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(Tęsinys) 

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

Pareiškimai ir protestai 
LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumui 
Nuorašai: 

LTSR Mokslų Akademijos Prezidiumui 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybai 

Lietuvos Katalikų Episkopato 

PAREIŠKIMAS 
(Tęsinys) 

3. Konstitucija. įstatymai, o 
dar labiau kasdienine gyvenimo 
praktika neužtikrindavo tikin
tiesiems piliečiams lygių su 
kitais piliečiais teisių ir galimy
bių reikštis ir kilti darbinėje, 
ku l tū r inė je , visuomeninėje 
veikloje. Todėl reikia nuostato: 

— Niekas negali būti nei di
skriminuojamas, nei privilegi
juojamas bet kurioje srityje dėl 
rasės, tautybės, socialinės kil
mės bei padėties, taip pat dėl pa
žiūrų, įsitikinimų ir jų reiškimo 
ar santykio su religija. 

4. Kadangi tikra sąžinės ir re
ligijos laisvė bei įsitikinimų 
laisvė reiškia ne vien religinių 
ar ateistinių įsitikinimų laisvę, 
bet ir apskritai laisvę bei teisę 
visame kame ir visais atvejais 
vadovautis savo sąžine, reika
lingas toks nuostatas: 

— Niekas negali kito asmens 
versti nei pats būti verčiamas 
kalbėti, elgtis ar veikti prieš 
savo sąžinę ir įsitikinimus. 

5. Bažnyčios atskyrimo nuo 
Valstybės principas turėtų būti 
suformuluotas taip, kad užtik
rintų tikrą bažnytinių junginių 

teisę tvarkytis pagal savo 
vidinius kanonus ir nebūtų kaip 
iki šiol dingstimi subordinuoti 
Bažnyčią einamosios valstybi
nės politikos tikslais. 

Religiniams susivienijimams 
reikia suteikti juridinio asmens 
statusą. 

6. Remiantis Konstitucijos 
straipsniais, leidžiančiais kurti 
organizacijas, draugijas, rengti 
manifestacijas, eisenas ir t.t. tik 
skirtas stiprinti socialistinei 
santvarkai, lig šiol neleidžiama 
veikti jokioms religinėms drau
gijoms nei bažnytinėms broli
joms rengti religinius suvažia
vimus, religines eisenas (ne 
šventoriuje ar kapinėse), nors, 
kaip žinomąjomis toli gražu ne
siekiama kenkti esamai sant
varkai. 

Atitinkamus Konstitucijos 
straipsnius dėl organizacijų, ei
senų, manifestacijų, taip pat dėl 
spaudos ir kitų masinės infor
macijos priemonių reikia taip 
pat pertvarkyti, kad šie 
telkimosi ir reiškimosi būdai 
būtų tikintiesiems leidžiami bei 
prieinami lygiai su kitais. 

(Bus daugiau) 

JAV prezidento proklamacijos 
mintys 

Baltieji rūmai. — JAV prez. 
G. Bushas išleido „Pabaltijo 
laisvės dienos" proklamaciją, 
kurią Baltieji rūmai birželio 14 
d., 5:20 vai. vak., persiuntė 
Lietuvių Informacijos centro 
įstaigai VVashingtone. Ilgame 
proklamacijos tekste prime
nama, kad prieš 50 metų 
Sovietų Sąjungos ir nacių Vo
kietijos užsienio ministeriai 
pasirašė gėdingą Molotovo-Rib-
bentropo paktą. Nepraėjus me
tams, Sovietų Sąjunga užėmė 
tris Pabaltijo valstybes ir tuoj 
įvykdė deportacijas. Nuo 1940 
metų prievarta įvykdyta okupa
cija tebetęsiama. Pabaltijo žmo
nių dvasia nebuvo palaužta. 
Šimtai tūkstančių estų, lat
vių ir lietuvių demonstruoja, 
trokšdami laisvės ir demokrati-

Atsteigiama 
Socialdemokratų 

partija 
Vilnius. Lietuvoje atsteigia-

ma Lietuvos Socialdemokratų 
partija, kuri buvo viena iš pir
mųjų nepriklausomos lietuvos 
gyvenime. LSDP veiklai koor
dinuoti išrinktas organizacinis 
komitetas, į kurį įeina Kazi
mieras Antanavičius, Vytenis 
Andriukaitis, Albinas Bagdo
nas, Aronas Gutmanas, Gintau
tas Iešmantas, Albinas Ja
nuška, Valdas Katkus, Alfonsas 
Jakubėnas, Dobilas Kirvelis, 
Antanas Matijošaitis, Aloyzas 
Sakalas Juozas Šatas. Zita 
Sličytė, Kazimieras Uoka. Šis 
komitetas paruoš partijos pro
gramos ir įstatų projektus ir su
rengs steigiamąjį suvažiavimą. 

jos ir reikalaudami tautinės 
autonomijos, kad galėtų patys 
tvarkyti savo reikalus. Šiuo me
tu padėtis esanti šviesesnė, 
tačiau teisingumas reikalauja, 
kad būtų daugiau padaryta. 
Žmogaus teisės komunistų val
džios dar neįgyvendintos. 

Amerikos vyriausybė nepripa
žino ir nepripažins Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos į So
vietų Sąjungą. Irsią ,,Pabaltijo 
laisvės dieną" Amerika reiškia 
pabaltiečiams solidarumą ir pri
mena Sovietų Sąjungai, kad 
išklausytų jų laisvės ir apsis
prendimo reikalavimą. 

Pagal Senato bendrą rezoliu
ciją 63, Kongresas paskyrė 
birželio 14 dieną „Pabaltijo 
Laisvės diena" ir pareikalavo, 
kad prezidentas paskelbtų pro
klamaciją. Todėl JAV preziden
tas George Bushas ir paskelbė 
šią proklamaciją ir prašo, kad 
amerikiečiai atitinkamai ją 
paminėtų. 

Teroro auka 
Kišiniovas. — Gegužės 17 d. 

autoavarijoje nukentėjusio 
Moldavijos liaudies deputato Di-
mitru Matkovskio sveikatos 
būklė tebėra kritiška, jis dar ne
atgavo sąmonė9. Vietinių medi
kų kvietimu į KiŠiniovą buvo 
atvykę specialistai iš Maskvos, 
Kijevo, Kauno medicinos insti
tuto nervų ligų ir psichiatrijos 
katedros profesorius, respubliki
nio neurochirurgijos mokslinio 
centro vadovas Leonas Klum
bys Dabar D. Matkovskj gydo 
ir stebi Harvardo medicinos mo
kyklos profesorius, neurochirur-
gas Peter Black. Jis, beje. 

Sovietų Sąjungos prez. Michailas Gorbač 
Vokietiją. Už rankos jį laiko Vokietijos prez 
Kohl. dešinėje. 

iovas, t : uryje, i 
z. Richir I von W 

kai jis pirmą kartą atvyko į Vakaru 
eizsaker, kairėje, ir kancleris Helmut 

Kremliaus komisija 1939 m. 
aktams 

Vilnius. — Kremlius sudarė 
komisija, kuriai pavesta politiš
kai ir teisiškai ištirti Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos 1939 m. 
nepuolimo sutartį. 

Komisijos pirminku paskirtas 
Aleksandras Jakovlevas , Ko
munistų partijos Centro komi
teto Politbiuro narys ir komi
teto sekretorius. 

Komisijos na r i a i 
J u r i j u s A f a n a s j e v a s — 

Maskvos valstybinio istorijos ir 
archyvistikos instituto rekto
rius, Maskva. 

Čingizas Ai tmatovas — ra
šytojas , Kirgizijos TSR rašytojų 
sąjungos valdybos pirmininkas, 
žurnalo „Inostrannaja literatū
ra" vyriausiasis redaktorius, 
Frunzė. 

Georgi jus A r b a t o v a s — 
TSRS Mokslų Akademijos JAV 
ir Kanados instituto direk
torius, Maskva. 

L i u d m i l a A r u t i u n i a n — 
Jerevano valstybinio universi
teto katedros vedėja, Jerevanas. 

Vasilijus Bykovas — rašy
tojas, TSRS rašytojų sąjungos 
valdybos sekretorius, Minskas. 

J o n a s Drucė — rašytojas, 
Moldavijos TSR. 

Valentinas Fal inas - TSKP 
CK tarptautinio skyriaus vedė
jas, Maskva. 

Igoris Griazinas — Estijos 
TSR Mokslų Akademijos Filoso
fijos, sociologijos ir teisės in
stituto skyriaus vedėjas, Tartu. 

Gr igor i jus J e r e m e j u s — 
Moldavijos Respublikinės Pro
fesinių Sąjungų Tarybos pir
mininkas. Kišiniovas. 

Aleksejus Kazanikas — Om
sko valstybinio universiteto 
katedros docentas, Omskas. 

įva ras Kezberis — Latvijos 
Komunistų partijos CK sekre
torius, Ryga. 

Vitalijus Korot ičius — žur
nalo „Ogoniok" vyriausias re
daktorius, Maskva. 

Vladimiras Kravecas — Uk
rainos TSR užsienio reikalų 

atsisakė atlyginimo už gydymą. 
(Kaunietis L. Klumbys savo 
honorarą pervedė Moldavijos 
Liaudies Frontui.) Matkovskis 
pasisakė už žmogaus teises ir 
demokratiios nrincinus 

ministras, Kijevą-. 
Vytautas Landsbergis — 

Lietuvos TSR valstybinės kon
servatorijos prof-sorius, Vil
nius, i 

Marju Lauristin — Tartu 
valstybinio universiteto kated
ros vedėja. 

Sergejus Lavrovas — Lenin
grado valstybinio universiteto 
katedros vedėjas. 

Endelis Lipma — Estijos 
TSR Mokslų Akademijos Che
minės ir biologinės fizikos in
stituto direktorius, Talinas. 

Jus t inas Marcinkevičius — 
rašytojas, Lietuvos TSR. Vil
nius. 

Kazimieras Motieka — Vil
niaus pirmosios juridinės kon
sultacijos advokatas, Vilnius. 

Nikalojus Neilandas — Lat
vijos TSR užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas, Ryga. 

Aleksejus Ridigeris — Le
ningrado ir Novgorodo met
ropolitas Aleksijus, Leningra
das. 

Edgaras Savisaras — Estijos 
TSR lengvosios pramones mi
nisterijos specialaus projek
tavimo ir konstravimo biuro 
„Mainor" direktoriaus pava
duotojas, Talinas. 

Vladimiras Šinkarukas — 
Ukrainos TSR Mokslų Akade
mijos Filosofijos instituto di
rektorius. Kijevas. 

Zita Sličytė — Klaipėdos 
juridinės konsultacijos advo
katė, Klaipėda. 

Maurikas Vulfsonas — Lat
vijos Dailės akademijos vyres
nysis dėstytojas. Ryga. 

— Kinija i-akė išvažiuoti 
dviem Amerik >s žurnalistams 
už tai, kad jie iranešdavo apie 
demonstracijas užsieniui. Per 72 
valandas turi i-vykti Amerikos 
Balso biuro ve< <>jas Al Pessin ir 
Associated Press reporteris 
John Pomfvt. Valstybės 
departamentą- pasakė, jog yra 
pareikštas K i įjai protestas, 
tačiau nebus akyta iš Ame
rikos išvykti kinų komunistų 
spaudos atstovams. 

— Pakistano premjerė Bena-
zir Bhutto p įsakė Harvardo 
universitete diplomų įteikimo 
iškilmėse kalbą, kurį ji yra bai-
erusi 1973 m 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicago Tribūne dienraš
tis penktadienio laidoje pir
mame puslapyje paminėjo su
ruoštas ,,Pabaltijo laisvės 

' dienos" demonstracijas Daley 
Center aikštėje miesto centre ir 
kartu įsidėjo nuotrauką, kurio
je Vytautas Dijokas neša 
Lietuvos trispalvę, o toliau 
matyti plakatai, reikalaujantie
ji Lietuvai laisvės. 

— Maskvoje prancūzų žinių 
agentūra praneša, jog Lietuvos 
vyriausybė oficialiai pripažino 
masines Stalino deportacijas 
kaip tautos genocidą, kai ket
virtadienį visoje respublikoje 
buvo minima gedulo diena. Vil
niuje dalyvavo 100,000 žmonių 
gedulo ir genocido pareiškimo 
iškilmėse. 

— Vokietijoje, baigdamas 
savo vizitą Štutgarto mieste, 
Gorbačiovas pasakė, kad Berly
no gėdos siena nesudaro jokios 
problemos, ji galinti būt i 
panaikinta, nes šaltasis karas 
jau yra baigtas. 

— Budapešte vakar buvo 
iškilmingai palaidoti buvusio 
Vengrijos ministerio Imre Nagy 
palaikai, kuris buvo pakartas po 
įvykusio vengrų tautos sukilimo 
prieš Sovietų invaziją. Vakar 
visoje Vengrijoje buvo tautos 
gedulo diena. 

— Kinijos komunistinė vy
riausybė jau įvykdė kelių 
studentų sušaudymą, kurie 
vadovavo laisvės demonstraci
joms. Vėl naudojama Mao 
laikų technika; areštuota 
daugiau kaip 3.000 žmonių, 
koncentracijos stovykos jau 
esančios perpildytos. Demon
stracijos buvusios kinų 
chuliganu darbas 

— Atstovų rūmų demokratai 
baigė savo persiorganizavimą 
po pasitraukusio speakeno Jim 
Wright. išsirinkdami savo 
daugumos „whip" kongresmeną 
William H. Gray III. kuris bus 
trečiuoju asmeniu pareigų 
svarbume. 

— „Atgimimas", Sąjūdžio 
laikraštis, paskelbė JAV Senato 
Teisės komiteto priimtą 
rezoliuciją, kuria birželio 14 
skelbiama ..Pabaltijo laisvės 
diena". Rezoliucijos tekstas 
ištisai atspausdintas laikrašty
je. 

Maskva — Bona pasirašė 
politini dokumentą 

Paminėtas 1939 m. Lenkijos padalinimas, 
bet nutylėtas Pabaltijys 

Bona. — Pirmą kartą Sovie
tų Sąjungos prezidentas Michai
las Gorbačiovas atvyko į Vak. 
Vokietiją su vizitu, kuri jį labai 
mėgsta. Jis tuoj pasakė, kad 
šiuo vizitu yra baigiamas 
pokarinis periodas. Bet šalia tų 
susitaikinimo žodžių vokie
čiams. Gorbačiovas maloniai 
išsireiškė ir apie prez. Busho 
pasiūlymą sumažinti konven-
cionalines karines pajėgas Euro
poje, pasakydamas, kad bus 
greitai pasiektas susitarimas 
Vienoje. 

Vokiečiams šis jo pareiškimas 
labai patiko, nes bus sumažintos 
karo pajėgos ir Rytų Vokietijo
je. Gorbačiovas pradėjo Vokieti
joje vizitą, kai pirmadienį 
Maskvoje jo jungtinio štabo 
viršininkas gen. M. Moisejevas 
su Amerikos adm. W. Crowe 
pasirašė naują sutartį, kad būtų 
iš anksto išvengta netikėtų karo 
veiksmų, nepranešus abiem 
pusėm. Valstybinio baliaus 
metu Gorbačiovas pasakė, jog 
pradedamas šių valstybių „nau
jas charakteris". Pradedami 
rašyti bendradarbiavimo nauji 
lapai. 

Vėl prisimindamas Busho pa
siūlymą, Gorbačiovas pasakė, 
kad pirmą kartą amerikiečiai 
nebekritikavo sovietų ir todėl 
jie rimtai žiūrį į nusiginklavimo 
naują planą. Didėjąs susiprati
mas sumažinti labiausiai mili
tarizuota regioną pasaulyje, kuris 
esąs čia.Europoje. Gorbačiovas 
po prez. Kennedžio yra populia
riausias žmogus Vokietijoje, 
rašo žinių agentūros. Busho pa
siūlymas būsiąs aptartas su 
Varšuvos pakto nariais. „Mes 
su pasitenkinimu deklaruoja
me, jog pagaliau nusiginklavi
mo klausimu JAV ir NATO su
tarė sumažinti kariuomenę 
Europoje", pareiškė Gorbačio
vas vokiečiams. 

Kaip anais laikais... 
Užsienio žurnalistai praneša, 

jog Vak. Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga pasirašė istorinę su
tartį, kad abu kraštai pažada 
savo karines pajėgas pertvar
kyti į apsigynimo pajėgas. 
Kancleris Kohl ir prez. Gor
bačiovas abu pasakė, kad jų 
bendra deklaracija ,,užgydo 
žaizdas", kurios buvo Europoje 
ir ta i bus abipusių ryšių 
kelrodis j 21 amžių. 

Jie nori užtikrinti pasaulį, jog 
ši jų draugiška sutartis šiuo 
metu neišreiškia tos grėsmės. 
kuri buvo Vokietijos nacių vado 
Adolfo Hitlerio ir Sovietų Sąjun
gos diktatoriaus Juozapo Stali
no, padalinant Lenkiją jų 1939 
metų nepuolimo pakte. (Nieko 
neminima apie Pabaltijo vals-
tybes. red/i Šešių puslapių 
deklaracijoje sakoma, jog Vaka
rų Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
pageidauja, kad ..bendruose 
Europos namuose Amerika ir 
Kanada taip pat turėtų savo 
vieta" ..Karas daugiau negali 
būti politikos įrankis", sakoma 
pasirašytame dokumente antrą
ją Gorbačiovo vizito dieną Vo
kietijoje. 

Kremliaus pažadas 
Deklaracijoje pasisakoma už 

žmogaus teises ir apsisprendimo 
teisę visiems kraštams. Čia šią 

vietą Vakarų Vokietijos Užsie
nio reikalų ministerijos pareigū
nas interpretavo, kaip Krem
liaus pažadą nesikišti į Rytų 
Europos reformų judėjimą. 
„Kiekvienas kraštas turi teisę 
laisvai pasirinkti savo politinę 
ir socialinę sistemą", kons
tatuojama deklaracijoje. Pasira
šęs šį dokumentą, Gorbačiovas 
pasakė: „Su šiuo nauju politiniu 
dokumentu mes žengiame į 
priekį ir į naują draugišką 
ateitį". 

Vak. Vokietijos vyriausybes 
spaudos direktorius Hans Klein 
pasakė, kad deklaracija žymi 
„pasikei t imo ženklą" jų 
ryšiuose, nors nėra jokio pro
greso Berlyno statuso klausimu. 
Deklaracijoje rašoma jog bus pa
laikomas status quo Berlyne 
pagal sudarytą sutartį, kurią 
1971 m. pasirašė Amerika, So
vietų Sąjunga. Britanija ir 
Prancūzija. 

Jau tės i kaip Raudonojoje 
aikštėje 

Vokietijos spauda labai gerai 
vertina pasirašytą dokumentą. 
Tai parodo ir tai, kai Gorba
čiovai atvažiavo pasirašyti tra
dicinėje svečių knygoje miesto 
rūmuose, tūkstančiai vokiečių jį 
sveikino šaukdami „Gorby, Gor-
by". Daugelis turėjo plakatus su 
sveikinimo tekstais. Kai kurie 
metė gėles, kėlė ovacijas. O kai 
kas prašė, kad sujungtų Euro
pą... Gorbačiovas pasisakė esąs 
labai sujaudintas vokiečių nuo
širdumu: „Aš jaučiuosi kaip 
Raudonojoje aikštėje ta rp 
savųjų". Čia jis pasiėmė ant 
rankų jauną berniuką ir nešio
jo, kuris atėjo su gėlėmis* ir ta 
nuotrauka buvo paskleista 
daugelio kraštų spaudoje. 

Kad vokiečiai atstatytų 
Rusiją... 

Trečią dieną Gorbačiovas susi
tiko su vokiečių industrialistais 
ir kvietė juos investuoti pinigus 
į Sovietų Sąjungos ekonomiją. 
Šioje srityje abiejų kraštų 
užsienio reikalų ministeriai 
pasirašė 11 susitarimų. įskai
tant ir tai, kad vokiečiai paruoš 
rusų menedžerius ir kad vokie
čių investavimai bus apsaugoti. 
Trečią dieną aplankė Koelno ir 
Štutgarto miestus ir inspektavo 
vokiečių fabrikus. 

Vienu metu kancleris Kohl 
priminė žurnalistams, kad ir 
prez. Bushas buvo vokiečių 
puikiai su t ik tas , tačiau 
pastebėjo, kad Amerikos ir 
Sovietų prezidentų atsilan
kymas Vokietijoje paskutinių 
trijų savaičių metu kaip tik 
parodo, kad Vokietija ateityje 
pasaulio reikaluose užims daug 
svarbesne rolę. 

KALENDORIUS 
Birželio 16 d.: Benas, Jūra, 

Julita. Adelė. Aurimas. Tol 
minas. 

Birželio 17 d.: Sovietų Są
junga 1940 m. okupavo Estiją 
ir Latviją. Adolfas. Grigalius. 
Laura. Daumantas. Vilmantė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27. 
Temperatūra dieną 60 L. nak

tį 50 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. birželio mėn. 16 d. 

/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS BURIUOTOJAI 
NETOLI AMERIKOS 

PAKRANČIŲ 
Kaune, Laisvės Alėjoje, 

didžiulis žemėlapis rodo trijų 
Lietuvos jachtų pozicijas Atlan
to vandenyne. Panašus žemėla
pis Chicagoje, L. Kupcikevi-
čiaus krautuvės lange 69-tdj g-
vėj, Marąuette Parke, rodo 
„Lietuvos", „Dailės", ir „Aud
ros" nuplauktą kelią — jau vos 
kelių šimtų jūrmylių atstume 
iki New Yorko. 

Visų buriuotojų nuotaika 
gera, sveikata taip pat, tik 
„Audros" kapitono Igno Minio
to teigimu, vėjas galėtų būti 
stipresnis... Tačiau ir su tokiu 
vėju, atrodo, kad jachtos pasieks 
New Yorką numatytu laiku, o 
gal net kiek ir anksčiau. 

Jų sutikimą New Yorko uoste 
organizuoja Pranas Gvildys ir jo 
didžiulis komitetas . Jų 
nuomone, tokiam istoriniam 
įvykiui smulkintis negalima, — 
sutikimas turi būti iškilmingas. 
Jau gautas vad. „palydovas", 
kuris pasitiks jachtas Atlanto 
vandenyne ir joms rodys kelią 
į Seaport uostą. Prieš Laisvės 
statulą juos pasitiks gaisrinės 
laivas, švirkšdamas vandens 
vaivorykštes, 40 jachtų (lietuvių 
ir amerikiečių), pasipuošusių 
Lietuvos trispalvėmis, 
amerikiečių ir lietuvių spaudos 
atstovai, televizija, gal ir 
„Armonikos" ansamblis bei 
kviesti svečiai. Po sveikinimo 
kalbų jachtos bus palydėtos į 
netoli esantį jachtklubą, kur 
bus pastatytos ir kur vyks 
priėmimo vaišės. Sekančią 
dieną bus iškilmingas priėmi
mas Lietuvių Kultūros Židinyje. 
To komiteto garbės nariai yra 
vyskupas P. Baltakis ir jūrų 
kapitonas A. Urbelis. Priėmime 
jau dalyvaus ir atplaukusių b x-
riuotojų pamaina, kuri į New 
Yorką atskris birželio 24 d. 

Po kelių dienų New Yorke 
visi buriuotojai autobusu 
pasuks Chicagos link. Pakeliui 
trumpam numatoma sustoti 
Clevelande. Chicagos priėmimo 
organizacinis komitetas jau 
kuris laikas dirba išsijuosęs. 
Dar t rūksta nakvynių ir, 
žinoma, lėšų. Visi kviečiami 
liepos 1 d. į Jaunimo centrą, kur 
įvyks Lietuvos buriuotojų 
pagerbimas — banketas. 

Pateikiame numatytą buriuo
tojų Chicagoje sutikimo progra
mą: 

Liepos 1 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje oficialus sutikimas: 

Atidarymas 
Lietuvos himnas 
Lietuvos Gen. konsulo Chica

goje žodis 
Organizacinio komiteto pirmi

ninko žodis 
Buriuotojų pristatymas 
Burlaivių kapitonų žodis 
Burlaivių kapitonų ap

dovanojimas 
Įgulų nariams dovanų įteiki

mas ir dovanomis pasikeitimas 
Oficialiosios dalies uždarymas 

„Lietuva brangi..." 
Vaišės. Šalti užkandžiai, šilta 

vakarienė. Trumpa linksma 
meninė programa, šokiai. 

Liepos 2 d., sekmadieni 10 
vai. ryto — Šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje. 

11 vai. r. — Apeigos prie Lie
tuvos Laisvės kovų paminklo. 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
prie paminklo vainiko padėji
mas, aukuro uždegimas. Ati
t inkamas žodis. Lietuvos 
himnas. 

12 vai. — Buriuotojų ir svečių 
užkandžiai Jaunimo centre. 

Pastaba. Pamaldose ir apei
gose prie Lietuvos Laisvės Ko
vų paminklo organizacijos — 
ramovėnai, šauliai ir skautai 
kviečiami dalyvauti su vėlia
vomis. 

V. G. 

Lietuvos buriuotoju žygi per At lantą diskutuoja to žygio rėmėjų komi te to 
Chicagoje narys vs Antanas Levanas ir žygio iniciatorius „Audros" j ach tos 
kapitonas Ignas Miniotas. 

Futbolas Chicagoje 

SUNKI PERGALĖ PRIEŠ 
AURORA „KICKERS" 

Praėjusį sekmadienį, birželio 
11 d., žaidžiant prieš Aurora 
„Kickers" komandą, „Liths" 
vyrai atrodė turį sunkumų pa
busti, kol rungtynių teisėjas, 
tartum pats ką tik iš lovos 
iššokęs, puslaikiui jau gerokai 
įpusėjus, nei už šį nei už tą 
svečių komandos naudai pasky
rė 11 metrų baudinį. Iš baudinio 
pelnę pigų įvartį, „Kickers" 
entuziastingai užspaudė 
„Liths" aikštės pusę ir teisėjų 
sąmoningai ar nesąmoningai 
nepastebimais užnugariais (off-
sides), iš kurių gali kristi 
įvarčiai, „L" žiūrovus visą pus-
laikį laikė kaip ant žarijų. 

Antrame puslaikyje „L" 
komandos žaidimas kiek pasi
taisė — pradėjęs judėti puolimas 
palengvino gynėjų naštą, ku
riame nebuvo Mark Jenigo ir 
Phil. Be jų gynimas atrodė gana 
skylėtas. Apie puslaikio vidurį 
T. Jenigas rezultatą išlygino — 
1:1. Ir po išlyginimo „Liths" 
komandos žaidimas neatrodė, 
kad čia žaidžia pretendentai į 
major diviziją prieš be pre
tenzijų šeštoje vietoje stovinčią 
komandą. Kai prieš rungtynių 

pabaigą niekad „neklystantis" 
teisėjas paskyrė baudinį 
mūsiškių naudai, Henry Jeni
gas pavertė jį pergalę lemiančiu 
įvarčiu — 2:1. 

Kaip bežiūrėtum ir žiūrėjęs 
berašytum, visai neatrodė, kad 
šį kartą žaidė ta pati, ,Liths" ko
manda, kurią matėme prieš 
savaitę žaidžiant — visai skir
tingas žaidimo stilius. Tik uni
forma ta pati. 

Nors svečiai šį kartą ir ne
laimėjo, bet stipriai išgąsdino. 
Reikia tikėtis, kad tai teigiamai 
atsilieps į a te inančias 
rungtynes, kurias mūsiškiai 
žais prieš be pralaimėjimo ei
nančią komandą „Pegasus". 
Rungtynės bus Deerfield prie
miestyje, Wilmot School aikš
tėje, šį sekmadienį, birželio 18 d. 
Rungtynių pradžia 3 vai. po 
pietų. 

Veteranai žais šį Šeštadienį 5 
vai. po pietų prieš Aurora „Kic
kers" veteranus jų aikštėje, 
Aswego, IL., Jaycee Parke. 

J . J . 

Golfas 
PAVASARIO IŠVYKA 

Pavasario išvykoje dalyvavo 
58 Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo nariai ir būrys nelošian
čių jų šeimų narių. Šeštadienį, 
gegužės 27 d., rungtynėse, pa
lyginti ilgame ir vėjuotame The 
Oaks kurse, dalyvavo 51 asmuo. 
Sekmadienį, gegužės 28 d., i 
15-kai žaidėjų „nubyrėjus", bet 
jų vieton atsiradus 7-niems nau
jiems, rungtynėse dalyvavo 43. 
Pilną turnyrą sulošė 36. 

Laimėtojas buvo T. Vaitkus su 
166 smūgių reultatu. „Išlygin
tų" rezultatų laimėtojai buvo: 

Vyrų A: V. Vaitkus - 153, R. 
Kleiza - 156, V. Brizgys - 160. 

Moterų: D. Galzin — 155, G 
Zabukienė — 157, A. Vaitkienė 
- 161. 

Vyrų B: J. Cinkus - 143, M. 
Karalius — 144, F. Galzin — 
151. 

Vyrų C: V. Momkus - 145, C. 
Dauskurdas — 151, J. Statkus 
- 153. 

Arčiausiai prie vėliavėlės: 
vienu smūgiu — V. Vaitkus 
(šešt.), A. Brizgienė (sekm). 
Dviem smūgiais — J. Cinkus 
(šešt.) ir K. Staponkus (sekm.). 

Tolimiausias smūgis: A. 
Dagys — vyrų ir D. Galzin — 
moterų. 

Atrodo, kad Brizgių, Galzin ir 
Vaitkų šeimos beveik viską 
laimėjo! 

REGISTRUOKITĖS 
„PRO-AM" 

Nedelsiant registruokitės 
, ,Pro-Am", birželio 25 d. 
vyksiančiam Glenwoodie kurse. 
Pradžia 11:30 v.r. Turnyro 
mokestis — 3 dol. Turnyras bus 
pravedamas komandomis ku
rios bus sudarytos renkant po 
vieną žaidėją iš kiekvienos 
klasės ir mėginant grupių 
pajėgumus (kiek galima) iš-

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays follovving Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaruan Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00 Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anksto 

metams '"z metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25 00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Sešt. pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

lygint i . Tikimasi gausaus 
dalyvavimo. 

Kursas yra Glenvvood, IL., 
prie State Rd., tarp Main St. ir 
Joe Orr Rd., ties maždaug 193 
gatve. Įvažiavimas iš Halsted 
prie 187-tos ir Joe Orr Rd. į 
rytus; iš Calumet Exy. — ant 
Joe Orr Rd., arba Glenvvood 
Dyer Rd. j vakarus . Tel. 
758-1212. 

Po turnyro bus trumpas (o gal 
ir ilgas) narių susirinkimas. 

LIETUVOS KREPŠINIO KRIZĖ 

TRANSATLANTINIO 
ŽYGIO RĖMĖJAI 

Buvusi jūrų skautė Gražina ir 
jos vyras G. Liautaud sveikina 
drąsiuosius buriuotojus ir linki 
„Gero \žjo!" Linkėjimus pa
remia 1000 dol. auka. Lietuvių 
Skautų Brolija, Vyriausias 
skautininkas vs Gediminas 
Deveikis, prisiuntė 400 dol. 
auką. Po 200 dol. aukojo — 
Viktoras Kizlaitis, Regina ir Al
gis Dapkai ir Rimas Stankus — 
RE/MAX Realty. 150 dol. pri
siuntė Kostas, Donata ir Mary 
Burba. Romanas Vilkas, Lietu
vos Buriuotojų archyvo globėjas 
Floridoje - 100 dol. St. Butkaus 
šaulių kuopa Detroite prie 
anksiau įteiktų 100 dol. 
papildomai pridėjo dar 65 dol. 
75 dol. aukojo Marytė Burbaitė. 

Kęstutis Grigaitis iš St. Peters-
burg, FL, — 50 dol. Iš tolimosios 
Australijos vs dr. Balys Barkus 
ir dr. A. Kabaila atsiuntė 50 
australietiškų dol. Feliksas ir 
Rūta Daukai — 30 dol. Po 25 
dol. — čikagiečiai Vytautas 
Sipavičius ir J . Karuža, o taip 
pat Walter ir Elizabeth Valys iš 
New Mexico. 20 dol. — E. Kurai
tis ir 10 dol. — A. Šmulkštienė. 

Kiekviena parama yra nuošir
džiai įvertinama žygyje daly
vaujančių ir juos remiančių. 
Laukiame platesnio visuomenės 
atsiliepimo, nes parama dar 
reikalinga. Čekius prašoma 
rašyt i : L i thuanian Scouts 
Assoc., Grandis, Lietuva; juos 
siųsti: KASA LITHUANIAN 
CREDIT UNION, 2615 W. 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

LIETUVOS BURLAIVIŲ NUPLAUKTAS KELIAS 
GRAFIKA PARUOŠTA RIMANTO PAULIUKONIO 
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AUDRA 
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LIETUVA 

Pla tuma ' laipsniui j š i aurę nuo pusiaujo* 

Skamba neįtikėtinai, bet tai 
liūdnas faktas. Juk nčrmalu, 
kad pasiekus kalno viršūnę ir 
pasipuošus aukso medaliais 
paskutinėje olimpiadoje, ateina 
laikas atoslūgiui ar net krizei. 
O to priežastis paprasta: tie 
puikūs krepšininkai pagarsėjo 
visame pasaulyje, pasidarė 
visur pageidaujami ir jau kelia 
sparnus. 

Subruzdo visa Lietuva, pasi
pylė straipsniai, aršios disku
sijos. Vieni juos puola už „iš
davystę" Lietuvos krepšinio, 
kiti galvoja logiškai, kad žval-
giant į ateitį, Lietuvai bus 
daugiau naudos. 

Kaip jau anksčiau trumpai 
minėjome, kad Šarūnas 
Marčiulionis iš Vilniaus „Sta
tybos" pasirašė sutart į su 
„Golden State Warr iors" 
profesionalų klubu San Fran-
cisco, už kurį pradės žaisti 
ateinantį sezoną. Sutarties 
sąlygos nėra paskelbtos, tačiau 
nėra abejonės, kad „Statyba" ir 
Lietuvos krepšinio frakcija bus 
patenkinti, 20% nubyrės Mask
vai (nežinia už ką?), o Marčiu-
lioniui ir jo šeimai išsipildys 
seniai lauktos svajonės. Žinoma, 
„Statyba" kurį laiką pergyvens 
krizę, gal net iškris ir pirmos 
divizijos. 

Kita Lietuvos krepšinio paži
ba Rimas Kurtinaitis prieš 
kelias savaites turėjo svečią iš 
V. Vokietijos, Hagen miesto 
klubo pirmininką Kari Bretz. 
Reikia manyti, kad šiuo metu 
derybos su juo jau baigtos, ir 
Kurtinaitis ateinančiais metais 
žais V. Vokietijoje ir visoje Eu
ropoje. 

Tačiau visiems bene didžiau
sias klaustukas yra Arvydas 
Sabonis, o gal dar ir Valdas 
Chomičius. Šiuo metu dar nie
kas nežino, kur jie keliaus, jei 
iš viso keliaus. Prieš porą sa
vaičių Portlando „Trailblazers" 
savininkas Glickman su kon
traktu, lydimas Valdo Adam
kaus, jau turėjo rezervacijas 
kelionei į Lietuvą galutinam 

sutarties pasirašymui. Tuo 
pačiu metu Ispanijoje viešėjo 
Sovietų Sąjungos rinktinė su 
vadovu A. Poviliūnu, treneriu 
V. Garastu ir krepšininkais 
A. Sabonių, V. Chomičiumi, R. 
Kurtinaičiu ir Š. Marčiulioniu. 
Rinkt inė laimėjo turnyrą , 
nugalėjusi Puerto Ricco 95-94 ir 
Ispaniją 105-97. Tuoj po tur
nyro, Valladolid mieste (Ispa
nijoje), kur trenerio pareigas 
eina buvęs Sovietų Sąjungos 
rinktinės treneris Gomelskis, 
„sprogo bomba", sukvietusi 
Portlandą, Lietuvą ir Ispaniją: 
spauda (įskaitant „Chicago 
Tribūne") pranešė, kad Sabonis 
ir Chomičius pasirašė sutartį 
Ispanijoje! Glickmano ir 
Adamkaus kelionė buvo tuoj at
šaukta. Nenorėjo tikėti Lietuva, 
nes juk ji užaugino Sabonį ir 
davė jam geras gyvenimo 
sąlygas, nustebo Portlandas, 
kuris pernai vasarą gydė ir 
pastatė Sabonį ant kojų... 
Tačiau jiems grįžus iš Ispanijos 
paaiškėjo, kad sutartis nebuvo 
pasirašyta, tik sutikimas, kad 
Ispanija galėtų pradėti derybas 
su Lietuva. 

Ne vieno galvojimu, o tikriau
siai, ir Sabonio paties, Ispanijoje 
jam būtų žymiai lengviau, jis vis 
dar būtų, liaudies posakiu, kai
me pirmas... Ir dar turėtų 
draugą (Chomičių). 

Kiekvienu atveju šiuo metu 
bandoma išsinarplioti iš tokių 
netikėtų problemų, o pats Sabo
nis su sovietų r inktine šį 
savaitgalį pradeda Europos 
pirmenybes Jugoslavijoje. Į ten 
porai dienų vyksta Portlando 
klubo gydytojas ir treneris. O 
tuoj po pirmenybių, tik jiems 
grįžus iš Jugoslavijos, į Lietuvą 
vyks Valdas Adamkus. Tada 
bus padarytas galutinis spren
dimas: kviesti Portlando klubo 
savininką Glickman su 
kontraktu pasirašymui ar... 

Kaip bebūtų, Kauno „Žalgi
riui" reikia skubiai auginti nau
jas žvaigždes... 

V . G. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5449 (veikia 24 vai.) 

Pirm., an t r , ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-4581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

• 4 4 9 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Dalyviams valdyba „fundys" 
alų. 

Neužmirškit! Aldona — nario 
mokesčiai; Arūnas — žaidimų 
rezultatai. 

Greičiau lošiant nepersi-
kombinuoji... __• • - -

J Valdyba 
DR. KENNETH J . YERKES 

DR. MAGDALEN BEUCKAS 
DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanlsn Plaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gilbert. LaGranoe, IL. 
Tai. 352-4487 

Kab. tai. Ui 50344; Raz. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
425$ W. «3rd St. 

Va!, pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
6-9: antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tai. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm., antr. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Roatf. Tai . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr., ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago. IL 
Tai . 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, L td . 
Marquette Medica l Bui ld ing 

6132 S. Kedz ie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR: VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKT1KA 

— H a a t t ClOiuuractlc -
5522 S. WoH Rd. 

W M t » m Springo, IL 
248-4000 

Valandos pagal susitarime 

| r a l . kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava., Clcaro 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2618 W. 71 at St. — Tai . 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. McMgajn Ava. , Sulte 324 Ir 

5638 S. Pulaakl Rd., Ch icago, IL 
Tol . 565-2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W . 81st Street 

Kabineto tai . RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

Dr. Tumaaonlo kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 at Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weet 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago, I I I . 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest Hlgharay 
Palos Helghta. I I I . 60463 

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

DR. LEONAS SEI BŪTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63nt Street 
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Tikinčiųjų rolė 

MIŠIŲ AUKOJE 
DIDĖJA LENKŲ 

PRETENZIJOS LIETUVOJE 
Kokia yra pasauliečio rolė Mi

šių liturgijoje? Birželio 16 Com-
moniveal žurnale niujorkietis 
kun. Paul Dinter rašo, kad pra 
ėjus 25-iems metams po Va
t ikano II išleidimo dokumento 
apie liturgiją Sacrosanctum con-
cilium (čia t rumpinamas SC), 
daugelyje bažnyčių Vakarų Eu
ropoje dar vis nėra laikomasi 
t ame dokumente nurodytų li
turgin ių gairių. Mums jo apra
šymas yra įdomus ne dėl to, kad 
lietuviškos parapijos į tą kate
goriją įeitų, nes dauguma lie
tuvių kunigų, bent kiek man 
teko matyti Amerikoje, rūpes
t i n g a i šias no rmas vykdo. 
Mums jis įdomus dėl to, kad jis 
iškelia prasmę to, ką mes kas 
sekmadienį (o daug kas net ir 
dažniau) per Mišias darome, ir 
parodo, kad tai iš tikrųjų tiks
l iau išreiškia tą pačią Mišių 
prasmę, kurią Bažnyčia saugo
jo nuo pat pradžių. 

Gavęs laisvus nuo paskyrimo 
metus studijoms ir rašymui , 
kun . Dinter turėjo progos Mišių 
išklausyti Airijoje, Anglijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir 
Italijoje. Jį nuvylė t a i , kad 
nežiūrint didelių kalbos ir pa
pročių skirtumų šiuose kraš
tuose, juose visuose plačiai yra 
aple idž iami SC d o k u m e n t e 
nurodyti pakeitimai. O tų litur
ginių pakeit imų apleidimas 
nė ra tokia smulkmena, kaip 
gali kai kam atrodyti, nes tai 
prasižengia su vienu SC pa
grindinių tikslų, būtent , kad 
Mišios, remiantis visų daly
vaujančiųjų krikštu, y ra visos 
bažnytinės bendruomenės puota 
(„celebration"), reikalaujanti 
„pilno, sąmoningo ir ak tyvaus" 
tikinčiųjų dalyvavimo (SC, 14). 

Labiausiai tenai apleidžiama 
atnaujinto rito apeiga yra auko
jimo procesija, kurioje pasaulie
čiai su „derama rimtimi ir pa
garba" (GI, 22) atneša duoną, 
vyną ir vandenį kunigui . Daug 
kas, jis rašo, sakys, kad tai maž
možis, palyginus su tuo, kai 
kunigas pvz. ignoruoja tarnys
čių įvairumo principą, pa ts vie
nas atlikdamas visas li turgines 
roles, arba apleidžia pamokslą, 
arba jį piktnaudoja, nenaudo
damas jo Mišių skaitiniams pri
ta iky t i š iandieniniam gyve
nimui, arba Mišias laiko nepa-
maldžiai, be at i t inkamo orumo. 
Procesijos išleidimas,rašo kun. 
Dinter. nėra mažmožis, nes jis 
parodo pačios reformos esmės 
nesupratimą. 

Nedarant skir tumo tarp šio
kiadienių ir sekmadienių Mišių, 
Generalinėje Instrukcijoje Ro
mos Mišiolo vartojimui (trumpai 
— GI), nurodoma, jog yra ir 
„prasminga ir pageidaujama, 
kad tikintieji atneštų duoną ir 
vyną", nes šis „r i tualas tebėra 
prasmingas ir (tebeturi) dvasi
nės vertės" (GI, 49). Tačiau 
nežiūrint šio nurodymo, dau
gelyje Europos bažnyčių ku
nigas arba, kaip ir seniau, prie 
altoriaus ateina Mišių pradžioje 
nešinas kieliku su duona ant pa-
tenos, arba po Žodžio liturgijos 
pats duoną ir vyną atsineša nuo 
šalutinio staliuko. Tik su viena 
išimtimLpasauliečiai iš viso ne
turėjo rolės aukų paruošime, 
nors jų aktyvus įjungimas i r 
buvo pagrindinis šio dokumen
to tikslas (plg. SC, 1. 14), rašo 
Din te r . N e d u o d a n t pasau
liečiams jiems skirto vaidmens, 
jiems aiškiai parodoma, kad 
šioje bažnyčioje vyksta du litur
giniai įvykiai: šventimus turin
čiojo kunigo veiksmas ir tikin
čiųjų antraeilis dalyvavimas jo 
veiksmo vaisiuose. 

Komunijos metu pasauliečių 
šalutinis vaidmuo yra dar vaiz
džiau p a r o d o m a s , k u n i g u i 
pačiam vienam pr i imant visą 
„savo" ostiją ir geriant iš „savo" 
taurės, o paskui nue inan t iš ta-
bernakulo atnešti ne šiose Mi
šiose konsekruotą duoną. O SC 

dokumente aiškiai parašyta, 
kad „tobulesnė Mišiose dalyva
vimo forma" įvyksta tuomet, 
kai tikintieji „priima Viešpaties 
Kūną iš tos pačios aukos" (SC, 
55), nes tuomi „akivaizdžiau yra 
parodomas jų dalyvavimas čia 
pat celebruojamoje aukoje" (GI, 
56). 

Tokie apsilenkimai įvyksta, 
kai kunigai tebesivadovauja 
seniau seminarijose perduo
ta eucharistine teologija, kurioje 
Mišios buvo suprastos kaip 
auka per siaura prasme, rašo 
kun. Dinter. Pabrėžiant kunigo 
rolės svarbą Mišių aukoje, jog 
kunigas, stovėdamas Kristaus 
vietoje, i ššaukia dieviškąją 
dovaną, per kurią duona ir 
vynas t ampa tikruoju Kristaus 
Kūnu, nužengusiu iš dangaus, 
praktikoje ir liturginių apeigų 
s imbol ikoje l iko u ž m i r š t a 
lotyniškais žodžiais vis tiek 
Eucharistinėje maldoje karto
jama antroji dalis aukos sąvokos 
— tai kunigo ka r tu su tikinčiai
s i a i s a u k a - d o v a n a Dievu i : 
„auką tobulą, auką šventą, 
auką be sutepties", t.y. — Kris
tus . 

Tikinčiųjų pasauliečių nusta
tytos rolės išleidimas iš Mišių 
aukos apsilenkia su Eucharis
tijos tradiciniu (nuo pat pirmųjų 
šimtmečiu) supratimu kaip „do
vanų maina is" tarp Dievo ir 
žmogaus. Tai ryškiai iškeliama 
Piemenėlių Mišiose per Kalė
das, švenčiant įsikūnijimo pa
slaptį, ku r Kristaus gimimas 
yra pavadinamas „nuostabiais 
mainais" — dieviškosios pri
gimties ir žmogiškosios, ir vėl 
Kalėdų dienos Mišiose, kur 
duona ir vynas yra paminimi, 
kaip tų „nuostabių mainų" dali
mi. Tai iškyla ir gavėnios Mišių 
maidose, ir Velykų, kuriose 
iškeliama, kad šie „mainai" — 
Dievo dovana mums, ir mūsų 
Dievui — yra pats pagrindas 
mūsų dalyvavimo prisikėlusio 
Kris taus gyvenime. 

Anot kun. Dinter, kunigo rolė 
anaiptol nesuprastina kaip už 
kitus žmones šventesnio atsto
vo įžengimas į šventyklos šven
čiausią vietą, nužengdinant 
Dievą žmonėms ir atstovaujant 
nuodėmingiems žmonėms prieš 
Dievą, t.y. simboliškai, jei ne žo
diniai save pristatant „šventes
nių" už nusidėjėlę liaudį. Savo 
aukštesnę rolę. kunigas, nenorįs 
sutikti su liturginės simbolikos 
nustatyta reforma, pabrėžia ir 
pats vienas priimdamas visą 
„savo" didžiąją ostiją, pasau
liečiams išimtinai vartodamas 
mažesnes ost i jas . Tač iau 
Generalinė Instrukcija (nr. 283) 
pažymi, kad atskiros „priedinės 
mažos ostijos" vartotinos tik 
reikalui esant, negalint visiems 
t i k i n t i e s i e m s p a s i d a l i n t i 
didžiąja, nes vienos duonos dali
nimasis geriau parodo dar ir 
kitą Eucharistijos simbolikos 
elementą: „vienos duonos — vie
no Kris taus Kūno". 

Prakt ikuojant SC nurodytas 
gaires, ir Eucharistijos auka ir 
Komunijos sakramentas pasi
rodo esą viena: Mišių aukoje 
bendraujame, abipusiai auko
dami auką — Dievas žmogui, 
žmogus Dievui; šv. Komunijoje 
panašiai bendraujame, į savo 
žmogiškąjį kūną pr i imdami 
dieviškąjį. Tad ak iva izdus 
pasaul iečių- t ikinčiųjų daly
vavimas aukų paruošime (auko
jimo procesijos būdu) yra bū
t inas pilnam išsakymui Mišių 
aukos veiksmo ir prasmės. To
dėl prieš dvidešimt penkerius 
metus Bažnyčios Tėvai Vatika
no II-jame suvažiavime rado 
r e ika l ą iš le is t i dokumentą 
Sacrosanctum concilium — ne 
tam, kad Mišias pakeistų, bet 
t am. kad jų metu vykstančios 
apeigos vaizdžiau parodytų tą, 
kas jų maldose ir Bažnyčios 
tikėjimo kraityje per tūks
tančius metu buvo išsaugota. 

a.j.z. 

Biuletenyje „Kalba Vilnius" 
sausio 13 d. laidoje buvo iš
spausdintas gana ilgas Izido
riaus Šimelionio straipsnis, ku
riame išryškėja blogėjantys lie
tuvių-lenkų santykiai okupuo
toje Lietuvoje. 

„Pastaraisiais metais, ypač šį 
pavasarį, sukruto laikraščio 
„Červony Standar" ir Lietuvos 
radijo laidų lenkų kalba žurna
listai, reikšdami kiekviena pro
ga savo nepasitenkinimą taria
mu lenkų tautybės gyventojų 
teisių suvaržymu Vilnijoje. 
Spausdinamos viena už kitą 
piktesnės publikacijos, trans
liuojami pasisakymai, interviu. 
Nekompetetingi autoriai šmei
žia Lietuvos istorikus, kalbinin
kus, kultūros ir meno darbuoto
jus, rašytojus, žurnalistus, vi
suomenės veikėjus, rašančius 
apie Vilniaus krašto praeitį". 

Iš jų įžūliausias yra Ivanas Ti-
chonovičius, Vilniaus pedagogi
nio instituto dekanas, po karo į 
Lietuvą atsibastęs iš Baltarusi
jos. Išstatęs savo kandidatūrą į 
Sovietų Sąjungos seimą, tesu
rinko vos 30% balsų. 

Jis savo straipsniuose, mitin-

B R O N I U S V A Š K A I T I S 

mo s k y r i u s leido a t i d a r y t i 
p i r m ą s i a s l ietuviškas klases 
Buividiškių devynmetinėje mo
kykloje. Ik i šiol ji buvo skir ta 
t ik r u sų ir lenku tautybės vai
k a m s . V i s a m e minėtam rajone 
y r a t i k dvi grynai lietuviškos 
mokyklos. Gudijos istorikas An
drei Č e m e r „G. k." p i rmame 
numery je pastebi, kad iki Želi
govskio okupacijos Vakarų Bal
tarusijoj buvo daugiau ka ip 300 
b a l t a r u s i ų mokyklų. 1939 m. jų 
nebebuvo nė vienos. Žmones ste
b ina , k a d lenkai , labai t r iukš
minga i kovodami dėl savo kal
bos, maža i teska.to savųjų laik
raščių. Pavyzdžiui, „Červony 
S t a n d a r " prenumeruojasi t ik 
t r u p u t į daugiau kaip penki 
t ū k s t a n č i a i , nežiūrint, k a d t ik 
V i l n i a u s rajone gyvena apie 62 
t ū k s t a n č i a i l e n k ų k i l m ė s 
žmonių. Kodėl taip yra? Žino
ma, kad Vilniaus krašte, siautė
j an t Pi l sudskio režimui, buvo 
daromas st iprus spaudimas, kad 
ir k i tų t au tyb ių žmonės užsira
šytų lenkais . Tokiais tapo rusai, 
gudai ir ne t kai kurie l ietuviai . 

guose teigia, kad Vilnius y ra Taigi iš t ikrųjų Vilniaus kraš te 
lenkų nuo amžių gyvenama 
žemė, o lietuviams vieta esanti 
ku r nors prie Volgos krantų . 
Tichonovičiaus sukurstyti žmo
nės, ypač j a u n i n a s , kar ta i s 
gr iebias i ne t c h u l i g a n i š k ų 
veiksmų. 1988 m. spalio 29 d. 
Nemenčinės vidurinės mokyk
los auklėtiniai F. Soliuninas, E. 
Psychodskis, N. Leončikas ir 
kiti sumušė tos mokyklos moki
nį Aldą Sakalauską, jo draugus. 
Būdinga, kad muštynėse daly
vavo ir mokytojos Šadiun sūnus, 
dešimtosios klasės mokinys, 
Marekas. Aldo sužalojimą pa
tvirtino ir teismo medicinos 
ekspertai. 

Toliau Šimelionis rašo, kad 
lenkų laikais visoje buvusioje 
Vilniaus-Trakų apskrityje len
kai neturėjo tiek mokyklų gim
tąja kalba, kiek jų dabar t u r i . 
Vien Vilniaus rajone jie dabar 
turi 45 pradžios ir vidurinės mo
kyklas. Kitose vietose d a r 
veikia 16 lenkiškų dešimtmečių 
mokyklų. Pasak straipsnio au
toriaus, tokių privilegijų ne tur i 
lietuviai. Buividiškių apylinkė
je beveik pusė gyventojų yra lie
tuviai, bet jie netur i savos mo
kyklos. J ie vaikus vežioja į 
sostinės lietuviškas mokyklas. 
Tik praėjusį rudenį po didelių 
pastangų rajono liaudies švieti-

lenkų y r a žymia: mažiau. Daž
nai pas i ta iko , kad atėję vaikai 
į lenkišką mokyklą visai nemo
ka tos kalbos. Lenkų vadeivos, 
būdami dideli šovinistai, yra už
simoję Vilniją visais būdais len
kint i . 

Kad t a s darbas j i ems būtų 
sėkmingesnis, buvo įsteigta „Je-
dinstvo" („Vienybės") organiza
cija. Po jos vėliava susispietė 
visokio plauko Lietuvos priešai: 
s t a l i n i s t a i , p i l s u d s k i n i n k a i , 
įvairių mažumų ekstremistai . 
Vasario 12 d. Vilniuje prie Spor
to r ū m ų įvyko jų garsusis mitin
gas, ku r i ame plevėsavo rusų 
vėliavos (buvo atsinešta ir lietu
viškų vėliavų, bet jos l iko gulė
t i žemėje). Trisdešimt t rys ora
toriai pasakė karštas kalbas, at
m i e š t a s demagogija. J i e lietu
v ius vadino šovinistais, fašis
t a i s , n a c i o n a l i s t a i s . Be tg i 
l ab iaus ia jie niršo dėl Lietuvos 
Aukščiausios tarybos išleisto 
įsako, kuriuo lietuvių kalba yra 
s k e l b i a m a vals tybine kalba. 
Š ū k a v o , kad j iems a t imama 
te isė mokytis gimtąja kalba, 
k a d uždaromos durys į profesi
nes ir aukštąs ias mokyklas . 
Skle idė gandus, k a d lietuvių 
kalbos nemokantiems ir svetim
ša l i ams reikės apleisti Lietuvą. 
Priimtoje rezoliucijoje reikalau

jama, kad įsakas dėl lietuvių 
kalbos paskelbimo valstybine 
būtų a tšauktas . 

Į „Jedinstvos" mitinge sukei
tus šmeižtus gana greitai reaga
vo Lietuvos Elta. Jos pareiški
mas buvo paskelbtas „Soviets-
kaja Litva", Nr. 38. Jo ištraukos 
lietuvių kalba y ra paskelbtos 
,,G. k." 7 numeryje. Vienoje iš 
jų sakoma, kad mitinge nė vie
nas nepasakė, kad įsake garan
tuojama „...ikimokyklines įstai
gas, pamokas ir bendro lavini
mo mokyklas, rengti juose auk
lėtojus ir mokytojus, leisti kny
gas, laikraščius gimtąja kalba, 
steigti kalbos bei kultūros drau
giją, klubus, muziejus, t ea t rus , 
ansambl ius" . 

Jedinstvo-Jednošč ir toliau ne
apykantos sėklą sėjant tarpe 
tautų, buvo atkreiptas ir Lietu
vos Mokslo akademijos istorijos 
inst i tuto darbuotojų dėmesys. 
J ie kovo 16 d. įvykusiame susi
rinkime reikalą gerai išdiskuta
vo ir suformulavo ilgą. viešą 
laišką Lietuvos lenkams bei 
rusams („G. k.", Nr. 13). J a m e 
nurodomos klaidos, kurias daro 
mitingautojai, siekdami tauti- " 
nių teisių. Prie laiško „G. k." 
redakcija atspi usdino ir rusų 
kalba gautą trumpą, bet daug 
pasakantį anonimą: „Rusai, sla
vai! Po didžiąja Rusijos vėliava, 
paimsim Lietuvą! Geras lietuvis 
— negyvas! Už Jadinstvą! Už 
Jadnosczc!" Redakcijos priera
šas: „Netikime, kad ta i . Jadinst-
vos' vadovybės sankcijonuotas 
, la iškas \ Bet manome, kad mi
tingo prie Sporto rūmų nuotai
ka čia pateikta" . 

Lenkų šovinistiniai išpuoliai 
erzina kiekvieną padorų Lietu
vos gyventoją, bet labiausiai 
prieš karą po lenkų valdžia gy
venusius lietuvius. „Kaip lietu
vis iki širdies gilumos esu įžeis
tas ir skaudžiai sujaudintas Iva
no Tichonovičiaus įžūliais išpuo
liais, nesibaigiančiomis kalbo
mis, kuriose jis įžeidžia lietuvių 
tautą, žemina jos kalbą,, nieki
na jos kultūrą, tradicijas, trypia 
jos istoriją, koneveikia brangius 
mokslo žmones, visuomenės vei
kėjus". Taip „Tarybiniame pe
dagoge" (Nr. 4) rašo karo ir dar
bo veteranas, filosofijos mokslų 
daktaras prof. A. Griška, nema
žai skaudulių pakėlęs lenkų 
okupacijoj. J a m Tichonovičiaus 
kalbos primena „Marš do Kov-
no". J i s pedagoginio inst i tuto 
vadovybei siūlo Tichonovičių, 
kaip susikompromitavusį, paša-

LF spaudos konferencijoje (1989.VI.31 buvo pagerbti pradedantieji rašyti 
jaunieji spaudos bendradarbiai: Aida Mikučiauskaitė. Audrė Šlenyte ir Vytas 
Pabedinskas. LF tarybos pirm. Stasys Baras įteikia LF leidinį ir dovaną 
Audrei Elenytei. 

Nuotr J. Tamulaičio 

linti iš dekano pareigų. 
Tiek iš lietuvių, t iek iš lenkų 

šviesuomenės pradeda gausėti 
balsų, kad tarp taut inę įtampą 
pavyks sušvelninti , jei atsiras 
protingų žmonių, kurie Vilnijos 
lenku masėms išaiškins, kaip iš 
tikrųjų viskas yra. Šį darbą ry
žosi atlikti „Žinijos" draugija. Ji 
kovo 2 d. į Šalčininkų rajoną 
norėjo pasiųsti penkis paskaiti
ninkus: istorijos daktarus R. 
Žepkaitę ir A. Tyla. literatą V. 
Čepaitį, filosofijos docentą A. 
Andr i j auską i r l i t uan i s t ę 
Grumadienę. Deja, minėto ra
jono vadovybė sutiko įsileisti tik 
du paskutiniuosius — Andri
jauską ir Grumadienę. Šalčinin
kų rajono partijos sekretorius Č. 
Visockis aiškino, kad nesąs tin
kamas laikas žmonėms skaityti 
paskaitas, kada vyraujančios se
paratistinės nuotaikos, ypač 
nepageidaujamos istorikų pa
slaugos ir visa tai. kas siejasi su 
Sąjūdžiu. Suž inota , k ad 
Vilniaus rajone vienuol ika 
apylinkių jau yra paskelbusios 
kalbinę autonomiją. Šalčininkų 
rajone tokių autonomijų yra dvi. 
Jų yra ir kitose apylinkėse. 

Baigusi skaityti paskaitas. 
Grumadienė padarė pareiški
mą: „Visuose susitikimuose ga
vau labai daug klausimų, kar
tais priekaištų: jums ten Lietu

voje, be abejo, reikalinga lietu
vių kalba, bet čia neagituokite, 
mums užtenka lenkų ir rusų 
kalbų, todėl, jeigu jūs neįteisin
site trijų valstybinių kalbų, mes 
skelbsime autonomiją" („Tie
sa'*, Nr. 85». 

Grumandienė pažeria ir dau
giau liūdnų faktų: „Šalčininkų 
rajone 84'~< gyventojų užrašyti 
lenkais. Pilsudskininkų okupa
cijos metais žmogus ir nenorė
damas tapdavo lenku, o šian
dien jų vaikai ir anūkai ir no
rėdami nebegali vėl užsirašyti 
lietuviais, nes mūsų įstatymai 
to neleiždia. Šį klausimą būtina 
spręsti valstybės lygiu". 

Kaip ilgai Jedinstvo išlaikys 
užimtąją liniją, neaišku. Mūsų 
žymių žmonių pas i sakymas 
prieš šios organizacijos veiklą, 
atkreipė dėmesį ir Lenkijos švie
suomenės, įskaitant ir Solidaru
mo vadą Lech Valensą. J is ra
gina savo tautiečius Lietuvoje 
mokytis lietuvių kalbos. 

Nepaslaptis. kad dabartine si
tuacija džiaugiasi sovietai, nes 
iš senų laikų žinoma, kad oku
puotus kraš tus diktatoriams 
daug lengviau valdyti, kada jų 
pavergtos gentys ar tautos tarp 
savęs kivirčijasi. Romėnų po
sakis ..divide et impera'" ir 
nūdien galioja. 

ŽVILGSNIS Į 
STTflT?T7TlVf¥T V A S A R A meČi° minėJimo M i š i u a u k o s - klausomės vaikučiu 
M V V"Pt"lWl V V A O A H ^ giesmių, jų linkėjimų. Vieni kitų klausinėjame, kas ta 

moteris, kuri juos išmokė išreikšti tuos kilnius 
KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ-LELEŠIŪTĖ l inkėjimus, supintus apie Kūrėją, tautą, žmogų. J ie 

" ~ — — pakelia nuo žemės, išlaisvina nuo daiktų. Daiktai savy
je nėra blogi, t ik svarbu, kad mes ne t ik jų, bet ir 

6 dvasinių vertybių ieškotume. Pramonė Alytuje 
smarkia i išaugusi. Ypač reikalingi čia gaminami ir 
populiariai vadinami „Alytaus nameliai" . Tai vokiško 
modelio dviejų ar trijų miegamųjų gyvenamieji 

T 

K e l i a u j a m e į A l y t ų 
Pasitaiko proga nuvykti į Alytų. Išvažiuojame ankst i 

rytą. Kaunas jau juda. Žmonės s k u b a į darbus. J a u ir n a m u k a i . Alytus jais pagarsėjęs ne tik L?etuwje" bei 
prie autobusų stotelių būr ia i žmonių. Rytas šviesus, i r užsienyje. Mongolijos pasienyje, prie Baikalo ežero 
tik kauniečiams neįprasta nei tok ia š i luma, nei drėg- k u r d a u g b u v o i s t r e m t u j ų lietuvių, dabar atsirado 
mė. Pr ie Veiverių taisomas p len tas . Turbūt v a k a r Alytaus namelių, 
išpylė asfaltu, kurį tuoj pat, kol j is nesukietėjęs. užpylė 
mažais akmenėliais. Jie t a r š k a , pups i a t s imušdami į 
automobilį. Priekiniai greitvežimiai iškelia juos, tada-
jie skrenda į važiuojantį iš paskos . Retkarč ia is 
nukenčia lempos, stiklas. 

Pavasario gyvast ingumas pasipylęs laukuose . 

vadas ka r in inkas Antanas Juozapavičius. Jo kūnas o važiuok" ir praleido. Pasirodo ir Lietuvoje, ka ip ir 
pala idotas Alytaus šventoriuje. Žmonės, eidami pas mus, yra v i l k i ų pareigūnų. 
bažnyčion, aplanko jo kapą, padeda gėlių puokštes. Po I Prienų šventorių įeini per puošnius geležinius var-
Marijonų gimnazijos 1938 m. laidos penkiasdešimt- tus. Šventoriuje mus sutinka Šv. Kazimiero ąžuolinė 

statula, pastatyta 600 m. Krikščionybės jubiliejui at
minti. Prienų gimnazija švenčia 70 m. sukaktį. Ją įstei
gė Žiburio draugija, kuri 190640 m. veikė Užnemunėje. 
Jos dėka įsteigta daug mokslo įstaigų. Tuose pat 
Prienuose po 66 metų įsižiebė dar vienas židinys. Kun. 
J. Zdebskis 1971 m. v?sarą katechizavo vaikučius 
Prienų bažnyčioje. Valdžios pareigūnai įpuolę tero
rizavo vaikučius, areštavo ir įkalino kunigą. Pareigūnų 
elgesys nuskambėjo per visą Lietuva. Pavergti tikin
tieji drąsiai protestavo prieš persekiojimą savo dviem 
tūkstančiais parašų. 1972 m. kovo 19 d. įsižiebė LKB 
kronika, nušviesdama persekiojamų tikinčiųjų kančias 
ir herojiškumą. Kun. Zdebskis žuvo automobilio avari
joj 1986 vasario 5 d. įtartinomis aplinkybėmis. 

P a k e l i u i i P r i e n u s Laisvės a u k a Punioje i r d a b a r t y j e 

Ten, kur mažutė Punelės upė srauniai į teka į 
Nemuną, jos dešiniajame krante stovi daugiau nei 
šimtmečio Punios bažnvčia. Šventorius apjuostas 

Vakar lijo visą dieną, tai sugrįžusi saulutė ypač 
įver t inama. Smagiai keliaujame per Suvalkijos 
lygumas, Dainavos krašte. Iš pakelės krūmų staiga 

Žmogaus gyvenime pinasi šviesa i r šešėliai , gyvas- kyšteli apie metro ilgumo lazda. Sustojame. Atsisukę mūrine tvora su juodo metalo varteliais. J a m e a u k š t a s 
tingumas ir mirtis. Prieš penke tą m e t ų rugpjūtyje čia žiūrime — vietoj lazdos jau milicininkas. Vairuotojas medinis lietuviškas ornamentais papuoštas kryžius, 
ne per toliausiai nuo plento kviečių l auke sutiko mirt į pasiima dokumentus ir eina „pasišnekėti". Jau H tolo Pagarbinę jį taip, kaip mama mokė. beldžiamės } 
sportininkė - lakūnė brolio d u k t ė L a i m u t ė ir jos in- išgirstame gerai nusiteikusio milicininko balsą: ..kai bažnyčios duris. Užrakintos. Pro bažnyčią vedasi mus 
struktorius. Lūžo sutręšes l ėk tuvo sparnas , t r e n k ė t ik saulelė prašvito, ta i visi skuba, tik skuba viens už keliukas į nušienautą pievą. Už jos iš tolo matome 
kabinon. Ugnimi apsiliejes l ėk tuvas kr i to į nunokusių kitą greičiau". Ir vairuotojas ir milicininkas, padavę medžiais ir krūmais apaugusi Punios piliakalnį, o 
kviečių dirvą. Dabar t en i šaugęs koplytstulpis iš rankas , dingsta kažkur tarp krūmų. Po kiek laiko pievos pakraštyje randame kunigaikščiui Margiriui ir 
sielvartu pripildytos tėvo š i rdies . Tašė. skaptavo grįžta „mūsų gidas". Lyg juokaujame, lyg baramo, kad 
ąžuolą, kol joviršūnė saulute suspindo, kol Rūpintojėlio skubėjo per daug ir išmušė skylę, atėmė taškų. O jis 
paguoda prabilo. Šalimais išaugo liepelė ir ąžuoliukas. s a k o < k a d n e - k a d viskas gerai praėję. Klausė milici-

Atvažiavę į Alytų, gėr imės N e m u n u , jo gilia vaga ™nkas, kur važiuoji, ku r dirbi. Tada r imtai paklausė: 

pilėnams skirtą paminklą. Anapus tiltelio per Punelę 
takut is veda aukštyn. Aukštas ir s ta tus Punios 
piliakalnis. Vaikštinėjame jo viršūnėje, žvelgiam į 
Nemuno kilpą. Tai cia prieš kelis š imtmečius 

su išgraužtais aukštais k ran ta i s , puš imis nusagstytais ..Sakyk, o ar ten būtų mano dukrai vietos? Ar pagelbė- kryžiuočiai puolė mūsų senolius, 
skardžiais. 1919 m. vasario 13 d. a n t Nemuno t i l to t u m J a i darbą gauti" . „Pabandysiu", sakau. Užsirašė 
kovose dėl Lietuvos Nepriklausomybės žuvo 1-oio pulko k a s J a m reikalinga ir pasakė: ..Tai negaišk čia laiko. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. birželio mėn. 16 d. 

KOVOJANTI LIETUVA 
Bendradarbiavimas ir informacija 

STASYS JUZĖNAS 

Nuostabu, o gal ir nedo
vanotina, kad pasaulis nematė 
ar nepelninga buvo matyti, kas 
vyko komunistinėje „idealų ir 
triumfo valstybėje", kol atsirado 
drąsus, reikalo ir sąžinės pri
spaustas vyras, skelbiąs persi
tvarkymo partijos teroro, bai
saus teisinio, ekonominio ir hu
manizmo atsilikimo atgailas. 
Tai sus ikū rė valstybė be 
elementaraus teisinės valstybės 
pamato kerštu viską sunaikinti, 
kas prieš tariamą „proletarų" 
klasę. 

Lietuvos žmonėms buvo atriš
tos burnos ir, kaip žinome, 
žmones šaukė laisvės, tei
singumo, nepriklausomybės, 
šalin genocidas ir 1.1. Net 
valdžiai pajungti partijos žmo
nės nebelaiko mus tėvynės iš
davikais, pabėgusiais su aukso 
maišeliu, o tik su marškiniais 
nuo siaubo, teroro, genocido ar 
sunaikinimo. Tiesa, nėra lengva 
užmiršti blogų žmonių padary
tas skriaudas, žudynes, bet 
tegul „vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi" . Šiandien 
niekas neabejoja, kad išaugo 
privilegijuota klasė beklasinėje 
visuomenėje, skelbdama išnau
dotojų sunaikinimą rusinimo ir 
tautų naikinimo tikslu. 

Prie tų sąlygų reikia vertinti 
Gorbačiovo žmoniškumo supra
timą, bent šiuo matomu laiku 
bandant įgyvendinti minima-
lines normas. Neužmirškime, 
kad pasaulis, o taip pat Vakarų 
didieji yra kurti, akli ir sava
naudiški, nes tiesą sakyti ne 
visada pelninga. Todėl mums 
kad ir politinės pagalbos per 
dmig nesimato-. Belieka bent 
šiuo metu maloniai aiškinti 
savo teises Gorbačiovui, kad ir 
Anglija, Prancūzija, atsisakę 
kolonializmo, ne blogiau, o tik 
sąžiningiau gyvena. Rusija turi 
sąžinės verčiama Rytų-Vakarų 
demilitarizuotoje zonoje atsta
tyti nepriklausomas neutralias 
Pabaltijo valstybes. Rusijai 
užteks, ką ji turi, būti didžiausia 
Europos valstybe, bet koloniza
cijos ir genocido panaikinimas 
padėtų jai įgyti tautų pagarbą, 
pasitikėjimą — tuo pačiu apsi
ginklavimo lenktyniavimas 
sumažėtų ir būtų atpalaiduotos 
sumos žmogaus gerovei. 
Baltiečiai pakankamai atidirbo 
vergais Sibire ir nori iš grobiko 
atsiimti savo žemę, neprašant 
grobiką įkalinti. Geros valios 
vedami sužmoniškėjusia Rusi
ja, galbūt ir būtų galima 
sudaryti Britanijos sukirpimo 
„Commonvvelath" su jos buvu
siom kolonijom. Bet tai labai 
atsargiai diskutuotina, nes 
Sovietai žodžio nelaiko. 

Prie tų aplinkybių mūsų 
paminėtų siekimų įgyven
dinimui, kur mes begyventume 
— tėvynėje ar svetur — būtinas 
bendradarbiavimas ir informa
cija. Bendradarbiavimas apima 
daug sričių: kultūrinis, meninis, 
ekonominis, prekybinis, moksli
nis, kūrybinis, ideologinis, 
politinis ir 1.1. 

Amerika sako, kad jos eko
nominė galybė išaugo tik per 
bendradarbiavimą — jungimąsi 
į didesnius vienetus, atseit, ką 
neįstengi vienas padaryti, dėkis 
su kitais, sudaryk, anot jų, 
kompaniją. Sujungtom rankom 
ir pinigais galima didesnius 
darbus geriau atlikti — tik čia 
reikia gero būdo ir tolerantiš
kos kultūros bei supratimo. 

Kiekviena bendradarbiavimo 
sritis būtina studijų ir išvadų. 
Ne visos šiuo laiku bendradar
biavimo sritys galimos, nes 
Lietuva yra okupuota (neturi 
savo pinigų, kontroliuoja 
Maskva ir t.t.), bet kovojanti. Su 
kovojančia Lietuva dabar jau 

yra pradėtas kultūrinis, me
ninis bendradarbiavimas. 

Nuskambėjo Ratilio senovės 
sutartinių dainų aidai, nudun
dėjo mūsų protėvių šokiai ir 
muzika. Liko mūsų sesių ir 
brolių nuoširdžių šypsenų 
nepamirštamas prisiminimas. 
Dabar lanko mus Lietuvos tele
vizijos radijo ansamblis „Ar
monika". Visa tai džiugina, lyg 
mes gyventume Lietuvoje, o jie 
viešnagėse turi jaustis kaip savo 
namuose. Tai kultūrinis, meni
nis suartėjimas. 

Tiesa, dar tuo bendradarbia
v imu savo tėvynės nuo 
svetimųjų neišlaisvinsim, bet 
leisim vieni kitus pažinti ir įsi
tikinti, kad mes esam tie patys 
su laisvės, teisingumo, 
nepriklausomybės siekimais. 
Tuo pat mes stengiamės jiems 
pinigais padėti, apmokėti kelio
nės išlaidas, už programą ir t.t. 
tuo pačiu stiprinti jų organiza
cijas ne Sovietų Sąjungos 
sąvoka, bet grynai Lietuvos 
kraštui ir žmonėms, kas tik šiuo 
metu yra galima. Visa tai rodo 
gausūs koncerto dalyviai, jų 
entuziazmas, ugningi aplodis
mentai lietuviškai dainai, 
šokiui ir visa kam kitam. 

Tik gaila, kad šioje kultūrinio 
bendradarbiavimo srityje labai 
trūksta būtinos ir visokeriopos 
informacijos, kas kvietė, kiek 
pajamų ir išlaidų padaryta, 
kaip, kam pelnas paskirstytas, 
kas koordinavo iškvietimus.ir 
t.t. Gyvenimas ir patirtis rodo, 
kad reikia vengti nutylėjimų, 
paslapčių, kurios visuomenėje 
sukelia kartais užgaunantį 
apkalbėjimą, nepasitikėjimą, 
neįvertinimą vien dėl stokos 
informacijos. 

Suprantama, mūsų atveju 
galėtų reikštis privati inicia
tyva iškvietimui iš Lietuvos 
kultūrinių vienetų, bet pir
mauti turėtų L. Bendruomenė, 
ar L. Taryba, ar kitos or
ganizacijos, kurios tur i 
valdybas, savo įstatus, reviziją 
ir t.t., arba bent koordinuoti ir 
kooperuoti su privačia inicia
tyva, kuri jokiu būdu neat
leidžiama nuo informacijos ir 
visuomenei apyskaitos. Ratilio 
gastrolėse spėjama, kad apyvar
ta sukosi apie 100,000 dolerių, 
kas nėra mūsų sąlygose mažai, 
bet informacijos be kelių šiek 
tiek davusių žinių (Peters-
burgas Fla., Chicago ir kitų) dar 
iki šio laiko nepasirodė. 

CLASSIFIED GUIDE 

Aš dar neradau nei vieno žmo
gaus, kuris tikrai būtų be Dievo, 
bet daugelį atradau tokių, kurie 
yra be ramybės. 

Friedr. Nietzsche 

SLA 63-jam Seimui Clevelande rengti komitetas. Iš k.: sėdi — E. Bernotienė, ižd. J. Budrienė, 
pirm. A. Pautienius, vicepirm. O. Jokūbaitienė, K. Vaičeliūnienė. Stovi — Z. Dučmanas, Pildomos 
tarybos atst. P. Šūkis. sekr. B. Bernotas. A. Jonaitis, K. Gaižutis, I. Stankus. (Trūksta J. 
Stempužio>. 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 
ANGLIŠKAI KALBANTIEJI 

P A G E R B I A 
PALAIMINTĄJĮ 

MATULAITĮ 

Gegužės 27 d. popietėje Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seselių 
vienuolyne Putname buvo su
ruoštas palaimintojo arkivys
kupo Jurgio Matulaičio pagerbi
mas anglų kalba, nes jau turime 
nemažą skaičių lietuviškos kil
mės amerikiečių, kalbančių tik 
angliškai. Taip pat yra ir ame
rikiečių, kurie žino apie palai
mintąjį ir nori jį pagerbti. 

Pagerbimo programa pradėta 
Juozo Bružo paruoštų filmų 
ištraukų parodymu apie įvykius 
Lietuvoje. Ištraukos iš Kryžių 
kalno, kur jau nėra vietos nau
jiems kryžiams statyti. Ištrau
kos iš palaimintojo Jurgio 
Matulaičio palaikų perkėlimo į 
Marijampolę, ištraukos iš tūks
tantinių minių prie Vilniaus ka
tedros susirinkimo, Gedimino 
kalno pilies bokšte trispalvės 
iškėlimo ir pan. Trumpus paaiš
kinimus apie rodomus dalykus 
angliškai teikė ses. Ona M. Fil
mus žiūrėjo ir Norvvich vys
kupas Daniel P. Reilly. 

Po to 3:30 vai. p.p. buvo šv. 
Mišios vienuolyno koplyčioje. 
Mišias koncelebravo vyskupas 
Daniel P. Reilly su septyniais 
kunigais. Pamoksle kun. V. Cu-
kuras 'angliškai) pateikė labai 
suglaustai palaimintojo Jurgio 
Matulaičio gyvenimo svarbes
nius įvykius, priminė jo pastan
gas kelti besikuriančios Lietu
vos" (po I-mo pas. karo) religinį 
gyvenimą ir artimo meilės pasi
reiškimus ir vykdymą. Lietuvo
je jo inspiruoti darbai ir pasie
kimai pasiliko, nors daugiau 
kaip 40 metų blogis juos slopi
no. Dabar, vėl Lietuvai kelian
tis tapti nepriklausoma, jo dar-

Nuotr. Jono Velykio 

Clevelando žinios 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ AMERIKOJE 

63 ČIASIS SEIMAS 
CLEVELANDE 

Seimas įvyks š.m. birželio 
23-25 dienomis Wickliffe Inn, 
28611 Euclid Avenue, Wickliffe, 
Ohio 44092; telef. (216) 
944-7400. Tai rytinis Clevelan
do priemiestis, maždaug 4 
mylias nuo Lietuvių namų. 
Viešbutis lengvai pasiekiamas, 
(prie pat greitkelio 1-90) turi ir 
limuzino patarnavimą nuo 
Clevelando Hopkins aerodromo 

Dar neužsiregistravę dele
gatai yra prašomi tai skubiai 
atlikti. Kambarių kainos už pa
rą — 34-37 dol., plius mokesčiai. 

Visi Seimo posėdžiai vyks 
Wickliffe Inn. Pradžia penkta
dienį, birželio 23 d., 10 vai. ryto. 
Seimo renginiai vyks Lietuvių 
namuose, 877 East 185th 
Street, Cleveland, Ohio 44119. 

Delegatų susipažinimo vaka
ras įvyks penktadienį, birželio 
23 d., 7 vai. vak. Meninę dalį 
atliks armonikėlės muzikė Irma 
Ibenskienė. Dalyvavimas 10 
dol. asmeniui, o delegatams ir 

ganizavo rekolekcijas Nekalto jų žmonoms (ar vyrams) veltui. 

bai ir siekimai atgaivinami ir 
jau pradeda nešti vaisius. 
Tačiau dabar tie darbai ir 
siekimai yra laiminami iš 
aukštybių paties palaimintojo 
Jurgio Matulaičio. 

Mišių pabaigoje vyskupas D. 
Reilly dėkojo susirinkusiems už 
atvykimą į šį pagerbimą, dėko
jo lietuviams Lietuvoje, kad jie 
išliko stiprūs tikėjime, nes jis tai 
matė prieš Mišias rodomuose fil
muose. Jis linkėjo, kad Lietuva 
greitai taptų nepriklausoma, 
kad būtų pajėgi vykdyti palai
mintojo Jurgio Matulaičio nuro
dytus krikščioniškus siekimus 
ir darbus. Vyskupo kalba priim
ta plojimu. 

Po pamaldų susirinkusieji pa
gerbimui vyko į Matulaičio salę 
čia pat vienuolyno pastate pa
bendrauti ir užkąsti. Sveikinant 
vyskupą asmeniškai, jis kiek
vienam rado malonų žodį, nes 
yra tikrai demokratiškas. 

Juoza f Kriaučiūnas 

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
REKOLEKIJOS 

Lietuvių kunigų vienybė suor-

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the b«»t w«y to save_regularly! 

Paid and 
C o m o o u n d e d 

Ouarter ly 

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
*0t& 
TO KT VOU« 'NCOMt 

Prasidėjimo vienuolyne, Put
nam, Conn., birželio 5-9 dieno
mis. Jose dalyvavo 29 kunigai, 
jų tarpe vysk. P. Baltakis, isto
rikas kun. R. Krasauskas, prel. 
V. Balčiūnas. Daugiausia kuni
gų buvo iš rytinių valstijų, bet 
atvyko ir iš Floridos ir iš Chica-
gos. 

Rekolekcijas pravedė kalėji
muose 21 m. kankintas kun. A. 
Svarinskas. Jo konferencijos 
buvo turiningos, įdomios, gyvai 
perteikiamos. Gausiai papa
sakojo apie religinį gyvenimą 
okupuotoje Lietuvoje bei 
pergyvenimus komunistų lage
riuose ir kalėjimuose. Buvo 
rodoma ir vaizdajuostė iš Lietu
vos. Bendram giedojimui vargo
nais pritarė ses. Teresė. Vie
nuolynas patogus rekolekcijoms. 
Visiems darė mielą įspūdį vie
nuolyno rimtis, susikaupimas 
ir lietuviška nuotaika. Pertrau
komis buvo galima apžiūrėti 
gerai tvarkomą ALKOS muzie
jų, kuris net į Lietuvą knygas 
pasiunčia. Netoliese yra ir Ma-

INSURfO 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 60608 
Patar Kazanauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

Hour*: Mon. Tue. Pr i . 9-4 Thur 9-8 Sat. 9 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 190S 

Pradedant 1988 m. Ilapo* 2 d., kas i#*t«dt«n| 
8:40 Iki 10 v.v. 

p«r WPNA (buv. WOPA stotis) 1480 AM 

Žemė L 
,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • sveikata - motarų pasaulis - sportas - INaratura - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

8:30 v.v. Iki 8:40 V.v. 

Allianca Communications, Inc. 
408 South Oak Porte Avanua, Oak P«rk, IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią (Staiga, p rašome 
paminėti, kad esate arba .norite būt i 
Rimo S t a n k a u * kl i jentais. Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži : 
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUS TAJC — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Oršjąį. 
* 

KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaital Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

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

5953 S. Kedzla A v e . 
Chicago, IL 60629 

Ta i . 438-7878 

NEW BUFFALO — HARBOR COUNTRY 
Beautiful brick ranch peacefully s:tuated i n 
a very exclus*ve ethnic neighborhood on 
Galien River. 3 bedrooms. enclosed Dack 
porch. newly carpeted & decorated Attacri-
ed Garage S81.500.00 

IDEAL LOCATION Walk to town! 2 
bedroom ranch. Fimshed lower level 
w/knotty pine panel l ing Enclosed 
breezevvay. attached garage. Large Lot For 
A Garden. $59,900.00 

MARILYN L. DE VOS 
REAL ESATETE, INC. 

19 N. Whittaker St. 
Naw Buffalo. Ml 49117 
Office: (616)469-2911 

Evenings: (616) 469-2954 

No. 419 — 56 8 Pulaski. Only 52,9001 
3 mieg., kamb. namas; ištisas rūsys; 20 
pėdų salonas; puikus pirkinys už tokią že
mą kainą! Skambinkite dabar: 436-8600. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
bink i te te le fonu . Mūsų pardavė ja i 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 & 436-8000 

HELP VVANTED 

. . 

Factory Experienced people needėd for the 
following positions: • Job Shop Machinist 
• Tool Steel Heat Treater • Panagraph 
Engraver • EDM Operator. Basic English 
necessary. Top vvages and benefits. 

Call Barnia 
312-375-6601 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
pirmam a.: apšildomas. Dirban
tiems, be vaikų ir be gyvuliukų. 
Brighton Pk. apyl. 

Tel. 847-4571 

VICINITY 57TH & ST. LOUIS 
3 bdrms , appliances mcluded with heat 
No children and no pets Security deposit 
required- S450 per month. 

737-4710 after 5 pm 
Please respond m English 

Banketas vyks šeštadienį, 
birželio 24 d., 8 vai. vak.; kok
teiliai 7 vai. v. Banketo metu 
kalbės visuomenininkas dr. 
Algirdas Budreckis, meninę dalį 
atliks muzikės Onos Mikulskie
nės vadovaujamas LTM Čiurlio
nio ansamblio kanklininkų 
kvintetas. Šokiams gros orkest
ras. Bilietai — 20 dol. asmeniui. 
Bilietai gaunami pas O. Jokū-
baitienę - tel. (216) 481-7161, 
arba P. Šukį - tel. (216) 
382-4941. Banketo metu bus 
švenčiamos Joninės, pagerbiant 
visus Jonus ir Jonės. Dele
gatams bus parūpintas tran
sportas nuo viešbučio į Lietuvių 
namus ir atgal. 

Seimo renginio komitetas 

tulaičio namai, kur globojama 
apie šimtas lietuvių senelių. 
Kunigai turėjo pasitarimus 
lietuvių sielovados klausimais. 
Rekolekcijas tvarkė seselių ka
pelionas kun. dr. V. Cukuras. 

Juoz. Pr. 

£ L E K T R O S ^ 
ĮVEDIMA* — PATAISYMAI 

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

055-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

UPHOLSTERERS 
Excellent opportunity. Fine old world 
custom upholstery vvorkroom looking for ex-
penenced upholsterers. eutters & cushion 
makers who take pnde m their vvork. Good 
benefits & working conditions. Contact: 

- / 1 PARENTEAU STUOIOS 
2 3 0 W. Huron St. Chgo, IL 

312-337-8015 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 

šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 
ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. įrišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

WeDo 
COMVERSION 

vaizdajuosčių IŠ IR Į 
PAL, SECAM, NTSC 

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

/&&& (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 



PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS SU 

NEMAŽA STAIGMENA 

* z. 

...•. 

Kelias savaites per Bend
ruomenės Balso radijo pro
gramas buvo pranešinėjama, 
kad birželio 4 d. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje bus Lietuvių 
Bendruomenės visuotinis susi
rinkimas, kuriame sužinosime 
nemažai pasikeitimų. Tuo buvo 
sužadintas žmonių smalsumas. 
Greičiausia dėl tos priežasties j 
susirinkimą atsilankė žymiai 
daugiau žmonių negu kitais 
metais. 

Ilgame detaliai parašytame ir 
perskaitytame Onos Kreivė
nienės protokole susirinkusiems 
buvo priminta plati ankstesnių 
metų LB veikla. Teresė Ge
čienė, ilgametė apylinkės pirmi
ninkė, suminėjusi visus 
valdybos narius, išreiškė jiems 
nuoširdžią padėką už gražų 
bendradarbiavimą. Tie pirmi
ninkei nemažai padėjusieji buvo 
V. Volertas, A. Mašalaitienė, L. 
Kučas, J. Dantienė, dr. J. Meš
kauskas, R. Stirbys. Be jų, 
valdybai dar talkino J. Stir
bienė, V. Krėvės lituanistinės 
mokyklos vedėja, R. Baraitė, P. 
Daunoras, M. Sušinskienė, G. 
Dragūnas. Padėka buvo pa
reikšta ir B. Vaškaičiui už 
renginių aprašymą spaudoje. 
Tęsdama toliau pranešimą, 
Gečienė suminėjo valdybos 
atliktus darbus nuo praėjusių 
metų balandžio 10 d. iki susi
rinkimo datos. 

Paminėta Molotova-Rib-
bentropo protokolų pasirašymo 
sukaktis .Juodojo kaspino" die
na. Ta proga „The Philadelphia 
Inąuirer" dienraštyje buvo iš
gautas labai geras vedamasis. 
Siaubingojo birželio proga suor
ganizuotas vainiko padėjimas 
prie JAV laisvės varpo su 
tautybių atstovų kalbomis. 
Sėkmingai pravestas rugsėjo 
švietimo vajus. Rudenį buvo su
ruoštas „Volungės" koncertas. 
Keli valdybos nariai dalyvavo 
Pietryčių apygardos suvažia
vime. Buvo suruoštos litera
tūrinės popietės-vakaronės su S. 
Geda ir K. Saja. 

Suorganizuotas pokalbis su A. 
Degučiu. Visi trys iš Lietuvos 
atvykę svečiai buvo suvesti su 
„The Philadelphia Inąuirer" 
žurnalistais. O išdava buvo: 
vasario 5-6 dienomis pasirodė 
du ilgi su nuotraukomis straips
niai. Vienas jų lietė Vilniaus ar
kikatedros grąžinimą, o kitas — 
pasikeitimus Lietuvoje. Ori
ginalioje formoje praėjo Vasario 
16 minėjimas. Jame mūsų dra
mos būrelio nariai skaitė 
Dantienės parašytą montažą 

} „Lietuva, tu ir čia gyva". 
Pagrindinis kalbėtojas buvo St. 
Lozoraitis, Lietuvos atstovas 
Washingtone. Vinco Kudirkos 
ir „Varpo" 100 m. minėjime 
paskaitą skaitė dr. V. Maciūnas, 
o dramos būrelio aktoriai — jo 
raštų ištraukas ir eilėraščius. 
Šis renginys buvo įrašytas ir 
„American Poetry" kalendo
riuje, kurio amerikiečių tarpe 
buvo išplatinta daugelis tūks
tančių egzempliorių. Pradėta 
leisti anglų kalba biuletenis 
„Labas". Jo redaktoriai yra J. 
Meškauskas ir A. Mašalaitienė. 
Sėkmingai pravesti rinkimai į 
XII LB tarybą. Su labai dideliu 
pasisekimu praėjo „Ratilio" 
koncertas. Turbūt Amerikoje 
bus nedaugelis LB apylinkių, 
kurios savo darbais galėtų 
lygintis su Philadelphijos. 

L. Kučo, valdybos iždininko, 
pranešimas buvo labai trumpas, 
nes jo tekstas anksčiau buvo iš
dalintas susirinkimo dalyviams. 
Per veiklos metus turėta 20,178 
dol. pajamų ir 15,920 dol. išlai
dų. Šiuo metu kasoje yra 4,258 
dol. Bendruomenės Balso radijo 
programų koordinatorė Dantie
nė pareiškė, kad jau treji metai, 
kai ji vadovauja programų pa-
ruošėjų ir perdavėjų grupei. 
Darbas vyksta labai malonioj 
atmosferoj. Finansinė radijo 

valandėlės padėtis šiuo metu 
gana gera. Tačiau ateitis gana 
miglota. Ką tik skelbimus nu
traukė Liberty bankas. Už juos 
per metus turėta 2,250 dol. 
pajamų. Susirinkime nutarta 
apeliuoti į banką, prašant, kad 
skelbimai būtų atnaujinti . 
Priešingu atveju l ietuviai 
taupytojai bus įtakojami savo 
santaupas perkelti į k i tus 
bankus. 

G. Dragūnas, Bendruomenės 
balso reikalų vedėjas, painfor
mavo, kad per veiklos metus 
turėta 11,465 dol. pajamų ir 
7,580 dol. išlaidų. Dabar kaso
je yra 3,885 dol. 

LB „Bendruomenės balso", 
šeštadieninės mokyklos pini
gines apyskaitas patikrino revi
zijos komisija. O. Kreivėnienės 
perskaitytame akte konsta
tuoja, kad visur atskaitomybė 
vedama labai gerai. 

Lituanist inės mokyklos 
vedėja J. Stirbienė pareiškė, 
kad šiuo metu tur i 21 mokinį. 
Lyginant su praėjusiais metais, 
padidėjo dviem. Ji tikisi, kad 
toks pat skaičius bus ir atei
nančiais metais . Suruošė 
Kalėdų eglutę su vaidinimėliu, 
vaikai turėjo pokalbį su iš Lie
tuvos atvykusiu Degučiu ir Bui-
vidavičium. Pastebėjo, kad atei
nančiais mokslo metais ji iš 
vedėjos pareigų pasitraukia. 
Mokykloje liks dirbti kaip 
mokytoja. 

Prisiartinus valdybos rinki
mams, paaiškėjo „didžioji pa
slaptis". Gečienė pareiškė, kad 
ji, V. Volertas ir M. Sušinskie
nė iš valdybos pasitraukia. Į jų 
vietą reikia išrinkti kitus. Į 
naują valdybą sutiko įeiti Vid
mantas ir Raimunda Rukšiai. 
Trečią trūkstamą narį susi
rinkimas įgaliojo kooptuoti nau-
jąją valdybą. Juo ne kaip 
pirmininkė, bet kaip konsul
tantė gal sutiks būti Gečienė. 

Teresės Gečienės pasitrau
kimas iš pirmininkės pareigų 
buvo sutiktas su gailesčiu. Ji 
daugiau kaip 10 m. nuoširdžiai 
darbavosi LB valdybose — 
paskutinius devynerius metus 
buvo pirmininkė. Turbūt iš pri
gimties būdama visuomeni
ninke, labai greitai apie save 
subūrė pradžioje vidurinės, o 
vėliau ir jaunosios kartos 
žmones. Netrukus ryšius užmez
gė su buvusiu Philadelphijos 
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A.tA. 
ALBERTUI SUŠINSKUI 

mirus, jo žmonai IRENAI, vaikams KĘSTUČIUI, 
DANUTEI, ALBERTUI ir jų šeimoms reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir liūdime kartu. 

Laimutė ir Romas Rupinskai 
Rima ir Algis Tamošiūnai 

Pasiruošę pamaldoms Vilniaus katedros aikštėje. 

arkivyskupu kard. John Krol, 
televizijų, radijo stočių, didžiųjų 
mūsų miesto laikraščių darbuo
tojais. J ų pagalba daugelis 
mūsų tautos opių reikalų plačiai 
buvo išgarsinta amerikiečių 
visuomenėje. 

Gečienės laimėjimus lydėjo jos 
didelė tolerancija įvairių pažiū
rų žmonėms, besąlyginis pasi
aukojimas tautiniams reika
lams, aukšta inteligencija (iš 
profesijos yra pedagogė) ir Dievo 
jai nepagailėtas grožis. 

Kontrolės komisijoj pasiliko 
tie patys asmenys: A. Gailiušis, 
O. Kreivėnienė ir F. Andriūnas. 
Susir inkimui pirmininkavo 
Alg. Gečys, o sekretoriavo O. 
Kreivėnienė. Buvo jaudinantis 
momentas, kai, jam pasibaigus, 
sustojusi salė ilgais, triukš
mingais plojimais Teresei 
Gečienei reiškė nuoširdžią 
padėką už atliktus darbus. Jos 
skruostais riedėjo džiaugsmo 
ašaros. Turbūt pirmas atvejis 
Philadelphijos lietuvių istorijoj, 
kad viet iniam visuomenės 
veikėjui būtų sukeltos tokios 
ovacijos. Norisi manyti, kad per 
ilgus metus Gečienės subran
dinti bendruomenininkai jos 
darbą su didelu pasisekimu tęs 
ir toliau. Tuo mūsų kolonija ir 
vėl pagrįstai galės didžiuotis. 

Po oficialiosios dalies sekė 
Vytauto Volerto pranešimas 
apie Lietuvą, kurioje jis 
neseniai lankėsi. 

Bronius Vaškaitis 

PREMIJA VĖŽIO 
SPECIALISTUI 

BYLA DĖL 
BANGINIŲ 

Hematologijos profesoriui dr. Chicagoje gyvyulių globos 
J. D. Rowley, iš Chicagos draugija iškėlė bylą akva-
universiteto paskirta General r iumui, re ika laudami , kad 
Motors vėžio ligos tyrimų nepirktų banginių iš japonų 
premija. žvejų, nes jie žudo banginius. 

Vienam iš JAV Lietuvių Bendruomenės kūrėjų 

A.tA. 
ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo sūnui, JAV LB 
Krašto valdybos nariui, kun. ANTANUI SAU
LAIČIUI, S.J., dukrai MARIJAI ir visiems artimie
siems. 

JAV LB Krašto valdyba 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

staigiai mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame jo tėvus 
ELENĄ ir PAULIŲ, šeimą, gimines ir artimuosius. 

Eugenijaus ir Mikalojaus 
Ivanauskų šeimos 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Dabar galime pasiųsti siuntinius su pilnai apmokėtu 
muitu ir apmokėtomis visomis kitomis išlaidomis, kaip buvo 
daroma iki 1984 m. Leidžiamųjų siųsti daiktų sąrašas yra pla
tesnis, kiekiai didesni ir muitas mažesnis. 

Siūlome praktišką, naudingą ir pageidaujamą siuntinį 
1989/1: 

Sportinis kostiumas, „Adidas" arba „Puma" firmos, 
sportiniai vyriški arba moteriški žymiųjų firmų batai, puošni 
bliuskutė, išeiginiai marškiniai, 500 kavos (instant), 2 sv. įvai
raus tualetinio muilo, teleskopinis lietsargis, vyriška arba 
moteriška striukė. Siuntinio kaina $400. 

Taip pat parduodame prekes ir Viniaus užsienio valiu
tos parduotuvėje „Merkurius" kur klijento nurodytas asmuo, 
gali pats pasirinkti, ko pageidauja ir kada jis nori. 

(Auto-mašinos, šaldytuvai, mezgimo mašinos, televizijos 
aparatai, video, stereo magnetofonai ir kt.) 

Suteikiame praktišką patarimą sudarant testamentus, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu PAVELDĖ
TOJUI BŪDU. 

BaKic Storas A Co. 
Z. Juras 

11 London Lana, Bromlay. Kant, BR1 4HB. England. 
Tat. 01-46O-25M. 

Tik per Angliją pigiau ir greičiau! 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
BARBORAI KRIPKAUSKIENEI 

mirus, jos dukrai LAIMAI ir žentui PETRUI ŽEMAI
ČIUI, jų šeimai ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime 

Detroito ir Windsoro Lietuviu 
Fronto Bičiuliai 

A.tA. 
ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus, Pasaulio Lietuvių Centro Tarybos narį kun. 
ANTANĄ SAULAITĮ, SJ, ir gimines užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Pasaulio Lietuvių Centro 
Taryba ir Valdyba 

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 Hermitage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

mirus, reiškiame užuojautą jo vaikams, tėveliams ir 
seseriai. 

Remigijus ir Vilija Sužiedėliui 
Vacys ir Viktorija Sauliai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAC.IR SŪNUS 

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

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

A.tA. 
JONUI PETRAUSKUI 

mirus, žmonai dantų gyd. LIUDMILAI, dukterims 
MARIJAI ir LENAI su šeimomis, visiems giminėms 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. Jungiamės 
j paskutinį, šioje žemėje „sudie" ir meldžiame 
Aukščiausiojo Jums stiprybės. 

Lietuvių Dantų Gydytojų sąjunga 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Brangiai Motinai 

A.tA. 
BARBORAI STANKAITIENEI 

mirus, dukteris VLADE PARGAUSKIENE su šeima, 
DANUTE STANKAITYTE, ONĄ ir JUOZĄ BAU
ŽIUS ir sūnų LIUDĄ STANKAITI su šeima nuošir
džiai užjaučiame. 

Sofija Diamentienė 
Dana ir Jonas Butkai 
Irena ir Algis Mickūnai 
Juozas Diamentis su šeima 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
Cicero , I l l inois 

Te le fonas - 652-1003 

Sally Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero I l l i no i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 i 
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x Dr. I rena Lange. Cali-
fornia State universiteto pro
fesore, šiuo metu lankosi su 
savo studentais prekybos įstai
gose Europoje. Ji atsiuntė svei
kinimus redakcijai iš Romos. 
Lanko įvairias prekybos įstai
gas ir organizacijas Italijoje, 
Anglijoje, Vokietijoje, Belgijoje, 
Austrijoie, Luksemburge ir kt. 
Labai dėkingi visi jos pažįstami 
ir draugai už sveikinimus. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos priešseiminis susirinkimas 
bus pirmadienį, birželio 19 d., 
7:30 vai. Nekalto Prasidėjimo 
parapi jos mokyklos salėje 
Brighton Parke. Distrikto ritu
alo vadovė Ann Marie Kassel 
suteiks pirmo ir antro laipsnio 
žymenis. 

x Marytė ir Linas Marčiai, 
gyvenantys Hickory Hil ls , 
birželio 7 d. susilaukė antros 
dukrelės Liucijos Aldonos. 
Naujagime džiaugiasi jaunieji 
tėvai, trejų metų sesutė Lidija 
ir seneliai Valentinas ir Aldona 
Marčiai, Edvardas ir Anelė 
Pociai. 

x Arūnas Pabedinskas pa
pasakos savo įspūdžius iš šių 
metų Nepriklausomybės minė
jimo šventės Lietuvoje mokslei
vių a te i t in inkų stovykloje 
Dainavoje. 

x Lietuvos Vyčių 76-tojo 
seimo vakarienė bus Martini-
que restorano pokylių salėje 
rugpjūčio 5 d., sekmadienį, 6:30 
vai. vak. Martinique restoranas 
yra Evergreen Parke. Bilietus 
galima įsigyti pas komiteto 
narius ir taip pat pas Julie 
Zakarką tel. 434-7785 arba 
Jerry Mack tel. 927-1233. 

x Stasys Dalius, Hamilton, 
Kanada, buvo atvykęs į Chica-
gą, lankė savo gimines, ta pro
ga aplankė , ,Draugo" ad
ministraciją ir tarėsi dėl jo 
parašytos ir spausdinamos 
knygos ,.Svečiose šalyse'* 
reikalu. Knygą leidžia Lietu
viškos knygos klubas, ji pasi
rodys dar šiais metais. S. Dalius 
yra lietuviškos spaudos bendra
darbis, knygos autor ius 
„Palmių pavėsy", kelionės įspū
džiai po Karibų jūra ir Vidurinę 
Ameriką, kuri buvo išleista Lie
tuvių enciklopedijos leidyklos 
1971 m. ir greit buvo išparduo
ta. 

x Ala Simmons iš Chicago, 
111.. ..Draugą" parėmė 25 dol. 
auka. Joseph E. Jacobus, Fair 
Lawn, N.J., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 15 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Video, s tereo, siuvimo 
m a š i n a s i r v a i s t u s siun-
čiame į Lietuvą. Prekes prista
tome per UPS į kitus JAV mies
tus. Sudaromi iškvietimai, 
siunčiame kargo. R o m a s -
Pukštys .Transpak, 2655 W. 
69th St.. Chicago, IL 60629. 
Darbo valandos: 12-6 v. p.p. 
k a s d i e n , a r b a s u s i t a r u s . 
Tel.312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 
x Vitalis Lember tas , poeto 

Prano Lemberto sūnus su 
žmona Danute, operos DUX 
MAGNUS išvykai ir plokštelei 
aukojo 100 dol. Poetiškas ačiū! 

(sk) 

x Minint „Varpo" šimtmetį 
ir spaudos draudimo (1864-1904) 
panaikinimo 85 metų sukaktis, 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre ruošiama plačios apim
ties lietuvių draudžiamosios 
spaudos (laikraščių bei knygų) 
vaizdinė dokumentinė paroda. 
Ji bus atidaryta birželio 23 d., 
penktadienį, 7 vai. vakaro, 
uždaroma birželio 25 d. Parodos 
ruošėjas Bronius Kviklys pa
teiks kelis šimtus įdomių ekspo
natų. Visuomenė kviečiama pa
rodą aplankyti. 

x „Sou thwes t News-He-
rald" birželio 15 d. laidoje apra
šo Motinos Marijos Kaupaitės 
beatifikacijos įžanginį posėdį 
birželio 12 d. Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos patalpose. 
Paminėtas vienuolijos įstei
gimas ir suminėti paskirti bylai 
vesti pareigūnai, kuriems vado
vauja vysk. Alfred Abramovvicz, 
Chicagos arkivyskupijos aug
ziliaras. Straipsnis papuoštas 
nuotrauka, daryta, kai kard. J. 
Bernardin. Chicagos arki
vyskupas, pasirašo pareigūnų 
paskyrimo dokumentą. 

x „Chicago Tribūne" birže 
lio 14 d. laidoje aprašomas Geor
ge Macht, kuris yra pasižymėjęs 
kulinarijoje. Jis yra lietuvis, o 
jo žmona — kinietė, bet abu 
mėgsta lietuviškus valgius ir 
juos patiekia savo svečiams. 

x Sv. Kryžiaus ligoninė pri
mena, kad artritis nėra iš
gydoma liga, bet gal ima 
palengvinti jos kančias ir 
padarinius. Dėlto ligoninė turi 
artrito gydymo skyrių, kuris 
sumažina kančias, prailgina 
gyvenimą, kad a r t r i t i s 
neapimtų viso kūno. Norint 
gydytis reikia iš anksto pasi
skambinti darbo dienomis tarp 
7:30 ir 4 vai. tel. 471-5550. Pri
imami tik ateinantieji pacien
tai. 

x G. Ambrozaitienė. Ka-
lamazoo, Mich.. dažnai užsisako 
įvairių leidinių ir prideda auka. 
Šį kartą taip pat užsisakė kūčių 
plotkelių, kalendorių ir pa
aukojo 16.55 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x Lietuvių Festivalio pro
ga, penktadienį, birželio 23 d. ir 
šeštadienį, birželio 24 d. šoksim 
ir uliavosim Playhouse klube. 
Kviečiame visus: jaunus ir 
senus, aukštus, žemus ir šiaip 
sau pagyvenusius pasisvečiuoti 
pas savuosius. PLAYHOUSE, 
2515 W. Lithuanian Plaza 
Court. Chicago, tel. 476-9763. 

(sk> 

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos šių metų abiturientai. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PABALTIEČIŲ 

DEMONSTRACIJOS 
CHICAGOJE 

Minėdami Pabaltijo laisvės 
dieną ir prisimindami trėmimus 
l ietuviai , latviai ir estai 
surengė birželio 14 d. demonst
racijas Chicagos miesto centre 
Daley aikštėje. Didžiausia 
grupė buvo lietuvių. Daugelis 
moterų tautiniais drabužiais. 
Nešė stambų plakatą anglų 
kalba — Laisvės Lietuvai. 

Visoms demonstracijoms va
dovavo Liet. Bendruomenės vi-
durvakarių apygardos pirm. B. 
Vindašienė, bet buvo susirinkę 
visų srovių lietuviai vieningai. 
Kiek prieš dvyliktą visų trijų 
tautybių eisena su tautinėmis ir 
JAV vėliavomis patraukė prie 
laisvę simbolizuojančios nuola
tinės liepsnos. Čia buvo padėtas 
vainikas. B. Vindašienė per 
garsintuvą priminė dienos 
prasmę, paprašė susikaupti pa
gerbiant mirusiųjų išvežtųjų 
atminimą su sukalbėjo maldą 

x Dana Mi tk ienė , Los 
Angeles, Cal., „Draugo" 
bendradarbė, garbės prenume-
ratorė. pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 25 dol. dienraščio 
palaikymui, 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir vieną 
eilėraštį, skirtą „Draugui", 
kurio pirmas posmas skamba: 
„Mielas ,Drauge', jau Aštuonios 
dešimt, bet tu jaunas visada! 
Ant savų pečių išnešęs laiko ne
gandas"... Nuoširdus ačiū už 
viską. 

x J . Bacevičius, Toronto, 
Kanada, Silvia Foti, Chicago, 
111., Pranas Paulauskas, 
Seminole, Fla., Petras Marčiu-
kaitis, Dearborn Hts., Mich., 
Alvyde Eitutis-Martin, Rola, 
Mo., Jonas Venckus, Coventry, 
R.L, kiekvienas pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su 10 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

už juos. Tada visa eisena pa
traukė į pietus, prie federalinių 
Dirksen rūmų. Eidami gatve 
šaukė laisvės šūkius, pa
brėždami ir palankumą Ameri
kai. 

Kadangi aikštė prie valdžios 
rūmų buvo statybų užimta, tai 
visi susimetė į Dirksen rūmų 
apatinę salę. Čia kiekvienos 
tautybės atstovai pasakė 
kalbas, išsakydami savo tautos 
vergijos skausmą. Estų kalbėjo 
Gildą Karu, latvių R. Kalunds, 
lietuvių — B. Vindašienė. Estė 
V. Saar paskaitė jungtinę JAV 
kongreso rezoliuciją, pasmer
kiančią okupaciją ir skelbiančią 
Pabaltijo laisvės dieną. Rezoliu
cijos tekstą dalino vienas estų 
studentas. 

Gubernatoriaus įstaigos tar
nautoja jugoslave D. Simonovic 
perskaitė Illinois guberna
toriaus proklamaciją, skelbian
čią Pabaltijo valstybių laisvės 
dieną ir raginančią gyventojus 
paremti Pabaltiečių siekimus. 
Priimta rezoliucija, kuria at
kreipiamas dėmesys į Lietuvos, 
Latvijos i r Estijos laisvės 
siekimus, laisvo apsisprendimo 
teisę. Pasisakoma prieš 
Maskvos kolonizaciją, reika
laujama iš Pabaltijo išvesti 
Maskvos policiją, pabrėžiamas 
reikalas panaikinti Stalino-Hit-
lerio slaptą sutartį ir grąžinti 
laisvę Lietuvai, Latvijai, Estijai, 
kreipiamasi į JAV prezidentą ir 
Valstybės sekretorių, prašant 
veikti ta kryptimi. B. Vinda
šienė priminė, kad ši diena yra 
JAV vėliavos pagerbimo diena. 
Sugiedotas JAV himnas, po to 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnai. Demonstracija baigta 
maldingai sugiedant „God Bless 
America". 

Demonstracijose dalyvavo 
apie 500 žmonių. Gaila, kad 
aikštė prie valdžios rūmų buvo 
statybininkų užimta, tai 
Dirksen salėje viskas vyko tik 
savųjų — pabaltiečių tarpe. 

Šalia įvairių grupių lietuvių, 
buvo matyt ir šiek tiek 
studentų. Buvo pora LB 
autobusų vežti lietuvius į 
demonstraciją. Vieną autobusą 
dar buvo pasisamdę latviai. 
Demonstracijos praėjo ryžtingai, 
amerikiečiams pabrėžiant 
pabaltiečių laisvės siekimus. 

Juoz. Pr. 

SUDIEV MOKYKLA -
SVEIKA, VASARA 

Gegužės 21 d. Maironio litu
anistinė mokykla užbaigė 
mokslo metus. Mokyklos 
direktorė Trinkūnienė padėkojo 
už visų pagalbą mokyklos rei
kaluose, palinkėjo mokiniams ir 
mokytojams smagių vasaros 
atostogų ir pakvietė mokytojas 
įteikti dovanas geriausiems mo
kiniams. 

laukia Pedgoginis lituanistikos 
institutas. Mokytojų vardu at
sisveikinimo žodį tarė Janina 
Mozoliauskienė, palinkėdama 
sėkmės ateities keliuose. Abitu
r ientų vardu atsisveikino 
Viktorija Žvinakytė, Kristina 
Liaugaudaitė ir Julia Krump-
lytė. Jų žodyje vingiavo mintis, 
kad mokykla nebuvo lankyta 
veltui, kad iš jos išsinešamą 
tvirta plyta lietuvybės pamatui 
išlaikyti. Abiturientams buvo 
įteikti baigimo pažymėjimai bei 
dovanos — asmeniški portretai 
ir garsinės juostelės su „Ratilio" 
ir „Rondo" muzika. Kiekvieną 
iš jų pasveikino S. Baras, Lie
tuvių Fondo vardu, R. Doman-
skis, valdybos pirmininkas, 
kun. L. Zaremba, mokyklos ka
pelionas, A. Trinkūnas, buvusi 
direktorė A. Gasnerienė-And-
riulienė, buvęs direktorius R. 
Mačiulis, mokytojos Janina Mo-
zoliauskienė;Dana Dutton, Yo-
landa Mockaitienė ir Rūta Kon
čienė. 

Išleistas gražus mokyklos lei
dinėlis su Juliaus Keblinsko 
pieštu viršeliu, vaizduojančiu 
naująjį pastatą. Piešiniai, raši
niai ir eilėraščiai — tai vis įdėto 
darbo rezultatai. Ypač buvo 
įdomus 7 skyriaus projektas 
apie persikėlimą į naują pasta
tą. Apklausinėjimas parodė, kad 
daugumas mokinių patenkinti 
naujomis patalpomis, nors dar 
norėtų įvairių pagerinimų. Lei
dinėlio gale patalpintos kiek
vieno skyriaus nuotraukos su 
savo mokytojomis ir vykusios 
mokytojų karikatūros. 

Planuota gegužinė lauke dėl 
nakt inio lietaus nepavyko, 
tačiau ir viduje atostoginė nuo
taika nebuvo sugadinta, ypa
tingai po dešrelių ir ledų... 

Abiturientams linkime sėk
mės jų tolimesniame gyvenime, 
o visų kitų, pailsėjusių per va
sarą, laukiame sugrįžtant 
rudenį. Dėl informacijų apie mo
kyklą skambinti direktorei 
Laimai Tr inkūnienei te l . 
257-5220. 

Sniegą Masiulienė 

x „Lietuvos 
gegužinėje šį 

x Jaunųjų dailininkų pa
roda, kurioje dalyvauja Jūris 
Čiurlionis, Susana Juknaitė , 
Daiva Karužaitė. Jonė Karužai-
tė-Arsenault. Andrius Stankus, 
Rasa Sutkutė ir Gabija Žyman
taitė atidaroma penktadienį, 
birželio 16 d. 7:30 v.v. Čiurlio
nio galerioje. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui reikalin
gas studentas.-ė vasaros dar
bams. Turi mokėti lietuviu ir 
anglų kalbas. Kreiptis darbo 
dienomis nuo 9 v.r. iki 5 v. p.p. 
Tel. 471-3900,3001 W. 59th St., 
Chicago. 

(sk) 

x Greit parduodu vienus ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
6.«>-6169. 

(sk) 

x Peteris Berzinš ieško savo 
močiutės Marijos Jacevičienės 
giminių. Marija anksčiau gyve
no 629 W. 16 St.. Chicago Tu
rintieji žinių rašykite: P. Bėr-
žinš, Dzirnavu iela 119-dz 27, 
Riga 226011. Latvia, USSR. 

(sk) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

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

(sk) 

Aidų" radijo 
sekmadienį, 

birželio 18 d. 12 vai. Šaulių 
salėje programą atliks Lie
tuvos teatro aktorė Apolonija 
Steponavičienė. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

(sk) 

x Istorinei DUX MAGNUS 
išvykai į Lietuvą ir plokštelei 
aukojo: 50 dol. — dr. Juozas ir 
Agnė Kižiai, dr. Linas ir Rima 
Sidriai. Lietuviškas ačiū! 

(sk) 

x Liet. T a u r a g ė s klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1989 m. birželio 25 
d. 2 vai. p.p. Šaulių namuose. 
Visi klubo nariai kviečiami 
dalvvauti. Klubo valdyba. 

(sk) 

x Romas Pūkštys praneša, 
kad jam iki liepos 1 d. būnant 
Lietuvoje, Transpak įstaiga 

1 veikia kasdien — video, stereo, 
vaistai, iškvietimai, kargo į Lie
tuvą. Darbo vai.: 12-6 v. p.p. 
kasdien, arba susitarus. Tel. 
312-436-7772, 2655 W. 69th St.. 
Chicago, 111. 60629. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Nijolės Raišienės namuo
se Lietuvos Dukterų draugijos 
narės susirinko marginti lietu
viškais ornamentais Velykų 
margučius. Margyti mokė Irena 
Morkūnienė, kuri tame mene 
turi ilgą patirtį. 

— Tautinių šokių grupė 
„Lietutis" susilaukė didelio 
pasisekimo Latvių šokių šven
tėje Seattle, Wash., balandžio 22 
d. Jis pasirodė su trimis lietu
viškais šokiais. Balandžio 29 d. 
„Lietutis" pasirodė Worldfest 
tautiniame festivalyje, kuris 
buvo Northgate parduotuvių 
centre. Vaikučių šokių grupė 
atstovavo vaikų parade, 
rankose nešdami balionus su žo
džiu „Lithuania". 

Lietuvos Vyčių banketo vadovai — 
banketas bus Martiniąue restorano 
pokylių salėje. Iš kairės: Maria 
Rudienė ir Algirdas Brazis. 

Mokyt. Janina Mozoliauskienė taria 
žodį abiturientams Lemonte. 

Šiais metais mokykla išleido 
devynis abiturientus — Jennifer 
Antanaitytė, Lina Damušytė, 
Jul ius Keblinskas, Ju l ia 
Krumplytė, Kristina Liaugau
daitė, Daiva Maurukai tė , 
Romas Mockaitis, Kristina 
Valinskaitė ir Viktorija 
Žvinakytė. Ne vieno iš jų jau 

Abituriente Kristina I.iauk'audaite priima 
iš mokyt. J. Mozoliauskienės. 

įtu.uv.^'mf^ mokyki Į ) . I / \ i t n i i m a 

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
POBŪVIS 

Birželio 8 d. 1 vai. p.p. Šaulių 
salėn susirinko maždaug pusan
tro šimto Chicagoje gyvenančių 
lietuvių pensininkų išklausyti 
valdybos pranešimų, savo tarpe 
pabendrauti, pasiklausyti kun. 
A. Saulaičio, SJ, pokalbio apie 
Pietų Amerikos lietuvius bei 
pasižiūrėti jo rodomų skaidrių. 

Pirm. St. Vanagūnas, pasvei
kinęs susirinkusius narius, 
trumpai pasidalino mintimis 
mūsų sąjungos narių einamai
siais reikalais. Pasidžiaugė, kad 
nuo prieš porą mėnesių įvykusio 
narių visuotinio susirinkimo, 
niekas iš narių tarpo amžinybėn 
nebegrįžtamai neiškeliavo, 
palinkėjo to ir ateičiai. 

Plojimais patvirtinti ir pa
sveikinti naujai įstojusieji pilna
teisiai nariai: Petras Valaitis, 
Liuda Jilek, Emilija ir Povilas 
Kantai, Elena ir Vladas Paliu-
lioniai ir Kazys Aižinas. 

Gerai su Pietų Amerikos lie
tuviais ir jų jaunimu 
susipažinęs kun. A. Saulaitis 
plačiau papasakojo apie tuos 
kraštus ir parodė daug įdomių 
skaidrių. Daugiausia lietuvių 
gyvena Brazilijoje. Dauguma 
jų iš Lietuvos išvyko Ar
gentinon ir Urugvajun 
1926-1929 m., Kolumbijon ir 
Venecuelon 1947-1949 m. Lie
tuvos nepriklausomybės laikais 
tuose kraštuose veikė Lietuvos 
konsulatai, buvo statomos 
mokyklos, siunčiami mokytojai, 
pastoraciniam darbui atvyk
davo kunigai ir tokiu būdu buvo 
palaikoma lietuvybė. Dabar 
lietuvybės išlaikymu rūpinasi 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene. Jaunimo sąjunga. 
Siunčiami kultūrininkai, moky
tojai, vadovai, apsigyvena 
kunigai. Ten vyksta Pasaulio 
l ietuvių kongresai , Pietų 
Amerikos lietuvių kongresai. 

jaunimo suvažiavimai, stovyk
los, studijos. 

Tautinių šokių grupės daly
vauja Tautinių šokių šventėse. 
Skaidrių pagalba susirinkusieji 
lyg kartu keliavo stebėdami 
prieš akis prabėgančius vaizdus; 
Buenes Aires, Sao Paulo, 
Montevideo didmiesčius ir kitas 
vietoves, lietuvių s ta ty tus 
kryžius ir bažnytėles, žmonių, 
ypač jaunimo tautiniais rūbais 
pasipuošusias grupes. Regėjo 
Brazilijos, Urugvajaus, Argen
tinos gamtos vaizdus, vijokliais 
apaugusius miškus, didžiulius 
medžius, tropikinius augalus. 

Buvo labai įdomu, laikas greit 
prabėgo. Pirm. St. Vanagūnas 
nuoširdžiai kun. A. Saulaičiui 
padėkojo, o susirinkusieji savo 
padėką išreiškė aplodismentais. 
Už 5 dol. įėjimo auką visi daly
viai buvo pavaišinti šiltu mais
tu, pyragaičiais ir kavute. Pa
gerbiant nenuilstamas mūsų po
būvių šeimininkes ir jų vadovę, 
pirmininkas visų vardu tarė 
padėkos žodį. Štai tos darbščio
sios bitelės — šeimininkės 
vadovė Eleonora Paketurienė ir 
jos talkininkės Janina Skama, 
Marija Strungienė, Stasė 
Palekienė, Marija Zurlienė, Ona 
Žilionienė, Salomėja Januš
kienė, Marija Šeduikienė, Mari
ja Barienė, Emilija Kantienė ir 
Barbora Strumskienė. 

Marijos Strungienės su talki
ninkais buvo pravesti suauko 
tų dovanų laimėjimai. Dovanų 
stalas ištuštėjo, o susirinkusieji, 
maloniai laiką praleidę, 
patenkinti išsiskirstė. 

L. K. 

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. 




