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Karstai iš Sibiro 
Sibiro tremtiniai sugrįžta Į Lietuvą 

amžino poilsio 
New Yorkas, 1989.VIII.3. 

(LIC) Praėjusi penktadienį į 
Lietuvą sugrįžo pirmieji lie
tuvių tremtinių karstai iš Ig-
arkos, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. Kėdainių kari
niame aerouoste nusileidusius 
lėktuvus, atvežusius 128 trem
tinių palaikus, pasitiko 15,000 
žmonių. Pasak Los Angeles 
Times korespondento Dan 
Fisher, palaikai buvo parskrai
d in t i valstybiniu kar in io 
transporto lėktuvu. Aerouoste 
buvo gedulingos apeigos, paskui 
k a r s t a i išvežti į pask i ras 
vietoves laidojimui. 

Kartu sugrįžo ir Igarkoje dir
busios ekspedicijos nariai — 
buvę tremtiniai ir jaunimas. 
Viena i grupei vadovavo 
Vytautas Putna iš „Tremtinio" 
klubo; antrai — 19 jaunimo 
grupei — Romas Bakutis, Lie
tuvos komjaunimo Centro 
komiteto instruktorius, kuris 
padėjo suorganizuoti pirmąją 
kelionę į Igarką pernai; trečiai 
vadovavo „Tremtinio" klubo 
atstovas Petrokas, su kuriuo va
žiavo daug buvusių tremtinių, 
kad atpažintų laidojimo vietas. 

Sutikimo apeigos 
Tarp ekspedicijos dalyvių 

buvo ir Vilniaus universiteto 
žurnalistikos studentė Ramunė 
Sakalauskaitė, į Sibirą nuvy
kusi kaip Sąjūdžio Informacijos 
Agentūros atstovė. Ji Amerikos 
Balsui šitaip papasakojo savo 
įspūdžius iš sutikimo apeigų: 

„Visi susirinko į bažnyčią ir 
visa procesija su bažnytine ir 
tautine atributika keliavo į 
karinį aerodromą. Kai mes 
nuėjom jau buvo atskridę 
lėktuvai. Susirinkus visiem, 
buvo iškrauti karstai ir vyko 
gedulingas mitingas. Dalyvavo 
Sąjūdžio seimo atstovai, Res
publikos vadovybė, vietinė val
džia, Tremtinio klubas, Kauno 
kunigų seminarijos atstovai. 
Buvo giedamos įvairios giesmės, 
daug kas pasisakė. Ir po to buvo 
kraunami karstai į mašinas ir 
vežami į rajonų kapines, kur jie 
i r bus palaidoti. Kai visi 
palaikai buvo vežami į rajonus, 
pačiuose Kėdainiuose vietiniai 
gyventojai stovėjo šalikelėse su 
žvakutėmis rankose. Penki 
palaikai iš Kėdainių buvo 
atvežti į Vilniaus Šv. Teresės 
bažnyčią. Visą nakt į ten 
prastovėjusi, ryte gedulinga pro
cesija su karstais atėjo į arki
katedrą, čia vyko šv. Mišios ir 
jau dabar jie yra išvežti į 
Vilniaus įvairias kapines 
laidojimui". 

Ką rado Igarkoje 
Sakalauskaitė išbuvo Igarkoje 

nuo liepos 3 ligi 26 dienos. 
Kapinių apylinkėje gyvena apie 
30 lietuvių, tačiau dauguma, 
anot Sakalauskaitės, nebemoka 
lietuviškai. 

Ekspedicijos dalyviai atpažino 
apie 130 kapų, kurie kadaise 
buvo užfiksuoti nuotraukose. 
Daug kur kryžiai seniai sus
migę į žemę, kai kur nėra jokių 
kapo žymių. Sakalauskaitė 
pasakojo Amerikos Balsui, kad 
darbo užteko visiems ekspedici
jos dalyviams: „Visi buvo įsi
tikinę, kad karstai gatavi, o 
nuvažiavus paaiškėjo, kad 
karstų niekas net nepradėjo 
gaminti. Tai jaunimo visa 
grupė, ten mokytojai...darė 
medinius karstus ir cinkinius... 

Skaidė ten su kirviais, žemė 
tikrai sunkiai buvo kasama. ... 
Vienas mokinukas — Rytis 
Saladžius, dabar eis į 12 klasę 
— ten irgi važiavo. Jis tikrai 
labai daug dirbo. Nors daugelio 
jaunimo, ir mano, niekas nebu
vo išvežti, ačiū Dievui, į Sibirą, 
bet važiavo grynai padėti žmo
nėms. ... Jie sakė, kad tai yra 
sąžinės reikalas. Žmonės buvo 
išvežti, o mūsų kaip lietuvių 
pareiga — prisidėti prie atbun
dančios Lietuvos, padėti jiems 
sugrįžti į tėvynę". 

Kai kurie ekspedicijos daly
viai ėmė ieškoti lietuvių tremti
nių pėdsakų vietos archyvuose 
Igarkos vykdomajame komitete, 
miško kombinate ir buitiniam 
kombinate. Svarbiausius doku
mentus pavyko nuotraukose 
užfiksuoti, nors pasak Saka
lauskaitės, dar daugiau do
kumentų saugomi Krasnojars
ko saugumo komitete. Buvo 
rasti dokumentai, patvirti
nantys, kad iš daugumos mo
tinų buvo atimami 2-3 metų 
amžiaus vaikai; iškeliamos 
teisminės bylos už 15 minučių 
pavėlavimą į darbą; daugumai 
negarantuojamas gyvenamas 
plotas, o tik vasaros tipo 
barakai, ir pan. 

Į Kėdainius atvežti karstai 
yra pirmieji Sibiro tremtinių 
palaikai sugrąžinti Lietuvon. 
Laukiama atvykstant trauki
nio, kuriuo vežami karstai 
tremtinių, mirusių prie Laptevo 
jūros. 

Antibranduolinis 
žygis Lietuvoje 

Studentai medikai ir invalidai 
iš JAV ir Kanados š.m. rug
pjūčio 2-18 dienomis, vieši 
Lietuvoje, dalyvaudami JAV-ių, 
Kanados ir Sovietų Sąjungos 
ruošiamame antibranduoli-
niame baidarių žygyje. Jis vyks 
Lietuvos Nacionaliniame parke 
rugpjūčio 7-14 dienomis. Žygio 
moto: „Per gamtą į žmonių šir
dis: plaukimas į vienybę". 

Šio žygio organizatoriai, kaip 
praneša Sąjūdis, yra gydytojai 
prieš branduolinį karą — Kauno 
medicinos instituto studentų 
sekcija. Iš JAV ir Kanados 
dalyvauja dešimt studentų; iš 
Kauno medicinos instituto — 
devyni ir trys invalidai iš JAV. 

Šio žygio dalyviai prieš tai da
lyvaus liepos 28 d. prasidėjusio 
gamtosauginio „Roko maršas 
per Lietuvą" užbaigtuvėse. 
Maršas baigsis rugpjūčio 6 d. 
Hirosimos pirmosios atominės 
bombos aukų minėjimu Vil
niaus ,,Dinamo" stadione 
koncertu-mitingu. 

Tą dieną 10 vai. ryto Vilniaus 
Arkikatedroje-bazilikoje bus 
laikomos Mišios Hirosimos 
aukų atminimui pagerbti, o 
išvakarėse rugpjūčio 5 d., 7 vai. 
vakaro, Kauno studentų medi
kų iniciatyva, bus „Sveikas, 
gyvenime" šventė, skirta bran
duolinio ginklo aukų atmini
mui. Ši invalidų ir sveikų 
žmonių šventė baigsis simboline 
žibintų paleidimo į Nerį cere
monija. 

„Sveikas, gyvenime" šventę 
organizuoti apsiėmė Socialinio 
aprūpinimo ministerija, kartu 
su Lietuvos Aklųjų, Kurčiųjų ir 
Invalidų draugijomis, ir su 
Taikos gynimo ir sporto komite
tais. 

Komunistai parodo jėgą Lenkijos 
parlamente 

« * * . . 

Kėdainių aerodrome iš Igarkos atskraidinti, vėliavomis uždengti ir gėlėmis papuošti 128 Sibiro 
tremtinių karstai. Po apeigų jie buvo palaidoti savose gimtinėse. 

JAV laivai 
prie Libano 

Washingtonas. Nors Baltųjų 
Rūmų šnekovas Marlin Fitz-
water pabrėžė, kad diplomati
niai ėjimai yra pagrindinis 
kelias įkaitų išlaisvinimui, prez. 
G. Bush įsakymu, 14 JAV laivų 
nutraukė savo keliones į 
įvairius uostus, kad bū tų 
pasiruošę plaukti į Libano 
pakrantes, jei to reikėtų. 

Trumpame pasišnekėjime su 
reporteriais prez. Bush pasakė, 
kad administracija „atsargiai 
ruošiasi" karinio sprendimo 
galimybei, nors dabar dar eina 
visais įmanomais diplomati
niais keliais. NBC televizijos 
žinios pranešė, kad preziden
tas įsakytų pulti Libaną, jei 
amerikietis įkaitas Joseph 
Cicippio būtų nužudytas. 

Kita teroristų grupė, taip pat 
priklausanti Hezbollah organi
zacijai, ketvirtadienį po pietų 
tebegrasino nužudyti J. Cicip
pio, vieną aštuonių amerikiečių 
įkaitų, jei jiems nebus sugrą
žintas Izraelio pagrobtas šeikas 
Obeid, Hezbollah vadas pieti
niame Libane. 

Ukrainoje užmušta 
daug žmonių 

Maskva. Vakarinė žinių 
programa pranešė, kad trečia
dienį 4:20 p.p. Ukrainoje akme
ninės kolonos ir balkonas virš 
įėjimo į Kievo pašto rūmus 
Krešatik gatvėje užgriuvo daug 
iš darbo grįžtančių pėsčių 
žmonių. Nors per žinias nepasa
kyta, kiek žmonių buvo 
užmušta, buvo pasakyta, kad 
tuo laiku ten buvo itin daug 
žmonių. Pašto lankytojai, pra
eiviai ir žmonės, skubantys į 
traukinėlio stotį buvo griuvėsių 
sutriuškinti. 

Bent du asmenys buvo iš
traukti gyvi ir buvo prišaukta 
bent dešimt greitosios pagalbos 
vežimų. Įgriuvimas prasidėjo 
pašto rūmų viršutiniame, sep
tintame aukšte, kur išlaukinės 
kolonos, suskilusios, griuvo į 
gatvę. Visas pastatas išliko. 
1950 m. pastatyti rūmai jau 
buvo pradėti taisyti, bet pradėję 
dirbti, darbininkai kažkodėl 
buvo nutraukę darbą. 

Prieš-apartheidinė 
akcija Pietų Afrikoje 

Johannesburg . Pietų Afriko
je apie 200 juodųjų ir indų, 
remiami dainuojančių demon
strantų minios, buvo aptarnauti 
dvejose vien baltiesiems skir
tose ligoninėse, kov esantiesiems 
su apartheidu pradedant naują 
civilinio nepaklusnumo akciją, 
šią kampaniją suorganizavo 
Masinės Demokratijos Sąjūdis, 
pagrindinių prieš apartheidą 
kovojančių grupių koalicija. Ji 
buvo suroganizuota Nelson 
Mandelos 1952 m. suorganizuo
tos pasipr ieš inimo akcijos 
pavyzdžiu. Juodųjų šnekovas 
pareiškė, kad juodieji tebesieks 
būti aptarnauti baltųjų ligoni
nėse ir kitose įstaigose iki par
lamentinių rinkimų rugsėjo 6 
d., kuriose juodieji neturi balso. 

— Kuboje buvo suareštuotas 
buvęs vidaus ministeris Jose 
Abrantes ir trys kiti buvę minis
terijos tarnautojai — dėl korup
cijos, kaip praneša Kubos 
laikraštis Granma. 

— J A V ginklų pardavimas 
Trečiojo Pasaulio k raš tams 
žymiai paaugo praeitais metais, 
beveik prilygdamas sovietų, 
kaip rašoma JAV Kongreso 
Tyr imų ta rnybos r apo r t e . 
Didžiausi Trečiojo Pasaulio 
ginklų pirkėjai yra artimuose 
Rytuose; perka du trečdalius vi
sų ginklų, parduodamų Trečia
j am Pasauliui. 

— Erdvėlaivis „Uolumbia" 
ruošiamas skrydžiui rugpjūčio 8 
d. su penkiais astronautais 
iškelti slaptą karinį satelitą. Tai 
bus „Columbijos" 30-tasis 
skrydis ir ketvirtasis išimtinai 
kariniams tikslams. 

— M. Gorbač iovo pastangos 
būti ir reformatorium ir Komu
nistų Partijos vadu jam kenkia 
rusų visuomenės akyse, rašo 
atvira studija, išspausdinta 
viename žurnale Maskvoje. 

— JAV-ėa pasiuntė pareigūną 
į Guatemalą paskatinti Centri
nės Amerikos vadus atmesti 
Nicaragvos prašymą nugink
luoti ir išskirstyti Contras. 

— JAV-es tiki, kad Įeit. Hig-
gins buvo nužudytas prieš te
roristų paskelbtą pakorimą. 
Izraelis praneša, kad šeikas 
Obeid prisipažino, jog Įeit. Hig-
gins dar buvo gyvas jo 
pagrobimo metu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez . Bush patvirtino 2 
mil. dol. nelaimės pagalbos 
Libanui, bet atsisakė JAV 
laivynu ginti nuo Sirijos už
puolimų pašalpą nešančius 
laivus. Šią maisto ir medi
cinos reikmenų pašalpą išrū
pino Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius. Be to JAV finansuoja 
ir 14 mil. dol. maisto pašalpos 
teikimą per įvairias sava
noriškas šalpos organizacijas, 
kas padės išmaitinti 400,000 
nukentėjusių libaniečių. 

— Prahoje vėl buvo suimtas 
čekoslovakų dis identas 
dramaturgas Vaclav Havel, 
pake l iu i į pietus Vakarų 
Vokietijos ambasadoje. Bonos 
vyriausybė pareiškė protestą. 
Jis tik prieš tris mėnesius buvo 
paleistas iš kalėjimo, nubaustas 
už suorganizuotas demonstraci
jas be valdžios leidimo. Jo 
devynių mėnesių bauda tuomet 
buvo sutrumpinta dėl pasauli
nio pasipiktinimo. 

— I r a k a s šaukiasi arabų 
viršūnių skubaus pasitarimo dėl 
Libano, po to, kai Arabų Lygos 
komisija , kuriai buvo pavesta 
r a s t i sprendimą Libano 
civiliniam karui, pareiškė, kad 
jos pastangos atsidūrė akligat-
vy. Ji davė suprasti, kad kal
tininkė yra Sirija. Komisijos 
vadas tačiau ragino arabų 
vadus imtis atsakomybės už 
Libaną, nes didėjanti suirutė 
Libane gresia visų arabų 
saugumui. 

Solidarumas 

Varšuva. Parodydami, kiek 
galios jie susikaupė per 40 
valdymo metų, Lenkijos Komu
nistų Partija parlamente už
gniaužė pasinešimą neišrinkti 
paties prezidento Wojciech 
Jaruzelskio parinktą kandidatą 
ministerio pirmininko postui — 
gen. Czeslaw Kiszczak. Triukš
mingo, uždaro posėdžio metu 
antradienio vakare, prez. 
Jaruzelskis ir naujasis Komu
nistų Partijos vadas Mieczyslaw 
Rakowski perspėjo valdančią 
koaliciją, jog parlamentas 
būsiąs išskirstytas ir nepaklus
nūs deputatai būsią išmesti, jei 
jie ir toliau agituos prieš partinę 
discipliną, atmesdami Kisz-
czaką. 

Šis partinės jėgos pademons
travimas buvo paveikus pra
stumti Kiszczaką, prieštarau
jant Solidarumui,237-173 balsų 
santykiu, 10 balsų susilaikant. 
Jam reikėjo surinkti bent 211 
balsų. Solidarumo priešinimasis 
nestebina, nes Kiszczakas buvo 
Vidaus Ministeris pirmųjų 
streikų metu, paskelbęs karo 
stovį ir pasirašęs įsakymą 
areštuoti tūkstančius Solidaru
mo narių. 

Kiszczak neturi užnugario 
Spaudos konferencijoje po jo 

išrinkimo, Kiszczakas numojo 
ranka užuominą, kad jam gali 
būti sunku ei t i pareigas, 
neturint pakankamos paramos, 
nes Solidarumo delegatai masi
niai prieš jį balsavo. „Darysiu 
ką tik galiu įtikinti visuomenę, 
kad esu tas reikiamasis asmuo 
ir įgyti naujosios vyriausybės 
pasitikėjimą. ... Žinau, kad be 
plačios visuomeninės paramos 
nei mano vyriausybė, nei jokia 
kita vyriausybė nieko negalės 
pasiekti". 

tti ž . 1 ^ . 

Solidarumo delegatai balsuoja įlenki 
jos parlamente. 

Naujai išrinktas Lenkijos ministeris 
pirmininkas gen. Czeslaw Kiszczak 

Solidarumo vadas parlamente 
Bronislaw Geremek, vyresnysis 
patarėjas Lech Walesai, pa
reiškė, kad Solidarumas vertina 
Kiszczako vaidmenį praėjusį 
pavasarį vykusiose derybose dėl 
ką tik praėjusių rinkimų, kurie 
Solidarumui atnešė didžiulę 
pergalę. „Bet mes jam prieši
namės, nes joks asmenų pakeiti
mas vienpartinėje sistemoje 
nieko nepakeis". 

Vyriausybės problemos 
Kiszczako vyriausybės laukia 

gausybė problemų, imtinai ir 
nesutramdoma infliacija, kri
tiški maisti nepritekliai ir 
nuolatiniai darbininkų neramu
mai. 

Trečiadienį, maisto kainoms 
pakilus net 300%, Lenino plieno 
liejykla paskelbė paruošties 
stovį streikui, darbininkams 
pradėjus reikalauti algų 
pakėlimo. Daugelio krautuvių 

nepasiduoda 
lentynos buvo tuščios, nes 
pirkėjai viską išpirko prieš 
kainų pakilimą. 

Dėl šių didelių politinių ir 
ekonominių problemų, mažai 
kas tikisi politinio ilgalaikio 
stabilumo. Vienas aukštas val
dančios koalcijos narys pasakė: 
„Visi žino, kad ši vyriausybė 
tėra tik pereinamoji —ji negali 
išlikti ilgiau metų". 

Kiszczako išr inkimas 
Kiszczako išrinkimas ministe-

riu pirmininku susilaukė nesiti
kėtų sunkumų antradienį, kai 
saujelė komunsitų ir kelios 
dešimtys Valstiečių Partijos 
deputatų paskelbė balsuojantys 
prieš Kiszczaką. Valstiečiai dar 
labiau suerzino komunistus, 
grasindami sudaryti koaliciją su 
Solidarumu, kas komunistus 
būtų palikę mažumoje. 

,,Padėtis pasidarė gana 
dramatiška", pasakojo vienas 
šaltinis, artimai susipažinęs su 
manevravimais užkulisiuose. 
Parlamento vadovybė taip su
abejojo rinkimų galimu rezul
tatu, kad „viršūnėse buvo su
abejota, ar galima rinkimus 
parlamente dar savaitę atidėti". 

Jaruzelskis, tokio iššūkio 
įžeistas, ir pablyškęs Rakows-
kis, ką tik grįžęs iš ligoninės po 
širdies problemų tyrimų, „vedė 
labai aštrias diskusijas", bet 
savo ultimatumą sušvelnino, 
duodami suprasti, kad Valstie
čių Partijai gal bus duota vieta 
Kiszczako naujame Kabinete. 

Tyrinės piktnaudojimą 
Rakowskio vyriausybėje 
Tokiu būdu koptavus Valstie

čių Partiją ministerio pirmi
ninko išrinkimo re ikalui , 
komunistams visvien nepasi
sekė užgniaužti Solidarumo 
pravestos rezoliucijos, kuri buvo 
priimta 206-169 balsų daugu
ma (su 31 susilaikiusių balsų), 
sukurt i specialią komisiją 
ištirti, ar išeinančioje Rakowski 
vadovautoje vyriausybėje nebu
vo ekonomikos piktnaudojimo. 

Solidarumas nori sudaryt i 
savo vyr iausybę 

Savo kalboje parlamente Kisz
czakas vėl kvietė Solidarumą į 
„puikią koaliciją", o Solida
rumas vėl atsisakė. Trečiadienį 
duotame interviu, Geremek pa
sakė, kad didžiulė Solidarumo 
pergalė reiškia, kad Solidaru
mas turėtų savo vyriausybę 
sudaryti. „Bet ar kariuomenė 
tai leis? Ar Sovietų Sąjunga tai 
leis? Gal atsakymas ir yra tei
giamas, bet mano diagnozė yra 
— dar ne". 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 4 d.: Šv. Jonas 

Vianney, Domininkas, Perpe-
tua, Domantas, Gerimantas, 
Nemune. 

Rugpjūčio 5 d.: Švč. M. Mari
ja Snieginė, šv. Osvaldas, šv. 
Kasianas, šv. Nona, Mindau
gas, Idita, Rimtas, Vilija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:46. leidžiasi 8:06. 
Aukščiausia t empera tūra 

penktadienį 85 F, žemiausia — 
62 F, dalinai ar daugiausia 
debesuota, tikimasi lietaus. 
Šeštadienį aukščiausia tempe
ratūra 90; žemiausia — 65. dali
nai debesuota, tvanku, lietaus 
galimybė ryte. 

• 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 4 d. 

/PORTO APŽVALGA 

PO „VĖJO" KELIONĖS 
VYKAU KREPŠININKAS 

GRĮŽAU LIETUVIS! 
Tai buvo pirmi žodžiai, kuriais 

Alvydas Baris mane pasveikino, 
grįžęs iš išvykos Lietuvon su S. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktine „Vėju". 

— Žinojau, kad esu lietuvis, 
daug metų žaidžiau už Chicagos 
„Lituanicą", tačiau tas lietu
viškumo jausmas manęs neku
teno, jo lyg ir neturėjau. Ką 
mačiau ir pergyvenau šioje ke
lionėje, to žodžiais nepajėgčiau 
apsakyt i . Vieną t ik galiu 
pasakyti — širdies gilumoje 
pajutau kažką ypatingo gal net 
pasididžiavimą; pajutau, kad 
esu lietuvis... Dabar ramiai 
galiu baigti savo krepšinio 
karjerą. Tuo labiau, kad per 
paskut ines rungtynes prieš 
Kauno „Žalgirį" buvo mano 
gimtadienis — 36-tas. Buvo man 
įteiktos gėlės, buvau pagerbtas, 
net tuo pačiu metu per iškil
mingą atsisveikinimą su Kurti
naičiu ir Jovaiša, kurie atei
nantį sezoną žais Vokietijoje... 
— kalbėjo A. Baris. 

A. Bario krepšinio karjera 
nėra eilinė. 20 savo jaunystės 
metų jis yra pašventęs išeivijos 
lietuvių sportui ir Chicagos „Li-
tuanicos" klubui su kuriuo 
laimėjo kelis lietuvių meisterio 
titulus. 1973 metais jis buvo 
išrinktas į lietuvių krepšinio 
rinktinę ir dalyvavo išvykoje po 
Europą. IlI-se PLS žaidynėse 
Australijoje buvo išrinktas į 
pasaulio lietuvių rinktinę ir, 
pagaliau, šioje „Vėjo" rink
tinėje žaidė pirmame penkete. 
Baigęs mokslus De Paul univer
sitete, jis žaidė ir už garsiąją De 
Paul komandą. 

Jam atsisveikinant su lietu
višku krepšiniu, o išeivijos spor
tu, tikriausiai, neperdėsime 
Alvydą Barį pavadinę lietu
višku „Abdul Jabbar". Jis 
dabar ramiai galės daugiau 
laiko pašvęsti savo šeimai 

TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
IR ŠOKIŲ ŠALIS 

Taip savo vaizduotėje matė 
Lietuvą jaunas Donatas Siliū-
nas, kitas „Vėjo" ir Chicagos 
„Lituanicos" krepšininkas. 
Prieš pusantrų metų apsilankę 
giminės tas jo vaizduotes 
išsklaidė ir supažindino su tik
ra Lietuva. 

Klausiau Donatą daugybę 
klausimų, į kuriuos jis trumpai 
atsakė: 

— Ši kelionė buvo, kaip pasa
ka. Pamačiau ir pažinau tikrą 
Lietuvą, gražią ir įdomią su 
gilia istorija. Susipažinau su 
daugybe giminių, kurių vieni 
turėjo bilietus į visas rungtynes, 
kiti jas sekė televizijoje. 

Kad ir be geresnio pasiruo
šimo žaidime, palyginus, gana 
gerai; komandinis susižaidimas 
vis gerėjo. Esu patenkintas savo 
žaidimu — buvau vienas iš trijų 
pagrindinių gynėjų. 

Salės buvo geros, gal tik lauko 
aikštelė Palangoje galėjo būti 
geresnė, o Kauno halė reikalin
ga remonto. 

Teisėjavimas buvo neblogas; 
vieną teisėją turėjome savo. Tik 
europietiškas žaidimas yra žy
miai kietesnis, daug daugiau 
leidžiama, tad turėjome prie to 
priprasti. 

Iš Lietuvos krepšininkų, kaip 
žinote, didžiosios žvaigždės 
iškeliauja į platųjį pasaulį. 
Labai gerą įspūdį pal iko 
Lukminas, neseniai grįžęs iš 
Sovietų Sąjungos. Jis žaidžia 
pas „Žalgirį", o iš „Statybos" 
jaunas Karnišovas, tikras lie
tuvis, vilnietis. 

Bendrai žmonės labai nuošir
dūs, mieli įspūdžiai nepaprasti. 
Jaučiuosi lyg grįžęs iš pasaulio, 
kuris buvo toks tolimas, o dabar 
toks a r t i m a s , mie las . . . — 

„Vėjo" žaidėjai P. Gražulis, M. Vaitkus, A. Rugienius ir D. Siliūnas Panevėžyje su užjūrio brolius 
maloniai sutikusiomis žaviomis panevėžietėmis. 

Donatas šiuo metu atlieka 
rentgenologo praktiką; yra 
baigęs Illinois universitetą, o 
jaunystėje ir l i tuanist ikos 
mokykla, buvo jūrų skautas. 
Tėvai aktyvūs lietuviškoje 
veikloje, ją nuolat remia. Iš 
7-nių Siliūnų vaikų, kurių tik 
viena mergaitė, trys yra baigę 
medicinos mokslus. Krepšinį 
Donatas žaidė už St. Igantius 
mokyklą ir jau 10 metų už „Li
tuanicos" klubą. 

TIKRA PASAKA 

Buvo Ričardo Šimkaus iš New 
Yorko lietuvių „Atletų" klubo 
žodžiai. 

— Netikėjau, kad mano tėvų 
žemė tokia graži. Dar labiau 
patiko žmonių nuoširdumas, 
draugiškumas. Mes Amerikoje 
esame paprasti žmogeliai, o čia 
mus priėmė, kaip kunigaikš
čius... Geriausi prisiminimai iš 
Alytaus ir Panevėžio. Kalbant 
apie Lietuvos krepšinį, jau 
seniai žinojau, kad „Žalgirio" 
vyrai ir Marčiulionis yra pasau
linės klasės meistrai. Dabarti
nius varžovus matau pirmą 
kartą; mūsų jėgos, atrodo, apy
lygės. Mes neturėjome laiko ge
riau pasiruošti, žaidėme, kaip 
sugebėjome. Deja, ne viskas taip 
sekėsi, kaip norėjome. Dalinai 
buvome pavargę, dalinai per 
daug pasakiškų įspūdžių. Ne 
vienas jau kvietė mane pasi
likti, tačiau šis klausimas ne 
toks jau paprastas. Kol kas esu 
pasiilgęs namų ir New Yorko. 
Kaip ten bebūtų, esu lietuvis, 

bet mano namai — ten, — kal
bėjo Ričardas Lietuvos žurna
listams Vilniuje. 

R. Šimkus yra 27 m. amžiaus 
ir 2,08 m ūgio, puikus centro 
puolėjas, Lietuvoje paliko labai 
gerą įspūdį, buvo kalbinamas 
pasilikti. Jis buvo Princeton 
universiteto pažiba, buvo kvies
tas į NBA profesionalus, bet 
nepateko. Žaidė metus Šveicari
joje, o dabar dirba finansų firmo
je New Yorke. Nuo pat jaunų 
dienų žaidžia New Yorko 
„At l e tų" komandoje, kur i 
Australijoje laimėjo sidabro 
medalį, o praėjusį pavasarį 
Toronte — meisterio titulą. 

LAIMĖJIMAS BUVO, 
KAD NUVYKOME 

Šios išvykos instigatorius ir 
vadovas buvo Rimas Miečius iš 
Toronto „Aušros" klubo. 
Telefonu iš Toronto jis mums 
dėstė savo mintis. 
— Didžiausias laimėjimas jau 

vien tas , kad vykome. Nuvy
kome geriu ir pribrendusiu 
momentu, kai Lietuvos spor
tininkai atidarė bendravimo 
duris Australijoje, kai čia 
lankėsi „Žalgirio" jaunieji fut
bol ininkai , o buriuotojai 
užkariavo New Yorko, Chicagos 
ir k i tų miestų širdis, kai 
tautinių šokių ir įvairios mu-
zikalinės grupės lankosi čia ir 
ten. Buvo pribrendęs laikas 
išeivijos sportininkams pasiro
dyti Lietuvoje, nežiūrint kad tas 
momentas mūsų sporto sąjungai 
dėl III-jų PLS žaidynių Australi
joje ir nebuvo labai palankus. 

Lietuva mūsų laukė ir sutiko 
išskėstomis rankomis. Pajutome 
šilimą, pajutome, kad esame 
vienos tautos vaikai. Niekas 
nesistebėjo, kad dalis žaidėjų 
nekalbėjo lietuviškai, niekas ne
sijaudino, kad kartais ne aikš
tėje rengėmės patogiau, palik
dami eilutes ir kaklaraiščius 
viešbučiuose. 

Aikštėse ne tik atrodėme tvar
kingai ir drausmingai, bet 
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pademonstravome gero lygio 
žaidimą, neapvildami nei Lie
tuvos krepšininkų, nei žiūrovų. 
Grįžome su 4 laimėjimais ir 2 
pralaimėjimais, su puikia 
pergale prieš „Statybą" ir lygia 
kova su „Žalgiriu" —juk 2 min. 
iki pabaigos pasekmė dar buvo 
93-91. Gaila, kad negalėjo vykti 
Rautinšas. Pasiruošimui daug 
laiko neturėjome. Žaidėjai buvo 
išrinkti prieš metus laiko, kad 
tarpusavyje susipažintų, susi
draugautų, o svarbiausiai, įsi
sąmonintų, kur vyks ir su kuo 
žais. Jų drausmė, susiklausy
mas ir entuziazmas buvo svar
biausias faktorius komandi
niam žaidimui ir kovos dvasiai. 

O jiems patiems asmeniškai, 
be abejo, ši išvyka liks 
neužmirštama. Didesnė dalis 
jų Lietuvą matė pirmą kartą ir 
ją pamilo iš pirmo žvilgsnio, 
kaip ir visa Lietuva juos. Juk 
per rungtynes žiūrovai palaikė 
mus ne mažiau, kaip savus, o po 
rungtynių sakydavo: „plojome 
už ,Vėją' ir norėjome, kad jis-
laimėtų, bet gera, kad saviškiai 
laimėjo..." 

Galų gale, kad mūsų žaidimas 
buvo geras rodo tai, kad Jonas 
Karpis iš Toronto „Vyčio" ir 
Ričardas Šimkus iš New Yorko 
buvo rimtai kalbinami pasilik
ti . Karpis, atrodo, nutarė 
pasilikti ir kitą sezoną žais už 
Vilniaus „Statybą". 

Pabaigai kelios eilutės iš 
Lietuvos „Sporto" laikraščio, 
kuriame E. Žičkus savo straips
nio pabaigoje rašo: „Į akis krito 
vienas įdomus faktas. Su malo
numu stebėjau, kai užgrojus 
Lietuvos himną, jį giedojo 
Amerikos krepšininkai. Tuo 
tarpu „Statybos" vyrai, 
išskyrus jų trenerį R. Girskį, 
tylėjo, kaip vandens į burną 
prisisėmę. Atrodo, kad žodžiai 
nežinomi. O gal drąsos trūksta? 
Ar ne laikas išdrįsti?' 

Neabejojame, kad po paskuti
niųjų įvykių Lietuvoje, ši 
nedidelė problema greit susi
tvarkys... V.G. 
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Futbolas Chicagoje 

FUTBOLO TURNYRAS 
LEMONTE 

Rugpjūčio 13 d., sekmadienį, 
Lietuvių centre, Lemonte, 511 
East 127 St., vyks pirmas 
futbolo t u r n y r a s naujoje 
aikštėje, esančioje Lietuvių 
centro sodybos šiaurės — rytų 
pakraštyje, apie 2-300 jardų nuo 
koplyčios. 

Turnyre da lyvaus major 
divizijoje pirmaujant i čekų 
„Sparta", lenkų „Lightning", 
Aurora vokiečių komanda 
„Kickers" ir F.K. „Lituanicą" 
vyrų, veteranų ir jaunių koman
dos. Rungtynės prasidės tuoj po 

11 valandos šv. Mišių. 
Prie aikštės esančiame pa

vėsyje bus tikras piknikas, kur 
netrūks užkandžių, atgaivos ir 
muzikos. Visi kviečiami. 

Chicagos žiūrovų patogumui 
organizuojama kelionė auto
busu į Lemonto turnyrą,Suin
teresuotieji kviečiami tuojau 
registruotis „Liths" klube, 2614 
West 69 St., darbo valandomis 
nuo 3 vai. po pietų, arba tele
fonu - 476-9100. Bus tikrai 
smagiai praleistas sekmadienis 
už miesto! 

J . J . 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
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Ofs. 735 -4477; 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Pirm., ant r , ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 9 5 St. 
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Valandos pagal susitarimą 

METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS 

Dovaną iš Lietuvos — Dariau? ir Girėno ..Lituanicoje" medžio mozaika ..National Geographic" 
viceprezidentui Thomas Kudikosky įteikia liepos 13 d Washingtone apsilankė „Lietuva" ir „Aud
ra" burlaiviu kapitonai ir įgulu nariai. Nuotr. A. P a k š t i e n ė s 

BURLAIVIAI JAU PUSIAUKELĖJE 

Î  Amerikos į Klaipėdą grįž
tantieji Lietuvos burlaiviai jau 
yra perplaukė beveik du treč
dalius Atlanto. Priekyje plaukia 
Vilniaus „Dailė", vadovaujant 
kapitonui Jurgiui Vroblevičiui, 
iš New Yorko išplaukusi liepos 
15 d. Maždaug 100 jūrmylių 
atstume ją vejasi Klaipėdos 
„Lietuva" — kap. Steponas 
Kudzevičius ir kiek toliau at
silikusi Kauno „Audra" — kap. 
Arūnas Kazakevičius. „Lietu
va" ir „Audra" su Amerika atsi

sveikino iš Baltimorės išplauk-
damos liepos 19 d. Kelionė 
vyksta sėkmingai, įgulos 
jaučiasi gerai. Linkime „Gero 
vėjo" ir be didesnių nuotykių 
laimingai pasiekti Baltijos 
krantą. 

Kodėl? 
Klausiantiems kodėl Vilniaus 

„Dailės" į Lietuvą grįžtančios 
įgulos kapitonas Jurgis Vrobe 
levičius nebuvo įrašytas 
(tarp grįžimui vadovaujančių 

kapitonų) transantlantiniam žy
giui pr is imint i leidinyje 
„Burlaiviais su Lietuvos tri
spalve per Atlantą", patikslina
ma, kad apie jo vadovavimą 
sužinota tik buriuotojams 
lankantis Chicagoje, kai leidi
nys jau buvo išleistas. Dėl tos 
pat priežasties ir LŠST burlai
vių kapitonams skirtas Šaulių 
Žvaigždės ordinas jam buvo 
įteiktas sekmadienį, liepos 2 d., 
per atsisveikinimą su buriuo
tojais Jaunimo centro kavinėje 
vykusiose vaišėse, o ne dieną 
prieš tai vykusiame susitikimo 
bankete. I R 

Metinis visuotinis Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos suvažiavimas 
įvyks 1989 m. spalio 28 d., šeš
tadienį, Cleveland, Ohio. 

Pagal ŠALFASS-gos statutą, 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai, 
SALFASS-gos rinktieji bei skir
tieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos 
garbės nariai. 

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, 
fizinio auklėjimo mokytojai, 
sporto veteranai, lietuviškų 
organizacijų bei spaudos 
atstovai, i r visi l ietuvių 
sportiniu gyvenimu besido
mintieji. 

Smulkios informacijos prane
šamos sporto k lubams ir 
ŠALFASS -gos pareigūnams. 
Organizacijos ar asmenys norin

tieji smulkesnių informacijų, ar 
pateikti savo pasiūlymus, 
prašomi kreipti į SALFASS-gos 
centro valdybos sekretorių 
Algimantą Tamošiūną, 317 
South Catherine Ave., La 
Grange, IL 60525. Telef. 312 -
354-2516. 

šal ia rutininių einamųjų 
ŠALFASS-gos reikalų, neabe
jotinai vienas iš pagrindinių šio 
suvažiavimo punktų bus IV-sios 
Pasaulio Lietuvių sporto žaidy
nės, kurios, kaip jau žinoma, yra 
numatomos 1991 m. Lietuvoje. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

DR. KENMETM J. VERKĘS 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

243* W. Utttuanton Ptaza Court 
Tai. MS MM 

907 S. OMbart. UOranaa, IL 
Tat. 3S24M7 

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

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Ta i . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Card iac Oiagnosis , L td . 
Marque t te Med ica l Bu i ld ing 

6 1 3 2 S. Kedz ie 
Ch icago , IL 60629 

Te l . 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava. , Elgin, IH. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

Tai . kablnato ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Cicaro 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd. , Hickory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71»t St. — Ta i . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 
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DR. EUGENE McENERY 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 St Street 

Kablnato ta i . RE 7-1168: 
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DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
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DR. ANTANAS G. RAZMA 
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(312) 361 -0220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

V a i : antr 1-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v p.p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554! 

EDMUNDAS V IŽ INAS. M.D. , f . C 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
. Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . 889-7788 



Sava kalba 

AMERIKOS GYVENIME 
Vadinamieji Jungtinių Ame

rikos Valstybių tėvai — kūrėjai 
tarėsi, kokią kalbą padaryti 
oficialia valstybės kalba. Buvo 
pagaliau tik vienu balsu nu
spręsta, kad turi būti anglų 
kalba, kuria dauguma žmonių 
jau kalba. Vokiečių kalba, tuo 
metu taip pat daugumos kalba, 
buvo palikta kaip antrinė, kaip 
laisvės išpažinimo kalba. 

Konstitucija garantuoja lais
vę religijai, kalbai, privačiam 
gyvenimui. Juo labiau atrodytų 
priklauso ta laisvė savai kalbai, 
nes daugiau kaip 20 milijonų 
žmonių Amerikoje visiškai ne
supranta anglų kalbos. Jie lyg 
nėra šio krašto piliečiai. Iš tik
rųjų jie yra piliečiai, rūpinasi šio 
krašto likimu, jo ateitimi ir 
nori, kad jų vaikai, kaip ir jie 
patys, būtų naudingi Amerikai. 

Buvo laikai pirmojo ir antro
jo karo metu, kai buvo tiesiog 
diskriminuojami vokiečių kil
mės amerikiečiai, jei jie kalbė
jo sava kalba ar norėjo turėti 
savas mokyklas, kuriose būtų 
bent pramokomi jų vaikai vokiš
kai. Italai savo kalbos taip ne
vertina, kaip vokiečiai, bet jie 
vertina savo itališką kilmę, 
savo is tor inę praeitį , savo 
turtingą dainomis ir įvykiais 
tautą. Jie jaučiasi skriaudžiami 
ne t iek dėl kalbos, kiek dėl 
itališkumo nuvertinimo arba 
sulyginimo su mafija. Mafijai 
priklauso t ik išimtys ir tautos 
atmatos. Jie patys laiko tokius 
kriminalistais ir teisingai įsi
žeidžia pažeminimu. 

Neužmirštami čia yra lenkai 
ir ukrainiečiai, skaičiais dideli, 
jų organizacijos stiprios mate
rialiai ir moraliai . Bet jie 
jaučiasi dažnai skriaudžiami ar 
pažeminami, kai jie vartoja savo 
kalbą arba prisitaiko kai ku
riais atvejais prie savo papročių. 
Ypač tai jaučia lenkai, kurie net 
žemesniais laiko anglosaksus ir 
airius tik dėl jų noro primesti 
savo kalbą i r savo pažiūras. Iš 
tikrųjų Amerikos konstitucija 
uždeda visiems lygias pareigas 
prieš valstybę ir visiems lygias 
privilegijas laisvei rodyti ar 
laisve naudotis. 

Šiuo metu labiausiai jaučiasi 
skriaudžiami dėl kalbos ispaniš
kos ar Pietų Amerikos kilmės 
žmonės ir vietiniai tikrieji Ame
rikos gyventojai — indėnai. Kai 
kuriuose miestuose jau yra ir 
mokyklų, kuriose dėstoma ispa
nų kalba, nors mokoma ir ang
liškai. Tai t ik išimtys prie tokios 
gausybės ispaniškai kalbančių 
žmonių. Jie jaučia savo vaikams 
anglų kalbos reikalingumą, kad 
jie ateityje būtų naudingi vals
tybei ir patys sau. 

Taip pat j ie jaučia, kad nema
žai yra vietų, kur jų kalba ir jie 
patys yra diskriminuojami, že
mesniais laikomi, neleidžiant 
jiems užimti mokyklose geres
nių vietų, nors jie ir susilygina 
su kitais savo draugais. Jų ne
laimė, kad j ie namie kalba tik 
ispaniškai, taigi angliškai kal
bėdami t u r i svetimos kalbos 
žymes. Dar labiau tai jaučia ir 
viešą nepasitenkinimą rodo vie
tos gyventojai, kai jie tur i 
laikytis rezervatų. Jų mokyklos 
pasižymi dideliu skurdumu, jie 
patys yra tolinami nuo viešojo 
gyvenimo. 

Yra žmonių, kurie visuomeni
niam gyvenimui netinka. Bet 
tokių yra visose tautybėse. Jei 

diskriminuojami tik dėl to, kad 
jie istoriškai buvo priešai kur
tis svetimose žemėse Europos 
atėjūnams, kurie tik jų tur tų te-
ieškojo, tai šiandien jų niekini
mas nepate is inamas jokiais 
įstatymais ir jokia konstitucija. 

Būtina čia prisiminti ir t a is
toriškai nedovanojama skriau
da, padaryta japonų kilmės 
amerikiečiams, a t imant jų tur
tą, suvarant juos į izoliacinius 
lagerius, neduodant j iems net 
žmoniškų sąlygų pragyventi. 
Tos tautos palikuonys niekada 
negalės užmirš t i padary tos 
skriaudos ne t ik kalbos, bet ir 
gyvenimo sąlygų sudarymo at
žvilgiu. Dabar galima versti 
kaltę anų metų nesusipratė
liams politikams ar kariams, 
bet nežmoniškumas tuo neištei
sinamas, kaip neišteisinamas 
nekaltų žmonių be jokio teismo 
baudimas t ik dėl to, kad jie yra 
kitos kilmės, kad jie kalba tarp 
savęs kita kalba. Ameriką anks
čiau sudarė ir dabar sudaro ne 
kalba ir jos saugojimas, jos 
laikymas oficialia ir būtina, bet 
gyvenimo būdas, pagalba ki
tiems. 

SU BERNARDU BRAZDŽIONIU 
LIETUVOJE 

Negalima neužsiminti to ang
losaksų noro suvirinti visas tau
tybes ir jas paversti t ik anglais. 
Anglai pačią Ameriką ir jos 
žmones laiko išdavikais, nes jie, 
būdami kolonijose ir priklauso
mi nuo Anglijos karūnos, sukėlė 
maištą ir pasiskelbė nepriklau
soma valstybe. Anglai nė ameri
kiečių kalbos nelaiko t ikra ang
lų kalba, bet įvairių tautų mi
šiniu, žargonu. 

Tautybės tur i saugoti ne t ik 
savo kalbą, kol jos gali ją išsau
goti, savo kultūrą, kol ji yra 
būtina dorai seimai išlaikyti, 
bet taip pat neužmiršti, kad ir 
vietos kalba yra reikal inga 
įstaigose, moksle, kasdieniam 
gyvenime. Viena visi tur i atsi
minti, kad dviejų a r trijų kalbų 
mokėjimas padaro žmogų dvigu
bai ar trigubai turt ingesnių, 
kultūringesnių, kūrybingesnių. 
Jis gali sekti kitų nesužalotą 
kūrybą ir pri taikyti ją, kad ji 
tiktų jam pačiam ir gyvenamam 
kraštui. 

Ir lietuvių kalbos likimas šia
me krašte yra pažymėtas vieno
dai su kitų tautų likimu. Lietu
viškai mes turime gerai mokėti, 
gerai mokyti savo jaunąją kar
tą, kuri paveldės kul tūr inius ir 
kūrybinius tautos pradus. Taip 
pat praktiškais sumetimais tu
rime jaunimui leisti išmokti ge
rai ir vietinę kalbą. Ne dėl to, 
kad ji vienintelė yra oficiali. Sa
va kalba yra savo tautybės tik
roji žymė. Praeis laikas, ir lie
tuvių kilmės žmonės, pripratę 
nuo mažens mokyklose ir dar
buose, nemokės gerai savo kal
bos, bet reikia j iems įkvėpti 
meilę savai tautybei, kurios 
daigus nešiojasi savo dvasioje. 

Airiai neturi savos kalbos, bet 
ir kelinta kar ta didžiuojasi savo 
airiškumu. Italai nemoka itališ
kai, bet jie prisipažįsta tik ita
lais amerikiečiais. Tą patį daro 
lenkai, ukrainiečiai, juo labiau 
Azijos tautų palikuonys. Yra 
būtina ir l ietuviams nuo ma
žens skiepyti, kad jie ir kelintos 
kartos, net užmiršę ar neišmokę 
savos kalbos, laikytų save lietu
viais. Bet niekada nereikia pa
žeminti savo kalbos, nes tik gy
venimas, o ne kalba, padaro 
amerikiečiu lietuviu. 

A. D . 

Tris k a r t u s dalyvavau poeto 
Bernardo Brazdžionio išvykose 
iš Amerikos į užjūrius: 1978 
Australijoje, 1983 Vakarų Euro
poje ir šiais metais tėvynėje 
Lietuvoje. Ir Australijoje ir Eu
ropoje buvo įdomu stebėti, kaip 
taut ieč ia i su t inka populiarų 
poetą, bet pa t i r t i įspūdžiai 
Lietuvoje sunkiai žodžiais išsa
komi. 

Brazdžioniai (žmona Aldona, 
duktė Saulė ir dukraitė Dalytė) 
į Vilnių atskrido gegužės 23 d. 
Tą pačią dieną skubos keliu | 
„Draugu i " pasiunčiau apie jų 
sut ikimą Vilniaus aerodrome 
t rumpą pranešimą. „Draugas" 
p r a n e š i m ą a t spausd ino j a u 
gegužės 25 d. laidoje. K a s dar 
įdomiau, kad mano pranešimas, 
kel iaudamas į Chicagą, atrodo 
buvo sustojęs Vokietijoje, nes 
gegužės 24 d. jau jį girdėjome 
Vilniuje, perduotą per Lais
vosios Europos radiją iš Muen-
cheno. Iš tikro elektroninis 
amžius. 

Ke l i avome k a r t u 
Trečią pranešimą telefaksu 

„Draugui" perdaviau birželio 8 
d. po paskutiniojo poezijos vaka
ro, ku r i s įvyko birželio 6 d. 
Operos ir baleto teatre Vilniu
je. „Draugas" pranešimą at
spausdino birželio 10 d. Braz
džioniai iš Lietuvos buvo iške
liavę birželio 7 d. 

Dalyvavęs visose Brazdžionio 
kelionėse Lietuvoje (išskyrus 
kelionę į Biržus ir nebuvęs kar
tu vieną pusdienį Kaune) ir 
matęs jo sut ikimus daugelyje 
L ie tuvos vietovių, pasku t i 
n iame pranešime „Draugui" 
savo įspūdžius galėjau t a i p su
sumuoti: „Lietuvių t au ta iš Va
karų atvykusį poetą Bernardą 
Brazdžionį sutiko taip, k a i p su
t i n k a m a s lemtingos pergalės 
pasiekęs karo vadas. Visur jį 
sutiko minios žmonių su vėlia
vomis ir kita tautine atributika, 
su gėlėmis ir okupacijose išsau-' 
gotomis jo knygomis". 

Šiandieną, praėjus daugiau 
negu dviem mėnesiam n u o anų 
įvykių Lietuvoje, t ebesu to 
paties įsitikinimo. Pats Braz
džionis, paklaustas korespon
dento, galėjo pasakyti: „tokio 
sut ikimo nė sapnuot negalėjau 
sapnuoti" . 

Po pirmojo sutikimo Vilniaus 
aerodrome jau buvo aišku, kad 
panašūs sutikimai pasikartos ir 
k i tur . Tokią mintį kitą dieną, 
V.24, Rašytojų rūmuose pasakė 
poetas Eugenijus Matuzevičius, 

J U O Z A S K O J E L I S 

ka i apie 60 Lietuvos rašytojų 
susirinko pagerbti svečio poeto. 

Matuzevičius kalbėjo: „Vakar 
(aerodrome) Bernardo Braz
džionio sut ik imas buvo spon
taniškas . J i s to yra nusipel
nęs. Ilgesys jį sutikti buvo 
užslėptas. Tas nuoširdus, gražus 
prasiveržimas įvyko vakar (Vil
niaus) aerouoste. Tas pats įvyks 
visur, kur j i s nuvyks, paskaitys 
eiles, t a r s žodį. Tai rišasi, Ber
nardai, su tuo, kad Tavo knygas 
(žmonės) skaitė, nors pokario 
metais užteko studentų bendra
butyje rast i Brazdžionio knygas 
arba pastebėti, kad kas per daug 
aktyviai jo poeziją skaito, galėjo 
gaut i 10 metų. Oficialioji pusė 
priėmė ją ka ip priešišką, kurs
tančią". 

B razdž ion i s K a u n e 
Brazdžioniai į Kauną atvyko 

V.26. Pasi tvir t ino Matuzevi-
čiaus pasakyt i žodžiai — „ tas 
pa t s įvyks, kur j is nuvyks" . 
Nors buvo darbo diena, bet 
minios gerbėjų Kaune telkėsi 
v i s u r , k u r Brazdž ion is su 
šeima pasirodydavo. Jo pasiro
dymas pr ie Laisvės paminklo 
dienos metu jau buvo į t rauktas 
į Poezijos pavasario programą, 
nors oficialus Poezijos pavasario 
a t idarymas turėjo įvykti tos pa
čios dienos vakare Lakštingalų 
slėnyje pr ie Palemono. 

Prie Laisvės paminklo savo 
eilėraščius skaitė pats Braz
džionis, o jo ir k i tų autorių — 
Rūta Stal i l iūnaitė , Laimonas 
Noreika, Petras Venclovas ir kt. 
Pasibaigus programai, spūstis 
buvo tok ia didelė, kad t i k 
Sąjūdžio vyrai ir „žalieji" ap
saugojo Brazdžionį nuo galimo 
sužalojimo. 

Žygiuojant nuo Laisvės pa
minklo prie Maironio namų 
(Literatūros muziejaus), minios 
šaukė „valio" ir Brazdžioniu 
šeimą krau te apkrovė gėlėmis. 
Pr ie Maironio paminklo buvo 
tokia spūstis, kad jį lydėję 
rašytojai negalėjo prie Braz
džionio prasiveržti. 

Muziejaus viduje Brazdžionis 
buvo s u t i k t a s i šk i lm inga i . 
Vė l i au muz ie jaus sodelyje 
mažesniam skaičiui žmonių 
ka lbė jo ir s k a i t ė savo 
eilėraščius. 

Pirmą kartą apsilankęs Lietu
voje 1986, irgi lankiau Maironio 
namus. Memorialinius kamba
r ius ir l i teratūros muziejų ap
rodė man vienam, nes tą dieną 

muziejus oficialiai buvo uždary
tas . Kai „ iki tarybinės litera
tū ros" skyriuje ne radau Braz
džionio knygų , p a k l a u s i a u : 
, ,Kodėl n ė r a Brazdž ion io 
knygų? J i s ne t ik žymus poetas, 
bet ir daug nus ipe lnęs šio 
muziejaus i šugdymui" . Paly
dovė jautės i nejaukiai , paaiš
kint i negalėjo. Dabar poetas čia 
buvo su t ik tas su priderama 
pagarba. 

Vaka re Lakš t ingalų slėnyje 
įvyko oficialus Poezijos pava
sario a t idarymas. Nors tą dieną 
daugelis kauniečių Brazdžionį 
matė ir jo poezijos klausėsi prie 
Laisvės paminklo ir prie Mairo
nio namų, tač iau į slėnį vėl su
sir inko tūks t anč i a i . Poezijos 
p a v a s a r i a i , o r g a n i z u o j a m i 
Rašytojų sąjungos, Lietuvoje 
y ra populiarūs. Šiais metais 
vyko 25-tas renginys , ir šio 
Poezijos p a v a s a r i o l a u r e a t u 
paskelbtas svečias savo žemėje 
poetas Be rna rdas Brazdžionis. 
J i s apjuosiamas juos ta ir pa
puošiamas laurų vainiku. J i s 
uždega auku ro ugnį , kur i dega 
per visas Poezijos pavasario die
nas . Programai vadovauja Vir
ginija Kochanskytė , gavusi ge
riausios Kauno t ea t ro aktorės 
premiją. 

Savo poeziją ska i tė lietuviai 
poetai — Cieškaitė, Strielkūnas, 
Matuzevičius, Karčiauskas , Bo-
gomolovaitė, Šulcaitė, Reimeris, 
deklamavo Kochanskytė, Norei
ka , Venclovas. Dainavo choras, 
s tudentai šoko tau t in ius šokius. 
Buvo poetų ir iš ki tų kraštų. Ta
čiau didysis dėmesys buvo skir
t a s Bernardui Brazdžioniui. J is 
savo kūrybą deklamavo pats ir 
skaitovai. Publika sustojusi plo
jo ir šaukė „Lietuva, Lietuva", 
o Brazdžionis per mikrofoną 
spontaniškai pra tęs ia — „tu 
kaip saulė gyva ir už rudenio 
debesio j uodo" . Plojimai i r 
šauksmai dar padidėja. Gėles 
neša moterys, vyra i , tr imečiai 
vaikučiai. 

Renginyje dalyvavo Detmoldo 
(Vakarų Vokietija) miesto ats
tovas Fri tz Barteld, pasirašęs 
„susiporavimo" sutar t į su Kau
nu. Jis suprato, kas ten dėjosi, 
ir štai ką pasakė: 

„ M a n p a d a r ė n e p a p r a s t ą 
įspūdį, kaip t a u t a sut inka savo 
didelį poetą Bernardą Brazdžio
nį. Mane j aud ina ta i , kaip jūs 
pri imat poetų žodžius. Nemoku 
lietuviškai, bet jaučiu žodžių 
skambėjimą, melodiją. Supran
tu , kad poetai — jūsų tautos 
šaukliai ir žadintojai. Mūsų 

kraš te poetai neapgaubti tokia 
š i luma, bet aš grįžęs papasa
kosiu. . ." 

Dar kartą savo poezijos skai
tyti Brazdžionis į Kauną atvyko 
V.30. Sporto halėje vyko trem
tinių ir politinių kalinių lite
ra tūros vakaras. Organizavo 
„ T r e m t i n i o " k l u b a s . H a l ė 
kimšte prikimšta. (Pagal Lietu
vių enciklopediją, čia telpa 
12,000 žmonių). Didelę audito
rijos dalį sudarė buvę trem
tiniai , politiniai kaliniai ir jų 
šeimos. Brazdžionis ir jo poezi
ja ypat ingai j au t r ia i sut in
kama. Visa programa apgaub
ta religinės ir graudaus atlai
dumo nuotaikos. Čia ašarų buvo 
gal daugiau negu kur ki tur . 
Taip pat būrelis tremtinių ir 
politinių kalinių skaitė savo 
e i les a rba j a s d e k l a m a v o 
ska i tova i Operos solistė, vai
kystėje tremtinė, Nijolė Ambra
zaitytė ir 90-100 asmenų trem
tinių ir jų vaikų choras, pritem
dytoje salėje išėjęs su uždegtom 
žvakelėm, jautriai padainavo 
eilę dainų. Kai kurias Braz
džionio žodžiams ką t ik buvo 
parašęs kompozitorius Vytautas 
Telksnys, ir Ambrazaitytė per 
naktį jas išmoko. Tremtinių vai
kaičiai deklamavo Meškiuką 
Rudnosiuką. „Daina — mūsų 
širdies klyksmas", sakė viena 
kalbėtoja. Bet tame klyksme 
nebuvo keršto, o tik skundas ir 
padėka Dievui. 

Brazdžionio kelionė į tėv iškę 

Šioje kelionėje nedalyvavau, 
nes nebuvo sutvarkyti mano iš
vykimo iš Vilniaus formalumai. 
Informacija gauta iš rašytojos 
Vidmantės Jasukaitytės, kurios 
veik vienos pastangomis Braz
džionio „Poezijos pilnatis" buvo 
atspausdinta Lietuvoje 100.000 
t i ražu. 

Kelionės į tėviškę V.26 pirma
sis etapas — j Stebeikėlių kaimą 
P a s v a l i o rajone. Rašy to jų 
sąjungos parūpintu autobusiu
ku „Latvija" keliavo Brazdžio
niu šeima, du filmuotojai — Va
lerija Baltušienė (iš Los Ange
les) ir Kino studijos iš Vilniaus 
atstovas, Jasukaitytė, Noreika. 
Ant Pasvalio rajono ribos sutiko 
muzikantai ir žmonių minia. 
Nei lgas sustojimas ir kelionė 
t ę s iama j Stebeikėlius. Čia dar 
didesnė minia, keli kunigai ir 
l iaudies meistro J.Tamulionio 
Brazdžionio garbei pasta tyta 
koply tė lė — Šv. Rokas su 
šunel iu . Pašventinus koplytėlę 
ir aplankius Brazdžionio pro
s e n e l i ų pasodintą didžiul į 
ąžuolą, įvyko neilga programa: 
poetas kalbėjo („Man teko lai
mingesnė dalia negu šv. Rokui 

— mane tėviškė pnemė"), skaitė 
eilėrščius, liaudies dainininkai 
padainavo. 

Iš čia keleiviai patraukė į 
Žadeik ius , kur Brazdžionis 
va ikys t ė j e lanke pradž ios 
mokyklą. Vėl susirinko daug 
žmonių, o jų tarpe keletas anų 
la ikų paž įs tamų. Ka lbos , 
prisiminimai ir puota prie po 
alyvų krūmais ištiestų stalų. 
Senoji mokykla dar tebestovi. 
Poetas aplankė kambarį, kur 
buvo jo klasė. Žmonės veržėsi 
gauti autografus. Didžiulė spūs
tis, bet reikėjo skubėti į Pasvalį, 
kur miesto parke buvo numaty
tas poezijos vakaras. Vakaras 
įvyko, nors pabaigai pakenkė 
lietus. 

Tos pačios dienos vėlai vakare 
Poezijos pavasario apimtyje 
turėjo įvykti literatūros vakaras 
mieste, kuriame Brazdžionis 
lankė ir baigė gimnaziją, — 
Bi ržuose . Dar gimnazijoje 
būdamas. Brazdžionis išleido 
p i rm. ;sius eilių rinkinius — 
..Baltąsias dienas" ir poemą 
„Verkiantį vergą". 

Sutikimas įvyko Radvilų rū
muose. Atsirado viena buvusi 
p radž ios mokyklos k l a s ė s 
draugė ir poetą klasės vardu 
pasveikino. Biržai šventė 400 
metų sukaktį. Daugybė žmonių. 
Vakaras įvyko Biržų pilies 
salėje. Brazdžionis susilaukė 
didžiausių ovacijų. Savo poeziją 
skaitė ir kiti atlydėję rašytojai 
— Jasukai tytė , Karčiauskas, 
Str ielkūnas. Matuzevičius (Eu
genijaus brolis, sibiriokas). 
D' klamavo Laimonas Noreika. 
Visiems didelį įspūdį padarė 
vaikų choras ir vieno kaimo 
gerai paruošti vaidintojai, atlikę 
ištrauką iš Meškiuko. 

Gerai po vidurnakčio Brazdžio
nis su palydovais išskubėjo į 
Vilnių. 

MOKYTOJAI 
P R I E Š M O K Y K L I N I A M S 

De Paul universitetas įsivedė 
specialų kursą — ruošti mokyto
jus priešmokykliniam auklė
jimui. 

T R E Č I A S A E R O D R O M A S 

Chicagoje yra didelis lėktuvų 
judėjimas, kartais būna lėktuvų 
susigrūdimas. Pradedama gy
viau svarstyti apie galimybes 
šalia O'Hare ir Midway aerodro
mų statyti dar trečią. Meras R. 
Daley, atrodo, nori išplėsti 
O'Hare aerodromą. 

ŠVIETIMUI DU BILIJONAI 

Chicagos švietimo taryba ryž
tasi priimti naują biudžetą, sie
kiantį du bilijonus dolerių. 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš par t izanų kovų meto 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

— O kur aš turiu dingti? — susirūpinusiu veidu 
paklausė Izabelė. 

— O kas mums darbo? Eik, gyvenk, ku r nori. So
cialistinėje valstybėje privačios nuosavybės nėra. O 
Vincą Kiaunę mes suras ime. Už milicijos įsakymo 
nevykdymą draugas d a r patupės ir už grotų!.. — pa
gąsdinę nuėjo milicininkai. 

— Vaidinimas pavyko... — patenkinta galvojo Iza
belė. Atrodo, kad jie p i lnai patikėjo mano žodžiams. 
Tolimesnis mudviejų l ikimas Apvaizdos rankose. 

Susidėjusi paskutinius daiktelius, Izabelė Kiaunie-
nė išėjo į Šiaulienės namelį . 

E P I L O G A S 

kaip ir visų laisvės kovotojų) dėl savo na r sumo ir 
sumanumo vėliau tapęs būr io vadu ir r inkt inės vado 
dešiniąja ranka. Kaip apysakos „Skaidrupelio Rūpinto
jėlis" pagrindinis veikėjas Vincas Kiaunė simbolizuoja 
š imtus ir tūkstančius Lietuvos jaunų vyrų su ginklu 
išėjusių į mišką, priešindamiesi okupanto prievartos 
mobilizacijai, žemės kolektyvizacijai, tu r to nusavi
nimui ir deportacijoms į Sibirą. Vakarų demokratijų 
laisvės pažadų apvilti , negaudami jokios išorinės 
paramos, partizanai daugiau dešimtmetį narsiai kovėsi 
su šimteriopai didesniais rusų okupaciniais daliniais . 
Part izanų laisvės kovų nuostoliai žuvusiais yra 
milžiniški — jie sudaro tamsiausią ir kruviniausią 
laikotarpį visoje Lietuvos istorijoje. Ir tik okupacijos 

vyrą Vincą jo gerai gamtos apsaugotoje ir vyrų 
sustiprintoje slėptuvėje. Nunešdavo jiems šviežios 
duonos, sutaisydavo vyrų suplyšusius rūbus, papasako
davo išorinio pasaulio naujienas, ir. vyro palydėta, vis 
laimingai sugrįždavo į namus. 

Tačiau partizanų kovos metas po meto vis stiprėjo 
ir Geležinio Vilko rinktinės vyrų nuostoliai žuvusiais 
kasdien didėjo. Puoselėtos tautos išsilaisvinimo viltys 
iš vergijos buvo palaidotos. Partizanai, vengdami žiau
rių priešo kankinimų, ir kad neišdavus gimines bei 
artimuosius, geriau mirdavo kovodami su ginklu, bet 
nepasiduodavo gyvi. Vinco Kiaunės likimas buvo suriš
tas su jo būrio vyrų likimu. 

Po didžiųjų 1948-jų metų Lietuvos gyventojų depor-
pančius sut raukius i l ietuvių t au ta ateityje įamžins jų tacijų į Sibirą, stambūs rusų kariniai daliniai košė 

Niekas iš prigimties nėra tiek 
geras, kad blogi įpročiai ne
galėtų sugadinti, bet ir nėra 
tokios blogos prigimties, kuri 
p i r m i a u s i a Dievo malone , 
paskum darbu ir patvarumu 
nes iduotų suvaldoma ir 
nugalima. 

Šv. Pranciškus Salezietis 

Visame savo gyvenime aš t ik 
tenai atradau nesavameiliškus 
žmones, kur radau tvirtą reli
ginį gyvenimą, tikėjimo išpaži
nimą; čia toksai charakter is 
turėjo nesikeičiantį pagrindą. 

C h a r a k t e r i s t a i t o b u l a i 
išlavinta valia. 

Novalis 

didvyriškų kovų atminimą. 
Siauri l i te ra tūr in ia i apysakos kompozicijos rėmai 

neleidžia smulkiai plačiau aprašyti tolimesnius jo hero
jaus Vinco Kiaunės veiksmus. Gerai pažindamas Kazlų 
Rūdos miškus ir apylinkių gyventojus, jis su savo 
r inkt inės vyrais trejetą metų narsiai gynė okupanto 
skriaudžiamus. Baudė parsidavėlius. Tėvynės išdavi 
kus. Šelpė vargšus, išdal indamas jiems maistą ir pini 
gus, kurie rusų pyliavomis buvo išplėšti iš ūkininkų. 

Po antrosios rusų okupacijos 1944 metais pietinės Užpelnytos bausmės sus i laukė ir Višakio stribų būrio 
Sūduvos miškuose, kaip Kazlų Rūda, Prienšilis. Žalioji vadas, Vinco K i a u n ė s šeimos išdavikas. Juozas 
ir kituose organizavosi stiprūs lietuvių partizanų Grybauskas. 
būriai , vėliau apsijungę į vieną Tauro vardo apygardą, Vinco žmona Izabelė močiutės Šiaurienės grytelėje 
susidėjusią iš kelerių r inkt in ių ir jungiamųjų dalinių pagimdė puikų berniuką, kurį tėvo ir jo vadovaujamo 
vienoje vadovybėje. Tauro apygardos partizanų laisvės būrio vardu pakrikšti jo Vincu Šarūnu. Kiaunė savo 
kovas yra plačiai aprašęs Juozas Lukša-Daumantas sūnų ir abi moteris, kiek galėdamas, aprūpino pra-
savo dokumentinėje knygoje „Part izanai" , kada jis gyvenimo re ikmenimis ir pinigais, padėdamas juos 
viešėjo Vakaruose. Kazlų Rūdos miškuose veik Skaidrupelio Rūpintojėlio koplytėlės sutartoje vietoje, 
dešimtmetį kovingai veikė apygardos „Geležinio Močiutė su Šarūnėliu, a te idama prie Rūpintojėlio pasi-
Vi lko" r inktinė į kurią įsijungė 1945 metų pavasarį melsti, pasiimdavo ir pal iktas dovanas. Izabelė, eidama 
i mišką pasitraukęs Vincas Kiaunė (jo pavardė fiktyvi, į girią uogauti ar grybaut i , kai kada a t lankydavo ir 

miškus, žudė juose nuo deportacijų pasislėpusius 
žmones, vedė aršias kovas su partizanais. Teroras, 
baimė ir priespauda viešpatavo nualintame krašte. 

Baigėsi šiltos, mėnulio pilnaties nuskaidrintos 
rugpjūčio pabaigos naktys. Izabelė Kiaunienė. susi
rūpinusi dėl vyro likimo, neramių sapnų išvarginta, 
atsikėlė ankst i . Susidėjusi į grybavimo pintinėlę vyrui 
paruoštą maistą, marškinius, švelniai pabučiavo giliai 
miegančio sūnaus veidelį, nuėjo į kamarėlę atsisveikin
ti Šiaurienę. 

— Močiute, einu į Vernašilį pasirinkti pietums 
baravykų: anksti ten jų bus gražiausių. Noriu atlankyti 
ir Vincą. Jo slėptuvė iš ten ne per toliausiai. Rytoj 
Šarūnėliui sueina trys metai amžiaus. Tegul ir tėvas 
pasidžiaugia sūnaus gimtadieniu, pasivaišina su vyrais 
mano iškeptu pyragu. Aš jį taip seniai mačiau... Širdis 
nerami, gal sužeistas kenčia, neduok Dieve, toki 
susišaudymai vyko miške paskutinėmis dienomis... 

(Bus daugiau) 
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MEDAUS 
KOPINĖJIMAS 

Lietuvių Fondo pelno skirstymas 
JUOZAS ŽYGAS 

Iš senų senovės Lietuva gar
sėjo savo medumi. Viduriniais 
amžiais medus ir vaškas užėmė 
labai svarbią vietą užsienio 
prekyboje. Daugiausiai buvo 
kopinėjimas drevėse laukinių 
bičių medus. Vėliau išmoko bi
tes auginti į medžius įkeltuose 
„kelminiuose" aviliuose . Švie
žias medus, ypač liepos žiedų, 
kvepia, tad prie jo taikstydavosi 
lokiai ir visokie niekadėjai. Kad 
būtų lengviau su tais nieka-
dėjais kovoti, bičių augintojai 
susitardavo bendrai dirbti. To
kie buvo vadinami bičiuliais. 
Bičiuliai bendrai avilius saugojo 
ir bendrai medų kopinėjo. Bet 
žmogaus pirštai į save linkę, tad 
pasitaikydavo, kad bekopinė-
jant į savo ąsotį nebičiuliškai, 
vis pilnesnį kaušą įsipildavo. 

Lietuvių Fondas yra irgi kaip 
avilys. Fondo darbuotojai ir na
riai, kaip tos darbščiosios 
bitelės, pluša ir nektaro lašelius 
į avilį neša. Avilys linksmai 
dūzgia ir kvepia medumi. 

Lietuvių Fondas birželio 3 d., 
šeštadienį, Seklyčioje sušaukė 
spaudos konferenciją. Konfe
rencijos tikslas buvo supažin
dinti su pelno skirstymo rezulta
tais. O galutinis tikslas, kad 
spauda savo ruožtu tai pa
garsintų. Apytikriai suskaičia
vau apie 38 dalyvius. Iš jų 
vienas stalas buvo Kristijono 
Donelaičio mokyklos: vadovybė 
ir mokiniai (jaunieji žurnalis
tai). Iš likusiųjų gal beveik treč
dalis ne fondo narių. Tad kam 
daromas pranešimas? Pelno 
skirstymo komisijos pranešimas 
yra fondo , , v e l y k i n ė " (iš
pažintis). Tai svarbiausias fon
do pranešimas metų eigoje. Tai 
visos fondo egzistencijos patei
sinimas ir motyvacija. Todėl jis 
turėtų būti atliktas fondo narių 
suvažiavime, o ne pašaliečių ar 
mokinių tarpe. Jeigu įstatuose 
tai nenumatyta, t a i viskas 
gyvenime keičiasi . Vienas 
re ikalas buvo, k a i fondas 
teturėjo 100,000 dol., ir visai 
kitas reikalas, kai kopiama į 
penktą milijoną. Lietuva 18 m. 
laikotarpiu turėjo keturias kon
stitucijas. 

Fondo nariai, kurie tą „medų" 
sunešė, turi teise žinoti, kaip jis 
yra išdalomas. Vienus projektus 
gal labai stipriai paremtų, o 
kitus gal visai atmestų. Vienaip 
yra apyskaitą paštu gaunant ir 
visai kitaip, kai gali aktyviai 
pasisakyti ir padiskutuoti. 

Kadangi informacinis susirin
kimas vadinosi , , spaudos 
konferencija", tai jį atidarė 
žurn. A. Juodvalkis, LF infor
macijos vadovas. Pirmutinis 
kalbėjo St. Baras, fondo tarybos 
pirm. Jis pasidžiaugė darniu 
darbu ir žadėjo nesustoti ant 
per,Kių milijonų slenksčio. Mari
ja Remienė, fondo valdybos 
pirm., apžvelgė fondo įgaliotinių 
veiklą, dabartiniu metu yra 
daug dėmesio kreipiama, kad 
visose vietovėse būtų fondo 
įgaliotiniai. Jos žodžiais, praei
tyje LB apylinkės rūpinosi ir 
fondo narių telkimu. Dabar to 
nebėra. Lietuvių Bendruomenė, 
kuri labai priklauso nuo LF 
finansinės paramos, neranda 
reikalo į LF darbus įsijungti. 
Daugelis LB darbuotojų net 
nepriklauso LF. Tai, žinoma, 
yra paradoksas. Taip pat dažnai 
fondą kritikuoja tie, kurie net 
nėra jo nariai. Vacį. Kleiza, 
generalinis Lietuvos konsulas, 
pasidžiaugė darnia fondo veikla 
ir jo parama švietimui, jau
nimui, kultūrai ir lietuviškai 
veiklai. Siūlė ir toliau eiti 
pramintu keliu ir „nepamesti 
kelio dėl takelio". 

Toliau buvo pagrindinis pra
nešimas apie pelno paskirs

tymą. Pranešimą padarė Pov. 
Kilius, pelno skirstymo komi
sijos pirm. Šiemet buvo paskirs
tyta 245,130 dol., patenkinant 
tik apie 25% visų prašymų. 

Švietimui paskirta 53,360 dol. 
Stipendijoms (įsk. Vasario 16 

gimnaziją) 58,250 dol. 
Kultūrai 75,900 dol. 
Visuomeniniams reikalams (į 

šią poziciją įeina ir spauda) 
57,620 dol. 

Dr. A. Razma, LF steigėjas, 
padėkojo pelno sk i rs tymo 
komisijai už jų sunkų darbą. 
Paminėjo, kad šiais metais dar
bas buvo ypač sunkus, kadangi 
prašymų buvo beveik keturgu
bai didesnei sumai. Po šio 
pranešimo vyko diskusijos, buvo 
ke l iami k l aus ima i . Buvo 
iškeltas klausimas apie poli
tinės veiklos paramą (klausimą 
kėlė net ne fondo narys). A. 
Juodvalkis atsakė, kad politinei 
veiklai yra kitas fondas, ką tas 
„kitas fondas" veikia? To „kito 
fondo" žmonės mėgsta dalinti 
LF pinigus ir patarimus duoti. 
Tik nevalia į jų fondo pusę 
pažiūrėti. J. Masilionis kalbėjo 
apie fondo paramą švietimui. Jo 
žodžiais, „fondas didėja, bet ne 
parama švietimui". Buvo pa
aiškinta, kad ir Švietimo taryba 
savo pareigų neatliko. Neprista
tė sąrašo, kiek yra mokyklų, 
jose mokinių ir kokia parama 
joms reikalinga. Norint didinti 
paramą, r e ik ia pi lnesnių 
informacijų. J. Širka paminėjo, 
kad skiriamos stipendijos tiems 
studentams, kurie nieko bendro 
su lietuviška veikla neturi, o 
kai ku r i e vos l ie tuviškai 
temoka. Paaiškinta, kad fondas 
negal i visų žinoti , jeigu 
lietuviškos jaunimo organiza
cijos ir mokyklos pristato netei
singus pažymėjimus, tai jau 
blogai. 

A. Juodvalkis iškėlė klau
simą visai kita linkme. Iki 
šiol vis buvo nepasitenkinimai, 
kad per mažai gavo ar visai ne
gavo. Jis iškėlė klausimą, kad, 
jo manymu, buvo per daug 
duota. Reikalas liečia šiuos 
paskyrimus: „Lietuvių dailės 
muziejui Lemonte 5,000. Lie
tuvių meno muziejui Lemonte 
galerijai įrengti 11,000". Buvo 
bandyta paaiškinti, kad čia du 
atskiri projektai. Deja, toks 
atsakymas neįtikino. Rašančio
jo nuomone, čia buvo „duota ir 
dribtelėta". Atrodo, kad čia 
medų jau per daug bičiuliškai 
dalijo. Narių suvažiavimuose 
buvo aiškiai ir gana griežtai 
pasisakyta prieš paveikslų 
pirkimą ar pinigų jiems sky
rimą. Taip pat poroje atvejų 
gana aiškiai matyti „conflict of 
interests". A. Juodvalkis, per 
„Margučio" radiją kalbėdamas, 
tai irgi pastebėjo. Tik jis nurodė, 
kad veikėjai gana plačiai veik
loje dalyvauja, tad ir interesų 
susikryžiavimai gal sunkiai iš
vengiami. Bet, kai aiškiai 
matyti, tai nėra gerai! 

Tačiau, bendrai paėmus, čia 
jokio „k r imina lo" nebuvo. 

CLASSIFIED GUIDE 

Bernardas Brazdžionis su jaunosiomis poezijos mylėtojomis Vilniuje. Nuotr. J. Kojelio 

SOVIETŲ ARMIJOS 
MARŠALAS CHICAGOJE 

Liepos 25 ir 26 dienomis Chi-
cagoje lankėsi Sovietų armijos 
maršalas Sergey Akhromeyev. 
Jis buvo pakviestas ir dalyvavo 
dviejuose National Strategy Fo-
rum organizacijos priėmimuose. 
Pirma jis susitiko Mc Donald 
valgyklos restorane privačiai su 
Strategy Forum organizacijos 
nariais. J is atėjo apsirengęs ci
viliniais rūbais su vertėju ir 
apie 30 minučių kalbėjosi su jį 
sutikusiais asmenimis ir trum
pai pasakė, kad jis lankosi Ame
rikoje pagerinti Sovietų ir Ame
rikos ginkluotųjų jėgų san
tykius. Kai mūsų tarpe, jis sakė, 
nėra didelių prieštaravimų, tad 
nėra reikalo laikyti paslaptis 
apie ginkluotas jėgas. Mes 
ruošiame savo armiją ne puoli
mui, bet tik mūsų krašto saugu
mui. Amerikos Jungtinės Vals
tybės, ruošdamos savo ginkluo
tas jėgas, turėtų taip pat daryti, 
kad nekenktų kito krašto sau
gumui. Čia turi būti abiejų 
kraštų ginkluotųjų jėgų bendra
darbiavimas. Tai yra jo lanky
mosi Amerikoje tikslas. 

Privačiai kalbant vienas Ame
rikos armėnų kilmės amerikie
t is paklausė, kaip numato 
Maskva tvarkyti Armėnijos ir 
Azeiberdžano santykius. Marša
lo nuomone, tos dvi tautos turi 

Niekas pinigų nepaėmė ir „me
daus" į namus neparsinešė. Tik 
kai kurių skirstymo komisijos 
narių ir kalbėjusiųjų bei ra- kalbą. Čia jis plačiau pasisakė 

apie savo lankymosi Ameriko-

gyventi taikoje. Juk pas jus 
Amerikoje taip pat gyvena 
įvairių tautybių žmonės, bet jie 
nesipeša. Tad ir pas mus tai tu
ri būti. Pasinaudojęs tą progą 
užklausiau maršalo, kokia atei
tis laukia Pabaltijo respublikas. 
Paminėjau, kad Amerikoje gy
vena apie vienas milijonas lie
tuvių kilmės amerikiečių ir 
jiems rūpi jų tėvų krašto liki
mas. Maršalas trumpai atsakė, 
kad Lietuvai teikiama pilna 
ekonominė, kultūrinė ir religi
nė laisvė, tik tos respublikos 
pasiliks kaip pilnateisiai nariai 
Sovietų Sąjungos federacijoje. 
Paminėjo taip pat, kad aukš
čiausioje taryboje jis sėdi greta 
lietuvių delegacijos, su kurios 
nariais palaiko draugiškus san
tykius. 

Rytojaus dieną, liepos 26 die
ną, National Strategy Forum 
surengė Midland viešbutyje ofi
cialų priėmimą, kuriame taip 
pat dalyvavo r1 V V Jungtinio 
štabo šefas admi. WilliamJ. 
Crowe, Jr. Priėmime dalyvavo 
daugiau kaip 300 asmenų. Mar
šalas Akhromeyev atvyko pilno
je Sovietų armijos maršalo uni
formoje. Po trumpų priešpiečių 
admirolas J. Crowe, Jr., trum
pu žodžiu pristatė svečiams So
vietų maršalą, pabrėždamas, 
kad jis yra aukštų kvalifikaci
jų kariškis ir yra prezidento M. 
Gorbačiovo asmeniškas patarė
jas kariniais reikalais. 

Maršalas kalbėjo rusiškai, jo 
kalba buvo verčiama į anglų 

šanciųjų nuomones išsiskiria, 
nusta tant pirmenybės eilę. 
Vieni nori daugiau dėmesio 
kreipti gyvajai lietuvybei, o kiti 
į muziejus sudėti. 

Visi fondo darbuotojai yra 
idealistai. Dirba be jokio atlygi
nimo ir dar savo pinigus pri
deda. Bet, būdami žmonės, 
turi žmogiškąsias silpnybes ir 
sentimentus. Praktikai ir realis
tai fondų nesukuria ir jiems ne
dirba. Tik viena yra aišku, kol 
pinigai bus skirstomi, visuomet 
bus nepatenkintųjų. Tad ir pa
baigsiu mūsų konsulo žodžiais: 
„nepamesti kelio dėl takelio" ir 
greičiau užbaigti penktą 
milijoną. 

je tikslus. Pasirodo, jis Ameri
kos kongreso karinių reikalų 
komisijos kvietimu atvyko pla
čiau susipažinti su JAV karinė
mis jėgomis. Prieš kiek laiko 
Amerikos Jungtinio štabo šefas 
admirolas Crowe tais tikslais 
lankėsi Sovietų Sąjungoje. Pa
gerėjus JAV ir Sovietų Sąjungos 

santykiams nėra reikalo laiky
ti paslapčių. Mes dabar galime 
atvirai svarstyti, kaip galime 
sumažinti išlaidas karo reika
lams. Sovietų Sąjunga jau dabar 
mažina savo armiją. Man grįžus 
namo, tikiuosi dar bus galima 
daugiau mažinti išlaidas ka
riuomenei. 

Po maršalo pranešimo buvo iš 
publikos jam duota eilė klausi
mų. Vienas klausė apie Berlyno 
sieną. Į šį klausimą, jis patarė 
kreiptis į Berlyną. Mes negali
me įsakinėti kitiems, ką jie tu
ri daryti, — atsakė maršalas. Ki
tas asmuo paklausė, ar sovietų 
armijos vadovai pritaria Gor
bačiovo persitvarkymo ir viešu
mo politikai. Čia maršalas tvir
tai pasisakė, kad armija yra 
visiškai pritarianti naujoms re
formoms, yra griežtai discipli
nuota. 

Susirinkime dalyvavęs inž. 
Antanas Rudis paklausė marša
lą apie Hitlerio ir Stalino susi
tarimą pasidalinti Europą ir 
Molotovo ir Ribbentropo pasira
šytą protokolą aneksuoti laisvas 
ir demokratines Pabaltijo vals
tybes. Atsakydamas maršalas 
pakartojo oficialią sovietų 
giesmę, esą Europos situacija 
vertė sovietus pasirašyti su
tarimą, kad, atidėjus konfliktą 
ir leisti sovietams pasiruošti 
karui su Vokietija. Apie Pabal
tijo valstybių priklausymą So
vietų Sąjungai yra dvi nuomo
nės. Mes manome, kad jos pa
tenkintos sovietų federacijoje. 

Buvo taip pat pusiau juokais 
iškeltas klausimas, kodėl Gor
bačiovas Amerikos spaudoje 
dažniau ir geriau minimas nei 
Amerikos prezidentas Bush. Jis 
nežino, kodėl, bet pridėjo, kad ir 
Amerikos Kongreso karinių rei
kalų komisijoje jį maloniau 
traktavo, nei pačios Amerikos 
generolus. 

A. B. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the b«st way to save regularly! 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas aastadlanl 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 

Muzika - sveikata - moterų pasaulis • sportas - Itteratūn - kinas • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

•:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

Alliance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avonua, Oak Park, IL 60302 

tol. nr. 848-8980 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
financing. 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kaianauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

Mours: Mon. Tua. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING C H I C A G O L A N D S INCE 1905 

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 Kiijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL 8ACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ava. 
CMcago, IL 80629 

Tol. 438-7878 

LB *ris 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Roal Estate 

°^a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
SeorbaKoi Mayor dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

Sekmadienį, rugpjūčio 6 d . 
nuo 1-4 v . p.p. 

3535 W. 64 St. — „Octagon" namas; 6 
kamb., 1V2 prausyklos pirmame a.; 4 
kamb.. 2 mieg. antram a. šildomas rūsys; 
2 auto mūrinis garažas, šoninis įvažia
vimas; didelis sklypas; nauja šildymo sis
tema, stogas ir elektra; aluminio apdaila. 
Puikiai išlaikytas, švarus; daug priedų. 
Skambinkite dabar, tel. 438-8800. 

No. 510-8818 S. Kodvalo. — Tik pra-
važiuokit, bet netrukdykit! Gražus, mūrinis 
3 mieg. namas, 26 metų; IV2 prausyklos 
pagrind. aukšte; 4 kamb. butas rūsyje; 2 
auto. garažas; centr šaldymas; aluminio 
apdaila Puikus pirkinys. Skambinkite 
dabar! 

Tučia vieta! Reikia kontraktoriaus! 2 tušti 
sklypai po 30 pėdų + gražus 6 mieg. 
namas; ištisas rūsys, 2 auto. garažas. Daug 
galimybių kontraktoriui uždirbt maišą 
pinigų! Skubėkite, 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 ..-ambinkite skubiai — 
dabar. 

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

O** OLSICK & COMPANY 1180 State Street M v*_oi^r\ & ouivir'ArMY UBO State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATE* 

For sale 15 aeres farm N. W. In
diana; 3 aeres irrigated blueberries. 
Well-established U-Pick business; nice 
home and buildings. $159,000. Call 
219-992-3480. 

Žavus „Tudor" stiliaus namas Le
monte! 3 mieg. 3 prausyklos, medžiais 
apaugęs sklypas. Šis namas turi viską, 
plius stovi patogioie vietoje — arti traukinio 
ir parduotuvių. Naujas ..gazebo" vasaros 
vaišėms $167,800. 

Kontraktoriaus svajone Lemonte! 
Atremontuotas mūrinis pastatas M1 zona 
Viduje vieta raštinėms, krautuvei Automo
biliams pastatyti aikštė. At.i I-55. Galimy
bė nupirkt daugiau žemės. $210,000. 

OLSICK 8 CO., REALTORS 
1180 Stata Street 
Lemont, llllnola 80439 
(312) 257-7100 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas ant
rame a., 2 mieg., be baldų prieš švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią. Tik su
augusiems, bet gyvuliukų, 350 dol. į 
mėn. su apšildymu. 

Skambinti 423-4897 

Išnuomojamas 4 didelių kamb., 2 
mieg. butas pirmame aukšte, 43 & 
Maplewood apyl. Naujai išdekoruotas, 
ramus, šviesus. Nerūkantiems. $325 
į mėn. + užstatas. Skambint i 
247-8870. 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. 
butas su uždarais gonkais (porch). 
Labai švarus, arti gero susisieki
mo. Susitarimui skambinti John 
361-1171. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

Dažymas iš lauko ir vidaus; kam
barių remontai ; elektros ir 
vandentiekio taisymas. 
Skambinkite Vytui: 925-5300 

Išnuomojamas mažas 2 kamb. 
_ butukas Marquette Parko apyl. 

Tel. 925-2391 

. L I K T U O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
iąžinir tgai 

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol.. su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 



MUNDELEIN KOLEGIJAI 
3 MIL. DOL. 

Seselių laikomai Mundelein 
kolegijai Chicagoje, rašytoja, 
buvusi ambasadorė, žurnalų lei
dėjo našlė Clare Boothe Luce pa

liko 3 mil. dol. Ji mirė 1987 m. 
Ji pati buvo konvertite j ka
talikybe. Iš viso jos palikimas 
siekė 70 mil. dol. Daugiausia 
skyrė katalikų aukštosioms mo
kykloms, mergaičių švietimui. 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 4 d. 

Laimėjimų stalas „Draugo" gegužinėje. Bilietėlius parduoda Jūratė Griniūtė, Evelyna Oželienė 
ir Agnė Kižienė. 

Nuotr J . Tamulaičio 

LIETUVIŠKOM TEMOM 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Ievos rūbuose lietuvaičių nuo
traukos, spausdinamos vokiš
kuose bulvariniuose dienraš
čiuose! Be abejo, tai persitvar
kymo pasekmės, mėginant šiom 
erotinėm nuotraukom prasi
skverbti į pornografinį Vakarų 
pasaulį ir jame po sportininkų 
ieškoti pašlijusiame ekonomi
niame gyvenime stiprios Vaka
rų pasaulio valiutos. 

Sakau po sportininkų, nes 
paskut in iu metu vokiečių 
sportinės spaudos puslapiai 
mirgėjo tokiom „Russen" pavar
dėm: Sabonio, Marčiulionio, 
Kurtinaičio, Chomičiaus, Ba-
barsko, Kaučiko, Valucko, 
Umaro ir t.t. ir t.t. Jie visi buvo 
„parduoti" Vakarams, pinigus 
persiunčiant Maskvai. Tik 
„Russe" Kurtinaitis buvo kiek 

„pigenis" už kitus, nes vokiečių 
Hagen krepšinio klubas jo persi
kėlimą į Vakarų Vokietiją 
apmokėjo autobusu. 

Tačiau grįžkime prie didelio 
užrašo „Die schoenen Maedchen 
aus Litauen — gražios mergai
tės iš Lietuvos". įdėtos liepos 
8 d. bulvariniame „Bild" dien
raštyje ( jo tiražas 2 mil. 
egzempl.), atspausdinta trijų lie
tuvaičių nuotraukas... Ievos 
rūbuose. Vienoje beveik 17 x 18 
cm dydžio nufotografuota visiš
kai nelietuviškų bruožų pus
nuogė jaunuolė su nedrąsiu 
žvilgsniu, antroje tarp žydinčių 
pievoje gėlių, bet rankomis 
užsidengusi jau kiek „lietuviš
kesnė" gal 18 metų jaunuolė. 
Trečia pati skaudžiausia, rodant 
visiškai nuogą „die litauische 

MOSU KOLONIJOSE 
Hartford, CT 

ESTIJOS AKTYVISTĖ 
HARTFORDO 

JUODOJO KASPINO 
DEMONSTRACIJOJE 

Marju Lauristen, Estijos Po
puliaraus Fronto delegatė ir 
narė Ribbentropo-Molotovo pak
to tyrimų komisijoje, yra pa
kviesta atvykti iš Estijos ir da
lyvauti CT pabaltiečių (ELLA) 
rengiamoje juodojo kaspino de
monstracijoje rugpjūčio 23 d. 
prie CT valstijos kapitoliaus 
Hartforde. 

Marju Lauristen yra labai ak
tyvi kovotoja už Pabaltijo tautų 
teises, dažnai tiesiai ir nebi
jančiai pasakanti į vatą ne
vyniotą tiesą ir Kremliuje. Jos 
pasisakymai dažnai cituojami ir 
didžiojoje Vakarų spaudoje. 

50 metų yra praėję nuo Hit-
lerio-Stalino sandėrio pasi
dalinti Rytų Europą tarpusavy
je. Ši data Lietuvos istorijoje 
liks, kaip juodžiausia diena per 
visas gadynes. Šio pakto besą
lyginis atšaukimas ir jo padary
tų skriaudų atitaisymas nebe
gali būti atidėtas! Vokietijos 
Reicho ir Tarybų Sąjungos vy
riausybių padarytos Pabaltijo 
tautoms skriaudos turi būti 
atitaisytos nedelsiant ir nesi-
dangstant! 

Nors rugpjūčio 23 d. yra dar
bo diena, nors ir gal dar atosto
gų metas, pasistenkime šioje de
monstracijoje gausiai dalyvauti. 
Negalvokime, kad jos svarba čia 
Amerikoje yra abejotino didu
mo. Nepaslaptis, kad jaučiame 
tam tikrą rezervuotumą mums 
opiais klausimais JAV vyriau
sybės sluoksniuose. Girdime 
daug gražių žodžių, bet pasigen
dame tvirto pasisakymo pokal 

biuose ir derybose su sovietais. 
Čia mums labai daug gali pa
dėti spauda, televizija, radijas. 
Praėjusiais metais po sėk
mingos demonstracijos ir po 
daug ir palankių reportažų ir ko
mentarų CT didžiojoje informa
cijoje radome žymiai palankesnę 
atmosferą visose kongresmanų 
- senatorių įstaigose. Čia pa
siekėme net šimtaprocentinio 
rezultato Pabaltijo Laisvės 
dienos (birž. 14) rezoliucijos 
pasirašyme. Ją pasirašė visi CT 
kongreso atstovai ir abudu se
natoriai! Nė vienoje kitoje 
valstijoje to niekad nebuvo 
pasiekta. 

ELLA tikisi, kad ši juodojo 
kaspino liūdesio, bet kartu ir 
pasiryžimo demonstracija, rei
kalaujanti atšaukimo ir pasek
mių atitaisymo, bus paskutinė. 
Yra stiprių vilčių, kad Molo-
tovo-Ribbentropo aktai bus 
paskelbti neturį juridinės ga
lios. Bet kad tai įvyktų, vėl 
reikia visų mūsų prisidėjimo ir 
dalyvavimo. Reikia aktyvios 
energijos ir pastangų, surinkti 
kaip galima daugiau parašų LB 
parengtai peticijai, reikia ir 
dėmesį atkreipiančios pras
mingos ir gausios demonstracijos 
ir Hartforde ir visur kitur. 

Hartfordo ELLA'os rengiama 
demonstracija įvyks rugpjūčio 
23 d., trečiadienį, 12 v. prie CT 
kapitoliaus. Prašome ateiti su 
juodais raiščiais perrištomis 
rankovėmis, plakatais, reika
laujančiais laisvės Lietuvai, 
Pabaltijui, Raudonosios armijos 
ir KGB iškeldinimo iš Pabalti
jo ir pan. Prašome atsinešti 
vėliavėles. Visos organizacijos, 
mokyklos, parapijos prašomos 
paraginti visus dalyvauti. 

J. P. NASVYTIS 

Kindfrau" liepų alėjoje. 
„Sovietinio fotografo Riman

to Dikavičiaus (įdėta ir jo nuo
trauka) erotinės nuotraukos 
primena britą Dovydą Hamil
toną", rašo dienoraštis. Jau 25 
m. šis menininkas ir fotografas 
„dirba" su savo modeliuotojoms 
gamtoje. Jo pirmas fotoalbumas 
10 tūkst. egz. pasirodė 1987 m. 
Tik aukšti valstybės tarnauto
jai buvo jį gavę. Dabar albumas 
ir nuotraukos išstatytos 
Maskvos muziejuje, suteikiant 
maskviečiams progą viešai ste
bėti Lietuvos mergaites. 

Skaudu, nes, kaip minėjau, 
pirmas žingsnis į pornografinių 
filmų pasaulį, kadangi prieš 
gerą pusmetį buvo įdėta 
lenkės „Danutės" nuotrauka, 
pranešant po kelių mėnesių, 
kad ją užangažavo pornografi
nių filmų bendrovė. Kas galėtų 
įspėti šias jaunas lietuvaites, 
prieš joms pastatant tokį neap
galvotą ir pavojingą žingsnį? 

Tas pats dienraštis įdėjo ligoto 
83 m. Šmulio Rodenskio nuo
trauką. Izraelitas buvo žinomas 
iš „The Fidler on the roof' pa
statymų ir 2 tūkst . kartų 
dainuotos „Jeigu aš būčiau 
vieną kartą turtingas"... Pasiro
do, kad Šmulis Rodenskis yra 
gimęs netoli Vilniaus („Bild" 
rašo „Wilno"), 1917 m. atvykęs 
Palestinon, Tel Avive, Jeruzalė
je dirbęs fizinį darbą. Pripuo
lamai užėjęs į teatrą, jis buvo tą 
pačią dieną užangažuotas. Už 
vieno vakaro pasirodymą jis 
gaudavo 400 dol. tačiau iš 
santaupų nieko neliko. Viską 
„sugėrė" ligoninė. Užmirštas jis 
liko Izraelio gyventojų. Vienas 
jo bičiulis pasakė: laidotuvėse 
tikrai pasirodys aukšti pareigū
nai. 

LĖKTUVAIS GAUDO 
SKUBĖTOJUS 

Vietomis aplink Chicagą poli
cijos lėktuvai stebi, ar kas per 
skubiai nevažiuoja. Pastebėję 
laužantį skubos ribą, praneša 
budintiems policininkams, ku
rie skubėtojus sulaiko ir bau
džia. 

KINŲ STUDENTAI 
Kinijos studentai, lanką JAV 

universitetus, savo suvažiavime 
Chicagoje nutarė sudaryti akty
vistų būrius universitetuose ir 
kovoti prieš komunistų prie
spaudą Kinijoj. Jų suvažiavimas 
buvo liepos 28-30 d. 

GUBERNATORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

JAV gubernatorių sąjunga 
Chicagoje Regency viešbutyje 
sušaukusi savo suvažiavimą, su
silaukė prezidento Bush, kuris 
buvo atvykęs liepos 31 d. Guber
natoriai buvo suvažiavę net iš 
tolimų vietų, kaip Alaska. Jų 
svarbus rūpestis, kaip gau
ti keliams ir kitiems didiesiems 
visuomenės reikalams daugiau 
paramos iš federalinio iždo. 

A.tA. 
JOHN M. DITCHMAN 

Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Marąuette Park, 
Chicago. 

Mirė 1989 m. rugpjūčio 3 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Irene Samuolytė, 

dukterys: Joan, Colette Camerano, žentas Tom; sūnūs: John 
A. ir Donald, marti Markie; anūkai: Richard, Diana, Sherri, 
Christina ir John Michael; trys proanūkai; sesuo Josephine 
Butta. 

Priklausė Card. Mundelein Council K of C ir Darius-Gi-
rėnas American Leagion Post #271. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 5 d. nuo 6 iki 9 
v.v. ir sekmadienį, rugpjūčio 6 d. nuo 2 iki 9 v.v. Lack & Sons 
koplyčioje, Palos Funeral Home, 11028 Southvvest Hwy., Palos 
Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 7 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas j St. Michael parapijos bažnyčią 
Orland Park, IL, kurioje 10 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
u i velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnūs, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. 974-4410. 

A.tA. 
PETRONĖLĖ BALSHAITIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Park apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugpjūčio 3 d., 5:43 vai. ryto, sulaukusi 93 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bernice Markus. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 4 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, rugpjūčio 5 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į St. Agnės parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi duktė. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

AGUTĖ BIKNERIENĖ 
Mūsų mylima Mamyte ir Močiutė mirė 1989 m. liepos 15 

d. ir buvo palaidota Bethania kapinėse, Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. H. Dumpiui už religines apei

gas koplyčioje ir kapinėse, Tėviškės parapijos chorui, sol. 
V. Mieliuliui ir muz. A. Kaminskui. 

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui S. C. 
Lack-Lackavičiui už malonų patarnavimą. 

Visiem^ nuoširdus dėkui. 
Biknerių šeima 

Mylimam Tėveliui 

A.tA. 
ALGIMANTUI KLEINAIČIUI 

mirus, mielai sesei DIANAI, jos mamytei ir sesutei 
reiškiame seserišką užuojautą. 

KERNAVĖS tunto skautės 

WeDo 

A.tA. 
ZITA DAMBRAUSKAS 

Gyveno Chicago Heights, IL. 
Mirė 1989 m. rugpjūčio 2 d., 12:30 vai. p.p., sulaukusi 44 

m. amžiaus. 
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Casimir, tėvai Vladas 

ir Aleksandra Šauliai, sūnūs: Alan, Eric, Justin Dambraus
kai; sesuo Laima Morgan, Oxford, Miss.; brolis Algis Šaulys. 

Velionė dirbo kaip kompiuterių analiste Panduit Co., Tin-
ley Park, IL. 

Priklausė Infant Jesus of Prague parapijai. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 4 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Hub Funeral Chapel, 1301 Otto Blvd., Chicago Heights, 
IL. Maldos už velionę koplyčioje — rugpjūčio 4 d. 4 v. p.p. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 5 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Infant Jesus of Prague parapijos 
bažnyčią, Flossmoor Rd. ir Leavett St., Flossmoor, IL., kurio
je 10 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, tėvai, sūnūs, sesuo, brolis ir kiti 
artimieji. 

Laidotuvių direkt. Hub Funera l Chapel Tel 
312-754-2053. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal ifornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

. 

1 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
I ACKAWICZ 

LAIDO :UVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th S tree t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel. 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd . - Tel. 430-5700 

DIGITAL CONVERSION 
vaizdajuosčių IŠ IR į 

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

Parduodame 110-120 video. 
TV ir elektrinius reikmenis 

tf&b (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S HARLEM 
ORLAND PARK. IL 60462 

532-7799 

2321 W. DEVON AVE 
CHICAGO. IL 60659 

312-338-9033 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
Cicero , I l l ino i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 Ave . , C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x Poetas Bernardas Braz
džionis, neseniai grįžęs iš kelio
nės į Lietuvą, kur buvo jautriai 
sutiktas, dalyvaus Lietuvių 
Fronto bičiulių studijų ir poilsio 
savaitėje Dainavoje. Rugpjūčio 
19, šeštadienio vakarą, yra 
ruošiamas poeto Bernardo Braz
džionio poezijos vakaras. Kon
certinėje šio poezijos vakaro 
dalyje dalyvaus ir solistė Daiva 
Markelytė-Dagienė. 

x V i ln i aus u n i v e r s i t e t o 
dainų ir šokių ansamblis kon
certavo Vengrijoje, Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Suomijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje ir kitose vals
tybėse. Spalio 7, 8, 9 d. an
samblis a t l iks programą 
Jaunimo centre Chicagoje. Visi 
kviečiami atsilankyti. Bilietai 
Margučio raštinėje ir Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Aušra Jasai tytė , Birutės 
ir a.a. Jono Jasaičių duktė, 
baigė St. Xavier kolegiją, gau
damas biznio administracijos 
bakalauro diplomą. 

x Bronius Vaškelis nag
rinės Jurgio Savickio kūrybą 
Santaros-Šviesos suvažiavime 
rugsėjo 7-10 d. Tabor Farm, 
Sodus, Mich. 

x Sofija Jelionienė, Darien, 
UI., Genė Rimkus, Western 
Springs, 111., lietuviškų organi
zacijų darbuotojos, lietuviškos 
spaudos rėmėjos, grąžino lai
mėjimų šakneles su 20 dol. au
ka. Labai dėjojame. 

x J o n a s Purtul is , Bronė 
Gruodis, dr. L. Seibutis, V. Po
cius, A. Baziliauskas, O. 
Audėnas, Gražina Musteikis, 
Julius Karsas, Justas Punkns, 
Liucija Hoffman, A. Z. Styga, 
Balys Graužinis, Jadvyga Me-
jeris, V. Kuzavinienė, A. Rimas. 
A. Stančius, Adelė Ruse, A. 
Šimonis, P. Janulaitis, Romas 
Masilionis, Albert Kanaitis, 
Alfonsas Patamsis, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Jonas Vasaris, Dale Mur-
ray, B. Brizgys, Julius Kazėnas, 
Andrius Vaitkus, M. Ulėnas, V. 
Valukas, B. Vascega, Stasys 
Balys, Elena Baublys. Jūratė B. 
Medziak, N. K. Pupius. J. 
Jarašius, V. Ardickas, Alex 
Dvariškis. Visiems tariame nuo
širdų ačiū. 

x Liet. Tauragės klubas 
rengia gegužinę š.m. rugpjūčio 
6 d. 12 vai. Šaulių namuose. 
Veiks virtuvė, baras ir dovanų 
paskirstymas. Gros K. Rama
nausko orkestras. Kviečia 
Klubo valdyba. 

(sk) 

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

(sk) 
' x Greit parduodu vieuos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x Vaistinė, 71 ir Rockwell, 

ieško lietuviškai ir angliškai 
kalbančio-čios farmacisto-ės 
dirbti dalinį laiką ir būti atsa
kingam už farmaceutinių vais
tų skyrių. Kreiptis angliškai į 
Ruth Barba ro 737-2450 arba 
767-0309. 

(sk) 

x „Draugo" metinis banke
tas ir 80 metų gyvavimo su
kakties minėjimas bus Martini-
que restorano pokylių salėje 
rugsėjo 24 d., sekmadienį. Jau 
dabar galima įsigyti stalų rezer
vacijas pas „Draugo" renginių 
komiteto narius ū* Vaznelių par
duotuvėje. 

x Mokytojų studijų savaitė 
pradedama ateinantį pirma
dienį Dainavos stovyklavietėje. 
Į ją kviečiami tėvai, kurie yra 
susidomėję savo vaikų auklė
jimu, kviečiamas ir jaunimas, 
kuris yra būsimo lietuvių gyve
nimo viltis. Studijų savaitėje 
bus daug paskaitų, taip pat 
praktiško mokymo pamokų ir 
nemokantiems lietuvių kalbos 
pamokos. 

x Kanados lietuviai prašo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvius padėti jiems ypač 
mažosiose gyvenvietėse, minint 
sukaktis, šventes ir lietuvių su
buvimus, paremti savo daly
vavimu bent iš artimųjų gyven
viečių. Londono lietuvių Šiluvos 
Marijos parapijos sidabriniame 
minėjime kviečia dalyvauti. 

x E m a n u e l i s Z i n g e r i s 
skambino iš New Yorko, kad jo 
mintys Clevelando pasikal
bėjime buvo iškreiptos. Jis yra 
žydų tautybės, bet Persi
tvarkymo sąjūdžio narys, todėl 
apgailestauja korespondentės 
neapdairumą. Jis pažadėjo pa
rašyti laišką. 

x L i t h u a n i a n L e g a t i o n , 
Washington, D .C , Eugene 
Vilkas, Valencia, Cal., Paul 
Naujokas, Chicago. 111-, V. Lum-
bis, Garson, Ont., Kanada, A. 
Masionis, Fair Lawn, N.J., kiek
vienas atsiuntė po 20 dol. aukų 
ir kartu grąžino laimėjimų šak
neles. Labai dėkojame. 

x Ritonė Rudaitienė, Oak 
Lawn, 111., Liucija Hoffmanienė, 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge" 
ir gegužinės proga paaukojo po 
20 dol. Labai dėkojame. 

x Albinas Kurkulis, Whea-
ton, 111., S. Kiršinąs, Toronto, 
Kanada, Adeline Anysas, Coch-
rane, Alberta, Kanada, Elena 
Žebrauskas Rhinelander, Wis., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Labai dėkojame. 

x Juozas Žvynys, St. Peters-
burg Beach, Fla., grąžino laimė
jimų šakneles, pridėjo 20 dol. 
auką su prierašu: „Linkiu būti 
visuomet našiems aktualiomis 
žiniomis". Ačiū už auką ir gerus 
linkėjimus. 

x Muz. Antanas Skridulis , 
Daytona Beach, Fla., P. Bal-
tuonis, LaSalle, Qbc, Kanada, 
Vladas Paalksnis, Getrude Vai
čiulis, Oak Lawn, 111., P. Skrups-
kas, Toronto, Kanada, J. Nausė
da, Lemont, 111., Kęstutis Pluš-
konis, Huntington Valley, Pa., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
12 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Kun. Antanas Žvinklys, 
Hillsboro, Wis., Jonas Skla-
daitis, Philadelphia, Pa., Ignas 
Bandžiulis, Los Angeles, Cal., 
K. Staponkus, St. Petersburg, 
Fla., G. Ivaškienė, Monroe, Ct., 
Ona Gustienė, Los Angles, Cal., 
atsiuntė po 12 dol. aukų ir grą
žino laimėjimų šakneles. Labai 
dėkojame. 

x O'Brien Family Realty, 
3430 W. 63rd St., Chicago, 111., 
Ona Gustienė, Los Angeles, 
Cal., Milton Stark, Santa Moni
ca, Cal., V. Andriulis, Geneva, 
111., A. Sinkevičius, Melrose 
park, 111., atsiuntė po 12 dol. au
kų ir grąžino laimėjimų šakne
les. Labai dėkojame. 

x Dr. ir Mrs. Thomas J . 
Q u i n n , Orland Park, 111., 
Adolph Baliūnas, Chicago, 111., 
B. Šimkienė, Santa Monica, 
Cal., atsiuntė po 12 dol. aukų ir 
grąžino laimėjimų šakneles. La
bai dėkojame. 

x Dr. A. Domanskis, Palos 
Park, 111., dr. Birutė Žilinskienė, 
Springfield, 111, grąžino laimėji
mų Šakneles, pridėjo po 20 dol. 
auka ir palinkėjo geros sėkmės. 
Nuoširdus ačiū. 

Lietuvos Vyčių 5 kuopos „Draugui" padovanotas Paskutinės Vakarienės paveikslas su čekiu 1111 
doleriu- Abi dovanas įteikia adv. Konnie Savickus. Iš kairės: Kathy Leppe iš 24 kuopos, prel. Juozas 
Prunskis, „Draugo" administratorius kun. Petras Cibulskis, aukotojas adv. Konnie Savickus ir 
Loretta Šimonis. N u o t r _ J # T a m u l a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
IŠTIESKIME RANKĄ IR 

LIETUVIUI 
MOKSLININKUI 

x Jonas Dapkus, Jonas Sa-
maitis, Petronėlė Mosgeris, J. 
Poražinskas, Z. Samuolis, Domi-
nikas Matonis, Vladas Račkus, 
Juozas Raškys, J. Valaitis, 
Juozas Paplauskas, Josephine 
Dziubinskas, J. Skudzinskas, 
Ona Balčiūnas su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė po 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Marija Alkevičienė, An 
tanas Pestenis, Stasys Matutis, 
A. Baleišis, Helen Leketas, 
Karolis Avižienis, dr. R. Sidrys, 
P. Vilkaitis, Jonas Abraitis, L. 
Bichnevičius, St. Jazbutis, V. 
Urbonas, J. Vaitkus, Elena 
Okas, V. Rozevičius, Ona Sirgė-
dienė, pratęsė prenumeratą ir 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x ALTS Cbicagos skyriaus 
gegužinė įvyks š.m. rugpjūčio 6 
d., sekmadienį, 1 v. p.p. Ateiti
ninkų namų ąžuolyne, Lemon-
te. Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvautHr malo
niai praleisti šią sekmadienio 
popietę. 

(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 K o s t a s P r i e l g a u s k a s , 
Anelė Dulkis, K. Kulys, J. Ma
tusevič ius , K. Beiga, L. 
Maska l iūnas , Maria Kar-
dauskaitė, St. Naikauskas, P. 
Vaitaitis, Marija Laurinavičius, 
Juozas Kozeris, Agota Šuopys 
atsiuntė po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių, kartu 
pratęsė ir prenumeratą 1989 
metams. Labai dėkojame. 

x Po 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Kazimieras Jakštas , 
Petras Simanauskas, Eugenia 
Saka las , A. Vasonis, M. 
Karaska. Monika Povilaitis, 
Jonas Krivis, V. Lekeckas. J. A. 
Grina , kun. V. Aleksonis, 
Liudas Dovydėnas, Pranas Si
dzikauskas. I. Whittemore, J. 
Bartkus, I. Kazlauskas, Petras 
Maldeikis, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Mėlynės! Patiems prisisky-
nus tik 60 centų svaras. Važiuo
ti Interstate 94 iki Michigan 12 
išvažiavimo <Sawyer Rd.), sukti 
kairėn, važiuot M mylios 
Sawyer Rd.; už pirmo „Stop" 
ženklo (California Rd.), 5-ta 
sodyba dešinėje. (Bus parašas). 
A tda ra tik savaitgaliais. Par 
vežame mėlynių ir į Chicaga iš 
anks to susi tarus . Tel . 
312-776-2036. 

(sk) 

x Video, stereo. siuvimo 
m a š i n a s ir v a i s t u s siun 
čiame j Lietuva. Prekes prista
tome per UPS į kitus JAV mies
tus. Sudaromi iškvietimai, 
siunčiame kargo. R o m a s -
Pukstys/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 Ieškoma moteris prižiū
rėti mergytę ir berniuką Glen 
Ellyn apylinkėje. Laikas ir alga 
pagal susitarimą. Kreiptis: die
nos metu 597-7843, po 3 v. p.p. 
858-6438. 

(sk.) 
x Kargo visą laiką siunčia

me į Vilnių arba j Maskva pra
neša Romas Pūkštys . Trans-
pak , 2655 W. 69th StM Chica
go, IL 60629, 1-312-436-7772. 

(sk) 

Čia nebandysiu aiškinti, kad 
turėtumėme finansiškai remti 
savus akademikus. Reikalas 
eina ne apie tai, bet apie mūsų 
akademikus, kurie gyvena ir 
veikia Lietuvoje. Neseniai 
Amerikoje lankėsi Vaišnora, 
Lietuvos Laisvės lygos veikėjas, 
kuris pasakė, kad reikia remti 
ne tik Armoniką, bet ir mūsų 
mokslo žmones. Akademikai va
dovauja Persitvarkymo Sąjū
džiui. Iš jų eilių pasigirdo gar
sesni savo teisių reikalavimai. 
Niekas nebando neigti mūsų 
liaudies meno kolektyvų 
reikšmės, bet Lietuvos nei eko
nominis, nei politinis savi
stovumas nebus pasiektas vien 
skudučiais. Nuo ateinančių 
metų pradžios, Lietuva gauna 
dalinį ekonominį savistovumą. 
Reikės ne tik demonstruoti, pla
nuoti, bet ir dirbti. Dirbti našiai 
ir protingai, kad matytųsi dar
bo rezultatai. Tam pasiekti bus 
reikalingi inžinieriai, kompiu
terių specialistai, ekonomistai, 
rinkos ir produkcijos analizuo
tojai ir daugelio kitų sričių žino
vai. Lietuva beveik neturi natū
ralių gamtos turtų, tad reikia 
gerai gaminti, kad būtų galima 
žaliavas pirkti. Taip pat reikia 
pažinti pasaulį ir jo reika
lavimus. 

Jeigu mūsų menininkai ir 
sportininkai turi sąlygas 
plačiau pavažinėti, tai daugelis 
technologų vakarų pasaulio 
beveik nėra matę. Dabar susi
daro sąlygos ir jiems atvyk
ti. Šeštasis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, kuris rengiamas 
lapkričio mėn. 22-26 d. Chicago
je, praveria ir l ietuviams 
mokslininkams langą į vakarų 
pasaulį, kas iki šiolei jiems buvo 
neleidžiama. Tolimesni kon
taktai duos jiems galimybę 
prasiskverbti pro sovietinius 
žinių filtrus ir jų kontroliuo
jamus, ir interpretuojamus 
žinių šaltinius. Vienas iŠ tokių 
labai aktualių projektų yra 
atlietuvinimas kompiuterių 
technologinės kalbos, ir kompiu
terių panaudojimas lietuvių 
kalba techniniais, biznio ir rašt
vedybos reikalais. Čia yra labai 
svarbus klausimas, kadangi 
okupantas norėjo, kad lietuvių 
kalba tebūtų tik virtuvinė. Ben
drai techninė terminija yra la
bai opus ir skubiai tvarkytinas 
klausimas. Reikia manyti, kad 
simpoziumo proga ir šis reikalas 
pajudės teigiama linkme. 

Atvyksta didelis būrys 
svečių, kuriuos mes turime su 
lietuvišku nuoširdumu priimti. 
Yra pakeistos taisyklės vyks
tantiems iš Lietuvos į vakarus. 
Dabar už rublius tegauna 
bilietą, tik iki New Yorko. O 
nuo ten jau tenka rengėjams 
pasirūpinti ir apmokėti. Taip 

pat reikia pasirūpinti ir jų drau
dimais. Lietuviška visuomenė, 
ir ypač mūsų akademikai, yra 
raginami į simpoziumo finansa
vimą ir jo sėkmingumą aktyviai 
įsijungti. Visais simpoziumo 
reikalais prašomi rašyti, šiuo 
adresu: L. Maskaliūnas, 6 
Brook Lane, Palos Park, IL 
60464. Tel. 361-5128. 

J. Ž. 

nas Brašis, Jonas Eigelis, Zig
mas Jonynas, Ona Kavaliūnie-
nė, Leonas Nekus, Teresė Mil-
dažienė ir Ona Pulkauninkienė, 
ilgesnį laiką buvusi pirmininkė. 
Ji dirbo sumaniai ir energingai, 
pati gana daug aukodama. 

mas iš jų Balfo veiklos įvertini
mą. Tai paliudija ir praėjusių 
metų Balfo rudens aukų vajus 
— surinkta 2462 doleriai. Auko
jo 42 šeimos bei pavieniai asme
nys. Valdybos vicepirmininkė 
yra Rūta Arbienė, kuri tęsia 

/darbą savo tėvo Petro Anūžio, 
žinomo Balfo veikėjo, sulauku
sio 92 metų amžiaus, pasitrau
kusio iš visuomeninės veiklos. 
Valdybos iždininkas yra Jonas 
Kavaliūnas, sekretorius Vyt. 
Kasniūnas. 

Švenčiant Balfo Beverly 
Shores skyriaus 30 m. sukaktį 
rugpjūčio 13 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. gražiame Pocių ąžuoly
ne rengiama rugpjūčio vasaros 
gegužinė. Džiugu, kad valdybai 
pažadėjo talką visa Beverly 
Shores lietuvių kolonija, visi 
balfininkai, o taip pat ir gre
timose kolonijose gyveną balfi-
ninkai. Daug kas pasižadėjo 
atvykti, o taip pat tikimasi, kad 
į šventę-gegužinę atvažiuos visi 
balfininkai iš buvusių Gary ir 
East Chicagos skyrių, Balfo 
rėmėjai iš Harbert, Union Pier, 
Lakeside, New Buffalo, taip pat 
iš Chicagos ir Beverly Shores 
skyriaus buvę steigėjai. 

Balfas per 45 metus šelpęs lie
tuvius pogrindžio veikėjus-disi-
dentus, politinius kalinius, Si
biro tremtinius, Lenkijos lie
tuvius, dabar tiesiogiai susirišęs 
su Lietuvos Tremtinių klubu, 
kuriam šiuo metu priklauso 

BALFO BEVERLY SHORES 
SKYRIUS ŠVENČIA 30 

METŲ SUKAKTĮ 

Šie metai — Balfo veiklos 45 
jubiliejiniai metai. 1944 metais 
įsteigtas Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos fondas, per gana 
trumpą laiką po keliolikos mė
nesių turėjo apie 150 skyrių. Tai 
svari Amerikos lietuvių meilė 
Lietuvai, kuri buvo okupuota 
nuo 1940 m., pasikeičiant ko
munistams, naciams ir vėl ko
munistams. Daug žmonių ištiko 
skurdas ir vargas, daug kentė
jo kalėjimuose, Sibire. 

Steigiant Balfo skyrius, neat
siliko ir Indianos valstijos lietu
viai. Gary skyrių 1945 m. pra
džioje suorganizavo kun. Juozas 
Matis, o East Chicagos — Stepo
nas Karvelis, kuris, sulaukęs ir 
80 m., Balfo reikalais sirgte 
serga ir jį nuoširdžiai remia. Di
rektoriui Kostui Bružui rūpi
nantis ir paraginus, inž. Euge
nijui Bartkui pritarus ir pade
dant, Balfo Beverly Shores 
skyrius buvo įsteigtas 1969 m. 
vasario 23 d. Į pirmąją valdybą 
ir revizijos komisiją buvo išrink
ti Danguolė Bartkuvienė, Anta-

Bernardas Brazdžionis su dukra Saule, dukraite Dalyte ir žmona Aldona 
Kryžių kalne, dešinėje — jų pastatytas kryžius kaip padėka Dievui. 

Nuotr. J . Kojelio 

Šiuo metu Balfo Beverly 
Shores skyriaus pirmininku yra 
žinomas visuomenininkas inž. 
Kazimieras Pocius, dirbąs Bal-
fe 39 metus. Buvęs eilės organi
zacijų pirmininkas, valdybų na
rys, žinomas spaudos rėmėjas ir 
buvęs „Vilties" spaudos draugi
jos pirmininkas, visa energija ir 
idealizmu, atsidavęs dirba Bal-
fe. J is yra didelio takto, toleran-
tas žodžiuose ir veikloje, dirb
damas ir gausiai Balfui aukoda
mas, praveda rudens vajus. Jis 
vienas aplanko plačiai išsisklai
džiusius aukotojus, susilaukda-

130,000 narių, dar labiau išplė
tė šalpos darbą. Gražu ir kilnu, 
kas remia savo giminaičius, bet 
šimtai tūkstančių neturi gimi
nių Amerikoje. Gražu, kai kiek
viena organizacija dirba ir 
vykdo savo planus ir netrukdo 
Bendrajam Amerikos Lietuvių 
šalpos fondui. Jei jis buvo 
„bendras" 45 metų veikloje, 
puoškime ir toliau vienybės 
vainiku. 

Pocių ąžuolynas — šimtame
čiai ąžuolai — lyg simbolinė 
Balfo vienybės vasaros stovyk
la. Šimtais suvažiavę, „Lietuva 
brangi..." dainą išdainavę, va
liavimais paminėsime Bever-
ley Shores skyriaus 30 metų 
jubiliejinę šventę. 

Rugpjūčio 13 d., visi būkime 
balfininkais. 12 vai. p.p. Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje pa
simelsime už mirusius ir gyvus 
balfininkus — šv. Mišių auką 
paaukosime. 

V y t Kas. 

PINGA SAVAITGAUŲ 
SKRIDIMAI 

Continental, United, Ameri
can lėktuvų linijos atpigina sa
vaitgalių skridimus. 

GAISRAS BAŽNYČIOJE 

Šv. Sebastiono katal ikų 
bažnyčia, medinė, 102 m. 
senumo, smarkiai sužalota gais
ro. Gesinti subėgo portorikie 
čiai, Pietų Amerikos kilimo 
gyventojai bei lenkai, kuriems 
bažnyčia tarnavo. 

.Advokatas Jonas GibaitU 
'. 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. 

Inž Kazimieras Pocius, Balfo Beverly Shores skyriaus ilgametis pirmininkas. 




