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(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Vilnius. 1988 m. spalio 22 d. 

vakare per Lietuvą eterio 
bangomis nuvilnijo džiugi žinia, 
ir ne tik tikintiesiems — Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Steigiamojo suvažiavimo metu 
valdžios atstovai pranešė, kad 
Vilniaus katedra grąžinama 
tikriesiems jos šeimininkams-ti-
kintiesiems. 

Protestai, pareiškimai dėl 
katedros grąžinimo, po kuriais 
pasirašė tūkstančiai Lietuvos 
žmonių, daugumoje katalikų, 
nenuėjo veltui. Vilniaus Kated
ra, mūsų krikščionybės, tautos 
dvasingumo lopšys, vėl užims 
jai priklausančią centrinę vietą 
tarp Lietuvos šventovių. 

Spalio 23 d., 7 vai. ryto 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Steigiamojo suvažiavimo 

dalyviai, vilniečiai, sostinės 
svečiai, taip pat tikintieji iš toli
miausių Lietuvos kampelių 
rinkosi į Gedimino aikštę, kur 
prie Katedros durų turėjo būti 
aukojamos šv. Mišios už 
Tėvynės atgimimą. Didžiulė 
Gedimino aikštė buvo pilna 
geros valios Lietuvos žmonių. 

Šv. Mišias koncelebravo 
vyskupai: arkivyskupas L. 
Povilonis, A. Vaičius, J. Preik
šas, V. Michelevičius ir kelias
dešimt kunigų. Koncelebracijai 
vadovavo Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kardinolas V. Sladke
vičius. Pirmą kartą pokario 
metais iškilmingas pamaldas 
nuo Vilniaus Katedros translia
vo ir Lietuvos televizija. 

(Bus daugiau) 

Teisininko prašymas 
Vilnius. — Teisininkas Kazi

mieras Motieka pranešė 
spaudai, jog Kremliuje įvyko 
pirmasis pasitarimas 1939 m. 
sudarytos nepuolimo sutarties 
klausimais. Štai to pranešimo 
tekstas. 

• TSRS - Vokietijos 1939 m. 
nepuolimo sutarties politinio ir 
teisinio įvertinimo komisijos 
pirmajame posėdyje, įvykusia
me Kremliuje 1989 m. birželio 
8 d., buvo nutarta, jog komisi
jos darbas apims laikotarpį, 
įvykius ir jų įvertinimą nuo 
1939 m. rugpjūčio 23 d. iki 
TSRS — Vokietijos karo pra
džios, ir kad šiam darbui atlikti 
turi būti sudarytos mokslinės 
darbo grupės, kurios turės 
surasti, paruošti ir įteikti ko
misijai išsamią istorinę me
džiagą. Tuo tikslu įstaigos ir 
organizacijos įpareigojamos 
komisijos ir mokslinių darbo 
grupių nariams, pateikti jų nuo
žiūra pareikalautus visus doku
mentus ir medžiagas, nežiūrint 
apribojimo grifo. Minėtam dar
bui atlikti Respublikoje su
darytos šios TSRS liaudies 
deputatų suvažiavimo komisijos 
mokslinės darbo grupės: 

1. LTSR Mokslų Akademijos 
Istorijos institute: G. Rudis, V. 
Žalys, R. Žepkaitė, A. Eidintas. 

2. Partijos istorijos institute 
prie LKP CK: Č. Bauža, G. Vas-
kela, R. Čepas, V. Kašauskienė, 
J. Čaplikas. 

3. Lietuvos TSR centriniame 
valstybiniame archyve: S. Mar-
cinkonienė, A. Piliponis, K. Ta
mašauskas. 

4. Lietuvos teisininkų draugi
joje: V. Vadapalas, V. Žiemelis, 
V. Zedelis, J. Prapiestis, O. 
Jusys, S. Vaitiekūnas. 

Įstaigų ir organizacijų vadovai 
prašomi sudaryti kuo palan
kiausias sąlygas minėtų grupių 
nariams šiam darbui atlikti. 
Piliečiai, turintys dokumentų ar 
kitos medžiagos arba žinantys 
patikimų faktų apie minėto 
laikotarpio įvykius, susijusius 
su Lietuvos nepriklausomybės 
netekimu ir jos prijungimu prie 
TSRS, prašomi apie tai infor
muoti komisijos arba mokslinių 
darbo grupių narius, TSRS liau
dies deputatų suvažiavimo 
komisijos nariai nuo Lietuvos 
yra TSRS liaudies deputatai V. 
Landsbergis, J. Marcinkevičius, 
K. Motieka ir Z. Sličytė. 

Paskelbtas teismo sprendimas 

Washingtonas. — Federali
nio distrikto teisėjas Gerhard A. 
Gesell paskelbė teismo sprendi
mą pulkininkui Oliver North. 

Trumpoje sesijoje teisėjas per
skaitė, kad jis baudžiamas 
pinigine 150,000 dol. pabauda, 
bet nebaudžiamas kalėjimo 
bausme. Taip pat jis nubaustas 
t r i s metus sąlyginai ir 
uždrausta jam bet kada užimti 
bet kokią federalinę tarnybą. Be 
to, jis turės atidirbti 1,200 
valandų visuomeninį valstybės 
darbą su jaunaisiais narkotikais 
sostinėje. 

Laivyno pulkininkas O. North 
buvo Saugumo tarybos narys 
Baltuosiuose rūmuose ir atliko 
jam pavestus uždavinius. 
Teisėjas Gesell, skaitydamas 
teismo sprendimą, pasakė, jog 
jis nebuvo pagrindinis asmuo 
Irano-Contras skandale, bet kad 
jis buvo tos administracijos 
„ciniškų viršininkų" išeities 
taškas, tarsi iešmininkas. Jis 
savo viršininkų pavedimu orga
nizavo tfinklu pardavimą Iranui 

ir gautąjį pelną pervedė Nika
ragvos laisvės kovotojams. 

Prisiekusieji teisėjai jį rado 
kaltu, kad liudydamas Kongre
se, nesakė visos teisybės, laiky
damas paslaptį, sunaikino kai 
kuriuos Baltųjų rūmų doku
mentus ir priėmė dovaną — 
elektroninę apsaugą savo 
namui. Kiti devyni kaltinimai 
buvo atmesti. 

Spauda pažymi, kad teismo 

Pirmasis balsavimas Lenkijos Seime. 
Lenkijos Komunistų partijos vadas gen. Wojciech Jaruzelski, pirmos eilės 
kairėje, sėdi kartu su Lenkijos Solidarumo vadu Lech Waiesa, kai Senatas 
balsuoja už Senato pirmininką Varšuvoje. 

Kinijos išlaisvinimo organizacija 

Marinu pulk Oliver North 

Paryžiua- — Prancūzų žinių 
agentūra skelbia, jog du pabėgę 
Kinijos demokratinio sąjūdžio 
vadai šį antradienį paskelbė, 
kad jie įsteigė naują kinų egzilų 
organizaciją ir tęs kovą už Kini
jos išlaisvinimą iš komunistų 
priespaudos. 

Tie kinų vadai — Yan Jiaąi ir 
Wu'er Kaixi išleido Paryžiuje 
pareiškimą ir prašo ki tas 
organizacijas Vakaruose, o taip 
pat ir krašte, jungtis į bendrą 
kovą prieš komunistinę vyriau
sybę Beijinge. Jie prašo visus 
žmones Vakaruose, „kurie myli 
laisvę", padėti kinams įvesti 
demokratiją. Jie kalbėjo per 
prancūzų televiziją. 

Pogrindžio veikla 
Minėti kiniečiai sako, kad pa

čioje Kinijoje organizuojasi po
grindis, kuriam vadovauja kinų 
inte lektualai ir studentai. 
Kinų patr iot inis judėjimas 
dabar t en tik formuojasi 
įvairiais būdais. Dabartinė tyla 
Kinijoje esanti tik tyla prieš 
audrą. Autonominė Studentų 
sąjunga ir Beijingo Intelektualu 
sąjunga jau turėjo slaptus 
pasitarimus sukordinuoti ben
drai veiklai prieš dabartinį 
režimą. Užsienyje esą kinai 
mano savo veiklos centru pa
sirinkti Paryžių. Visi pasaulio 
kinai prašomi savo aukomis pa
dėti naujai Kinijos išlaisvinimo 
organizacijai. 

Taut inė gedulo diena 
Rugsėjo 12 d. bus šimtoji 

diena, kai Tiananmen aikštėje 
įvyko masinės žudynės. Ta 
diena visame pasaulyje 
skelbiama žuvusiųjų prisimi
nimo ir pagerbimo diena. Bir
želio 4 d., kai masiniai buvo šau
domi studentai, skelbiama Kini
jos Tautine gedulo diena. Savo 
pranešime kinai sako, jog 
Tiananmen masinės žudynės 
nepasibaigė, bet tik prasidėjo, 
nes pažadino kinus nuolatos 

sprendimas yra nepalankus pro
kuratūrai ir gali turėti įtakos 
kitiems trims kaltinamiesiems 
Irano byloje, įskaitant ir buvusį 
Baltum rūmų Saugumo virši
ninką John Poindexter. 

kovoti prieš tironiją. Dabartinė 
komunistų valdžia prarado kinų 
tautos pasitikėjimą ir nebeturi 
teisės valdyti Kiniją. Reikalinga 
daug ir didelių pol i t in ių 
reformų. 

Yan, 47 m. buvęs Kinijos poli
t in ių studijų i n s t i t u to 
viršininkas, yra tų 7 kinų 
intelektualų tarpe, kurių dabar 
ieško Kinijos komunistų vyriau
sybė. Jis taip pat buvo laikinai 
prisiglaudęs Amerikos ambasa
doje, pakol galėjo išvykti į Pa
ryžių. Daugelis Vakaruose 
studijuojančių kinų prašosi 
politinio prieglobsčio. 

Gydytojų nutarimai 
Vilnius. — Neseniai įvykęs 

gydytojų suvažiavimas paskelbė 
savo šį nutarimą gegužės 20 d. 

Lietuvos gydytojų suvažiavi
mas, remdamasis fizinės ir 
psichinės sveikatos vienove, 
smerkia vienpartinę totalita
rinę sistema, nes — vienpartinė 
diktatūra ne tik negarantuoja 
asmenybės socialinės apsaugos, 
bet ir nuolat pažeidinėja ele
mentariausias žmogaus teises. 
Naudodama prievartą naikina 
humanistines vertybes, sukelia 
šimtamečiai- susiklosčiusių 
kultūrinių sluoksnių erozija, 
vienpartinė diktatūra yra pati 
sau tikslas. Žmogus ar žmonės 
jai nėra jokia vertybė, vien
partinė diktatūra sukelia nuola
tinio pavojaus ir nesaugumo 
atmosferą, kuri žaloja žmonių 
psichinę sveikatą. Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas pasisako 
už tautų apsisprendimo teisę ir 
taiką be aneksijų ir kontribu
cijų. 

Rezoliucijai p r i t a r ė 900 
žmonių. Ši rezoliucija Lietuvo
je nebuvo niekur spausdinta. 

— Ukrainiečių laikraštis 
„Ukrainian Weekly" labai 
plačiai apraše sostinėje įvykusį 
seminarą OSI veiklos klausi
mais, kurio metu buvo išna
grinėta dešimties metų šios 
nacių gaud> mo įstaigos veikla. 
Seminare kalbėjo adv. P. 
Žumbakis ir Rasa Razgaitienė. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Devyniolika k raš tų ir 7 
tarptautinės finansinės institu
cijos, kurioms vadovauja JAV ir 
Japoni ja , nu t a r ė padė t i 
Fi l ipinams, nes tai svarbu 
a te i t ies demokratijai t ame 
krašte . Amerika pasižadėjo 
duoti dar 200 mil. dol. daugiau 
kasmet per 5 metus, priedo prie 
to, kas yra duodama dabar po 
480 mil. dol. metams. 

— Pietų Afrikoje lankėsi 
Valstybės departamento sekre
toriaus padėjėjas Afrikos rei
kalams Herman Cohen, kuris 
išvykdamas iš ten pasakė, kad 
Amerikos politika keičiasi, nes 
norima padėti juodiesiems daug 
daugiau negu praeityje. Esą turi 
būti baigta „baltųjų mažumos 
politika Pretorijoje". 

— Hong Konge apsilankė 
Britanijos Užsienio reikalų mi-
nisteris ir, būdamas vietnamie
čių pabėgėlių stovykloje, 
pasakė, kad anglai mano juos 
grąžinti atgal. Ministeris Geof-
frey Howe sakė, jog nežiūrint ir 
Amerikos nepritarimo, anglai 
grąžins dešimtis tūkstančių 
pabėgėlių į Vietnamą. 

— Graikijos naujoji koalicinė 
konservatorių — komunistų vy
riausybė pranešė antradienį, 
kad buvusioj i vyr iausybė 
pasiėmė visas slaptas bylas iš 
ministerio pirmininko įstaigos. 
Vienas iš buvusių Popandreous 
pareigūnų pasakė, kad slapti 
dokumentai buvo sunaikinti ir 
jų nebėra. 

— Amerikos Jungtinių karo 
pajėgų viršininkas admirolas 
William Crowe pranešė pasi
traukiąs iš pareigų rugsėjo 30 d. 
Jis neseniai sugrįžo iš ilgesnės 
kelionės ir pasitarimų su karo 
vadais Sovietų Sąjungoje. 
Kalbėdamas apie Gorbačiovą, 
jis susilaikančiai pasakė, kad 
vargu jam pasiseks „perestroi-
kos" programa. 

— Hong Konge, kai Brita
nijos Užsienio r e ika lų 
min i s t e r i s Geoffrey Howe 
važiavo cen t r ine ga tve , 
maždaug 10,000 žmonių skan
davo: „Gėda Britanijai, gėda!", 
protestuodami prieš anglus, 
kurie nori pabėgėlius grąžinti 
atgal į komunistinį Vietnamą. 

— Prahoje Čekoslovakijos vy
riausybė įsakė išvažiuoti JAV 
diplomatui, kurio uždavinys 
buvo stebėti, kaip komunistinė 
vyriausybė vykdo žmogaus 
teises, kurio aktą pasirašė 
Vienoje. Robert Norman bus po 
mėnesio pa sk i r t a s k i t a i 
diplomatinei užsienio tarnybai. 

— Washingtone vyriausybės 
pranešimuose rašoma, kad 
ekonominė padėtis lėtėja, todėl 
Federalinė Rezervų komisija 
rengiasi sumažinti palūkanų 
mokėjimo procentą. 

— S e n a t a s priėmė vaikų 
aprūpinimo įstatymą, pagal 
kurį tėvams bus suteikiamos 
lengvatos už kasdienes išlaidas 
prižiūrėti vaikus. 

— Chicagoje federaliniai 
agenta i suėmė kolumbietį 
Ričardo Nava-Salazar su 1,100. 
svarų kokaino. Prokuroras A. 
Valukas sako, kad jo vertė 80 
mil. dol. pardavimo kaina 
gatvėse. 

— Respub l ikonų partijos 
komiteto p i rmin inkas Lee 
Atwater, kalbėdamas miesto 
merų suvažiavime, pasakė, jog 
para t i ja daro žygius, kad 
daugiau juodųjų ir mažumų 
žmonių įsijungtų j Respub
likonų part i ja ir bandytų 
dalyvauti miestų merų rin
kimuose. 

Lenkų istorinė diena 
Pirmą kartą po 40 metų 

susirinko Seimas 
Varšuva. — Solidarumo na

riai pirmą kartą kaip demokra
tinė opozicijos partija užėmė 
antradienį Lenkijos parlamente 
vietas ir tuoj apkaltino Lenki
jos komunistų vyriausybę prive
dimu krašto prie ekonominio 
chaoso, praneša Reuterio žinių 
agentūra. 

Tai buvo naujoji Lenkijos Sei
mo inauguracijos sesija, kuria
me yra 460 narių. Solidarumas 
visas 161 galimas vietas laimėjo 
laisvų rinkimų metu. Pagal 
prieš r inkimus padarytą 
susitarimą, Solidarumas turi 
35% vietų, o komunistai ir jų 
sąjungininkai 65%. Bet Senate 
Solidarumas turi iš 100 vietų 99 
vietas, kuris turi veto teisę 
Žemųjų rūmų nutarimams pa
naikinti. 

Solidarumo triumfas 
Delegatai plojo, kai Solidaru

mo vadas Lech Walesa, Gdan
sko elektrikas ir Nobelio Taikos 
premijos laimėtojas, ir Komu
nistų partijos vadas, gen. Woj-
ciechas Jaruzelskis įėjo kartu į 
salę ir užėmė jiems skirtas 
garbės vietas pirmoje eilėje. 
„Tai istorinė diena", pasakė 
Janusz Onyszkiewicz, Solida
rumo reikalų vedėjas. O Lech 
Walesa pareiškė: „Tai antras di
džiausias įvykis mano gyveni
me. Pirmas buvo 1980 m. 
rugpjūtyje, kai buvo įsteigtas 
Solidarumas ir antras dabar, 
kai prasideda šis Seimas, 
kuriame galiu dalyvauti". 

Gen. Jaruzelskis buvo tylus, 
kai jis vėliau ir antrą kartą 
sėdėjo kartu vėl su Walesa 
Senato pirmojoje sesijoje. 
Jaruzelskis 1981 m. paskelbė 
karo meto įstatymą, kad 
sunaikintų Solildarumą. Jis 
sukišo Walesą ir jo bendri
ninkus į kalėjimą. Walesa 
pastebimai buvo linksmas ir 
kalbėjosi su kitais delegatais. 
Bet Jaruzelskis retai kada 
pajudėdavo. 

Buvę viršininkai tik 
stebėtojai 

Seimo narys ir veteranas 
kovotojas už Lenkijos laisvę 
Jacek Kuron, kai tik priėmė 
priesaiką, tuoj pasakė kaltinimo 
žodį vyriausybės premjerui M. 

Pagerbtas kardinolas 
Vatikanas. — Popiežius Jo

nas Paulius II pagyrė Čekoslo
vakijos Katalikų Bažnyčios 
vadą kardinolą Frantisek To-
masek už nepaprasatai drąsų 
katalikų reikalų gynimą prieš 
komunistinę vyriausybę. Pap
rastai popiežius negiria gyvųjų 
Bažnyčios dvasininkų, tačiau 
čia buvo išimtis. Kardinolas 
mini savo 90-jį gimtadienį ir yra 
seniausias pasaulyje arkivys
kupijos valdytojas. Popiežius 
paprašė susirinkusius maldinin
kus Sv. Petro aikštėje pagerbti 
kr-dinolą kartu su juo maldoje. 
Kard. Tomasek Čekoslovakijos 
primų buvo paskirtas 1977 m. 

— Jeruzalėje spauda rašo. 
kad planas deportuoti palesti
niečių veikėjus nepasisekė. Apie 
tai pranešė Izraelio Gynybos mi
nisteris Y. Rabin. primindamas, 
kad dėl to riaušės nesumažėjo, 
kai buvo deportuoti keli 
palestiniečių vadai. 

Rakowskiui, kuris nebebuvo 
išrinktas \ Seimą ir jau sėdėjo 
žiūrovų galerijoje. Jis 
paskutiniu metu pakėlė kainas, 
kas sukėlė streikų bangas. 
Kurono žodis buvo transliuo
jamas per televiziją, kai jis 
griežtai kaltino vyriausybę už 
katastrofišką ekonomiją. 
Daugelis vyriausybės minis-
terių sėdėjo galerijoje ir stebėjo 
pirmuosius demokratinius 
lenkų žingsnius. 

Naujuoju Seimo pirmininku 
buvo išrinktas Mikolaj 
Kozakiewicz, kuris tuoj pradėjo 
pareigas. Jis tuoj sustabdė 
premjero pavaduotoją I. Sekulą, 
kuris pradėjo ginti vyriausybę, 
kalbėdamas prie mikrofono, kad 
jis per ilgai kalba. Įvyko forma
lus vyriausybės pasitraukimas. 
Tada Seimas paprašė, kad 
vyriausybė eitų pareigas lai
kinai, kol bus išrinktas naujas 
prezidentas ir nominuos minis-
terį pirmininką. Parlamento 
Solidarumo vadu buvo išrinktas 
Bronislaw Geremek. Nutarta 
šiuo metu prezidento nerinkti; 
tik po prez. Busho vizito. 

Senate buvo matomi visi 
žymieji politiniai kaliniai, kaip 
Kuronas, Michnikas, Januszas, 
Lis, Modzelewkis, Lipskis ir 
Wajda. 

Neaiškus sutikimas 
Prez. Bushas išvyksta sekma

dienį į Lenkiją. Užsienio 
diplomatai nežino, kas šiuo 
metu priims prezidentą. Prane
šama, jog Solidarumas iš 
Vakarų yra paprašęs 10 bilijonų 
dolerių paskolos trims metams. 
Lenkija šiuo metu turi skolos 
užsienio kraštams 39 milijonus 
dolerių. Aiškėja, kad prez. 
Bushas tikrai susitiks su Lech 
Walesa. Administracijos parei
gūnai sako, kad Baltųjų rūmų 
atstovai jau yra Varšuvoje ir 
galutinai aptars su naujais 
Seimo vadais detalų prezidento 
vizito planą. 

Ukrainiečių maldos 
diena 

Roma. — Romoje Ukrainiečių 
žinių agentūra praneša, jog dau
giau kaip 150,000 ukrainiečių 
katalikų Ukrainoje dalyvavo 
pamaldose birželio 18 d., kuri 
buvo paskelbta tarptautine 
maldos diena. Šiai pasaulinei 
maldos dienai vadovavo ukrai
niečių kardinolas Myroslav 
Ivan Lubachisky. Daugelyje 
miestų ukrainiečiai meldėsi, 
kad Ukrainos Katalikų Bažny
čiai būtų leista viešai melstis. 
Sovietų saugumas kai kur 
areštavo ukrainiečių kunigus ir 
vyskupą Pavlo Vasylyk. Tą 
pačią dieną buvo meldžiamasi 
visose Vakarų valstybėse, kur 
tik gyvena ukrainiečiai. 

KALENDORIUS 

Liepos 7 d.: Kirilas, Estera. 
Asta, Eidautas, Krizas, San-
gailis, Vilibaldas, Vilgailė. 

Liepos 8 d.: Arnoldas, 
Elžbieta, Kilijonas, Kolonatas. 
Tatnatas, Tauragis, Danga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:28. 
Temperatūra dieną 911.. nak-

. 
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Mūsų tėvynėje Lietuvoje 
vyksta persitvarkymas tautinio 
atgimimo linkme. Bendravimas 
išsisklaidžiusių po visą pasaulį 
lietuvių ir ypač jau išeivijoje 
gimusios kartos su atgimstančia 
Lietuva yra būtinas. 

Visais galimais būdais turime 
remti šį tautinio atgimimo 
judėjimą. Mums gi, atskirtiems 
nuo tau tos kamieno, yra 
galimybė atsinaujinti ir pajusti 
tautinę dvasią. 

Lietuvoje atkurto Tautinio 
Olimpinio komiteto prezidentas 
Ar tūras Povi l iūnas , IlI-se 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse Australi joje, sakė: 
. . .„Pasaulyje gyvena daug 
tautų, bet lietuvių tauta yra tik 
viena ir mes esame jos vaikai... 
Kur begyventume — mes esame 
ir būsime lietuviai..." 

Lietuvos krepšinio istorija yra 
pažymėta tarptautinėmis per
galėmis dar nepriklausomais 
valstybės laikais, išeivijoje ir 
krašte. Štai, šią vasarą, liepos 
5-23 d. sutarta rungtyniauti Lie

tuvoje. Siaurės Amerikos išei
vijos rinktinė „Vėjas" ruošiama 
šioms draugiškoms varžyboms. 
Kaip ir kiekviena grupinė iš
vyka, taip ir ši organizatoriams 
kel ia daug rūpesčių, ypač 
finansinėje srityje. Šią grupę 
sportininkų paruošti ir nuvežti 
į Lietuvą kainuos per 30,000 
dolerių. Šią sumą reikia 
sutelkti, kreipiantis į mūsų 
lietuviškas institucijas ir pa
vienius nuoširdžius lietuvius. 
Prašome aukoti ir tuo paremti 
šį sportininkų žygį. Aukoju
siems bus išduoti kvitai atlei
dimui nuo pajamų mokesčių. 
Čekius rašyti: „Vėjas", Audrius 
Šileika, 150 Colbeck, Str., To
ronto, Ontario, M6S 1V7. 

Šioje išvykoje dalyvaus 12 ge
riausių Š. Amerikos lietuvių 
krepšininkų ir keli palydovai. 

Rimas Miečius 
Organizacinio komiteto 

pirmininkas 
Audr ius Šileika 

Pirm. pavaduotojas 

KOVA UŽ LIETUVOS VĖLIAVĄ 
Tokia antrašte Kanadoje lei

džiamų „Tėviškės žiburių" 
birželio 27 d. laidoje atspaus
dintas J. Barono straipsnis. Čia 
pateikiame jo ištrauką. Rašoma: 

Prieš kurį laiką Minske įvyko 
Sov. Sąjungos dziudo imtynių 
pirmenybės. Jose dalyvavo ir 
Lietuvos atstovai, atsiveždami 
paradui trispalvę. Prieš pir
menybės įvyko komandų, teisė
jų bei varžybinio komiteto narių 
pasitarimas. Lietuvos rinktinę 
lydėjo treneris Arvydas Pocius, 
užklausęs ar rengėjai turi naują 
Lietuvos vėliavą. Vilnietis gavo 
tuoj pat labai griežtą atsakymą, 
kad rengėjai nesiruošia kabinti 
jokios , jūsų vėliavos", kadangi 
jiems egzistuoja tik TSRS 
konstitucija. Ir kol nebus nu
rodymų iš Maskvos, tol naujo
sios vėliavos jie nekels. Arvydas 
Pocius dar mėgino aiškinti, kad 
atsivežtoji trispalvė yra LTSR 
valstybinė vėliava, pri imta 
1988 m. lapkričio mėn. Aukš
čiausiosios tarybos sesijoje, 
tačiau jo pastangos buvo bergž
džios. „Jeigu rengėjai neleis 
dalyvauti parade su nauja vėlia
va — lietuviai parade nedaly
vaus" — pasakė A. Pocius. Ypač 
įžūlus pasirodė pirm. Viktoras 
Putkovas, grasinančiu tonu 
pareikšdamas, kad , jokių Lietu
vos buržuazinių vėliavų jis 
nepripažįstąs". 

Lietuviai, besirengdami para
dui, nuo koto nuėmė seną vėlia
vą ir uždėjo trispalvę, tačiau po 
pasikalbėjimo su V. Putkovu 
varžybinio komiteto narys 
nutraukė nuo koto Lietuvos 
trispalvę ir uždėjo seną vėliavą. 
Ją jis įdavė gudui-pionieriui ir 
tas išėjo su ja į paradą. Lietuviai 
parade nedalyvavo, nutardami 

Londono (Kanadoje) „Tauro" vyrų krepšinio komanda, 1989 m. ŠALFASS žaidynėse Toronte 
laimėjusi U r ą vietą B klasės komandų varžybose. 

t a ip pat nedalyvauti ir 
varžybose, tačiau kartu mė
gindami išsiaiškinti tą visą 
problemą su Vilniumi, Lietuvos 
valstybiniu sporto komitetu. 
Pirm. Z. Motiekaitis patarė 
varžyboms ruoštis, žadėdamas 
vėliavos klausimą teigiamai iš
spręsti. Kitą rytą, varžybos 
vėlavo (kaltininkai — lietuviai!), 
nes Z. Motiekaitis susisiekė su 
Minsku ir varžybų organizato
riai buvo įpareigoti iškelti naują 
Lietuvos vėliavą! 

Ir Leningrade buvo panašus 
nesusipratimas, tačiau Z. Motie
kaitis pateisina, kad dar ten ofi-
cialiai nebuvo žinoma apie 
naują vėliavą. Prieš V. Putko-
vo elgesį, pasiųstas protesto 
raštas Gudijos sporto komiteto 
pirmininkui, pažymiut jo nepa
garbą Lietuvos vėliavai. Ir tai 
ne pirmą kartą, nes V. Putkovas 
savo šovinizmą lietuviams parodė 
rodė Sov. Sąjungos olimpinio 
komiteto posėdyje 1988 m. gruo
džio 8 d. Taip pat raštu buvo 
informuotas Sov. Sąjungos spor
to min. Maratas Gramovas. 

Dabar visos Lietuvos spor
tinės delegacijos, vykdamos į 
kitas respublikas, vežasi ne 
vieną, bet dvi Lietuvos tri
spalves, kad iškilus reikalui, su 
viena galėtų žygiuoti parade, o 
kitą iškelti varžybų atidaryme. 

Skaitydamas š.m. vasario 2 d. 
vilniškiame „Sporte" šį inci
dentą, mintimis persikėliau į 
lenkų okupuotą Vilnių, kai 
mūsų sostinės gudai katalikai 
buvo pris iglaudę prie Šv. 
Mikalojaus lietuvių parapijos, 
kada jų maža grupelė, Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim-

MAŽIEJI YRA 
„NEMATOMI" 

„Sporto apžvalgoje" „Drau
go" 1989 m. gegužės 12 d. 
numeryje, yra įdomus straips
nis apie Toronto žaidynes. 
Žaidynių eiga perteikta įdomiai 
— malonu skaityti. Tačiau 
krepšinio vyrų B kl. rungtynių 
aprašyme yra pora stambių ne
tikslumų. Rašoma: „Vyrų B 
klasėje daug komandų ir 
keletas retai matomų ar naujų 
veidų, kaip Montrealio 
„Tauras", Toronto „Perkūnas" 
ar Londono „Tauras". Pabaigoje 
— dar blogiau: „New Yorko 
LAK., baigmėje po įtemptų 
rungtynių (nugalėjo) ir Mon
trealio „Taurą"! Įdomu ir tai, 
kur buvo proga atimti kreditą, 
ten Londono „gauras" buvo pa
stebėtas... kaip retai matomas 
naujokas, gi kur kreditas ne
abejotinai jam priklausė, — tas 
kreditas buvo priskirtas ne 
mažam Londonui, bet didesnei 
Montrealio apylinkei, nors san
tykis nurodytas tiksliai 71:67. 
Kas gi gali tikėti, kad tiek aukš
tai gali pašokti mažos Londono 
apylinkės komanda?! Pralaimė
ta tik paskutinę minutę geriems 
žaidėjams susižeidus ir laimei 
nuo Londono nusisukus, nes abi 
komandos atrodė vienodo pajė
gumo. Gi pirmas puslaikis 
baigtas 39:31 Londono „Tauro" 
naudai. 

Argi Londono „Tauras" yra 
jau toks retai matomas? Jis 
suorganizuotas 1964 m. ir daly
vavo beveik visose ŠALFASS 
žaidynėse, įskai tant New 
Yorką, Chicagą ir Detroitą. 
1988 m. žaidynėse Chicagoje L. 
, ,Tauras" buvo labai arti 
patekimo į pusbaigmines 
rungtynes, o Detroite, per ten 
vykusias paskutines ŠALFASS 
žaidynes, jis pateko į baigmines 
rungtynes ir laimėjo vyrų B kl. 
antrą vietą! Tačiau, atrodo, abe
jose vietose buvo nepastebėtas 
ir liko mažai žinomu naujoku. 
Gera nors, kad „T. Žiburių" 
sporto skyrius labai tiksliai 
aprašė jo baigmines rungtynes. 
Ačiū Sigitui Krasauskui. 

D. E. 

LEDO RITULIO PIRMENYBĖS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Pasaulinės ledo ritulio pirme
nybės balandžio mėn. pabaigoje 
įvyko Švedijos sostinėje. Jas 
laimėjo Sov. Sąjungos valstybės 
tarnautojai -- profesionalai, 
įveikdami lemiamose rungty
nėse Čekoslovakiją 1:0, Švediją 
5:1, Kanadą 5:3. Tai pasekmės 
baigminių susitikimų, kadangi 
kitoje grupėje, pro premilina-
rinių rungtynių — Suomija, 
JAV, Vakarų Vokietija ir 
Lenkija kovojo už pasilikimą 
pasaulio ledo ritulio elito eilėse. 
Jos išsirikiavo paduota tvarka. 
Lenkija turėjo apleisti aukščiau
sią klasę, užleisdama savo vie
tą Norvegijai. Įkopti į aukščiau
sią lygą rimtu kandidatu buvo 
Šveicarija, tačiau pralaimėjusi 
skandinavams, ji „B" klasėje 
užėmė antrą vietą. Šveicarija 
yra ateinančių metų pirmeny- "* 
bių rengėja, tad spauda jau da
bar stipriai abejoja, ar pirmeny
bės susilauksSiidesnio dėmesio, 
nedalyvaujant šeimininkams. 
Žiūrovų vidurkis Stockholme 
buvo 10 tūkst., tad susilaukta 
gražių pajamų. 

Vakarų Vokietijos televizija 
perdavė daugumą pirmenybės 
rungtynių, tad galima padaryti 
tam tikras paskirų komandų 
žaidimo išvadas, ypač — ar 
teisingas buvo Sov. Sąjungos 
laimėjimas. Mano atsakymas 
būtų „ ta ip" ir ,,ne". Sov. 
Sąjungai žaidžiant prieš Čeko
slovakiją, tikrai lydėjo laimė, 
nes įvartis krito prieš pat rung-
tynių pabaigą. Laimingai 
Maskvos CASK žaidėjams susi
klostė rungtynės su Kanada. 
Tad, mano nuomone, Kanada, 
Čekoslovakija, ir Sov. Sąjunga 
buvo vertos meisterio titulo. 
Tiesa, Čekoslovakijos rinktinėje 
žaidė lietuviška pavarde — 
Leonas Gudas, o Sov. Sąjungos 
rinktinėje atsarginiu varti
ninku buvo Rygos Dinamo 
atstovas Artūras Irbe. 

Nuo šių trijų valstybių at
siliko pernykštis meisteris Šve
dija, sutraukdama iš NHW nuo 
„play off" likusius žaidėjus. Ste
bėjausi geru Toronto Maple 
Leafs gynėjo B. Solning geru 
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žaidimu. Nežiūrint savo 38 m. 
(jį gerai prisimenu dar iš 
Kanadoje gyventų metų) ir be
veik 16 metų ledo aikštėje, šve
das ne vieną kartą išgelbėjo 
Skandinavijos atstovus nuo dar 
aukštesnio pralaimėjimo. 

Kas patiko iš žaidėjų? Iš
skirčiau Čekoslovakijos varti
ninką, kuris atrodo pasirašė 
sutartį su Chicagos „Black 
Hawks" komanda, kanadietį 
Yzermaną ir rusą Larionovą. 
Amerikiečių komandoje 
vokiška pavarde vartininką, slo
vakišką Olčiką bei dar kelis 
koledžo žaidėjus. 

Kanados rinktinė (be keturių 
geriausių klubų žaidėjų) savo 
džentelmenišku žaidimu 
susilaukė daugiausiai simpa
tijų. Spaudos tvirtinimu, tai 
buvo stipriausia komanda 
paskutinių dešimties metų 
laikotarpyje. 

Staigmena — Vakarų Vokie
tija. Ir ne tik-ataigmena, bet taip 
pat didžiausias nusivylimas. 
Gražiai pasirodžiusi pirmuose 
susitikimuose (lygiosios su 
Švedija ir Čekoslovakija), ji 
staiga pradėjo riedėti žemyn, 
kovodama su virš jos galvos ka
bančiu Damoklo kardu. Tik 
paskutinės laimėtos 2:0 rungty
nės prieš Lenkiją išgelbėjo 
vokiečius nuo , ,B" klasės. 
Nežinau, ar Lenkija greitai susi
lauks nepriklausomybės laikais 
Vilniuje matytų „Cracovia" 
klubo žaidėjų, ypač pirmos 
puolimo linijos — Volkovskio, 
Kovalskio, Marchevčiko gražių 
derinių ir čiuožimo. 

Iš Europos futbolo gyvenimo 
reikėtų atžymėti futbolo 
rungtynes Roterdame tarp 
Olandijos ir Vakarų Vokietijos. 
Jos buvo svarbios abiejoms 
vienuolikėms, kadangi laimėji
mas jau 50% užtikrintų daly
vavimą ateinančiais metais 
pasaulinėse futbolo pirme
nybėse Italijoje. Šį susitikimą 
Europoje perdavė 90 televizijos 
stočių, keli šimtai radijo, o 
pačioje Vokietijoje rungtynes 
stebėjo 20 mil. futbolo 
aistruolių. Keistai atrodė rung

tynių metu tuščios gatvės, be 
jokio automašinų judėjimo, 
tuščios kavinės, restoranai, 
knaipės (aludėse televizijos 
aparatų nėra). Rungtynės baigė
si taikiai —1:1. Tad šios grupės 
tikras pasaulio pirmenybių 
dalyvis liko neišaiškintas. 
Geresniu įvarčių santykiu pii-
mauja vokiečiai prieš olandus, 
Valiją ir Suomiją. 

Atrodo, kad buv. Europos 
meisteris Prancūzija turi 
pasakyti „sudiev" Italijai, 
kadangi su Jugoslavija ji Pa
ryžiuje sužaidė lygiomis 0:0. 
Greičiausiai į „bellą" Italiją iš 
šios grupės vyks Škotija, o iš 
septintos Belgija ar Portugalija. 

Vakarų Vokietijos futbolo 
lygoje ir toliau pirmauja. Miun

cheno Bayern vienuolikė, kuriai 
ant „kulnų" lipa Koelnas ir 
Bremenas. Bavarai nuo Koelno 
atsiplėšė tik trim taškais, tačiau 
rašant š ias e i lutes , iki 
pirmenybių pabaigos yra likę 
kiekvienai komandai septyne
rios rungtynės. 

-
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Veio" iAvyku reikalu pasitarimas Vilniuje Kairėje Artūras Poviliūnas. 
Lietuvos Olimpinio komiteU. p,rm ir V Sakalauskas Dešinėje stalo pusėje 

Pat Torney ..Vėjo " t r e n e r i s . Rimas Miežius Vėjo ' pirrr, . įA d e s 
žurnaliste Roma ( ir iniūte (,nnb»-rijiene r kt 

nazijos salės balkone užgie
dodavo savo himną... Arba 1922 
m. ištrėmus į nepriklausomą 
Lietuvą 20 Vilniaus lietuvių ir 
13 gudų, vasario 7 d. buvo ii-
rinktas tremtinių komitetas, 
„kurio pirmuoju uždaviniu buvo 
aprūpinti tremtinius gudus, 
kurie, nemokėdami lietuvių 
kalbos, pateko itin sunkion pa-
dėtin nepriklausomoje Lietu
voje. Kai 1922 m. vasario 8 d. 
Kauno miesto taryba paskyrė 
33 Vilniaus tremtiniams 33,000 
auksinų (vokiškų markių) 
pašalpos, tai lietuvių tremtinių 
dauguma, komitetui pasiūlius, 
atsisakė nuo skirtos pašalpos 
gudų-draugų naudai" 'Viktoras 
Biržiška. ..Neužgijusios žaiz
dos". Kaunas. 1936 m., psl. 202). 

LAUKO TENISO PIRMENYBĖS 
Varžybas vykdo SALFASS-

gos Lauko teniso komitetas, dr. 
A. Barauskas, pirm. 

Žaidynės vyks Harvey Barčus 
Tenis Center, 2655 Mound Rd. 
Detroit, MI, rugpjūčio 19 20 d. 
Registracija iki rugpj. 15 d. 

Pradžia: rugpjūčio 19, šešta
dienį, 9:00 v.r. Registracija nuo 
8:00 v.r. 

Programa: Vienetai — Vyrų 
A, Vyrų B, Vyrų Senjorų 
(daugiau 44 m.), Jaunių (žemiau 
19 m.), Moterų, Mergaičių 
(žemiau 19 m.). Dvejetai — Vyrų 
ir mišrus. Esant pakankamai 

žaidėjų, vyrų dvejetai gali būti 
vykdomi atskirai A ir B kl. 

Klasifikacija — pagal žaidėjo 
amžių 1989 m. rugpj. 19 d. 

Dalyvimas atviras visiems 
lietuvių žaidėjams. 

Visais varžybų reikalais 
prašome kreiptis į dr. Barauską 
arba Jurgį Senbergą, tel. yra 
(313) - 549-0586. 

Smulkios informacijos yra 
pranešamos visiems sporto 
klubams ir anksčiau dalyva
vusiems žaidėjams. 

Pasitaikius lietingam orui, 
yra galimybė varžybas vykdyti 
uždarose patapose. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tai. kaMnato Ir buto: OLymptc 2-4159 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzie. Chicago, III. 
Tol. 925-2670 

1185 Dundoo Ava. , E lg ln , III. 80120 
Tol. 7 4 2 4 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2818 W. 71 st St. — Tol . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. MkNgen Ava., Sulto 324 Ir 
8838 t . PiriaaM Rd., CMcago, IL 

Ta*. 888-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81*1 Stroot 

Kabineto tol. RE 7-1188; 
RaaM. 388-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71ot Stroot 
434*2123 

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 Wost 71 at Straat 

Tai. 434-1818 — Raz. 852-0889 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2838 W. 71 at. St., CMcago, M . 
Tol . : 438-0100 

11800 Souttnvest Htgtroay 
Palo* Holghts. I I I . 80483 

(312)381-0220 (312)381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 83rd Stroot 

Va i : antr 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v p.p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai . 778-2880, ras. 448-88481 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Av* . (prie Aust m) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol . 888-7788 

. 



Žmonių ir gamtos gerovei 

NAUDOTI ŽEMĘ 
JAV vyskupų ganytojiškasis 

laiškas apie ekonomiją ir pop. 
Jono Pauliaus II-jo enciklika 
apie socialinį teisingumą iškelia 
daugelį pavyzdžių ir nurodo 
socialinio teisingumo gaires 
žemiškų gėrybių tvarkymui, 
kad jos tarnautų kuo dides
nei visuomeninei gerovei. 
Sekdamos tuo mokymu, dauge
lis bažnytinių įstaigų, ypač vie
nuolijų, kurios rūpinasi savo 
narių pensijų fondų investa
vimu, pradėjo rūpintis, kur tie 
pinigai investuojami, kreipiant 
dėmesį nevien tik į bendrinių 
fondų („mutual funds") palū
kanas, o ir į firmas, kuriose tie 
fondai investuoja. Pvz. dabar 
net yra susidarę specialūs fon
dai, kurie neinvestuoja įmonėse, 
gaminančiose cheminius gink
lus, eksperimentuojančiose su 
genetine manipuliacija, ter-
šiančiose gamtą, ar besipelnan-
čiose kitais moraliniai neigia
mais būdais. Bažnytinės įstai
gos stengiasi savo mokymo 
laikytis ir savuose finansiniuo
se ėjimuose. 

Tačiau šiek tiek ilgiau užtru
ko pradėti panašiai galvoti ir 
apie socialiai naudingiausią 
bažnytinės žemės pavartojimą. 
Daugiausia tai liečia ūkinės 
žemės tvarkymo gairių vys
tymą. Pvz. vienas kunigas, išei
damas į pensiją, pardavė savo 
110 akrų ūkį ir visas pajamas 
paaukojo kovai prieš abortus. 
Iškart žvelgiant, tai gali atro
dyti labai kilnus gestas, bet iš 
tikrųjų jis galėjo skaudžiai pa
kenkti apylinkės mažažemiams 
ūkininkams. Ar jis atsižvelgė į 
tokius klausimus: Kaip tą žemę 
parduoti? Kam? Už kokią 
kainą? Ar parduodamas užtikri
no ekologines apsaugas? 

Kad bažnytinės įstaigos ir 
jiems dirbantieji dažniau tokius 
klausimus keltų, katalikų or
ganizacija, besirūpinanti ūki
ninkų gerove — National 
Catholic Rural Life Conference 
(NCRLC), bendromis jėgomis su 
panašia protestantų grupe 
Prairiefire Rural Action, pra
ėjusį gegužės mėnesį pravedė 
konsultaciją su 26 specialistais 
veikiančiais įvairių bažnyčių 
vadovaujamose JAV ūkių išsau
gojimo organizacijose. 

Konsultacijos raporte rašoma: 
„Jeigu norime, kad bažnyčios ir 
toliau turėtų vadovaujamą 
vaidmenį ūkinėje („rural") 
Amerikoje, jos turi pirmiausia 
į save pažvelgti — ir galbūt pa
keisti — kaip jos pačios daly
vauja ūk in iame gyvenime 
Dievo joms duotų žemių savi-
ninkystėje ir panaudojime". 
Toliau rašoma: „Nedaugelis 
bažnytinių institucijų turi gerai 
išmąstytas ir pritaikomas žemės 
vartojimo ir priežiūros gaires, 
kurios apimtų daugiau negu tik 
pakankamų pajamų sudarymą 
biudžetiniams užmojams 
įvykdyti". 
Sio krašto „ūkinėse apy

linkėse esančios parapijos ir 
jų nariai ūkininkai sensta. Kai 
vis mažiau jų vaikų pasirenka 
būti ūk in inka is , daugėja 
galimybės žemės palikimų baž
nyčiai. Ir nežiūrint to", sako 
Joseph Fitzgerald, katalikų 
NCRLC egzekutyvinis direkto
rius, „aš nežinau nė vienos 
vyskupijos, kuri turėtų gaires 
tokių ūkių palikimų priėmimui 
ar pardavimui". O kai kurios 
vienuolijos turi daug ūkinės 
žemės, kai kurios vyskupijos 
perka žemę naujų bažnyčių sta
tymui ir daugelis ūkinių pa
rapijų gauna žemės palikimų. 

Bažnyčia moko per savo elge
sį savo kaimynystėse, aiškina 
Fitzgerald. „Žmonės žino, kuri 
žemė yra kieno nuosavybė. Jie 
žino, kad ,čia parapijos ūkis' ir 
,čia vienuolyno ūkis'. Žmonės 

bėjams atitiktų jos darbus". 
New Jersey valstijoje, vienas 

vienuolynas turi 3,000 akrų ūkį, 
kuriame būdavo auginamas 
maistas vienuolėms ir studen
tėms vienuolyno vedamoje kole
gijoje. Dabar vienuolynas 
nuomoja dalį žemės aplinki
niams ūkininkams. Bet vienuo
lėms senstant ir turint poreikį 
patikimesnėms pajamoms, jos 
planuoja šią žemę parduoti. Ar 
rūpindamosis gauti didžiausias 
pajamas savo pensininkių 
seselių išlaikymui jos ūkį par
duos tik už geriausią kainą? Ar 
jos pasistengs ūkį išparduoti, 
kad ir už žemesnes kainas, pra
dedantiems ar mažiau išgalin-

tiems ūkininkams, kaip JAV 
vyskupai rekomenduoja visuo
menės didžiausiai gerovei? 

Šis NCRLC bendrinis gairių 
išvystymo projektas stengsis nu
galėti neteisingą pažiūrą į žemę 
grynai kaip į komercinę prekę 
ar pajamų šaltinį. Raporte 
rašoma, kad bažnyčių turimos 
žemės vartojimo sprendimai 
turi suktis ne tik ant „eko
nominių argumentų" ašies, bet 
turi apimti ir dvasines bei 
moralines vertybes. Bažnytinių 
sprendimų rezultate turi atsi
rasti daugiau žmonių, dirbančių 
savus ūkius, gamta turi būti 
teisiškai apsaugota per „land 
trust" sutartis, perjos plotų pa
vedimą gyvūnijos apsaugos or
ganizacijoms ar sutartimis su 
jomis ir per teisingą žemės 
priežiūrą ir tvarkymą, kas 
turėtų būti įskaičiuojama į 
žemės pelningumo ir išlaikymo 
apyskaitas. 

Fitzgerald sako, kad JAV 
vyskupai domisi šiuo projektu, 
kaip išbandymu jų ganytojiš
kame laiške nurodytų gairių ir 
kaip galintį duoti konkrečios 
patirties, kuria jie galėtų rem
tis, jei norėtų parašyti ganytojiš
ką laišką apie gamtosaugą. 

Kai kam nepatinka tai, kad 
NCRLC bendradarbiauja su 
pasauliečių sąjūdžiu, siekiančiu 
pravesti JAV žamės reformą. 
Fitzgerald pripažįsta, jog kai 
kas bijo žemės reformos, kuri 
siekia suskaldyti didžiuosius 
agropramoninius ūkius. „Bet 
kuo didesnis skaičius žemės sa
vininkų („diversity in land 
ownership") yra dalis mūsų na
cionalinės tradicijos, kuri yra 
svarbi ir krašto gyvastingumui 
ir ūkinių apylinkių Bažnyčiai. 
JAV-ėse savininkystės įvairu
mas yra gerokai sumažėjęs, o 
žemės savininkystė vis labiau 
koncentruojasi. Mūsų pastangos 
yra vėl išplėsti žemės savi-
ninkystę ir įgalinti kuo daugiau 
žmonių savą žemę dirbti". 

Ar Bažnyčia iš viso turėtų 
būti žemės savininkė? Ar tai ne
kenkia jos misijai? Vienas to 
reportažo konsultantas, Ber-
nard Evans, šitaip paaiškina: 
„Žemės nuosavybės pavojus ar 
žala Bažnyčiai gali atsirasti tik 
tame, kad jos mokymo autori
tetas gali būti sukompromituo
tas, jei Bažnyčia vienaip moko, 
o kitaip elgiasi su savo pačios 
turima nuosavybe, ją ar jos dar
bininkus išnaudodama savo 
kitų darbų išlaikymui ar abejo
tinai ją prižiūrėdama". Bet iš 
tikrųjų, joks asmuo — ar tai 
būtų individas ar institucija — 
negali egzistuoti be kokių nors 
pajamų ar turto. O šio turto 
visuomenei atsakingas nau
dojimas yra kiekvieno tikinčio 
moralinė pareiga. Tad Evans 
susumuoja: „Negalime išlaikyti 
savo švietimo bei karitatyvinių 
institucijų, jei šių gerų darbų 
kaina yra paneigimas savo 
moralinės atsakomybės apsau
goti Dievo tvariniją". Tad šis 
projektas duos gaires ir bažny
tinėms institucijoms kaip saugo-

EUROPOS LIETUVIŲ DIENOS 
IR JŲ ATGARSIAI 

Vakarų Europoje yra daug 
valstybių ir beveik kiekvienoje 
jų gyvena lietuvių. Bene di
džiausias skaičius lietuvių gyve
na Vakarų Vokietijoje, o skai
čiumi kitas kraštas yra Angli
ja. Visur kitur, kaip Prancūzi
joj, Belgijoj ir Olandijoj, lietuvių 
skaičiai yra ypač kuklūs ir jų 
veikla ten priklauso nuo vieno 
ar kelių žmonių, kurie nesigaili 
savo energijos lietuviškiems rei
kalams. 

Vakarų Vokietijoje lietuviai 
yra išsimėtę po įvairius miestus. 
Bene didžiausia jų koncentraci
ja yra viename iš miestų, bet iš 
tikrųjų kaime — Huettenfelde, 
kur yra Vasario 16 gimnazija. 
Huettenfeldas dabar y ra 
vadinamas lietuvių kultūros ir 
švietimo centru Vakarų Vokie
tijoje. Toks gana iškilmingas 
vardas esmėje šiai vietovei ir 
tinka, nes kur gi būtų galima 
rasti tiek daug jaunimo ir jų mo
kytojų besikoncentruojančių lie
tuvių kalbos mokyme ir moky
mesi, ir kur lietuviška kultūra 
ir lietuviški papročiai yra 
aktyviai palaikomi. Taigi ne
nuostabu, kad ir Europos Lietu
vių dienos šįmet buvo suoigani-
zuotos šioje vietoje. 

Šiai šventei ypatingą progą 
davė Vasario 16 gimnazijos 
žinioje esančios Romuvos pilies 
iškilmingas atidarymas. Ši pilis, 
vokiečių vadinama „Schloss 
Rennhof', buvo nupirkta VLB 
valdybos su visa prie jos pri

klausančia žeme ir kitais pasta
tais 1957 m., steigiant ir įtvir
tinant ten lietuvišką gimnaziją. 
Su laiku buvę pastatyti namai 
gimnazijos klasėms ir jos admi
nistracijai. Buvo taip pat 
pastatytas mergaičių bendrabu
tis, o berniukai savo bendrabu
tį turėjo gana apleistoje, senu
tėje pilyje. Tai piliai reikėjo 
daug remonto ir gyvenimo sąly
gos joje nebuvo palankios. Bet 
vis tiek ten buvo bent vieta gy
venti tol, kol kitos vietos nebu
vo. Bet prieš 4 metus ten įvyko 
nelaimė: ta pilis buvo gaisro 
paversta negyvenamu pastatu. 
Gimnazijos vadovybė su Vokie
tijos valdžios pagalba pastaty
dino naują pastatą berniukų 
bendrabučiui, kuris buvo iškil
mingai atidarytas 1987 m. Bet 
buvo gauta gana graži suma pi
nigų iš pilį apdraudusios draugi
jos ir tai davė pagrindą rimtai 
pagalvoti apie pilies atstatymą. 

Vokiečių valdžia tuo irgi do
mėjosi, nes pilis priklausė prie 
šio krašto istorinių paminklų. Ir 
taip 1987 m. buvo ryžtasi res
tauruoti pilį. Šiam tikslui 
reikėjo 7 mil. markių. Apdrau-
dos ir Vokiečių valdžios duoti pi
nigai buvo gana arti reikiamos 
sumos, o likutį sutiko surinkti 
PLB Švietimo komisija iš viso 
pasaulio lietuvių. Buvo surink
ta apie 500,000 DM, kas buvo 
lyginant prie visos sumos nedi
delis įnašas, bet jo pagalba buvo 
siekta 7.2 mil. markių, kurios 

buvo panaudotos pilies atnauji
nimui. 

Ir štai birželio 23 d. pilis 
Rennhof, kurią lietuviai vadina 
Romuva, buvo iškilmingai vėl 
atidaryta ir perduota Vasario 16 
gimnazijos naudojimui. Pilį 
pašventino vysk. Paulius Balta
kis, dalyvaujant visai eilei dva
sininkų, vokiečių valdžios atsto
vų ir daugeliui lietuvių iš vi
sos Europos. Šios iškilmės buvo 
ypatingai užakcentuotos ir tuo 
faktu, kad jose galėjo dalyvauti 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis su žmona atvykęs 
iš Lietuvos, PLB valdybos pir
mininkas prof. dr. Vytautas Bie
liauskas, atvykęs iš JAV. Pilies 
atidarymo iškilmėms vadovavo 
Andrius Šmitas, Vasario 16 
gimnazijos direktorius, kuriam 
tai buvo tarsi vainikavimas jo 
darbų ir rūpesčių, susijusių su 
pilies atstatymu. Pilies bokšte 
suplevėsavo Lietuvos trispalvė, 
o jos kieme plevėsavo Vokieti
jos, Hesseno krašto ir Lampert-
heim miesto vėliavos. 

Gimnazijos mokiniai paįvairi
no pilną kalbų ir sveikinimų 
programą savo choro ir šokių 
pasirodymais. Po to visi buvo 
pakviesti į vidų, kur buvo 
galima apžiūrėti rūmus ir taip 
pat pasigrožėti dailininkų Al
fonso Krivicko ir Jūratės Lem-
kienės-Batūraitės suruoštomis 
išeivijos menininkų meno 
parodomis. Taip pat ten buvo 

Broniaus Kviklio surengtoje senovės ir slaptosios spaudos parodoje „Varpo-* sukakty. Iš kairės: 
Br. Kviklys, dr. P. Kisielius, Br. Nainys ir paveikslai. 

Nuotr. Vyt. A. Račkausko 

labai turtinga liaudies meno pa
roda, paruošta Irenos Krivickie-
nės. Šalia prie šių matytų ir iš 
anksto planuotų parodų kiti 
kambariai buvo pripildyti meno 
eksponatų, paruoštų sėtuvių 
menininkų krašte ir specialiai 
atvežtų į šią šventę. Daug dėme
sio atkeipė labai įspūdinga foto 
nuotraukų paroda, paruošta 
Žino Kazėno, duodanti vaizdus 
visų per paskutinius metus 
pasireiškusių įvykių, surištų su 
Sąjūdžiu, Laisvės lyga, Vilniaus 
katedros atidavimu, šv. Kazi
miero palaikų perkėlimu ir ki
tais atgimstančios Lietuvos 
vaizdais. Įdomu, kad Zinas 
Kazėnas įteikė šios parodos 
dublikatą Sąjūdžio pirm. prof. 
Landsbergiui, kuris iš savo 
pusės jį padovanojo PLB valdy
bos pirmininkui prof. dr. Vytau
tui Bieliauskui. Ši nuotraukų 
paroda bus pargabenta į JAV, 
kur ji bus skolinama apylinkių 
valdyboms JAV ir Kanadoje sa
voms parodoms. 

Tos pačios dienos, birželio 21 
d., vakare Huettenfeldo Piliečių 
salėje įvyko susipažinimo vaka
ras, kuriame programą atliko 
solistės Nelė Paltinienė iš 
Mannheimo ir Nijolė Tallat -
Kelpšaitė iš Kauno. Tuo pat 
metu jaunimas linksminosi Va
sario 16 gimnazijoj, klausydami 
roko muzikos ir šokdami disko 
šokius. 

Šeštadienį, birželio 23 d., 9 
vai. ryto vysk. P. Baltakis pa
šventino Romuvos pilyje puoš
niai įrengtą koplytėlę ir atlaikė 
joje pirmąsias Mišias. Ši koply
tėlė yra specialiai skirta gimna
zijos mokiniams ir jų mokyto
jams dvasinio susikaupimo rei
kalams. 

Po to 10:30 vai. pilies salėje 
PLB valdybos pirmininkas prof. 
dr. V. Bieliauskas skaitė paskai
tą „Viltys nesibaigiančios kelio
nės pabaigai" , kurioje jis 
analizavo dabartinę padėtį Lie
tuvoje ir davė jos psichologinį 
įvertinimą, žvelgdamas į dabar
ties realybę ir ateities perspek
tyvas. Po jo paskaitos buvo 
pakviestas ten dalyvavęs Sąjū
džio pirmininkas prof. V. Lands
bergis, kuris paskaitą papildė, 
duodamas savo paties analizę 
dabartinės situacijos Lietuvoje, 
pailiustruodamas visa savo ir 
Sąjūdžio darbų aprašymu. Visi 
klausytojai buvo sužavėti šia 
„dviguba" paskaita, kurioje abu 
kalbėtojai, vienas kitą papildy
dami, davė tikrai turtingą me-
žiagą visų dalyvių apmąstymui. 

3 vai. p.p. prasidėjo Lampert-
heim Han-Pfeiffer salėje Lietu
vių liaudies dainų ir šokių kon
certas, kurio atidaryme trum
pus sveikinimo žodžius tarė abu 
svečiai pirmininkai: V. Lands
bergis ir V. Bieliauskas. Kon
certą oficialiai atidarė dir. An

drius Smitas. Koncertą atliko 
chorai ir šokėjai iš Anglijos, 
Hamburgo, Muencheno, Mem-
mingeno ir Vasario 16 gimnazi

jos Huettenfelde. Buvo gražu 
stebėti įvairias šokėjų grupes, 

parodančias savo talentus. 
Daug plojimų susilaukė Didž. 
Britanijos ansamblis, kuris ne 
tik šoko. bet ir dainavo ir savo 
humoro davė. Žinoma, Vasario 
16 gimnazijos orkestras, choras 
ir šokėjai labiausiai žibėjo ir 
gražiai skambėjo. 

Šeštadienio vakar, toje pa
čioje Lampertheimo salėje buvo 
šokių vakaras. Šokiams grojo 
Paulius Petrikaitis ir dainavo 
Simas Babravičius iš Lietuvos. 
Sekmadienį Lietuvių dienos 
buvo užbaigtos iškilmingomis 
pamaldomis katalikams Šv. An
driaus bažnyčioje Lamperthei-
me ir evangelikams Huet
tenfeldo evangelikų bažnyčioje. 
Katalikams Mišias laikė ir Sut
virtinimo sakramentą suteikė 
vysk. P. Baltakis. Su juo konce-
lebravo vysk. dr. A. Deksnys ir 
eilė kinigų. Evangelikų 
pamaldas atlaikė kun. Fr. Skė
rys, Vasario 16 gimnazijos kape
lionas. 

Ir taip retos ir gerai pasiseku
sios Europos Lietuvių dienos 
baigėsi su gražia nuotaika ir 
dideliu pluoštu įspūdžių. Daly
vavo ten nemažai ir vokiečių iš 
apylinkės, kurie didžiuojasi, 
turėdami Lietuvių kultūros 
centrą savo tarpe. Dalyvių skai
čius paskirose programos daly
se svyravo tarp 300-500. Buvo 
gražu susitikti ir bent tuziną ar 
daugiau tautiečių, atvykusių iš 
Lietuvos, daugiausia savo auto
mobiliais. Kai kurie ir tai laikė 
plyšio padidėjimu geležinėje 
uždangoje. 

T. V. 

PENSININKIŲ 
GROŽIO KONKURSAS 

„Ms. Senior Illinois" konkur
se kviečiamos dalyvauti visos 
moterys, sulaukusios „ele
gancijos amžiaus" — 60 m. ar 
vyresnės. Pats konkursas vyks 
Illinois valstijos mugės metu 
Springfielde rugpjūčio 12 ir 13. 
Konkursą praveda Illinois vals
tijos mugė ir Lt. Gub. Ryan'o 
Senior Action centras. Pra
šymus dalyvauti reikia prisiųs
ti, su 25 dol. mokesčiu, iki liepos 
15. Dalyvės bus vertinamos tri
mis ypatybėmis: gyvenimo filo
sofija, išvaizda, dėvint vakarinę 
suknelę ir talento pasirodymu. 
Konkurso tikslas — surasti mo
terį, kuri geriausiai atitiktų 
visų vyresniųjų amerikiečių 
idealą—laikysena, brandumu, 
orumu ir vidiniu grožiu. Norint 
gauti prašymo formą, skambinti 
1-800-252-656 nemokamai. 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 
KONSTANCIJA VALTUŠKIENĖ-LELEŠIŪTĖ 

turi galėti tikėtis, kad bažnyčios tį jj. atsakingai naudoti žemę di-
žodžiai apie teisingą Dievo 
dovanų valdymą, gamtos apsau
gą ir žemės išdalinimą jos dir-

desnei žmonijos gerovei ir Die
vo garbei. 

a.j.z. 
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nikinę biblioteką, įsikūrusią buvusiose universiteto jė
zuitų patalpose. Bibliotekos direktoriaus vedžiojami, 
klausomės istorijos žingsnių. Šie skliautai vienodai 
rūpestingai saugojo ir universiteto personalą, ir pabė
gėlius nuo karų bei marų, ir caro laikų kariuomenę, 
ir raudonąjį komisariatą po antrojo karo. 1957 leista 
čia įsteigti biblioteką. Jos darbuotojai sunkiai, ilgą 
laiką dirbo, kol išvalė, išgriozdino kareivių ir kitų 
sąvartas, sukauptas per pusantro šimtmečio. Darbai 
dar nebaigti, gražūs planai ne visai įvykdyti. Gėriesi 
atgimusiais pastatais, susigrąžinusiais jiems tinkamą 
pagarbą, orumą ir didžiuojiesi savąja tauta. Mokslinė 
- Technikinė biblioteka per 30 metų smarkiai išaugo, 
išsišakojo po visą Lietuvą. Pradėjo darbą su 17 etatų, 
dabar gi - 218. 

Sugrįžus atrandi laukiančius prisiminimus. Ne visi 
jie džiugūs ar malonūs, bet jie visi dideli, brangūs ir 
vertingi. Jie tarsi skulptoriai tašė, skaptavo, formavo 
tavąjį „aš". Ir todėl gera sugrįžti ir pabraidžioti ten, 
kur tavo šakoms pumpurai krovėsi. 

Esame jau netoliese Dūkšto. Siauručiuku kaimo 
keliuku turbūt retai važinėjama. Keliuko vidurys 
sužaliavęs ir pražydęs. Kairėje — didžiulė pieva Skam
ba joje Šv. Petro rakteliai, tiesiasi minkšti juodgalvių 

ir kvepiantys čiobrelių lopinėliai. Šviečia ramunės, 
sidabriniu aksomu glosto pelenėlės. Švytuoja baltų 
kmynų mezginėliai, vienur kitur dega lubino žvakelės. 
Vilioja mus anapus pievos vaizdas nuo skardžio į Ne
ries vingį. Apglėbiame jį širdim ir nueiname su Rūtele 
arbatžoliauti. Vargu ar rasi kitur tokių sveikų, švarių, 
ne tik benzinu, bet ir dulkėmis neapneštų vaistažolių. 
Kvapnus ir malonus užsiėmimas, ypač prisimenant 
šaltus rudens ir žiemos vakarus, šildomus karšta 
arbata. 

Artėdami prie Kernavės, paimame pakeleivį pa
vėžinti. Pasirodo, kad jis yra archeologijos studentas 
ir dirba prie atkasinėjimo darbų Kernavėje. Kernavė 
buvo Mindaugo ir Traidenio laikų Lietuvos sostinė. Ir 
Vytautas mėgo joje lankytis, iš čia yra išsiuntęs daug 
laiškų. Caro laikais Kernavė tapo bereikšmiu mies
teliu. 1863 m. sukilėliai mėgdavo joje apsistoti. 1930 
m. Kernavėn atkeltas kun. N. Švogžlys - Milžinas 
išpopuliarino Kernavę, kaip primąją Lietuvos sostinę. 
Gausiai lankydavosi turistai, ypač jaunimas, studen
tai. Tiek pati Kernavė, tiek kun. Švogžlio asmenybė 
žavėjo juos. Po ketvirčio šimto metų studentai vis dar 
gausiai lankė kun. Švogžlį, gyvenantį įgulos bažnyčios 
rūsyje. Pas jį semdavosi religinės ir tautinės šviesos 
sunkiais Stalino laikais. 

Išėjus iš Kernavės miestelio pro bažnyčią, atsiveria 
keturi piliakalniai. Už jų platus Pajautos slėnis vin
giuoja paneriu. Pajauta tai Kernavės įkūrėjo, mitolo
ginio kunigaikščio Kerniaus vienintelė dukrelė. Slė
nyje auga Mindaugo laikų ąžuolai. Kernavės Aukuro. 
Lizdeikos, Pilies ir Mindaugo piliakalniai labai turtingi 
senovės iškasenomis. Kai kurios jų net iš VII-IX a. 
prieš Kristų. 

1986 m. melioracijos griovį kasant, buvo iškasti sieno
jai. Archeologai pradėję tyrinėti atrado visą miestą, 
išsidėsčiusi Aukuro ir Pilies kalnų papėdėje. Sodybos 
kieme be namo apatinio vainiko, rasta daug namų 
apyvokos daiktų ir papuošalų. Sodybos viena nuo kitos 
atitvertos sukaltų kuolų tvoromis. Grindinys iš 
akmenų, tašytų rąstų ar lentų. Gerai išsilaikiusi pušies 
rąstų pirtis su keliolika beržinių vantų. Kaulo dirb
tuvėlė su jo dirbiniais bei žaliava. 1988 m. pavasarį 
atrasta beržo tošių, kurių nemaža dalis buvo išrašyta 
smulkiais raštais. Tuo metu archeologams dar nebuvo 
aišku, ar tai papuošimai ar rūmų raštai. 

Kernavės mūrinėje bažnyčioje yra senų artifaktų 
bei paveikslų. Didžiojo altoriaus Marijos paveikslas la
bai panašus į Aušros Vartų Mariją. Jis apvilktas sidab
riniais drabužiais, nulietais iš sidabro, rasto pilies 
kalne. Šventoriuje palaidotas 1985 miręs kun. 
Švogžlys-Milžinas. Dabartinis Kernavės klebonas 
mons. Krivaitis pastatė triaukštę kleboniją — parapi
jos namus. Jos pastatymas paskatino ir valdžią 
aprūpinti miestelį prekybos centru, autobusų stotimi, 
klubu su sale, naujomis gyvenvietėmis. 

Stebėtieji kasinėjimo darbai, pamatytos iškasenos 
turi magišką galią. Atsiduri praeityje. Matai savo pro
tėvius, dirbančius jiems taip labai svarbius darbus. 
Renka akmenėlius grindiniui ar javų duobėms iškloti. 
Galanda akmeninius kirvukus, verpia liną, vilnų 
sruogą pirmykščiu kauliniu verpstuku. Skelia ugnį 
titnagu. Kaulo ar žuvelių šukomis mergaitės plaukus 
šukuoja. Kaip maža daiktų buvo įsibrovę į jų gyvenimą, 
į jų širdį. Laisva širdimi jie įrašė į savo herbą: ..Geriau 
netekti gyvybės, negu laisvės". 

(Bus daugiau^ 

v 



1 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. liepos mėn. 7 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
New York, N. Y. 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS IR 
BURIUOTOJŲ 
PAGERBIMAS 

Baisiojo birželio minėjimas 
New Yorke įvyko birželio 25 
dieną. Minėjimas buvo pradėtas 
Apreiškimo parapijoje Brook-
lyne, N.Y., kurioje ne tik šis 
minėjimas, bet ir visos mūsų 
tautinės ir religinės šventės 
šioje bažnyčioje būna iškil
mingai švenčiamos. Tai nuopel
nas taurių ir tautiniai susipra
tusių klebonų, kaip amžinos at
minties kun. Robertas Pakalnis 
ir tik ką neseniai į poilsį pasi
traukęs kun. Jonas Pakalniškis, 
šioje parapijoje išklebonavęs 
dvylika metų. Kiek teko patir
ti, naujasis klebonas kun. Vy
tautas Palubinskas šią kilnią 
tradiciją žada tęsti ir toliau. 

Chorui giedant „Pulkim ant 
kelių", procesijoje, šalia kunigų 
prie altoriaus artėjo organiza
cijos su savo vėliavomis ir visi 
tik vakar atvykę į New Yorko 
uostą lietuviškųjų jachtų 
buriuotojai. Pagrindiniai šv. 
Mišių aukotojai buvo svečias 
Sibiro kankinys kun. Alfonsas 
Svarinskas, parapijos klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas ir 
lietuvių pranciškonų vienuo
lyno viršininkas kun. Antanas 
Prakapas, OPM. 

Choras, vadovaujamas vargo
nininko muz. Viktoro Ralio 
(tenka apgailestauti, kad j is 
pastoviam apsigyvenimui iš 
New Yorko išvyksta), giedojo 
„Marijos garbei" — G. Šukio 
lietuviškas mišias. 

Pamokslą pasakė kun. Alfon
sas Svarinskas. Jis kalbėjo apie 
tikėjimą ir jo reikšmę žmonių ir 

• tautų tarpe. •, Pasauliui reikia 
- Diero... Bažnyčia, kaip mes ją 
Lietuvoje vadiname, yra Dievo 
gryčia. Mes turime grįžti į tą 
Dievo gryčią, nes kitaip mūsų 
gyvenimas bus beprasmis.... 
Kryžius buvo ir bus reikalinga.s 

lietuviui... Jeigu neturėsime 
Dievo — užmiršime ir Lie
tuvą..." 

Tikinčiųjų dovanas atnešė bu
riuotojai. Mišių gale, sugiedojus 
Marija, Marija ir Amerikos ir 
Lie tuvos h imnus , buvo 
skubama į Kultūros Židinį, kur 
2 vai. popiet įvyko akademinė 
Baisiojo birželio minėjimo dalis, 
buriuotojų pagerbimas ir jų pri
statymas visuomenei. 

Kultūros Židinyje, atsidarius 
scenai, dramatiniame fone, pri
menančiame Wagnerio operų 
„Ring" dekoracijas, erškėčių 
vainiko ir grandinių apskritime 
buvo į rašy ta 1941.VI.14. 
Paprastai įvairiems minėji
mams scenas papuošia Paulius 
Jurkus. Manyčiau, kad ir šis 
darbas jam priklauso. 

Minėjimą atidarė LB New 
Yorko apygardos vicepirmi
ninkas Romas Kezys. Pagerbus 
į sceną atneštas Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas, invokaciją 
sukalbėjo kun. Antanas 
Prakapas, OFM. 

Pirmutinis lietuvius buriuo
tojus sveikino Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Jis 
kalbėjo: „Baisusis birželis! Šie 
žodžiai šiurpūs. Jie supurtė 
kiekvieną dorą lietuvį. Baisusis 
todėl, kad 1941 metais birželio 
14 dieną buvo pradėtas masinis 
lietuvių tautos naikinimas... Iš
vežtuosius minėdami, neverkš
lenkime, neaimanuokime, bet 
naujais darbais ir pasiryžimu 
pasistenkime, kad Lietuvos 
žmonėms toks žiaurus likimas 
-niekuomet nepasikartotų..." To
liau kalbėdamas apie jachtų 
iySl per Atlantą konsulas 
kalbėjo: „New Yorko istorijoje 
dar niekuomet nėra buvę tiek 
daug plevėsuojančių lietuviškų 
vėliavų, kaip vakar uoste pasi
t inkant lietuviškuosius jūrei
vius; Ne vienam Buvo sunku 
sulaikyti ašaras, matant atplau
kiančias jachtas „Lietuva", 
„Audra" ir „Dailė". 
. Daiva Izbickaitė pristatė ir 
supažindino su šio minėjimo 
paskaitininku kun. Alfonsu 

Svarinsku. Jis nepaprastai 
puikus kalbėtojas. Kalbėjo ilgai. 
Daugiau kaip vieną valandą. Jo 
klausyt is nepabodo. Jokių 
užrašų neturėdamas, jis spėjo 
paliesti Krupavičiaus žemės 
reformą, partizanus, stribus, 
kolchozus, lagerius, kroniką, 
politinius kalinius, sąjūdį ir 
kitką. Jis ugningas, nepalau
žiamas ir veržlus. Jam buvo 
siūlyta neskubėti su reika
lavimais. Girdi, eikime pelngva 
ir atsargiai, tokiu būdu gal 
mūsų vaikai ir anūkai susilauks 
geresnių laikų ir laisvės. Jo at
sakymas: „Aš esu kunigas, 
vaikų neturiu, todėl tikėjimo ir 
sąžinės laisvės reikalauju da
bar". Kun. Al. Svarinskui 
baigus kalbėti, visi sustoję ilgai 
plojo, sugiedant „Lietuva 
brangi". 

Antroji minėjimo dalis buvo 
skir ta lietuvių buriuotojų, 
nugalėjusių Atlantą, pager
bimui. Dabar scenoje matėme 
Lietuvos laisvės statulą, kurios 
papėdėje lietuvaitės pasipuošu
sios tautiniais rūbais ją puošė 
gėlėmis. 

Pirmasis buriuotojus sveikino 
buvęs Vliko pirmininkas dr. 
Kęstutis Valiūnas. Jis buriuo
tojų kapitonams įteikė po savo 
parašytą knygą. Visi buriuo
tojai vienas po kito buvo iškvies
ti į sceną, o jų kapitonai j uos pri
s ta tė . Kapitonas Osvaldas 
Kubilius pristatė jachtos „Lie
tuvos" buriuotojus, kapit. Ignas 
Miniotas — jachtos „Audros" 
ir kapt. Žvaigždras Drėma — 
jachtos „Dailės". 

„Audros" jachtoje vienas išjos 
įgulos narių yra kapitono sūnus. 
Kapt. Ignas Miniotas, jį pri
statydamas pastebėjo, kad , j is 
yra vienas iš nelaimingiausių 
buriuotojų. Mat jis laive turi 
ir tėvą ir kapitoną". 

Tautos Fondo atstovas Jurgis 
Valaitis, buriuotojus sveikin
damas, įteikė 3000 dolerių ir 
kiekvienai jachtai po 1000 
dolerių. 

Bostono lietuvių vardu sveiki
no Vaitaitė, įteikdama 1000 
dolerių. Kanados lietuvių vardu 
sveikino Angelė Stankaitienė, 
kiekvieną jūreivį apdovano
dama. LMF New Yorko klubo 
vardu sveikino klubo pirmi-

LIETUVAITĖ -
PSICHOLOGIJOS MAGISTRĖ CLASSIFIED GUIDE 

Kun. Al. Svarinsko, Sibiro kalinio, lankymosi metu Clevelande. Iš kairės: miesto meras George 
Voinovich. kun. A. Svarinskas, August Pust. Ingrida Bublienė ir kun. Gediminas Kijauskas. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Teresė Danguolė Lowney, 
Veronikos ir žurnalisto Jurgio 
Janušaičių dukra, birželio mėn. 
baigė Antioch universitetą Los 
Angeles, Californijoje, ir įsigijo 
magistro diplomą iš klinikinės 
psichologijos. Diplomų įteikimo 
iškilmės įvyko birželio 11 d.,. 
Wadsworth tea t ro salėje. 
Magistro diplomus gavo apie 
110 studentų, jų tarpe tik viena 
lietuvaitė Teresė Danguolė. 

Danguolė Chicagoje yra bai
gusi aukšt . l i tuanist ikos 
mokyklą ir DePaul universite
te gavusi bakalauro diplomą. 

Siekdama magistro, Teresė 
Danguolė dirbo dienomis darbo
vietėje, o vakarais lankė univer
sitetą ir kai kuriomis savaitės 
dienomis atliko praktiką klini
kose. Magistro diplomą gavo po 
intensyvių dvejų metų studijų. 
Dabar dar turės atlikti savo 
srityje praktiką, dirbdama li-

ninkė dr. Marija Žukauskienė. 
J i buriuotojams įteikė 300 
dolerių Čekį. Su didžiausia pini
gine dovana atskubėjo Kali
fornijos lietuviai, buriuotojams 
įteikdami 6700 dolerių čekį. 
Čekį atvežė ir įteikė Vytautas 
Zelenis, atvykęs iš Los Angeles. 

Gražiai kalbėjo buriuotojus 
sveikindamas Petras Jurgėla. 
Jis buvo vienas iš Dariaus-Gi
rėno skrydžio komiteto 
Amerikoje narys. Jis skrydį ir 
jachtų žygį, nugalint Atlantą, 
sumaniai sugretino ir 
apibūdino. 

Paskutinis sveikintojas buvo 
buriuotojų sutikimo komiteto 
pirmininkas Pranas Gvildys. Jis 
kiekvienam buriuotojui įteikė 
po Amerikos laisvės statulos 
modelį. 
Buvo pr is ta ty ta nauja 

jachtų įgula, kuri su tomis pa
čiomis jachtomis grįš i Lietuvą. 
Su šia įgula į Lietuvą grįš ir 
vienas New Yorko gyventojas 
Darius Bork. 

Buvo perskaitytas Sąjūdžio 
Klaipėdos miesto tarybos komi
teto manifeste. Jį perskaitė 
Romas Kezys. 

Dabar prabilo „Audros" kap. 
Ignas Miniotas: ...„mes buvome 
jūsų labai šiltai priimti, ir su
tikti. Čia scenoje mums šilta ne 
nuo New Yorko oro, bet nuo 
jūsų širdžių šilumos... Norėtume 
jums įteprti kuklias dovanėles, 
kurias sugebėjome atvežti per 
Atlantą.,." 

. Kapt. Ignas Miniotas įteikė 
New Yorko lietuviams sim
bolinio, Amerikos lietuvių lie
tuviams įteikto varpo modelį 
(„O skambink per amžius vai
kams Lietuvos"). Dar buvo ir 
daugiau apdovanojimų. 

Sugiedojus Lietuvos himną, 
minėjimas ir buriuotojų pager
bimas, trukęs apie 3 valandas, 
buvo uždarytas. 

Minėjimą ir buriuotojų pager
bimą rengė LB New Yorko 
apygarda. p# p a l y 8 
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Teresė Danguolė 
J anušaitytė-Lo wney 

goninėse, ir tada galės verstis 
privačia praktika. 

Po diplomų įteikimo prie 
teatro parke įvyko svečių 
priėmimas — vaišės. Vakarą 
gražias vaišes savo namuose 
suruošė ir Teresė Danguolė. 
Vaišėse dalyvavo jos univer
siteto profesoriai, studijų 
kolegės, darbovietės bendra
darbiai ir keletas žymių tele
vizijos darbuotojų su šeimomis. 
Dukros mokslo užbaigimo 
šventėje dalyvavo ir jos tėveliai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
iš Floridos, giminaičiai Ada ir 
inž. Ignas Tamošiūnai iš Fair-
field, Californijos, Stasys 
Černackas su dukrele Zita ir 
viešnia iš Lietuvos, mokslo 
draugė Birutė su šima ir kt. 

Savo gerąją mamytę gražiai 
pasveikino ir dukrelė Vanesytė, 
kuri taip pat baigė tuo metu 10 
metų lituanistikos mokyklą. 

Veronika ir Jurgis Janušai
čiai, paviešėję pas dukrą ir duk
raitę Santa Monicoje, aplankė 
savo giminaičius Adą ir inž. 
Igną Tamošiūnus, kurie gražiai 
įsikūrę naujoje gyvenvietėje 
apie 4Q mylių nuo San Fran-
cisco. Aplankė gražias vietas, 
Hearsto įdomią pilį, vynuogynų 
laukus ir vyno dirbtuves, Sac-
ramento miestą ir apylinkes. 

Los Angeles Janušaičiai pa
buvojo savo senų bičiulių Jad
vygos ir Kazio Karužų auksi
nėje vedybų sukakties šventėje, 
o taip pat Karužų globojami tu
rėjo progos arčiau susipažinti su 
Los Angeles lietuvių gyvenimu. 
Aplankė šauniai įsikūrusią 
archit. Rimo Muloko šeimą, 
paviešėjo pas dr. Šarūną Karužą 
bei Karužų dukrą Giedrę ir 
Romą Venskus. 

Los Angeles ir Santa Monicos 
lietuviai gražiai įsikūrę, turi 
gražias nuosavybes, o taip pat 
jautrūs ir lietuviškiems reika
lams, ką liudija jų sudedamos 
stambios aukos įvairiomis pro
gomis. rv. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

KacdJen nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — feOO v. vakaro. 
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1450 AM banga. 
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Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

Pradedant 19M m. Ilspos 2 d., kas ssstsdUnl 
•:40 M 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 14M AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 

tvsftsta • metsrv P S S M * • teensa - ItsrstOrs Mnss - sstyrs 

Labanaktis, vaikučiai 
„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

•:30 v.v. M t:40 v.v. 

Amane* Communications, Inc. 
408 South Oafc •ark Avanua, Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 646-8660 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

H MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

M.L.S. — BALYS BUDRAITIS 
N e m o k a m a i įkainuoja 

j ū s ų 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 Real Estate 

Š IMAIT IS R E A L T Y 
j Viktoras Šimait is, Reg. Brokeris 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
5953 S. Kedzie Ave. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7876 

ATDARA APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadienį, liepos 9 nuo 1 - 4 v. p.p. 

No. 498 — „Octagon" namas; 6 kamb.; 
V/i 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. SOS — 59 th 6 HamHn 6 butų puikus 
namas, „custom-built". Du butai su 3 mieg. 
savininkui; 2 butai su 2 mieg. ir 2 butai su 
1 mieg. Didžiulis kiemas; 2'/2 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 

Gnfcafc 21 KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

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

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadieni 7.9.89 
1 — 4:00 vai. p.p. 

745 McCarthy 8L, Lemonte mūrinis „Tri-
Level" arti Hillview apylinkės: 3 mieg., 1 % 
prausyklos, šeimos kamb., valgomasis, 2 
auto. garažas. Didelis ,,deck" vasaros viri
mams lauke! Turite pamatyti! Tiktai 
$114,900. 

Atremontuota* Cap* Cod: 3 mieg. 
namas istoriniam Lemonte. Patogiam mies
to rajone. Namas ant dvigubo sklypo. 3-čias 
mieg. viršuj reikalingas šiek tiek pataisymo. 
Greit parsiduos už $74,900. 

OLSICK A CO., REALTORS* 
1180 State Street 
Lemom, llltnote 604S94'" 
(312) 257-7100 

OMį, OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont, Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENE STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATE® 

Česlovas Grincevičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėt1 autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chlcaflo, IL 50029 Į 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wast 95th Straat 

Tai. — GA 4-8654 

i L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

666-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

sekmadienį liepos 23 d. 
Nek. Pr. Marijos seserų 

vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connectlcut 

METINIS PIKNIKAS 
— Lietuvių susiartinimo šventė 
11:00 Šv. Mišios, pamokslas 
12:00 Pietūs, pramogos 
3:00 Neringos stovyklautojų programa 
4:00 Procesija ir Palaiminimas 

Mišias laikys Vyskupas Paulius Baltakis 
Pamokslą sakys Kun. Alfonsas Svarinskas 

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus 



5 6 

S4. -

S 2 -

3 2 -

3 0 

BERMUDA 

—©O - • O - 4 . 0 - 2 0 

AUDRA 
ILGUMA (LAIPSNIAI į VAKARUS NUO C R t N V . ) 

DAILE e UETUVA 

R. P. Pauliukonio darytas kelio planas, kuriuo į New Yorka atplaukė Lietuvos jachtos „Audra", 
„Dailė" ir „Lietuva". 

RENGINIAI CHICAGOJE 
L i e p o s 9 d. — Šv. Kazimiero 

seserų ir rėmėjų tarptautinė 
šventė vienuolyno sode. 

L i e p o s 12 d. — Lietuvos 
Vyčių 24-tos kuopos „Day at the 
Races" iškyla į Sportsman's 
Park. 

L i e p o s 14 d. — Vakaronė su 
kun. Svarinsku Jaunimo centro 
kavinėje. Ruošia Jaunimo cent
ro moterų klubas. 

L i e p o s 16 d. — Akademija ir 
atsisveikinimas su į Lietuvą 
grįžtančiu Baliu Gajausku Ma
rijos aukšt. mokyklos auditori
joje. Rengia Balfas. 

L i e p o s 23 d. — Dr. Algirdo 
Statkevičiaus politinė paskaita 
Lietuvių centre, Lemonte, 12:30 
va i . p.p. Reng ia L i e t u v i ų 
Respublikonų Illinois lyga. 

L i e p o s 30 d. — „Draugo" 
gegužinė. 
R u g p j ū č i o 3-6 d. — Lietuvos 
Vyčių 76-sis metinis seimas 
Chicagoje. Globoja 112 kuopa. 

R u g p j ū č i o 4 d. — Lietuvos 
Vyčių seimo „Kultūrinis vaka
ras" Holiday Inn, Countryside, 
La Grange, IL. 

R u g p j ū č i o 5 d. — Lietuvos 
Vyčių 76-tojo seimo Banketas 
Martiniąue pokylių salėje. 

R u g p j ū č i o 6 d. — Amerikos 
Lie tuvių Tautinės sąjungos 
gegužinė Ateitininkų namų 
sode, Lemont, IL. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Rugpjūč io 6-20 d. - X V-tasis 
L i t u a n i s t i k o s s e m i n a r a s 
LaSa l l e Manor, Plano, IL. 
Ruošia PLJS Ryšių centras. 

R u g p j ū č i o 13 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

— „Lietuvių Balsas" laikraš
čio gegužinė Grinių sodyboje, 
Lockport, EL. 

— Lietuvos Dukterų draugijos 
gegužinė. 

R u g p j ū č i o 20 d. — Balfo tra
d i c i n ė met inė g e g u ž i n ė 
Jaunimo centre. 

— A t e i t i n i n k ų tradic inė 
gegužinė Ateitininkų namų 
sode, Lemonte. 

R u g p j ū č i o 27 d. — Lietuvių 
Respubl ikonų Illinois lygos 
metinė gegužinė Lietuvių cent
re, Lemont, IL. 

R u g s ė j o 7-10 d. — 
Santaros-Šviesos federacijos 
36-tas suvažiavimas, Tabor 
Farm, Sodus, MI. 

R u g s ė j o 10 d. — LB Lemon-
to apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsė jo 17 d. — Tautos šven
tės minėjimas Jaunimo centro 
didž. salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinė sąjunga. 

„Lietuvos Aidų" radijo prog-
r a m o s geguž inė S a u l i ų 
namuose. 

R u g s ė j o 23 d. — „Derliaus 
š v e n t ė " L i e t u v i ų centre , 
Lemonte. 

— „Grandies" tautinio jauni
mo ansamblio vakaras Jaunimo 
centro didž. salėje. 

R u g s ė j o 24 d. - „Draugo" 
pokylis „Martiniąue" pokylių 
salėje. 

Rugsėjo 30 d. - LB Brighton 
Parko apylinkės „Rudens" 
pokylis Šaulių namuose. 

— „Antro kaimo" spektaklis 
(šiais metais vienintelis ir ne-
kartojamas) Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— „Aušros Vartų" tunto 40 
metų jubiliejinė vakarienė ir šo
kiai Lietuvių centre, Lemonte. 

Rugsėjo 30-8palio 1 d. — 
Cicero jūrų šaulių veiklos 25 
metų sukakties minėjimas Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje ir 
parapijos salėje. 

Spalio 1 d. — Pranciškiečių 
seselių rėmėjų seimas Marijonų 
vienuolyne. 

Spalio 6 d. — Vakaronė 
Jaunimo centre ruošia ateiti
ninkai sendraugiai. 

Spalio 7 d. - Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių meno 
ansamblio koncertas Jaunimo 
centre; rengia „Margutis". 

— Anglijos Lietuvių klubo 
balius Šaulių namuose. 

Spalio 8 d . - Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių meno 
ansamblio koncertas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis". 

Spalio 14 d. — Balfo Jubilie
jinis seimas Jaunimo centre. 
Iškilminga vakarienė didž. 
salėje. 

— „Puota jūros dugne" —jūrų 
skautijos met inis bal ius 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 15 d. — Balfo 45 metų 
jubiliejinio seimo dalyvių 
pamaldos ir mirusių balfininkų 
prisiminimas: šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje; pamaldos Ziono ev. 
liuteronų bažnyčioje ir 
„Tėviškės" lietuvių ev. liute
ronų parapijoje. 

— 28-toji madų paroda Jauni
mo centre. Rengia Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų rėmėjos. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Spalio 21 d. - „Spalibalis" -
žiburėlio" ir „Vaikų namelių", 

lietuvių Montessori mokyklė
lių pokylis Lietuvių centre. 

— Lietuvių Fondo vajaus už-
baigtuvių banketas Martiniąue 
salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugijos 
„Rudens" pokylis Jaunimo 
centre. 

Spalio 27 d. — Vakaronė Jau
nimo centre kavinėje. Ruošia 
ateitininkai sendraugiai. 

Spalio 28 d. - „Ateites" 
žurnalo vakaras Jaunimo cent
ro didž. salėje. 

— „Lietuvių Balsas" laikraš
čio metinės vakarienė Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Spalio 29 d. — Lietuvos ka
riuomenės įžygiavimo į Vilnių 
50 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Vilniaus krašto lietuvių 
sąjunga, Ramovėnai ir šauliai. 

— Šv. Kazimiero seserų 
rėmėjų vakarienė Presman 
salėje. 

Lapkričio 3 d. — Budrio var
do foto archyvo vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. 

Lapkr ič io 4 d. Čikagos 
Aukšt. lituanistinės mokyklos 
(Čalm) balius Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Lapkričio 5 d . - Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
IlI-ias Tautybių festivalis. 

— Marijonų bendradarbių 
apskr. metinė žaidimų popietė. 

— Zarasiškių klubo susirinki
mas Jaunimo centro posėdžių 
kmb. 

Lpakričio I I d. — LB Le-
monto apyl. „Rudens" balius 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkričio 12 d. — Kr. Done
laičio lituanistinių mokyklų 
madų paroda Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Panevėžiečių klubo susirin
kimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

— L a p k r i č i o 17 d — 
Vakaronė Jaunimo centro kavi
nėje. Ruošia ateitininkai send
raugiai. 

Lapkričio 18 d. — Lietuvių 
Operos metinis balius Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— „Lituanicos" futbolo klubo 
metinė vakarienė ir šokiai 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 

Lapkričio 19 d. — „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto veiklos dvi
dešimtmečio minėjimas Jauni
mo centre. 

— Kariuomenės šventės minė
jimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Lapkričio 22-26 d. Šeštasis 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumas 
Jaunimo centre Chicagoje ir 
Lietuvių centre Lemonte. 

Lapkričio 23 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius. 

Gruodžio 3 d. — Jaunimo 
centro Metinė vakarienė didž. 
salėje. 

Gruodžio 8 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. 
Rengia ateitininkai sendrau
giai. 

Gruodžio 17 d. — Ateiti
ninkų kūčios Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Gruodžio 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia skautai akade
mikai. 

Gruodžio 31 d. — Operos 
Naujųjų Metų sutikimas Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Dainavos meno ansamblio 
Naujųjų Metų sutikimas Jau
nimo centro kavinėje. 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Norvvood, Mass. 

A P I E LIETUVIŲ 
P A R A P I J A S 

Lietuvių parapijų aprašymas 
eina pirmyn. Pirmas tomas iš 
numatomų bent trijų knygų 
apima rytus, kur tik buvo lie
tuvių parapija. Naujosios Angli
jos parapija Ansonia, Bridge-
port, Hartford, New Britain, 
New Haven ir Waterbury, Con-
necticut, Athol, Brockton, Cam-
bridge, Haverhill, Lawrence, 
Lovvell, Norvvood, South Boston, 
Westfield, Worcester, Massa-
chusetts, Albany, Brooklyn, 
Amsterdam, New York, Nia
gara Falls, Rochester, Schenec-
tady, Utica, Maspeth, Bingham-
ton, New York. Elizabeth, 
Camden, Newark. Jersey City, 
Bayonne, Paterson, Kear-
ny-Harrison, New Jersey, Pro-
vidence, Rhode Island, Nashua, 
New Hampshire. Baltimore, 
Maryland, ir Floridos misiją. 
Taip pat reikia šiek tiek žinių 
duoti apie kitas vietas, pvz. 

Maine, Washington, D .C, ir 
Thomas, West Virginia, nors ir 
nebuvo lietuviškų parapijų. 

Lietuvių fondas iš Chicagos 
pranešė, kad paskyrė 1,000 dol. 
šiam projektui. Dabar ieškoma 
garsios spaustuvės, kaip 
universiteto arba tokio lygio 
amerikiečių tarpe. Darbo pusė 
baigta pirmam tomui. Kun. 
Vincas Valkavičius važinės lie
pos mėnesį aplankyti vyskupijų 
kurijų archyvus rasti papil
domos medžiagos. Jo paties 
archyvas turi gana daug 
informacijos. 

Jei kas nori prisidėti prie pro
jekto fondo, galima siųsti aukas 
į Lithuanian Parish History 
Project, 36 St. George Ave., 
Norwood, MA 02062. Aukos 
atleidžiamos nuo mokesčių dėka 
mūsų kurijos leidimui vartoti 
atleidimo numerį. Vyskupas 
Paulius Baltakis prisiuntė 500 
dol. 

Svarbu pabrėžti, kad straips
niai parodo platesnę lietuvišką 
veiklą kiekvienoj kolonijoj. To
dėl bus pilnesnis supratimas 
apie vietos gyvenimą. 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. liepos mėn. 7 d. 

IŠSIKELIA S E A R S 

Sears Roebuck bendrovė 
nusprendė savo centrą iškelti į 
Hoffman Estate priemiestį, par
davusi savo dangoraižį. Tą po 
ilgų svarstymų paskelbė bend
rovės vadovybė. B-vės centre 
dirba apie 6600 tarnautojų. 
Chicaga nenori, kad jie visi 
išsikeltų. Meras net planuoja 
suorganizuoti greitojo 
susisiekimo liniją, kad tarnau
tojai ten galėtų važinėti. Praeis 
dar gal 2-3 metai, kol Sears savo 
centrą perkels į naują vietą. 

IŠ CHICAGOS I MISIJAS 

Chicaga talkina misijoms. Iš 
Chicagos į Meksiką talkinti reli
giniame darbe Chicagos misi
jose vyksta seselė Carol Ann 
Berte, ses. Jeri Cashman, kun. 
Gary Graf, kun. Paul Flanerty 
ir pasaulietis Ted Johnson. 

10 METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.t A. 
JUZĖ BILIŪNIENĖ 

PRANAITYTĖ 
Iškeliavo j, amžiną poilsį 1979 m. liepos 13 d. Velionės 

brangiam atminimui šv. Mišios bus aukojamos už jos siela 
sekmadienį, jiepos 9 d. 11:30 vai. ryto Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke. 

Prašome artimuosius kartu su mumis pasimelsti, kad 
Viešpats suteiktų jai amžiną ramybę. 

Sūnūs ir dukros 

Mylimai motinai 

A.tA. 
HERTAI MARIJAI VYGANTIENEI 

mirus, jos sūnui dr. MINDAUGUI, jo žmonai AUS
TEI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Sigutė ir Bernardas Mikrutai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Quarterly 

uotft 
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
VVITM B f P A V M f M T 

TO f ' T V O U » I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

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

Hours: Mon. Tue. Fr i . 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus. ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

' Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimu reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

A.tA. 
VITAS GRIKIETIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. liepos 7 d., 1:00 vai. ryto, sulaukęs 77 m. 

amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje duktė Nijolė su 

šeima. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, liepos 7 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 So. California Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 9 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šeimos sklypą. 

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

Nuliūdę duktė su šeima Lietuvoje. 
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid. Tel. 523-0440. 

Mirus m o t i n a i , m i e l a i B R O N E I K O V I E N E I ir 
v i sa i g i m i n e i r e i š k i a m e u ž u o j a u t ą . 

Ringai ir Galėnai 

^m, 

G A I D A S - D A I M I D 
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 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . Ca l i forn ia 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 West 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , 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 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t — T e l . R E 7 -1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . — T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . — T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

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

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

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

Sally Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Prof. Vytautas Lands
bergis šiuo metu yra New Yor-
ke. Šeštadienį, liepos 8 d., 9:55 
vai. ryto atvyks į Chicagos Mid-
way aerodromą su žmona 
Gražina, jį pasitiks Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
atstovai. Šeštadienį 6 vai. vak. 
organizacijų pirmininkų ar jų 
atstovų pasitarimas, o 7 vai. 
vak. pranešimas Chicagos lie
tuvių visuomenei Jaunimo cent
re. Sekmadienį, liepos 9 d., 
10:30 vai. spaudos konferencija, 
12:30 vai. pranešimas Lemonto 
lietuviams. Išvyksta pirma
dienio vakare. 

x Vakaronė su kun. Alfon
su Svar insku bus liepos 14 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Jau
nimo centre kavinėje. Kvie
čiami visi pasiklausyti apie 
Sibiro ir kalėjimų Sovietų Są
jungoje gyvenimą. 

x Pranešama, kad dėl pasi
keitusių aplinkybių liepos 9 d., 
sekmadienį, metinė ramovėnų 
išvyka prie Lietuvos Prezidentų 
eglučių ir vėliavos pakėlimo 
apeigos bus ne 11 vai. ryto, kaip 
anksčiau buvo paskelbta, bet 12 
vai. Chicagos laiku. Į laiką 
prašoma atkreipti dėmesį. 

x Lietuviškas kryžius dr. S. 
Petrausko atminimui, dovana 
Neringos stovyklai, bus šventi
namas liepos 16 d. stovyklavie
tėje. 

x Kaip maistu gintis nuo 
vėžio — gail. sesers Elenos Per-
žinskienes panešimas Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Daly
vauja kun. Juozas Juozevičius. 
Grožvyda Giedraitytė 
deklamuoja pasakėčias ir savus 
kūrinius. Gydytojas atsako į 
sveikatos reikalu paklausimus. 
Matuojamas kraujospūdis. Iš
rašomi lapeliai kraujo patikri
nimui ir aiškinami jų duome
nys. Alvudo vaišės. Video filmas 
— cirkas. Visi laukiami. Vi
siems įėjimas laisvas ir į dabar 
buriuotojų atvežtų reto grožio 
38 grafikos darbų, lietuviškų 
medalių ir jūrininkų ženklų pa
rodą Lietuvio sodyboje. 

x P a t i k s l i n i m a s . Vakar 
dienos „Draugo" laidoje po nuo
traukomis 6 psl. turėjo būti 
parašyta Vyt. A. Račkausko, 
o ne J. Tamulaičio. Už klaidą 
redakcija atsiprašo. 

x J a u suėjo du metai kai 
Irena Regina Bernotavičie-
nė, mūsų brangi mylima žmona 
ir motina buvo pašaukta į 
amžiną poilsį danguje. Už jos 
sielą šv. Mišios bus atnašauja
mos liepos 9 d., 10 vai. ryto Tė
vų Jėzuitų koplyčioje. Prašome 
visus gimines, draugus ir pažįs
tamus pasimelsti už jos sielą. 
Nuliūdę vyras, sūnūs, marti ir 
kiti giminės. 

(sk) 
x Dėmesio! Cholesterolio 

patikrinimas nemokamai dr. 
Vido Nemicko įstaigoje, 7722 
S. Kedzie Ave. pirmadienį, 
liepos 10 d. Tel. 471-3300. 

fsk) 

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

(sk) 
x Greit pa rduodu vienus ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Gegužinę liepos 30 d. 
rengia „Draugas" prie mari
jonų vienuolyno, prasidės 12 
vai. šv. Mišiomis marijonų 
koplyčioje. Po to bus pietūs, 
muzika ir laimėjimai. Laimėji
mams jau dabar laukia komisi
jos nariai arba „Draugo" admi-' 
nistracija fantų, kurie būtų ver
ti traukimo. 

x „Varpas", 1989 m., Nr. 24 
d., išleistas 100 metų sukakčiai 
paminėti. Straipsniai daugiau
siai nagrinėja senąjį „Varpą" 
arba Kudirkos pasaulėžiūrą, 
veiklą, raštus ir kt. Medžiaga 
surinkta gera, ypač pažymint 
„Varpo" redaktorius ir bendra
darbius, kurie anuo metu dide
lėmis pastangomis ir persekio
jimų rizika bendradarbiavo 
šiame žurnale. Dabartinį 
„Varpą" redaguoja Antanas 
Kučys, administruoja Elena 
Rūkienė. Žurnalas turi 264 psl. 
ir viršelius. 

x A. a. Viktorui Kožicai 
mirus, jo artimieji vietoj gėlių 
sudėtine 1300 dol. auka įamži
no jį Tautos fonde. Prie 47 auko
tojų 500 dol. auka prisidėjo 
velionio sesuo Joana Kožicaitė 
Mikalauskienė. Kiekvienas cen
tas paaukotas Tautos fondui 
eina okupuotos Lietuvos laisvi
nimo reikalams. 

x Kun. A. Grigaitis, Put-
nam, Conn., kun. Vaclovas Ka-
tarskis, Dayton, Ohio, dr. Jonas 
Balys. Silver Springs, Md., dr. 
A. Gaižiūnas, Belvidere. 111., 
Irene Žilinskas, Pompano 
Beach, Fla., Paul Ceckus, Dear-
born Hts., Mich., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x Dr. R. Šliažas, Edinboro, 
Pa., A. J. Stepaitis, Arlington 
Hts., 111., P. Zelba, St. Peters-
burg, Fla., Stasė Ilginis, Oak 
Lawn, 111., Jadvyga Baran, Rol-
ling Meadovvs, 111., A. Miku-
čiauskas, Lemont, 111., Al. ir R. 
Marchertai, Joseph Šalkauskas, 
VVaukegan, 111., V. Radys, Be-
verly Shores, Ind., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Ramutė Plioplytė, Ant. 
Titenis, Chicago, 111., Dalia 
Woss, Fox River Grove, 111., R. 
Lapšienė, Wheeling, 111., buvo 
užsukę į „Draugą" ir įsigijo įvai
rių leidinių už didesnes sumas. 

x Dr. Alina Domanskis, 
Palos Park, 111., Elena Stane
vičienė ir E. Vilkas, Valencia, 
Cal., Jolita Burokas, Putnam, 
Conn., Adelina Anysienė, 
Cochrane, Altą, Tol Owo, 
Kanada, Ona Mieželienė, Sun 
City, Az., M. Lembertas, Santa 
Monica, Cal., J. Rugys, Toron
to, Kanada, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Čikagos Lietuvių Suval
kiečių draugijos piknikas įvyks 
šį sekmadienį, liepos 9 d. Šau
lių namuose. Pradžia 12 vai. 
Bus cepelinai, kugelis ir kiti 
įvairumai. Gros Kosto Rama
nausko orkestras. Visus kviečia
me dalyvauti. 

(sk) 

x Video, stereo, siuvimo 
maš inas ir va i s tus siun
čiame Į Lietuvą. Prekes prista
tome per UPS j kitus JAV mies
tus. Sudaromi iškvietimai, 
siunčiame kargo. Romas -
Pukštys/Transpak, 2655 W. 
69th St., Chicago. IL 60629. 
Darbo valandos: 12-6 v. p.p. 
kasd ien , a r b a s u s i t a r u s . 
Tel.312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

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

(sk) 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjai rengia vasaros 
gegužinę — Sommerfest šį 
sekmadieni, liepos 9 d., so-^ 
delyje prie vienuolyno. Bus 
įvairių lietuviškų ir kitokių 
valgių, skanumynų ir šaltų gė
rimų. Šventės pradžia 12 vai. 
dienos, pabaiga 5 vai. p.p. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

x Suvalk ieč ių d r a u g i j o s 
ruošiama gegužinė liepos 9 d., 
sekmadienį, Šaulių namuose 
Brighton Parke. Pradžia 12 vai. 
Visi kviečiami ir laukiami 
atsilankant linksmai praleisti 
laiką. 

x Dr. Žibutė Zapa rackas , 
Chicago, 111., dr. K. A. Šukys, 
Kankakee, 111., A. ir L. Jurkū
nai, La Grange, 111., Katryna 
Bulota, Los Angeles, Cal., V. 
Rakauskas, Melrose Park, 111., 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, lietuviško žodžio rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą ir kiek
vienas pridėjo po 30 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Ju l iu s Pakalka , Beverly 
Shores, Ind., Aristidas Bičiūnas, 
Tania Beržinis, V y t a u t a s 
Mackus, Stasė Vaišvilienė, 
Audra Kubilius, Irena Polikai-
tienė, Jadvyga Stravinskienė, 
Giedrė Augus t inas , Al ina 
Skrupskelienė, Jonas Augus-
tinius, lankėsi „Drauge" ir įsi
gijo įvairių leidinių už didesnes 
sumas. 

x Antanas Sprindys, Delto-
na, Fla., buvęs Lietuvos operos 
solistas, Bronė Juozapavičius, 
St. Petersburg Beach, Fla., M. 
Šmulkštys, Evanston, 111., M. 
Krikščiūnienė, O'Fallon, 111., 
Stasys Škėma, Toronto, Kana
da, pra tęsdami „ D r a u g o " 
prenumeratą, kiekvienas pri
dėjo po 15 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x V. F. Beliajus, Denver, 
Col., lietuvių tautinių šokių 
veteranas, Mindaugas J. Klygis, 
Barrington, 111., Nancy ir Algis 
Aleksiūnai, Pickerington, Ohio, 
Vincas Viltrakis, Chester, Pa., 
M. Vaškevičienė, Toronto, 
Kanada, Elena Jurkėnienė, 
Chicago, 111., Ramojus Vaitys, 
Highland Park, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Vacys Rociūnas, Indepen-
dence, Ohio, „Draugo" bendra
darbis, Jonas Gliosas, St. Pe
tersburg Beach, Fla., J. Žiūrai
tis. Oakville, Ont., Kanada, Ed
vardas Žiaušys, Amsterdam, 
N.Y., Donius Remys, Clarendon 
Hills, 111., Elena Lapenas, Oak 
forest, 111., Kazys Linkus, Mia-
mi Beach, Fla., kiekvienas at
siuntė po 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Po 10 dol. a t s iun tė už 
kalėdines korteles ir kalėm 
dorių: Antanas Vilutis, Vytau 
tas Rėklaitis, Stasys Druskis, 
Emil Mamat, St. Mikalauskas, 
Vincas Brazys, Giedrė Mickie
nė, Pranas Baltuonis, Barbora 
Liutikas, Juozas Paškevičius, 
Vytas ir Vanda Zeleniai, Alfon
sas Tumas, Vitas Stankevičius, 
Juozas Beniūnas ir J. Ruginis. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x J . Gedrimienė, Hamilton, 
Ont., Kanada, pratęsė prenume 
ratą, pridėjo visą šimtinę linkė
dama „Draugui" sėkmės jo 80 
metų jubiliejaus proga. J. 
Gedrimienę įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
linkėjimus ir auką tariame nuo
širdų ačiū. 

x Vytautas Gečas, Cicero, 
111., Sophie Žiūraitis, St. Peters
burg Beach, Fla., J. ir G. Baltru
šaičiai. Sun City, Cal., Marta 
Arlauskas, Middletown, Ohio, 
Viktoras Rutkauskas, Lake 
wood, Ohio, ..Draugo" rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęs
dami prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. dienraščio 
palaikymui. Nuoširdus ačiū. 

Kun. Sigitas Tamkevicius su Sibiro tremtiniais birželio 14 d. Kaune gedulo dieną. 
Nuotr. V. Kapočiaus 

ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE 
Tokiu pavadinimu Los Ange

les Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkė savo kvietimu 
sutraukė pilną dalyvių Šv. 
Kazimiero parapijos salę 
birželio 25 dieną. Aš manyčiau, 
kad geriau tiktų šį renginį pa
vadinti sekmadienio popietė su 
poetu Bernardu Brazdžioniu ir 
jo 16 dienų viešnagės Lietuvoje 
įspūdžių pasidalinimas su Los 
Angeles visuomene. 

Tačiau, norint ryškiau pavaiz
duoti šią kelionę šiame pažan
gios technikos amžiuje, negali
me apsieiti be geros garsinės 
vaizdajuostės ir su dideliu 
ekranu. Čia ir buvo įdomiausi 
momentai, kada visi salės daly
viai keliavo kartu su Braz
džioniu po Lietuvos miestus. 

Renginį at idarė Rimvydą 
Baipšienė, kuriai Bendruome
nės apylinkė pavedė jį suor
ganizuoti ir jam vadovauti. Ji 
pakvie tė visuomenininką, 
žurna l i s tą Juozą Kojelį 
papasakoti patirtus įspūdžius 
keliaujant kartu su B. Braz
džioniu, kuris po 45 metų lankė
si Lietuvoje nuo gegužės 23 iki 
birželio 7 dienos. J. Kojelis lydė
jo B. Brazdžionį visoje kelionės 
eigoje, todėl jo patirti įspūdžiai 
ir komentarai buvo įdomūs. 

Entuziastiški sutikimai ir 
žmonių atsiliepimai apie poeto 
eilėraščius parašytus Lietuvoje 
ir išeivijoje visur buvo plačiai 
komentuojama. J . Kojelis 
pažymėjo, kad Brazdžionio var
das Lietuvoje yra legendarinis. 
Pranešimo pabaigoje keletą 
dalyvių iš publikos pateikė 
klausimus. 

J. Kojelis paryškino kelionės 
eigos vyksmą ir atsakė į 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

klausimus. 
Lietuviai Amerikos Vaka

ruose redaktorė Valerija 
Baltušienė šioje kelionėje lydėjo 
visą Brazdžioniu šeimą ir 
padarė 14 valandų vaizdajuos
tes. Šias vaizdajuostes techniš
kai paruošė ir suredagavo mūsų 
telkinio filmų specialistas 
Paulius Jasiukonis. 

Pirmoje vaizdajuosčių rašymo 
dalyje, užtrukusioje arti dviejų 
valandų, pro akis prabėga daug 
Vilniaus ir Kauno vaizdų. Visur 
tūkstantinės žmonių minios 
atėjusių susitikti su poetu. Prieš 
jo atvykimą į Lietuvą buvo 
išleista 100,000 egz. jo poezijos 
rinktinė „Poezijos pilnatis". Šia 
proga visi nori gauti autografus. 

Išvykoje į Kauną jį matome 
Lakštingalų Slėnyje, skaitant 
savo poeziją. Cia jam buvo 
į te ikta Lietuvos Rašytojų 
sąjungos premija. Toliau jį 
matome Karo Muziejaus sodely
je prie naujai atgaivintos Lais
vės statulos. Stebime Sporto 
salėje, kurioje skaitė poeziją 
Tremtinių-kalinių poezijos 
vakare. 

Grįžtame į Vilnių, kur Šv. Jo
no bažnyčioje, dabar Mokslo 
muziejuje, jam įteikta Moksli
nės techninės kūrybos draugijos 
Lietuvos respublikinė premija. 
Vykstame į Vilniaus kalnų 
parką. Ir čia tos pačios žmonių 
minios. Tik šį kartą su skėčiais. 

Vėliau matome sugrąžintą 
Vilniaus arkikatedrą, kurioje 
poetas skaito savo poeziją. Šv. 
Mišias už Lietuvą laikė spe
cialiai iš Kauno atvykęs kardi
nolas Vincentas Sladkevičius ir 

R'T.irH. i« F'i i / ' i / vm i * deklamuoja ..Ksu aš paukšti- vėtroje nepakirdęs 

katedros choras giedojo Braz
džionio žodžiams sukurtas gies
mes. Paskutinis su poetu atsi
sveikinimo poezijos vakaras 
įvyko birželio 6 dieną. Operos ir 
baleto teatre Vilniuje. Šį vakarą 
organizavo Sąjūdis, o prieš 
vakarą prie operos rūmų susi
tiko su Lietuvos Laisvės lygos 
delegacija. Salėse ir bažnyčioje 
dalyvavo tūkstančiai žmonių. 
Nuo spūsties poetą saugojo 
Žaliųjų organizacijos vyrai. 

Bendras įspūdis — visur 
entuziazmas ir pakili nuotaika. 
Visur vyrauja jaunoji karta, 
kuri Brazdžionį pažino tik iš jo 
Lietuvoje uždraustų knygų. 
Kada stebi 7-9 metų mergaitę 
giedant Lietuvos himną ir 
atmintinai išmokusią to himno 
žodžius, kada stebi visą jaunimą 
ryžtingai skanduojant Lietuva... 
Lietuva... Lietuva, tai noromis 
nenoromis kyla mintis, kad šis 
jaunimas yra drąsus ir nebijo 
pavojų. 

Šis jaunųjų entuziazmas, jų 
pasiaukojimas ir pasiryžimas 
vieną dieną atneš Lietuvai pilną 
laisvę ir nepriklausomybe. 

Pasibaigus pirmos dalies vaiz
dajuostėms, šio renginio vadovė 
Rimvydą Baipšienė pakvietė 
Bernardą Brazdžionį tarti žodį. 

Čia poetas paskaitė prancūzų 
poeto Botlaro eilėraštį apie alba
trosą. Jis save palygino su alba
trosu, kuris sparnais rėžia žemę. 

Poetas yra trukdomas kasdie
ninių gyvenimo realijų ir negali 
tvirtai vaikščioti žeme. Kito 
eilėraščio deklamacijoje — „Esu 
aš paukštis vėtroje nepaklydęs" 
poetas šaukia laisvės šūkį... Pa
baigai jausmingai padeklamavo 
savo eilėraštį „Priesaika". 

Jaunimo atstovai jam ir žmo
nai Aldonai įteikė puokštes 
gėlių. 

Milda Mikėnienė, kuri kartu 
su poetu viešėjo Lietuvoje, pa
darė pranešimą apie Lietuvoje 
įsikūrusį „Tremtinio" klubą, 
kuriam priklauso 3 generacijos 
tautiečių. Šia proga parodė vaiz
dajuostę iš jų veiklos. Lietuvio 
Tremtinio klubas tėvynėje 
kviečia visus laisvajame 
pasaulyje gyvenančius trem
tinius į jį įsijungti, nes visi 
esame Stalino aukos. 

Paskutinėje vaizdajuosčių da
lyje stebėjome B. Brazdžionio 
kelione po Lietuvos provincijos 
miestus: Šiauliuose, Mažeikiuo
se, Šiluvoje, Alytuje, Biržuose ir 
kt. Visur minios žmonių, nežiū
rint lietingo oro, atvyko jį pama
tyti, pagerbti ir dalyvauti jo 
kūrybos rečitaliuose. 

Viena proga buvo malonu ste
bėti ir Los Angeles vyrų kvar
teto pasirodymą, kuris grįžo iš 
savo gastrolių Lietuvoje truputį 
anksčiau Edmundas Arbas ir 
Pranas Gasparonis surengė pa
rodą, B. Brazdžioniui Lietuvoje 
padovanotų tautinių juostų ir 
Spaudos atgarsių jo viešnagės 
tėvynėje metu. 

Popiete bai^a vaišėmis su 
kavos puoduku ir pyragais. 

IŠARTI IR TOLI 

KANADOJE 

— Algirdo Šaulių kuopa 
Hamiltone rengė birželio 25 d. 
gegužinę medžiotojų ir žūklau-
tojų sodyboje netoli Kaledbrujos. 
Buvo pagerbti Jonai ir Jonės, 
buvo skanios vaišes ir muzika. 

— Ottawos lietuviai gegužės 
28 d. šventė mokyklos baigimą 
ir pagerbė mokytoją A. 
Paškevičienę, paminėjo Motinos 
dieną ir atšventė kun._ V. 
Skilandžiūno sukaktis. Moki
niai visi 14 pasirodė su daino
mis, eilėraščiais, tautiniais šo
kiais ir muzika. Mokiniai įtei
kė gėlių mokyklos vedėjai Da 
naitienei ir Sofijai ir Vytautui 
Balsevičiams. Mokiniai pagerbė 
taip pat ilgai vedėjos pareigas 
ėjusią A. Paškevičienę. Kun. V. 
Skilandžiūnas buvo pagerbtas jo 
kunigystės 45-rių ir amžiaus 70 
metų sukakčių proga, sugiedant 
jam Ilgiausių metų. 

— A. a. Rožė Karvelienė, 90 
metų amžiaus, ankstyvosios 
imigracijos ateivė, uoli lietuviš
kame gyvenime, savo dukters ir 
žento namuose atšventė 
garbingą sukaktį artimųjų, 
giminių, vaikaičių ir pro
vaikaičių tarpe. Ją sveikino 
lietuvių veiklos vadai ir 
Kanados valdžios aukšti parei
gūnai. Ji gyvena St. Catharines, 
Ont. 

— St. Cathar ines , Ont., pa
vergtų tautų atstovai gerai 
sugyvena ir nekelia tuščių 
ginčų, kurie juos skirtų vienus 
nuo kitų. Šiuo metu visiems 
rūpi, kad jų tėvynės atgautų 
laisvę iš Sovietų Sąjungos 
okupacijos. Visų pavergtųjų tau
tų pirmininkas šiuo metu yra 
lietuvis S. Šetikas. 

— Adelė ir Juozas Batai-
čiai iš Sudburio išsikelia į Bar-
rie, Ont. Kadangi jie čia ilgai 
yra gyvenę, tai jiems buvo pa
darytos iškilmingos išleistuvės. 

— A. a. Vaclovas Vaitkus, 
eidamas 81 metus, mirė balan
džio 15 d. Londone, Ont. Jis 
buvo veiklus lietuvių gyvenime. 
Viena duktė gyvena Lietuvoje, 
tai negalėjo atvykti į tėvo lai
dotuves. Laidotuvėmis rūpinosi 
kita duktė Jūra Simanavičienė 
su vyru ir sūnumi. Buvo palai
dotas iš Šv. Petro bažnyčios po 
pamaldų lietuvių Šv. Jono 
kapinėse Mississauga. Religines 
apeigas atliko kun. K. Kakne
vičius. 

— Gabi ja Juozapav ič iū -
tė-Petrauskienė, PLB vicepir
mininkė, Sąjūdžio pakviesta, 
dalyvavo Lietuvoje Vasario 16 
d. iškilmėse. Dabar Ottawos lie
tuviams sklandžiai, planingai ir 
vaizdžiai papasakojo savo įspū
džius iš tų iškilmių ir iš pasikei
timų ok. Lietuvoje. Taip pat ji 
parodė savo pačios susuktą 
filmą iš žymesnių įvykių Kaune 
ir Vilniuje. Ottawos lietuviai su 
dideliu įdomumu išklausė jos 
sklandų pranešimą. Lydima 
Ritos Rudai tytės , PLJS 
vicepirm. ir Juozo Danio, Gabi
ja Petrauskienė matėsi su 
užsienio reikalų ministerijos 
Sovietų Sąjungos reikalų 
referentu ir jam nušvietė įvykių 
svarbą. 

— Calgario lietuvių drau
gija atšventė savo gyvavimo 36 
metų sukaktį. Vakarienė buvo 
„Francis" restorano salėje. 
Dabar draugijai vadovauja 
pirm. M. Vanagaitienė, E. • 
Kern, I. Hodges, I. Yuoga. Drau
gijos veikla ribojasi socialiniais 
lietuvių reikalais. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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