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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gcH, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
Panevėžio miesto vykdomojo 
komiteto Pirmininkui 
Nuorašai: 
Kardinolui Vincentui Sladkevičiui, 
•RRT įgaliotiniui Petrui Anilioniui 

Panevėžio vyskupijos kurijos, 
vyskupijos Kunigų tarybos 

ir miesto kunigų 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

Eiliniais sekmadieniais žmo
nėms tenka stovėti sausakim
šose bažnyčiose, o per didesnes 
šventes ir atlaidų dienomis jie 
jau netelpa bažnyčiose ir stovi 
lauke. Vyresniojo amžiaus 
žmonėms dažnai reikia kviesti 
greitąją med. pagalbą. Argi 
tikintieji ne tos šalies, kurioje 
taip rūpinamasi žmonių gerbū
viu, piliečiai? Kodėl jie negali 
turėti daugiau maldos namų ir 
laisvai naudotis sėdimomis 
vietomis juose? 

Tikėdami persitvarkymo tei
singumu, mes prašome 
sugrąžinti šv. Trejybės bažnyčią 
tikinčiųjų bendruomenei neati
dėliojant, kad žmonėms nerei
kėtų vargti rašant pakartotinus 
pareiškimus, renkant gyventojų 

parašus. 
Bažnyčios grąžinimas bus 

konkre tus į rodymas, kad 
įgyvendinama demokratija. 

1988.06.08. 
Pasirašė: Panevėžio vyskupi

jos Kapitulinis Vikaras prel. K. 
Dulksnys, kancleris kun. J. Juo
delis, kan. B. Antanaitis, kun. 
P. Adomonis, kun. P. Baltuška, 
kun. J. Balčiūnas, kun. P. Kuz
mickas, kun. A. Balaišis, kun. 
K. Gutauskas, kun. J. Prane
vičius, kun. P. Budriūnas, kun. 
J. Janulis, kun. dek. J. Antanvi-
čius, kun. S. Kazėnas, kun. S. 
Filipavičius, kun. A. Kietis, 
kun. F. Čikauskas, kun. J. 
Kuodis, kun. I. Puriuškis, kun. 
A. Kairys, kun. R. Pukenis. 

Viceprez. Ouayle įteikė 
kun. Svarinskui Laisvės žymenį 

Washingtonas, 1989 birželio 
29. (LIC) JAV viceprezidentas 
Dan Quayle vakar įteikė 
Laisvės žymenį buvusiam 
sąžinės kaliniui ir Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komiteto 
nariui — steigėjui Lietuvos 
kunigui Alfonsui Svarinskui. 
Tai pirmasis Pueblos Instituto, 
katalikų pasauliečių žmogaus 
teisių organizacijos, laisvės ap
dovanojimas. Ši Washingtone 
susikūrusi organizacija gina 
visų katalikų ir kitų tikėjimų 
žmonių teises. 

Kaip žinia, kun. Svarinskas 
iškalėjo 21 metus sovietų lage
riuose ir kalėjimuose už religi
nės laisvės gynimą. Sovietų val
džia pernai liepos mėnesį 
paleido Viduklės kleboną iš 
tremties, su sąlyga, kad jis 
išvyks į Vakarų Vokietiją. Š.m. 
gegužės mėnesį, kunigui lan
kantis Amerikoje, sovietinė val
džia jam panaikino teismo 
sprendimą, pripažindama, kad 
kun. Svarinskas buvo neteisin
gai nubaustas. I pagerbimą 
JAV Senato įstaigų salėje su
sirinko Amerikos Kongreso 
nariai (žmogaus teisių pako
misės pirmininkai kongres-
menas Tom Lantos ir kongres-
menas John Porter bei Lietuvos 
religinės laisvės pakomisės pir
mininkas kongresmenas John 
Miller — pastarieji du iškilmių 
metu pasveikino kun. Svarins
ką), dvasininkijos atstovai (vys
kupas Edward Herman iš Wa-
shingtono arkivyskupijos ir 
prel. Giovanni Tonucci, suteikęs 
Vatikano nuncijaus palaimini
mą), žmogaus teisių grupių dar
buotojai, Lietuvos atstovas Wa-
shingtone ir prie Šventojo Sosto 
Stasys Lozoraitis, lietuvių bend
ruomenės veikėjai. 

Viceprezidento žodis 
Tautiniais rūbais apsiren

gusių lietuvių vaikų chorui 
sugiedojus Amerikos ir Lietuvos 
tautinius himnus, kanklėmis 
pritariant Emilijai Sakadols-
kienei, programai toliau 
vadovavo Pueblos Instituto 

Prezidentas ragina sovietus 
pasitraukti iš 

JAV vėliavos prie Laisvės statulos. Amerikos gyventoja; didele balsų dauguma pasisako už Kons
titucijos papildymą, kad būtų uždrausta niekinti valstybinę vėliava. 

Šalti vokiečių-lenkų ryšiai 

valdybos na rys , ka t a l i kų 
teologas ir autorius George 
VVeigel. Pasveikinęs kun. Sva
rinską kaip vieną iš didžiųjų 
tikėjimo ir laisvės gynėjų dvi
dešimtajame amžmje, jis prie 
mikrofono pakvietė JAV vice
prezidentą Quayle. 

Įteikdamas kun. Svarinskui 
Pueblos instituto žymenį, vice
prezidentas Quayle pastebėjo, 
kad pastaraisiais metais pa
saulis stebisi lietuvių tautos 
atgimimu. 

„Jungtinės Valstijos, kaip 
žinote, jau pusšimtį metų atsi
sako pripažinti jų priverstinį in
korporavimą į ne jų sudarytą 
sąjungą. Kartu su jais mes lau
kiame dienos, ka i Lietuva 
atgims laisvėje", sakė vicepre
zidentas. Jis toliau pastebėjo, 
jog pagerbiant kun. Svarinską, 
pagerbiami ir visi tie, kurie, 
anot jo, drąsiai stoja už vėliavą, 
kuri buvo uždrausta, bet dabar 
vėl didingai plevėsuoja. 

Tardamas padėkos žodį, kun. 
Svarinskas vėl prisiminė visus 
savo tautiečius, kenčiančius dėl 
įsitikinimų. 

Kun. Svar insko a t sakymas 
„Nuoširdžiai dėkoju Pueblos 

instituto vadovams, kad jie 
suteikė man žymenį, bet ne man 
šitas ženklas, nes aš esu tiktai 
kunigas ir atlikau savo pareigą. 
Šitas žymenys priklauso šim
tams ir tūkstančiams, kurie ko
vojo už Dievą ir savo religinius 
įsi t ikinimus, kur ie kovojo, 
kentėjo, žuvo ir kartais po 40 
metų lageriuose suluošinti 
grįždavo namo, bet savųjų nebe-
surasdavo". 

Kun. Svarinskas savo žodyje 
užtarė ir Baltarusijos bei Ukrai
nos katalikus, kurių sąlygos itin 
sunkios. Jis taip pat pastebėjo, 
jog sovietų valdžia, nors ir 
stengiasi parodyti žmogišką 
veidą, lig šiol nėra panaikinusi 
nei vieno į s ta tymo, kuris 
vargina t ik inč iuos ius ar 
Bažnyčią. Savo kalboje, o taip 
pat ir atskirame raštiškame 
memorandume viceprezidentui 

Bona. — Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl atsisakė simboliš
kai svarbaus vizito Lenkijoje šią 
vasarą, kai oficialūs vokiečių ir 
lenkų pareigūnai nepajėgė susi
t a r t i dėl bendradarbiavimo 
sąlygų. 

Vokiečių vyriausybės spaudos 
atstovas Hans Klein nepasakė 
spaudai nesutarimo smulkme
nų, tačiau pastebėjo, jog nepa
vyko susitarti dėl ekonominės 
pagalbos, kad dėl to būtų page
rintos vokiečių mažumos sąly
gos Lenkijoje. Šis susitarimas 
būtų buvęs simbolinis susitaiky
mas, kai šiemet bus minima 50 
metų liūdna sukaktis nuo nacių 
invazijos į Lenkiją, kuria buvo 
pradėtas II Pasaulinis karas. 
Manoma, kad Kohl galbūt galės 
apsilankyti Lenkijoje vėliau. 
Vokiečiams nepatinka, kad 
prez. Bushas lankysis Lenkijoje. 

Vokiečių nepasitenkinimas 
Vokietijoje dėl kanclerio noro 

apsilankyti Lenkijoje kilo dide
lis nepasitenkinimas vyresniųjų 
vokiečių tarpe, kurie negali at
leisti, kad vokiečiai prarado dalį 
savo teritorijos, kuri buvo pri
skirta Lenkijai. Taip pat ir jau
nieji vokiečiai reiškia nepasi-

kun. Svarinskas pabrėžė, kokią 
didelę įtaką turi Amerika, gi
nant žmogaus teises pasaulyje. 
J is padėkojo už stiprią paramą, 
ir paprašė pagalbos, siekiant 
panaikinti Molotovo-Ribbentro-
po pakto padarinius. 

Kad padėtų kelyje į laisvę 
„Mes kreipiamės į Amerikos 

vyriausybę, Katalikų Bažnyčią 
ir visus geros valios žmones, kad 
mums padėtų kelyje į laisvę. 
Paveikite Tarybų Sąjungos ir 
Vokietijos vyriausybes, kad jos 
anuliuotų Ribbentropo-Moloto-
vo paktą ir paskelbtų jį 
negaliupjančiu nuo pat pradžios. 
Tegul Dievas atlygina visiems 
už padarytą gerą darbą, už 
daromą ir už būsimą gerą 
darbą, mūsų kelyje į laisvę. 
O mes malda ir palaimintu žo
džiu minėsime jus". 

Sveikinimus kun. Svarinskui 
taip pat pasiuntė trys Amerikos 
kardinolai. 

Vakare Lietuvos pasiuntiny
bėje surengtas priėmimas kun. 
Svarinskui pagerbti, kuriame 
dalyvavo Valstybės departa
mento atstovai, Helsinkio ko
misijos darbuotojai ir gausus 
būrys lietuvių, įskai tant 
Ateitininkų Federacijos vadą 
Juozą Polikaitį, atvykusį iš 
Chicagos. 

tenkinimą, kad lenkai bėga į 
Vokietiją, nors jų tarpe yra 
vokiečių kilmės žmonių. Dėl 
visų čia minėtų įvykių, kaip 
spaudos konfederacijoje pranešė 
Hans Klein, nėra įmanoma, kad 
vokiečių vadai dabar galėtų 
vizituoti Lenkiją. 

Paskola lenkams 

Bonos vyriausybė niekada 
viešai nepasakė, kokia pagalba 
būtų teikiama lenkams, bet ne
oficialiomis žinion: iš, tai būtų 
500 mil. dol. suma ir suteikta 
kita paskola. Minėti pasitari
mai vyko šešiuose posėdžiuose. 
Vokiečiams vadovavo Finansų 
ministeris Theo VVaigel. 

Kancleris Kohl labai norėjęs 
vizituoti Lenkiją, ypač dar ir 
todėl, kad jau ten lankėsi Brita
nijos ministerė pirmininkė M. 
Thatcher ir Prancūzijos prezi
dentas F. Mitterrand, o dabar ir 
JAV prezidentas G. Bushas pra
deda vizitą šį sekmadienį. 

Landsbergio vizitas 
New Yorke 

New Yorkas. — Sąjūdžio pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, JAV Lietuvių Bendruome
nės kviečiamas, atvyko liepos 2 
d. į VVashingtoną. O jo vizitą 
New Yorke liepos 5-7 diemomis 
koordinuoja Lietuvių Informaci
jos centro vedėja Gintė Damu-
šytė. Jai talkina žurnalistė Jū
ratė Kazickaitė ir advokatas 
VVilliam Hough III. Numatyti 
susitikimai su Nevv Yorko 
spauda, vizitai Jungtinėse Tau
tose ir priėmimai pas „Helsin
kio Watch" direktorių tarybą ir 
„Freedom House" tarybą. Jo 
vertėjas yra Manhattano LB 
pirm. Juozas Kazlas. 

Liepos 6 d. vakare LB New 
Yorko apygarda ruošia prof. 
Vytauto Landsbergio susitiki
mą su lietuvių visuomene Kul
tūros židinyje. 

Gražiną ir Vytautą Landsber
gius New Yorke globoja Alina 
ir dr. Juozas Kazickai. 

- Wash ing tone vakar 
teismas nuteisė marinų pulki
ninką Oliver N'orth sąlygine 
trijų metų bausme. Jis, būda
mas Saugumo tarybos nariu, 
padėjo Nikaragvos laisvės kovo
tojams tuo, kad gautą pelną iš 
parduotų ginklų Iranui, perdavė 
kovotojams, kai Kongresas jau 
buvo ušdraudes tai daryti, bet 
jis tai darė su savo viršininkų 
žinia. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje Dainius Skairys 
savo pareiškimu kreipėsi į 
Aukščiausiosios Tarybos prezi
diumą ir į nepriklausomos Lie
tuvos pasiuntinį VVashingtone, 
kad jam būtų išduotas lietuviš
kas pasas, nes jis nuo 1989 m. 
vasario 16 d. nebelaiko save 
TSRS piliečiu, o tik nepriklau
somos Lietuvos valstybės pilie
čiu. Prezidiumą prašo sudaryti 
jam sąlygas gyventi tėvynėje su 
Lietuvos pasu. 

— Valstybės departamento 
sekr. James Baker III pradėjo 
vizituoti Pacifiko kraštus. To-
kyo mieste jis vakar dalyvavo 
Pasaulinio banko konferenci
joje, kad būtų suteikta parama 
Filipinams. Naujasis premjeras 
pakvietė sekretorių privačiam 
pasitarimui. 

— Washingtone Valstybės 
departamentas atmetė Nikarag
vos sandinistų prezidento Orte
gos prašymą užmegzti ryšiams, 
kol nebus pagerintos žmogaus 
teisių sąlygos visame krašte. 
Ryšių atnaujinimas priklausy
siąs nuo laisvų rinkimų, kurie 
bus 1990 m. vasario mėnesį. 

— Wasbintone JAV Aukš
čiausias Teismas abortų klausi
mu penkiais balsais prieš 4 pasi
sakė, kad kiekviena 50 valstijų 
turi tą klausimą spręsti savo ke
liu. 

— Paryžiuje pradėjo savo 
valstybinį vizitą Sovietų Sąjun
gos prezidentas Michailas Gor
bačiovas. 

— Lenkijoje prasidėjo pir
mieji naujo Seimo posėdžiai. 
Naujas prezidentas dar 
neišrinktas. 

— Kinijoje buvo kareivių 
apšaudyti trys autobusai turis
tų kinų, kurie buvo atvykę į sos
tine. Tai esą padaryta tik pagąs
dinimui, kad nebandytų de
monstruoti. 

— Buvęs prez. R. Reaga-
nas , savaitgalio metu bejoda
mas arkliu, nukrito, bet dides
nių sužalojimų nėra. Jis atosto
gavo Meksikoje. Iš ligoninės bu
vo išleistas po 5 valandų patik
rinimo. Reaganas sakosi ir vėl 
jodinėsiąs, nes šis sportas jam 
labai patinkąs. 

— Washingtone specialusis 
prokuroras L VValsh panaikino 
dalį kaltinimų buvusiam Baltų
jų rūmų Saugumo tarybos virši
ninkui John Poindexter ir avia
cijos generolui Richard Secord. 
kurie dalyvavo Irano-Contrų 
skandale, parduodant ginklus. 

Atsargus Solidarumo kelias 
Varšuva. - Praėjusį penkta- P savo specialų posėdį: kokia 

ginkluotų pajėgų rolė turėtų 
būti šių dienų Lenkijos įvykiuo
se. Užsienio diplomatai Var
šuvoje sako, jog tai reiškia, kad 
kariuomenė nori, kad preziden
to išrinkimas būtų jos rankose. 
Prezidentas turi turėti galią ap
saugoti Lenkijos sienas ir užga
rantuoti sienų saugumą. 

Solidarumo laikraštis „Gazeta 
Wyborcza" reikalauja, kad jie 
privalo turėti teisę parinkti sa
vo ministerį pirmininką. Laik
raštis ragino Walesą ir jo pata
rėjus dėl to susitarti su komu
nistais. Tačiau Walesa norįs pa
laipsniui vesti demokratijos 
keliu, kad išvengus eventualaus 
kariuomenės įsikišimo. VValesos 
patarėjai sako, kad šiai linijai 
pritaria 260 Solidarumo narių 
Lenkijos Senate. 

dienį prez. G. Bushas Baltuo
siuose rūmuose kalbėjosi su 
trimis reporteriais. Pasikalbėji
mas jau buvo atspausdintas 
Lenkijos spaudoje iš anksto, dar 
prieš jam atvykstant sekmadie
nį su vizitu į Lenkiją. 

Pasikalbėjime prezidentas pa
ragino Sovietų Sąjungą išvežti 
savo karines pajėgas iš Lenki
jos. „Aš nemanau, kad kas nors 
dabar dar galvoja, kad Vakarai 
galėtų užpulti Lenkiją", kalbėjo 
prezidentas Lenkijos žurna
listams. Jis sakėsi manąs, jog 
persitvarkymo dvasioje sovietai 
tai būtinai turėtų padaryti. Pa
klaustas, ar tai reikėtų suprasti, 
kad visos sovietų karinės pajė
gos būtų išvežtos iš Europos, 
prezidentas atsakė: „Aš norė
čiau, kad būtų pradėta su atsi
traukimu iš Lenkijos". Toliau 
prez. Bushas pastebėjo, jog yra 
milžiniška jėgų nelygybė, paly
ginus Sovietų pajėgas su NATO 
karo jėgomis Europoje". 

Po 275,000 k a n ų 
Toliau Reuterio žinių agentū

ra primena, kad prezidentas yra 
pasiūlęs sumažinti abiejų pusių 
kariuomenes iki 275,000 vyrų 
kiekvienoje pusėje. Vakariečių 
žiniomis, tai būtų, kad ame
rikiečiai turėtų išvežti 30,000 
savo karių, o sovietai 325,000 
kareivių. Sovietai jau išvežė 
mažą skaičių kariuomenės iš 
Vengrijos ir dar mažiau iš 
Lenkijos. 

Lenkijoje vyksta karšti ginčai 
dėl kandidatų į prezidento vietą, 
nes Komunistų partija vis tebe-
ragina gen. Jaruzelskį būti kan
didatu. Lenkijos Seimas susirin
ko pirmą kartą antradienį. Ta
čiau Varšuvoje pasklido žinios, 
kad prezidento rinkimai bus ati
dėti po prezidento Busho vizito, 
kuris tęsis 3 dienas. 

Kariškių grėsmė 
Lenkų kariuomenės vadovybė 

pareiškė, kad jie seka tuos 
įvykius labai susirūpinę. PAP 
žinių agentūra paskelbė, jog Gy
nybos ministerijos taryba turė-

Pradedama Lenino 
kritika 

M a s k v a . AP žinių agen
tūra praneša, jog ..October" 
žurnale rašytojas Vasilijus 
Grossmanas rašo, kad Sovietų 
politinį terorą ir diktatūrą 
pradėjo Leninas, bet ne Sta
linas, kaip kad šiuo metu vis dar 
oficialiai manoma. Pirmą kartą 
Sovietų spaudoje pasirodė toks 
straipsnis. Leninas iki šiol buvo 
nekritikuojamas, nors prieš mė
nesį buvo tik užuominomis 
pasakyta, kad sistemos blogybės 
yra kilusios iš pat pradžių. Bol
ševikai iki šiol netikėjo į laisvą 
žodį ir spaudą, sako Grossma
nas. .Jie. kaip ir pats Leninas, 
laikė tas laisves nereikšmingo
mis, už kurias kovoja žmonės". 
Lenino žodžiai ir dabar tebeci-
tuojami Kremliuje. Bet Leninas 
buvęs ..fanatiškas savo priešų 
naikintojas". Jis nebandęs 
ieškoti tiesos, bet tik laimėti, 
nežiūrint, kokiu būdu būtų tas 
jo laimėjimas pasiektas. 
Leninas beveik sulyginamas su 
Stalinu. Stalinas paveldėjęs 
Lenino revoliucinę diktatūrą, 
terorą ir kovos būdą prieš 
buržuazines laisves. 

Rusų Krikščionių 
Demokratų partija 
Paryžius. Eltos pranešimu, 

birželio 7 d. Prancūzijos Krikš-
či mių demokratų partija, vado
vaujama J.M. Daillet, pravedė 
spaudos konferenciją ryšium su 
disidentų Osipovo ir Agurkovo 
atvykimu į Paryžių. Jie yra 
kirkščionių demokratų partijos 
steigėjai Maskvoje. 

Viktoras Petkus, lietuvių 
krikščionių demokratų partijos 
vadovas, taip pat buvo kviestas 
šioje konferencijoje dalyvauti, 
tačiau jis negavo leidimo 
išvykti. 

Rusų atstovai apibūdino rusų 
krikščionių demokratų partijos 
vystymosi procesą. Pabrėžė, kad 
anksčiau ši organizacija Sovietų 
Sąjungoje neegzistavo, tačiau 
dabar ji yra populiari i r 
įstojančių skaičius sparčiai 
auga. Nariais gali tapti įvairių 
religinių įsitikinimų asmenys. 
Jie oficialaus leidimo veikti 
neturi, bet ir nėra varžomi. 

Vliko p i r m i n i n k u i pa
klausus, ar jie palaiko ryšius 
su Lietuvos krikščionių demo
kratų partija, Agurkovas 
atsakė, kad tiesioginių ryšių 
neturi, tačiau jis labai gerai 
pažįstąs V. Petkų, nes su juo 
kartu buvo koncentracijos sto
vykloje. Paminėjo, kad lietuvių 
krikščionių demokratų partija 
yra viena iš seniausių ir stip
riausių. 

Kai buvo paklausta jų nuomo
nės apie Pabaltijo valstybių, 
atsiskyrimą, jie nelabai norėjo 
apie tai kalbėti, t ač i au 
paminėjo, kad tai nėra dabar
ties, bet tik tolimos ateities gali
mybė. 

Vliko atstovams konferenci
joje dalyvauti galimybe sudarė 
inž. Venskus, kuris yra Tarp
tautinio krikščionių demokratų 
sekretoriato narys ir artimas 
J.M. Daillet bičiulis. 

KALENDORIUS 
Liepos 6 d.: Tomas More, Ma

rija Gorėti, Liucija. Romulas, 
Ginvilė. Kutrimas. Nervydas, 
Ritonė. 

Liepos 7 d.: Kirilas, Estera. 
Sangailis, Vilgailė. Asta. Vili-
baldas. Krizas, Eidautas 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:22. leidžiasi 8:28. 
Temperatūra dieną 90 1.. nak 

tį 68 1. 

• 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. liepos mėn. 6 d. malonumą kiekvienam atvyku
siam. 

10 v.r. stovyklos aikštėje 
kuopos valdybos nariai Romas 
ir Algis Macioniai, dalyvaujant 

Petrą Pagojų. Mus džiugino, 
savo dalyvavimu JAV-ėse besi
svečiuojantieji svečiai iš ok. Lie
tuvos. 

Vaišėms, Liudas Selenis ir 

Siurkum, iškeptus viščiukus, o 
moterų sekcijos vadovei Onutei 
Selenienei ir jos padėjėjoms už 
paruoštus skanius priedus ir 
Onute i Abarienei i r p. 

LSST pirmininkui Mykolui A- Antanas Šiurkus prikepė užtek- Legnickienei už paaukotus 
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MŪSL ABITURIENTAI 

Nida Černiauskaitė baigė 
Our Lady of Mercy gimnaziją, 
Farmington Hills, Michigan. 
11-tą skyrių lankė Vasario 
16-tos gimnazijoje Vokietijoje. 
Vietinėj gimnazijoje reiškėsi 
vokiečių ir prancūzų garbės klu
buose ir „MADD" (Mothers 
Against Drunk Drivers") 
organizacijoje. Apdovanota 
Michigan Competitive Scholar" 
ir vokiečių kalbos garbės 
pažymėjimais, aprašyta „Who's 
Who Among High School Stu-
dents in U.S.A.". Įvairiuose mo
kyklos susibūrimuose darė 
pranešimus apie Lietuvą, jos da
bartinę padėtį, kalbą, istoriją, 
tautodailę. Nida yra baigusi 
,.Žiburio" lituanistinę mokyklą. 
Veikli ateitininkė — priklausė 
Karaliaus Mindaugo mokslei
vių ateitininkų kuopai. Šoko 
tautinių šokių šventėse. Du kar
tus aplankė Lietuvą. Šią vasarą 
priimta į lituanistikos kursus 
Vilniaus Universitete. Rudenį 
žada studijuoti teisę Loyoios 
Universitete Chicagoje. 

Daiva Memėnaitė, Vitos ir 
Viktoro Memėnų duktė, baigia 
Birmingham Seaholm gimna
ziją. Per visus ketverius metus, 
buvo aktyvi gimnazijos mokinių 
organizacijose ir reiškėsi sporte. 
Žaidė tinklinio ir futbolo 
komandose. 

Daiva baigė Detroito „Žibu
rio" lituanistinę mokyklą. Yra 
aktyvi skautė ir sporto klubo 
..Kovo" narė. 

Rudenį pradės studijuoti fi
zinės terapijos mokslus Western 
Michigan universitete. 

Groves gimnaziją Birmingham. 
Michigan. Gytis veiklus atei
tininkas: buvo pirmininko ir 
laikraštėlio redaktoriaus parei
gose Detroito Karaliaus Min
daugo kuopoje. Gytis baigė „Ži
burio" lituanistinę mokyklą ir 
yra buvęs narys tautinių šokių 
šokėjų grupės „Audinys" . 
Priklauso sporto klubui „Ko
vui", yra aktyvus žaidėjas ledo 
ritulio komandoje. Būdamas 
gimnazijoje priklausė National 
Honor Society — paskutiniuo
sius metus pirmininkavo tam 
skyriui — grojo simfoniniame 
orkestre, ir lošė europietiška 
futbolą. Futbole pasižymėjo, 
laimėdamas daug trofėjų. Mo
kinių išrinktas kaip klasės 
komediantas. Gytis baigė 
gimnaziją „magna cum laude", 
buvo apdovanotas „Presidential 
Academic Fitness Award", 
„Sočiai Studies Award" ir Eas-
tern Michigan universiteto sti
pendija ketveriems metams. Ža
da studijuoti odontologiją Uni-
versity of Michigan, Ann Arbor. 

ŠV. ANTANO ATLAIDAI IR 
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS 

Birželio 11d. Šv. Antano pa
rapijoje buvo švenčiama pa
rapijos patrono šv. Antano 
atlaidai. Taip pat buvo prisimin
ti birželio trėmimai. 

Į bažnyčią 10:30 v.r., Juozui 
Kinčiui vadovaujant, buvo 
įneštos vėliavos — JAV-ių ir 
Lietuvos. Parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas savo pa
moksle kalbėjo apie šv. Antano 
atlaidus ir birželio trėmimus. 
Gražiai giedojo parpijos choras. 
Po šv. Mišių buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. 

Parapijos salėje vyko vaišės, 
kurias paruošė parapijos mo
terys, vadovaujamos parapijos 
tarybos narės Onutės Selenie-
nės. Paskirstyta daug vertingų 
dovanų. Dovanų paskirstymą 
pravedė Juozas Kinčius, Danutė 
Petrauskienė ir Tina Condron. 

NETEKOME VĖL VIENOS 
NARĖS 

Elena Kilikevičienė, 76 metų 
amžiaus, birželio 15 d. mirė 
(rasta mirusi) savo nuomoja
mame bute. 

Elena Kilikevičienė gimė 
1913 m. gegužės 29 d. Lietuvoje. 
Birželio 16 d. Vai Baužo laido
jimo koplyčioje kun. Alfonsas 
Babonas ir ats i lankiusiej i 
sukalbėjo rožinį. Yolanda Zapa-
rackienė susirinkusiųjų ir ją į-
galiojusių organizacijų vardu su 
velione atsisveikino ir pareiškė 
užuojautą giminėms. „Švy
tur io" jūrų šaulių kuopos 
vicepirmininkas Juozas Kinčius 
atsisveikino ir užuojautą pa
reiškė kuopos vardu. 

Birželio 17 d. Šv. Antano 
bažnyčioje už velionės sielą šv. 
Mišias aukojo kun. Alfonsas Ba
bonas, vargonavo ir giedojo 
muz. Stasys Sližys. 

Po Mišių amžinam poilsiui 
nulydėta į Woodmeres kapines. 
Kun. Alfonsui atlikus liturgines 
apeigas, Yolanda Zaparac-
kienė giminių vardu pakvietė 
pietums į Šv. Antano parapijos 
salę. Liko dukra, vaikaičiai ir 
kiti giminės. 

bariui, „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopos pirmininkui Broniui 
Valiukėnui, vicepinn. Juozui 
Kinčiui, kitiems šauliams ir 
svečiams, pakėlė JAV-ių ir Lie
tuvos vėliavas. 

Į Jonines atvyko apsčiai 
svečių iš arti ir toli. Svečių tarpe 
turėjome Šv. Antano parapijos 
kleboną kun. Alfonsą Baboną su 
mama, LŠST pirmininką 
Mykolą Abarių, žurnalistą-ra-
šytoją Balį Gražulį ir jo žmoną 
Mariją iš Flinto, inž. Lionginą 
ir Jūratę Pečiūrus iš Ann Arbor, 
skautininką Joną Asminą ir jo 
žmoną iŠ Livonijos, Udrių šeimą 
iš Jacksono, Balfo direktorę 
Rožę Ražauskienę ir jos vyrą 
Kazimierą iš Dearborn ir net 
tris spaudos darbuotojus ko
respondentus: Stasį Garliauską 
ir jo žmoną Erną, Antaną 
Grinių ir jo žmoną Jadvygą, 

tinai viščiukų ir bulvių, moterų 
sekcijos vadovė Onutė Selenie-
nė ir jos padėjėjos Sofija Siru
tienė ir Stefanija Telyčėnienė 
priruošė įvairių skanių priedų. 
Tuos priedus dar padaugino 
Onutės Abarienės ir Legnic-
kienės kepti pyragai ir jų ga
mintos salotos. 

Bilietukus maistui pardavi
nėjo Juozas Kinčius ir Algis Ma-
cionis, bare patarnavo Balys 
Telyčėnas ir Antanas Vaitiekus. 

Juozas Kinčius, Liuda Mačiū
nienė ir Vladislava Šiurkienė 
pravedė dovanų paskirstymą. 

Kuopos pirmininkas Bronius 
Valukėnas pasveikino į šią iš
vyką atvykusius Jonus, Povilus, 
Petrus ir Antanus. Pristatė 
žymesniuosius vietos ir iš Lie
tuvos atvykusius svečius. Pa
dėkojo Liudui Seleniui už pado
vanotus ir kartu su Antanu 

pyragus. Taip pat padėkojo už 
įteiktas dovanas ir stovyklos 
išlaikymui aukas, kurias auko
jo: Edvardas Milkus 20 dol. Vin
cas Tamošiūnas 25 dol., Onutė 
ir Mykolas Abariai 30 dol., Liu
da ir Romas Macioniai 20 dol., 
Juozas Kinčius 25 dol. ir Stasys 
Bartkus 10 dol. 

6:00 v.v. buvo nuleistos vėlia
vos ir sugiedotas Lietuvos him
nas. Esant dideliems karščiams, 
Joninių laužas nebuvo degamas 
ir numatyta prie jo programa 
liko neatlikta. 

Laukiame naujo renginio. 
Vieta graži ir visiems pri
einama. Vasara greitai bėga. 
Organizacijos, norinčios pasi
naudoti piknikams „Pilėnų" 
stovykla, prašomos kreiptis į 
kuopos pirmininką Bronių 
Valiukėną tel. 562-1143. 

A. Grinius 

ĮLOS W VOS 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., P.O. Box 545. North Andover, MA 01845 

Gytis Udrys, Janinos ir Na
rimanto Udrių sūnus, baigė 

JONINĖS „PILĖNUOSE" 

Birželio 25 d. suruoštas Jonų 
bei Jonių pagerbimas „Švy
turio" jūrų šaulių stovykloje 
„Pilėnai" buvo labai sėkmingas. 
Graži saulėta diena, jauki me
džiais apaugusi vieta ir geras 
rengėjų pasiruošimas teikė 

WATERBURIO, CT 7-tos 
VYČIŲ KUOPOS VEIKLA 

Connecticuto valstijos lietu
viai katalikai gegužės 7 d. 
šventė antrąją metinę Lietuvių 
dieną Šv. Juozapo parapijoje, 
Waterburio mieste. Ši organiza
cija buvo įkurta švenčiant Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
sukaktį ir tebegyvuoja, laiky
damasi lietuviškų bei katali
kiškų tradicijų. Neužmirštami 
lieka popiežiaus Jono Pauliaus 
II-rojo žodžiai: „Pusė mano šir
dies priklauso Lietuvai". 

Mišias koncelebravo kun. 
Pranas Karvelis, kun. Rikterai-
tis ir kun. Cukuras. Po Mišių 
Sheraton viešbutyj buvo 
pateikti pietūs. Pietų metu 
kalbėjo Newark, NJ, miesto 
Šventosios Trejybės parapijos 
administratorius kun. Petras 
Stravinskas. 

Linas Balsys pravedė 
programą. Rengimo komiteto 
pirmininku buvo kun. Karvelis 
ir t a lk in inka i : Viktorija 
Silliman, Dolores Jonaitis, 
Viktoras Vaitkus ir Virginija 
bei Aleksas Kosa. 

Virginija Kosa 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

VIDURIO ATLANTO 
APYGARDOS VEIKLA 

Riverhead, NY Lietuvos 
Vyčių „naujagimė" 152-roji 
kuopa apsiėmė globoti Vidurio 
Atlanto apygardos susirinkimą. 
Tai buvo prisimintinas įvykis! 
Linksmai pakeliavome Long 
Island Expressway (šis plentas 
taip pat žinomas kaip pasaulio 
„didžiausia automobilių pasta
tymo aikštelė"). Autobuso kelei
viai buvo 12-tos ir 110-tos 
kuopos nariai. 

Diena buvo graži, tačiau 
karšta. 

Mišios buvo aukojamos 
vidudienį Šv. Patricko bažny
čioje, pagal pamokslininką kun. 
William Scrill, šiai dienai „per-
šventintą" į Šv. Kazimiero 
bažnyčią. Liūdnas sutapimas, 
kad sekančią dieną buvo laido
jamas prel. Jonas Balkūnas, 
kuris sakė pamokslą kun. W. 
Scrill šventimų apeigose. 

Po Mišių nukeliavome į Peco-
nic, NY miestelio pokylių 
centrą. įvyko nelaimė — auto
busas sugriuvo. Keliauninkai 
buvo privačiais automobiliais 
nuvežti, ir atvykę pavaišinti 
gausiu bufetu. Dalyvavo arti 

šimtas svečių bei delegatų. Trys 
Chicagos 112-tos kuopos nariai 
— Garbės narė Estelle Rogers, 
Centro valdybos ritualų komi
teto pirmininkas Al Zakarka ir 
jo žmona Julija — taip pat 
dalyvavo. 

Po įvairių komitetų prane
šimų, kuopos delegatai taip pat 
pateikė pranešimus. 41-mos 
kuopos p i rmininkas Bill 
Kurnėta pranešė apie knygų 
vajų. Lietuviškas ir angliškas 
knygas reikią siųsti jam arba 
Prisikėlimo parapijos adresu 
Brooklyne. Jos bus siunčiamos 
į Lietuvą. 

Susirinkimas tvarkingai ir 
greitai užsibaigė. Grįžome į 
Persimainymo parapiją pasku
tinį kartą atsisveikinti su prel. 
Balkūnu. 

Po susirinkimo visi išskubėjo 
namo, o Maspetho ir Manhat-
tano kuopų nariai laukė au
tobuso remonto. Net penkias 
valandas laukė. Pagaliau, 9-tą 
valandą vakaro autobusu paju
dėjome namų l ink. Grįžę 
vidurnaktį, dėkojome Dievui, 
kad vyresnieji nariai išlaikė 
ilgąją kelionę! 

Iki pasimatymo Chicagoje 
liepos mėnesio gale, Visuo
tiniame Lietuvos Vyčių 
suvažiavime. 

Dalia Bulvičiūtė, 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

VYČIAI NEW YORKE 

Dažnėja nelaimingų pra
nešimų skaičius. Šiais mūsų 
kuopos 75-to jubiliejaus metais 
praradome Leoną Waskiewicz. 
Užjaučiame žmoną Betty ir 
giminaičius Millie Pietz bei Juo
zą Kscenaitį. 

Džiugu tačiau pranešti, kad 
Motiejus Yatkauskas, 12-tos 
New Yorko Vyčių kuopos narių 
Petro bei Emilijos sūnus, ne
seniai iš kardinolo Jono O'Con-
nor gavo kunigystės šventimus. 
Apeigos įvyko New Yorko 
miesto Šv. Patricko katedroje. 
Ilgiausių ir darbingų metų 
Viešpaties vynuogyne. 

Birželio mėnesio susirinkime 
paminėjome Baisiojo birželio 
įvykius. Nustatėme, Jog 15-ka 
mūsų narių ruošiasi vykti į 
Chicagoje rengiamą Visuotinį 
Lietuvos Vyčių suvažiavimą. Iki 
malonaus pasimatymo! 

Dalia Bulvičiūtė 
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VYČIAI WORCESTERYJE 

Sugrįžusi į tėvelio alma mater 
Assumption kolegiją, Lietuvos 
Vyčių stipendininkė Lynne 
Marie Walinsky neseniai užbai
gė universitetą. 

Balandžio 26-tos dienos Wor-
cesterio Vyčių kuopos susi
r ink imą paįvair ino soti 
„spaghetti and meat balls" 
vakarienė. 

Užbaigėme ilgą trisdešimties 
ketvirtadienio vakarų kėglia-
vimo sezoną banketu, kurio 
metu buvo išdalintos premijos. 

Balandžio 30-tą keturiolika 
narių nuvyko į Ansonia mies
telį dalyvauti Naujosios Angli
jos apygardos susirinkime. Tai 
buvo smagi iškyla! 

K u n . Jonas Pe t rauskas 
neapleido nei vieno susirinkimo 
po to, kai įsipareigojo dvasios 
vado pareigoms. Jo trumpos 
kalbelės yra labai taiklios, 
uždegančios, remiasi kataliky
bės mokslų pagrindais. Gegužės 
mėnesio susirinkime jo kalbelė 
buvo mirtinos nuodėmės, išpa
žinties dažnumo, bei Šv. Ko
munijos priėmimo tema. Dėkui 
kunige, pasimatysime Danguje! 

Birželio 4-tą dieną įvyko me
tinis kuopos piknikas Maironio 
parke. Malonu buvo atnaujinti 
senas draugystes ir sutikti nau
jus draugus. 

S.V.W., Sr. 

LIETUVOS VYČIAI 
PITTSTONE 

Kovo 12-tą dieną Pittstono 
miestelyje įvyko Lietuvos Vyčių 
„Gin ta ro" apygardos susi
rinkimas. Kun. Ališauskas at
našavo šv. Mišias. Blanche 
Motsko užsitarnavo Trečiąjį Lie
tuvos Vyčių laipsnį, o Antanas 
Yavorsky — Ketvirtąjį. 

Po Mišių parapijos salėje vyko 
pietūs ir susirinkimas. Delega
t a i s buvo Jonas Morris, 
Juozapina O'Paka, Dorotėja 
Andrulis, Elena Zlotucha ir Bea 
Stanis . Svečių t a rpe buvo 
Pranas ir Betty Kwader, Blan
che Motsko, bei Pranė ir An
tanas Yavorsky. 

Bea Stanis 

CONNECTICUTO 
LIETUVOS VYČIAI 

Gegužės mėnesio New Ha-
veno 50-tos kuopos susirinkime 
dalyvavo labai daug narių. 
Ritualų komiteto pirmininkė 
Bernice Barile įteikė Onai ir 
Albinui Beržiniams bei Sofijai 
Zasciurinskas Pirmąjį Lietuvos 
Vyčių laipsnį. 

Balandžio 16-tą dieną susi
rinkome pas Praną.Antin pus
ryčiams. 

Balandžio 30-tą dieną įvyku
siame Naujosios Anglijos apy
gardos suvažiavime dalyvavo 
daugiau negu 90-tis delegatų. 
Al Jaritis posėdžiams pirmi

ninkavo. Veiklos bei finansų 
pranešimai buvo priimti be 
pataisų. 

49-ni nariai ir draugai bir
želio 23-25 dienomis daly
vavo rekolekcijose Pranciškgnų 
vienuolyne Kennebunkporte. 

Sveikiname naujuosius narius 
Tillie Poggi, Eleną ir Praną 
Zaica, Dell ir Joną Janush, Ona 
Herr, Tomą Yester, bei Teodorą 
Tamulevich. 

Elena Balchus 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chrrst ligoninėms 

. 2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9: antr 12-6. penkt 10-12; 1-6 

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 4224)101 

Valandos pagal susitarimą 

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicat Building 

6132 S. Kedzie 
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 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. KadzJa, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 
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gegužės 29 d. proga. Rugsėjo 
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Smerkdami Staliną 

NETĘSKIT 
PRIESPAUDOS 

Gerai, kad po septynių kru
vinų dešimtmečių Sovietų 
Sąjungoje ir jos okupuotuose 
kraštuose jau galima atvirai 
skelbti, koks kraugerys buvo 
Stalinas. Ir čia reikia pripažinti 
Gorbačiovo nuopelną už sudary
mą sąlygų laisvai prabilti. 
Tačiau pasmerkus Stalino tero
rą, reikia atsisakyti ir tos prie
spaudos, kurią neša negyveni
miška komunistinė ūkio ir 
visuomeninės tvarkos sistema. 
Labai taikliai ją su humoru api
būdino viename eilėrašty Lie
tuvoje leidžiama „Šluota" 
(balandžio 8 d.y. „Pilvais parėmę 
stalus kasdien posėdžiavo sma
giai neklystantys neregiai 
brėždami mums kelius... 
Dešimtis metų broliai kairuoliai 
Stalino dvasią pūtė mums 
uoliai . Ir aišku šiandien: 
pasiekė daug — ne vieno dvasią 
išvarė lauk... Teisybė triumfuo
ja išties: išteisinami po mirties, 
o nusipelnę žmogžudžiai amželį 
baigia išdidžiai... Kur tie šauk
liai, žadėję šviesius rūmus?! 
Tyliai , mikliai sulindo į 
krūmus. Kai kam teko patirti 
magadanus, vorkutas: vieni ten 
pelnė mirtį, kiti — personalines 
lengvatas. Kai realybę tvarko 
fantastai, platūs kvailybių ir 
eibių mastai". 

Kraujo ir kančių taurės 
pripildyta su kaupu komunizmo 
pavergtose tautose. Labai pri
brendo laikas pasukti žmoniš
kumo kryptimi ir užbaigti prie
vartą visose srityse — asmens 
gyvenime, ūkinėje ir politinėje 
santvarkoje. Tas laisvajame pa
saulyje buvo skelbiama per 
visus tuos septynis dešimtme
čius. Gerai, kad dabar jau žmo
nės gali drąsiau savo atodūsius 
garsinti ir už geležinės uždan
gos. Pavyzdžiui vertas dėmesio 
„Švyturyje" balandžio 8 d. iš
spausdintasis ekonomikos 
mokslų kandidato Kęstučio 
Jaskelevičiaus svarstymas, 
užvardintas: „Į trečiąjį tūks
tantmetį... su ubago lazda". 

Cia jis rašo: „Palyginkime 
pravalgomąją savo biudžeto dalį 
su kitais kraštais. Japonijoje 
miesto šeima maistui skiria 20 
proc. savo biudžeto, o JAV dar 
mažiau — apie 16 proc. Taigi 
pagal išlaidų maistui lygi
namąjį svorį mūsų šeimos biu
džetas yra priskirtinas prie la
bai skurdžių". 

Tą patvirtina statistiniai 
duomenys, kuriuos autorius, 
kalbėdamas apie Sovietų Sąjun
gą, skelbia tokius: „TSRS eko
nomistų duomenimis vidutinė 
miesto šeima (du dirbantys 
žmonės ir du vaikai) maistui 
skiria apie 60 proc. savo biudže
to... Štai Lietuvoje šeimos biu
džeto statistikos duomenimis, 
1987 metais darbininkų ir tar
nautojų šeimos maistui išleido 
31.7 proc. savo pajamų, o 
kolūkiečių - 27.2 proc". 
Straipsnyje pastebi, jog 
tikrovėje išryškėja, kad maistui 
tenka skirti didesnis, negu čia 
pažymėta procentas. 

Straipsnyje atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad amerikiečiai 
gali valgyti net tris kartus 
daugiau mėsos, kaip Lietuvos 
gyventojas. Straipsnyje 
atkreipiamas dėmesys dar į 
vieną faktą: „Specialistai dar 
teigia, kad jeigu mes valgytume 
pagal amerikiečių standartus, 
išlaidos maistui siektų 180 
procentų mūsų šeimos biudžeto, 
tai yra pravalgytume per 
mėnesį vos ne dvi algas". 

Liūdną vaizdą sudaro 
žvilgsnis, kiek laiko reikia dirb
ti, kad galima būtų nusipirkti 
pageidaujamus maisto produk
tus. Straipsnyje skelbiama: 
„Pagal šį rodiklį mūsų padėtis 

KELIAS i NAUJĄ 
BAŽNYČIĄ VILNIUJE 

labai prasta. Štai, kad tarybinis 
žmogus nusipirktų mėsos, jis 
turi dirbti 10-13 kartų daugiau 
negu amerikietis, pieno — 3 kar
tus, kiaušinių — 10-15, sviesto 
— 7 kartus, apelsinų ir bananų 
— 15-25 kartus, duonos — 2-8 
kartus, daugiau". 

Sovietų Sąjungoje tenka ma
žiau mokėti už butus, bet, jeigu 
palygini kiek tenka mokėti už 
kvadratinį metrą turimo buto, 
tai išeina net 41 proc. brangiau, 
negu kainuoja amerikiečiui. 
Straipsnyje rašoma: „ K a d 
uždirbtum vienam kvadrati
niam metrui naudingo ploto, 
mūsų šalyje vidutiniškai tenka 
dirbti 1.2 valandos (įskaitant 
valstybės donaciją). JAV-se 
užtenka 50 minučių. Įvairių 
butų ūkio paslaugų apimtis 
mūsų šalyje sudaro tik 14 proc. 
JAV lygio. Maždaug 65 proc. 
amerikiečių šeimų gyvena 
nuosavuose ir kooperatyvi-
niuose butuose, kitos — nuomo
jamuose. Vienam žmogui — 
JAV tenka 48 kvadratiniai met
rai naudingo ploto, Lietuvoje — 
(mieste) apie 16, TSRS (Sov. 
Sąjungoje) - 14.5 kvadr. m. 
Užsienio ekonomistų, tyrinė
jančių mūsų vartoj imą, 
nuomone, pagal gyvensenos lygį 
prilygstame 1949 metų Italijai". 

Po šių palyginimų darydamas 
išvadą tas ekonomikos specialis
tas rašo: „Turėtų pakakti tų 
klaidų, kurias padarėme kel
dami sau avantiūrinius tikslus 
— aplenkti amerikiečius". 

Tiesa, Sovietų Sąjungoje išly
doma daugiau plieno, pagami
nama traktorių, bet tai nepa
keitė bendrosios padėties. Kaip 
tas ekonomistas t v i r t i n a : 
„Netapome nei turtingesni, nei 
laimingesni". Daug pasako 
palyginimas kokie uždarbiai 
Sovietų Sąjungoje ir kokie 
Jungt. Amerikos Valstybėse. 
Tas ekonomistas sustato tokią 
atlyginimų lentelę. Kur pirmas 
skaičius rodo SSSR uždarbių 
kiekį, antras — amerikiečių: 
gydytojai — 60 ir 556 proc., 
lakūnai — 350-389, inžinieriai 
- 88 — 222, profesoriai — 250 
- ir 222, teisininkai — 90 ir 167, 
vaistininkai — 75 ir 167, 
mokytojai — 100 ir 147, meta
lurgai — 225 ir 160, mechanikai 
- 125 ir 113, laiškanešiai — 50 
ir 144". 

Konstatuojama, kad y ra 
žemas sveikatos apsaugos lygis 
Sovietų Sąjungoje. Ne t ir 
gydytojų atlyginimas Sovietų 
Sąjungoje — žemiau vidurkio. 
Lygindamas darbo užmokesčio 
verte ir svorį, autorius randa, 
kad jis lyginant net su 1908 m. 
lygiu Sov. Sąjungoje gerokai nu
smukęs, kai tuo tarpu Amerikoj 
pusantro dešimtmečio jis išsilai
kęs maždaug vienodas. Aprūpi
nimas senatvėje irgi žymiai ski
riasi. Sovietų Sąjungoje 1985 m. 
vidutinė senatvės pensija siekė 
87.2 rublio per mėnesį, o JAV-
se net 476 doleriai, o jeigu 
išlaikoma ir žmona — net 814 
dolerių. 

Taigi komunistinės ūkio sis
temos rezul ta ta i l i ūdn i . 
Užtenka jau tų ilgų dešimt
mečių daryti ūkinius eksperi
mentus su gyvais žmonėmis. So
vietų Sąjungoje, palyginus su 
Stalino laikais, darosi mažesnė 
pilietinė priespauda, bet labai 
laikas yra atsisakyti ir ūkinės, 
ekonominės prievartos. Reikia 
suteikti žmonėms laisvę vystyti 
privačią iniciatyvą, iš vals
tybinės ūkinės baudžiavos 
reikia pereiti prie ekonominės 
laisvės, drauge nešant ir politi
nę laisvę, nepriklausomybe, lei
džiant tautoms laisvai sava
rankiškai tvarkytis. 

J u o z . P r . 

1948-1949 metais Vilniuje 
buvo uždaryta apie 20 veikian
čių bažnyčių ir koplyčių. Buvo 
paliktos tik tos bažnyčios, kurių 
bažnytinius komitetus „dvide
šimtukus" civilinė valdžia užre
gistravo. Tokiu būdu iš 33 vei
kiančių bažnyčių ir koplyčių 
prieš II pasaulinį karą Vilniuje 
civilinė valdžia paliko tikinčiųjų 
poreikiams tik 11 bažnyčių. 

Praslinkus porai dešimtme
čių, Vilnius turėjo beveik dvigu
bai gyventojų, negu prieška
riniame mieste, tačiau bažnyčių 
tinklas liko toks pat. Išaugus 
naujiems miesto rajonams — 
Lazdynams ir Karoliniškėms, 
šių rajonų tikintieji 1975 metais 
kreipėsį į miesto valdžią prašy
dami leisti jiems pasistatyti 
tuose rajonuose bažnyčią. Jų 
prašymas liko be atgarsio. 

Po gero dešimtmečio, 1988 m. 
balandžio 29 d., trisdešimt 
vienas Vilniaus miesto naujųjų i 
mikrorajonų tikintysis su pa
reiškimu kreipėsi į TSRS Aukš
čiausiąją tarybą ir sąjunginę 
religijų reikalų tarybą Maskvo
je, prašydami įregistruoti naują 
katalikų religinę bendruomenę 
Vilniaus naujuose rajonuose ir 
leisti šiai bendruomenei pasista
tydinti bažnyčią. Analogiškas 
prašymas buvo pasiųstas ir 
Vilniaus miesto vykdomajam 
komitetui 1988 m. gegužės 4 d. 
Prašymo esmė tokia: Vilniaus 
miesto naujuose rajonuose 
gyvena daugiau kaip 100,000 
žmonių, jų tarpe namažai ti
kinčiųjų, kuriems nepatogu pa
kliūti į senamiestyje ir miesto 
cen t re esančias bažnyčias. 
Nemaža kliūtis — perkrautas 
miesto transportas, šventinėmis 
dienomis kursuojantis neregu
liariai (apie tai ne kartą rašė ir 
oficialioji sost inės spauda 
„Vakarinės naujienos"). Be to, 
dauguma tikinčiųjų yra pa
gyvenusio ir senyvo amžiaus. 
Tikintieji remdamiesi religinių 
sus iv ieni j imų nuos ta tų 5 
punktu ir kreipiasi į miesto vyk
domąjį komitetą su prašymu už
registruoti naują katalikų reli
ginę bendruomenę ir prašo leis
ti šiai bendruomenei pasistaty
dinti naują bažnyčią. 

Gegužės 18 d. gautas atsa
kymas iš Maskvos, iš religijų 
reikalų tarybos, nurodantis, kad 
tikinčiųjų kreipimasis adresuo
tas TSRS Aukščiausiajai tary
bai, pavedamas išnagrinėti reli
gijų reikalų tarybos įgaliotiniui 
Lie tuvos TSR. įga l io t in is 
birželio 1 d. atsiųstame rašte 
praneša, kad tikinčiųjų krei
pimasis persiųstas Vilniaus m. 

vykdomajam komitetui. Vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotoja A. Čeplėjienė birželio 6 
d. pranešė, kad tikinčiųjų 
prašymas nagrinėjamas ir apie 
galutinį sprendimą bus pra
nešta. 

Nesulaukian t atsakymo, 
liepos 25 d. tikintieji raštu 
kreipėsi į vysk. -J. Steponavičių 
ir Vilniaus arkivyskupijos 
kuriją, prašydami įsteigti naują 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
parapiją ir duoti sutikimą 
naujuose miesto rajonuose sta
tyti bažnyčią. Taip pat prašė 
dvasinę vyresnybę palaikyti jų 
prašymą, juridiškai įteisinant 
naujos parapijos įsteigimą ir 
bažnyčios statybą. 

Tikinčiųjų prašymas buvo pa
lankiai sutiktas ir kurija savo 
ruožtu taip pat kreipėsi į 
Vilniaus miesto vykdomąjį 
komitetą, prašydama įteisinti 
t ikinčiųjų teisėtus pagei
davimus ir leisti statyti naują 
bažnyčią. 

Deja, rugpjūčio 8 d. Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoja A. Čeplė
jienė raštu Nr. k-1446 tikintie
siems pranešė, jog „Vilniuje yra 
11 Romos katalikų tikybos reli- į 
ginių bendruomenių, kurios 
naudojasi 11 maldos namų. Vi
suomeninio transporto atvykti 
iš naujųjų sostinės gyvenamųjų 
rajonų į centrą pakanka... todėl 
įregistruoti naują religinę 
bendruomenę ir statyti naujus j 
maldos namus netikslinga". 

Tikintieji nenuleido rankų... 
Ir 1988 m. rugpjūčio 15 d. 
pakartotinai kreipėsi į miesto 
vykdomąjį komitetą. Krei
pimesi buvo nuodugniai ir pa
grįstai išdėstyta tikinčiųjų 
pozicija turėti naujuose miesto 
rajonuose bažnyčią. Pareiškime 
taip pat butfo pastebėta, jog 
„Rusijos krikšto 1000-mečio pro
ga duotas leidimas viename iš 
naujųjų Maskvos miesto rajonų 
statyti naujus maldos namus. 
Ar toks faktas negalėtų paska
tinti panašiam sprendimui — 
įamžinti Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį?" todėl tikintieji 
prašo — „priimti šiuo atveju vie
nintelį tik teigiamą sprendimą" 
— įregistruoti naują katalikų 
religinę bendruomenę ir leisti 
jai statydintis naują bažnyčią. 

Pakartotino kreipimosi kopi
ja buvo adresuota taip pat ir 
Vilniaus arkivyskupijos kurijai, 
kuri rugpjūčio 22 d. raštu 
kreipėsi į miesto vykdomąjį 
komiteą ir religijų reikalų 
tarybos įgaliotinį P. Anilionį su 
prašymu įteisinti tikinčiųjų 

teisėtus reikalavimus. „Persi
tvarkymo ir viešumo laikais šis 
klausimas negali būti spren
džiamas formaliu atsiraši
nėjimu. Pakartotini tikinčiųjų 
prašymai įpareigoja Vilniaus 
arkivyskupijos kuriją dėti visas 
pastangas bendromis jėgomis 
siekti tikinčiųjų reikalavimų 
įgyvendinimo" — rašoma kuri
jos pareiškime. 

Vėl tyla. Nesulaukdami jokio 
atsakymo, tikintieji rugsėjo 8 d. 
raštu kreipėsi į kardinolą V. 
Sladkevičių, trumpai išdėsty-
dami prašymo esmę ir prašy
dami palaikyti jų prašymą civi-
l^iės valdžios įstaigose. Kardi
nolas rugsėjo 16 d. raštu Nr. 683 
LTSR Ministerių tarybai rašė: 
„Apgailestauju, kad šiuo 
reikalu tikinčiųjų kreipimasis į 
Jus buvo atmestas. Pilnai pri
tariu ir laikau teisingųjų pagei
davimą turėti šiame rajone savo 
bažnyčią". 

1988 m. spalio 4 d. tikintieji 
kreipėsi į LTSR Ministerių 
tarybą. Pareiškimą pasirašė 
1487 tikintieji. Jo esmė — 
naujuose Vilniaus miesto rajo
nuose reikalinga nauja katalikų 
religinė bendruomenė ir nauja 
bažnyčia. Ir šį tikinčiųjų 
prašymą pilnai palaikė Vilniaus 
arkivyskupijos kurija ati
tinkamais raštais LTSR Minis
terių tarybai ir religijų reikalų 
tarybos įtaliotiniui P. Anilio-
niui. „Kurija visiškai tam pri
taria ir tikisi, kad šis klausimas 
bus sprendžiamas neatidėlio
jant, nes naujųjų miesto rajonų 
tikintiesiems nauja bažnyčia 
tikrai yra reikalinga" — tokia 
buvo kurijos pozicija. 

Pagaliau tikintiesiems buvo 
pranešta, jog jie turi tuo klau
simu kreiptis pagal administra
cinį priklausomumą į Vilniaus 
m. Lenino rajono vykdomąjį 
komitetą su pareiškimu ir su-
darvti sąlygas pasistatyti 
bažnyčią. Tik 1988 m. lapkričio 
10 d. raštu Nr. 480 religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis P. 
Anilionis kurijai pranešė, „kad 
Vilniaus miesto LDT vykdoma
sis komitetas sutinkamai su 
religinių susivienijimų nuo
statų 5 punktu priėmė teigiamą 
sprendimą dėl katalikų reli
ginės bendruomenės užregistra
vimo Vilniaus miesto Šeškinės, 
Viršuliškių, Justiniškių ir 
Pašilaičių mikrorajonų zonoje". 
O tai reiškė, kad reikalai 
pajudėjo tik žemiausioje in
stancijoje. Dar reikalingas 
LTSR Ministerių tarybos pa
tvirtinimas ir kreipimasis į 
sąjunginę religijų reikalų 

Iš apaštalo Šv. Petro kapo paimtas gabalas ir 1989 sausio 1 d. pašventintas 
popiežiaus Jono Pauliaus II. 

tarybą Maskvoje. 
Remiantis įgaliotinio prane

šimu, vysk. J. Steponavičius 
raštu Nr. 279 įsteigė Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio parapiją 
ir nubrėžė parapijos ribas. 

1988 m. lapkričio 23 d. religijų 
reikalų taryboje Maskvoje įvyko 
posėdis, kuriame buvo svars-, 
tomas LTSR Ministerių tarybos 
pareiškimas dėl katalikų reli
ginės bendruomenės įregistra
vimo ir leidimo statyti naują 
bažnyčią. Nutarta: 1) Užregist
ruoti katalikų religinę ben
druomenę Vilniuje, 2) Leisti šiai 
bendruomenei statyti maldos 
namus naujame Vilniaus mies
to rajone. 

Tačiau tik 1989 m. sausio 26 
d. religijų reikalų tarybos nau 

jasis įgaliotinis K. Valančius iš
davė pažymą, jog tokia bend
ruomenė Vilniuje užregistruota. 

Įveiktos didžiulės kliūtys. Pir
mieji žingsniai žengti. Daugiau 
nei dvigubai išaugusi sostinė 
pirmą kartą pokario istorijoje 
turi naują parapiją didžiuliuose 
miesto naujuose mikrorajo
nuose: Šeškinėje, Viršuliškėse, 
Justiniškėse ir Pašilaičiuose. 

Kur stovės bažnyčia? Šį 
klausimą tikintieji sprendėjau 
pirmajame pareiškime vykdo
majam komitetui. Jame buvo iš
vardintos visos galimos vietos, 
kur,jų manymu, galėtų būti sta
toma bažnyčia. Tačiau tai pasi
rodė begaliniai sudėtinga. Juk 
naujieji rajonai jau pastatyti, o 
vietos, tinkamos bažnyčiai, 
nėra! Keletą kartų miesto vyr. 
architekto valdyba kartu su 
kurijos atstovais apžiūrėjo visas 
galimas vietas. Tikinčiųjų nuo
mone, geriausia vieta Justiniš
kėse, Justiniškių-Rygos gatvių 
kampas. Tačiau ir ši vieta jau 
užimta — čia stovės tautinė 
mokykla. Pašilaičių rajoną nuo 
Justiniškių skiria aukštosios 
įtampos linija — ir čia nėra 
tinkamos vietos bažnyčiai. 
Pagaliau apsistojamą ties Vir

šuliškių rajonu. Čia didžiulis 
Kosmonautų prospektas 
jungiantis visus miesto naujuo
sius mikrorajonus. Maždaug 
centre — Viršuliškės. Čia 
dešinėje Kosmonautų prospekto 
pusėje gražus kalnelis. Vyr. 
architekto valdyboje susirenka 
specialistai posėdžiui, jo metu iš
klausius visų nuomonių, apsi
stojamą ties šia vieta, nes ji ge
riausia iš visų galimų. 1989 m. 
vasario 24 d. Vilniaus miesto 
vykdomasis komitetas spren
dimu Nr. 61 šią vietą ir skiria 
naujos bažnyčios statybai. 

1989 m. kovo 1 d. Vilniaus 
arkivyskupijos kurija kartu su 
LTSR architektų sąjunga pa
skelbė atvirą respublikinį 
konkursą geriausiam Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio bažnyčios 
projekto sudarymui ir statybai. 
Konkurso darbų pateikimo ter
minas baigiasi 1989 m. birželio 
15 d. Jame ir išaiškės konkur
so nugalėtojai. Pirmosios vietos 
laimėtojas ir bus naujosios 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčios projekto autorius — 
architektas. Nugalėtojai bus 
premijuojami. 

Naujoji parapija turi savo są
skaitą banke. Tikslus adresas: 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
parapija. Soc. banko Vilniaus 
miesto operacinė valdyba. Sąsk. 
Nr. 701103. 

Ji turi ir kertinį akmenį! 
Per Marijonų vienuolijos 

vyriausiąjį vadovą Donaldą 
Petraitį, MIC, buvo išsirūpintas 
ir kertinis akmuo. Dokumente 
rašoma: Ši brangi istorinė 
nuolauža skirta būti statomos 
bažnyčios kertiniu akmeniu ir 
dvasinės vienybės ženklu su 
vyriausiąja katalikų pasaulio 
šventove, tebus gausių dangaus 
dovanų laidas ir dvasininkijos 
bei tikinčiųjų sūniško prisi
rišimo prie Šventojo Petro Sos
to išraiška... Dievo garbei sta
tomai palaimintojo Jurgio Ma-

(Nukelta į 4 psl.> 
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I Šiaulius 

i 

Važiuojant į Šiaulius pro Kėdainius, kelio kairėje 
grėsmingai šviečia sniego baltumo cheminių trąšų 
liekanų kalnas. Augmenija, medžiai džiūsta nuo tų 
medžiagų spinduliavimo. Gyventojai iškeldinti. 
Didžiuojasi bolševikai, kad „gamybinė žaliava 
gaunama iš broliškų respublikų". Broliškosios 
respublikos naudojasi trąšomis. O Lietuvai tenka ne 
tik trąšos, lieka sieros rūgštys, amoniakas, nitrofosko 
nuodai, tiek iš Kėdainių, tiek ir Jonavos. 

Žemės ūkio akademijos rūmai Dotnuvoje besi
traukiančių vokiečių buvo subombarduoti. Akademi
ja persikėlė į Kauną. Čia liko Žemės ūkio mokslinio 
tyrimo centras. Užsukame į Šeduvos „velnių" malūno 
restoraną papietauti, bet jie duris užsidarę patys pie
tavo. Mes pietų negavome. Karčemų kaimas ne karčia-
momis garsus. Jo kaimynystėje įsikūrė modernios 
aukšto lygio kvailifikacijų ginklų dirbtuvės. 1940-siais 
jose dirbo 800 tarnautojų, darbininkų. 

Prie Šiaulių ant kalnelio 1977 m. pastatytas di
džiulis paminklas Sovietų armijos, 16-sios lietuviškos 
divizijos kariams, žuvusiems antrame pasauliniame 
kare. Netoliese ir Salduvės piliakalnis. Ten 1326 m. 

lietuviai nugalėjo įsiveržusi Livonijos ordiną. Kyla min
tis apie tautos padalinimą, susiskaldymą ir jos vieny
bę. Bendrą gėrio, visapusiškos taikos, laisvės siekimą. 
Aplink piliakalnį Kūlgrindos likučiai. Kūlgrinda tai 
akmenimis grįstas, 4-5 m. pločio, staigiais posūkiais 
kelias per pelkes. Jis nuolat daugiau ar mažiau apsem
tas vandeniu. Kelio juosta žinoma tik pilies gyvento
jams. Kūlgrinda namiškiai pabėga iš priešų apgultos 
pilies, — joje pasiklydę žūsta priešai. 

Aukščiausia Lietuvos bažnyčia tai Šiaulių Šv. Petro 
ir Povilo. Per savo daugiau negu 300 m. amžių išgyveno 
daug nelaimių. 1944 m. vasarą visa,kas buvo medis, 
joje virto pelenų krūva: stogas, bokšto įranga, altoriai, 
vargonai, galerijos, baliustrada, šoniniai frontonai, 
šoninės navos skliautai. Dar karo audroms siaučiant, 
tą patį rudenį prasidėjo atstatymo darbai, talkos. 
Reikėjo iškirsti gaisro nudegintus medžius. Tauta iš 
griuvėsių prikėlė savo šventove, renesanso ir vietinių 
tradicijų šedevrą. Jau smarkiai paaugę kone pusšimtis 
atsodintų liepų, ąžuolų. Šiaulių miesto išvaizda jauki, 
žaliuojantys parkai, erdvios aikštės, švarios gatvės. Tik 
gyventojai nusiskundžia vandeniu, kuris užterštas iki 
nuodingumo, sukeliančio ligas ir mirtį. 

Mozė klausėsi Dievo balso, skambėjusio iš lieps
nojančio, bet nesudegančio krūmo. Lietuvos Kryžių 
kalne Dievą girdi ne tik tautos vadovas ar kunigas. 
Jį girdi visa tauta ir tai paliudija ten paliktais kryžiais, 
įrašais. Jo balsą iš Kryžių kalno girdi ir kaimynines 
tautos. Jų žmonės palieka kryžius ir išrašo padėkas, 
prašymus sava — vokiečių, lenkų, rusų ar lotynų kalba 
Ką papasakotų bizantiško stiliaus Švč. Trejybės pa
veikslo, palikto prie Marijos koplytėlės, istorija? Jo 
įrašas, „Kremlius. Maskva, XVI a.", šį tą pasako. 

Į Kernavę per Vilnių 
Į specialią įstaigą vežame i Vilnių knygas bei kitas 

dovanas ..apiforminimui". Tai reiškia gauti leidimą 
dovanų išvežimui iš Lietuvos ir apmokėti muitą. Pagal 
Sovietų įstatymus išvežamos knygos apmuituojamos 
100'*. Kadangi dovanų labai daug. tai giminės manęs 
į tą įstaigą nesiveda. Prisibijo ir nenori, kad dėl pri
dedamų išlaidų neatsisakvčiau dovanų. Grįžę jie man 
sako, kad muito beveik nereikėję mokėti. Atseit jiems 
įstatymų netaikė. Ne visai patikiu jais ir jaučiuosi lyg 
juos apvogusi. 

Vasara. Atostogų laikas Universiteto patalpos 
uždarytos. Turėdami šiek tiok laiko, norime nors valan
dėlei čia sugrįžti. Galime pavaikščioti jo kiemuose, 
pasiklausyti anų dienų aido. Vilniaus universitetas yra 
seniausias dabartinėje Sovietų Sąjungoj. Lietuva pir
moji susidomėjo mokslo kultūra. Ruošiantis 400 m. 
universiteto jubiliejui, jis buvo restauruotas, sut
varkytas ir teikia labai patrauklų įspūdį. Atkurti ži
bintai, tvorelės, durys. Išdekoruotas statulomis, 
vitražais, freskomis, gėlių lyselėmis, medžių žaluma. 
Bibliotekos kiemo arkadoje Donelaičio statula. Priėjo 
kojų šviežiai skintų gėlių puokštė. Jo rankose rožė Ar 
girdi, ką gėlės kalba apie universitetą lankantį 
jaunimą? ,.Saugo" saulę, žvaigždes viena iš seniausių 
Europos observatorijų. Jos bokšte pirmą kartą pasauly
je pradėtas saulės reiškinių fotografavimas. 

Šv. Jono bažnyčia sugaudžia vargonų giesme. Ne 
bažnyčios vargonai. Jie yra nutildyti - bažnyčioje 
įrengtas muziejus. Giesmę skleidžia architektūros 
linijų žaidimas, tarsi padėkos himnas tiems, kurie iš
saugojo mokslo žiburį, skleidžiantį šviesą ir gyvybę. 

(Bus daugiau* 



4 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. liepos mėn. 6 d. S ta te Regents stpendiją. 
Mokykloje dalyvavo sporto 
komandose, ypačiai pasireikšda-
mas krepšinio šakoje. Dainius 
baigė New Yorko Maironio 

t šeštadieninę mokyklą, aktyviai 
Į dalyvauja skautuose, „Tryp-

tinio" tautinių šokių grupėje, 
LAK krepšinio komandoje. Ru
denį pradės studijas Bostono 
universitete. 

MOSU KOLONIJOSE 
DIEVO IR BAŽNYČIOS 

TARNYBOJE 
CLASSIFIED GUIDE 

New York, NY 
LIETUVIAI 

ABITURIENTAI 

Laura Lina Kirkylaitė, inži
nieriaus Viktoro Kirkylos ir so 
ciologės Irenos Petriūnaitės 
duktė, šiemet baigė Half Hollovv 
Hills High School East gimna
ziją Dix Helis, New Yorke. 

Laura yra jauniausia šeimoj, 
turinti brolį Andrių, kuris lanko 
Buffalo universitetą ir studi
juoja ekonomiją, political sci-
ence, ir seserį Kristiną, kuri yra 
pasiekusi magistro laipsnį 
meteorologijos srityje ir yra 
pristačius savo duomenis suva
žiavimuose Amerikoj ir užsie
nyje-

Laura pasižymėjo moksle ir 
aktyviai dalyvavo sporte ir lie
tuviškoj veikloj . lankydama 
gimnaziją. Ji yra baigusi New 
Yorko Maironio lituanistinę 
mokyklą, priklausė „Tryptinio' 
tautinių šokių grupei ir 
darbščiai dirba lietuviškoj 
skautiškoj veikloj. 

Laura yra national Honor 
Society narė, prezidentė Girls 
Leaders Club ir buvo apdovano
ta "Suffolk Country Gold Key 
premija. Ji dalyvavo sporte, 
žaisdama tinklinio ir krepšinio 
varsity komandose. 

Laura yra priimta Quinnipiac 
kolegijon, Connecticut, su 
Dean's Scholarship stipendija ir 
žada studijuoti Physical 
Therapy. 

Linkim Laurai sėkmės tęsti 
toliau mokslus. 

NAUJA BAŽNYČIA 
VILNIUJE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
tulaičio, MIC, bažnyčiai Vilnių-
je". 

Akmens nuolaužą, paimtą iš 
apaštalo Petro kapo ir pado
vanotą Vilniaus palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčiai 
kaip kertinį akmenį, 1989 m. 
sausio 18 d. pašventino pats 
popiežius Jonas Paulius II. 

Naujoji bažnyčia turėtų būti 
1.5 tūkst. kv. m. ploto su būtinu 
šiuolaikiniu inventoriumi, pa-
gelbinėmis patalpomis, koplyčia 
— kr ikš tykla , šarvojimo 
salėmis, apatine koplyčia, susi
rinkimų sale ir katechizacijos 
salėmis. 

Bažnyčia kaip statinys turi 
atspindėti šiuolaikinį stilių, 
kartu išlaikant lietuviškumo 
bruožus. 

Bažnyčios titulas — Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio. Atnau
jintos Marijonų vienuolijos 
generolas, kuriantis Lietuvos 
respublikai — pirmasis lietuvis 
vyskupas sostinėje, 1987 metais 
švenčiant Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejų, popiežiaus Jono 
Pauliaus II paskelbtas palai
mintuoju. Jis mūsų amžiaus 
palaimintasis — visos lietuvių 
tautos pasididžiavimas ir garbė, 
lietuvis vyskupas ir katalikų 
Bažnyčios palaimintasis vertas 
tokio įamžinimo... 

Kun. Medardas Čeponis 
Vilniaus palaimintojo Jurgio 

Matulaičio parapijos klebonas 

Aleksandras Maldutis, 16 
m., dr. Juliaus Maldučio ir 
Aleksandros Butaitės sūnus, 
baigė jėzuitų Fordham Prepara-
tory School ir ankstyviu spren
dimu (Early Decision) yra priim
tas į Columbijos universitetą. 
Baigęs 7 skyr ius , išlaikė 
konkursinius egzaminus į Ford
ham Prep gimnaziją. Ten besi
mokydamas aukščiausiais pažy
miais (First Honors) visus 4 
metus, dalyvavo aukštesniųjų 
mokyklų konkursuose ir laimė
jo lotynų, vokiečių ir fizikos 
premijas. Buvo priimtas į Na
tional Honor Society ir National 
Latin Honor Society. 

Priklausė debatų, filmos, 
dramos, kompiuterių klubams, 
buvo vyriausias redaktorius 
mokyklos literatūrinio žurnalo 
ir laikraščio. Aleksandras yra 
aprašytas ,,Outstanding High 
School Students of America" ir 
„National Honor Roll". 

Baigdamas mokyklą laimėjo 
Regents College Scholarship, 
Empire State Sholarship of Ex-
cellence, Robert C. Byrd Honors 
Scholarship, National Merit 
Scholarship Commendation, 
Presidential Academic Fitness 
Award ir savo mokyklos ,,Dis-
tingųished Academic Achieve-
ment Award". 

Jis baigė ir Maironio lituanis
tinę mokyklą pirmuoju moki
niu, peršokdamas aštuntą 
skyrių. Dėl savo gražios 
lietuviškos kalbos yra dažnai 
kviečiamas skaityti įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose. 
Šeštadieniais talkina Lietuvių 
informacijos centre. 

R ima Narony t ė , Nijolės 
Kleizaitės ir Vyto Naronių duk
tė, šįmet baigė St. Marys katali
kišką gimnaziją. Už gabumus 
moksle buvo priimta į National 
Honor Society. Mokykloj žymiai 
pasireiškė sporte, yprčiai 
tinklinyje ir buvo tos komandos 
kapitonė. Rima yra baigusi 10 
skyrių Maironio lituanistinės 
mokyklos. Šoko su tautinių 
šokių grupe — „Tryptiniu". Pri
klausė prie tinklinio komandos 
New Yorke — LAK. Daug metų 
yra aktyvi skautė. Mėgsta 
slidinėti. Sį rudenį žada pradėti 
studijas Albany State universi
tete. 

Dainius Marijošius, Aldonos 
Šileikytės ir Mariaus Marijo-
šių sūnus, birželio mėn. baigė 
P.D. Schreiber gimnaziją Port 
Washington, New York. Už 
gabumus moksle laimėjo N.Y. 

Aras Petras Ulėnas, dr. Jono 
ir muzikės Nijolės (Stadalnin-
kaitės) Ulėnų sūnus, šįmet 
baigė Half Hollow Hills East 
gimnaziją, Dix Hills, Long 
Island, New York. Gimnazijoje 
už gerą mokymąsi buvo išrink
tas į,.National Honor Society", 
gavo ..National Merit — Com-
mended Student" ir „New York 
State Regents" stipendijas ir 
prezidento Bush „Presidential 
Academic Fitness Award" 
pažymėjimą. Gimnazijoje Aras 
priklausė tinklinio komandai, 
kuri laimėjo apylinkes (Suffolk 
County) gimnazijų čempionatą. 
Aras yra geras muzikas — nuo 
ketverių metų skambina pia
ninu ir nuo pradžios mokyklos 
groja trompete. Gimnazijos sim-

Jau keturiasdešimt metų, kai 
marijonai darbuojasi Argen
tinoje, pasikeitė parapijos va
dovai, vienuolyno vyresnieji, 
pasikeitė ir pastoracijos būdai. 
Prieš daugelį metų Aušros 
Vartų parapija Avellanedoje 
buvo lietuviška ir vietinė — 
turėjo didžiulę parapiją, 
apimančią visus Buenos Aires ir 
priemiesčiuose gyvenančius 
lietuvius ir nustatytose ribose 
gyvenančius vietinius žmones. 
Jų dauguma buvo ateiviai ar 
ateivių vaikai, bet reikėjo 
kalbėti lietuviškai ir ispaniškai. 
Visi ten dirbantieji kunigai 
turėjo mokėti ispaniškai, nes 
tokia buvo parapijos viena dalis. 

Dabar jau daugelį metų 
Aušros Vartų parapijoje dirba 
kun. Augustinas Steigvilas, 
MIC, kuris šiemet birželio 29 d. 
šventė 40 kunigystės metų 
sukaktį. Jis kalba lietuviškai, 
yra laikraščio „Laiko" atsak
ingas redaktorius ir nuo 1963 
m. redaguoja ispaniškai parapi
jos biuletenį „Madre de Miseri-
cordia". 

Sukaktuvininkas yra gimęs 
1924 m. rugpjūčio 28 d. 
Užlaukių km., Švėkšnos valsč., 
Tauragės apskrityje. Mokėsi 
Švėkšnos gimnazijoje ir Telšių 
kunigų seminarijoje. Karui ei
nant ir bolševikams antrą kartą 
grįžtant į Lietuvą, jis turėjo 
pasitraukti į Vokietiją. Cia 
studijavo Eichstaetto kunigų 
seminarijoje ir 1949 m. birželio 
29 d. buvo įšventintas kunigu. 
P i rmus kunigystės metus 
praleido vokiečių parapijoje, 
paskiau aptarnavo lietuvius 
Phorzheime, Trausteine, Weh-
nene, Bamberge, Schweinfurte 
ir Wuerzburge. Kiekvieneriais 
metais keitė aptarnavimo vietą, 
nes keitėsi stovyklos ir lietuvių 
gyvenimas. 

Po penkerių metų, 1955 m., 
išvyko į Romą ir studijavo 
Angelicum universitete. 1956 
m. Romoje įsto; į Marijonų 
vienuoliją, kurioje, atlikęs novi
ciatą, po metų padarė pirmuo
sius vienuoliškus įžadus. Jau 
kaip vienuolis, kun. A. Steig
vilas dar studijavo pastoracinius 

toniniame pučiamųjų orkestre 
grojo pirma trompete, o gim
nazijos džiazo kapeloj grojo 
pianinu ir trompete. 

Aras yra baigęs „Maironio" 
lituanistinę mokyklą, yra il
gametis veiklus skautas, ir šoko 
„Tryptinio" tautinių šokių 
grupėj. 

Šį rudenį Aras pradeda fizikos 
studijas Notre Dame univer
sitete South Bend, Indiana. 
Linkime Arui daug sėkmės 
moksle, muzikoj ir lietuvškam 
gyvenime. 

Kun. Augustinas Steigvilas, MIC 

mokslus Laterano universitete. 
1959 m. pradžioje išvyko į 
Argentiną ir pradėjo darbuotis 
lietuvių ir vietinių sielovadoje. 
Aušros Vartų parapijoje Avel
lanedoje, Buenos Aires prie
miestyje, jis buvo asistentas, 
klebonas, vienuolyno vyresny
sis, lietuvių sielovados koor
dinatorius. Jis rašo religinius 
straipsnius „Laiko" laikraštyje, 
informuoja lietuvius apie veik
lą, dirba Argentinos lietuvių 
spaudos ir organizacijų tarybo
je, daugiausiai sekretorium. Iš
leido knygą „Nemari širdis" 
(1974), kurioje pateikia savo 
gilias religines mintis. 

Avellanedoje parapiečių tarpe 
kun. Augustinas Steigvilas pa
minėjo savo kunigystės 40 metų 
sukaktį, dėkodamas Dievui už 
pašaukimą ir dirbdamas Baž
nyčiai ir Argentinoje gyvenan
tiems lietuviams. Taip pat jis 
paminėjo savo veiklos ir pareigų 
krūvį, kantriai neštą patogiame 
ir nepatogiame laike, kaip sako 
apaštalas šv. Paulius, trisdešimt 
metų Argentinoje. 

Sukaktuvininkui reikia tik 
palinkėti tokiu pat uolumu dirb
ti ir toliau Dievui, Bažnyčiai ir 
lietuviams Argentinoje, kad jie 
justų kunigystę krikščioniškam 
gyvenime. __ p n 

APKURTUSIEMS 
KLAUSYTUVAI VELTUI 

Chicago Hearing Society ne
išgalintiems nemokamai skoli
na klausytuvus („hearing aids") 
taip ilgai, kaip jų reikia. Be 
to, jie nemokamai pakeičia ne
veikiančius klausytuvus vei
kiančiais. Ši draugija veikia, 
priimdama dovanotus klausy
tuvus — naujus ir vartotus, ir jai 
nuolat jų reikia. Ji taip pat 
teikia kitus patarnavimus kur
tiems, imdama mokestį pagal iš
gales. Galintys klausytuvus 
paaukoti, arba pažįstantys 
tokių reikalingus prašom skam
binti 939-6888. 

Lietuvių Fondo bankete I»s Angeles. Cal . dainuoja sol. Nerija 
Lmkevičiūte-Kasparienė, pri*> pianino — muz. Alvydas Vasaitis. 

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 „ P u m a " 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. 

Baltic Storas & Co. 
Z. Juras 

11 London Lana, Bromlay, Kant, BR1 4HB. England. 
Tai. 01-460-2592. 

Tik per Angliją pigiau ir greičiau! 

REAL ESTATE REAL ESTATE 
-i 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per'šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arbaoTonte būti 
Rimo Stankaus khjentais Nuosa
vybės įkainavimas namokamal. 

B Mš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži-_ 
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

IHCOME TAX - IHSUMNCe 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

M.LS . — BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Su eile metų patyrimu greit ir sąži
ningai patarnausiu pirkime bei par
davime. Kreiptis tel. 767-0600 ar
ba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Raal Estata 

ATDARA APŽIŪRĖJIMUI 
Sakmadlant Hapos » nuo 1 - 4 v. p.p. 

No. 496 — „Octagon" namas; 6 kamb.; 
11/2 prausyklos pirmame a.; 4 kamb., 2 
mieg. antram a. Šildomas rūsys; 2 auto 
mūrinis garažas, šoninis įvažiavimas; 
didelis sklypas; nauja šildymo sistema, sto
gas ir elektra; aluminio apdaila. Puikiai 
išlaikytas, švarus; daug priedų. Skam
binkite dabar, tel. 436-8600. 

No. 505 — 59 th S Hamlln 6 butų puikus 
namas, ,,custom-buirt". Du butai su 3 mieg 
savininkui; 2 butai su 2 mieg. ir 2 butai su 
1 mieg. Didžiulis kiemas; 2V2 auto. 
garažas. Beveik nereikia priežiūros, puikiai 
išlaikytas, 25 metų amžiaus. Skambinkite 
dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

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

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

5953 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

KMIECIK REALTORS 
79221. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

284-1900 

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

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 ZAPOUS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

r% 
I 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 

Mažosios Lietuvos Fondas 
renka, leidžia ir skleidžia Mažąją Lietuvą liečiančią medžia
gą, jos istoriją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį, 
parodydamas pasauliui, kad Mažoji Lietuva (dab. Kaliningrad 
oblast) nuo amžių baltiškas — lietuviškas kraštas. 

Tam pritardams (s), siunčiu auką$ Foundation 
of Uthuania Minor, c/o Ramūnas Buntlnas, 908 Rob 
Roy Place, Downers Grove, IL 60516 

Vardas Pavardė Adresas 

DRAUGE GAUNAMI LITUANISTIKOS 
INSTITUTO LEIDINIAI 

LITUANISTIKOS DARBAI, II. Red. Jonas Balys. 
186 psl $2.50 

LITUANISTIKOS DARBAI, III. Red. Vincas 
Maciūnas. 307 psl $10.00 

LITUANISTIKOS DARBAI, IV. Red. Vincas 
Maciūnas. 327 psl $10.00 

LITUANISTIKOS DARBAI, V. Red. Stasė Vaške-
lienė. 262 psl $10.00 

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 
Kun. Antanas Aleksa.300 psl $5.00 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. 
Redagavo Bronius Vaškelis. 260 psl. . . . $10.00 

LIETUVOS STUDENTAI UŽSIENIO UNIVERSI
TETUOSE XIV-XVIII AMŽIAIS. Vaclovas 
Biržiška. 217 psl $10.00 

LIEUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA 
1970-1974. Red. T. Remeikis, J. Dai-
nauskas. P. Gaučys. 300 psl $10.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 METŲ SUVA
ŽIAVIMO DARBAI. Red. J. K. Reklaitienė. 
296 psl $10.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1981 METŲ 
SUVAŽIAVIMO DARBAI. Red. I. Čepė-
naitė-Užgirienė. 39 psl $10.00 

MIND AGAINST THE VVALL essays on Lithuanian 
culture under sov. occupation. By Rimvydas 
Šilbajoris. 180 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



Maironio ir Vysk. M. Valančiaus lituanistinių mokyklų choras su vadove D. Skrinskaite-Viskon-
tiene Kanados Lietuvių dienose. 

LIET. DIENŲ PROGRAMINĖ DALIS 
Šeštadienį, gegužės 20 d., 

įvyko golfo varžybos ir Kanados 
B kl. krepšininkų tu rnyras . 
Apie tai bus išsitarta vėliau. 

Sekmadienį 12 vai. r. Redee-
mer Lutheran bažnyčioje evan
gelikams pamaldas laikė kun. 
Žilinskas iš Toronto. J i s kalbėjo 
apie laisvę kaip Dievo dovaną. 
Giedojo „Pašvaistės" choras, 
vadovaujamas muz. R. Vilienės. 
Mat, šiame chore dalyvauja ne 
tik katalikai, bet ir evangelikai. 
Tą pat dieną 2 vai. p.p. Šv Petro 
bazilikoje įvyko pamaldos kata
likams. Šv Mišias a tnašavo 
kun. dr. V. Skilandžiūnas iš Ot-
tawos su koncelebrantais kun. 
J . Liauba,OFM, iš Hamiltono, 
kun. S. Šileika, S.D.B., iš Mon-
trealio ir kun. R. Repšiu iš 
L ie tuvos . Buvo ir k u n . I. 
Mikalauskas, OFM, bet dėl 
skaudančių kojų negalėjo konce-
lebruoti. Turiningą pamokslą 
pasakė dr. V. Skilandžiūnas, 
priminęs dabart inius įvykius 
Lietuvoje — kovą dėl laisvės, 
pareikalaujančią nemaža pa
siaukojimo. Įspūdingai giedojo 
Londono „Pašvaistės" choras ir 
londoniškė solistė, dramat in is 
sopranas Irena Černienė, šiuo 
metu padariusi didelę pažangą. 
Tikinčiųjų maldavimus gerai 
giedojo Miras Cha inauskas . 
Dirigavo muz. Rita Vilienė. 
Vargonavo muz. Jonas Govėdas. 
Visa erdvi katedra buvo pilnai 
užpildyta maldininkų. Sekma
dienį 4 vai. p.p. Saunders Secon-
dary School įvyko 2:45 vai. 
užtrukęs koncertas su Donelai
čio „Metų" atžymėjimu. „Pa
švaistės" chorui sugiedojus Ka
nados himną, K.L.D. rengėjų 
vardu įžanginį žodį lietuvių ir 

S V E I K A T O S P R I E Ž I Ū R A 
J A V - Ė S E 

Gallup ir Harr is apklausinėji
mai rado, kad 89% apklausinė
tųjų mano, jog JAV-ių sveikatos 
priežiūros sistema yra reikal
inga pagrindinio pertvarkymo. 
Kitame apklausinėjime rasta , 
kad 75% apklausinėtųjų prita
r ia visuotinei sveikatos ap-
draudos sistemai. Pagrindą to
kiam nepasitenkinimui sudaro 
šie faktai: 37 milijonų ameri
kiečių iš viso neturi jokios 
sveikatos apdraudos. Mažiau 
negu du penktadaliai netur
tingųjų kvalifikuoja Medicaid 
paša lpa i . Medicare deng ia 
mažiau negu pusę sveikatos 
priežiūros išlaidų pensininkams 
ir luošiems asmenims. Kūdikių 
mirtingumas JAV-ėse yra aukš
tesnis ir žmonių išgyvenamas 
amžius yra mažesnis negu 
Kanadoje, Didž. Britanijoje, 
Vak. Vokietijoje, Japonijoje a r 
Švedijoje, nors JAV-ėse sveika
tos priežiūrai yra išleidžiamas 
didesnis procentas krašto paga
minamo kapitalo (GNP) negu 
bet kurioje iš čia m i n ė t ų 
valstybių. JAV ir Pietų Afrika 
yra vieninteliai pramoningi 
kraštai , negarantuojantys vi
suotiniai prieinamos sveikatos 
priežiūros. 

anglų kalbomis t a rė pirm. Pau
lius Kuras. Taip pat jis pakvietė 
scenon konservatorių Fed. par
lamento narį ir Kanados-Euro-
pos parlamentarų draugijos pir
mininką Terry Clifford, kuris 
perskaitė Kanados ministerio 
pirmininko Brian Mulroney 
sveikinimą ir pareiškė ir savo 
linkėjimus, primindamas, kad 
Pabaltijo kraštų laisvės byla 
parlamente yra gerai žinoma 
dėka kasmet rengiamų Pabal-
t i eč ių v a k a r ų p a r l a m e n t o 
rūmuose. Cliffordo sekretorė 
yra Rūta Pociūtė, anksčiau dir
busi radijo stoty pranešėja, ret
karčiais atlikdavusi ir pasi
kalbėjimo (interviews) su parla
mentarais ir kitais politikais. 

Londono miesto burmistro 
sveikinimą perdavė miesto val
dybos narys a ldermanas Ted 
Wernham. Jo dukrelė įteikė 
dovaną svečiui iš Lietuvos kun. 
Ričardui Repšiui. Po šios dova
nos įteikimo ir po kiekvienos 
kun. Repšio kabos, pasigirsda
vo gausūs sustojusių žmonių 
plojimai. Anksčiau pats miesto 
burmistras Tom Gosnell įteikė 
apylinkės valdybai proklama
ciją, atkreipiančią dėmesį į K. 
lietuvių dienas. 

Koncerto programą atliko trys 
tautinių šokių ansambliai (Mon-
trealio „Gintaras", Toronto „At
žalynas" bei Hamiltono „Gyva-
taras") ir devyni chorai: Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
choras iš Toronto, vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos choras 
iš Hamiltono, Aušros Vartų pa
rapijos choras iš Montrealio, 
Montrealio mergaičių choras 
„ P a v a s a r i s " , Aušros Var tų 
parapijos choras iš Hamiltono, 
Prisikėlimo parap. choras iš 
Toronto, Lietuvos kankin ių 
parap. choras iš Mississaugos, 
Londono „Pašvais tė" ir po
puliarusis išlygintų balsų cho
r a s „Volungė" iš Toronto, 
paskutiniu laiku padaręs didelę 
pažangą ir sutiktas gausiais plo
j imais . Jo vadovė muz. D. 
Skrinskaitė-Viskontienė. Dainų 
koncertas baigtas jungt inio 
choro a t l i e k a m a i š t r a u k a 
„Didysis maršas" iš G. Verdi 
operos „Aida". Dirigavo muz. R. 
Abromaitytė-Vilienė, irgi susi
laukusi gausių plojimų. Orkes
tr inę dalį atliko K. Deksnio or
kestras. 

Šios K. lietuvių dienos pirmą 
kartą iš viso rengtos pavasarį. 
Rodos, vieną kar tą surengtos 
vasarą, bet paprastai įvykdavo 
rudenį spalio mėnesį. Jei būtų 
rengtos rudenį — būtų buvę dar 
daugiau dalyvių. Daug kas 
klausė: „Kodėl pasirinkote tokį 
nepatogų savaitgalį, kada visi 
nori jį praleisti gamtoje, o ne 
salėse?" Ir šios K. lietuvių 
dienos buvo pasisekusios tik 
todėl, kad buvo labai gerai 
suorganizuotos ir kad kitos 
apylinkės parodė didelį pa
lankumą. Pavyzdžiui, tolimiau
sias kaimynas Montrealis at
vyko net dviem autobusais, 
atveždamas šventėn net du 
chorus, taut . šokių ansamblį ir 
š aun ią B kl. k r e p š i n i n k ų 

komandą. Taip pat vyriausias 
šios šventės organizatorius Pau
lius Kuras dar kartą įrodė, kad 
jis y ra ypatingų administra
cinių gabumų ir nepaprasto 
darbštumo žmogus. Kiekviena 
šventės detalė jo buvo tiksliai 
numatyta ir jo paties nuolat tik
rinama, nors tai vyko ir skir
tingose vietose. Atrodė, kad yra 
ne vienas, bet visas tuzinas 
Kuru. Nenuostabu, kad ir tar
nyboje jis ta ip staiga iškilo. 
Būdamas tik 34 m. amž. už 
pasižymėjimą buvo paskirtas 
populiariųjų vaistinių grandi
nės „Big V" didžiausios apy
gardos, apimančios Londoną ir 
jo plačias apylinkes, direkto 
riumi, atsakingu už 33 vaistinių 
operacijas! Už jį aukščiau yra 
t ik tos korporaci jos vice
prezidentas ir prezidentas. 

Minėtina ir viena sveikintina 
naujovė . J a u n i m a s dažna i 
darydavo priekaištus vyresnia
jai kar ta i , kad perilgai tas pats 
programos dalykas užtrunka 
scenoje ir kad nuolat reikia 
laukti , kol scena bus paruošta 
sekančiam programos dalykui. 
Bene pirmą kartą ši problema 
buvo vykusiai išspręsta. Panau
dotos moderniškos komunikaci
jos bei kitos priemonės ir švie
sų bei uždangos dėka labai gerai 
vyko įva i rūs p a s i k e i t i m a i : 
žiūrovai matė tik ta i , ką turėjo 
matyti , ir nematė to, ko neturė 
jo matyti . Ir žiūrovams nerei
kėjo nuobodžiauti, nes nebuvo 
jokių pertraukų ar laukimo — 
jie visą laiką buvo užimti pro 
gramos sekimu. „Per t raukų" 
metu kelių asmenų buvo skaito 
mos iš traukos iš Kristijono 
Donelaičio veikalo „Me ta i " . 
Skaitytojai buvo gerai pasiruošę 
ir nebuvo nuobodu klausyti nė 
ilgesnių skaitymų. Ši naujovė 
yra nuopelnas viduriniosios kar 
tos vyriausių vadovų — apyl. 
pirmininko Pauliaus Kuro ir 
koncerto vyriausios koordi
natorės jo žmonos Rasos Lukoše-
vičiūtės-Kurienės. Muzikinės 
dalies vadovė muz. Rita Abro 
maitytė-Vilienė. Viskam akom-
paniatorius muz. Jonas Govė 
das. Tokiai mažai 70 šeimų 
apylinkei surengti tokį didžiulį 
renginį yra sunkiai įmanomas 
dalykas. Tačiau dėka gerų or
ganizatorių ir labai nuoširdaus 
bendradarbiavimo visų entuzi
astingų Londono lietuvių, — 
viskas puikiai pavyko. 

Iš leis tas gerame poperyje 
vykęs 60 puslapių K.L. Dienų 
leidinys, redaguotas M. Chai 
nausko (vyr. red.), P. Kuro ir A 
Petrašiūno. Meniškai dail. V.K. 
Jonyno „Metų" iliustracijomis 
apipavidalintas L. Navickaitės-
Devereaux. J i paruošė ir kon 
certo dekoracijas. 

Negaliu nepaminėti poros, 
mano nuomone, iški l iausių 
šventės momentų giliai smigu-
sių širdin. Atsidaro uždanga ir... 
didelė scena nušvinta jaunu
čiais veidais ir spalvingais lie
tuv iška is drabužėl ia is . Tai 
jungtinis lituanistinių mokyki 
choras — Maironio mokyklos iš 
Toronto ir vysk. M. Valančiaus 

iš H a m i l t o n o . Kai k u r i e 
žiūrovai prilaik*- net kvėpavimą 
ir sėdėjo an t kėdes krašto lauk
dami, kas dabar atsitiks: ne
jaugi toks didelis choras iš jau
nučių dainininkų pajėgs savo 
uždavinį t inkamai atlikti? Juk 
kai kur ie dainininkai tik... po
ros pėdų didumo, gi pagadinti 
gali net ir vienas choristas. Visų 
nustebimui visos dainos puikiai 
pasisekė ir vertintinos aukš
čiausiais pažymiais. Nuostabu 
ir ta i , kad k a i kurios dainos tų 
mažų . .p ip i r iukų" vykusia i 
padainuotos net trimis balsais! 
Įsivaizduoju, kiek daug vadovės 
kruopštaus darbo įdėta į to
kio choro pavyzdingą paruoši
mą. Sustoję žiūrovai ilgai ilgai 
plojo t a m gražiam atžalynui ir 
jo pasišventusiai vadovei Daliai 
Skrinskaitei-Viskontienei. Pa
garba Tau, Dalia! Tu įvykdei 
tai, kas daugeliui atrodė neįma
noma. 

Užtemsta , o po to sušvitus... 
pasirodo imponuojantis vaizdas: 
tas pats jaunučių choras scenoje, 
o prieš sceną apačioje salėje... 
didelis ir spalvingas būrys suau
gusiųjų programos atlikėjų. 
Tikrai žavus, vaizdas. Lietuva 
ten — Lietuva ir čia! Dr. V. 
Ski landžiūnas savo pamoksle 
pastebėjo, kad be jaunimo nėra 
atei t ies . Stebint šį baigiamąjį 
k o n c e r t o vaizdą, a t rodo , 
n e t e n k a abejoti, kad mūsų 

tau ta turi ateitį ten ir ... čia 
Užbaigiamąjį šventės žodį 

taria K.L.B. krašto valdybos pir
mininkas Vytautas Bireta. J is 
prisimena įvykius Lietuvoje, 
rašinio pradžioje paminėtus, 
p e r s k a i t o Lietuvoje Aukš
č iaus ios Tarybos pr i imtą 
suvereniteto deklaraciją, pa
sveikina K. l ietuvių dienų 
rengėjus už tokį pasisekusį jų 
suorganizavimą, padėkoja 
jiems, ypač pirm. P. Kurui, už 
jų kruopščiai ir sėkmingai atlik
tus darbus ir praneša, kad K. 
lietuvių dienos 1990 m. bus 
Hamiltone,t)ntario. Įspūdingas 
koncertas baigiamas Lietuvos 
himnu, išspaudusiu nevienam 
ir ašaras. „Lietuva, Tėvyne 
mūsų — tu didvyrių žemė!" Tie 
žodžiai šį kartą įgijo lyg ir naują 
prasmę. Dabar atrodė, kad tie 
žodžiai nėra tik iškalbingumo 
žodžiai, bet kad tai yra tikros 
realybės konstatavimas: tiek 
iškentėjusi lietuvių tauta ne
užmigo nusivylimo miegu, 
nepasidavė jos užslopinimui a r 
galut inam sužlugdymui, bet 
atėjus laikui — entuziastingai 
pakilo ryžtingam žygiui į laisvę! 

D.E. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. liepos mėn. 6 d. 

Kas dorybės keliu eina t ik 
t ikėdamasis pasiekti didelės 
garbės, tas yra arti ydos. 

Napoleonas 

A.tA. 
JUOZAS DULKYS 

Gyveno Evergreen Park, Illinois. 
Mirė 1989 m. birželio 30 d., 6:44 vai. v., sulaukęs 62 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lydia ir kiti giminės, 

draugai be; pažįstami. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, liepos 5 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Thompson & Kuenster koplyčioje, 5570 W. 95 St., Oak Lawn, 
Illinois. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 6 d. Pamaldos už 
velionės sielą įvyks 11 vai. ryto koplyčioje, kurias atliks kun. 
John Juozupait. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tauti
nes kapines. 

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

Nuliūdusi žmona. 
Laidotuvių direkt. Thompson & Kuenster Funeral Home. 

Tel. 425-0500. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

TOMAS LEONAS 
staiga mirė 1989 m. birželio mėn. 10 d., palikdamas dideliame 
nuliūdime dukrą Daivą, sūnų Tomą, tėvus Eleną ir Paulių 
Leonus, seserį Reginą Saplienę su šeima ir daug giminių bei 
draugų. 

Po šv. Mišių, atnašautų Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Parke, birželio 15 d. didelio būrio 
draugų bei pažįstamų buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Dėkojame kun. Vito Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą į kapus. 

Dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui, solis
tei Genovaitei Mažeikienei, o ypač choro vadovui muz. An
tanui Linui, kurio rūpestingą pagalbą visur gyvai jautėme. 

Dėkojame Jonui Žebrauskui, Tomo mokslo draugui 
Šumanui ir Antanui Linui už prasmingai gilius atsisveiki
nimo žodžius koplyčioje. 

Asmeniška padėka priklauso Remigijui ir Vilijai 
Sužiedėliams. 

Dėkojame visiems taip gausiai aukojusiems šv. Mišioms 
už jo sielą, prisiuntusiems gėlių, pareiškusiems užuojautą 
raštu ir gyvu žodžiu, karsto nešėjams, visiems taip gausiai 
atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems mūsų tėvą ir sūnų 
j amžino poilsio vietą. 

Dėkojame ir laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Savo dalyvavimu ir prisidėjimu jūs visi palengvinot mūsų 
skausmą. 

Giliam liūdesyj vaikai ir tėvai. 

A.tA. 
HERTAI MARIJAI VYGANTIENEI 
m i r u s , jos s ū n u m s V Y T A U T U I ir MINDAUGUI su 
še imomis , jos seser ims MARGARETAI ir EVAI bei 
k i t i ems g iminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Kelertų šeima 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, Kad 
liepos 2 d., 9:50 vai. ryto, sulaukus 90 m amžiaus mirė mūsų 
brangiausia motina, bobutė ir probobute 

A.tA. 
TERESĖ LUKŠTIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime trys dukterys: Eleonora 

Marčiulionienė, vyras Aleksandras, Bronė Kovienė ir Genė 
Draugelienė; anūkai: Arūnas Draugelis, žmona Irena, Diana 
Palienė-Palčiauskienė, vyras Rimas, Daiva Murinienė, vyras 
Teisutis, Ramūnas Marčiulionis, žmona Karolina ir Gajus 
Marčiulionis; proanūkai Dina Palaitė ir Kristina Murinaitė; 
Lietuvoje liko trys seserys: Teklė, Monika ir Veronika su 
šeimomis; Argentinoje brolis Pranas su šeima bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 6 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 7 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai prašome dalyvauti šiose laidotuvėse ir 
palydėti ją į poilsio vietą. 

Nuliūdusi šeima. 

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

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 A v e n u e 
Te l e fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So . 50 th Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTI"VIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHTCAOOJK BEI PRIEMIESČIUOSE 

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. liepos mėn. 6 d. 

x I r e n o s ir dr . Leono 
K r i a u č e l i ū n ų sodyboje 
Lockporte antradienį, liepos 4 
d., buvo šeimyniška gegužinė su 
gerais užkandžiais — pietumis, 
pyragais ir smagia nuotaika. 
Gegužinėje dalyvavo Chicagos 
ir apylinkių veikėjai ir kultū
rininkai. Pasitaikius gražiam 
orui. buvo gera pabūti po 
medžiais. 

x Chicagos lietuvių orga
n i z a c i j ų , Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių ir įvairių 
sambūrių pirmininkai ar jų 
atstovai kviečiami šeštadienį, 
liepos 8 d., 6 vai. Jaunimo cen
tro kavinėje posėdžiui su Vytau
tu Landsbergiu, Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio pirmininku, 
dar prieš pranešimą. Sekmadie
nį, liepos 9 d., yra planuojama 
angliška spaudos konferencija 
Jaunimo centre 10:30 vai., o 
12:30 vai. jo pranešimas Lietu
vių centre Lemonte. 

x Ramovėnai, birutininkės 
ir šauliai ateinantį sekmadienį, 
liepos 9 d. rengia International 
Friendship Garden Lietuvos 
Prezidentų eglučių išvyką į 
Michigan City. Prasidės 
iškilmės prie eglučių Chicagos 
laiku 11 vai. Visi kviečiami 
dalyvauti ir praleisti smagiai 
vasaros laiką. 

x Ateitininkų jaunučių sto
vykloje Dainavoje šiuo metu 
stovyklauja apie 80 asmenų. 
Taip pat yra nemaža personalo, 
kuris rūpinasi jaunimo priežiū
ra, užsiėmimais, ideologiniais 
kursais, kad jie nenuobodžiau
tų ir kad saugiai bei sveikai 
praleistų atostoginį stovykla
vimą. 

x Kun. J o n a s W. Josupai-
tis, Orland Park. 111., dr. Joseph 
A. Sonta, Akron, Ohio. Henri
kas Laucius. Paterson. M.J., G. 
Kaufmanas, Springfield, Va., 
Stasys Dargis, Oak Lawn, 111., 
Eugenia Budelskis, Schiler 
Park. 111.. Leopoldas Pliura. 
Hamilton. Kanada, mūsų nuo
širdūs rėmėjai, garbės pre
numera to r ia i , pratęsdami 
prenumerata paaukojo po 20 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Birutė Balčiūnas, Bal
timore. Md.. Ida Šermukšnis, 
Baltimore. Md.. Uršulė Bubelis, 
Oak La\vn. 111.. Petras M. Sta
ras. Worcester, Mass.. P. Petrė-
nas, Sudbury, Kanada. Jonas 
Jonynas, Meriden. Conn.. pra
tęsdami prenumeratą, kiek
vienas paaukojo po 20 dol. dien
raščio paramai. Nuoširdus ačiū 
mūsų garbės prenumerato
riams. 

x J o n a s P r u n s k i s , Oak 
Lawn. 111., T. Petravičių?. Hart
ford. Conn.. Feliksas Mataitis. 
Crystal Lake. 111., Jadvyga 
Jonušas. Grand Rapids. Mich., 
P. Gudaitis. Lockport, 111.. 
..Draugo" garbės prenumerato
r ia i , rėmėjai, pratęsdami 
prenumerata atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Ben Dunda iš Cicero. 111.. 
..Draugo" garbės prenumerato
r ius , rėmėjas, pratęsė 
prenumerata su visa šimtine ir 
palinkėjo, kad, žengiant „Drau
gui" į 90 m., toliau skleisti lietu
vybės žodį. Nuoširdus ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x Juozas Gruzdąs, North 
Miami Beach. Fla.. Elena Skla-
daitis. \Vaterbury, Conn., J. 
Jasinskas, London. Kanada, 
Vytas Raudys, Chicago. 111.. pra
tęsdami „Draugo" prenumera
ta, kiekvienas paaukojo po 10 
dol. už kalėdine? korteles ir po 
20 dol. dienraščio palaikymui. 
Nuoširdus ačiū mūsų garbės 
prenumeratoriams ir rėmėjams. 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiu i . Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų lini
jų skrydžius j Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko aero
dromuose, skambinkite j New 
Yorko kelionių agentūrą „VY
T I S " 718-769-3300. 

(sk) 

x „Draugo" gegužinė bus 
liepos 30 d., sekmadienį, šalia 
marijonų vienuolyno. Jau dabar 
prašoma siųsti ar įduoti komi
sijos nariams dovanas, tinka
mas laimėjimams gegužinėje. 

x Prof. dr. Vytautas Bie
l iauskas, PLB valdybos pirmi
ninkas, po Europos Studijų 
dienų ir pasitarimo su Europos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkais ar jų atstovais grįžo 
namo į Cincinnati ir vėl pradėjo 
eiti savo pareigas. 

x Minois universitetas pra
šo pranešti, kad lazerio kopijų 
paroda iš birželio 28 d. per
keliama į liepos 21 d. ir bus 
Galerijoje 400. 400 So. Peoria 
St. 

x J o n a s Tamulaitis, įvairių 
renginių fotografas, nuolatinis 
„Draugo" bendradarbis geromis 
nuotraukomis, yra išvykęs į 
skautų Rako stovyklą ir ten iš
bus bent porą savaičių. 

x Bronius Ginčauskas, St. 
Petersburg, Fla. veiklus ir darb
štus lietuviškų organizacijų dar
buotojas, mūsų garbės 
prenumeratorius, bendradarbis, 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine ir palinkėjo „Draugo" 
personalui geros sėkmės dirbant 
lietuvišką spaudos darbą. Nuo
širdus ir didelis ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x Aldona Ankus, Chicago, 
111.. „Baltic Bakery" savininkė, 
mūsų garbės prenumeratorė, 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ir didelis 
ačiū Malonu paminėti, kad 
..Draugo" gegužinės ar kitomis 
progomis Baltic kepyklos pyra
gais ir kitais gaminiais yra vai
šinami svečiai. 

x Ona Daniusevičius, Palos 
Hills, 111.. Viktoras Gražulis, To
ronto. Kanada, Antanas Valys, 
Chicago, 111., Anthony Liudžius. 
Juno Beach, Fla.. Nina Liu-
binas, St. Petersburg Beach, 
Fla.. Antanas Sprainaitis, 
Mississauga. Kanada, mūsų 
garbės prenumeratoriai, lietu
viško žodžio rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams, kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. dienraščio paramai ir 
po 10 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Evelyn. E. Oželis, „Drau
go" renginių komisijos narė. 
Marija Krauchunas, Birutė Le-
sevičius. Elena Dryža. Jonas 
Spurgis, T. Bukaveckas. visi iš 
Chicagos. 111.. ..Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, pridėjo 
no 20 dol. aukų. Nuoširdus ačiū 
už savo spaudos palaikymą. 

x S t a s y s M e š k a u s k a s , 
Sioux City, Iowa, Alfonsas 
Baliūnas, Euclid. Ohio. Donius 
Remys, Clarendon Hills, 111., 
Jonas Kalainis, St. Catharines. 
Ont.. Kanada, Kazimieras 
Jakunas. Lodi, N.J., mūsų gar 
bės prenumeratoriai, lietu
viškos spaudos rėmėjai, su 
prenumeratos pratęsimo mokės 
čiu atsiuntė po 20 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės i Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

f * : 

x Felicija ir Marius Gu-
dinskai iš Hamiltono, Kanados, 
su vaikais Vincu, Domu ir Lu
ku lankėsi Chicagoje ir ta pro
ga aplankė „Draugą", įsigijo 
vaikams tinkamų skaitymui 
knygų. Jie aplankė ir savo 
šeimos gerą pažįstamą „Laivo" 
redaktorių kun. Juozą Vašką. 

x Petrė Kasperavičiūtė, St. 
Petersburg, Fla., „Draugo" nuo
širdi rėmėja, garbės prenumera
torė, pratęsdama prenumeratą, 
pridėjo visą šimtinę, linkėdama 
„Draugo" darbuotojams geros 
sveikatos per visus 1989 metus. 
Malonu priminti, kad P. Kaspe
ravičiūtė taip pat yra atsiuntu
si ir 20 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x Paul Naujokas iš Chicago, 
111., lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams, o dienraščio paramai 
įteikė 40 dol. auką. P. Naujoką 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už palaikymą savos 
spaudos labai dėkojame. 

x Zenonas Paskųs , Oak 
Lawn, 111., ilgametis Chicagos 
lietuvių operos narys, vete
ranas, lankėsi „Draugo" admi
nistracijoje, pratęsė prenumera
tą su 20 dol. auka. Z. Paškų 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką tariame nuošir
dų ačiū. 

x Elena Valiukonis iš So. 
Boston, Mass., rašo: „Siunčiu už 
prenumeratą, kalėdines atviru
tes ir kalendorių, o taip pat ir 
mažą auką „Draugo" 80 metų 
sukakties proga". E. Valiukonis 
skelbiame garbės prenumerato
rė, ir nuoširdus ačiū už 45 dol. 
auką. 

x St. Siliauskas, Lachine, 
P.Q„ Kanada, mūsų garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, rašo: 
„Nuoširdus ačiū už teikiamą 
informaciją bei uolią jūsų tarny
bą. Džiaugiuosi jūsų pagirtinu 
nuosaikumu, tvirtu ryžtu ir iš
tvermingumu. Linkiu ir toliau 
pasilikti nekintamųjų Lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklausomy
bės siekimų sargyboje ir saugoti 
mūsų išeiviją nuo apgaulingų 
okupanto pažadų, vylingų klyst
kelių ir pastangų skaldyti tau
tiečių vieningumą". Nuoširdus 
ačiū už 50 dol. auką ir gražius 
žodžius. 

x Rašyt . Nelė Mazalai-
tė-Gabė, Brooklyn, N.Y., An
tanas Vaičiulis, Chicago. 111., 
Paulius F. Endzelis, Riverton, 
111., V. Gutauskas. Harbert, 
Mich.. G. J. Zaborskis, San Jose, 
Cal., N. Šlapelis-Vaitekūnas. 
Great Falls, Va., mūsų garbės 
prenumeratoriai, lietuviškos 
spaudos palaikytojai, pratęsė 
prenumeratą, kiekvienas pri
dėjo po 30 dol. dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame. 

x Aleksandra Buivydas, 
Chicago, 111., Juozas Mikulis, 
Westchester, 111., Aleksas Pa
brėža, Oak Lawn, 111., O. Žu-
kas-Norkus, Los Angeles, Cal., 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
lietuviško žodžio rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x Liucija Kurkulis, Roches-
ter, N.Y., atsiuntė visą šimtinę, 
pratęsė "prenumeratą ir pa
dėkojo ui gerą informacijos laik
raštį „Draugą". L. Kurkulis, 
mūsų garbės prenumeratorei, 
už auką ir gražius žodžius 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Edvardas Milkauskas, 
Detroit, Mich., Sofija Baleckai-
tis, East Chicago, Ind. Morta 
Norkus, Toronto Kanada, G. ir 
J. Taoras, Cleveland. Ohio. Sta
sys Kiršinąs, Toronto, Kanada, 
Sopia Ląstas. Grand Rapids. 
Mich.. J. Briedis. Chicago, 111., 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
lietuviško žodžio rėmėjai, kiek
vienas atsiuntė po visą šimtinę 
ir pratęsė prenumeratą. Nuošir
dus ačiū. 

„Varpo" minėjimo programos atlikėjai. Iš kaires: deklamuotojai Vytas Plioplys, Daiva Meilienė, 
akompaniaiorius muz. Alvydas Vasaitis, sol. Audronė Gaižiūnienė ir smuikininkė Linda 
Veleckytė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RADIJO BANGOMIS SU 

BURLAIVIAIS PER 
ATLANTĄ 

Šiltą birželio 24 dieną New 
Yorke, miniai šaukiant „AUD-
RA-DAILĖ-LIE-TU-VA", min
tys grįžo į New Hampshire, kur 
snieguotą vasario 26 dieną radi
jo bangomis pirmą kartą teko iš
girsti apie planuojamą burlai
vių kelionę iš Klaipėdos į New 
Yorką. Vėlesniuose Lietuvių 
Radijo mėgėjų tinklo suėjimuose 
eteryje buvo diskutuojama kaip 
burlaiviam parūpint i ati
tinkamą radijo aparatūrą, kad 
kelionės per Atlantą vandeny
ną metu su jais būtų galima 
palaikyti ryšį radijo mėgėjų 
bangomis. 

Greitu laiku šis užsimojimas 
buvo įgyvendintas. Arvy-
do-KA9PVD pastangomis ati
tinkama aparatūra buvo greit 
surasta. Tolimesnėse Lietuvių 
Radijo mėgėjų tinklo suėjimuose 
eteryje buvo išdirbtas laiko ir 
dažnumo planas kasdieniniam 
pasikalbėjimui tarp burlaivių ir 
stočių Lietuvoje ir Amerikoje. 

Pagrindinis koordinavimo 
punktas Lietuvoje buvo Kauno 
Politechnikos instituto Radijo 
mėgėjų klubo stotis UP1BZO, 
kur energingai dirbo nariai 

Algis, Gediminas, Arvydas ir kt. 
Šiaulių Radijo mėgėjų stotis 
UP1BZZ, nenuilstamai Jono 
vadovaujama, entuziastiškai su
tiko prisidėti prie ryšio pa
laikymo. Amerikoje šio darbo 
apsiėmė du tinklo nariai : 
Saulius-K2SRK, New Yorke ir 
Arvydas-KA9PVD Chicagoje. 
Netrukus buvo gauta iš Lie
tuvos žinia, kad aparatūra jau 
laivuose ir kad viskas taisyklin
gai veikia. Visi nekantraudami 
laukėm išplaukimo datos. Buvo 
nusivylimas, kai data buvo ati
dėta, bet pagaliau gavom žinią, 
kad burlaiviai jau Baltijos jūroj 
pakely į New Yorką. 

Pradžioje pasikalbėjimai vyko 
tarp burlaivių ir Lietuvos 
stočių, kurios perduodavo žinias 
Amerikos stotim. Tada gegužės 
21 d. laivam esant Šiaurės jūroj, 
Edvardas W1HNF, gyvenąs 
netoli Hartfordo, CT, pirmas iš 
Amerikos tiesiogiai susisiekė su 
jachta „Lietuva". Dieną po 
dienos, kelionei įpusėjant, kiti 
mėgėjai prisidėjo prie ryšio 
palaikymo. Iš jų paminėtini: 
Vidas NBAUM. Flavijus-K3JA, 
Sakalas-UP2BO (K3JA svečias 
Amerikoj), Bernardas-W3POA, 
Albertas-WA1JZS. Argonne 
Klubo stotis-W9QVE, Dovy-
das-K3STM. Bronius-KBIPI, 

Rimas-KBITY, Markas-4Z4KX 
(Izraelyje), Alexandras-CP8AL 
(Bolivijoj) ir Jonas-G4BYW 
(Anglijoj). 

Darbui nusistovėjus, pa
aiškėjo, kad Amerikoj ryšio 
palaikymui geriausia stotis 
buvo Edvardo-WlHNF. Jo ir 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Montrealio McGill uni
vers i te te pranešime tarp bai
gusių yra lietuviškos pavardės: 
Brigita Gražytė baigusi biolo
giją, Audra Verbylaitė baigusi 
chemiją ir Andrius Dasy s baigęs 
kalnų inžineriją. Concordia 
universitetą baigusių tarpe yra 
Lore ta Kris t ina Dainiūtė, 
Laima Jeanne Pawlovski, Lind-
sey Sean Oss (Ūsas) ir Danius 
Tomas Piečaitis. 

— „Concordia University 
Magazine '" įsidėjo ilgą straips
nį apie dvynukių Gudaičių 
laimėjimus mokslo srityje. 
Christina turi daktaratą iš psi
chologijos ir dr. Virginija daro 
širdies persodinimo operacijas 
Vancouverio General ligoninėje. 
Chr i s t ina ištekėjo už 
John W. Murphy. Dr. Christina 
dirba Katalikų mokyklų komi
sijoje Niagara Falls, Ont. Jų tė
vai Aldona ir Jurgis Gudai 
gyvena Montrealio priemiestyje 
LaSalle. 

— Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje eina užsakai prieš 
moterystės sakramentą Ritos 
Dirsytės ir Sauliaus Mykoliūno. 

— A. a. E d m u n d a s Augū-
n a s , 62 metų amžiaus, mirė 
birželio 2 d. Montrealyje. Jis 
buvo Aušros Vartų parapijos 
komiteto narys. Palaidotas 
Not re Dame des Neigęs 
kapinėse . Nul iūdime liko 
žmona, sūnus ir giminės. 

„Varpo minėjimą atidaro prof. Mečys Mackevičius 
Nuotr. J . Tamulaičio 

Gaja Bublytė įteikia gėlių puokšte Sibiro kankiniui kun. A. Svannsfcui 
Clevelande. # N u o t r m Bacevičiaus 

aparatūra gera ir gyvenamoji 
vieta palanki transatlantiniam 
radijo bangų permetimui. Taigi 
ir jo liko pagrindinė Amerikoje 
esanti žinių dalinimosi stotis. 
Lietuvoje Jonas-UPIBZZ Šiau
liuose perėmė pagrindinį ryšio 
palaikymą su jachta „Lietuva", 
o Algis-ŪPIBZO Kaune su 
jachta „Audra". Dažnai pasi
taikydavo, ypač kai ryšys 
buvo prastas, kad abi Lietuvos 
stotys dirbo kartu, tuo užtikrin-
damos žinių perdavimą Ameri
ka i . Taip pat p a m i n ė t i n a 
UP3BH stotis Lietuvoje, kuri, 
t a lk in inkaudama Kauno 
UP1BZO, „švarino" dažnumą 
20 metrų diapazone. 

Tokioj aplinkoj ryšio darbas 
tęsėsi kol burlaiviai pasiekė 
Amerikos krantus. Šis ryši
ninko darbas pareikalavo daug 
pasiaukojimo ir laiko prie ra
dijų. Radijas tai ne telefonas. 
Pasižadėjus sutartu laiku ryšį 
užmegzti, reikėjo tą valandą 
sėdėti prie radijo aparatūros ir 
bandyti susisiekti su laivais. 
Tas susisiekimas nevisada buvo 
lengvas. Pasitaikydavo visokių 
trukdymų, tiek gamtoje, tiek 
kitų mėgėjų. Kartais išsėdėjus 
valandą prie radijo nenoromis 
aparatūrą reikėjo užgesinti, nes 
tinkamo ryšio tą dieną ne
buvo. Bet buvo ir dienų, kada 
ryšys buvo toks geras, kad 
jauteisi stačiai telefonu kalbėjęs 
su laivais ar su Lietuvos stotim. 
Ne kartą, žinią priėmus, reikėjo 
ją toliau perduoti. Nesuradus 
vieno asmens, skambindavai ki
tiems tol, kol žinia pasiekdavo 
atitinkamą asmenį. 

Šiame istoriniame užsimojime 
visų radijo mėgėjų įdėtas darbas 
atnešė tikrai gražių ir svarbių 
vaisių. Buvo palaikytas beveik 
kasdieninis ryšys su laivais per 

VOKIETIJOJE 
— P L B vicepirm. švietimo 

re ikalams Lenkauskienė pra
neša, kad šiais metais buvo 15 
prašymų stipendijoms studijuoti 
Vasario 16 gimnazijoje V. Vo
kietijoje iš Argentinos, Urag-
vajaus ir Brazilijos. Šiais metais 
Lietuvių fondas Chicagoje pa
skyrė 6 stipendijas po 3200 dol. 
(kas užmoka vienam studentui 
vienų metų mokslą ir pragyve
nimą gimnazijoje). Tuo būdu 9 
jaunuolių prašymai negalėjo 
būti patenkinti. Stipendijas 
gauna Marisa Aleksejūnaitė ir 
Miriam Laurinskaitė iš Uragva-
jaus, Elizabeta Jurčiukonytė ir 
Anna Tatarūnaitė iš Brazilijos 
ir Elina Gaidimauskaitė ir Fer
nandas Daratėnas iš Argen
tinos. Dar susidaro kelionės iš
laidų klausimas, kuriam iš
spręsti bus ieškoma mecenatų. 

visą jų kelionę. Spauda ir koor
dinacijos komitetai buvo gerai 
informuoti apie burlaivių 
padėtį ir vietą. Gaila tik jachtos 
„Dailės", kuri, neturėdama ati
tinkamos aparatūros, beveik 
visą transatlantinę kelionę 
atliko izoliuota nuo pasaulio, 
nors jūrininkui tai kartais yra 
daugiau palaima negu bėda. 

Rimas Paul iukonis KB1TY 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
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