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'Tęsinys) 

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

Pareiškimai ir protestai 
Jų Ekscelencijoms Lietuvos 
vyskupams, vyskupijų 
valdytojams, Kunigų 
Seminarijos vadovybei Panevėžio vyskupijos kunigų 

Pareiškimas 
Mums visiems rūpi kunigų 

paruošimas, nes nuo jo pri
klauso Dievo Bažnyčios ateitis, 
tikinčiųjų aukšta moralė, Tėvy
nės dvasinis veidas. Tat patei
kiame šiuo klausimu kai kurias 
mintis bei pasiūlymus: 

1. Mes norėtume, kad Ordina
rai įpareigotų visus kunigus 
rimčiau katekizuoti vaikus, 
besiruošiančius priimti šventus 
Sakramentus, ne vien tikrinant 
ir duodant leidimą, bet ir 
įvedant juos į religinį gyvenimą. 
Tegul jau tada kunigai rūpes
tingai atrenka religingų šeimų 
berniukus ir per eilę metų 
padeda j iems susiformuoti 
pašaukimą kunigystei. Tuo 
būdu padidės pašaukimų 

skaičius ir jų kokybė. 
2. Reikėtų, kad Ordinarai 

įpareigotų kunigus, rašančius 
charakteristikas stojantiems į 
Kunigų seminariją jaunuo
liams, visapusiškai, teisingai ir 
pilnai nušviesti kandidato po
linkius, motyvus, dorybes, gabu
mus, socialumą, charakterį. 
Reikėtų, kad galutiniame at
rinkime priimant kandidatus 
dalyvautų kunigų seminarijos 
atstovai, Ordinarai, konsulto-
riai ir charakteristikas rašę 
kunigai. Kandidato priėmimą 
turėtų nulemti ne kas kita, o tik 
kandidato tinkamumas, duome
nimis pagrįsta viltis, kad jis 
ateityje bus geras kunigas. 

(Bus daugiau) 

Pasiūlė atleisti 6 Politbiuro narius 
Maskva. — Sovietų sostinės 

delegatas Boris Jeltsinas vis ne
nustoja savo populiarumo. Kai 
vyko naujojo Kongreso sesija, jis 
pertraukų metu vis būdavo ap
suptas kitų delegatų iš visų 
respublikų. Jis ir dabar, kai 
pasirodo gatvėje, yra nuolat 
žmonių klausinėjamas. Nese
niai jis pasakė žurnalistams, jog 
jis manąs, kad „draugas Gorba
čiovas truputį nervuojasi apie 
mane, taip, aš manau, jog jis 
mano, kad aš noriu jo vietos". 

Jeltsinas, kuriam jau 58 
metai, neturįs noro užimti Gor
bačiovo pozicijos kaip preziden
to ir partijos vado „dabar". Bet 
jis viešai kritikuoja jį už tas jo 
programas, kurios paliekamos 
nepabaigtos. Jis taip pat sako, 
kad suėmimas galios veda į dik
tatūrą ir atsiskyrimą nuo žmo
nių. Komentatoriai jį laiko 
vieninteliu tokiu žmogumi 
sovietų istorijoje, kuris reika
lauja radikalių reformų. „Apie 
jį renkasi žmonės, kaip apie 
magnetą, įskaitant ir tuos, 
kurie jį kritikuoja", sako estė 
delegatė Marju Lauristen. 
Tačiau ji mano, kad jis stokoja 
Gorbačiovo vadovavimo žymių. 

Pašalinti 6 narius 
Jeltsinas atsisakė pasiūlymų 

kandidatuoti į Gorbačiovo padė
jėjo postą, bet jis sutiko būti 
statybos reikalų komiteto 
vadovu. Jis sako, jog žmonės 
prarandą pasitikėjimą peres-
troika ir jei kitais metais nebus 
pagerėjimo, tai Gorbačiovas ne
bebusiąs toks populiarus. Jeltsi
nas papasakojo užsienio žurna
listams, jog iš 12 Politbiuro 
narių šeši turėtų būti pašalinti. 
Valdančiajame Politbiure J. Li-
gačiovas, buvęs KGB vadas V. 
Cebrikovas, Ukrainos partijos 
vadas V. Ščerbitskis, partijos 
ideologas V. Medvedevas, Rusi
jos respublikos prezidentas V. 
Vorotnikovas ir Gynybos in
dustrijos ilgametis vadovas L. 
Zaikovas turėtų būti pašalinti, 
nes jie nepajėgią eiti su gyve
nimu. 

J o pasiūlymai 
Jeltsino platforma iš esmės 

esanti gorbačiovistinė su griežtų 
įstatymų įvedimu. Bet jis eina 

dar toliau už Gorbačiovą: jis 
nori įvesti žemės ūkių nuosa
vybę, kad būtų leista veikti 
kitoms partijoms, kad krašto 
prezidentas būtų renkamas visų 
gyventojų ir kad būtų priimtas 
Konstitucijos papildymas, jog 
išrinktieji delegatai turi didesnę 
galią už Komunistų partiją. Jis 
siūlo, kad sovietai sulaikytų 
erdvių programos išlaidas 5 ar 
7 metams, kad liktų daugiau 
pinigų maistui, namams ir kas
dieninėms prekėms. 

Kalbėdamas apie Gorbačiovą, 
Jeltsinas pasakė, jog jis nuo pat 
savo pirmosios dienos tvirtai 
paėmė valdžią į savo rankas. 
Jeltsinas pats yra buvęs Polit
biure. Jis dar pasakė, kad veikia 
tautinė rusų grupė „Pamyat", 
kuri daro įtakos visai Maskvos 
politikai. 

Už tai atleistas 
Žurnalistai primena, jog, kai 

Gorbačiovas paskyrė Jeltsiną 
Maskvos partijos vadu, tai jis 
tuoj leido rašyti uždraustas 
žinias „Maskovskaja Pravda" 
apie praeities klaidas. Jis reika
lavo, kad Maskvos partiečiai va
žinėtų į darbą savo priemonė
mis. Tada jis apkaltino, kad 
Ligačiovas trukdo jo reformoms 
sostinėje. Vėliau jis buvo at
leistas iš Politbiuro ir tuo pačiu 
ir iš Maskvos partijos vado pa
reigų. Rinkimus į Liaudies 
deputatų kongresą iš Maskvos 
miesto jis laimėjo 90% balsų. 

Taikus susirinkimas 
Vilnius. - (SIA), Birželio 13 

d. prie Centro Komiteto rūmų 
įvyko žurnalo „Katalikų pasau
lis" organizuotas taikus piketas. 
Redakcijos vardu į susirinkusius 
kreipėsi kunigas V. Aliulis. Jis 
išdėstė varganą žurnalo leidy
bos padėtį. Į piketą atvyko val
džios atstovas iš spaudos 
komiteto Pranas Damjonaitis ir 
pažadėjo, kad susidariusi 
padėtis bus taisoma. J i s 
pažymėjo, kad Lietuva gamina 
popieriaus du kartus daugiau, 
negu sunaudoja. Kad žurnalo 
„Katalikų pasaulis" leidyba 
vyktų sklandžiai, reikalinga 
pasiekti, kad žurnalas būtų 
prenumeruojamas. 

Ko nepasiekė caras, 
pasieks Gorbačiovas 

Kol kas Iranas nesikalba su Vakarais 

Kolonizatoriai, l auk iš Pabalt i jo! 
Tai vienas vaizdas iš demonstracijų Lietuvoje, kur žmonės Vilniuje reikalauja, kad Sovietų Sąjunga 
atšauktu savo kariuomene iš Pabaltijo respublikų ir sugražintų joms nepriklausomybe, kurias 
ult imatumais ir kariuomenės pagalba okupavo. __ . - — « « - - ™ , ... 

Nuotrauka (SIA) Andriaus Petruleviciaus 

Lietuvos ateitis — 
pačioje Lietuvoje 

Vilnius . — Kai Lietuvos 
delegatai sugrįžo iš Maskvos, 
tai birželio 11 d. buvo jų 
sutikimas Vingio parke. Juos 
žmonės sutiko su plojimais ir 
net gėlėmis, nes jie daugeliu 
atvejų puikiai gynė Lietuvos 
reikalus. Ne vienas jų pasakė 
ilgesnį a r trumpesnį žodį. Štai 
ką t ame susitikime kalbėjo 
delegatas Mečys Laurinkus. 

Laurinkaus žodis 
„Demokratija, užgimusi Vi

durž iemio jū ros base ine , 
įs išaknijusi ir suklestėjusi 
Vakarų Europoje ir jau nebesu
grąžinamai tapusi viso pasaulio 
likimu dar kartą bando įsiveržti 
už Kremliaus sienų. Gal tai 
paskutinis bandymas, paskuti
niai mūšiai, po kurių bendrieji 
žmonių reikalai, demokratinės 
struktūros nusvers įtampą gim
dantį chaosą, amorfiškumą, am
bicijas ir imperinį pasipūtimą, 
blogį, kurie žmogų ir visuome-
ne veda į nuopuolį. Žinoma, tai 
gerokai pavėlavęs bandymas, 
maža vilties, bet krikščionio 
pareiga verčia ieškoti mažiau
sios galimybės plėsti gėrio te
ritoriją pasaulyje. 

Blogis yra užkrečiamas ir 
plinta dideliu greičiu, gėris 
visada reikalauja individualių 
pastangų ir pasiaukojimo: Lie
tuva, tapusi blogio siautėjimo 
auka, dabar stovi kovos už de
mokratiją ir žmogiškumą pir
mose eilėse. Ir kovojame mes 
žmonijos istorijoje žinomu, bet 
įtikinamu būdu. Jėga įtraukti į 
imperijos sudėtį, naikinti ir 
alinti mes stengiamės demokra
tiją atgaivinti ir įtvirtinti savo 
namuose, kovojame už nepri
klausomą Lietuvos valstybę, už 
monopoliją Lietuvos reikalus 
tvarkyti Lietuvos piliečiams. Iš 
pirmo žvilgsnio lyg tai ego
istinės pastangos iš tikrųjų 
verčia apie savo garbę, orumą, 
s t a t u s ą galvoti ir k i tas 
respublikas. 

Paklusini dauguma 
Tuo mes įsitikinome suvažia

vime, nors jame ir dominavo 
agresyviai nusiteikusi paklusni 
dauguma. Nepriklausomų vals
tybių grūdas jau mestas, ir ne 
ant kelio. Kas atidžiai stebėjo 
suvažiavimo eigą, tas tikriau

siai pastebėjo ir kitką, būtent — 
jog Lietuvos atei.is turi spręstis 
pačioje Lietuvoje Lietuvos atei
tis priklausys m.o mūsų pozici
jos tvirtumo, ka bėjimo aišku
mo, principingo ra© ir sugebėji
mu laiku pasipriešinti. Mūsų 
teises ginančių įstatymų 
leidimas — mūsų rankose, ir 
delsti negalima. Daug kas pri
klausys ir nuo Jūsų, rinkėjai, 
pasitikėjimo. Leiskite mums pa
tiems rinktis taktiką kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Mums yra reikalingas t ik 
rezultatas. 

Už ją, už nepriklausomą 
Suvažiavimo metu mes įsiti

kinome, ką reiškia juridinė 
kompetencija, ką reiškia aiškiai 
formuluoti savo poziciją ir pa
reikšti ją tinkamu metu. Poli
tikoje, kaip ir mene, negalima 
viename kūrinyje išsakyti viską 
iš karto. Išvykdami mes gavome 
daug patarimu. Jau per rinki
mus mes girdėjome abejonių ir 
nuogąstavimų. Tai žymiai ge
riau, negu abejingumas. Pro
gramą, savo strategiją ir tak
tiką turi ne tiktai Sąjūdis. Savo 
programas kuria ir besisteigian
čios partijos. Partijos yra pilie
tinės visuomenės produktas. Pi
lietinė visuomenė dar tik for-

Mečys Laurinkus. Sąjūdžio Tarybos 
narys, Lietuvos delegatas. Vilniaus 
universiteto dėstytojas, stalinizmo 
nusikaltimams tirti komisijos narys, 
yra gimęs traukinyje, pakeliui j 
Komijos tremti 

muojasi. Anksčiau ar vėliau at
skiri sluoksniai suras jų inte-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amer ika ir Sovietų 
Sąjunga pranešė, kad pirmą 
kartą susitarė pasikeisti tarp
tautinių klausimų specialistais 
ir diplomatais. Susitarimą 
pasirašė Sovietų Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas ir 
Amerikos universitetų atstovai, 
kuriuose yra dėstomas diploma
tams reikalingas kursas. 

— Maskvoje „Tasso" agen
tūra praneša, jog Gorbačiovas 
paskelbė, kad tuoj pat 
atidaroma traukinio linija į 
Iraną ir dujų vamzdžiai iš Irano 
į Sovietų Sąjungą. 

— Irano parlamento vadas 
Hashemi Rafsanjani pasakė, jog 
jis dar tik 24 valandos kaip yra 
Maskvoje, bet jaučiasi kaip na
muose. Sovietų ir Irano aukštie
ji pareigūnai baigia paruošti 
pasirašymui ir kitų sutarčių 
tekstus. Rafsanjani pakvietė 
Gorbačiovą atvykti į Iraną. 

— Maskvoje AP agentūra 
praneša, jog tautiniai neramu
mai Sovietų centrinėje Azijoje 
Kazakstano respublikoje išsiplė
tė į dar du miestus. Suimta 41 
asmuo, kuriems tuoj pa t 
užvestos teisme bylos. 

— Kinijos komunistai dar 
sušaudė 7 studentus, kurie 
dalyvavo protesto demosntraci-
jose ir reikalavo įvesti demokra
tiją. Iš viso jau sušaudyta 18 
žmonių. 

— Fuldoje prisipažino Ame
rikos kareivis Michael Peri, 
kuris buvo laikoams pavyzdžiu 
kitiems kareiviams, kad šnipi
nėjo Rytų Vokietijai, perduoda
mas slaptas gynybos žinias. 

resus ginančias idėjas vienoje ar 
kitoje partijoje. Norėdami 
sėkmingai spręsti Lietuvos 
likimo klausimus, turime turėti 
visą spektrą aiškių ir nedvi
prasmiškų koncepcijų. Daugelį 
poblemų galime spręsti kole
gialiai. Sąjūdis nori kartu tar
tis ir su Laisvės Lyga, ir su 
Demokratų partija, ir su Social
demokratų partija, ir su Krikš
čionių demokratų partija. 

Lozungus, obalsius, koncepci
jas ir programas mes kuriame 
ne Maskvai, ne užsieniui, o sau 
patiems. Nes už mus pačius 
niekas kitas mūsų gyvenimo ne
nugyvens. 

Ir pabaigai galiu tik pasakyti: 
žinoma, už ją, už laisvą, už ne
priklausomą! 

Maskva. — Po ajatolos Cho-
meini mirties, vienas žymiausių 
Irano politinių vadų yra 
Hashemi Rafsanjani, kuris šiuo 
metu lankosi Rusijoje ir veda 
pasitarimus su Sovietų prez. M. 
Gorbačiovu. 

„Tasso'' žinių agentūra sako, 
jog Gorbačiovas pasakė Rafsan
jani, kad, „nežiūrint praeityje 
santykių šiurkštumo tarp abiejų 
valstybių, šiuo metu negali būti 
ir nebus mūsų politikoje dabar 
to, kas trukdytų Irano intere
sams". Jis sakė: „Mes esame 
pasiruošę eiti pirmyn tiek toli, 
kiek Iranas yra pasiruošęs eiti 
prie mūsų". 

Pranešama, jog Irano parla
mento pirmininkas Rafsanjani 
turi atsivežęs susitarimams 
sąrašą tarp abiejų kraštų. Į tai 
įeina pasaulinis nusiginklavi
mas, užsienio karinės pajėgos 
Indijos vandenyne, Afganistano 
neutralumas ir jų tautinio apsis
prendimo reikalas ir kiti klau
simai, kurie gali abu kraštus 
suvesti geresniam bendradar
biavimui. 

Keičiasi politika 
Rafsanjani, prieš išvykdamas 

iš Teherano, pareiškė viltį, kad 
šis jo vizitas pradės „naują 
skyrių Irano-Sovietų ryšiuose ir 
to regiono istorijoje", pranešė 
tada Irano respublikos žinių 
agentūra. Rafsanjani yra 
vyriausias Irano politikas, kuris 
pirmas vizituoja Maskvą nuo 
1979 metų, kai įvyko vadinama 
Islamo revoliucija. Sovietai jį 
priėmė kaip Irano valstybės 
galvą. 

Vidurinių Rytų diplomatai 
sako, jog, jei Rafsanjani 
savanoriškai keliauja į užsienį 
tuo metu, kai tebevyksta ofi
cialus gedulas mirus ajatolai 
Chomeini, yra jo politinio 
pasitikėjimo ženklas. Kitą 
mėnesį, mano diplomatai, jis 
bus išrinktas Irano prezidentu, 
ir taps dominuojančia politine 
figūra. Ryšiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Irano, kurie turi 
bendrą 1,400 mylių sieną, buvo 
nutrūkę, kai Kremlius palaikė 
karo metu Iraką ir siuntė jam 
ginklus prieš Iraną ir kai 
Sovietai 1980 m. įvedė savo 
karines pajėgas į Afganistaną. 

Be nuolaidų Vakarams 
Ajatolos Chomeini paveldė

tojų geri ryšiai su Sovietų 
Sąjunga reiškia, kad Iranas 
baigia savo diplomatinę izolia
ciją, nedarydamas jokių nuo
laidų Vakarams. Irano ryšiai su 

daugeliu Vakarų kraštų vyriau
sybėmis nebus pagerinti tol, kol 
nebus atšauktas Chomeini pa
skelbtas sprendimas nužudyti 
britų rašytoją Salman Rushdie 
ir kol nebus išleisti teroristų 
pagrobti vakariečiai Libane. 

Kremlius visada turi ir turėjo 
gyvybinės reikšmės interesus 
tos srities regione politiniais ir 
ekonominiais išskaičiavimais. 
Ryšiai su Iranu aprūpins Mask
vą išėjimu į Indijos vandenyną. 
Be to, sovietams rūpi ir islamiš
kos fundamentalistų įtakos 
plitimas per sieną iš Irano į 
sovietų respublikas centrinėje 
Azijoje, kurios daugiausia yra 
musulmoniškos. 

Pasirašė sutartis 
Chomeinio užsienio politikos 

šūkis buvo: „Nei su Rytais, nei 
su Vakarais". Jis savo testa
mente nurodė, kad ir Sovietų 
Sąjunga yra „šėtoniška jėga" ir 
islamo priešas. Bet testamentas 
buvęs parašytas 1987 metais, o 
mirdamas ajatola pareiškęs 
savo pageidavimą, kad būtų 
geresni ryšiai su Maskva, 
pasakė Rafsanjani. 

Teherano radijas pranešė, kad 
Rafsanjani jau pasirašė kelias 
ekonomines sutartis su Gorba
čiovu, pagal kurias sovietai 
pastatys jėgaines ir užtvankas 
Irane, o Iranas parduos natūra
lias dujas Sovietų Sąjungai. 

— Šiandien Ravinijoje prasi
deda 54-sis muzikos festivalio 
sezonas, kuris baigsis rugsėjo 3 
d. Šį vakarą bus atlikta Verdi 
kūrinys „Reųuiem" — gedulin
gos mišios. Diriguoja Metro
politan Operos dirigentas James 
Levine. Dalyvauja solistai And-
rea Gruber, Tatiana Troyanos. 
Neil Shicoff ir Samuel Ramey. 
Chicagos Simfonijos chorą pa
ruošė Margaret Hillis. Ravini-
ja yra Chicagos Simfoninio or
kestro vasaros koncertų vieta. 

— Batieji rūmai prisipažino, 
kad Busho vyriausybė, kuri 
norėjo padėti Cambodijos 
laisvės kovotojams, nesugebėjo 
įtikinti Kongreso vadų, kad 
Amerika teiktų karinę paramą 
kovojantiems už Cambodijos 
išlaisvinimą iš komunistu. 

Vakarų parama 
sustabdys reformas 
Londonas. Reuterio prane

šimu, žmogaus teisių kovotojas 
A. Sacharovas patarė Vaka
rams būti labai atsargiems su 
teikiama parama Sovietų Są
jungai, kadangi Gorbačiovas dėl 
to nebedarys pažadėtų reformų 
ir stiprinsis tik kariškai. Tei
kiama parama tik pratęs esamą 
sistemą ir daugiau įtvirtins 
diktatūrą Nobelio laureatas 
pasakė, jog „mūsų kraštas yra 
vienintelė belikusi kolonialinė 
valstybė pasaulyje". Jis taip pat 
pasakė, jog ..Vakarams gali 
atrodyti, kad padeda sovietams, 
tačiau tai patarnaus tik reformų 
nevykdymui". Tautiniai reika
lai irgi nebandomi išrišti konsti
tuciniu būdu. Kariuomenė liko 
po suvažiavimo nepaliesta. 
KGB taip pat. Sovietai turėtų 
pasekti Britanijos pavyzdžiu, 
kuri savo kolonijoms suteikė ne
priklausomybę. Bet kai jis buvo 
paklaustas, ar Latvijai, Lietuvai 
ir Estijai turėtų būti suteikta 
nepriklausomybė, tai Sacharo
vas atsakė: „Yra pavojinga 
duoti jiems daugiau laisvės, 
bet tą laisvę paneigti, yra 
taip pat pavojinga". Taip Sa
charovas kalbėjo Sussex ir Ox-
fordo universitetuose, kurie jam 
suteikė garbės doktoratus. 

KALENDORIUS 
Birželio 23 d: Zenonas, Arvy

das, Vanda. Agripina Vaida. 
Birželio 24 d.: Jonas Krikš

tytojas. Simplicijus. Budytė, Ei-
viltė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 86 1.. nak

tį 64 1. 
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/ P O R T O APŽVALGA 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ 
SUTIKIMAS NEW YORKE 

IR CHICAGOJE 
keletas amerikiečių kviestų 
svečių. 

Po to Lietuvos jachtos p lauks 
į Seacliff jachtklubą, ku r bus 
pastatytos, o t ame klube bus 
p . iėmimas. Birželio 25, sekm.. 
Lietuvių Kul tūros Židinyje bus 
iškilmingas priėmimas. 

Pra le idę porą dienų New 
Yorke. Lietuvos buriuotojai 
trečiadienio rytą, pajudės vienos 
dienos viešnagei Clevelande, o 
birželio 30 d. — penktadienio 
vakare (apie 6-7 vai.) juos prie 
J a u n i m o c e n t r o p a s i t i k s 
Chicagos Priėmimo komitetas ir 
lietuvių visuomenė. Jaunimo 
centro kavinėje bus t rumpas 
susipažinimas ir išskirstymas 
nakvynei . Šeštadienį, liepos 1 
d.. J aun imo centro didžiojoje 
sa lė je bus of ic ia lus pa-
gerb imas-vakar ienė su pro
grama ir šokiais. Šiuo metu 
bėra likę tik keli stalai, kuriuos 
dar gal ima rezervuoti kreipian-

Jachtos „Lietuva" įgula prie -savo jachtos Klaipėdos uoste. 

LIETUVA KVIEČIA ĮIV-TAS 
PLS ŽAIDYNES 

Ignas Miniotas . Kauno ..Audros 
p i tonas . 

ka 

Kelias dienas anksčiau, negu 
buvo numatyta , viena po kitos 
, ,Audra", . ,Lietuva", ir ..Dailė" 
pasiekė Amerikos krantus San-
dy Hook prieplaukoje. New 
Jersey valstijoje. Juos pasitiko 
New Yorko priėmimo komiteto 
p i rmininkas Pranas Gvildys ir 
New Jersey lietuvių atstovai 
Vida Anton ir Vytautas Pau
lius. Iki šeštadienio jachtas pri
g l a u d ė A t l a n t o High land 
jachtklubas , o buriuotojus Ne\v 
Jersey lietuviai. 

Osvaldas Kubiliūnas, jachtos ..Lietu
va" kapitonas. 

Šeštadieni , birželio 24 d. 
oficialiam sutikimui visos t rys 

Žvaigždras Drėma, Vilniaus ..Dailės" 
kapitonas. 

tis į L. Kupcikevičių, telef. 
434-9766. Sekmadienį, liepos 2 
d. ry te pamaldos J ė z u i t ų 
koplyčioje, vainiko padėjimas 
bei užkandžiai Jaunimo centro 
kavinėje. Liepos 3 d. Chicagos 
lietuviai buriuotojai su savo sep
tyn iomis jachtomis parodys 
j iems Chicagą iš Michigano 

jachtos kar tu pakels bures New ežero pusės, o vakare — JAV-ių 
Yorko l ink. Pr ie Laisvės sta
tulos j a s pasi t iks gaisrinės 
laivas, švirkšdamas vandens 
vaivorykštes, būrys lietuvių ir 
amerikiečių jachtų, pasipuošusių 
Lietuvos trispalvėmis ir kelei
vinis laivas su keliais šimtais 
žiūrovų. Šis paradas atplauks į 
Seaport uostą, kur, specialiai 
įruoštoje platformoje, juos svei
kins iš Venecuelos atvykęs 
PLB vicepirmininkas Vytautas 
Dambrava. konsulas Simutis, 
New Yorko LB-nės atstovai ir 

t a u t i n ė s šventės i švakarės . 
Liepos 4 d. Lietuvos buriuotojai 
aplankys — Union Pier. kur bus 
Karaičių svečiai. Liepos 5 d. 
a t s i sve ik in imas su Lietuvos 
buriuotojais Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Liepos 6 d. kelionė atgal į New 
Yorką. iš kur liepos 8 d. trys 
Lietuvos jachtos su naujomis 
įgulomis išskleis bures Klaipė
dos link; o atplaukusios įgulos 
skris atgal lėktuvu. 

V. G. 

Australijos, Š. Amerikos ir 
Lietuvos sporto vadovai per III-
s ias PLS žaidynes Adelaidėje 
nutarė, kad IV-tos PLS žaidynės 
vyks Lietuvoje 1991 metais. Šis 
nutar imas labai entuziastingai 
buvo priimtas Australijos ir Š. 
Amerikos sporto vadovybių ir 
sportininkų, o Lietuvoje sukėlė 
didžiulį džiaugsmą ir užsi
degimą. Daugelis miestų pa
geidauja, kad bent nedidelė 
dalis žaidynių vyktų jų mieste. 
Organizacinis ra tas j au sukasi, 
vyksta pas i tar imai , planuo
jama, ieškoma idėjų, patarimų. 
Iniciatyva nuo pa t pradžios 
priklausė Lietuvos Tautiniam 
Olimpiniam komitetui. 

Nutarta, kad t as komitetas, 
kar tu su Lietuvos valstybiniu 
sporto komitetu bei „Tėviškės" 
draugija bus IV-tųjų žaidynių 
atsakingi organizatoriai. Iš šių 
vienetų bus sudarytas specialus 
organizacinis komitetas su 17 
atskirų komisijų. Tos komisijos 
a t s tovaus a t sk i roms sporto 
šakoms,ir jų skaičius, be abejo, 
keisis. 

Nutarta, kad žaidynių prin
cipas bus dalyvavimas, o ne 
r e k o r d i n ė s p a s e k m ė s a r 
laimėjimai. Lietuvos sportinin
kams reikės dalyvauti atranki
nėse varžybose, kur ios bus 
vykdomos 1990 metais, atskirų 
sporto federacijų n u s t a t y t a 
tvarka. Lietuvos sportininkai 
galės dalyvauti vienoje indi
vidualinėje ir vienoje koman
dinėje rungtyje. 

Užsienio lietuvių sportininkus 
deleguos sportinės ir visuomeni
nės organizacijos. Galės daly
vauti ir nepriklausantieji jokiai 
organizacijai, reikės tik užsi
registruoti ir gaut i priėmimo 
patvirtinimą. Kelionės išlaidas 
į abi puses a p m o k a dele
guojančios organizacijos, arba 
patys sportininkai. 

Varžybų p r o g r a m o j e numa
tyta: krepšinis, t inkl inis , fut
bolas, beisbolas, rankinis , plau
kimas, lengvoji a t let ika, dvi

račiai, stalo ir lauko tenisas, 
golfas, šachmatai, boksas, jojimo 

d. ir pa s i r a šy t a s ža idynių 
programų komisijos vadovo pro
fesoriaus Juozo Šliažo. Jį gavo 
šalies sporto federacijos, užsie
nio sporto ir visuomeninės orga
nizacijos, o taip pa t ir LB-ių bei 
PLJS-gos kraš tų valdybos. 

sportas, badmintonas, biliardas Laukiami pasiūlymai ir pagei-
ir aviacijos sporto šakos. Kai 
kuriose šakose varžybos numa
tomos jaunių ir senjorų klasėse. 
Ši programa, be abejo, dar 
gerokai keisis ir priklausys nuo 
užsienio dalyvių pageidavimų. 
Svečių pageidavimas — šeimi
ninkams įstatymas, kaip rašo 
Olimpinio komiteto žurnalistė 
Roma Griniūtė. 

Tikimasi , kad su sporti
ninkais vyks ir nemažai turis
tų. Planuojama ir juos užimti, 
organizuojant tokias varžybas, 
kaip virvės traukimą, žuva-
vimą, grybavimą ir pan. 

Oficialus kvietimas-projektas 
buvo išsiųstas š.m. gegužės 10 

davimai; juos siųsti:LTOK, IV 
PLSŽ Programų komisi ja i , 
Žemaitės 6, Vilnius - 232675. 
Taip pat laukiamas ir apytikris 
a tvyks tanč ių s p o r t i n i n k ų 
skaičius, kad būtų įmanoma 
sutelkti pakankamai lėšų pra
gyvenimo išlaidoms padengti. 

ŠALFAS cen t ro v a l d y b a 
birželio 8 d. posėdyje šį kvie-
timą-projektą jau svarstė. J au 
išsiuntinėtos visiems klubams 
šio kvietimo-projekto kopijos su 
kvietimu tuoj pareikšti savo 
siūlymus bei pageidavimus, o 
taip pat numatomą dalyvių ar 
vykstančių skaičių. 

Nėra abejonės ir patyrimas iš 

Futbolo rungtynių stebėtojas L. Jurai t i s k lausia „Lituanicos"' komandos 
vadovą G. Bielskų, kairėje. ..Kas darosi su komanda?" Stebi valdybos na 

F. K. ..LituaniCH vyrų komanda Vadovas G. Bielskus dešinoje 
Nuotr. Ed . S u l a i č i o 

rys ir korespondentas J o n a s Juška . 

Futbolas Chicagoje 

„PEGASUS" 
NUGALĖJO 

„LITHS" 
Ką Pegasus, graikų mitolo

ginis, sparnuotas žirgas, poetų 
mūzos pasirinktas dievaičiu, 
turi bendro su futbolu? Matyt 
ką nors turi, kad nauja iš įvai
rių tautybių suorganizuota 
Chicagos komanda, su būstine 
Deerfield priemiestyje, pasi
vadino „Pegasus" vardu ir, 
įstojusi į Metro lygą, pradėjo 
spardyti visas pirmos divizijos 
komandas. Praėjusį sekmadienį 
neaplenkė ir „Liths" komandos, 
įspirdama ir jai net 5 įvarčius. 
„L" teįstengė atsilyginti tik 
H e n r y Jen igo , j r . , ga rbės 
įvarčiu. 

Visą pirmąjį puslaikį „Liths" 
vyrai sužaidė, kaip lygus su ly
giu, ir puslaikį baigė 0:0. Ant
rojo puslaikio jau pačioje pra
džioje , , P e g a s u s " surado 
mūsiškių silpnąją vietą. Būda
mi žingsniu greitesni, indivi
dualiais prasiveržimais, kelių 
minučių laikotarpyje, jie visiš
kai sudraskė ,.L" gynybą, kuri 
ir šį kartą buvo be stipriausių 
ramsčių — Phil ir Mark Jenigo. 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-1610O0) 

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 Lithuanian 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 rr^žinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams Vi metų 3 men. 
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. N'esunaudotu 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. 

III-jų žaidynių jau parodė, kad 
dvejus me tus iš anks to tiksles
nį skaičių duoti ne įmanoma. 
Cen t ro valdyba t ik pageidauja, 
kad klubai savo susirinkimuose 
ap ta r tų kokiose komandinėse ir 
individualinėse sporto šakose jie 
galė tų dalyvaut i i r duotų tų 
entuzias tų , a r bent galvojančių 
vykt i , apyt ikr į skaičių. 

K i e k v i e n u a t v e j u k l u b ų 
valdybos t u r i šį re ikalą jau pra

dėti judint i , pradėti planuoti ir 
organizuoti. Pradėti galvoti apie 
lėšų telkimą, sekti New Yorko 
LAK pavyzdžiu, kur is jau ati
darė banko sąskaitą kelionei į 
Lietuvą. 

V. G. 
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Nuotr. Ed. Sulaičio 

Be jų, netenka nė svajoti apie 
geresnį pasirodymą prieš t ikrą 
komandą, kokia yra „Pegasus". 
Ji turi jaunus, t ikrai norinčius 
futbolą žaisti disciplinuotus žai
dėjus. Savo sekcijoje, raudo
nojoje, iš 8 žaistų rungtynių, t ik 
1 sužaidė lygiomis prieš ukrai
niečių „Wings". Turi 15 taškų 
ir 34:3 įvarčių santykį — geriau
sią visoje lygoje. Dar tu r i žaisti 
vienas rungtynes. 

„Liths" komanda pavasario 
rato rungtynes jau baigė. Iš 9 
rungtynių 5 laimėjo, 2 sužaidė 
lygiomis ir 2 pralaimėjo. Įvarčių 
santykis 23-12. Paskutinysis 
pralaimėjimas gana skaudus ir 
įspėjantis, kad reikia pasi
tempti. Futbolas — ne golfas. 

Kelintoje vietoje savo sekcijo
je, mėlynojoje, atsistos „Li ths" , 
dar neaišku. Tik aišku, kad 
nebus pirmoje. Teks pasivyti.. . 
Ir tai įmanoma, jei geriausių 
gynikų kojos sugis ir sustiprės. 

J. J . 

TURNYRAS LEMONTE 

F. K. „Lituanica" rengia fut
bolo turnyrą Lemonte, Lietuvių 
centre, liepos 30 d., sekmadienį. 
Jame rungtyniaus jaunių, vete
ranų ir vyrų komandos. 

J . J . 
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Ateitį nulems 

ETINĖS VERTYBĖS 
Vis dažniau plačiojoje spaudo

je kyla viešosios moralės-etikos 
klausimai — įmonių atsakomy
bė neteršti gamtos, politinių va
dovų atsakomybė teisingai at
stovauti juos išrinkusių balsuo
tojų, o juos paperkančiųjų, inte
resus, jų atsakomybė net asme
ninį moralinį lygį išlaikyti. Ma
tant kaip jaunesniosios kartos 
gabūs finansininkai, pagauti 
nelegaliai manipuliavę biržą 
nerodo jokio gailesčio, išskyrus 
dėl to, kad buvo pagauti, prade
dama rimčiau žiūrėti į reikalą 
etikos kursus padaryti privalo
mus aukštojo mokslo instituci
jose ne vien humanitarinių 
mokslų studentams, bet ypač 
verslo, inžinerijos ir kitų 
griežtųjų mokslų srityse. 

1960 dešimtmetyje studi
javusi karta abejojo ir atmetė 
daugelį tradicinių moralinių 
vertybių įvairiose srityse: religi
joje, politikoje, versle ir lytiniuo
se santykiuose. Ši karta, pati 
nevertinusi savikontrolės ir dis
ciplinos, išaugino šiandieninę 
studentų kartą, kuri mažai 
orientuojasi moraliniuose reika
luose, jau nekalbant apie kokią 
savitvardą. Vienas etikos stebė
tojas JAV-ėse, Michael Joseph-
son, sako, jog daugelis šios kar
tos studentų mano, „kad jie turi 
teisę visur laimėti ir viską turė
ti". O laimėjimu jie laiko pinigo 
ir galios turėjimą, dėl ko jie 
lengviau kompromituoja aukš
tesniąsias vertybes, negu anks
tyvesnės kartos. 

Tačiau vienas kolegijos profe
sorius, turįs tiesioginį ryšį su 
daugybe studentų, sako, kad 
taip blogai nėra. Jis sutinka ir 
nemažai aukštus moralinius 
standartus turinčių studentų, 
nors pripažįsta, kad yra daugiau 
tokių, kurie nėra gavę morali
nio auklėjimo. Bet jie visvien 
domisi moraliniais klausimais, 
jei tik yra sąlygos ir forumas 
jiems svarstyti. Jiems reikia 
duoti pagrindus moralinėms 
svarstyboms: visuomenė turin
ti jiems įdiegti teisingumo ir 
aukštesnių vertybių, padorumo 
supratimą. „Šiuo metu jiems te
rūpi tik laimėti". Bet vilčių yra, 
nes, anot Josephson, „žmonės 
savo veiksmus nulemiančias 
vertybes suformuoja tik 20-30 
m. amžiaus sulaukę." 

Stanfordo universitetas Cali-
fornijoje, jau dabar dorodamasis 
su šia problema, savo Inžineri-
nių-Ekonominių sistemų depar
tamente turi etinių sprendimų 
darymo kursą, dėstomą prof. 
Ronald Howard. Jis savo kursą 
dėsto ne filosofiškai, nes tuomet 
studentams sunku matyti, kaip 
tai rištųsi su jų būsimais dar
bais, o duoda gausybę konkrečių 
pavyzdžių. Pvz.; „sakykim, kad 
gamini patį taikliausią karinį 
šautuvą pasaulyje, ir staiga 
sužinai, kad 90% tavo gamina
mų šautuvų atsiduria teroristų 
rankose. Reiškia, gamini patį 
taikliausią teroristų šautuvą. 
Jei aš pats būčiau tų šautuvų 
gamintojas", pasakoja prof. 
Howard korespondentui, „aš 
jausčiau etinę atsakomybę suži
noti, kas perka mano šautuvus 
ir jei nebūtų įmanoma to kont
roliuoti, nebesijausčiau galįs 
toliau juos gaminti". 

Jo tikslas — tiek šiame jo dės
tomame kurse, tiek ir konsul
tuojant su didžiausių JAV įmo
nių menedžeriais — yra išryš
kinti, iškelti moralinius-etinius 
klausimus, kurie kyla „tikra
jame" (ne teoretiniame) gyve
nime ir išmokyti studentus (ir 
įmonių vadovybes) juos atpažin
ti ir atitinkamai spręsti. Jo 
įsitikinimu etika yra svarbi ne 
tik žmonijos, bet ir asmeniniam 
išlikimui, nes jei nesilaikai 
jokių etikos dėsnių, „vieną 
dieną jie ateis ir tave įkąs". 

Daugelis studentų, jis sako, to 
nesupranta ir erzinasi, kad turi 
tokį kursą klausyti: „Jau ir taip 

LIETUVOS GAMYBINES 
ĮMONES APLANKIUS 

yra sunku užsidirbti pragyveni
mą, o dabar jie dar nori, kad aš 
jį etiškai užsidirbčiau". Tačiau, 
Howard sako, „daugumas mūsų 
esame įvairias savo (dvasines) 
dalis ,nusipjovę' , kad galėtume 
išgyventi su savo padarytais 
etiniais kompromisais". Etika, 
anot jo, „yra tai, ką darai tam
soje". Ji susideda iš dviejų dalių: 
tos, kurios net ir jėga iš kitų rei
kalautum, ir tos, kurios ne taip 
griežtai laikomasi. Į pirmąją 
įeina draudimai žudyti ir vogti, 
t.y. smurto nusikaltimai, pažei
džiantys žmogų ar jo turtą. Šio 
pobūdžio draudimai turi prita
rimą beveik visose kultūrose. 
Tačiau daug mažiau bendro su
tarimo esama prieš, sakysim, 
stabmeldystę ar melavimą. 

Net ir JAV-ėse, daugelis blogų 
veiksmų nėra prieš įstatymą. 
Tam pailiustruoti jis paanali
zuoja JAV-ių bombardavimą Li
bijos, norint nubausti Qaddafį 
už jo rėmimą tarptautinio tero
rizmo. Tuo atveju, kai kurios iš
mestos bombos užmušė nekal
tus civilius ir taip pat žuvo 
vieno JAV lėktuvo įgula. 

Sakysim, jis sako, kad JAV 
įgula būtų nežuvus, o pakliuvus 
į belaisvę ir ten būtų teisiami už 
kurio nors libijiečio vaikučio nu
žudymą. Kaip jie pasiteisintų? 
Jie negalėtų pateisinti, kad tai 
buvęs karo veiksmas, nes nėra 
paskelbto karo stovio tarp JAV 
ir Libijos. Ir negalima teisintis, 
kad tai buvęs atoliepis į Libijos 
užpuolimą — to nebuvo, tad 
nebuvo savigyna. Ir negali tei
sintis aukštesniųjų duoto įsaky
mo vykdymu, nes Niurembergo 
teismuose pati JAV pravedė 
principą, jog net ir oficialaus 
įsakymo vykdymas neatpalai
duoja nuo moralinės atsako
mybės. Čia iškylanti moralinė 
problema yra ta, kad norėdami 
nubausti Qaddafi, „baudėme 
nekaltus žmones". 

(Pabaiga) 
Svarstant ekologinį motyvą, 

tenka pasisakyti dėl kelių tos 
ekologijos variantų. Tie varian
tai yra cemento dulkės, sieros ir 
azoto junginiai kuro degimo du
jose ir angliarūgšties koncentra
cija kuro deginimo dujose. 

Cemento dulkių išmetamų į 
atmosferą kiekis Naujosios 
Akmenės cemento fabrike yra 
daug mažesnis negu kitų vals
tybių cemento fabrikuose, kurie 
naudoja sausą žaliavų 
paruošimo būdą. N. Akmenės 
fabrikas žaliavų mišinį ruošia 
šlapiu būdu. Tas šlapias būdas 
gerokai apmažina dulkių kiekį. 
Apylinkių stogai nėra taip daug 
dulkėmis padengti kaip kitų 
fabrikų apylinkėse. 

Kaip kuras N. Akmenės fabri
kuose yra naudojamas Mažeikių 
įmonės sunkiosios naftos rekti-
fikacijos dalys (frakcijos). Tas 
kuras fabrike yra vadinamas 
mazutas, tai savo rūšies tirštieji 
tepalai. Be abejo, ekologijos 
atžvilgiu tai yra geresnis kuras 
negu akmens anglys. Jame yra 
mažiau sieros ir azoto negu 
anglyse. Tokiu būdu, tie naftos 
rektifikacijos likučiai pagamina 
mažiau rūgščių dujų negu 
akmens anglys būtų gaminę. 

Didžiausias pavojus glūdi de
gimo dujų kiekyje ekologijos at
žvilgiu. Ekologai į tą motyvo 
var iantą turėtų atkreipti 
didžiausią dėmesį. Degimo dujų 
kiekis didėja su fabriko 
gamybos didinimu. 5,000,000 
tonų cemento pagaminti per me
tus reikia sunaudoti 20% nuo 
cemento svorio sunkiųjų naftos 
rektifikacijos dalių (mazuto). 
Tas vienas milijonas tonų kuro 
iš Mažeikių naftos rektifikacijos 
likučių pagamins daugiau kaip 

Bet, sako korespondentas, ne
ignoruokime to, kad po Libijos 
bombardavimo žymiai sumažė
jo tarptautiniai terorizmo veiks
mai. „Nesakau, kad kai kurie 
tokie veiksmai nebūtų buvę 
efektyvūs", atsiliepia Howard. 
„Bet klausimas yra, ar jie yra 
teisingi. Tai ir yra visa pro
blema." 

Korespondentas toliau stato 
klausimą, ar tokia laikysena 
nėra per idealistinė šiandieni
niame pasaulyje? Howard pripa
žįsta, kad jo pozicija gan toli nuo 
to pasaulio, kuriame šiandien 
gyvename. „Bet dalis mano 
misijos yra iškelti veidrodį, 
parodyti, kaip toli esame nutolę 
nuo tų moralės standartų, kurių 
norėtume savo visuomenėje". 

Užklaustas, ar vis dažniau re
porterių keliami etikos klausi
mai reiškia, kad Amerika darosi 
moralesnė negu buvo, ar tai tik 
dėl to, kad žurnalistai surado 
naują temą, Howard atsako: 
„Atsakymas nėra paprastas. 
Man atrodo, kad šiandien mes 
lengviau sutapatinam esamą 
situaciją su tuo, kas turėtų būti, 
ir tai man kelia rūpestį. Mes 
nebesame jautrūs tam, kas iš 
tikrųjų dedasi. Tačiau darome 
pažangą kitose srityse, kaip 
gamtos apsaugoje". Ir j is 
perspėja nemanyti, kad mūsų 
amžiuje pirmą kartą etika iškilo 
labai svarbiu klausimu. „Kai 
taip pradedu galvoti", jis sako, 
„aš išeinu į tamsią naktį 
pažiūrėti į žvaigždėtą dangų. Jei 
mūsų saulė užgestų, nakties 
dangus mažai tepasikeistų. Ar 
tai reiškia, kad mes nereikš
mingi? Anaiptol. Vienintelis 
dalykas, kuris gali padaryti 
skirtumą yra tai, kad mes save 
laikome reikšmingais. Dėl to 
mūsų moralinės vertybės — ne 
mūsų mechaniški veiksmai — 
nulems mūsų ateitį, nes jos 
nulems ir mūsų veiksmus. 

a. j . z. 

ADOLFAS DAMUŠIS 
3,500,000 tonų degimo dujų. 
daugiausia anglies dvideginio, 
bet jų tarpe bus ir sieros ir azo
to deginių. Ekologams būtų 
tikslinga reikalauti to mazuto 
analizės sieros ir azoto 
kiekiams. 

Toks milžiniškas vienoje 
vietoje išskiriamas degimo dujų 
kiekis, kad ir su nedideliu sieros 
ir azoto kiekiu, gali pagamin
ti tiek daug sieros ir azoto de
ginių, kad jie viršys rūgštaus 
lietaus kritišką koncentraciją. 
Rūgštaus lietaus kritiškos kon
centracijos peržengimas loka-
liškai gali būti pavojingas eko
loginis veiksnys. 

Trečias svarbus ir pavojingas 
ekologinis veiksnys yra vienoje 
vietovėje sutelkta milžiniška 
angliarūgšties koncentracija. 
Pro aštuonis ar. kaip pro
jektuojama pro dešimtį, dūm
traukių išmetimas į erdvę virš 
dešimties tūkstančių tonų 
degimo dujų per parą yra pavo
jinga gamtos ekologijos pu
siausvyros konfrontacija. Ozono 
kiekis gali būti n e t i k t a i 
universališkai, bet ir lokališkai 
labai apnaikintas ir tuo ultra
violetinių spindulių koncent
racija padidinta. Pastaroji nega
tyviai gali pradėti veikti ir 
lokališkai gyvuosius organiz
mus. 

Kiti du veiksniai prieš fabriko 
gamybos didinimą yra ne tiek 
ekologiniai kiek ūkiniai. 

Lietuvos poreikių maksimu
mui patenkinti pilnai pakaktų 
750,000 tonų į metus. Tai būtų 
vidutiniškai 200 kg. cemento 
vienam asmeniui į metus. Tokia 
norma yra pakankamai didelė. 
Dabar gi cemento gauti Lie-

Poetas Bernardas Brazdžionis prieš išleistuves su arch. Edmundu ir rašyt. 
Elena Arbais. N u o t r _ p J a s i u k o n i o 

tuvoje yra sunku, nors Naujojoje 
Akmenėje jo pagaminama sep
tynis kartus daugiau, negu jo 
reikėtų Lietuvos poreikių 
maksimumui patenkinti. Jeigu 
būtų paskelbta, kiek prastesnės 
rūšies cemento yra gaunama iš 
kitų respublikų, būtų supran
tama, kodėl taip greit nusi-
nešioja naujų namų laiptai ir 
išlenda plieniniai betono sustip
rinimo virbalai. 

Per skubus Lietuvos kalkinio 
akmens atsargų naudojimas yra 
nenaudingas Lietuvos respubli
kos ūkiui. Tokiu tempu žaliavas 
eikvojant, per 20-25 metus jos iš
seks. Mūsų gi interesuose yra 
cemento gamybą išlaikyti 
sveikai veikiančią bent porą 
šimtmečių. Tas rodo kaip yra 
svarbu, kad ši statybinių 
medžiagų pramonė būtų 
vietinės Lietuvos vyriausybės 
žinioje. J i geriau supras ir 
rūpinsis patenkinti vietinius 
savos respublikos gyventojų 
poreikius. 

Sovietų Sąjungos vyriausybė, 
ragindama didinti N. Akmenėje 
cemento gamybą, siekia savo 
egoistinių tikslų. Jai rūpi gauti 
aukso valiutos iš užsienio. Mūsų 
gi akimis tai yra Lietuvos eko
nominis išnaudojimas. 

Kokia ironija, Lietuvoje 
veikia didžiausia cemento 
gamykla, o tuo tarpu žmonės 
savo respublikoje gaminto 
cemento negali gauti. Turbūt jo 
kokybė yra per gera ir jis tinka 
eksportui . Deja, ta aukso 
valiuta pasinautoti bent kiek 
pagerinti savo gyventojų ge
rove Lietuvos respublika kol 
kas negali. 

Lietuvos ekonomistai turėtų 
būtinai gauti tikrus duomenis, 
kokie cemento kiekiai iš Lie
tuvos yra išvežami, kiek jo par
duodama užsieniui, kiek jo lieka 
Lietuvoje. Tie duomenys mus i-
tin domina. 

Pirmiausia, reikia tiksliai 
sužinoti, kiek aukso valiutos 
Sovietų Sąjungos vyriausybė už 
N. Akmenės cementą gauna. 
Reikia gerai apskaičiuoti, kokia 
yra tos aukso valiutos tikroji 
rinkos vertė. Tada bus aišku, 
kokią dalį ji sudaro visame me
tiniame Lietuvos biudžete. O 
gal jį ir viršija? 

Baigiant šį pasisakymą reikia 
ir pasiskųsti. Šviesios jaunystės 
svajonės, dirbant Lietuvos atei
ties ūkiui ir organizuojant 
cemento pramonę, virto skau
džia ir nepageidaujama realybe. 

NEUŽTENKA 
ŽODŽIŲ IR ŠYPSNIO 

Kaip reaguos Gorbačiovas 

IG. MEDŽIUKAS 

Rusiškoji meška, kaip priim
ta vadinti Rusų imperiją, ar tai 
buvo carinė ar dabartinė sovie
tinė, nenoriai paleidžia grobį iš 
savo nagų. Taip elgiasi ir Gor
bačiovas, kuris, pasmerkęs 
Staliną „suabejojo" Moloto-
vo-Ribbentropo paktu. Šio pakto 
pasėkoje Pabaltijo valstybės ir 
Rytų Lenkija pateko Rusijai, o 
Vakarų Lenkija nacių Vokieti
jai. Sovietų istorikai J. Afanase-
jevas ir R. Medvedevas aiškiai 
patvirtino šj pasidalinimo faktą. 
Dar yra gyvųjų liudininkų, 
dalyvavusių šioje gėdingoje 
dramoje. Vienas jų — buvęs 
Lietuvos užsienio reikalų minis-
teris J. Urbšys. Pagaliau yra 
daugelis asmenų, savo akimis 
mačiusių, kad ne sukilusi liau
dis įvedė Lietuvoje sovietinę 
tvarką, panaikindama nepri
klausomybę, bet raudonoji ar
mija, įsiverždama su tankais. 
Yra žinoma, kad A. Sniečkus už 
„išvadavimą" dėkodavęs ne 
liaudžiai, bet raudonajai 
armijai. 

Kalifornijoj išeinantis laik
raštis „The Orange Country 
Register" gegužės 21d. įsidėjo 
Pabaltijo k raš tams labai 
palankų vedamąjį straipsnį, 
kuriame, trumpai suminėjęs 
įvykius Kinijoj, pereina prie 
Pabaltijo valstybių, nusaky
damas, kad Lietuvos parlamen
tas paskelbė iš tikrųjų nepri
klausomybę. Estija jau anksčiau 
paskelbusi ekonominę nepri
klausomybę nuo Maskvos. Lat
vija, straipsnyje sakoma, irgi 
padarys panašų pareiškimą. 
Toliau rašoma, kad Lietuvos ir 
Estijos parlamentai kreipėsi į 
Maskvą, jog Kremlius atsi
sakytų nacių-sovietų 1939 m. 
susitarimo, kuriuo Hitleris per
leido Stalinui Pabaltijo 
respublikas ir rytų Lenkiją, kad 
galėtų pasiimti Vak. Lenkiją. 
Sis paktas buvo įžanga į Antrąjį 
pasaulinį karą. Hit leriui 
užėmus Lenkiją, Britanija ir 
Prancūzija paskelbė karą. 

Straipsnyje sakoma, kad JAV 
niekad nepripažino Pabaltijo 
valstybių pavergimo, kaip ir 
Hitlerio Lenkijos ir kitų kraštų 
okupacijos. Bet reikia stebėtis, 
kad Sovietai vis pripažįsta 
nacių-sovietų paktą kaip legalų. 
Tad išvadoje Gorbačiovas lieka 

sąjungoje su Hitleriu. Bet 
panaikinti nacių-sovietų paktą 
tai būtų pripažinti, kad Pabalti
jo valstybės yra nepriklau
somos. To Maskva nenori. Bet 
Gorbačiovo sunki padėt is 
sudaro sąlygas tautoms laisviau 
pasireikšti. 

Susitikęs su to laikraščio re
dakcine kolegija Sir Anthony 
Acland. Britanijos ambasa
dorius JAV, pasiūlė išmėginti 
Gorbačiovo nuoširdumą peršant 
atvirumo ir pertvarkos pro
gramas. Ar Gorbačiovas yra 
rimtai nusistatęs žmonėms 
duoti daugiau laisvės ir 
nepriklausomybes? Kol kas jis 
yra labai mažai padaręs pakei
timų. Mes galėsime tikėti jo žo
džiais tik tada, kai jis padarys 
žymesnių patvarkymų, sakoma 
straipsnyje. 

Ir toliau rašoma, kad Pa
baltijo respublikos galėtų būti 
tuo lemtingu išbandymu. Sių 
šalių parlamentui — išoriniai 
komunistiniai — pasirinko tei
sinį kelią siekti nepriklau
somybės, ekonominio sava
rankiškumo, religinių ir politi
nių laisvių. Kaip nepriklau
somos valstybės, turėdamos 
savo valiutą, jos galėtų būti 
t a rp in inkės ta rp Sovietų 
Sąjungos ir laisvųjų Vakarų. 

Išlaikyti egzaminą Gorbačio
vas turėtų atlikti tris dalykus: 
pasmerkti 1939 m. nacių-sovie
tų paktą; leisti tų valstybių žmo
nėms apsispręsti gyventi 
nepriklausomai. įsivedant savo 
valiutą, kaip jie pageidauja; iš
vesti iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos raudonąją armiją, kurios 
tų k ra š tų okupacija buvo 
sankcijonuota nacių — sovietų 
sutartimi. 

Sir Anthony Acland teisus. 
Mes turime išmėginti Gorbačio
vą. Gražūs žodžiai ir šypsnis — 
dar ne viskas. Pabaltijo kraštai 
duoda progą lemtingam iš
bandymui. Turime atidžiai ste
bėti, kaip Gorbačiovas pasielgs 
su siekiančiais laisvės Pabaltijo 
kraštais. 

Tikrai didingi atradėjai 
papras ta i turi kūdikiškai 
prielankią širdį savo Tėvui 
Danguje; tik sąšlavų išvežiotojai 
Jo atžvilgiu yra šiurkštūs. 

J. Schiller 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 
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Perloja 
Ant Merkio krantų prigludęs Perlojos miestelis. 

Jame ir Alytaus nameliai ir dviaukščiai cementiniai 
namai. Bet nė vieni jų nėra tokie patrauklūs, kaip 
senieji mediniai, apsupti bijūnų, jurginų, nasturčių žie
dais. Smagu aplankyti seno pažįstamo tėvus. Šilta, kaip 
tėviškėje. Atverčiami šeimos albumai, vaišina šviežio
mis braškėmis. 

Priešais mūrinę bažnyčią, didžiulės pievos viduryje, 
ant aukšto pedestalo stovi Vytautas, atsirėmęs į sky
dą. Pedestalo apačioje įrašas: „Vytautas Didysai, tu 
būsi tol gyvas, kol bus gyvas nors vienas lietuvis". 
Sunku suprasti, kaip toks paminklas išsilaikė Daug 
nuošalesni, mažiau pastebimi Lietuvos valstybes isto
rijos liudininkai buvo į šipulius sumalti. „Norėjo griau
ti. Ir žmonių ir traktorių iš kitur atsigabeno. O mes 
perlojiečiai ratu paminklą apstojom, rankom susikibom 
ir sakom — Verskite! Verskite Vytautą! Ale tik ant 
mūsų. Taip dvi ar tris dienas pašūkavus, parėkavus, 
pagrasinus, traktorininkai išsiskirstė ir negrįžo. Ga> 
ir džiaugėsi, kad nereikėjo griauti. Gal ir jie ne sava 
valia atėjo?" — pasakoja perlojiečiai. 

1919 m. Perlojoje įsikūrė kunigaikščio Perliaus 
respublika. Pasidirbdino respublikos antspaudą Kun. 

Petkelį paskelbė Perlojos prezidentu. Ši respublika 
gyvavo apie septynerius metus. Kun. Petkelis tiek 
Perlojoje, tiek kitose parapijose kovojo ne tik su 
bolševikais ar lenkų partizanais, bet ir su 
lenkuojančiais lietuviais konfratrais. Visas savo jėgas, 
laiką, pajamas skyrė tikėjimo ir lietuvybės išsilaikymui 
bei plitimui. Mirdamas jis turėjo penkis litus nuosa
vybes. Perlojiečiai išpiešė Lietuvos trispalvę vėliavą. 
Vytį, Gedimino stulpus aukštose bažnyčios lubose, kad 
toji simbolika drąsintų ir skatintų juos pasilikti iš
tikimais savo tautai. Ne akmenimis, ne piktais bar
niais, šauksmais Perlojos miestelio gyventojai apgynė 
Vytauto statulą nuo sunaikinimo. Jie apgynė meile, 
sveika, nesugadinta kaimietiška išmintimi. Net ir 
gyvybę buvo pasiruošę atiduoti. Ne žemės turtais, ne 
derlinga dirva, o smiltynais, aukšta dorove ir meile 
savo kraštui, praeičiai, istorijai pasižymi perlojiečiai. 

Panemunės dvarai ir pilys 

Lietus jau negrasina. Mažutėlė prošvaistė pilkuose 
debesyse. Po nemigo naktų, po darbo. Paliekami 
namuose viens per kitą besiverčiantys darbai, nes 
troškimas parodyti, koks gražus gimtasis kraštas, viską 
nugali. Rūpestingos rankos privaišina blynais, pnpa-
kuoja sūrių, šiemetinių uogų. agurkų Kaune duona 
anksti rytą išpirkta. Gausime pakeliui. 

Dailiai kalvomis ir kloniais vingiuoja Panemunės 
kelias link Baltijos. Jis nusėtas dvarais, pilimis. Pa
nemunė tai ordinų platus kelias į Lietuvą, Latviją. 
Išdygo lietuvių gynybines pilys, o pietiniam Nemuno 
krante statėsi ir kryžiuočiai savąsias. Gražios Nemuno 
pakrantės, patogus vandens kelias, geri uždarbiai vilio
jo čia turtinguosius kurti savas rezidencijas. Ir darbi
ninkams žmonėms buvo darbo pilyse, dvaruose. 
Nemuno keliuose. 

Grįžkime bent užuominomis į istorines dienas, 
pažinti protėvius, formavusius mūsų požiūrį į 
gyvenimą. Susipažinkime, ką tauta sėjo širdin, ką ji 
atmetė, kuo ji buvo maitinama. Už devynetos km nuo 
Kauno Nevėžis įsilieja į Nemuną. Jo klonyje įsikūręs 
Raudondvario miestelis, o ant kalno iškilę pilies rūmai. 
XVI amž. pabaigoje raštai mini, kad 1652 m. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės didysis Etmonas Jonušas 
Radvila tapo Raudondvario savininku. 

Gimnazijoj išgirstas žodis ..etmonas" man vis buvo 
miglotos reikšmės. Prisimenu etmono paveikslą: stam
bus, galingas vyras, ilgais ligi žemės sijonuotais dra
bužiais, dešinėje rankoje laiko kažkokį daiktą — panašų 
į krapylą. Jo veide nesimato nei pamaldumo, nei 
nuolankumo, daugiau trykšta jėga, visiškas pasi
tikėjimas savimi. Net išdidumas. Pasirodo, kad žodis 
„etmonas" kilęs iš vokiečių kalbos žodžio „Haupt-
mann" — kapitonas. Iš pradžių etmono pareigos buvo 
vadovauti kariuomenės vienkartiniam žygiui. Vėliau 
etmonas tapo nuolatiniu karo vadu. Pareigos ir pri
vilegijos augo. kol jis tapo galingiausiu žmogumi valsty
bėje. Ne tik bajorai, bet ir karalius jo bijojo. 

Etmonų valdžios simbolis tai ne krapyla, o buožė. 
Didžiąją buožę gaudavo didysis etmonas, o mažąją — 
lauko etmonas. Lietuvos bolševikams patiko etmono 
buožė ir ja pravardžiuodavo prasigyvenusius ūki
ninkus. Nesvarbu, ar jie prasigyveno sunkiai ir tvar
kingai dirbdami, ar caro malone, ar skriausdami kitus. 

Per daugiau negu keturis šimtmečius dažnai 
besikeičią savininkai vis rekonstravo, puošė Rau
dondvario pilį, bažnyčią. Dirbo jose plačiai nuskambėję 
architektų, skulptorių vardai. Iškabino sienose italų, 
flamų ir kitų garsių menininkų paveikslus Bažnyčion 
patekę meno kūriniai ugdė, teikė džiaugsmo ir į ją 
pasimelsti atėjusiems prasčiokėliams. 

(Bus daugiau' 
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KAI ŠIRDIS ŠIRDĮ 
SUSIRANDA 

Tai buvo džiaugsmingas įvy
kis ne t ik jauniesiems, jų 
tėvams ir artimiesiems, bet ir 
visiems lietuviams, kurie juos 
daugiau ar mažiau pažino. Tad 
ir nenuostabu, kad balandžio 16 
dienos popietėje žmonės būriais 
r inkosi į Svč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kur turėjo 
įvykti Kazimieros Irenos Braz-
džionytės ir Gintauto Bernardo 
Kazlausko jungtuvės. 

Jaunoji yra gimusi Chicagoje, 
pagal motiną ji y ra jau trečio
sios kartos Amerikos lietuvaitė. 
Jaunasis yra gimęs Sibire. Jis 
yra lietuvių tremtinių šeimos 
atžala. Jo tėvai buvo ištremti iš 
Dzūkijos į Sibirą 1949 m. Buvo 
nutremti netoli Irkutsko, prie 
Baikalo ežero. Ten ir gimė 
jaunasis Kazlauskas. Stalinui 
mirus, po didelių pastangų 
šeimai buvo leista apleisti 
Sibirą. Jaunas i s Gintautas 
tuomet tebuvo tik vienerių 
metų. Per Lietuvą jie išvyko į 
Lenkiją. Tėvo brolis prof. Br. 
Kasias buvo jau Amerikoje. Jo 
didelių pastangų dėka buvusi 
tremtinių šeima 1962 metais at
vyko į Ameriką. Čia ir yra tas 
dramatiškumas, kodėl šios jung
tuvės yra skirtingos. Nežiūrint 
mūsų tau tos tragedijos ir 
išblaškymo po pasaulio užkam
pius, pirmai progai pasitaikius, 
grįžta į savo išdraskytą lizdą. 
Tad jaunieji, nors gimė ir augę 
tolimuose ir labai skirtinguose 
kraštuose, savo giminės kraujo 
šauksmo vedami, vienas kitą 
susirado ir sukūrė lietuvišką 
šeimą. 

Jaunoji yra a.a. Juzės ir Balio 
Brazdžioniu duktė. Baigusi 
Marijos aukštesniąją mokyklą 
ir Northern^ 111., universitete 
gavusi ,,bachelor of science" iš 
biologijos ir radijo-TV komuni
kacijos. Tolimesnes studijas tęsė 
National College of Education ir 
įsigijo magistro laipsnį iš ,,ma-

nagemet and development hu-
man resources". Jos lietuviška 
veikla yra plačiai žinoma. Ji 
vadovauja lietuviškai „Lietuvos 
Aidų" radijo valandėlei. Yra 
aktyvi korp. Neo-Lithuania 
veikloje, priklauso Lietuvos 
vyčiams, Lietuvių žurnalistų s-
gai ir Lietuvių bendruomenei. 
Praeityje priklausė Vaivos 
vokaliniam vienetui, Vyčio 
taut. šokių grupei, Vaidilutės 
teat rui , Chicagos Lietuvių 
operos chorui ir Lietuvos vyčių 
chorui. Taigi jos lietuviška 
veikla labai plati. 

Jaunasis yra baigęs Kelly 
aukštesniąją mokykla Chicago
je. Illinois Institute of Tech
nology baigė cheminę inžineriją 
ir yra diplomuotas inžinierius. 
Yra atstovas Vlike, priklauso 
Lietuvių inžinierių sąjungai ir 
Lietuvių bendruomenei. Atrodo, 
jis gal daugiau linkęs į politinę 
veiklą. 

Kaip matome, jaunieji yra ak
tyvūs. Tad ir nenuostabu, kad 
pilna bažnyčia prisirinko žmo
nių. Giminėms ir artimiesiems 
užėmus vietas, galingai sus
kambėjo vargonai (vargonavo 
muz. K. Skaisgiris). Prie var
gonų sodriai prisijungė solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Iškilmingiems garsams sklin
dant prasidėjo pamergių ir 
jaunosios . eisena. Pamergės 
buvo Vida Momkutė, Rita Ku-
raitė ir Joan Wasiliauskaitė-Vi-
lutienė, po jų ėjo vaikučiai 
Cassanora Kazį ir Derėk 
Shemezis — gėlių nešėjai. O po 
tojau ėjo dienos centrinė figūra 
— jaunoji, tėvo vedina. Už 
grotelių jau laukė klebonas kun. 
J. Kuzinskas, jaunasis ir 
pabroliai Steponas Shemezis, 
Romualdas Kazlauskas-Kazl ir 
Alvydas Stasys Kazlauskas-
Kass, pastarieji du yra jaunojo 
broliai. Santuoka ir žiedais pasi
keitimas vyko šv. Mišių eigoje. 

Kazė (Brazdžionytė) ir Gintautas Kazlauskai 

svečiai bei paminėti atsiųsti 
sveikinimai. Korp. Neo-Lithu
ania vardu sveikinimo žodį tarė 
Vacį. Mažeika. Kadangi sėdėjau 
šalia Vacį. Mažeikos tai iš jo iš
girdau, kad korp. Neo- Lithua-
nia yra da ug prisidėjusi prie šių 
vestuvių įvykimo. Korporacija 
delegavo Kazę į Vienos konfe
renciją ir šioje kelionėje ji 
pripuolamai susipažino su Gin
tautu. Iš to nekalto pripuolamo 
susipažinimo ir įvyko šis 
„klumpių sunešimas". 

Susirinkusiems pasivaišinus 
ir kiek apšilus, jaunuosius 
sveikino jo tėvai B. Brazdžionis 
ir L. Kazlauskas. Šokių aikštelę 
užpildė Vyties taut. šokių 
kolektyvas (jaunoji yra buvusi 
šio kolektyvo narė). Jie pašoko 
„Rezginėlę" į kurią buvo įjungti 
ir įpinti jaunieji. Po šio sim
boliško vestuvinio šokio buvo 
jaunųjų šokis, prie kurio pri
si jungė giminės, jaunųjų 
draugai, o paskui ir šios šventės 
dalyviai. Buvo gražios lietu
viškos vestuvės, palikusios 
mielus prisiminimus. O jaunie
siems telieka palinkėti saulėtų, 
laimingų dienų ir likti lietu
viškoje veikloje. 

J.Ž. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vakare svečiai rinkosi į 
puošnią Annie Tiąues salę. 
Reikia pasakyti, kad jaunosios 
tėvas savo vienturtei dukrai 
iškėlė ne tik puošnias, bet ir 
labai lietuviškas vestuves. Tik 
įėjus ant stalo buvo kortelės su 
pavardėmis ir stalų numeriais. 
Be to, angliškai supažindinimas 
su mūsų vestuviniais papročiais 
ir kiekvienam tai buvo perrišta 
tautinių raštų gražia juostele. 

Visiems susėdus prie stalų ir 
kiek atsigai^Hius, susirinkusius 
pasveikino jaunosios tėvas. 
Paskui vaišėms vadovavo Algis 
Modestas. Jis visą vestuvių eigą 
tvarkė lietuviškai ir angliškai. 
Kadangi iš jaunosios motinos 
pusės ir vedybų keliu yra 
įsijungusių daug tokių, kurie 
lietuviškai nesupranta ar silp
nai tesupranta, tai reikėjo ir 
juos užimti. Buvo pradėtos lietu
viškų vestuvių apeigos. Jauni

mas apsirengęs tautiniais rū
bais sujuostomis užtvėrė įėjimą. 
Kvieslys ragino visus svetelius 
nesipuikuoti ir kvietė ant vai
šių: „ant musės pusės ir ant 
žvirblio storų dešrų". Ir piršlys 
(dr. Vyt. Dargis) norėjo įsibrau
ti, bet jaunimas, kuris saugojo 
įėjimą, jo neleido. Reikėjo patik
rinti, ar jis nėra melagis ir ar 
teisybę sako. Kėlėjam įvairius 
klausimus: ..kokie upėse yra 
akmenys0 — šiapi", „kokie miš
kuose dažniausiai matomi me
džiai? — kreivi". Piršliui įro
džius, kad jis nėra melagis, jis 
buvo įleistas. Atėjo ir jaunieji su 
pulku ir jų lengvai neįsileido. 
Turėjo išsipirkti. Tad jie žarstė 
saldainius saujomis į visas 
puses. Kiek pavėluotai atsirado 
kun. J. Kuzinskas (turėjo prieš 
tai dalyvauti prel. D. Mozerio 
pagerbime). Buvo pristatyti šei
mos nariai ir iš t' iau atvykę 

ATŠAUKS PALŪKANŲ 
MOKESTĮ 

Vakarų Vokietija liepos 1 d. 
atšauks š.m. sausio 1 pravestą 
mokestį už pajamas iš palū
kanų, nes dėl jo vokiečiai in
vestavo 120 milijonų markių 
užsienyje, daugiausia Liuksem
burge. Vokietija stengsis per 
Europos Ekonominę Bendruo
menę pravesti visuotinį tokį 
mokestį, bet tikisi opozicijos iš 
kai kurių kraštų, kaip Liuk
semburgo, kurie iš tokių situ
acijų yra daug pasipelnę. 

POLICININKŲ ALGOS 

Chicagos policininkai arbi
tražo sprendimu susilaukia 1% 
savo algų pakėlimo. Chicagos 
mieste taryba patvirtino šį algų 
pakėlimą. 

PARDUODAME IBM KOMPIUTERIUS 
PATARIAME, KOKIE MODELIAI 

TURI DIDŽIAUSIĄ PAKLAUSĄ LIETUVOJE 
IR, REIKALUI ESANT, 

PADEDAME JUOS REALIZUOTI 

JŪS GALITE PASIRINKTI (VAIRIUS IBM TIPO KOMPIUTERIUS, KURIŲ 
GREITIS IKI 20 MHZ., HARD DRIVE GALINGUMAS NUO 40 iki 380 MB., 
EGA MONITORIUS, IR PRINTERIUS, KURIŲ KAINOS DAUG ŽEMESNĖS, 
NEGU KITOSE KOMPIUTERIŲ PARDUOTUVĖSE. 

SKAMBINKITE DABAR 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

SUITE SIX 
1030 S. LA GRANGE RD., 
LA GRANGE, IL 60525 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6199 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

Lemonte namas ant 1 akro sklypo 
netoli nuo ,,Big run" golfo laukų. Pa
grindinis mieg turi 16x17 pėdų ..loft", 
..vvhirlpool". prancūziškas duris į bal
koną. Daug priedų. Tik $239,900. 

Naujai pastatytas namas Timberline 
apyl. Lemonte. 3 mieg ,,split-level"; 
3 prausyklos, židinys šeim kamb.: 
ąžuolinės spintelės: pusryčių kamb. su 
stiklo durimis; patio. $159,900. 

°*<21 
OLSICK * CO., REALTORS 
1180 Stata Stroet 
Umont, llllnohi 60439 
(312) 257-7100 

OnfcJfc į i KMIECIK REALTORS 
** 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN F A M I L Y REALTY 
T o l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 & 4 3 6 - 8 6 0 0 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

100/0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th S t r e e t 

T e l . - G A 4 -8654 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

I TAL IJOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St. Santvaras 

Šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba. 200 psl., spaudė Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyv. dar prideda 64 
et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60629 

REAL ESTATE 

m MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokens-
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kodzia Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7678 

FOR RENT 

VICINITY 57TM A ST. LOUIS 
3 Ddrms . appliances included with heat. 
No children and no pets. Secunty deposit 
required S450 per month. 

737-4710 after 5 pm 
Please respond m English. 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . butas 
su ši luma Marque t te Parko apyl. 
S k a m b i n t i 4 3 4 - 8 1 6 8 . 

HELP VVANTED 

Iškoma jauna moteris kartu gyventi 2 mėn 
su senesnio amžiaus moterim Michigan 
valsti|0)e prie ežero, padėti lengvoje namų 
ruošoje ir virti. l25dol. [ savaitę. Skambinti 
562-5583 tarp 1 Ir 4 p.p. 

Santa Monica, CA ieškomas vyresnio 
amžiaus žmogus prižiūrėti 50 butų namą 
ir sugebet šį tą pataisyti Bus parūpintas 
butas ir alga pagal susitarimą Rekomen
dacija reikalinga Rašyti: J . Petrikas. 123 
California Ave., Santa Monica. C A 
90403. 

UPHOLSTERERS 
Excellent opportunity. Fine old vvorld 
custom upholstery workroom looking for ex-
penenced upholsterers. eutters & cushion 
makers who take pride in their work. Good 
benefits & vvorking conditions. Contact: 

PARENTEAU STUDIOS 
230 W. Huron St. Chgo, IL 

312-337-8015 

£ L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DĖMESIO! DĖMESIO! 

Kaip jau visiems yra žinoma, birželio 
mėn. 24 d . įvyksta Lietuvių festivalis, 
Lithuanian Plaza (69th Street) Mar-
quette Park, todėl Neringos restorano 
savininkai maloniai kviečia visus at
silankyt į Neringos Restoraną skaniai 
pavalgyti. Bus šalti barščiai, šviežias 
kugelis, cepelinai ir kiti valgiai. Malo
nus patarnavimas. 

Noringa Rostoranaa 
2632 W. 71 St. 

Chlcago, IL 80629 
Tai.: 476-9026 

Atidaryta nuo 8 v. ryto iki 8 vai. vakaro 

WeDo 

TEL. (312)579-3243 

[p$«U©DMlE I i i GCOiTOTE^y 

ITAL CONVERSION 
v a i z d a j u o s č i ų IŠ I R Į 

PAL, SECAM, NTSC. 
Greitas patarnavimas, žemos kainos. 

Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

6®b (312) 338-9033 
International Export House., 

15750 S. H A R L E M ' ^ S l a 2 ^ 2 321 W . DEVON AVE. 
ORLAND PARK. IL 60462 CHICAGO, IL 60659 

532-7799 312-338-9033 J 



Rita Markelytė-Dagienė interpretuoja Kr. Donelaičio kūrybą Poezijos dienose. 
Nuotr Z. Žilevičienės 

PABALTIJO LAISVĖS 
DIENOS MINĖJIMAS 

WASHINGTONE 
Senato rūmuose birželio 14 d. 

įvyko Pabaltijo laisvės dienos 
minėjimas, kurį pravedė Jung
t inio Pabaltiečių Amerikiečių 
komiteto pirmininko pareigas 
e inant is prof. dr. Jonas Genys. 
Pasveikinęs susirinkusius, dr. J. 
Genys, pakvietė Amer. Liet. 
Tarybos atstovą K. Oksą ir 
Latvių atstovą A. Pavlovskį. 
ku r i e dalyviams išryškino die
nos prasmę. Buvo pasidžiaugta 
J A V prezidento tos dienos pro
klamacija. Susikaupimo valan
dėle pagerbti deportuotieji ir 
Sibire mirusieji. Pagerbiant 
Pabaltijo valstybių diplomati
n ius atstovus, buvo įteiktos 
gėlių puokštės Lietuvos atstovui 
St. Lozoraičiui (įteikė Vyga 
Kauffmann), Latvijos Kreicber-
gui (įteikė Amerikos Latvių 
sąjungos pirm Marisa Kalmo-
nis) ir estų Jaaksonui (įteikė 
estų spaudos atstovė Kaja Rik-
ken) . Diplomatijos atstovai 
dėkodami reiškė laisvės viltis. 

Dr. J. Genys supažindino su 
iškimėse dalyvaujančiais Jungt. 
Pabaltiečių komiteto nariais. 
Dalyviams pristatyti iškilmėse 
dalyvavę disidentai — estų 
Parėk , latvių dr. Vidins ir 
Gunars Freimanis. 

Taipgi buvo iššaukti daly
vavusieji Donald Riegle ir Carl 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

I 

Levin bei kongresmenai Don 
Ritter ir Frank Annunzio. Gin
ta Palubinskaitė ir Asta Banio
nytė supažindino su atvykstan
čiais senatoriais, kongresme-
nais, valdžios atstovais, kurie 
trumpose kalbose reiškė prie
lankumą pabaltiečiams. Supa
žindinta ir su kitais įžymesniais 
tos Pabaltiečių Laisvės dienos 
minėjimo dalyviais. 

Savo kalboje dr. J . Genys 
pažymėjo, kad anksčiau pana
šiuose minėjimuose Pabaltiečių 
komitetas įteikdavo žymenis 
p a s i ž y m ė j u s i e m s P a b a l t i j o 
kraš tų laisvės gynėjams. Šiais 
m e t a i s buvo n u s i s t a t y t a 
pare ikš t i ypatingą pagarbą 
Lietuvos, Latvijos, Estijos žmo
nėms, kurie rizikuodami susi
laukti represijų, reikalavo lais
vės jų tautoms, teisės naudoti 
savo t au t ines vėliavas, giedoti 
t a u t i n i u s h i m n u s , l a i svė s 
bažnyčioms ir jas grąžint i , 
spaudos laisvės bei ekonominės 
nepriklausomybės. To reikalavo 
savo tūkstantiniuose susirin
kimuose. Kremlius išgirdo jų 
balsą, Amerika tęsia inkorpo
racijos nepripažinimo politiką ir 
tai duoda pavergtiesiems gerų 
laisvės vilčių, sustiprina jų jėgas 
kovoje, kol jie pasieks nepri
klausomybės. 

Mes norime pabrėžti savo soli
darumą su šiomis pavergtomis, 
laisvės siekiančiomis tautomis 
ir tą solidarumą išreiškiame 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Bedford, N.H. 
DAUGĖLOS P A L A I D O J O 

SŪNŲ 

Sekmadienį, birželio 11 dieną, 
inžinierius Kazys Daugėla ir 
solistė Stasė Daugėlienė dvi 
va landas stovėjo prie savo 
mirusio sūnaus buto durų ir 
priiminėjo užuojautas žmonių, 
kurie eilute išsirikiavę reiškė 
užuojautą. Jų buvo apie 300. Tai 
draugai a.a. Lino Daugėlos, jo 
sesers Rūtos, kuri y ra mokyto
ja , visų trijų mokyklų mokyto
ja i ir mokiniai, motinos Stasės 
Daugėlienės buvę bendradar
biai ir Kazio Daugėlos draugai 
bei kaimynai. Daugėlų šeima 
yra gerbiama Bedfordo. N.H., 
apylinkėje, kur jie gyvena j au 
daug metų. 

L inas , i škentė jęs s u n k i a s 
kanč ias , užmigo amžinuoju 
miegu birželio 9 dieną, savo 
žmonos Donos priežiūroje. Lai
dotuvės įvyko birželio 12 dieną 
St. Elizabeth Seton bažnyčioje 
Bedforde. Buvo atnašautos šv. 
Mišios toje pačioje bažnyčioje, 
kurioje 1973 metais rugpjūčio 4 
dieną įvyko Lino ir Donos 
sutuoktuvės. Mišias už mirusį 
atnašavo trys kunigai. Vienas iš 
j ų - k u n i g a s Vaičiūnas, kuris 
1949 metais sutikęs Daugėlų 
šeimą atvykstančią iš subom
barduotos Europos atlydėjo iš 
Bostono į New Hampshire. Dar 
L inas nebuvo g imęs . Po 
atlaikytų šv. Mišių ir pasakyto 
t inkamo pamokslo susirinkę 
nukeliavo kapinių link. Buvo 
a tkalbėtos maldos, kunigas 
Vaičiūnas turėjo rūtas, atvežtas 
iš Lietuvos ir jas padėjo ant nau
jo kapo. Saulė švietė ir kapinės 
atrodė pilnos gyvybės vasaros 
gamtos ir sunku buvo tikėti , 
kad į žemę amžinam poilsiui 
buvo užkastas 38 metų lietuvis. 
Į Stasės ir Kazio Daugėlų 
n a m u s n u v y k o jų a r t i m i 
draugai moraliai palaikyti ir 
pasišnekučiuoti. J ų tarpe buvo 
Marija Valiukienė su dukra dr. 
Delia Valiukėnaite, inžinierius 
dr. Jurgis Gimbutas , archi
tektas Juozas Rašys su žmona 
Irena ir kiti. 

E. V. 

simboliškai . į te ikdami gėlių 
puokštes Pabaltijo diplomatinės 
tarnybos žmonėms, kurie atsto
vauja Pabaltijo tautoms. Jeigu 
glasnost ką nors reiškia, ta i ji 
turi reiškti, kad Lietuvai, Lat
vijai, Estijai tur i būti grąžinta 
nepriklausomybė. Tą paremda
mas JAV kongresas ir pasirū
pino, kad būtų paskelbta Pabal
tijo Laisvės diena. Taip kalbėjo 
dr. J. Genys. 

Pasibaigus oficialioms iškil
mėms, vyko bendros pabaltiečių 
vaišes su mūsų diplomatijos ats
tovais, su Kongreso ir valdžios 
žmonėmis. Šį minėjimą suruošė 
Jungtinis Amerikiečių pabaltie
čių komitetas ir Pabaltiečių-
Amerikiečių laisvės lyga. 

J u o z . P r . 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to saveregularly! 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
„Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje. įspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir ..Drauge '. 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25. 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1.20 valstijos mokesčių. 

Paid and 
Compounded 

Ouarter ly 

Vtfflft 
see us for 
financing. 

AT OUR L0W RATES 
VA/ITM P F P A V V F M ' 

TO CX VOUO I N C O M I 

Mutual Federal 
Savingsandloan 

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

Mours Morv T u * . Fri . 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

PADĖKA 

A.tA. 
JONAS GIERŠTIKAS 

Mūsų mylimas Vyras ir Tėvelis mirė 1988 m. gegužes 17 
d. ir buvo palaidotas gegužės 20 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdi padėka prel. J. Prunskiui, kun. kleb. J. Kuzins-
kui, kun. Tony Markus už maldas koplyčioje, kun. K. Trima
kui už atnašautas šv. Mišias, velionio aplankymą ligoninėje 
ir ui maldas Medjugorje. Ačiū kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir už jautrų 
pamokslą. 

Dėkojame visiems mus užjautusiems žodžiu ir raštu, at
silankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems mūsų mylimą Vyrą 
ir Tėvą j Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame visiems taip gausiai aukojusiems šv. Mišioms 
už jo sielą ir prisiuntusiems gėlių. 

Ypatingą padėką reiškiu mielai draugei I. Šerelienei, sesei 
Alei Namikienei ir M. Jakaičiui už jautrius atsisveikinimo 
žodžius. Sūnui Raimundui — už tartą paskutinį sudie bran
giam Tėvelui dėkoju savo, brolio Sauliaus, seserų Vidos ir Rū
tos vardu. 

Dėkojame so!. D. Stankaitytei už giedojimą šv. Mišių 
metu. Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. 
Petkui už nuoširdų patarnavimą. 

Giliame liūdesį likę 
žmona, sūnūs, duk te rys i r anūka i . 
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DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MARCELĖ STEPAITIENĖ 

prieš dešimt} metų, 1979 m. birželio men. 25 d. išėjo 
Amžinybėn. 

Prisimindami brangią Velionę, melsimės ui Ją šv. Mišių 
aukoje, sekmadienį, birželio mėn. 25 d., 10 vai. ryto. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, kad gailestingas Dievas teiktų Jai amžiną 
ramybę. Velionės artimieji prašomi jungtis maldose. 

Sūnus ir duktė 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
BARBORAI KRIPKAUSKIENEI 

mirus, jos dukrai LAIMAI, žentui P E T R U I ŽEMAI
ČIUI ir jų šeimai nuoširdžią užuojau tą r e i š k i a m e i r 
kartu liūdime. 

Dr. Benjaminas Kvietys 
Dr. Silvestras Pragulbickas 

1 

Lietuvos Duk te rų nare i 

A.tA. 
BARBORAI KRIPKAUSKIENEI 

iškel iavus Amžinybėn, jos dukrą LAIMĄ ŽEMAITIE
N E ir jos še imą giliai užjaučia ir ka r tu liūdi 

Detroito Lietuvos Dukterų skyrius. 

A.tA. 
ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus, reiškime gilią užuojautą s ū n u i k u n . AN
TANUI, dukrai dr. MARIJAI ir ž e n t u i A L G I U I 
STANKUI. 

Juzė Kabliauskienė 
Antanas ir Vanda Brazdžiūnai 
Henrikas ir Monika Kabliauskai 
Dr. Jorge ir Sofija Galante 
Dr. Svante ir Anė Rolander 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

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

Brangiam sūnui 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

mirus, mūsų buvusį mok. P A U L I U L E O N Ą , žmoną 
ELENĄ, dukrą i r a n ū k u s TOMĄ ir DAIVĄ nuošir
džiai užjaučiame. 

Regina Pikunienė 
Stasė Smalinskienė 

Vanda Šepetienė 
ir jų šeimos 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . , Ch icago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h A v., Cicero 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

Mylimam sūnui 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

mirus, mūsų gil iausia užuojauta t ė v a m s E L Y T E I ir 
PAULIUI LEONAMS ir vis iems a r t i m i e s i e m s . 

Miami BANGA 

"adsdant 1988 m. Ilspos 2 d . , k»» s « * t a d U n | 
8:40 Iki 10 v .v . 

p*r WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui'" 

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

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuvitkams" 

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

Alllanca Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avanua, Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTI:VIU- DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sali v Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGO-JE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

I 
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x Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provincijo
las, vakar išvyko į Thompson, 
Conn., dalyvauti Marianapolio 
mokyklos patikčtiiūų posėdyje. 
Sekmadienį, birželio 25 d., jis 
dalyvaus vieno kunigo marijono 
pirmosiose iškilmingose Mišio
se. Prie savo darbų į Chicagą 
grįš virželio 27 d. pavakare. 

x Lietuvių Misijoje Lemon-
to koplyčioje specialių šv. 
Mišių vaikams nebus iki rugsė
jo mėnesio. 

x Š a r ū n a s Marčiul ionis , 
žymus Lietuvos ..Žalgirio'* žai
dėjas, pasirašė sutartį su San 
Francisco ,,Golden State Wa-
riors'' komanda ir šiemet žais 
už šią rinktinę. Rinktinės savi
ninkas Don Simmone su žmona 
Caroline buvo Lietuvoje ir 
parsivežė iš ten gerus įspūdžius. 

x Dr. Kazys Bobelis atvyks 
iš St. Petersburg, Fla.. į Chica
gą ir sekmadienį, birželio 25 d., 
1 vai. p.p. Jaunimo centre 
padarys pranešimą apie tarp
tautinę Helsinkio susitarimą 
pasirašiusių valstybių konferen
ciją, kurioje jis aktyviai daly
vavo. Į pranešimą kviečiama 
visa lietuvių visuomenė ir spau
da. Pranešimą rengia Lietuvių 
Tautinė sąjunga. įėjimas vi
siems laisvas, aukos nebus ren
kamos. 

x „Varpo" šimto metų ju
bi l iej inis numeris jau iš
spausdintas M. Morkūno spaus
tuvėje ir šį sekmadienį rengia
majame minėjime Jaunimo cen
tre bus platinamas. 

x Sv. Kryžiaus ligoninėje 
dirbęs dr. Chris Thomas pasi
rinko medicinos misijonieriaus 
darbą ir pareigų sunkumus. 
Šiuo metu jis dirbs Peru tarp 
neturtingųjų ir padės jiems ne 
tik medicinos, bet ir krikščio
niško gyvenimo srityje. 

x Chicagos pašto įstaiga 
praneša, kad nuo liepos 9 d. yra 
nustojama egzaminuoti automo
bilių ir trailerių vairuotojus. Da
bar egzaminuojami dvejų metų 
(nuo 1988 m. rugpjūčio 22 d.), 
kurie davė pareiškimus. Kada 
bus vėl egzaminuojama, bus 
pranešta vėliau. 

x Prisimenant mirties me
tines, birželio 24 d., šeštadienį. 
9 vai. r. Jaunimo centro T. Jė
zuitų koplyčioje bus laikomos 
šv. Mišios už a.a. Zuzaną 
Jasienę-Segždavičiūte- Visi ją 
pažinusieji maloniai kviečiami 
dalyvauti šių šv. Mišių maldose. 
Vyras ir dukros . 

(sk> 

x Maldos žygis — Lietuvo
je ir čia. Žygis ,.Lietuva — kry
žių žemė" nuo Vilniaus iki Že
maičių Kalvarijos VI.17-VII.2. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
prisideda prie žygio sekmadienį, 
VTI.2 Lemonte. 11 v.r. šv. Mišios 
Lietuvių centre, 12 v. maldos 
eisena laukų keliu nuo Centro 
iki kryžiaus prieš Ateitininku 
namus. Po eisenos — atgaiva ir 
naujausios žinios iš Lietuvos. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

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

(sk) 

x Ž e m a i č i ų Ka lva r i j o j e 
sekmadienį, liepos 2 d. bus 
dideli atlaidai. Juose dalyvaus 
piligrimai iš Vilniaus, kurie 
ateina maldos žygyje ,,Lietuva 
— kryžių žemė" ir Chicagos bei 
apylinkių lietuviai prisidės prie 
iškilmių dalyvaudami liepos 2 
d. 11 v.r. šv. Mišiose Lietuvių 
centre Lemonte ir maldos 
eisenoje laukų keliu tuoj pat po 
mišių. 

x Ba lys G a j a u s k a s 27 
metus kalintas kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose, viešė
jęs su šeima Š. Amerikoje ir 
Kanadoje, grįžta atgal į Lietu
vą. Jo išleistuves rengia Balfas 
liepos 16 d. 2 vai. p.p. Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje. 

x Stasė Semėnienė , „Mote
rų gyven imo" redaktorė 
„Drauge", buvo išvykusi į Tahi-
ti, iš ten aplankė Borą Borą, 
Moorea ir Bali salas, susipažino 
su tų salų gyventojų būkle ir 
parsivežė daug įspūdžių. Dabar 
jau grįžę į savo pareigas. 

x Marija Remienė sveikina 
„Draugo" redakciją iš Anglijos, 
Londono, kur yra išvykusi su 
Vidos Jonušienės suorganizuota 
ekskursija. Ji rašo, kad šiuo 
metu oras yra gražus ir šiltas, 
palankus lankyti istorines vie
tas. 

x Vykstant į J a u n i m o cent-
' rą šiuo metu reikia prisiminti, 

kad 56 gatvė yra pakeista į vie
nos krypties gatvę, priešingai 
negu važiuojant į Jaunimo 
centrą. Reikia sukti i Claremont 
Ave. iš 59 gatvės arba apsukti 
per 55 gatvę. 

x Į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 63 seimą Clevelan-
de vyks birželio 23-26 dienomis. 
Iš Chicagos dalyvaus 18 delega
tų ir 4 Pildomosios tarybos na
riai: Teodoras Blinstrubas, Jo
nas Grigaitis. Jennie Linkus, 
Stasys Virpša, Theodora Kuzas, 
Irena O. Macke. Charles D. 
Macke, Walter Petrauskis. Ak-
vilina Petrauskis, Helen Vilke
lis, John J. Lapinski, Vytautas 
Kasniūnas, Elena Čižauskienė, 
Leontina Dargis. Mart inas 
Gudelis, Vytautas Žilinskas, 
Paul J. Ridikas, Snieguolė 
Zalatorė ir Pildomosios tarybos 
nariai — Christine Austin, dr. 
Vytautas Dargis, Josephine 
Miller, Vytautas Kasniūnas. 

x P e r s p a u s d i n a m o „Var
p o " pirmieji 4 tomai (1889-
19021 jau išėjo iš spaudos. „Var
po" minėjimo metu šį sekma
dieni bus galima jį užsisakyti, 
susimokėti 100 dol. prenumera
tą ir pasiimti. Iš anksto susimo
kėjusių prenumeratorių sąrašas 
bus paskelbtas paskutiniame to
me, kuris netrukus atiduoda
mas perspausdinimui. 

(sk.) 
x ALIAS Ch icagos sky

r iaus pavasar io išvyka (gegu
žinė* rengiama š.m. birželio 
25 d., sekmadienį. 12:30 v. p.p. 
(tuoj po Mišių) Pasaulio Lie
tuviu centre. Lemonte. Esant 
nepalankiam orui. gegužinė 
įvyks centro salėje. Kviečiami 
dalyvauti skyriaus nariai, jų 
pažįstami, bei artimieji ir 
svečiai. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
677-8489. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Kr. Donelaičio aukštesniosios lituanistines mokyklos mokytojai ir mokiniai 1988-1989 mokslo 
metais. Pirmoj eilėj iš kairės: Darius Polikaitis, Gražina Sturoniene, Hedvina Dainiene, Julius 
Širka. direktorius. Regina Kučienė, inspektorė, Alicija Brazaitienė, Juozas Polikaitis. 

N'uotr. Jono Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Video, s tereo , siuvimo 
m a š i n a s ir v a i s t u s siun 
čiame j Lietuvą. Prekes prista
tome per UPS j kitus JAV mies
tus . Sudaromi iškvietimai, 
s iunčiame kargo . R o m a s -
Pukš tys .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 . 
Te l . 31 2-436-7772. n a m ų 
312-430-4145. 

'sk) 

KRISTIJONO DONELAIČIO 
MOKYKLŲ MOKSLO METŲ 

UŽBAIGIMAS 

Kiekvieną pavasarį visos 
mokykos, iškilmingai užbaig-
damos mokslo metus, išleidžia 
abiturientus, linkėdamos jiems 
sėkmės, o likusiems mokiniams 
linki linksmų atostogų Kristi
jono Donelaičio mokyklų 
mokslo metų užbaigimo šventė 
buvo birželio 3 d., šeštadienį, 
mokyklos salėje. Kristijono 

x J a u n i m o centro pirmi
ninkė S. Endrijonienė ir D. 
Kurauskienė pavaišins „Var
po" šimtmečio minėjimo daly
vius pabendravimo metu 
kavinėje. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė pa
gerbė savo pareigūnus ir 
ta rnauto jus , dirbusius 
ligoninėje nuo 5 iki 50 metų. 
Pagerbimas buvo birželio 9 d. 
Martiniąue restorane Ever-
green Parke. Buvo pagerbtos 
ses. Dorothy Augunas, išdirbusi 
50 metų. ses. June Puishys — 30 
metų ir pasauliečiai. Juos 
sveikino ligoninės administra
torė ses. Teresa Mary. 

x „Sutikimas", 1 ir 2 nr., 
iš leist i Varšuvoje. Išleisti 
lietuviško jaunimo Lenkijoje. 
Redaguoja Antanas Venclaus-
kas ir kolegija. Žurnaliukas 
knygelės formos, turi 46 psl. ir 
viršelius. 

x Pranešimas! Lietuvių Ka
talikų Labdarių sąjungos meti
nis susirinkimas įvyks š.m. bir
želio 29 d.. 7 v.v., Jaunimo cent
re. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti! 'sk.) 

x Chicagos Venezuelos lie
tuvių draugija rengia gegužinę 
liepos 2 d. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Pradžia 12 vai. 
Bus skanaus maisto, veiks lo
terija ir baras. Šokiams gros Ra
manausko orkestras. 

(sk.) 

x Lietuvių Festivalio pro
ga, penktadienį, birželio 23 d. ir 
šeštadienį, birželio 24 d. šoksim 
ir ūliavosim Playhouse klube. 
Gros Mac ir Nightshift 7 v.v. 
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) 

x 10-tasis Chicagos Lietu
vių Festivalis įvyks šeštadienį, 
birželio 24 d. 69-joje gatvėje. 
Pradžia 12 vai. dienos. Informa
cijai skambinti 436-0769. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų lini
jų skrydžius į Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus N*ew Yorko aero
dromuose, skambinkite į Nevv 
Yorko kelionių agentūrą „VY
TIS" 718-769-3300. 

(sk) 

Donelaičio šeštadieninė 
mokykla yra viena iš didžiausių 
laisvame pasaulyje. Todėl 
mokyklų šventėse pilna salė 
mokinių, tėvų ir svečių nekelia 
nusistebėjimo. Visi^ns moki
niams, mokytojams, tėvams ir 
svečiams susirinkus j salę, 
iškilmingai atėjo pradžios 
mokyklą baigiantieji mokiniai. 
Maršui grojant, taut inia is 
drabužiais pasipuošusios mer
gaitės, berniukai išeiginėm 
eilutėm pasidabinę, įžygiavo 
šiemet aukštesnę mokyklą bai
gę abiturientai. 

Mokslo metu iškilmingas 
užbaigimo aktas pradėtas vi
siems sugiedant JAV ir 
Lietuvos himnus. Mokytoja 
Dalia Polikaitytė, kuri vedė šią 
šventę, supažindino visus su 
salėje dalyvaujančiais garbin
gais svečiais. Cia matėme vysk. 
V. Brizgį, gen. kons. V. Kleizą, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos kleboną kun. J. Kuzinska. 
ev. liut. „Tėviškės" parapijos 
kleboną kun H. Dumpį, JAV 
LB krašto valdybos Švietimo 
tarybos pirm. Reginą Kučienę ir 
daug kitų visuomenės žmonių, 
mokinių tėvų ir giminių. Taip 
pat šioje šventėje dalyvavo 
neseniai į Ameriką atvykęs Si
biro kankinys kun. A. Sva
rinskas. Visiems susipažinus, 
pasižymėję pradžios mokyklos 
mokiniai klasės auklėtojų buvo 
iškviesti į sceną ir jiems įteikti 
pagyrimo lapai. 

Pradžios mokyklą baigusiems 
pažymėjimus scenoje įteikė 
šešto skyriaus auklėtoja 
mokytoja Bronė Prapuolenienė, 
mokyklų direktorius J. Širka, 
mokytojas J. Polikaitis ir 
svečias kun. A. Svarinskas. 
Kristijono Donelaičio pradžios 
mokyklos baigimo pažymėjimai 
buvo įteikti Petrui Bagdonui, 
Dainiui Dumbriui, Mildai Har-

ris, Kovui Lapšiui, Dariui 
Nausėdai, Lidijai Pauliūtei, 
Linai Šlenytei, Onutei Utz, Ne
ringai Valkiūnaitei ir Loretai 
Viržintaitei. Pradžios mokyklą 
baigusių mokinių vardu kalbėjo 
ir visiems už viską dėkojo 
mokinė Onutė Utz. 

Mokytoja Bronė Prapuolenie
nė, šešto skyriaus auklėtoja, 
atsisveikino su savo mokiniais, 
linkėdama jiems visiems grįžti 
rudenį į aukštesnę mokyklą ir 
toliau tęsti lietuvišką mokslą. 

Kristijono Donelaičio mokyk
la kiekvieneriais mokslo metais 
išleidžia tris leildinius. Vienas 
yra mėnesinis biuletenis skirtas 
mokiniam ir jų tėvams. Biule
tenyje yra įvairūs mokyklos 
pranešimai mokiniams ir jų tė
vams. Antras leidinys yra 
keturis kartus per metus išeinąs 
laikraštėlis „Pirmieji žings
niai"'. Šiame laikraštėlyje 
spausdinami pradžios mokyklos 
mokinių kūriniai, čia reiškiasi 
būsimieji mūsų poetai, rašytojai 
ir menininkai . Ir trečias 
leidinys — mokyklos metraštis. 
Mokyklos metraštyje aukštes
niosios mokyklos mokiniai 
aprašo įvairius mokyklos 
įvykius, šventes, minėjimus ir 
kitus mokyklos ir mokinių pasi
reiškimus. Metraštyje gausybė 
nuotraukų iš mokyklos gyve
nimo. Pervertus šiuos leidinius 
matai, kiek mokytojai ir tėvų 
komitetas daro, kad mūsų jau
nimas mokėtų l ietuviškai 
kalbėti, rašyti, skaityti, lietu
viškai galvoti. Šiais metais 
išleistas jubiliejinis metraštis 
atžymintis mokyklų 30 metų 
sukaktį. 

Su jubiliejiniu metraščiu visus 
supažindino metraščio redak
torė JAV LB krašto valdybos 
Švietimo tarybos pirmininkė 
Kristijono Donelaičio mokyklų 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Vysk. Paulius Baltakis, 

dalyvavęs vyskupų konferen
cijoje, birželio 21 d. išskrido j 
Vak. Vokietiją ir Romą. Grįš 
liepos 7 d. 

— Regina Sabaliūnienė, LB 
Hot Springs, Ark., apylinkės vi
cepirmininkė, yra ligoninėje — 
Baptist Medical Center, Little 
Rock, Ark. 72205. Birželio 21 d. 
jai padaryta sudėtinga širdies 
operacija. Prie ligonės budi jos 
vyras Napoleonas, iš Chicagos 
atvykusios dukterys Irena Žu
kauskienė ir Gina Remienė. 
Kun. J. Burkus Šv. Mykolo 
koplyčioje atlaikė šv. Mišias Re
ginos Sabaliūnienės sveikatos 
intencija. Mišias užprašė Mote
rų Seklyčia. Hot Springs lietu
viai meldėsi, kad operacija būtų 
sėkminga ir kad Regina grei
čiau atgautų jėgas. 

— Muz. V 5 k to ras Ralys 
išvyksta iŠ New Yorko, kur jis 
buvo chorų vadovas, į Los 

Angeles, Calif. Ta proga 
Apreiškimo parapijos ir Perkū
no chorai padarė jam iškilmin
gas išleistuves. 

— Supenor Galerie Kali
fornijoje iš varžytynių par
duoda senų pinigų kolekciją, 

kurią turėjo garsus smuiki
ninkas Jascha Heifetz. Jis buvo 
pasižymėjęs šiame krašte ir 
pasaulyje kaip geras smuiki
ninkas, bet taip pat buvo didelis 
senų metalinių pinigų rinkėjas, 
turėjęs žymią kolekciją. Įdomu, 
kad Jascha Heifetz yra gimęs 
Lietuvoje 1901 m„ muzikos 
mokęsis Vilniuje ir Peterburge. 
Nuo bolševikinės revoliucijos 
pabėgęs ir persikėlęs į Ameriką. 
1925 m. gavo JAV pilietybę ir 
vėliau pasaulio muzikų tarpe 
žinomas kaip amerikietis. J is 
mirė 1987 m. 

— Nevv Yorko l i tuanist inė 
Maironio mokykla baigė 
mokslo metus. Pabaigoje atlaikė 
šv. Mišias mokyklos kapelionas 
kun. Antanas Prakapas. Baigė 
mokyklą septyni abiturientai: 
Monika Bilerytė, Tomas Gedmi
nas, Gina Jankauskaitė, Tomas 
Liogys, Tomas Matusaitis, San
dra Simanavičiūtė ir Nida 
Stankūnaitė. „Tryptinis", tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Jadvygos Matulaitienės, pašoko 
keletą tautinių šokių. 

— A. a. Petras Pagojus, 
sunkiai sirgęs, buvęs Perkūno 
choro choristas, birželio 12 d. 
mirėJ?alaidotas iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios birželio 15 
d. Cypress Hills kapinėse. 

Poezijos dienose Jaunimo centre ska 
T. Antanaitis 

to Julius Lintakas 'kairėjei ir Algirdas 

N'uotr. Z. Žilevičienės 

inspektorė Regina Kučienė. Iš
traukas iš metraštyje spaus
dintų premijuotų rašinių skaitė 
abiturientai Andrius Utz, Aida 
Mikučiauskaitė , Krista 
Šilimaitytė ir Audrė Šlenytė. 
Mokyklos mokiniai mokytojų 
yra raginami mokyklos įvykius 
aprašyti lietuviškoje spaudoje. 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
Daužvardžio Fondo atstovas 
Bronius Juodelis, mokyklos 
žurnalistams įteikė dovaną, 
knygą „Žurnalistika". Apdo
vanotieji mokyklos žurnalistai 
buvo: Vytautas Pabedinskas, 
Aida Mikučiauskaitė ir Audrė 
Šlenytė. Šiais metais JAV LB 
krašto valdybos Švietimo tary
ba skelbė Lietuvos vaizdų 
albumo „Keliaujame per Lie
tuvą" ir rašinių apie mūsų 
žymųjį varpininką dr. Vincą 
Kudirką jo 135 gimimo metinių 
proga konkursus. Šiuose kon
kursuose dalyvavo ir Kristijono 
Donelaičio mokyklų mokiniai. 
Nemaža premijų laimėjo Kr. 
Donelaičio mokyklos mokiniai. 
JAV LB krašto valdybos Švie
timo tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė, laimėjusiems moki
niams įteikė premijas. Už 
„Keliaujame per Lietuvą" 
albumą premijas gavo: I vietą — 
Irena Kvantaitė ir Zigmas 
Woodward, II vietą — Vilija Bo-
gutaitė ir Rimas Putrius, III 
vietą — Daina Čarauskaitė ir 
Gintas Mikučauskas ir IV vietą 
— Audra Gaižiūnaitė. Rašinių 
konkurse mokyklos mokiniai 
laimėjo dvi premijas — IV vietą 
Aida Mikučauskaitė ir Vl-tą 
vietą Audra Šlenytė. JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkė 
sveikino konkurso laimėtojus. 
Moksle pasižymėjusiems aukš
tesniosios mokyklos mokiniams 
buvo įteikti pagyrimo lapai. 23 
laidos abiturientams atestatus 
ir dovanas — knygas įteikė 
mokyklų direktorius J. Širka, 
gen. kons. V. Kleiza, kun. A. 
Svarinskas, mokyklų inspek
torė R. Kučienė ir mokytojas J. 
Polikaitis. Aukštesniąją 
mokyklą baigė: Aurelija 
Bliskytė, Lidija Gražulytė, Vili
ja Meilytė, Vita Mikelevičiūtė, 
Aida Mikučauskaitė, Julytė 
Narbutytė, Aras Norvilas, 
Vytas Pabedinskas, Krista 
Šilimaitytė, Audrė Šlenytė ir 
Andrius Utz. Abiturientų vardu 
atsisveikinimo žodį tarė 
Vytautas Pabedinskas. Audra 
Šlenytė iškvietė visus moky
tojus į sceną ir padėkojo už jų 
vargą ir rūpestį mokant juos. 
Abiturientai mokytojams įteikė 
simbolišką dovaną — pavasario 
žiedą. 

Abiturientų klasės auklėtoja 

Regina Kučienė paskutinį kartą 
prabilo į savo auklėt inius 
pamokančiu žodžiu. 

Abiturientus, mokyklos moki
nius ir mokytojus sveikino vysk. 
V. Brizgys, pabrėždamas moky
tojų didelę auką. Mokant mūsų 
jaunimą, o mokiniams priminė, 
kad be sunkaus darbo jaunose 
dienose nėra ateities. Svečias 
kun. A. Svarinskas jautriai 
įvertino mokytojų ir mokinių 
auką lietuvių tautos reikalams. 
Sunkaus darbo įvertinimo, 
padėkos ir paskatos žodžius tarė 
gen. kons. V. Kleiza, kun. H. 
Dumpys, klebonas kun. Kuzins-
kas. Pedagoginio instituto var
du Br. Fabijonas visus abitu
rientus kvietė rudenį pradėti 
lankyti institutą. JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos vardu D. 
Šilimaitienė-Pape mokyklų 
direktoriui J. Širkai įteikė pa
dėkos žymenį. 

Tėvų komiteto pirmininkas 
Rimas Dumbrys dėkojo mokyk
los mokytojams už darbą ir 
rūpestį mokant vaikus. Iš
kilmingas mokslo metų aktas 
buvo baigtas mokyklų direk
toriaus Juliaus Sirkos žodžiu. 
Direktorius savo žodyje sveikino 
abiturientus, dėkojo moky
tojams, tėvų komitetui, tėvams, 
mokyklos mecenatams ir rėmė
jams. 

Po iškilmingo akto buvo me
ninė dalis. Meninėje dalyje buvo 
atlikti keli tautiniai šokiai, 
kuriuos atliko mokiniai paruoš
ti mokytojų Danutės Penčylai-
tės ir Dalios Polikaitytės. Pro
grama užbaigta mokyklų daina 
„Su mokslu į rytojų". Visą 
mokyklų užbaigimo programą 
pravedė mokytoja Dal ia 
Polikaitytė. Tikimės ir linkime, 
kad visų mokyklų visi abi
turientai ir toliau tęs lietuviš
ką mokslą, įsijungs į įvairias 
lietuviškas jaunimo organiza
cijas ir dirbs lietuvių tautos 
reikalams. Linkime visiems 
lituanistinių mokyklų moky
tojams nepavargti ir toliau 
auklėti mūsų l ietuvišką 
jaunimą, o mūsų lietuviškos 
visuomenės prašome įvertinti 
mūsų jaunimo ir mūsų lietuvių 
mokytojų darbą ir 
pasiaukojimą. 

Birutė Jasa i t ienė 

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. 




