji mokytojai. Ypač įsimintinas ir visų 
gerbiamas buvo inspektorius Juozas Mičiulis — šviesi 
galva. Dėstė jis istoriją, psichologiją, pedagogiką. Is
torijos pamokos būdavo kaip šventė, patr iot izmo 
mokykla, gyvenimo kryptis. Mes išmokome l ie tuvia is 
būti, supratome, kokia tai garbė ir laimė. Mus žavėjo 
Kęstučio asmenybė. Birutė — „ant gelsvų kasų rū tų 
vainikėlis, ant bal to kaklo gintaro š n i ū r e l i s " . 
Didžiavomės Vytautu, taip norėjome pamaty t i Lietu
vos pilis — Trakus, Vilnių, — kenčiančias lenkų nelais
vę. Iš širdies deklamuodavome Maironio ei lėraščius 
„Trakų pilis", „Vilnius", kurie būdavo išspausdint i 
sąsiuvinių viršeliuose. Juozas Mičiulis nuolat pa 
brėždavo žmogaus asmenybės, moralės r e ik šmę . 
Moralė, žinios, patriotizmas, sakė. — neišskir iamos 
mokytojo savybės, jas jis turi įskiepyti savo mokiniams, 
o per juos — visai tautai. Mus žavėjo ir mokytojo 
Mičiulio asmenybė, jo išsilavinimas, pavyzdingas gyve
nimas, tvirta pasaulėžiūra. Neištrynė metai kapelionų 
— Rapolo Kuodžio. Gurecko, — Lietuvių l i teratūros dės
tytojo Antano Rimkūno, Antano Šimkaus paveikslų. 
Rodos, matau jų veidus, girdžiu žodžius, kad nuo mūsų 
priklausys, kokia bus jaunoji karta, kokia bus Lietuva. 
Būdavo, išeini po pamokų, ir visa Tauragės n u o t a i k a 
prisisunkusi jaunystės ir patriotizmo. Čia stovėjo du 
Lietuvos kariuomenės pulkai, skambėjo vyriškos karei
vių dainos, vyko bendri tautos švenčių minėjimai, visur 
pleveno tėvynės meilės, kovų už tėvynės praeitį ir ateitį 
dvasia... Gatvėse vaikščiojo pasitempę, tvarkingi ka
rininkai, pavergę ne vienos mūsų seminaristės širdį. 

Tauragės seminarija — tai laimingiausios mano 
gyvenimo dienos. 

1938 metai . Mokslas baictas. Išleistuvės, atsisveiki
nimai, paskyr mas dirbti po atokiausius Lietuvos 
kampelius. Išsiskirstėm po visą kraštą: kas į Žemai
tiją, kas į Dzūkiją, o aš — į Utenos aps.. į Kuktiškių 
mokyklą. 

Visur geri žmonės, visur graži gamta. Patiko man 
Kukt iškės . Į s i t raukiau į darbą, pamilau mokinius, 
mačiau žingeidumą jų akyse, mėgau pakeltas rankas , 
norinčias a t saky t i ar paklaust i . Stovėjo man akyse 
mano mokinuka i — P. Treinys. J. Vaitkevičius. A. 
Čiužas, O. Vokėnai tė . O. Čyžaitė. Morkūnas. Gobys. 
P. Val iulytė , Z. Musteikis. Misevičius ir kiti. Mokiau 
juos ska i ty t i , rašyti , istorijos, geografijos, žaidėme 
krepšinį. Koks buvo visų entuziazmas, kai s tatėme 
dramos vaizdelį „Šviesutė ir Mokslutis". 

Tiek buvo daug entuziazmo, noro dirbti, realizuoti 
seminarijoje įdiegtas idėjas, t ikslus. 

Bet poli t inis dangus niaukėsi: Klaipėdos užgro
bimas, rusų kar iuomenės įvedimas. Didelį džiaugsmą 
dėl Vi lniaus atgavimo temdė „Vilnius mūsų. Lietuva 
— rusų". 

1940 metų birželis. J a u susiruošiau važiuoti į 
tėviškę, ir pati baisiausia žinia — rusų kariuomenė 
peržengė Lietuvos sieną. įsakymas nesipriešinti... Apie 
vidurnaktį pasirodė ir pirmieji motociklistai su automa 
tais ant kaklo . Taip atėjo „armija — išvaduotoja". 
Niekas tą naktį negulė. nemiegojo, niekas nedegė 
lempų. K a ž k a s ba isaus vyko tamsoje. Rytą — 
sekmadienį — nuėjom į bažnyčią — visas pamaldas pra 
verkiau. Kuo. Dieve nusikal to lietuviu tauta, kad jos 
kelius t ryp ia svetimos armijos?! 

(Bus daugiau) 

i » 
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ROMUALDAS BUBLYS -
KORPORACIJOS 

VICEPREZIDENTAS 

Prieš trejus metus suorga
nizuota Argo-Tech korporacija, 
kuri projektuoja ir gamina avia
cijai kuro pompas, torpedų 
variklius ir įvairias laivynui 
dalis. Sėkmingai bendrovės biz
niui plečiantis, buvo nupirktos 
dar trys mažesnės bendrovės, 
kurios gamina aviacijai pa
varas, elektroninių kontrolių 
dalis ir kabelius. Bendrovė taip 
pat papildomai suorganizavo 
naują padalinį helikopterių 
transmisijoms gaminti. 

Įdomi šios korporacijos istori
ja. Argo-Tech bendrovė suorga
nizuota, nupirkus iš TRW 
kompanijos Power Accessories 
diviziją, kurioje inž. Romualdas 
ėjo egzekutivines inžinerijos ir 
administracijos pareigas. Nau
josios korporacijos savininkai 
yra buvę TRW Power Accesso
ries egzekutivynis personalas, 
jų tarpe ir R. Bublys. 

Bublys prieš paskyrimą į šį 
naują korporacijos postą-inžine-
rijos viceprezidentu, buvo Air-
craft Accessories divizijos direk
torius. Jo žinioje buvo techni
kinės pagalbos t iekimas 
pasaulio oro linijoms, atsarginių 
kuro pompų dalių paskirstymas 
Amerikoje bei remonto įmonė 
Los Angeles, Calif. 

Romualdas Bublys yra baigęs 
universitetą Detroite, kur įsigijo 
bakalauro laipsnį iš aeronauti
kos inžinerijos. 1972 m. gavo 
magistro laipsnį iš šiluminių 
sistemų ir 1981 m. MBA iš 
General Management. 

Romualdas aktyvus ir lietu
viškame gyvenime nuo pat 
jaunų dienų. LB ilgametis 
tarybos narys, buvęs tarybos 
sekretorius, buvęs LB garbės 
teismo narys. Clevelande šešias 
kadencijas išbuvęs Lietuvių 
namų ir Piliečių klubo pir
mininku, šiais metais, dėl 
padaugėjusio darbo naujoje kor
poracijoje, nesutiko kandi
datuoti į pirmininko vietą, buvo 
išrinktas vykdomojo vicepir
mininko pareigoms. Priklauso 
amerikiečių profesinėms 
organizacijoms. 

Romualdas ir Ingrida Bubliai 
augina penkių vaikų šeimą — 
sūnų ir keturias dukras. Keturi 
vaikai jau studijuoja universi
tetuose. 

Sėkmės Romualdui ir linkėji
mai visai šeimai, taip aktyvaiai 
dalyvaujančiai lietuviškame 
gyvenime! 

„RATILIO" ANSAMBLIS 
CLEVELANDE 

700 žiūrovų (tik tiek Dievo 
Motinos parapijos auditorija 
tegalėjo sutalpint i ) buvo 
džiaugsmingi liudininkai, kad 
tiltas tarp Lietuvos ir Cleve
lando lietuvių buvo ne tik 
pastatytas, bet sustiprintas. Ir 
Vilniaus universiteto folkloro 
ansamblis „Ratilio" buvo vienas 
iš tos statybos architektų. Jis 
savo gastrolių Šiaurės Ameriko
je pusiaukelėje <7-tas koncertas) 
sustojo vienam koncertui ir 
Clevelande. balandžio 15 dieną. 
Nors jis dar buvo sugrįžęs į Ohio 
valstiją, į Kento valstybinį uni
versitetą balandžio 20, kur 
lietuvių folklorą parodė įvairių 
tautybių studentams ir dėsty
tojams, bet Clevelando koncer
tas sustiprino išeivijos ryšius su 
laisvėjančia, atgimimo aušrą 
išgyvenančia t au t a . Tiek 
žmonių vienoje vietoje čia 

susirenka t ik labai, labai 
išskirtinais atvejais. Toks retas 
momentas ir buvo „Ratilio" 
viešnagė — įspūdingas lietu
viškos genties atstovų susibūri
mas, kaleidoskopinis spektaklis 
su magiška jungties jėga. Viena 
tauta, — nors ją ir skiria 
platusis Atlantas. 

Liaudies kūryba — 
kar tų jungtis 

„Graži povo plunksnelė 
Žemaičių žemėje" garsais ir 
audringais plojimais perpildyta 
auditorija pasitiko į sceną 
įžengenčius dainuojančius rati-
liečius. „Su tokiais karštais plo
jimais jūs pakeliate ūpą, lyg 
mums nebereikėtų nieko dary
ti", — savo įžanginį sveikinimo 
žodį pradėjo Zita Kelmickaitė, 
ansamblio meno vadovė, „mes 
vieno norėtumėm, kad visos 
dainos ir šokiai, kuriuos 
šoksime ir dainas dainuosime, 
kad nors šiek tiek pasiektų jūsų 
širdis, o gal iš tikrųjų ir ne
reikėtų todėl, kad jūs visus juos 
turite. Liaudies menas yra 
unikalus dalykas. Šimtmečiais 
jau rašė, kad liaudies kūryba 
jau miršta, išsenka. Bet kaip 
liaudies daina nesibaigia, taip 
nesibaigia. Vadinas, yra kaž
kokia stebuklinga stiprybė, kuri 
laiko prie tos dainos, ir toks šal
tinis, iš kurio geri, geri ir neatsi
geri ir niekada nesensta. Ji 
išlieka todėl, kad paprasta. Ir 
genialūs išradimai yra paprasti, 
kaip paprasta liaudies daina. Ir 
ta stebuklinga daina šiandien 
skamba visur Lietuvoje. Vien 
Vilniuje yra arti 60 folklorinių 
ansamblių, o visoje Lietuvoje 
kokie 800-900 (vaikų, kaimo 
dainininkų, įstaigų, mokyklų ir 
t.t.). Visi nori dainuoti. Jau 
trūksta vadovų. Tokie ansamb
liai a t l ieka mokytojų 
vaidmenį". 

Meno vadovė ir šiame kon
certe kvietė visus jungtis į dainą 
ir šokį su ratiliečiais, su nuo
širdžia šypsena tikino klausyto
jus, kad „mes visi sutarėm, kad 
nors ir po 12 valandų kelionės 
( atvyko iš Hartfordo. Conn.). 
kad kiekvienas mokės po dolerį, 
jei bus surūgęs, ir tos kelionės 
nuovargis neturėtų rodytis, tar
tum būtumėm iš Lietuvos tie
siog nusileidę Clevelande"... 
Ratiliečiai susitarimo nesu
laužė. „Dabar nusikeikime į 
Lietuvą" — kvietė meno vadovė 
Zita. 

Kryžių kalno fone sceną 
pripildė ansamblio daininin
kai,-ės, šokėjai, solistai, ins
trumentalistai su lumzdeliais, 
„armoškomis", diatoninėmis 
kanklėmis, skudučiais, smui
kais, rageliais ir kitais liaudies 
instrumentais. Sutartinių gar
sai, solistės, solistai, vyrų, 
moterų grupės atliko žemaičių, 
aukštaičių, dzūkų, suvalkiečių, 
kupiškėnų ir kitų paprastas 
liaudies dainas ir proginius 
šokius. Visa tai susiliejo į 
spalvingą spektaklio visumą. 
Arti dviejų valandų žavaus 
spektaklio negalima pavaiz
duoti žodžiais, reikia jį savo 
akimis pamatyti, jį išgyventi 
kartu su jaunimu, su nauja kar
ta jau užaugusia okupacijoje ir 
dalintis ta nekasdienine nuotai
ka, kuri šiuo metu viešpatauja 
Krašte. 

Senovės l iaudies kūryba 
sujungė praeitį su dabartimi, 
išeiviją — su tautos kamienu. 
Publikos įjungimas į šokį salėje 
ir bendra daina sudarė didžiulės 
šeimos džiugios šventės vaizdą. 

Atsivežtas ruginės duonos 

kepalas, čia pat supiaustytas ir 
padalintas koncerto dalyviams 
simboliškai reprezentavo vie
nybę ir meilę tautos, išsisklai
džiusios po pasaulio kraštus. Ir 
kai spek tak l io pabaigoje 
ratiliečiai ir visa publika gal
ingai giedojo „Lietuva, tėvynė 
mūsų" ašaros ir džiaugsmas 
buvo lygiaverčiai partneriai. 
Plojimai, gėlės išreiškė visos 
auditorijos ir rengėjų gilią 
padėką „Ratilio" ansambliui. 

„Lie tuva jūsų, 
A m e r i k a mūsų" 

Ir ratiliečiai neliko skolingi. 
Meno vadovė, muzikologė Zita 
Kelmickaitė, iškvietusi scenon, 
apdovanojo LB Clevelando apy
linkę, pirm. V. Brizgio asmenyje 
populiariais šių dienų plakatais 
Lietuvoje, „Atgimimo" komp
lektu, įvairiais leidiniais ir 
naująja dr. Adolfo Šapokos 
Lietuvos is tori ja , išleista 
išeivijos pinigais, plokštelėmis; 
su giliais padėkos žodžiais ir do
vanomis buvo apdovanoti: Vla
das Plečkaitis, Čiurlionio an
samblio valdybos pirmininkas, 
šio koncerto rengėjas-globėjas; 
Ona Mikulskienė — Č.A. kank
lių vadovė; klebonas kun. G. Ki-
jauskas,S.J. ; Aleksandra ir 
Liudas Sagiai, „Tėvynės garsų" 
vedėjas Juozas Stempužis ir 
Vaclovas Valys, šio koncerto 
garbės mecenatas, paaukojęs 
tūkstantinę. Sveikino August 
Pust , Clevelando mero G. 
Voinovič vardu, ir įteikė miesto 
proklamaciją. VI. Plečkaitis 
kiekvienam ansamblio nariui 
įteikė po voką su čiurlioniečių 
sveikinimu ir pinigine dovana. 

Dovanų pasikeitimo iškil
mėms ir oficialiajai koncerto 
daliai sklandžiai vadovavo 
Violeta Žilionytė-Leger, Č.A. 
vicepirmininkė. 

Iš perpi ldytos parapijos 
auditorijos ratiliečiai su jų 

globėjais Clevelande ir visi šio 
koncerto dalyviai buvo pakvies
ti į Lietuvių namus vakarienei 
ir pabendravimui. Salė ir čia 
buvo taip pat pripildyta. Rati-
l iečius sveikino plakatas 
„Sveiki , pasiilgti, Tėvynę 
Lietuvą atvežę". Kokteilių 
metu užsimezgė malonūs pokal
biai su svečiais. Prieš vakarienę 
maldą sukalbėjo kun. G. Ki-
jauskas.S.J. Juozas Stempužis, 
naujasis Lietuvių namų ir Lie
tuvių Amerikos piliečių klubo 
pirmininkas ir šių vaišių kartu 
su Čiurlionio ansambliu 
rengėjas sveikino ratiliečius ir 
visus svečius. Aštuonios kank-
lininkės,-ai, diriguojant Onai 
Mikulskienei, paskambino 
Alfonso Mikulskio tautinių 
šokių pynę ir „Lietuva brangi", 
kuriai pritarė sustoję visi daly
viai. Scenon iškviestam „Rati
lio" grupės vadovui Rolandui 
Paviloniui, Vilniaus universi
teto prorektoriui, filosofijos 
mokslų daktarui ir profesoriui 
buvo įteiktas didžiulis veikalas 
apie Clevelandą, kur išsamią 
apžvalgą apie Clevelando lie
tuvius parašė žurn.-rašytojas 
Algis Rukšėnas. Dr. Pavilonis 
savo padėkos žodyje prisipažino 
negalįs nesijaudinti tokiu kle-
velandiečių mielu priėmimu 
„Ratilio" ansamblio. Tai esąs 
septintasis jų sustojimas 
Amerikos žemėje. Pastatytu 
tiltu tarp Lietuvos ir Amerikos 
turėtų judėti visa tauta, kad 
„Lietuva būtų jūsų ir Amerika 
mūsų". Padėkos ir laimingos 
kelionės linkėjimais VI. Pleč
kai t is užbaigė šio jaukaus 
pobūvio oficialiąją dalį. Pernak
voję ratiliečiai, balandžio 16-tos 
rytą išvyko Detroitan. 

Koncertui atspausdintas prog
raminis leidinėlis su skoningu 
dail. Nijolės Palubisnkienės 
viršelio piešiniu. 

Įspūdingas Vilniaus universi
teto koncertas dar ilgai skambės 

Clevelando ir apylinkių lietuvių 
ausyse, su dėkingumu prisimins 
liaudies šokį, liaudies humorą, 
tėvynės ilgesio posmus, poeto 
Miškinio šiurpias eiles apie 
tragišką mūsų tautos kelią. 
Visa tai reikalinga, kad tauta 
nepamirštų, kad kelias į pilną 
laisvę dar horizonte, kad kelias 
gali būti dar labai vingiuotas ir 
duobėtas. 

Dviejų krypčių tiltas 
Su tautos atgimimu prasidėjęs 

meno, mokslo ir kūrybos 
pasikeitimas tarp Lietuvos ir 
lietuviškosios išeivijos rodo 
aiškią tendenciją plėstis. Ir Cle
velandas čia nepasilieka tik 
stebėtojo vietoje. Taip, gegužės 
13 d. Lietuvon išvyksta, 
Lietuvos Filharmonijos kvie
čiama, solistė mezzosopranas 
Aldona Stempužienė, kur Vil
niuje dalyvaus išeivijos lietuvių 
kompozitorių naujosios muzikos 
festivalyje ir duos vieną savo 
koncertą Vilniuje. 

„Tėviškės" draugijos pakvies
ti Lietuvon koncertuoti rugsėjo 
14 d. išvyksta Clevelando vyrų 
oktetas, vadovaujamas Raimun
do Kavaliausko. Numatyti kon
certai Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžy, Druskinin
kuose, Alytuje. Klaipėdoje ir 
Palangoje. Kartu vyksta ir sol. 
Irena Grigaliūnaitė. Išvykos 
koordinatorė Ingrida Bublienė. 

Clevelandas laukia Lietuvos 
televizijos ir radijo ansamblio 
„Armonikos", kurią sudaro 10 
vyrų dainininkų ir instrumen
talistų. Koncertas įvyks birželio 
10 d. Rengia LB Clevelando 
apylinkė. 

Rudenį Šiaurės Amerikon at
vyksta Vilniaus universiteto an
samblis, kurį kviečia Toronto 
„Gintaro" ansamblis. J is , 
aišku, neaplenks ir Clevelando. 
Judėjimas vyksta abiem 
kryptim. _ 

V. Rociūnas 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

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

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

FOR RENT 

Išnuomojami 5 šviesūs kamb. 
H a. su šiluma ir karštu vandeniu. 
$300 į mėn., 69 & Artesian. 

Tol. 460-4055. 

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

59S3 S. Kedzie Ava. 
Chlcago. IL 60629 

Tai. 436-7878 

HELP VVANTED 

Tracking 

0WNER 0PERAT0RS 
NEEDED 

Tandems, singles, city & road trac-
tors needed to participate in our in-
termodel & steel business. Reųuire-
ments are: Good runnmg & pro-
perly plated tractor, 2 years verifi-
able experience, ability to pass a 
DOT physical with a drug tęst. Mušt 
speak fluent English 

For Information Please Call: 
1-800-942-9818 
or 312-284-4620 

SHIPPING AND RECEIVING CLERK. 
Near Southwest Side location. Mušt have 
UPS, International small package. and m-
ventory control expenence Dnver's license 
requireo, Lithuaman speaker a plūs. Call 
Frank, 436-2208. 

NEW CAR SALESPEOPLE 
• 18.00 GUARANTEED 1ST YEAR 
• Earning Potential of $39.000 + 
• up to 40% Commission 
• 5 Day Work Week 
• Paid Vacation 
• Hospitalization 
• Excellent Traimng Program 
• 500 Cars to Sell From 
• Dental Insurance 
• Great Location 
• Management Potential 
Hardworking individuals—Male/Female 
encouraged to apply m person from 11 arr 
- 4 pm at 
MIDVVAY PONTIAC/GMC TRUCK/VVV 

93rd & Cicero 
Oak Lawn 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

MISCELLANEOUS 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadienį, balandžio 30d., 1-4 v.p.p. 

8638 S. Keeler 3 mieg. „split-level": 
sumoderninta virtuvė ir vonios kamb.; šo
ninis (važiavimas; ZVt auto. mūrinis ga
ražas. Gražus šeimos kamb. su V2 
prausyklos; centralinis šald . daug priedų; 
puikiai išlaikytas, labai švarus. Malonumas 
tokį namą turėti! Skubėkite, skambinki
te 436-8600. 

3703 W. 56th PI. Tik $52.900; 3 mieg 
namas; ištisas rūsys, 20 pėdų salonas; 
Puikus pirkinys, žema kaina. Skambinkite 
dabar! 

No. 424 — 53 & Kolin. 2 butų apt Tik 
$94,900! 3 mieg. kamb. kiekv. bute; didelis 
valg. kamb. sav ; ištisas rūsys; 2 auto 
garažas; naujas stogas, karšto vandens 
katiUnė; nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

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

Ą V I L I M A S S a v - parduoda „quad-levsl" 
namą Beverly Shores, IN. 2 blo-

M O V I N G kai iki ežero, $125,000. Skambinti 
- ~ ~ - 219-879-7852. Kalbėti anglis-

Tel . 376 -1882 ar 376-5996 k a l 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stroot 

Tol. - GA 4-8654 

DAŽYTOJAI! 
Lauko ir vidaus darbai 

5 metų patirtis 
Dirbame švariai, nebrangiai. 

Skambinti po 6 v.v. 476-1974 
U E K T R O S 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 

jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžininga. 

658-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LOTS FOR SALE 
IN HINSDALE 

Buy a lot or our builder will build to suit. 
Please respond in English. 

PAGE REALTY 
810-9393 

3 miog. „split-level"; šeimos kamb. 
25 x 15 pėdų. Kietmedžio grindys, 
ąžuolo medžio apdaila. 24 x 12 pėdų 
cementinis patio. Mūrinis fasadas. 
Aptvertas kiemas. $122,900. 

Mūrinis ,,bungalow" su vitražiniais 
langais; 3 mieg. kamb., valgomasis; 
originali medžio apdaila: pagrindinis 
mieg. kamb. turi rūbinę; ištisas rūsys 
su baru: pstogėje galima įrengti kam
barius. Nereikia remontų. $132,000 

John Putna 
Stockbrokoris 

Patarnauju perkant-parduodant 
akcijas ir bonus 
Tel. 240 5600 

Skambinkite dabar' Kalbu lietuviškai. 

OL»ICK A CO., REALTORS 
11*0 Stato Stroot 
Lemom, Illinois t043S 
(312) 257-7100 

Robertas Mockus 
Chormeisteris 

Audron* OelilOnUn* 
Chormeisterė 

Manlglrdas Motekaltls 

MfeDo 
DIGITAL CONVERSION 

vaizdajuosčių i$ IR Į 
PAL, SECAM, NTSC 

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

^ ^ X (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S HARLEM 
ORLAND PARK. IL 60462 

532-7799 

2321 W. DEVON AVE. 
CHICAGO, IL 60659 

312-338-9033 

« • 
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Suvažiavęs jaunimas į JAV LJS politinį seminarą Washingtone balandžio 14 d. klausosi paskai
tos Valstybės departamente. 

Nuotr. Vidos Kuprytės 
t • 
»• . 
ti »»• \ VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

. „Ein Gast aus Litauen erregt 
Aufsehen — svečias iš Lietuvos 
sukėlė susidomėjimą (atkreipė 
dėmesį)" — tokiu užrašu ir di
delėm raidėm vokiečių spauda 
pranešė apie 5-tąjį „žaliųjų" 
kongresą Paryžiuje, kuriame 
dalyvavo ir lietuvis Zigmas 
Vaišvila. Specialus vokiečių 
spaudos korespondentas Pary
žiuje E. Biolte pranešė, kad 35 
m. fizikas Z. Vaišvila buvo 
išrinktas į tautybių parlamentą 
ir be jokio rezervuotumo mielai 
atsakinėjo į korespondentų 
klausimus. Televizijos atstovo 
užklaustas, kodėl jis nepri
klauso komunis tų parti jai , 
lietuvis tuoj pat atšovė — „kodėl 
aš turiu!?" Jis daug pasakojo 
apie vandens taršą bei Ignalinos 
atominę jėgainę, primindamas 
išvengtą panašią į Černobylį 
nelaimę. 

Bulvariniai dienraščiai taip 
pat įdėjo platesnius pasikal
bėjimus su „sovietiniu" fiziku, 
visiškai nepažymėdami lietuvio 
tautybės, tačiau kar tu (didžiam 
nustebimui!) nepavadindami 
vilniečio įprastu spaudoje „Sov-
jetrusse" vardu. Greičiausiai, 
abejones sukėlė vardasZigmas 
ir pavardė be galūnės „-ov". 
La ik rašč ių bendrada rb ia i , 
sužinoję apie įvykusią atominio 
laivo nelaimę, tuoj pat užklausė 
Vaišvilo, kokią įtaką ji turės 
Sov. Sąjungoje. Lietuvis atsakė, 
kad ji padės mūsų („žaliųjų") 
kovai prieš atominius ginklus 
bei oro taršą. Be to, būdamas 
tautybių parlamento nariu, jis 
kels reikalą karinio biudžeto 
išlaidų mažinimą, ypačia i 
atominių ginklų, 
^ o d ė l visi nelaimingi įvykiai 

Sov. Sąjungos gyventojus visuo
met pasiekia dideliu pavėla
vimu" — klausė lietuvio spau
dos atstovai. „Tai Sov. Sąjungos 
įprastinis, o gal net papročiu 
virtęs gyvenimo reiškinys" 
atsakė lietuvis. Zigmas Vaišvila 
galvoja, kad M. Gorbačiovas, po 
šio įvykio, aukštų karininkų 
pastangas naujo atominio po
vandeninio laivo statybai grei
čiausiai galės atremti, parody
damas paskutinę nelaimę Šiau
rės jūroje. 

Dar apie Lietuvą televizijoje. 
Balandžio mėn. 8 d. antras 
televizijos kanalas parodė filmą 
„Peter Ustinovs Russland". 
Žinomas filmų a k t o r i u s 

RESTAURUOS 
LAISVĖS STATULĄ 

Kadangi laisvė neturi būti 
aprūdijusi, o turi blizgėti, nutar
ta nublizginti ir atrestauruoti 
didžiulę Laisvės statulą, kuri 
stovi an t JAV kapitoliaus 
viršūnės Washingtone. Nuo jos 
ten užkėlimo 1863 m. gruodžio 
2, ši 14,985 sv. sverianti statula 
buvo neliesta. 

žiūrovus nukėlė į carinės Rusi
jos laikus (caras Aleksandras I, 
Napoleono žygis), pradžioje 
įjungdams ir Lietuvą. Mūsų 
tėvynei jis skiria labai daug 
laiko, parodydamas Gedimino 
miestą, atrodo žygiuojančius į 
dainų šventę chorus (girdima 
daina „Augo girioj ąžuolėlis"...) 
Vilniaus - Kauno - Palangos 
autostrada ir joje „Napoleono" 

ąžuolą bei kt. vaizdus. Lietuvos 

sienos, siekusios nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros (žemėlapyje 
užrašas „Lithuania"), staiga po 
unijos su Lenkija dingsta iš Eu
ropos žemėlapio, jau matant 
vien tik „Poland" vardą. Net ir 
Lietuvos Nemuną jis vadina 
„Niemen". 

Nežinau, kiek vokiečių stebėjo 
to šeštadienio popietinę prog
ramą. Tačiau esu tikras, kad ji 
neįtikino gyventojų gražiu, 
laisvu bei laimingu lietuvių 
gyvenimu, kadangi anksčiau 
daug kartu rodytos demonstra
cijos televizijoje ir mūsų trispal
vės davė tikros laisvės ir nepri-
klausomvbės troškimo vaizdus. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

LEONIDAS JARAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis mirė kovo 22 d., 

palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Vaclovui Zakarauskui už 

maldas koplyčioje, religines apeigas bažnyčioje ir kapinėse. 
Dėkojame karsto nešėjams. 
Dėkojame už jautrius atsisveikinimo žodžius, aukas 

Tautos Fondui, šv. Mišias ir visiems atsilankiusiems ir pa
reiškusiems užuojautą mūsų skausmo valandoje. 

Visiems širdingas ačiū. 
Liūdintieji: žmona Valerija, duktė Rita su šeima i r 

giminės. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compoundec 

Ouarterly 

Vtf»& 
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 

T O fT VOUP I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas andloan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9 8 Sat. 9 1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Pradedant 1»S8 m. liepos 2 d., kae eeitadlenl 
8:40 Net 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • sveikata • moterų pasaulis • sportas - Ntsratura kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

0:30 v.v. Iki 0:40 v.v. 

AIHance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avanuo, Oak Park, IL 00302 

tai. nr. 848-8980 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VINCAS LAZAUSKAS 
Mirtis tuo skaudesnė, nes Lietuvoje liko serganti žmona 

ir 3 vaikai. Brangaus Vyro, Tėvo, Brolio ir Dėdės Didž. 
Penktadienį po 18 dienų didelėje kančioje mirus. Velionio var
du dėkoju visiems Baltimorėje gyvenantiems giminėms ir 
prieteliams, kurie paskyrėte Šv. Velykų švenčių dalį.kad 
palengvintumėte mūsų sielvartą. 

Dėkoju Baltimorės radijo direk. A. ir poniai Juškams už 
tikrą brolišką pagalbą, lankant ligoninėje, padėjusiems 
nupirkti karstą, rūbus ir visokeriopą pagalbą. Ačiū Šv. Alfon
so bažnyčios klebonui kun. Dranginiui už pranešinėjimus per 
bažnyčią, prašant maldų už ligonį. Už laidotuvių apeigas šv. 
Mišias ir jautrų pamokslą. 

Šv. Vardo draugijos nariams už karsto nešimą, maldas šv. 
Mišių aukas tarp pat ir Blessed Virgin Sodality — laidotuvių 
direk. p. Smittui. O. Kuršvietienės šeimai ir L. J. Bradūnams 
už gėles ir lankymą ligonio ligoninėje ir koplyčioje 0. 
Kuršviečiūtei-Miller. 

Dr. O. K. Šeštokams už patikrinimą ligonio sveikatos, 
lankymą koplyčioje fotografavimą ir pakvietimą pietums. 
Ačiū Juozui Bradūnui, Marytei ir jos tėveliams Karevičiams. 
Ponams Dubinskams, Dragūnienei už šv. Mišių aukas. 

Dr. advokatei E. Armonienei už tvarkymą dokumentų. Mr. 
Jimi už priežiūrą namo. J. ir poniai Gailams, K. Lazauskui. 
Rašytojui A. Radžiui už sukurtą Vincelio atminimui eilėraštį. 
Visiems ir visiems, kurie antrą Šv. Velykų dieną, tarp išpuoš
toje baltais lelijų žiedais Šv. Alfonso bažnyčioje, skendėjusių 
Vincelio juodu karstu, atsisveikinote su amžinai atsiskyrimo 
ašara. 

Karstą parskraidinus į Chicagą, padėka Step. Lackavičiui 
už rūpestingą patarnavimą. Visiems mūsų artimiems prie
teliams už lankymą koplyčioje, maldas šv. Mišių aukas ir 
pareikštas užuojautas per Draugo laikraštį. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje už laidotuvių šv. Mišių apeigas 
kun. Mikolaičiui už pamokslą. L. Dukterų Draugijos ir Put-
namo seselių Rėmėjoms už sukalbėtą Rožinį kun. Juozevičiui, 
kun. Prelatui J. Prunskiui už šv. Mišias. Muzikams Matiu-
kams už smuiko raudą bažnyčioje. Karsto nešėjams J. 
Vasiukevičiui, D. Misiuliui, Zalagėnui, G. Lazauskui ir 
kitiems visiems, kurie palydėjote Velionį į Šv. Kazimiero 
kapines. Už aukas ir šv. Mišias dėkojo A. Ankiene ir iš kitų 
miestų nuoširdžias aukas p. Jasinevičiams ir E. B. 
Stepaičiams, p. Baužiams, Kuolams. 

Vincelio sergančiai žmonai Lietuvoje ir jo Vaikams suruoš
tas laidotuvių apeigas, 2-ms broliams ir 2 seserims. Taip pat 
negaliu nutylėti labai nuoširdų dukros Danguolės ir Almio 
pastangas man padėti atskridus iš Los Angeles buvo mano 
paguoda ir pagelba, o čia Chicagoje Pijui ir Ritai Stončiams 
ir Loretai, Vyteniui Grybauskams, priklauso Velionio 
Vincelio vardu padėka. 

Jo tarsi žodžiais sakau. Aš neišėjau vienų vienas, aš 
išsinešiau savo širdyje ir Jus Visus, kurie rūpinotės manimi, 
aš jus visus Viešpaties delnuose sudėjau!... 

Ačiū A-tJC Vincelio vardu Izabelė Stončienė. 

Ilgametei Lietuvių Operos Bendradarbei 

A.tA. 
VIOLETAI KAROSAITEI 

mirus, jos brangiai Motinai ONAI ir visiems gimi
nėms nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

Lietuvių Opera 

Pagerbiame mūsų 

MOTINAS 
įjungdami jas į 

šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 
\u<ro-* N Artų Madona 

Motinos D i e n o s N o v e n a — Geg . 5 - 1 4 D. 

MARIJONU VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Si novena. j Vilniaus AUSTOS Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos SvC. Dievo Motiną Mariją, bus celebruo-
jama už mūsų motinas, pamotes, uošves močiutes ir žmonas, gyvas 
ir mirusias. 

ReOckUmu Mktavuni u* motinos meOe Ir pasiaukojimą jungiu ^ 
fe | Iv. Mišių noreną. £ 

gyva/mirusi 

MARIAN FATHERS, «SM S. KUbourn Av*.. Chlcago, ŪL «M2t 

Gilaus skausmo prislėgti pranešame, kad po sunkios ligos, 
1989 m. balandžio 24 d. amžinybėn iškeliavo 

A.tA. 
VIOLETA KAROSAITĖ 

Gimė Lietuvoje, Utenoje. Gyveno Lemont, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: motina Ona, teta Bronisla-

va ir jos vyras Pranas Srugys. Pusseserės Aldona Kleinaitiene, 
Lilė Buntinienė. Karina Srugytė, Irena Kleinaitiene ir Rūta 
Naujokienė bei jų šeimos. Taip pat pusbroliai Povilas Karo
sas ir JAV besilankąs Saulius Karosas, artimas draugas 
Petras Petrutis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Lietuvoje liko teta Antanina Vailionienė, pusseseres Rima 
ir Jūratė Karosaitės, Audronė ir Birutė Vainiūnaitės bei ki
ti giminės. 

Velionė buvo duktė a.a. Vytauto Karoso. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 

71 St. Lankymas balandžio 27-28 d. ketvirtadienį ir penkta
dienį, nuo 3 iki 9 v.v. Atsisveikinimas balandžio 28 d. penkta
dienį, 7 v.v. Marąuette koplyčioje. 

Laidotuvės bus balandžio 29 d., šeštadienį. Iš koplyčios 9 
v. ryto bus atlydėta į Švč. Mergeles Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią. Po pamaldų už jos sielą velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: motina, giminės bei artimieji. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 J 
P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir S Ū N U S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 Southvvest H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M.. J r . 
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1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o I l l i no i s 

PATARNAUJA CHKAGO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. balandžio mėn. 28 d. 

x JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma, vicepirmininkai Linas No
rusis ir Birutė Jasaitinė šį šeš
tadienį, balandžio 29 d., daly
vauja New Yorke vykstančiame 
LB rytinio pakraščio bend
ruomenės darbuotojų suvažia
vime. 

x Prof. dr . Rolandas Povi
lionis, Vilniaus universiteto 
prorektorius ir folklorinio an
samblio vadovas, Danutės Kor-
zonienės lydimas, lankėsi 
„Draugo" redakcijoje, apžiūrėjo 
spaudos darbus ir pasikalbėjo 
apie universiteto veiklą. Tą 
pačią dieną jis aplankė Chicagos 
universiteto mokslo reikalų 
vicekanclerį ir lituanistikos 
katedrą. Vakare lėktuvu 
iškeliavo į St. Petersburgą, kur 
šiuo metu yra visas ansamblis. 
I Lietuvą išvyks gegužės 5 d. 

x Daiva Viktoraitė ir jos 
brolis Audrius yra dideli scenos 
entuziastai. Ji studijuoja Illinois 
univers i te te ir pr iklauso 
universiteto dramos rateliui. 
Taip pat mokosi ir Pedagogi
niame lituanistikos institute. 
Daiva bus „Vaidilutės" teatro 
gegužės 21 d. statomoje „Dakta
ro Gervydo" dramoje, advokato 
Rimdžiaus žmonos vaidmenyje. 

x Lietuvių Opera praneša, 
kad bilietus galima įsigyti N. ir 
J. Vaznelių „Gifts Interna
tional" prekyboje iki šio šešta
dienio. Nespėjusieji apsirūpinti 
iš anksto bilietais turėtų at
vykti į Morton aukštesniąją mo
kyklą kiek galima anksčiau 
prieš spektaklio pradžią. Šešta
dienį kasa bus atidaryta nuo 
5:30 vai. vak. o sekmadienį nuo 
1 vai. p.p. 

x Jonas Pipiras, Worcester, 
Mass., mūsų bendradarbis, 
rėmėjas, atsiuntė redakcijai in
formacinių žinių, o dienraščio 
palaikymui pridėjo ir 50 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Dr. Aldona Janavičienė, 
Yorkers, N.Y., Frank Kavaliū
nas, Mission Viejo, Cal., Felici
ja Skrinskas, \Veston, Ont., 
Kanada. Petras Maskolaitis, 
Chicago, 111.. pratęsė prenu
meratą vieneriems metams ir 
kiekvienas paaukojo po 15 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Kastytis Jučas , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai . ryto. Šį šeštadienį, balan
džio 29 d. dr. Mary Masą, Loyo-
la un-to dermatologijos skyriaus 
direktorė, kalbės apie odos vėžį. 

(sk) 
x Lietuvių Fronto bičiu

l iams p raneš imą padarys 
mūsų svečias iš Lietuvos 
gegužės 2 d., antradienį, 7 v.v. 
Seklyčioje. 2713 W. 71 St. Visi 
Fronto bičiuliai kviečiami daly
vauti. Ten pat bus valdybos pa
reigų perdavimas. Valdyba. 

(sk) 
x Dar galite suspėti atsiųs

ti Ateitininkų namų loterijos 
bilietėlių šakneles. Šaknelės 
turi būti gautos iki š.m. gegužės 
mėn. 6 d., kad patektu į 
laimėjimų dėžę. 

(sk) 
x „Vaidilutės" teatro sta

tomos V. Mykolaičio-Putino 4 v. 
dramos „Daktaro Gervydo" 
premjerai. įvykstančiai gegužės 
21 d. Jaunimo centre, bilietai 
jau gaunami Vaznelių preky
boje. 

(sk) 

x Ieškau darbo prižiūrėti 
ligonį arba vaikus ir gyventi 
kartu Skambinti 425-8967. 

(sk) 

x Lie tuvių Opera deda 
visas pas tangas , kad šieme
tinis „Trubadūro" pastatymas 
skambėtų žaviai ir įspūdingai. 
Muzikas dr. Bronius Kazėnas 
kasdien repetuoja intensyviai il
gas valandas tiek su choru, tiek 
su solistais. Solistų sudėtyje iš
girsime bei matysime ir naujų 
veidų, kaip bosą Algį Valiūną, 
tenorą Artūro Spinetti, o taip 
pat ir mūsų seniai lauktą 
primadoną Irena Milkevičiūtę iš 
Vilniaus. Nepraleiskime šios 
vienkartinės progos, būtinai 
dalyvaukime patys, o taip pat 
pasikvieskime ir svečių. Neap-
sivilsime! 

x Anglijos lietuvių klubo 
susirinkimas bus šį sekmadienį, 
balandžio 30 d. 2 vai. Šaulių 
salėje. Nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti. 

x Devintoji laureatų pre
mijų šventė, kurią rengia JAV 
LB Kultūros taryba, bus šešta
dienį, gegužės 20 d„ Jaunimo 
centre. Bus pagerbti laureatai 
prof. dr. Algirdas Greimas, prof. 
dr. Petras Jonikas, prof. muz. 
Andrius Kuprevičius, Los 
Angeles dramos sambūris, žurn. 
Vytautas Meškauskas, dail. Zi
ta Sodeikienė ir radijo vedėjas 
Juozas Stempužis. Programoje 
premijų įteikimas laureatams ir 
meninė dalis. Kviečiama visuo
menė pagerbti ir pabendrauti su 
mūsų kūrėjais. 

x Lietuvių centre Lemonte 
balandžio 28 d„ penktadienį, 
7:30 vai. vak. bus Apolonijos 
Matkevičiūtės ir Petro Stepo
navičių rečitalis-koncertas. 
Bilietus bus galima gauti prie 
įėjimo. Kviečiama lietuvių vi
suomenė dalyvauti ir pasigėrėti 
lietuviais menininkais. 

x LB Brighton Parko apy
linkės valdyba praneša, kad 
bus renkamas solidarumo įna
šas, aukos lietuviškai veiklai ir 
„Pasaulio lietuvio", prenumera
tos šį sekmadienį, balandžio 30 
d„ Nekalto Prasidėjimo parapi
jos mokyklos salėje nuo 11 vai. 
ryto iki 1 vai. p.p. Nariai pra
šomi atlikti nario įsipareigo
jimus ir palengvinti valdybos 
darbą. 

x Pennsylvanijos guberna
torius Robert P. Casey ir 
gubernatoriaus padėjėjas Mark 
S. Singel gegužės 12 d. nuo 1 iki 
2:30 vai. p.p. rengia priėmimą 
ir kviečia visų tautybių atsto
vus. „Draugo" redakcija taip 
pat gavo pakvietimą. 

x Lietuvių Opera praneša, 
kad į operą „Trubadūras" bilie
tų bus galima nusipirkti prie 
įėjimo, Morton High School. Ten 
kasa bus atvira dvi vai. prieš 
pradžią. Pranešam — NESI-
VĖLUOKITE! Opera prasidės 
punktualiai. Pavėlavę nebus 
įleidžiami j salę. Dar yra vie
tų autobuse, kuris veš žiūrovus 
į operą šeštd. nuo Marąuette 
Parko bažnyčios 6:15 v.v. ir su
stos pakeliui prie Brighton 
Parko bažnyčios. Sekmadienį 
autobusas išvažiuos 1:45 v. p.p. 
iš tų pačių vietų. 

(sk) 

x Vytautas Jusait is 22 m. 
med. studentas nori susirašinėti 
su Amerikos lietuvių jaunimu. 
Rašyti lietuviškai arba angliš
kai: L i thuania , Marijam
polė, Kokkolos 7-9. 

(sk) 

x N o r m a n Burs te in , ži
nomas kailininkas, parduoda 
kailius su didele nuolaida lietu
viams: Skambinti vakarais; 
677-8489. 

(sk) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7 9 1 6 - (sk.) 

Amerikos Lietuvių respublikonų Tlhnois lygoe bankete pagerbtieji visuomenininkai - dr. Ro
bertas Vitas, Danguolė Valentinaite ir Birutė Navickienė su lygos pirmininku Vytautu Jasinevi-
čium. Trūksta dr. Algirdo Statkevičiaus, kuriam buvo skirtas kovotojo ui laisvę žymuo. 

Nuotr. Algio Stasiulio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAGERBTI 

VISUOMENININKAI 

Amerikos Lietuvių respubli
konų Illinois lygos metinis ban
ketas įvyko balandžio 15 d. 
Lemonto Lietuvių centre. 

x Gražina Kristina Gražie
nė, Chicago, 111., su prenumera
tos pratęsimu atsiuntė visą 
šimtinę. Nuoširdus ačiū mūsų 
rėmėjai, garbės prenumeratorei. 

x Vytas Miceika, Hickory 
Hills, 111., lietuviško žodžio 
rėmėjas su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė visą 
šimtinę. V. Miceikai, mūsų gar
bės prenumeratoriui, už auką 
labai dėkojame. 

x Saulius Petkus, Hickory 
Hills, 111., žinodamas lietuviškos 
spaudos sunkumus, pratęs
damas prenumeratą atsiuntė 
visą šimtinę dienraščio pa
ramai. S. Petkų skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Marija Mi l i šauskienė , 
Kenosha, Wisc., parėmė „Drau
gą" 30 dol. auka ir pratęsė pre
numeratą 1989 metams. M. 
Milišauskienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už palaikymą 
lietuviško žodžio labai 
dėkojame. 

x K. J . Zemeckas, Indpls., 
Ind., atsiuntė 25 dol. dienraščio 
stiprinimui ir kartu pratęsė jo 
prenumeratą vieneriems 
metams. K. Zemecką įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką labai dėkojame. 

x Dr. Petras Pečiulis, Chi
cago, 111., Jūratė Mažeika, Duch 
Harbor, Aliaska, Juozas ir 
Valerija Stanaičiai, Oak Lawn, 
Ill„ Domą Bartulis, Delhi, Ont., 
Kanada, K. Arlauskas, St. 
Petersburg Beach, Fla., V. A. 

; Saimininkas, East Hartford, 
Conn., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Greit parduodu vienus ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Video, stereo, siuvinio 
mašinas ir vaistus siunčiame 
į Lietuvą. Prekes pristatome per 
UPS į kitus JAV miestus. Suda
romi iškvietimai, siunčiame 
kargo. Romas P ū k š t y s , 
Transpak, 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo 
valandos: 12-6 v. p.p. kasdien, 
šeštd. 10 v.r.-4 v. p.p., a r b a 
susitarus. Pirmad. uždaryta, 
Tel. 312p436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

Daugiau negu 150 lietuvių 
respublikonų ir jų draugų susi
rinko šventiškoje nuotaikoje pa
bendrauti ir pagerbti 1988 
metais visuomeninėje ir poli
tinėje veikloje pasižymėjusius 
asmenis. Šis buvo jau aštuo
nioliktas iš eilės toks renginys, 
o jame metų slinktyje pagerbta 
ir žymenimis apdovanota jau 
daugiau negu 70 asmenų — lie
tuvių, amerikiečių ir kitataučių 
etninių respublikonų. 

Vakarą sveikinimo žodžiu 
pradėjo lygos pirm. Vyt. Jasine
vičius. Banketui vadovauti 
pakviestas Pranas Jurkus pra
vedė JAV-ių ir Lietuvos himnų 
giedojimą ir suminėjo asmenis, 
iš kurių buvo gauti raštiški 
sveikinimai — Lietuvos gen. 
konsulo V. Kleizos, Illinois vals
tijos gubernatoriaus J . Thomp
son, valstijos sekretoriaus Jim 
Edgar, Tautybių respublikonų 
pirmininkės Madame Shenault, 
JAV Veteranų reikalų sekre
toriaus Ed. Denvinski ir kt. 

Banketo dalyvius palinks
min t i pakviestas „Antro 
Kaimo" aktorius Eugenijus 
Butėnas savo programą pradėjo 
„tipiška veikėjo prakalba —be
prasmišku tuščiažodžiavimu". 
Visus prajuokino politinė sa
tyra, kurioje „ant danties" pa
k l iuvo Chicagos pol i t iniai 
kandidatai, jų tarpe ir lygos da
lis narių. Programą baigė pa
pasakodamas lietuvio viengun
gio problemas su tėvais .ren
k a n t i s sau žmoną. Gerai 
nuteikti banketo dalyviai nepa
gailėjo jam plojimų. 

Amerikos Lietuvių respubli
konų federacijos pirm. Kazi
mieras Oksas supažindino su ki
tataučiais svečiais, iš kurių svei
kinimo žodžius tarė niinois gu
bernatoriaus atstovas tautybių 
reikalams adv. Leo Kazanivskij 
ir latvių organizacijų atstovas 
Ilmars Bergmanis. 

Susikaupimo minute pagerb
tas neseniai miręs lygos rėmė
jas Bronius Kasaka i t i s . 
Lemonte įsteigtos Lietuvių 
katalikų misijos vadovui kun. 
Leonui Zarembai, S.J., su
kalbėjus maldą, buvo pateikti 
A. Soliūnienės ir talkininkių pa
gaminti gardūs pietūs, o pasma-
guriavimui — B. Navickienės ir 
R. Andrijauskienės tortai bei 
Ankų kepyklos gaminiai. 

Po pietų oficialioji dalis — 
žymenų įteikimas, pradėtas dr. 
Ferdinandui Kaunui pristačius 
lygos amžinuosius nar ius , 
bankete dalyvaujančius lietu
viams respublikonams vado
vaujančius asmenis bei kitus 
žymesnius svečius. 

Nusipelniusio jaunuol io 
žymuo buvo įteiktas politinių 
mokslų dr. Robertui Vitui, Li
tuanistinių studijų centro vyk
domajam direktoriui, Krištana-
vičiaus fondo, Jaunimo centro, 
Lietuvių fondo ir kt. organiza
cijų nariui bei liet. spaudos 
bendradarbiui. Su dr. R. Vitu 
vakaro dalyvius supažindino 
lygos sekr. Nijolė Maska-
liūnienė. Gaila, kad nebuvo 
duotas žodis pagerbtam jaunimo 
atstovui — dalyviams būtų buvę 
malonu jį išgirsti. 

Lygos pirm. Vyt. Jasinevičius 
šiltais žodžiais aptarė kuklios, 
bet veikloje patvarios lygos 
narės Birutės Navickienės nuo
pelnus lygai ir įvairioms lie
tuvių organizacijoms. B. Na
vickienei įteiktas Nusipelniu
sios darbuotojos žymuo, kurį 
priėmė su nuoširdžia padėka. 

Visuomenininke Danguolė 
Valentinaite buvo pagerbta 
1988 m. Pasižymėjusios lietuvės 
žymeniu, kurį priimdama pa
dėkojo lietuvių, anglų ir latvių 
kalbomis. D. Valentinaitės 
asmenį ir veiklą plačiai aptarė 
dr. Petras Kisielius, kuris pats 
tokiu žymeniu buvo pagerbtas 

1985 metais. 
Kovotojo už laisvę žymeniu 

apdovanotas praėjusiais metais 
apsigyvenimui į JAV-es atvykęs 
buvęs Sovietų psichiatrinių ligo
ninių kankinys ir kalinys dr. 
Algirdas Statkevičius, kuris, de
ja, dėl įsipareigojimų Washing-
tone šiame bankete negalėjo 
dalyvauti. Žymuo bus jam 
įteiktas kita proga. 

Oficiali dalis baigta lygos pir
mininko Vyt. Jasinevičiaus pa
dėkos žodžiu „Draugui", „Mar
gučiui", vakarą surengusiems 
lygos valdybos nariams ir vi
siems dalyviams. 

Ąžuolui Stelmokui grojant, 
smagiai pašokta ir maloniai pa
bendrauta. 

IR 

LIETUVOS VYČIŲ 
MALDOS UŽ TĖVYNĘ 

Mes džiaugiamės visais teigia
mais pasikeitimais Tėvynėje ir 
nuoširdžiai norime kuo nors 
prisidėti prie to, kad Lietuvoje 
laisvėjimo procesas vyktų dar 
intensyviau, o iškovoti lai
mėjimai būtų dar labiau su
stiprinti. Tačiau turbūt, ne 
taip dažnai pagalvojame, kad 
visų tų netikėtų ir džiugių 
pasikeitimų priežastys gali tu
rėti ir antgamtinę prigimtį. 

Mes čia išeivijoje ir jie ten 
tėvynėje stebimės visu tuo, kas 
įvyko per tokį trumpą laiką ir 
dažnai visą tai vadiname ste
buklu, šitam žodžiui suteikdami 
tiktai nesitikėto netikėtumo 
prasmę. Kitaip jį supranta Lie
tuvos Vyčiai. Jie, patriotiniu 
veikimu dažnai būdami pavyz
džiu kitiems, yra įsitikinę, jog 
pagaliau Dievas išklausė visų 
mūsų maldų ir po ilgų mūsų 
tautos išbandymų jai suteikė di
delę malonę, kurią dabar 
vadiname stebuklu. 

Vidurio Amerikos apygardos 
vyčiai balandžio 23 dieną kvie
tė visus į pamaldas Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje padėkoti 
Dievui už šį stebuklą ir 
paprašyti jo toliau globoti mūsų 
tautą. 

Šv. Mišios buvo laikomos Lie
tuvos laisvės, žuvusių už 
Lietuvos laisvę ir tų, kurie, 
kovodami už laisvę, praėjo 
kalėjimus ir lagerius intencija. 
Pamaldos buvo ypatingai dva
singos, nuoširdžios ir gražios. 
Joms buvo atspausdintas spe
cialus leidinėlis — progra-
mėlė-giesmynėlis. 

Šv. Mišias aukojo šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Richar
das Dodaro, kuris, pats bū
damas italų kilmės, jaučia 
prielankumą lietuviams. Tai 
išryškėjo ir jo pasakytame pa
moksle. J is pabrėžė, jog ši Šv. 
Jurgio bažnyčia yra seniausia 
lietuvių bažnyčia Chicagoje, 
kad ją visą kadaise užpildydavę 
vien tik lietuviai. Jis kalbėjo 
apie pavergtąją Lietuvą ir jos 
pastangas išsivaduoti. Kun. R. 
Dodaro pabrėžė žmogaus iš pri
gimties Dievo duotą teisę būti 
laisvu. 

Prieš pamaldų pradžią, įnešus 
vėliavas, kalbėjo kun. Antanas 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Sol. Aldona Stempužie-
nė, kuri yra atvykusi į Chicagą 
dainuoti Trubadūro operoje 
Azucenos rolę, už poros savaičių 
išvyksta į Vilnių, kur yra pa
kviesta Vilniaus Filharmonijos 
gegužės 20 d. dainuoti koncerte 
Baroko salėje ir išeivijos kompo
zitorių kūrybos festivalyje atliks 
komp. Jono Švedo kūrinius. 

JAV LJS politiniame seminare VVashingtone kaiha^i N'.d.i Mi 
buotoja Asta Banionytė ir Balys Gajauskas. 

į'.i'.vtp. Raitu Laisvių ' v ^ o s d a r 

Nuotr Vido«. Kuprytės 

Markus. Jis dabartinius pasi
keitimus Lietuvoje sulygino su 
tuo įvykiu, kada Dievas savo iš
rinktąją tautą išlaisvino iš Egip
to nelaisvės. Ir vienu, ir kitu 
atveju įvyko stebuklas, einantis 
iš Dievo valios. Savo įžangi
niame pamoksle kun. A. 
Markus taip pat pabrėžė, kad 
kiekvienas žmogus turi gerbti 
savo etnines šaknis. Tas, kuris 
yra kilęs iš lietuvių, visada turi 
pasilikti lietuviu. 

Tenka tiktai apgailestauti, 
kad šis geras ir nuoširdus lie
tuvis kunigas, nors dar laisvai 
ir nekalbantis lietuviškai, iki 
šiol neturi galimybės dirbti 
kurioje nors lietuviškoje parapi
joje. 

Kun. Richardui Dodaro auko
jant šv. Mišias, koncelebrantais 
buvo kunigai Petras Cibulskis, 
MIC, Jonas Savukynas, MIC, ir 
Antanas Markus. Jie visi trys 
yra Lietuvos vyčiai. 

Šių nepamirštamų pamaldų 
metu giedojo Vyčių choras, 
vadovaujamas Fausto Strolios. 
Su vandeniu ir vynu šv. Mišių 
aukai, kuriuos atnešė Algirdas 
ir Aldona Braziai, ant altoriaus 
buvo taip pat padėta rūpes
tingai sulankstyta Lietuvos 
tautinė vėliava, lietuviško 
koplytstulpio medinė skulptūra, 
rožinis ir gėlės. Giliai pras
minga ši simbolinė auka Dievui! 

Gilų jausminį įspūdį tylos 
minutėmis darė ramus vandens 
čiurlenimas, kaskadomis kren
tančio iš miniatiūrinio fontano, 
įrengto altoriaus priekyje. Tai 
Amžinojo Gėrio šaltinis. Jis 
visas buvo apsuptas gyvų gėlių 
geltonos, žalios ir raudonos 
spalvos. 

Prieš prasidedant šv. Mišioms 
choras gražiai atliko Vyčių him
ną ir Maironio „Lietuva 
brangi", pritariant visai bažny
čiai. Pamaldos buvo užbaigtos 
giesmėmis „Marija, Marija" ir 
himnu „O Kristau, pasaulio 
valdove". Visų rankose tuo 
metu degė žvakutės. 

Po palaiminimo, kurį kun. R. 
Dodaro davė lietuvių kalba, 
buvo perskaityta ištrauka iš 
LKB Kronikos, paminint kun. 
Sigito Tamkevičiaus, Gintauto 
Iešmanto ir Viktoro Petkaus 
vardus. Po to sekė nuoširdi Lais
vės malda. 

Malonų įspūdį darė ir tai, kad 
pamaldose dalyvavo nemažai 
jaunimo, kurių dalis lietuviškai 
nekalba arba tą kalbą moka 
silpnai. Tai buvo lyg ir įro
dymas, jog tikras lietuviškumas 
pasireiškia ne lietuvių kalbos 
mokėjimu, o žmogaus širdyje. 
Pamaldose buvo gražus lietuvių 
ir anglų kalbų derinys. 

Po pamaldų čia pat esančioje 
parapijos salėje buvo pavaiši
nimas užkandžiais, lietuvišku 
kugeliu ir pyragaičiais su kava. 
Kadangi tai buvo šv. Jurgio 
diena, visi susirinkusieji į salę 
pagerbė šią parapiją ir jos da
bartinį gerąjį kleboną kun. 
Richardą Dodaro, sugiedodami 
ilgiausių, geriausių, laimingiau
sių ir... šventų metų. 

Vytautas Skuodis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

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