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Septynių nutarimai — 
ištraukos iš komunikato 

Londone
Didelis dėmesys Jungtinėms Tautoms

Londonas. Liepos 17 d. — 
Reuterio žinių agentūra prane
ša ką nutarė 7 valstybių vadai 
savo konferencijoje ir išleido 
politini komunikatą, kurio iš
traukas tuoj paskelbė.

Kai baigėsi keturių dešimt
mečių Rytų-Vakarų nesantaika, 
rašoma jų komunikate, tai tarp
tautinė bendruomenė dabar 
privalo grįsti savo bend
radarbiavimą nauja dvasia 
ne tik Vidurio Rytuose, bet ir 
visur kur tik gresia pavojai bei 
grasina konfliktai...

Jie mano, kad šiuo metu yra 
palankios sąlygos Jungtinėms 
Tautoms išpildyti savo pažadą, 
kurį įsivaizdavo šios organi
zacijos steigėjai. Jungtinės 
Tautos privalo turėti centrinę 
rolę tarptautinės tvarkos 
išlaikyme. Jie pasižada išlaikyti 
Jungtines tautas stiprias, dar 
daugiau efektyvesnes ir galin
gesnes, negu iki šiol, kurios 
saugotų žmogiškąsias teises, 
išlaikytų taiką ir saugumą 
visiems ir atremtų agresiją. Jie 
pasisako už diplomatines prie
mones, jog būtų išvengta atei
tyje konfliktų ir įspėja busi
muosius agresorius, kad jie 
turės atsakyti už savo veiks
mus. Jungtinės Tautos, kaip 
taikos saugotojos, bus visados 
stiprinamos. Pastebima, jog 
Irake vyksta smurto priespauda 
ir čia reikalinga vėl išskirtina 
veikla ir ragina Jungtines Tau
tas būti pasiruošusias panašiai 
akcijai, kuri neseniai buvo 
vykdoma, jei to reikalaus situ
acija.

Irako sankcijos
Irako klausimu pasisakyta, 

kad ir toliau bus laikomasi 
sankcijų prieš Iraką, kol bus 
įgyvendintos visos Saugumo 
tarybos rezoliucijos ir kol bus 
Irako ir jo kaimyninių kraštų 
žmonėms pavojus gyventi taiko
je. Irako žmonės privalo turėti 
galimybę pasirinkti savo vy
riausybę viešai ir demokratiš
kai. Taip pat laukia rinkimų 
Kuwaite ir ragina atstatyti 
žmonių teises visiems krašto gy
ventojams.

Vidurio Rytų taika
Susirinkę 7 vadai pasisakė už 

taiką tarp Izraelio ir arabų

Antroji delegacija 
Vilniuje

Vilnius. — Praėjusią savaitę 
buvo atvykusi Vokietijos 
Bundestago 7 asmenų delegaci
ja, kuriai vadovavo Krikščionių 
demokratų frakcijos vadovas 
Wolfgang von Stetten. Jie at
vyko per Maskvą ir čia susitiko 
su Lietuvos atstovu Egidijumi 
Bičkausku ir min. pirm. G. 
Vagnoriumi, kuris tuo metu 
buvo Maskvoje atvykęs į Rusi
jos prez. Jelcino iškilmes. 
Vilniuje jie vizitavo Lietuvos 
Parlamentą ir jų vadovas sesi
joje tarė žodį, o vėliau jie turėjo 
pasitarimus su įvairių partijų 
vadais. Liepos 11 d. vakare juos 
priėmė prez. Vytautas Lands
bergis, kuris tą dieną grįžo iš 
Prancūzijos. Tai buvo antroji I 
Bundestago delegacija šią 
vasarą ir tai reiškia didėjantį 
bendradarbiavimą tarp abiejų 
parlamentų, pranešė „Laisvo
sios Europos” radijas. 

kraštų, įskaitant kartu ir pales
tiniečius. Ta taika turi būti 
pagrįsta Jungtinių Tautų 242 
ir 338 rezoliucijomis. Jie pritarė 
pradėtai Amerikos iniciatyvai 
sukviesti taikos konferenciją 
Vidurio Rytų regione, kurios 
metu būtų išspręsti visi ginčai. 
Todėl arabų boikotas turi būti 
sulaikytas ir Izraelio naujų 
pastatų statymas užimtose 
žemėse taip pat sulaikytas.

Pasikeitimai Europoje
Septyni parodė didelį prita

rimą Rytų ir Centro Europos 
kraštų demokratiniam procesui 
ir pasižadėjo padėti jų refor
moms. Pasidžiaugė Albanijos 
reformomis. Labai stipriai 
pasisakė už pagrindinių 
reformų įgyvendinimą Sovietų 
Sąjungoje. Jie mano, jog naujas 
mąstymas Sovietų užsienio po
litikoje, kuris labai sumažino 
Rytų-Vakarų įtampą, turi būti 
išplėstas globaliniu mastu. Mes 
tikime, jog ta naujoji dvasia 
tarptautiniame bendradar
biavime turi aprėpti Aziją ir 
Europą, rašo komunikatas.

Gi Jugoslavijos žmonės patys 
turi nuspręsti savo likimą. Šiuo 
metu įvykiai ten kelia didelį 
susirūpinimą. Mes prašome 
susilaikyti nuo smurto veiksmų, 
karius sugrįžti į kareivines ir 
įvesti nuolatines paliaubas... 
Mes sveikiname Europos Bend
ruomenės pastangas išspręsti 
Jugoslavijos krizę, sako savo 
komunikate tie septyni vadai.

Afrika ir pagrobtieji
Taip pat buvo maloniai priim

tas Pietų Afrikos aparteido 
panaikinimas, kad ten pagerin
ta visa situacija ir priimta nau
ja konstitucija, kur nebus 
rasinių skirtumų ir užtikrintas 
demokratinis valdymasis.

Jie kreipėsi į tuos, kurie laiko 
pagrobtuosius, kad tuoj būtų 
paleisti į laisvę ir pasmerkė bet 
kokios formos terorizmą.

Reuterio žinių agentūra, per
duodama septynių vadų ko
munikato ištraukas iš Londono, 
nepaminėjo Pabaltijo respub
likų, už kurių nepriklausomybę 
jau anksčiau buvo pasisakę, kad 
derybų būdu Sovietų Sąjunga ir 
Pabaltijo žmonių išrinktos de
mokratiškos vyriausybės iš
spręstų taikiai tuos klausimus.

Taline įvyko 
sprogimas

Talinas. — Vienas žmogus 
buvo sužeistas ir pastatas 
sužalotas, kai liepos 9-sios naktį 
įvyko sprogimas Taline, pranešė 
Estijos Užsienio reikalų minis
terijos spaudos atstovas Tiit 
Pruuli. Tuo metu du vyrai buvo 
pastato viduje, kai tame name, 
kuris priklauso Estijos Liaudies 
fronto organizacįjai, kuri turi 
tautoje pasitikėjimą, sprogo 
granata. Ši žinia buvo pranešta 
ir per Rusijos radiją, pastebint, 
kad ir vėl Pabaltijo kraštuose 
kartojasi sprogimai ir užpuldi
nėjimai. Taip pat buvo pranešta, 
jog rusų apgyventoje Narvos sri
tyje vietinė vyriausybė atšaukė 
savo sargybinius nuo pasienio 
postų ir į jų vietas paskyrė rusų 
policininkus, kad jie kontro
liuotų žmonių perėjimus per 
sieną.

Simbolizuodami naują rolę, kurią jie pratęsia Maskvai, industrinių 
didžiųjų valstybių vadai pozuoja su prez. M. Gorbačiovu prieš visą pasaulį 
Londone. Pirmoje eilėje iš kairės matyti JAV prez. George Bush, Sovietų 
Sąjungos prez. Michailas Gorbačiovas, Britanijos min. pirm. John Ma- 
jor, Prancūzijos prez. Francois Mitterrand, Vokietijos kancleris Helmut

Kohl. Antroje eilėje iš kairės — Europos Bendruomenės prez. Jaųues 
Delors, Italijos min. pirm. Giulio Andreotti, Kanados min. pirm. Brian 
Mulroney, Japonijos min. pirm. Toshiki Kaifu ir Europos Bendruomenės 
valstybių šio mėnesio pirmininkas Olandijos min. pirm. Ruud Lubbers.

Pasiektas susitarimas sumažinti 
branduolinius ginklus

Prez. Bushas vyksta į Maskvą pas Gorbačiovą
Londonas. Liepos 17 d. — Po 

devynių metų derybų, kurių 
metu vyriausybėje buvo du JAV 
prezidentai ir keturi Sovietų 
Sąjungos vadai, pagaliau Wa- 
shingtonas ir Maskva susitarė 
pasirašyti pirmąją pasaulyje 
ilgųjų distancijų ginklų suma
žinimo sutartį.

Trečiadienį prez. Bushui 
truko tik dvi minutes nuspręsti, 
kad užbaigtų šį klausimą ir 
padarytų planus kelionei į 
Maskvą susitikti su prez. 
Gorbačiovu. Bushas, Valstybės 
sekretorius Bakeris ir Saugumo 
tarybos viršininkas B. Scowcrofl 
savo ambasadoriaus namuose ap
tarė paskutinius Sovietų pasiū
lymus. Bakeris pranešė apie 
savo ką tik įvykusį pokalbį su 
Sovietų Užsienio min. A. 
Bessmertnykų, prez. Bushui 
klausant, kai po to tuoj savo 
sutikimą davė ir griežtų pažiūrų 
nusiginklavimo klausimais 
Saugumo tarybos viršininkas B. 
Scovvcroft. Ir tada prez. Bushas 
tarė savo paskutinį žodį, jog 
sutinka su Sovietų pasiūlymais 
ir derybos yra pabaigtos.

Slaptas pokalbis
Vėliau Bushas, pakvietęs Gor

bačiovą priešpiečiam, nuėjo su 
juo į atskirą kambarį. Kai baigė 
pokalbį, paspaudė vienas kitam 
rankas ir tuo buvo patvirtintas 
vienas svarbiausių istorijoje 
nusiginklavimo susitarimų — 
sumažinti abiejų pusių bran
duolinius ginklus 30%. Tai 
vienas svarbiausių įvykių mūsų 
laikais, pasakė Gorbačiovas. 
Dabar, kai START (Strateginių 
ginklų sumažinimo sutartis) 
derybos baigtos, prez. Bushas 
liepos 30 ir 31 dienomis bus 
Maskvoje jos pasirašymui.

Gorbačiovui buvo pavesta 
padaryti pranešimą. Abu prezi
dentai bendroje spaudos 
konferencijoje stovėjo kartu, kai 
buvo pasakyta, jog jie davė 
įsakymą savo delegacijoms 

Genevoje pervesti visa tai į 
legalią kalbą ir kad vis nukelta 
viršūnių konferencija tikrai 
įvyks. Norėdami išvengti nepa
lankių komentarų, Bushas ir 
Bakeris atsisakė pasakyti kokie 
kompromisai buvo padaryti pas
kutinę minutę.

Šis susitarimas baigia erą, 
kurios metu ginklų kontrolės 

Kada septynių klube 
bus astuoni

Londonas. Liepos 17 d. — Čia darbiu nariu, Vakarų ekspertai
septynios industrinės demo
kratinės valstybės pažadėjo 
Sovietų Sąjungai didelę paramą 
savo technikų patarimais, bet 
be pinigų pereinant jai į 
vakarietišką verslo ekonomiją.

Kapitalistinių valstybių vadai 
taip pat pakvietė Sovietus tap
ti nariu bendradarbiu Tarptau
tiniame pinigų fonde ir Pasau
liniame banke ir pranešė, jog jie 
ir jų finansų ministeriai regu
liariai lankysis Maskvoje, kad 
padėtų ekonominiuose klausi
muose. Keturias valandas už
trukusiame Gorbačiovo apklau
sinėjime, dėl jo atsivežto plano, 
septyni vadai pranešė savo šešis 
punktus, pagal kuriuos galėtų 
padėti Sovietų Sąjungai pereiti 
į verslo pramonę, įskaitant ir jų 
naftos atstatymą bei pertvar
kant jų industriją iš karinio po
būdžio į civilinę pramoninę in
dustriją.

Daug klausimų
Be to, septyni vadovai vienin

gai pasisakė, jog šiuo metu te
galima tik techninė parama, 
kadangi dabartinė Sovietų eko
nomija yra tokioje padėtyje, jog 
negalima rizikuoti finansais, 
kurių pražuvimas garantuotas, 
kaip panašiai pasakė Japonijos 
ministeris pirmininkas Toshiki 
Kaifu. Būnant sovietams bendra 

klausimas buvo esminiu reikalu 
Amerikos-Sovietų santykiuose, 
rašo savo pranešime Reuterio 
žinių agentūra Londone.

Amerikos tolimųjų distancijų 
branduolinių raketų arsenalas 
bus sumažintas nuo maždaug 
12,000 iki 9,000, o Sovietų 
Sąjungos nuo maždaug 11,000 
iki 7,000.

galės sovietams padėti suorga
nizuoti modernią bankų siste
mą, privačias įmones ir sulai
kyti infliaciją. Britų min. pirm. 
J. Major papasakojo spaudai, jog 
Gorbačiovui buvo pateikta 
daug klausimų, įskai
tant privatizacijos, nuosavybės 
teises, kainų kontrolę, pinigų 
reikalus ir daug visokių kitų 
svarbių dabartinei situacijai 
klausimų. Nebuvę apsilenkta ir 
su politinio pobūdžio klausi
mais.

Prieangyje į klubą
Britanijos min. pirm., kuris 

buvo septynių didžiųjų konfe
rencijos šeimininku, pasakė, jog 
ryšiai su Sovietų Sąjunga šiuo 
susitikimu buvo labai praplės
ti. John Major pranešė, kad jis 
skris į Maskvą tolimesniems pa
sitarimams su Gorbačiovu ir 
visą tai turės pranešti G-7 
vadams. ,,Washington Post” 
rašo, jog Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas stovi tarpduryje vie
no svarbiausio pasaulyje klubo, 
kuriame jis bus ateityje. Beveik 
garantuojama, kad Gorbačiovas 
bus kitą liepos mėnesį toje 
konferencijoje, kuri įvyks Miun
chene. Tai Gorbačiovo noras 
septynių grupę padaryti aš- 
tuonių grupe.

Landsbergio — 
Jelcino 

susitikimas
Vilnius. Liepos 18 d. — 

„Amerikos balsas” per savo 
laidas pranešė, jog Lietuvos 
prez. Vytautas Landsbergis ket
virtadienį vyksta į Maskvą 
susitikti su Rusijos Federacijos 
prezidentu Borisu Jelcinu. Susi
tikimo, kuris nustatytas pradėti 
6 vai. vak., tikslas yra aptarti 
abipusę Rusijos-Lietuvos eko
nominio bendradarbiavimo su
tartį, kaip pranešta iš Lietuvos 
pasiuntinybės Maskvoje. Dery
bos dėl sutarties, kurių metu 
liečiami ir politiniai klausimai, 
vyksta nuo 1990 metų rudens. 
Rusijos Federacija panašią 
sutartį yra pasirašiusi su Esti
ja ir Latvija.

Prez. Vytautą Landsbergį 
lydės Vladimiras Jarmolenko, 
Lietuvoje gimęs rusas, kuris 
šiuo metu yra Lietuvos Parla
mento narys, ir Egidijus 
Bičkauskas, nuolatins Lietuvos 
atstovas Maskvoje. Prieš išvyk
damas iš Vilniaus V. Jarmolen
ko pasakė žurnalistui Rimantui 
Kanapieniui, jog būtų gera, kad 
abu vadai galėtų neformaliai 
vienas su kitu asmeniškai 
pasikalbėti. Pasak Kanapienio, 
Lietuvos Parlamento šaltiniai 
tikisi, jog po ketvirtadienio 
pasitarimo, norima sutartis bus 
baigta paruošti netolimoje atei
tyje. Kai kas mano, jog Jelcino 
- Landsbergio susitikimas gali 
turėti įtakos ir klausimams tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos.

Kas vadovavo stoties 
užėmimui

Maskva. — Liepos 10, dienos 
„Literaturnaja gazeta” žurnale 
jaunimo skyriaus redaktorius 
rašo, jog patikimi šaltiniai sako, 
kad KGB buvo tiesiogiai įsijun
gusi į sausio 13-osios puolimą 
ant Lietuvos televizijos bokšto 
Vilniuje. KGB savo šį puolimą 
buvo suplanavusi labai iš 
anksto, bet visą tą planą laikė 
labai slaptai, kad nebūtų 
sutrukdytas stoties užėmimas.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Londone septynios in
dustrinės valstybės nutarė 
įjungti Pietų Afrikos valstybę 
vėl į pasaulinę ekonominę 
sistemą, kadangi ji baigė apar
teido politiką. Savo pareiškime 
šių valstybių vadai ragina 
laisvąsias šalis prisidėti prie 
ekonominio Pietų Afrikos 
augimo.

— Lotynų Amerikos vadai iš 
21 valstybės, įskaitant Ispaniją 
ir Portugaliją, susirenka pirmai 
savo viršūnių konferencijai 
Guadalajaros mieste, Meksiko
je, liepos 18 ir 19 dienomis. 
Dalyvauti žadėjo ir Kubos dik
tatorius Fidel Castro.

— Diusseldorfe įvyko 
135-osioms mirties metinėms at
minti kompozitoriaus Roberto 
Schumanno muzikos festivalis, 
kuris tęsėsi dvi savaites, at
liekant jo kūrinius.

— Federalinio Iždo tarybos 
viršininkas Ąlan Greenspan 
pasakė, jog prasidėjo ekonomi
nis „atkutimas” ir centrinis 
Amerikos bankas nebesumažins 
daugiau palūkanų mokesčio.

— Gynybos departamento 
sekretorius Diek Cheney 
pasakė, jog ugnikalnio išsi
veržimas Filipinuose padarė 
Amerikos bazei tiek daug 
nuostolio, kad jis mano 
pasitraukti visiškai iš jų.

— Jugoslavijoje pirmosios 
pastangos suvesti Slovėnijos, 
Kroatuos ir federalinės vyriau
sybės atstovus pasitarimui bai
gėsi nepasisekimu, net nepra
dėjus tartis, kai neatvyko Ser
bijos atstovai.

— Respublikonų partijos juo
dųjų grupės nariai Washingtone 
pareiškė dirbsią, kad Senatas 
patvirtintų juodąjį juristą 
Clarence Thomas Aukščiausiojo 
Teismo teisėju, bet 25 demokra
tų partijos juodieji Kongreso 
nariai pasisako prieš jo kan
didatūrą.

— Senato Ginkluotųjų pąjėgų 
komiteto pirmininkas šen. Sam 
Nunn, po susitikimo su teisėju 
Clarence Thomas, pareiškė, jog 
jis balsuosiąs už jo patvirtinimą 
Aukščiausiojo Teismo teisėju.

— Japonijos spauda giria 
Septynių didžiųjų deklaracįją, 
išleistą Londone, kurioje yra 
parašyta, kad rūpinsis Azija ir 
Japonijos-Sovietų teritoriniais 
klausimais.

— Jugoslavijos vyresnieji 
karininkai nutarė išsaugoti 
Jugoslavijos vienybę ir 
neįsileisti užsienio stebėtojų, 
kaip kad buvo sutarta dėl 
paliaubų su Slovėnijos ir Kroati
jos respublikų atstovais, pra
nešė jugoslavų žinių agentūra iš 
Belgrado.

— Japonijoje buvo nužudytas 
japonas vertėjas, kuris vertė 
Salman Rushdie „Šėtoniškas 
eiles” į japonų kalbą. Autorius 
pareiškė prof. Hitosi Igarasi šei
mai gilią užuojautą. Žudikas 
dar nesurastas.

KALENDORIUS

Liepos 19 d.: Vincentas Pau- 
lietis, Aurėja, Darsūnas, Gali- 
gantas, Mantigailė.

Liepos 20 d.: Česlovas, 
Aukštuolė, Alvydas, Jeronimas, 
Elijas, Vismante.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:23. 
Temperatūra dieną 97 1., 

naktį 72 1.
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/PORTO APŽVALGA

IV PLS ŽAIDYNĖS

JAU IŠVYKSTAME

e r \ o

^rcvv^

Už savaitės į Kauno stadioną, 
apkeliavusi visą Lietuvą, bus 
įnešta žaidynių ugnis ir uždeg
tas žaidynių aukuras. Prasidės 
IV PLS žaidynės arba antroji 
Tautinė olimpiada. Pirmoji 
įvyko Kaune 1938 m., tai yra 
prieš 53 metus.

Kaip jau esame minėję, iš 
JAV ir Kanados vyksta arti 600 
žaidynių dalyvių ir turistų. Jie 
vyksta grupėmis ir įvairiais 
keliais. Pirmoji grupė — 40 
asmenų daugiausiai iš New 
Yorko „Atletų” klubo, sparnus 
pakelia liepos 19 d. su skandina
vų oro linija ir „Baltic Tours” į 
Rygą. Panašiai ir liepos 21 d. — 
36 asmenys, liepos 22 d. — 30; 
liepos 23 d. — 39; liepos 24 d. — 
1; liepos 25 d. — 26 ir liepos 27 
d. •*- 21.1 šias grupes įeina New 
Yorko „Atletų” klubas, 
Clevelando „Žaibas”, Wa- 
shingtono „Vėjas” ir Chicagos 
ASK „Lituanica”.

Liepos 22 d. į Taliną iš 
Helsinki atskrenda 45 Bal- 
timorės LSK ir 23 Bostono 
„Grandies” dalyviai. 4 Bostono 
„Grandies” dalyviai atvyksta 
liepos 23 d. traukiniu iš Berlyno 
i Vilnių. Liepos 21 d. daugiau 
negu 200 asmenų su „American 
Travel Service” (A. Lauraitis) 
per Belgradą ir Maskvą į Vilnių 
atskrenda Chicagos FK „Li
tuanica” dvi futbolo komandos, 
dvi „Neries” tinklinio koman
dos, Lauko teniso klubo 10 
žaidėjų, 6 buriuotojai, keletas 
kitų sporto šakų dalyvių ir 
būrys turistų.

Liepos 24 d. į Taliną laivu iš 
Helsinki atvyksta Californijos 
„Banga” — 63 asmenys, o 
sekančią dieną — liepos 25 d., 
taip pat į Taliną iš Helsinki at
vyksta Detroito „Kovas” net su 
87 asmenimis.

Sunku įsivaizduoti, koks dar
bas laukia Lietuvos transporto 
ministerįjos. Kasdien per visą 
savaitę prieš žaidynes keli auto
busai vyks į Taliną ir Rygą. Jie 
atvykusius svečius veš į 
Lietuvą. Veš pro Šiaulius, kur 
išlaipins tinklininkes, dvira
tininkus ir kai kuriuos tinkli- 
ninkus. Toliau, Panevėžyje, „iš
kratys” tinklininkus, parašiu
tininkus, kėgliuotojus ir biliar
do žaidėjus. Sekantis sustojimas 
Kaune, kur apsigyvens krepši
ninkai, šaudytojai ir veteranai 
tenisininkai. Paskutinis susto
jimas Vilniuje, Žemaitės g-vė 
Nr. 6, Kūno Kultūros Sporto 
Departamentas ir žaidynių cen
tro būstinė. Čia patartina kreip
tis giminėms, kurie norės 
surasti saviškius. Tokias pat 
informacijas teiks ir Kauno, 
Panevėžio ar Šiaulių Kūno 
Kultūros ir Sporto vadovai.

Visa grupė, atvykstanti į 
Vilnių per Maskvą, bus ap- 
nakvydinta Vilniuje ir tik kitą 
dieną bus išvežiota į miestus,

1 kur vyks varžybos. Liepos 27 d. 
rytą visi vėl bus suvežti į 
Kauną, kur vyks žaidynių ati
darymas. Tą patį vakarą visi 
bus grąžinti į savo vietoves; o 
rugpjūčio 4 visi bus suvežti į 
Vilnių, kur vyks iškilmingas 
žaidynių uždarymas. Ir, paga
liau, visus įvairiausiomis skir
tingomis dienomis reikės vėl 
nuvežti į Rygą ir Taliną. Neįsi
vaizduotina, kokios padėkos ar 
medalių užsitarnaus Lietuvos 
transporto organizatoriai.

PASKUTINIAI 
NURODYMAI

Visų klubų vadovai (prieš 
išvykimą) turi pasiųsti čekius 
už ženkliukus Algiui Tamo
šiūnui, 317 So. Catherine Avė., 
La Grange, IL 60525. 
Ženkliukai bus išdalinti at
vykus į Lietuvą.

Visų klubų ar atvykstančių 
grupių vadovai privalo turėti 
tikslius atvykstančių sąrašus, 
pagal kuriuos organizatoriai 
galėtų matyti kokioje sporto 
šakoje ir į kurį miestą dalyviai 
turi būti nugabenti. Taip pat ir 
turistų apsistojimo vietą: mies
tas, viešbutis, giminės ar priva
tūs asmenys.

Kaip jau buvo pranešta, liepos 
29 - rugpjūčio 2 d. Kaune vyks 
Lietuvos Olimpinės Akademijos 
sesija, veteranų sąskrydis, 
Kūno kultūros mokslinė konfe
rencija ir pasaulio lietuvių spor
to forumas. Visi kviečiami bet 
kuriame ar keliuose šiuose 
renginiuose dalyvauti. ŠALFAS 
sąjungos centro valdybos 
ir išvykos organizacinio komi
teto nariams, klubų vadovams, 
palydovams ir sporto darbuo
tojams dalyvauti yra pareiga. 
Visi užsiregistravę dalyvauti 
bus traktuojami kaip žaidynių 
dalyviai.

Temperatūra šiuo metu Lietu
voje tarp 70° ir 80° laipsnių. 
Patartina pasiimti megztinius, 
lietpalčius, muilą, rankšluostį ir 
pan.

Kai kurie klubai suruošė iš
vykstantiems oficialius atsi
sveikinimus ar išleistuves. Štai 
Californijos „Banga” — visi 63 
vykstantieji į Lietuvą — turėjo 
priėmimą pas Los Angeles 
burmistrą Tom Bradley ir gavo 
iš jo ir miesto tarybos nugabenti 
į Lietuvą ir įteikti prezidentui 
Vyt. Landsbergiui „Certiflcate 
of Friendship” lietuvių tautai.

Detroito „Kovo” krepšinio 
komanda žaidė rungtynes prieš 
St. Mary’s kolegijos komandą. 
Po rungtynių buvo vaišės, 
suteiktos paskutinės informa
cijos, suvenyrų išpardavimas ir 
kt.

VETERANŲ SĄSKRYDIS

Liepos 31 d. ir rugpjūčio 1 d. 
organizuojamas Pasaulio 
lietuvių sporto veteranų sąskry
dis. Į jį kviečiami, ne tik I-mos 
Tautinės olimpiados dalyviai, 
bet ir visi lietuvių sporto vete
ranai. Dalyvių registracija ir 
sąskrydžio atidarymas liepos 31 
d., 9 vai. ryto Kūno kultūros in
stituto auditorijoje. 13 vai. — 
Lietuvos sporto muziejaus ati
darymas. Jo metu čikagietis 
adv. Konstantas Savickas, 
Lietuvos krepšinio „tėvas”, 
įteiks savo asmeninę, piniginę 
dovaną, o išvykos organizacinio

Adv. Konstantas J. Savickus (175 cm), Lietuvos krepšinio „tėvas”, kurio lavin
tos komandos 1937 m. ir 1939 m. laimėjo Lietuvai Europos krepšinio 
pirmenybes, apie šio sporto pažangą kalbasi su iškiliuoju krepšininku Ar
vydu Saboniu (223 cm), kurio komanda 1988 m. Pasaulinėje Olimpiadoje 
Korėjoje laimėjo Pasaulinį krepšinio čempionatą ir aukso medalius.

Nuotr. Edv. Šulaičio

komiteto pirmininkas įteiks du 
trofėjus, Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės 
1959 metais laimėtus Pietų 
Amerikoje. Rugpjūčio 1 d. vete
ranai vyks į Kryžių kalną. Po to 
— viešnagė pas Šilų gyvenvie
tės žemdirbius, vakaronė ir 
grįžimas į Kauną.

V. G.

DEVYNI IŠ
VIENOS ŠEIMOS
Į IV-asias Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynes Lietuvoje iš Cle
velando „Žaibo” klubo vyksta 
25 aktyvūs sportininkai ir 
keturi palydovai. Išvykos vado
vas — „Žaibo” sporto klubo 
pirm. Juozas Kijauskas. Finan
sus tvarko Romas Apanavičius. 
Su grupe taip pat vyksta ir 
ŠALFAS s-gos atstovai Ona ir 
Vytautas Jokūbaičiai.

Klevelandiečiai vyksta su 
vyrų tinklinio komanda — 
devyni žaidėjai ir treneris 
Leonardas Kedys. Trys krepši
ninkės žais Toronto „Aušros” 
komandoje. Kiti pavieniai spor
tininkai žais įvairiose sporto 
šakose.

Didžiausią išvykos Lietuvon 
sportininkų grupę sudaro Bar
baros ir Vinco Taraškų šeima: 
Antanas, 24 m. — plaukimas, 
Petras, 22 m. — slidinėjimas ir 
plaukimas, Vincas, 21 m. — 
plaukimas, Motiejus, 20 m. — 
slidinėjimas, Viktoras, 17 m. — 
futbolas, Veronika, 13 m. — 
plaukimas, Pilypas, Hm.— 
plaukimas, plaukimo treneris 
Barbara.

Pirmoji grupė išvyksta liepos 
20, nes slidinėjimo varžybos bus 
liepos 23-25 dienomis Kau
kaze. Slidinėjimo treneris 
Vytenis Čiurlionis, lengvosios 
atletikos — Algirdas Bielskus. 
Visi vyksta per New Yorką į 
Rygą. Kelionė kiekvienam 
išvykos nariui į abi puses iš 
Clevelando kainuos 1,075 dol. 
plūs vizos ir kitos smulkios 
išlaidos.

„Žaibo” valdyba kreipėsi į 
lietuvius, prašydama finansinės 
paramos nedirbančiam spor
tuojančiam jaunimui. Aukos 
siunčiamos Romo Apanavičiaus 
vardu, 23750 Chardon Rd., 
Euclid, Ohio, 44117.

Klevelandiečiai su išvyks
tančiais atsisveikino sekma 
dienį, liepos 14 d., DMP sve
tainėje. Linkėjimus telefonu ir 
radijo bangomis per „Tėvynės 

garsus” perdavė ir Montrealy- 
je atostogaujantis parapijos 
klebonas kun. G. Kijauskas, S.J.

Visi Clevelando lietuviai spor
tininkams linki laimingos 
kelionės ir sėkmės varžybose!

V. Rociūnas

RUNGTYNĖS IR 
IŠLEISTUVĖS

Detroito sporto klubo „Kovo” 
krepšininkai pralaimėjo krepši
nio rungtynes prieš Orchard 
Lake St. Mary’s kolegijos krep
šininkus, ką tik grįžusius iš 
viešnagės Lenkijoje, kur jie 
laimėjo 7 rungtynes ir pralaimė
jo 3. St. Mary’s kolegija liepos 
13 d. laimėjo prieš „Kovą” — 
114-104; o liepos 14 — laimėjo 
94-87. Antros rungtynės vyko 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
re. Ta proga įvyko ir Detroito 
sportininku išleistuvės į IV PLS 
žaidynes.

„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlė liepos 16 laidoje 
perdavė žaidynių dalyvių ir ste
bėtojų įspūdžius. Kalbėjo išvy
kos ir sporto klubo „Kovas” pir
mininkas Algis Rugienius, 
krepšinio treneris Antanas Rac- 
ka, krepšininkai Paulius Gražu
lis ir Antanas Racka, Nepri
klausomos Lietuvos buvęs ak
tyvus spdrtininkas Albinas 
Bliūdžius, krepšininkų išvykos 
į Australiją dalyvis Viktoras 
Memenąs, svečias iš Lietuvos 
Vytautas Manikas ir Orchard 
Lake kolegijos treneris Greg Do- 
nahue. Išvyką organizuoja De
troito sporto klubo valdyba, ku
riai sumaniai vadovauja Algis 
Rugienius. Detroito sportinin
kams linkime sėkmės Lietuvo
je ir pergalių žaidynėse.

ŠALFASS GOLFO 
PIRMENYBĖS

1991 metų ŠALFAS sąjungos 
golfo pirmenybės vyks rugpjūčio 
31 - rugsėjo 1 dienomis Quail 
Hollow Resort golfo laukuose, 
Concord, Ohio. Jas rengia 
Clevelando Lietuvių Golfo 
klubas. Pirmenybės bus praves
tos vyrų, moterų, senjorų ir 
jaunių individualinėse klasėse. 
Taip pat vyks ir vyrų bei .mote
rų tarpmiestinių komandų var
žybos.

Yra tik ribotas skaičius 
kambarių pačiame Quail 
Hallow viešbutyje, 1-90 & Rt. 
44, Concord, Ohio. Telef. (800) 
792-0258 ir (216)352-6201. 
Rengėjai rekomenduoja rezer-

KUR IR KAS 
LIETUVOJE

Kaune
Liepos 27 d. — iškilmingas ati

darymas.
Liepos 28 d. iki rugpj. 3 d.— 

krepšinio varžybos šešiose sa
lėse.

Liepos 30 d. iki rugpj. 3 d.— 
šaudymas.

Liepos 28 d. iki rugpj. 2 d.— 
lauko tenisas senjorams (vy
rams ir moterims).

Aviacijos sportas — datos dar 
nenustatytos.

Vilniuje
Beisbolas liepos 28-30 d.
Plaukimas — liepos 30 — 

rugpj. 3 d.
Fechtavimas — liepos 31 — 

rugpj. 2 d.
Aviacijos sportas — liepos 28 

— rugpj. 3 d.
Lengvoji atletika — rugpjūčio 

1-3 d.
Lauko tenisas — rugpjūčio 2 

ir 3 d. (parodomosios).
Varžybų uždarymas — rugpjū

čio 4 d.

Aviacijos sportas — aviomode- 
lizmas — liepos 28 — rugpj. 3 d.

Neringa
Buriavimas — liepos 28 — rugpj. 
3 d.

Marijampolė
Šachmatai — liepos 28 — 

rugpj. 3 d.

Prienai
Aviacijos sportas — sklandymas 
— liepos 28 — rugpj. 3 d.

Elektrėnai
Ledo ritulys — liepos 29 — 

rugpj. 3 d.

į Kėdainiai

Badmintonas — liepos 30 — 
rugpj. 2 d.

Klaipėdoje
Futbolas — liepos 28 - rugpj.

3 d., trijuose stadionuose.
1 Lauko tenisas — liepos 28 - 
rugpj. 2 d.

Sportiniai šokiai — liepos 30 
ir 31 d.

Šiauliai
Tinklinis — liepos 28 — rugpj.

3 d. (dviejose salėse).
Dviračių sportas — rugpjūčio

2 ir 3 d.

Panevėžys
Tinklinis — liepos 28 - rugpj.

3 d.
Biliardas — liepos 29 - rugpj. 

2 d.

Palanga
Lauko tenisas — liepos 28 — 

rugpj. 2 d.
Sportiniai šokiai — rugpj. 1 d.

Alytus
Stalo tenisas — liepos 28-31 d.

vuoti kambarius „Quality Inn”, 
telef. (800)752-2582; „Days 
Inn”, Willoughby, OH 1-90 & 
Rt. 306, telef. (800)325-2525; 
„Red Roof Inn”, OH 1-90 & Rt. 
306, tel. (800)843-. 7663; 
„Harley Hotel”, 1-90 & Rt. 91, 
telef. (216)944-4300; „Fairfield 
Inn”, 1-90 & Rt. 91, telef. 
(216)975-9922. Rezervacijas pra
šom daryti iš anksto „Lithu- 
anian Golf Toumament” vardu.

Registracija ir susipažinimo 
vakaras įvyks penktadienį, 
rugpjūčio 30 d., vakare, Quail 
Hollow viešbutyje. Pirmenybių 
pradžia šeštadienį 7:30 vai. ryto 
ir sekmadienį — 12:00 vai.

Dėl platesnės informacijos 
prašom kreiptis pas pirmenybių 
vadovą Algį Nagevičių telef. 
(216)845-4954.
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Prhdauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Oilcago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.)

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

į Kab. (1-312) 73S-4477;
Rez. (704)244-0047; arba (704)244-4441

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

1 SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
4449 So. Pulaekl Road 

Valandos pagal susitarimą

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

3400 W. 45 st. Tel. (704) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v., antrd. 12:30-3 v.p.p. 
trečd. uždarytaa, ketvd. 1-3 v.p.p., penktd. 

ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

4132 S. Kedzle Avė., Chicago 
(1-312) 774-4440 arba (1-312) 444-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaekl Road.
Tel. (1-312) 545-2402 

Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W. 55 St., Chicago, IL .
Tai. (1-312) 474-2112

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.
Tel. (704) 594-4101
Vai. pagal susitarimą

Tol. kabineto Ir buto: (705)452-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Mlchlgan Ava., Sulte 324 Ir 
5535 S. Pulaekl Rd., Chicago, IL

41 St. Ir Koan Avė., Juetlco, IL
Tol. (1-312) 565-2940 (veikia 24 vai.)

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 et Street 
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tel. (1-312) 555-0344; 
Rez. (1-312) 779-5533

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. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (706) 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Avė., 
Chicago, III. 60662

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

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St.
Tel. (312) 735-5556

507 S. Gllbert, LaGrango, IL. 
Tol. (708) 352-4487

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

PETER STECY, M.D. 
CESAR J. HERRERA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namą (708) 584-6627
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tol. (1-312) 926-2670 

1185 Dundoe Avė., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0256

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S. Roberte Rd., Hickory Hllta, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4065
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71et St.

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vieton Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 05 St.
Oak Lawn, IL 00453-2533

Tel. 705-536-3113

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd.
VVestchester, IL 60153

Tel. 705-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 
šešt pagal susitarimą

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545

EDMUNDAS VIŽINA8, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Conter- 

Napervlllo Cempue 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 

Neporvllle IL 60563 
Tol. 1-708-627-0090

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 546 3164; 
Namą (706) 361-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6;

Šeštadieniais pagal susitarimą



Dievo plano įgyvendinimui

ŽODIS IR ŽYGIS
HARVARDO PROFESORIŲ PLANE 

NEUŽMIRŠTA IR LIETUVA

Kaip gera, kai pavyksta žmo
gui tarti žodj, kurį kitam labiau
siai reikėjo girdėti. Bet kaip 
žinome, tai labai sunku padaryti. 
Dažniausiai, kai duodame pa
tarimą, patys matome, kad 
žmogus nemoka ar nenori jo 
priimti, ir nemokame taip prie 
jo prieiti, kad mūsų pagalba 
galėtų pasinaudoti. O ir patys, 
ar daugelis neieškome, net visą 
gyvenimą asmens, kuris mus 
suprastų ir mokėtų mums per
duoti mums pačių svarbiausių 
klausimų atsakymus? Ne pa
tarimus, kuriame banke laikyti 
pinigus ar kokią mašiną pirkti, 
ar kokia profesija ateityje 
įgalins kuo didžiausią uždarbį. 
Bet kurie padėtų mums supras
ti mūsų pergyvenamo gyvenimo 
prasmę ir tikslą dieviškojo 
plano mastu.

Ko mes ieškome tuo atveju 
yra Šv. Dvasios dovanos, vadi
namos ,,patarimas” pasi
reiškimo — ar kituose ar savy
je. Bet ir čia iškyla klausimas, 
ar mes patys tos dovanos norime 
— ar mes ją gal laikome neprak
tiška. Gal ir ją turinčiuosius 
laikome nepraktiškais — 
negyvenimiškais. Tą pailiust
ruoja tėv. Benediktas Groeschel, 
U.S. Catholic žurnale (1991 
gegužė) kalbėdamas apie Šv. 
Dvasios dovanas.

Jų vienuolyne vieną kartą 
vizitavo vietos vyskupas, bet 
senas kapucinas vienuolyno 
vyresnysis, dažnai užsimirštan- 
tis kontempliatyvus vienuolis, 
buvo užmiršęs apie šį vizitą. 
Vyskupas užsirūstino. Vienuo
liams belakstant, paskutinę 
minutę stengiantis jam suruoš
ti pietus, vyskupas paprašė 
belaukdamas peržiūrėti vie
nuolyno parapijos finansų 
knygas. Vyresnysis vyskupui 
paaiškino: „O, nėra reikalo, 
vyskupe. Pereitą savaitę pro- 
vinciolas visas jas jau 
patikrino”. „Tai nebuvo geras 
atsakymas vyskupui”, pasako
ja tėv. Groeschel. „Susierzinęs 
vyskupas užklausė: ,0 kuogi, 
tėve, Jūs manote, kad ši bažny
čia varoma? Vien meile?’ — 
,Duok Dieve’, atsakė jam mūsų 
vyresnysis. Tai yra pavyzdys, 
žmogaus kalbančio patarimo 
dovanos malone”, rašo kun. 
Groeschel. Tas atsakymas 
nurodo gilią tiesą, bet „prak
tiškoms” ausims jis skamba lyg 
būtų visai ne į temą. Tad tenka 
savęs klausti — ar norime taip 
galvoti, taip gyventi? Ar norime 
amžinybės principais tvarkyti 
savo gyvenimus? Patarimas ne
reiškia, kad žmogus visai nepai
so materialinių realybių. 
Neįmanoma net ir gerus darbus 
daryti, jų nepaisant. Todėl gi ir 
vienuolijos provinciolas tikrino 
parapijos finansines knygas. 
Bet patarimo dovaną priėmęs 
žmogus niekuomet nelaiko pini
go visa ko, juolab Bažnyčios pa
grindiniu varikliu. Ar iš tikrųjų 
norime savo kasdieniškuose 
gyvenimuose visuomet duoti 
pirmenybę Dievo karalystės 
vertybėms? Jei norime daryti 
išimtis, tomis išimtimis apri
bojame ir savo pąjėgumą priimti 
šią Šv. Dvasios dovaną.

„Tvirtumas” padrąsina žmo
nes apsiimti atlikti neįma
nomai, neįveikiamai atro
dančius darbus. Protingiems 
žmonėms — tokie atrodo pakvai
šę. Ir Kristaus giminės, 
matydami jo pranašišką veiklą, 
jį laikė pakvaišusiu (Mk 3:21). 
Tvirtumas duoda dvasinės jėgos 
drąsiai veikti. Šiandieninis pa
vyzdys tvirtumo dovana 
veikiančio asmens yra Motina 
Teresė iš Kalkutos. Kai Har- 
vard universitetas jai įteikė gar
bės doktoratą, ši mažo mokslo 
moteriškė profesoriams kalbėjo 
apie skaistybę ir nekaltybę. 
„Beprotiška naujovė! Harvarde 
kalbėti apie skaistybės dorybės 

grožį!” rašo tėv. Groeschel. 
„Žmonės, kurie žinojo tūks
tančius žodžių, griebėsi žodynų, 
surasti žodžio .skaistybė ’ 
definiciją. O žinot apie ką ji 
kalbėjo, priimdama Nobelio 
premįją Stockholme? Apie abor
tus. Vargšai švedai net nežinojo, 
kad krikščionys abortą laiko 
blogybe”, rašo tėv. Groeschel. 
„Tose aplinkybėse taip kalbėti 
reikėjo turėti drąsos pažvelgti 
pasaulio vertybėms į akis ir 
spjauti”.

Tokia drąsa žemiškų žmonių 
akimis atrodo kaip kvailybė. 
Bet tvirtumo dovana gyve
nantys žmonės dažnai daro 
kvailų dalykų. Kaip L.K.B. Kro
nikos leidėjai perjos draudimo 
metus. Kaip pradėjęs tarp 
raupsuotųjų dirbti Molokai salo
je kun. Damien De Veuster. Ar
ba tokie, kaip II-jo pas. karo 
herojus Raoul Wallenberg, 
kuris įtikino pačius nacius vai
ruoti autobusus, kuriais nacių 
kaliniai buvo išvežami iš kon
centracijos stovyklų. Ir daugybė 
panašių, kurių nuostabių is
torijų pilna ir mūsų tautos rezis
tencijos istorija. „Tvirtumas 
padeda žmogui sutikti priešą jo 
kieme ir įtikinti jį tau už tai 
sumokėti”.

Bet kyla klausimas, koks yra 
skirtumas tarp paprasto 
drąsumo ir Šv. Dvasios tvirty
bės dovanos. Tėvas Groeschel 
aiškina: „Draug gerų dalykų 
yra daromi ne tiesiog išganymo 
dėlei, bet netiesioginiai. Kartais 
sunku atpažinti, ar geras darbas 
turi antgamtinių savybių, ar ne. 
Pats būdamas šv. Augustino 
mokiniu, laikau, jog kai tik ma
tome tikrą moralinį gėrį šioje 
žemėje — jau jis yra paliestas 
antgamte. Turiu draugą, kuris 
save laiko ateistu, bet yra labai 
moralus žmogus. Aš jį erzinu, 
jam sakydamas, kad jis iš 
tikrųjų yra slaptas krikščionis. 
Kad Dievas jam „atkeršijo”: Jo 
sūnus, kurį jis augino ateistu, 
tapo vienuoliu. Vieną dieną šis 
ateistas man tarė: .Katalikų 
sūnūs tampa komunitais, komu
nistų sūnūs tampa vienuoliais’. 
Taip, rašo Groeschel, ,,aš 
nujaučiu, kad tai tylus Dievo 
veikimas”.

Tačiau nevisa drąsa yra tvir
tumo dovanos apraiška. Ne 
kiekvienas gyvybę rizikuojantis 
žygdarbis yra išganymo dėlei — 
net ir netiesiogiai, pavyzdžiui, 
kai plėšikas rizikuoja savo 
gyvybę plėšikavimo tikslu, ar 
kai kas nors rizikuoja kito žmo
gaus „gerovei”, tam, kad jį 
papirktų saviems tikslams. Yra 
įmanoma parodyti „antgam
tišką” narsą blogio, gobšumo 
dėlei. Tą darė Hitleris, Stalinas 
ir įvairūs tironai. Bet tvirtumo 
dovana reiškiasi išganingais 
žygdarbiais, kurie plečia Dievo 
planą žemėje. Ir ji duodama 
tiems, kurie pasitiki, kad 
Dievas iš tikrųjų jiems duos 
viso, ko reikia, net ir didžiausią, 
narsiausią, stipriausią blogį 
nugalėti gėriu.

Iš tikrųjų, Šventosios Dvasios 
dovanos yra būtinos kiekvie
nam, kuris iš tikrųjų nori būti 
tuo, kuo jis krikštu yra pašauk
tas: sekti Kristumi jo meilės ir 
teisingumo darbų pavyzdžiu, 
rizikuojant viskuo, pasitikint 
Dievu, net ir pajuokos ar net 
mirties pavojuje. Šv. Dvasios 
dovanos yra reikalingos vi
siems, kurie iš tikrųjų visą save 
paveda Dievo tikslams siekti, o 
tokių žmonių Dievui reikia įvai
riuose luomuose: reikia poli
tikų, reikia ekonomistų, 
inžinierių, kepėjų, mokytojų, 
šlavėjų, slaugių, auklėtojų, įvai
rių ligonių, kurie net per savo 
ligą yra pšaukti ugdyti Dievo 
karalystę. Tereikia tik sakyti, 
„Viešpatie, ateinu!” ir drąsiai 
su pasitikėjimu priimti jo duo
damas malones. a.j.z.

(Pabaiga)
Savo ruožtu vakarai turėtų 

pripažinti Sovietų Sąjungai ypa
tingą statusą Tarptautiniame 
piniginiame fonde (IMF) ir Pasau
liniame banke. Sovietams vyk
dant būtinus pokyčius tiek eko
nomikoje, tiek politikoje, Mask
va galėtų būti pripažinta verta 
tų abiejų tarptautinių institu
cijų paramos. Vakarai taip pat 
turėtų dalintis savo patirtimi ir 
paruošti lavinimosi programas 
svarbiausiems pokyčių žygiams.

Profesorių siūloma parama 
pavyzdžiu pasiėmė Amerikos 
įvykdytą Marshall planą po
kario Europai atsikurti. Kaip 
žinoma, šio Marshall plano 
parama pasinaudojo ir karą 
pralaimėjusi Vokietija. Buvo ji 
siūlyta ir Rytų Europos 
kraštams, tačiau tam griežtai 
pasipriešino Kremlius.

Pagalbos sąlygos — 
nepriklausomybė Pabaltijui

Vakarų galima pagalba Sovie
tams turinti būti sąlygojama. 
Neužtenka tik iš tolo pamoks
lauti, domėtis bei rūpintis dėl 
kiekvieno nedemokratiško 
veiksmo Sovietų Sąjungoje. 
Reika tvirtų gairių, o jos 
esančios, kad turi būti 
nutrauktas smurtas prieš 
Pabaltijo valstybes. Kadangi 
trys Pabaltijo respublikos turi 
ypatingą statusą, prezidentas 
Gorbačiovas privaląs leisti joms 
atgauti savo valstybinę nepri
klausomybę. Atsiskyrimo pro
cesas tarp Pabaltijo respublikų 
sostinių ir Maskvos galįs tęstis 
kelerius metus, kol bus susi
laukta siekiamų vaisių. Tačiau, 
sako profesoriai, derybos privalo 
būti vykdomos galutinio tikslo 
kryptimi, o tas tikslas — sutei
kimas nepriklausomybės.

Abiejų profesorių nuomone, 
bet koks kitų respublikų 
susitarimas su centru turėtų 
būti priimtinas Jungtinėms 
Valstybėms. Tačiau bet kokiai 
Sovietų Sąjungos sėkmingai 
ateičiai yra būtina, kad kraštą 
sudarantys vienetai (respubli
kos) turėtų daugiau savaran
kiškumo galios. Jie ir vėl pa
brėžą, kad Sovietų Sąjungos iši
rimas būtų priešiškas Amerikos 
interesams. Drauge jie pastebi, 
kad visuotinis visų tautų laisvės 
apsisprendimas nesąs Amerikos 
konstitucinis nuostatas. Tačiau 
mūsų interesai reikalauja rem
ti demokratinius pokyčius ir už 
juos pasisakyti. Tai atitinka

KAI SIAUBAS ARTĖJO
KĘSTUTIS RADVILĖNAS
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Generolo norai buvo patenkinti. Labai iškilmingai 

ant specialios platformos suguldėme jam po kojų 
padovanotus, blizgančius mūsų automatus. Taip kaip 
anuo metu mūsų vyriausias kariuomenės vadas, be 
simbolinio šūvio padovanojo savo ir mūsų Tėvynę 
sovietams. Taip sakant, vokišku turtu išsipirkome 
Derėjimą per jų tiltus. Šios dienos žygis buvo baigtas.

!ia ir nakvojome. z
Sekmadienį nuo 8:00 vai. iki 21:00 vai. atgazavome 

iki Swinemuende. Nakvojome Karo Laivyno karei
vinėse.

Trečiadienis, vasario 14 d. Po dviejų parų žygio 
14:00 vai. atvykome į Anklam. Pastovesnė buveinė 
buvo paskirta Stretense dvare, apie 10 km už Anklam. 
Tai buvo didžiulis dvaras, priklausantis gen. Liu- 
dendorf. Jo žmona šeimininkavo ūkyje. Dalis mūsų 
vyrų buvo apgyvendinta rūmų didžiuliame kambaryje. 
Kita dalis, kurioje buvau ir aš — atskiro namelio an
trame aukšte. Atrodė, kad generolienė buvo patenkinta 
tokią grupę kareivių sulaukusi, lyg tai asmens ir dvaro 
apsaugai. Už tai kiekvieną dieną gaudavome du 
bidonus šviežio pieno. Mūsų virėjai išvirdavo ir iš
dalindavo prie pietų po katiliuko viršelį. Stebėjomės 
tokia lengva žiema. Bulvių krūvos buvo supiltos atvi
rame lauke net ir šiaudais neapdengtos. Bulvių 
galėjome naudoti kiek tik reikėjo. Šalia kariško davinio 
gyvenome kaip bajorai. Ūkio darbus apdirbdavo ir 
gyvulius prižiūrėdavo keli lenkai.

Prie dvaro rūmų esančiame parke, apsupta 
didžiulių medžių, stovėjo puošni koplytėlė. Jos viduje

JUOZAS B. LAUČKA

amerikiečių vertybes ir 
geriausias tradicijas. Esą būtina 
palaikyti demokrtinių institu
cijų vystymąsi Sovietų viduje.

Vakarai turėtų stengtis, kad 
Sovietų ateitis būtų pozityvi, 
kad nebūtų grįžta į ankstesnią
ją smurto ir netvarką kėlusią 
politiką arba — susilaukti 
Sąjungos iširimo. Kaip tai 
padaryti, klausia profesoriai.

Istorinis langas

Privalu pripažinti, kad 
pastarųjų metų įvykiai Sovietų 
Sąjungoje pravėrė istorinį langą 
į galimybę jai susilaukti gėrės 
nio rytojaus. Sovietų žmonės su 
pranta, kad jų visuomenei ne
pavyko sukurti geresnio gyve
nimo lygio. Jie esą įsitikinę, kad 
vakarų ekonominei ir politinei 
demokratijai tai pasisekė, todėl 
ir jie norėtų tapti „normalia 
visuomene”, bet jie nežino, kas 
iš tikrųjų ji yra ir kaip ją sukur
ti. Jie nori patirti, kaip normali 
Vakarų visuomenė tvarkosi. 
Todėl Vakarai neturėtų apleisti 
tų narsių Sovietų Sąjungos 
žmonių, kurie kovoja už refor 
mas. Juk Sovietų piliečiai taip 
ilgai gyveno tartum kalėjime, 
kurio sienos pilnos tikrovę iš
kreipiančių veidrodžių.

Vakarai privalėtų ruošti dirvą 
demokratijai. Parama teiktina 
tiems, kurių veiksmai padėtų 
kurti demokratiją ir laisvos 
rinkos ūkį. Ji neteiktina re
formų priešininkams ar siekian
tiems Sąjungos iširimo net ir 
smurtu. Profesorių teigimu, 
reikėtų skatinti suvereninių 
respublikų konfederacijos iš
vystymą. Jungtinės Valstybės, 
tęsia profesoriai, taip pat turėtų 
tęsti savo pastangas, kad 
Sovietų Sąjunga prisidėtų 
sprendžiant pavojingas tarp
tautines padėtis.

Savo ruožtu, Sovietų Sąjunga 
turėtų imtis veiksmų pagal 
Maskvoje balandžio 23 pasiektą 
susitarimą tarp centro ir 
devynių respublikų vadovų. O 
jame yra įrašytas pripažinimas 
respublikų kaip „suvereninių 
valstybių”, kurių kiekviena turi 
teisę nuspręsti, ar nori dėtis į 
naują Sąjungą ar būti atskira 
bei nepriklausoma valstybe. Ji 
privalo laikytis Helsinkio bai
giamojo akto įpareigojimų — 
gerbti žmogaus teises krašte, 
nedarant jokio skirtumo dėl gy
ventojų tautinių, etninių ar 

religinių skirtumų. Be to, į 
Sąjungą įsijungusios respub
likos privalo bendrai įsipa
reigoti per ateinančius trejus 
metus nedelsiant pereiti į 
rinkos ūkį, kaip esminį pa
grindą demokrtijai išlaikyti.

Ar Sovietai priims sąlygas?

Abu profesoriai klausia: ar 
Gorbačiovas — ar jo įpėdinis — 
galės priimti vakariečių pagal
bos planą su jo sąlygojimais? 
Galbūt ne šiandien, ekonominei 
padėčiai vis blogėjant, vakarų 
siūlomos pagalbos švyturys gali 
suvilioti ne tik siekiančius per
mainų šalyje, bet ir svyruojan
čius. Jeigu istorinių paskatų 
siūlymas ir būtų atmestas, 
vakarai galėtų bent tiek 
pasitenkinti, žinodami, kad 
Sovietų reformos neįgyven
dintos ne dėl Vakarų at
sisakymo ateiti į pagalbą, 
pažymi profesoriai Allison ir 
Balckwill. Jie abu sutinka, kad 
Jungtinių Valstybių vadovybėje 
vakarų pastangos pagelbėti 
Sovietų Sąjungai pasikeisti yra 
daug sunkiau įvykdomos, negu 
Jungtinių Valstybių milžiniš
kos apimties Marshall planas. 
Vis dėlto esą mėgintina pagel
bėti vardan savo interesų ir 
amerikiečiams įprastų vertybių.

Kelios pastabos

Apskritai, dviejų Harvardo 
profesorių samprotavimai ir 
išvados daugeliu atžvilgių 
atrodo atitinka dabartinės mūsų 
administracijos nusistatymus: 
vardan geresnio pasaulio ir 
tobulesnio pastovumo darytina 
visa, kad Sovietų Sąjunga 
nesubyrėtų. Gorbačiovas yra tas 
vadovas, kuris vertas paramos, 
kad prie vairo išsilaikytų, nes 
kitaip galėtų būti grįžtama į 
baisiąją praeitį.

Tarp įvairių sąlygojimų pro
fesoriai nurodo ir reikalą leisti 
Pabaltijo respublikoms atgauti 
savo nepriklausomybę. Profeso
riai nevengia žodžio „nepriklau
somybė”, kai tuo tarpu Baltųjų 
rūmų ir Valstybės departamen
to pareiškimuose beveik visada 
kalba apie „laisvo apsisprendi
mo teisę”, apie ,,laisvę”, 
„teisėtas aspiracijas” ir pan.

Pagalbos sąlygose pabrėžia
mas būtinumas paramą paskirs
tyti tarp centro ir respublikų, 
tačiau nieko nesakoma, kas 
pagaliau patikrins, kad tokia 
sąlyga būtų tikrai vykdoma.

altorėlius ir statulas puošė septyni eglinių lentelių 
kryželiai. Prie kai kurių buvo prisegti Riterių Kryžių 
kaspinėliai. Prieš vardą ir pavardę laipsnis, apačioje 
žuvimo data ir vieta. Tai Stretense dvaro, Liudendorf 
šeimos nariai, visi karininkai, paaukoję savo gyvybes 
dauguma prie Stalingrado.

* * *

Lūkesčių dienos slinko po Tėvynės ilgesio skrais
te. Atrodė, kad esame pamiršti ir palikti likimo bui
čiai. Vokietijos teritorijai automatiškai siaurėjant, buvo 
jaučiama, kad kariuomenė liko nepajėgi tokias funkci
jas atlikti ir šimtus vyrų nuskraidinti į jų kilmės 
kraštus. Ginklų ir sprogmenų sandėliuose buvo per
teklius — trūko lėktuvų ir kuro. Todėl ir kilo mintis 
pasirinkto tikslo siekti kitais kanalais.

Su kai kuriais bendraminčiais gana ilgą laiką teko 
praleisti toje auklėjimo įstaigoje. Pradėjome arčiau 
vieni kitus pažinti. Su kuriais nesikryžiavo Tėvynės 
laisvės ir jausmų tolerancija — atsirado pasitikėjimas.

Kartą atidžiai išstudijavę teigiamas ir neigiamas 
aplinkybes, pasiūliau dviem žvaliems kovotojams 
jungtis į trejukę sąveikos forma. Sovietų frontui pri
artėjus pasilikti vokiečių ūkiuose, o frontui praslinkus 
keliauti Tėvynės link. Norint išvengti išdavimo ir 
nepasitikėjimo dėl trejukės įsteigimo ir numatyto 
atsipalaidavimo nuo grupės — paslaptis turi būti 
išlaikyta.

Deja, dėl žaibinio karo staigios plėtotės ir kitų susi
dėjusių aplinkybių, trejukės numatyta kelionė 
neįvyko...

Savaime aišku, kad visų grupių busimieji žaliųjų 
Lietuvos miškų kovotojai slaptai tarėsi, projektavo 
partizanų taktikai tinkamus kovos metodus. Pagal ben
drus dėsnius. Aukščiausias tikslas — Lietuvos

Vysk. J. Žemaitis ir vysk. P. Baltakis iškilminguose atlaiduose.

MALDOS DIENA 
MINĖJOME BAISIOJO 

BIRŽELIO 50-TĄJĄ SUKAKTĮ
Birželio 15 d. į Švč. Mergelės 

Marijos šventovę, esančią 
Doylestown, Pennsylvania, 
rinkosi minios žmonių. Didinga 
šventovė, papuošta ryškiomis 
trispalvėmis, iš tolo bylojo apie 
šio įvykio svarbą. Žmonės 
rinkosi iš arti ir toli paminėti 
lietuvių tautos genocido 50-ties 
metų sukaktį, jungiantis maldo
je su savo tauta Tėvynėje šią 
gedulo dieną.

Iškilmingas šv. Mišias celeb- 
ravo vyskupas Paulius Baltakis. 
Koncelebravo Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis, kun. 
J. Anderlonis, Philadelphia, PA, 
kun. F. Baransky Coaldale, PA, 
kun. V. Gustaitis iš Lietuvos, 
prelatas D. A. Pocus, Kear- 
ny, NJ, kun. K. Stewart Phila
delphia, PA, prelatas G. Toma- 
czek iš Filipinų salų. Iškil
mėse dalyvavo ukrainiečių ka
talikų metropolitas arkivys
kupas Stephan Sųlyk. Šių .iš
kilmių Mišių prasmę ir rimtį

Nieko apčiuopiamo nėra ir apie 
smurto pašalinimo garantijas.

Žinoma, į paskelbtą studiją 
galima žiūrėti kaip į asmeni
nius samprotavimus, bet jos au
torių artimumas administraci
jai ir jų geri ryšiai su įžymiai
siais Sovietų ekonomistais lei
džia manyti, kad jų galvosena 
mažų mažiausiai gali paveikti 
administracijos planavimą. Ne
teks ilgai laukti pamatyti, koks 
bus Amerikos planas. Jis gali 
išryškėti dar prieš septynių 
valstybių viršūnių konferenciją 
Londone. Tuo tarpu galima 
reiškti pasitenkinimą, kad 
įžymių intelektualų didžiuo
siuose planuose ateičiai Lietuva 
ir jos likimo bendražygės Latvi
ja bei Estija neužmirštamos. 

Nepriklausomybės Laisvės idealas. Auklėjimas ka
rinėje disciplinoje paremtas krikščioniškąja morale. 
Ištikimybė duotai priesaikai. Kovos metodas — pasala 
ir staigus pasitraukimas. Gyviems priešui nepasiduoti, 
paslapčių neišduoti, saugotis infiltracijos, visur ir 
visada turėti budrią ir akylią žvalgybą. Paskutinę 
granatą pasilaikyti sau!

Pasiruošti tokiems uždaviniams ir juos įvykdyti 
gali tik su geriausiais savo draugais. Nei vienas grupės 
vadas nepriims nepažįstamą į savo būrį,nors jis ir 
lakštingala suoktų. Idant svarbūs nutarimai, 
uždaviniai, kovotojų vardai ir pavardės bei jų kilimo 
vieta nepatektų į blogą ausį, kuri nuolat klausė ir per
davė į kitą ausį, atsirado mintis burtis į tre
jukes, kad būtų lengviau išlaikyti paslaptis. Or
ganizuojant trejukes reikėjo susirasti patikimus 
asmenis, susitikimams vietą ir laiką. Šnipų išvengti 
veik neįmanoma. Antai, buvęs mūsų auklėtojų tarpe 
vienos grupės narys, karui pasibaigus, tuojau prisistatė 
sovietų repatriacinei komisijai ir iškeliavo į tarybinę 
su visomis paslaptimis.

Dažnai mūsų pokalbiuose diskutuodavome: kada 
gi, kada nuskraidins mus atlikti tą šventą pareigą kry
žiuojamos Tėvynės labui? Karštesnieji nemažai ir pa
giežos vokiečiams išliedavo už tokį pažadų vilkinimą:

— Mes juk nieko nesulauksime, sėdėdami šiame 
dvare, — piktai nudrėbdavo jų adresu.

— Tik palaukite dieną kitą. Nesisielokite! Jiems 
rūpi ne tik mūsų reikalai, bet ir jų pečius slegia milži
niški gelžbetonio krūviai Naujosios Europos statyboje... 
Ateis laikas, būsite nuvežti ir išmesti. Anot patarlės 
— siela bus išganyta...

Visi prapliupo juokais ir skirstėsi kas sau.

(Bus daugiau)

apvainikavo puikiai atliekamos 
Apreiškimo parapijos choro 
Brooklyn, N Y, giesmės. Pras
mingą pamokslą apie lietuvių 
tautos kančią ir kovą pasakė 
vysk. J. Žemaitis lietuvių kalba. 
Anglų kalba uždegantį ir 
kupiną ryžto pamokslą pasakė 
kun. J. Anderlonis.

Bažnyčios altorių puošė 
simbolinis Lietuvos kryžių 
kalnas, meniškai sudėtas iš 
kryžių, atvežtų iš Baltimorės 
lietuvių muziejaus. Galėjai jaus
ti gilų žmonių susikaupimą, 
maldos galią, vieningą širdžių 
plakimą, trokštančių laisvės 
savo Tėvynei ir tautais Šv. Mi
šių pradžioje buvo paskelbta, 
kad pirmoji rinkliava yra ski
riama Vilkaviškio katedros 
atstatymui paremti.

Bažnyčios salėje buvo suruoš
ta lietuviškų spaudos leidinių, 
tautodailės ir kruvinų sausio 
įvykių nuotraukų paroda. 
Šventovės valgykloje vai
šinomės skaniais lietuviškais 
patiekalais. Vėliau po pietų 
įvyko iškilminga-".procesija 
aplink bažnyčią.

Šias iškilmes su dideliu nuo
širdumu ir rūpestingumu su
rengė Paulinai. Jau ketvirtą 
kartą tokios Maldos dienos už 
Lietuvą iniciatoriumi yra vie
nuolis kunigas Timotiejus 
Burkauskas. Šį renginį ruošiant 
Paulinams talkino LB Phila- 
delphijos apylinkės valdyba, 
Lietuvos Vyčių 3-čioji kuopa, 
įvairios lietuviškos organiza
cijos. Nuoširdžiai prisidėjo ir pa
vieniai asmenys.

Ši Maldos diena buvo gražus 
ir reikšmingas išeivijos ren
ginys, minint liūdnąją lietuvių 
kančios Sibire sukaktį.

Raimonda Rukšienė

♦
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Po Sv. Mišių Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Chicagoje. Iš kairės: klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas, Gražina Landsbergienė ir Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis. Nuotr. j Tamuiaičio

JAV VAISTŲ PAGALBA LIETUVAI CLASSIFIED GUIDE

NAUJOS SPAUSTUVES 
LIETUVOJE REIKALU

Vytautas Volertas „Drauge” 
birželio 13 d. aprašydamas „Dvi 
naujenybes”, būtent du naujus 
krikščioniškos minties žurna
lus, „Naująjį Židinį” ir „Logos”, 
iškelia naujų spaustuvių Lietu
voje būtinumą. Vienos tokios 
spaustuvės reikalas atrodė labai 
pribrendęs praeitą spalio 
mėnesį. Tada Lietuvoje lankėsi 
pąjėgios tarptautinės „Kirche in 
Not” („Vargstanti Bažnyčia”) 
labdaros organizacijos reikalų 
vedėjas, drauge su dviem spaus
tuvių konsultantais iš Olandi
jos. Jie tarėsi su Lietuvos 
vyskupais bei jų paskirta spau
dos komisija, kuriai tuo metu 
pirmininkavo prel. Alfonsas 
Svarinskas. Pasitarimuose teko 
dalyvauti ir man pačiam.

„Kirche in Not” buvo pasi
ruošusi įrengti Lietuvoje 
modernišką spaustuvę prie 
Vyskupų konferencijos. Tačiau 
reikėjo išspręsti du svarbius 
klausimus: patalpų ir vedėjo. 
Tuo metu buvo manoma pagal 
pernai paskelbtą Bažnyčios 
restitucijos aktą atgauti 
spaustuvę Kaune, kurią 
bolševikai iš katalikų prieš 
keliasdešimt metų konfiskavo. 
Po aštuonių mėnesių atrodo, 
kad tas reikalas kažkodėl iš 
vietos nepajudėjęs.

Antra, olandai konsultantai 
reikalavo surasti patyrusį 
spaustuvės vedėją arba kitą 
asmenį, kuris, mokėdamas vo

SekmadlenĮ, liepos 28 d.

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių susiartinimo šventė

11:00 ŠVENTOS MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas 
ir pamokslą sakys

Vyskupas Paulius Baltakis 
12:00 PIETŪS, pramogos
3:00 Noringos stovyklautojų PROGRAMA 
4:00 Šv. VALANDĖLĖ už Uetuvą 
4:45 Didžiosios loterijos laimėjimai

Atvykite pabendrauti, pasldžlaugtll 
Pasikvieskite Ir savo draugus!

kiečių ar anglų kalbą, galėtų 
užsienyje susipažinti su kom
piuterizuotu rinkimu, bendrąja 
modemiškos spaustuvės techno
logija, taip pat su knygų pla
tinimu. Tokio žmogaus neras
dami visoje Lietuvoje, vyskupų 
spaudos komisija kvietė net iš 
išeivijos. Mūsų žiniomis, deja, ir 
išeivijoje reikalingo žmogaus 
nesurado.

„Kirche in Not” spaustuvės 
įrengimui skiria apie 2 mili
jonus dolerių. Neradus tinkamo 
pastato, teks naujas patalpas 
statyti už pusę milijono dolerių. 
V. Volertas rašo, kad dabarti
nėmis Lietuvos sąlygomis „būtų 
rizikinga vienoje vietoje kaup
ti didesnį turtą”. Gal iš dalies 
dėl to ir nejuda reikalas Lie
tuvoje. Tačiau vėliausiomis 
žiniomis spaustuvės reikalą 
spręsti ėmėsi naujai paskirtas 
Kauno arkivyskupo padėjėjas 
vysk. Sigitas Tamkevičius. 
Atrodo, kad ne visi Lietuvoje bi
josi rizikos steigti naują, 
modernišką spaustuvę.

Norintys prisidėti prie naujo
sios spaustuvės įkūrimo Lietu
voje kviečiami siųsti aukas 
Lietuvių Katalikų religinei 
šalpai (čekius rašyti „Lithua- 
nian Catholic Religious Aid” 
vardu), pažymint, kad auka 
spaustuvei. Siųsti 351 Highland 
Blvd., Brooklyn NY 11207. 
Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių.

Kun. K. Pugevičius

JAV lietuviai labai jautriai 
seka Lietuvos nepriklauso
mybės ir sužaloto jos ekono
minio gyvenimo atstatymo dar
bus. Šiems darbams reikalinga 
materialinė ir moralinė išeivijos 
lietuvių pagalba, nuolatos ple
čiama sąmoningų tautiečių pa
stangomis. Neskaitant labai 
didelės privačių asmenų mate
rialinės pagalbos savo arti
miesiems Lietuvoje, JAV 
vyksta visa eilė aukų rinkimo 
vajų Lietuvos laisvės ir žmonių 
gerovės atstatymui. Lietuvai 
aukotojai yra dosnūs ir suren
kamos stambios sumos, kurios 
įvairių reikmenų pavidale per
keliamos į Lietuvą ar panau
dojamos Lietuvos vyriausybės 
žmonių nepriklausomybės at
statymo žygiams vakarų pasau
lyje. Vien tik JAV Lietuvių 
Bendruomenės „Dovana Lietu
vai” fondas per paskutinius 3 
metus surinko 400,000 dolerių 
suvirš, jais finansuojant įvairią 
pagalbą Lietuvai.

Sveikata yra brangiausias 
žmogaus turtas. Maskvos žu
dynės, teroras, tremtis, kalė
jimai, lageriai, dvasinis ir eko
nominis skurdas labai sužalojo 
daugelio Lietuvos žmonių 
sveikatą. TautoB genocidui šios 
priemonės buvo sėkmingiau
sios. Jos vykdomos ir dabar. 
Maskva, varžydama medicinos 
priemonių ir vaistų teikimą 
Lietuvai, joje ir dabar sukuria 
Gulago sąlygas. Tą matydami 
lietuviai vakarų pasaulyje 
ėmėsi organizuoti vaistų, medi
kamentų ir medicinos priemo
nių siuntimą į Lietuvą. Kata
likų Religinė šalpa pirmoji pra
laužė ledus. 1990 metų pradžioje 
medicininei Lietuvos pagalbai 
buvo suformuota prie lietuvių 
centro Lemonte JAV „Mercy 
Lift” organizacija. Energinga 
„Mercy Lift” vadovybė iki šiol 
sugebėjo gauti iš amerikiečių 
vaistų bendrovių bei ligoninių 
didelius kiekius vaistų, gydymo 
priemonių, medikamentų. Iki 
dabar ji pasiuntė į Lietuvą 15 
konteinerių ir du jau paruošti 
siuntimui (dar trūksta lėšų 
transportui apmokėti) po 20 
tonų kiekviename, iš viso 340 
tonų vaistų ir medikamentų. Jų 
vertė JAV bendrovių skaičia
vimu yra 15 milijonų dolerių. 
Stambios lėšos buvo surinktos ir 
iš lietuvių visuomenės vaistų 
pirkimui ir konteinerių persiun
timui į Vilnių. Pagal susitarimą 
„Mercy Lift” vaistų konteine
riai buvo siunčiami Lietuvos 
Sveikatos apsaugos ministerijai. 
Šį adresą panaudojo ir Project 
Hope and Agency for Intema- 
tional Development, pasiųsda
ma į Vilnių lėktuvą su vaistais 
apie 120,000 dolerių vertės ir 
vieną siuntą, atsiklausus „Mer
cy Lift” vadovų. Vaistų, medi-

Telefonai:
TORGSYN 5542 Gearv Blvd <15-752^546

„ „ . ’ 415-752-5721
San Francisco, CA 94121 415-752-5721 (FAX)

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES!

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS!

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Prlpildykit jų tuščius šaldytuvus dabarl Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose:

TV, VCR’S
TELEFONAI
CAMCORDERS
Vottaies 127/220
TV PRIIMTUVAI 
per satelitą Europai

MAISTO SIUNTINYS SI 
(Importuoti produktai)

Importuotas kumpis 1 sv.
Importuota dešra 2.2 sv.

M visit JAV suėstu* lt MtųknSkt. ParSlieSami automoMNue 
fšeUMme 6ev. S^Ungetf. ren i tfame r«-^—

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radijus Ir elektroninius prie
taisus | Sov. Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu.

BRONIUS JUODELIS

kamentų išdalinimas visoms 
Lietuvos ligoninėms buvo pa
vestas 8-9 asmenų komisijai, 
sudarytai iš Lietuvos gydytojų 
draugijos, vaistininkų draugijos 
ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
atstovų. Šią informaciją suteikė 
„Mercy Lift” pirmininkas 
Jurgis Riškus. Jis aiškino, kad 
„Mercy Lift” Lietuvoje vaistų 
dalinimo kontrolės neturi, kad 
iš ligonių yra gauta nemažai 
padėkos laiškų už gyvybių iš
gelbėjimą, kad atskaitomybė 
apie dalinimą ligoninėms ne
gaunama, kad jie pasitiki da
linimo komisija.

Pokalbis su dr. Danute Gra
žina Bieliauskiene iš JAV, iš
spausdintas 1991 m. birželio 12 
d. .JLietuvos Aido” Nr. 115 ir jos 
straispnyje „Lietuvos laisvėji
mas: Dainos ir Realybė” 1991 
m. liepos 2 ir 3 dienomis 
„Drauge”, vaistų iš JAV gavi
mą ir jų išskirstymą parodo ki
tokioje šviesoje. Tų vaistų dr. D. 
Bieliauskienė nesurado Vil
niaus vaistinėse, nei Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėse 
Kaune ir Marijampolėje. Jos po
kalbis Vilniuje ir straipsnis 
„Drauge” sukelia labai didelį 
klausimą, kur nukeliavo tos 
tonos vaistų, gautų iš JAV, jau 
nebekalbant apie siuntas iš kitų 
Vakarų valstybių? Ar siuntos 
pasiekia ligonines ir pačius 
ligonius?

Susirašinėju su prof. dr. A. 
Purtoku. Birželio 10 d. laiške jis 
rašo: „Nedidelis kiekis atsiųstų 
vaistų teko ir mums. Mes trem
tiniai gydytojai, kurie dirbame 
Kauno m klinikinėje ligoninėje 
panaudojome tuos vaistus 
pagrindinai irgi tremtinių ir 
nepasiturinčių Šančių gyven
tojų gydymui. Mūsų III Kauno 
klinikinė ligoninė yra bene 
vargingiausia, didelė, bet 
mažiausiai aprūpinta ligoninė 
Lietuvoje, (teturime paparas- 
čiausių įrengimų, aparatūros. 
Tuo tarpu ligoninė teikia skubią 
medicininę pagalbą beveik 
pusei Kauno gyventojų. Ji yra 
klinikinė bazė vidaus ligų ir 
bendrosios jdtirurgįjos Kauno 
medicinos akademijos kated
roms, kurios'studentus paruošia 
gydytojų profesijai”.

Lengva suprasti, kad per 
metus „Mercy Lift” paiųsti 17 
konteinerių su maždaug 340 
tonų medikamentų ir vaistų, 
skirtų visoms Lietuvos ligoni
nėms yra tik lašas jūroje. 
Norint tikrai padėti Lietuvai 
sveikatos apsaugoje pirmiausia 
reikalinga parūpinti reikiamą 
aparatūrą, medikamentus, vais
tus mokomąjai ligoninei (tokia 
yra Kauno III klinikinė ligo
ninė),sudarant sąlygas sėkmin

1. LAKOMKA siuntiny* 8,8 sv
2. MAISTINGAS siuntinys 8,8 sv.
3. DOVANŲ siuntinys 10,5 sv. 
<■ ŠEIMAI siuntinys 18,0 sv.
5. ŠVENTINIS siuntinys 18,0 sv.

$79 00 
$89.00 

$100.00 
$119.00 
$139 00 

Taip pat galite siuntiniui Išrinkti įvairų maistą ii 
katalogo, kurį jums pasiųsime veltui.

gai praktikuotis Kauno Medici
nos akademijos studentams, 
būsimiems Lietuvos gydyto
jams. Jei mokomoji Medicinos 
akademijos ligoninė neturi 
reikalingų priemonių, kaip gali 
būti paruošiami geri gydytojai? 
Jai teikiama parama kartu 
padės tremtiniams ir vargšams 
Šančiuose, kurie kitur pagalbos 
negauna.

Gerai žinome, kad per pusę 
šimtmečio komunizmo išugdyta 
korupcija, suktybės, savanau
diškumas Lietuvoje nesibaigė 
su nepriklausomybės atstatymu 
1990 m. kovo 11d. Jie tęsiasi ir 
dabar. Tačiau tam negali būti 
naudojama JAV lietuvių ir 
amerikiečių aukota medicinos 
pagalba ligoniams Lietuvoje. 
„Mercy Lift” ar kitų šalpos or
ganizacijų vadovybės, dirban
čios savanoriškai, negali 
siuntinėti revizorius į Lietuvą 
nusiųstų vaistų bei priemonių 
padalinimo ir panaudojimo 
patikrinimui. Šią atsakomybę 
turi nešti Lietuvos Sveikatos ap
saugos ministerija ir ligoninių 
medicinos personalas. Jei 
korupcija klesti kolūkiuose ar 
kur įmonėse, pagal Lietuvos 
spaudą (gerai, kad ji vis plačiau 
iškeliama!), ji negali būti 
toleruojama sveikatos apsaugos 
plotmėje. Jei taip yra, jei taip 
tęsis, mūsų išeivijos aukos ir 
pastangos Lietuvos žmonių 
gerovei yra beprasmės.

„Mercy Lift” ir kitos šalpos or
ganizacijos JAV atlieka didelį ir 
svarbų darbą ligonių pagalbai 
Lietuvoje. Be visuomenės aukų 
šis karitatyvinis darbas būtų 
neįmanomas. Aukojanti visuo
menė visada pageidauja viešos 
atskaitomybės. Neturint kon
kretaus vaizdo ir autentiškų 
žinių, atsiranda daug neaiš
kumų, abejonių, kurias iškelia 
dr. D.G. Bieliauskienė mūsų 
spaudoje. Išeivijos lietuviai yra 
dosnūs Lietuvai, jei žino, kad jų 
aukos pasiekia savo tikslą. 
Aukų gali nebebūti, jei neži
nomas jų panaudojimas. Kad 
išvengus korupcijos ar netiks
lumų, Lietuvos Sveikatos ap
saugos ministerija turėtų kon
troliuoti ir skelbti „Lietuvos 
Aide” iš JAV medicinos siuntų 
gavimą bei jų išdalinimą ligoni
nėms ar vaistinėms Lietuvoje. 
Tada tolimesnis „Mercy Lift” 
aukų rinkimas medicinos pa
galbai Lietuvoje bus sėkmingas.

NEGAVO ČEKIŲ

Illinois valstijos tarnautojai 
liepos 15 d. turėjo gauti savo 
algų čekius, bet negavo, nes vis 
dar nebuvo priimtas naujas 
valstįjos biudžetas. Tai reteny
bė. Tik depresuos laikais tar
nautojai negaudavo laiku atly
ginimo.

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI:

* Prancūziški vaistai
* Šeimos vaistinėlė (kit)
* Vaistai vaikams (kit)
* Maistas vaikams ( kit)
* Automobiliai (LADA) nuo $6,600
* šaldytuvai nuo $500
* Health Spa pasiteiraukite
* Kondominiumai Pasiteiraukite
* Indų plovimo mašinos nuo $500
* Skalbimo mašinos nuo$550
* Mini-traktoriai nuo $2,000
* (vairios prekės Pasiteiraukite

KOMPIUTERIAI
. 8u rusišku raidynu

Valandos: plrm.-trečd. 11-4,

ketvlrtd.-ėeštd. 11-7

REAL ESTATE

GREIT 
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 585-5959 
(708) 425-7161

Į

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-767-0600

„BUD” BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI

Bus. 312-585-6100
res. 312-778-3971

VVIsconsIn — Newly con- 
structed custom log home: 3 
bedrm., cathedral ceil., front & 
back decks; 8 mi. NE VViscon- 
sin Delis. View Lake Mason. 
Call:
608-254-2729 after 5 p.m.

MI8CELLANEOUS

A VILIMAS 
M O V I N G

Tol. 376-1882 ar 376-5996
l 10%—20%—30% pigiau mokėsit

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus.

FRANK ZAPOLIS 
32081/i West 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654

1 _______ .

ELEKTROS . . ” 
(VEDIMAI — PATAI8YMA.

Turiu Chlctigos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garąntuotai ir sąži
ningai.

312-779-3313
,......... KLAUDIJUS PUMPUTIS
c--------- ;-------------------- -7—7---------- ė

Atlieku Įvairius namų remonto 
darbus. Skambinti Juozui.

Tai.: 312-925-3253.

Moteris Ieško darbo prie ligonių 
ar namų ruošoje.

Tol. 312-778-8264

Gerai siuvu moteriškus drabužius 
ir taisau vyriškus. Skambinti 
Onutei: 312-776-4938

VILNIAUS miesto tele
fonų knygoje, pirmuose 
puslapiuose, siūlome 
skelbti savo firmų rekla
mas. Kreiptis iki š.m. rug
pjūčio 1 d. adresu:

LITHUANIA
I VILNIUS C-150

FOR SALE

Parduodamas grynas šviežias bi
čių medus. Skambnti K. Laukaičiui 
1-708-323-5326. Taip pat galima 
medaus gauti ir kiekvieną sekmadienį 
po pamaldų Lemonte.

i REAL ESTATE_________

[B m*,

BELL-BACE REALTORS
J. BACEVIČIUS 

6529 8. Kedzle Avė., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE

• Namų pirkimas ir pardavimas
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba
• Veltui namų (vertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Visi agentai kalba lietuviškai
• Nuolaida pensininkams

□ MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc.
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzle Avė.
Tel. 436-7878

DAYTONA BEACH, FL
Sav. parduoda 3 mieg. 2 garažų 
modernišką namą. 1 bl. Iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p.

Tel. 312-847-2226

inz kmiecik reaitors
XX1 7922 S. Pulaski Rd.

dal 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai , ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui.

Puikiai Išlaikytas senesnis namas 
Lemoms. 2 mieg. ,,bungalow"; galima 
įrengti dar 2 mieg. ant aukšto. Sklypas ¥« 
akro Apšildoma veranda Ir 2 auto garažas. 
Greit parduosim už 98,900

Žavingas namas Lemonte! 3’/i" akro 
sklypas!
Šis liuksusinis „ranch" tipo namas turi 
pilnai įrengia apatinį aukštą. Durys j ba
seiną. Pagr. aukštas turi 4 mieg., 2Vi vo
nios. ąžuolines duris, 2 ,,whirpools", židinį. 
4 auto, garažas. Daug priedų. Turite pama
tyti! $898,000

OL3ICK 6 CO., REALTORS1
1180 Stato Street
Lemont, Illinois 80439 
(312) 257-7100

FLORIDA
ST. PETERSBURG BEACH

Apsigyvenkite tarp draugų Baile 
Vista apyl. Žavus namas tik 1 
mylia nuo įlankos; 3 mieg., 2 
vonios kamb.; didelis kampinis 
sklypas. Nauji namų apyvokos 
reikmenys ir centr. šaldymas; pri
jungtas 2 auto, garažas. Viskas 
naujai atremontuota. Tikras 
svajonių namas pietų saulėje! 
Kaina ne per aukšta.

Detaliai informacijai kreiptis:

Chicagoje Diek Inman 
tol. 708-251-9587 

Floridoje, Paul Traxler, 
tel. 813-367-3636 
Kalbėti angliškai

Vilniuje parduodamas baigiamas sta
tyti namas: 7 kamb., 3 mieg., didelis 
sklypas. Galima gauti namo projektą ir nuo
traukas. Kreiptis: tol. 919-490-5483 Iki 
rugpjūčio 15 d. Po tos datos tol. 
904-446-2543.

. FOR RENT

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
antrame aukšte, su šiluma. Arti 
Seklyčios. Skambinti 476-5920.

HELP VVANTED

Reikalingas vyras namų re- 
montavimui ir dažymui. Kam
barys ir maistas veltui. Skambinti 
Onai po 6 vai. vai. vakaro, tel. 
312-927-1621.

Daktaro kabinetui reikalinga 
tarnautoja, gerai mokanti anglų 
kalbą. Skambinti po 11 vai. ryto 
tel. 312-471-3300.

/
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Sukaktys ilgai gyvenusių 
žmonių ir pasižymėjusių savo 
darbais visuomenėje, tautoje ar 
valstybėje yra minėtinos, nes jie 
yra kaip švyturiai jaunesnėms 
kartoms. Tik ne visiems 
pasiseka susilaukti ilgo am
žiaus, kurio ilgumas priklauso 
nuo prigimties genų paveldė
jimo, sveikatos, maisto, gyveni
mo būdo ir kitų priežasčių. 
Dažnai atsitinka, kad ir pats 
žmogus savo amžių sutrumpina 
nekreipdamas dėmesio į tai, kas 
jam kenkia. Nors agr. J. Valiū
nas dar nesulaukė 100 metų, 
kas retai pasitaiko žmonių 
gyvenime, bet šiuo metu jis yra 
seniausias ir ne eilinis Lietuvos 
agronomas, kuris, dar būdamas 
pajėgus, birželio 29 d. sulaukė 
95 m. amžiaus.

Sukaktuvininkas gimė 1896 
m. Jodeišių kaime, Paberžės 
vals., Biržų apskr. Baigęs 
Palangos progimnaziją, persi
kėlė j Kauno gimnaziją, kurio
je baigė 7 klases. Prasidėjus pir
mam pasauliniam karui 1914 
m., gimnazija buvo uždaryta ir 
aštuntą klasę baigė Vilniaus 
gimnazijoje. 1915 m. rudenį įsto
jo į Maskvos Žemės ūkio aka
demiją ir studijavo agronomiją 
iki 1918 m. Revoliucijai prasi
dėjus, grįžo į Lietuvą. Nesant 
galimybės grįžti į Maskvą baig
ti ž.ū. mokslą, rudenį išvažiavo 
į Berlyną ir įstojo į Žemės ūkio 
aukštąją mokyklą, kurią baigė 
1924 m. Siekdamas gilesnės pa
tirties Vakarų Europoje, agro- 
nominę praktiką atliko Dani
joje. 1921 m. buvo kaip diploma
tinis kurjeris pasiųstas į 
Maskvą parsikviesti iš jo lanky
tos Žemės ūkio akademijos ten 
dirbusį lietuvį prof. Dionizą 
Rudzinskį, selekcionierių, kuris 
važiuodamas į Lietuvą parsi
vežė neįkainojamos vertės 
selekcinės medžiagos — laukų 
ūkio pagerintų sėklų. Prof. D. 
Rudzinskis grįžęs į Lietuvą 
suorganizavo Dotnuvos selekci
jos stotį, jai vadovavo ir Dotnu
vos Žemės ūkio akademijos stu
dentams skaitė paskaitas gene
tikos iš augalų selekcijos 
mokslo.

Pirmo pasaulinio karo ir 
vokiečių okupacijos nualintas 
Lietuvos žemės ūkis sunkiai 
kėlėsi. Nedaug buvo agronomų, 
pavyzdingų ūkių ir ž.ū. litera
tūros ūkininkams. Tuo metu 
agr. J. Valiūnas buvo paskirtas 
Biržų apskrities agronomu ir 
tas pareigas ėjo nuo 1924 m. iki 
1933 m. Tačiau jis nesitenkino 
visuomeninės agronomijos pa
reigomis, nes jį traukė žemės ir 
kaimo meilė, kur gamta pasi
reiškia visoje savo didybėje ir 
puošnumu. Jam nuo pat jaunų 
dienų miestas darė slegiantį 
įspūdį. Baigus gimnaziją, jo 
sprendimas kaip tik ir kilo iš to 
noro atsipalaiduoti nuo miesto, 
tartum žmonių skruzdėlyno, su
grūstų namų vaizdo, kuriame 
jautėsi lyg kalėjime. Tad baigęs 
mokslus, nežiūrint pasiūlymų 
apsigyventi mieste, pasirinko 
kaimą ir, vykdant žemės 
reformą, išsinuomavo pavyz
dingo ūkio sąlygomis 80 hek
tarų Naradavo centro (dvaras 
turėjo 250 ha), 3 kilometrus nuo 
Biržų.

Aišku yra didelis skirtumas 
pradėti ūkininkauti, kur ūkis 
sutvarkytas, yra gyvulių, įran
kių ir maisto išteklių. Tas jo 
dvaro centras buvo tuščias, su 
per dideliais trobesiais, kurie 
buvo apleisti, be gyvo ir negyvo 
tinkamo inventoriaus ir darbi
ninkų. Tai beveik panaši pa
dėtis, kaip dabar yra kuriantis 
Lietuvos naujakuriams. Jo šiokB 
toks pąjamų šaltinis buvo Biržų 
apskrities agronomo pareigos. 
Bet visos tos žemės ūkio kūrimo 
ir gyvenimo sąlygos, kaip jau
nam ir energingam žmogui, 
buvusios labai įdomios, juo la

biau, kad turėjo nepalaužiamą 
ryžtą ne tik kaimo aplinkoje 
gyventi, bet akivaizdžiai 
pasimokęs Danijoje galėjo pla
tinti pažangias žemės ūkio 
idėjas ūkininkų tarpe. Išau
gino vaismedžių medelyną, iš 
kurio pąjamos ne tik leido baigti 
ūkį tvarkyti, bet Biržų apskri
ties ūkininkai, išsikėlę į vien
kiemius, galėjo iš to medelyno 
pagerinti ir pagražinti sodais 
savo sodybas. Nuo 1928 m. iki 
1938 m. laikė Naradavo dvaro 
centre Žiemos žemės ūkio 
mokyklą ir joje mokytojavo. Ten 
buvo ruošiamas jaunimas 
pažangiam ūkininkavimui.

Agr. J. Valiūnas veikliai 
reiškėsi kooperatinėje srityje ir 
spaudoje. Dalyvavo įvairiose 
žemės ūkio draugijose ar jų 
centrų veikloje: cukrinių run
kelių auginimo, galvijų augi
nimo ir kontrolės sąjungų 
valdybose, Pieno centro 
kontrolės komisijoje ir kitur. 
Man prisimintinas ir jo įspū
dingas dalyvavimas Lietuvos 
kooperacijos teisme, kuris buvo 
suruoštas Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijoje 1929 m.

Spaudoje pradėjo bendradar
biauti dar būdamas studentas. 
Pirmą straipsnį parašė į „Lietu
vių balsą”, ėjusį per karą Pet
rapilyje 1916 m. Lietuvoje 
bendradarbiavo „Lietuvos 
aide”, „Žemės ūkyje” ir kitur. 
Parašė knygas apie linų au
ginimą „Linai” ir „Bendroji 
gyvulininkystė” 1922 m. Išver
tė A. Simpolovskio „Laukų dir
bimas ir tręšimas”. Tai buvo 
naudinga atsikuriančiam žemės 
ūkiui tuojau po karo.

Artinantis frontui ir bolše
vikiniam terorui, dalis Lietuvos 
ūkininkų, palikę savo namus, 
gyvulius ir žaliuojančius 
laukus, bėgo į Vakarus. J. 
Valiūnas, nujausdamas, kad 
neišvengs Sibiro mirties sto
vyklų, su šeima neatsiliko nuo 
bėgančių. Paliko Lietuvą 1944 
m. rugpjūčio 1 d. ir laimingu 
būdu pasiekė Rytprūsius. Ten 
sukultūrintose pelkėse 
ganydami karves ir asmeniškai 
susipažinome. Vokiečiams lik
vidavus galvįjų bandą, jis iš
vyko į Pomeraniją, tikėdamasis 
įsikurti nežinomame ūkyje. Bet 
griūvant rytų frontui ir artėjant 
prie Berlyno, bėgo toliau, arčiau 
Danijos pasienio ir iš čia 
persikėlė į Flensburgo pabė
gėlių stovyklą, kurią paliko 
išvykdamas į Ameriką 1949 m. 
Atvykęs į Ameriką ilgesnį laiką 
dirbo batų dirbtuvėje ir dar 10 
m. kaip daržininkas dideliame 
„Mėlynų kalnelių” kapinyne 
tarp Brocktono ir Bostono. 
Sulaukęs 79 m. išėjo į pensiją. 
Apsigyvenęs Brocktone neven
gė ir visuomeninės veiklos, pri
klausydamas LB ir protarpiais 
dirbo apylinkės valdyboje. Turė
damas atliekamo laiko, parašė 
daug straipsnių į lietuvių 
laikraščius Kanadoje ir Ameri
koje. Daugiausiai rašė į 
„Nepriklausomą Lietuvą” ir 
taip pat bendradarbiavo ir ki
tuose laikraščiuose: „I Laisvę”, 
„Kary”, „Motery”, „Akiračiuo
se” ir „Drauge”, dažnai pasi
rašydamas slapyvarde. Tai 
žmogus plačių pažiūrų, darbštus 
ir veiklus savo profesijoje. 
Sūnus yra baigęs antropologijos 
mokslą. Duktė žuvo automobilio 
katastrofoje.

Nors sukaktuvininkas savo 
gyvenime turėjęs ir sunkesnių 
pergyvenimų, jau susilpnėjęs re
gėjimas, vis tiek nepraranda 
sveikos nuovokos, geros nuo
taikos ir savo pasirinkto 
gyvenimo būdo. Kai jaunas 
buvo, dainuodavo įvairiuose 
choruose, o taip pat giedodavo 
ir bažnytiniame chore. Dar ir 
dabar skambindamas pianinu 
dainuoja ir retkarčiais groja 
akordeonu. Šios jo amžiaus

'v

Rastas, virtęs kryžium tremtiniam atminti 1989 liepos mėn. Tit-Aru apylinkėse. 
Nuotr. R. Urbakavičiaųs

PENKI BANKAI 
PAVOJUJE

Penki Illinois bankai yra 
pavojuje bankrutuoti, jų tarpe ir 
Chicagos Water Tower bankas. 
Tą skelbia „Chicago Tribūne”.

KAD VISIEMS LAIKAMS
Sunaikinta komunistinė sistema

Garsūs žurnalistai Jack 
Anderson ir Dale Van Atta 
(United Feature Syndicate), 
rašantieji didžiojoje Amerikos 
spaudoje, buvo nuvykę į Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Jie 
įvairiuose Amerikos dienraš
čiuose parašė ištisą eilę 
straipsnių iš tų valstybių 
sostinių. Tie straipsniai buvo 
objektyvūs, palankiai ir teisin
gai informavo apie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pastangas 
atgauti pilną nepriklausomybę.

Rašoma apie priežastis, dėl 
kurių Gorbačiovas nenori iš 
savo glėbio išleisti Pabaltijo 
valstybių. Pagrindinė priežastis 
esanti karinė. Mat, neužšąlanti 
Baltijos jūra jam reikalinga jo 
ten esantiems Baltijos laivyno 
povandeniniams ir kitiems lai
vams. Kita priežastis, kad, 
praradus Baltijos valstybes, 
kitos jo glėbyje esančios to pa
ties reikalaus.

Straipsnio autoriai esą iš 
įvairių Pabaltijo valstybių ir 
JAV gerai informuotų šaltinių 
patyrę, kad Gorbačiovas gerai 
žinąs, jog vis dėlto Lietuvą, 
Latviją ir Estiją iš savo 
kontrolės prarasiąs. Aukšti ka
riniai asmenys jau dabar planuo
ja karinę bazę Kaliningrade. 
Gorbačiovo kariuomenei, kuri 
yra Pabaltijo valstybėse, per
sikelti į ten yra vienintelis 
kelias tik per Lietuvos teri
toriją. Gyventojai reikalauja 
visiško Sovietų karinių dalinių 
pasitraukimo iš Lietuvos. 
Lietuva yra pasiryžusi tartis dėl 
jų saugaus pasitraukimo. Lie
tuvos užsienio reikalų minis- 
teris Algirdas Saudargas žur
nalistams atsargiai išsitarė, kad 
tariantis su Sovietais galėtų 
būti padaryta ir reali nuolaida, 
ribotą kiekį jų kariuomenės 
paliekant Lietuvoje.

Latvijos gyventojų galvojimas 
kitoks. Atgavus pilną nepri
klausomybę, jie Sovietų ka
riuomenės nelaikysią. Latvijos 
viceprezidentas Dainis Ivans 
pasakė: „Mes nematome jokio 
reikalo, kad jie čia būtų”. 
Sovietų generolai sakosi, kad jie 
čia yra dėl Latvijos apsaugos 
nuo Amerikos imperialistų, kai 
tuo tarpu latviai tos apsaugos 
ne tik neprašo, bet jos ir nenori.

Didžiausias latvių troškimas 
esąs, kad visiems laikams būtų 
sunaikinta komunistinė siste
ma. Latviai esą jautresni negu 
lietuviai ir estai. Latvijoje po 
antrojo pasaulinio karo buvo 
įvykdyta priverstinė rusifi
kacija. Latvius masiškai 
išdeportavus į Sibirą, į jų vietą 
buvo privežta rusų ir kitų. Net 
ir dabar dar rusai atvyksta į 
Latviją, nes čia juos vilioja

sukakties proga tenka jam 
palinkėti Dievo palaimos ir 
ilgiausių metų šio pasaulio 
kelionėje.

Juozas Navakas

P. PALYS

šiltesnis klimatas. Latvija 
tapusi rojumi į pensiją 
išėjusiems Sovietų kariams.

Labiausiai ldtviai bijo, kad 
jie savame krašte gali likti 
mažuma. Tuomet, nežiūrint at
gautos nepriklausomybės, Lat
vijos veidas visiems laikams 
būtų pakeistaą.

Latvijos Pd'puliaraus fronto 
pirmininkas Romualdas 
Razukas žurnalistams kalbėjo: 
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PASSBOOK
SAVINGS...

the best way to save regularly!

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

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

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS)

11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB.
England. Tel. 081-460-2592

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba 
su Lietuvos RESPUBLIKA.

Pasiunčiame paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE 
gaminamus ir gaunamus vaistus.

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžia
gas, rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus, 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius.

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu kursu klientui, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Siūlome populiarų sluntlnĮ: 1991 m. No. 1.
3 m. vilnonė angliška medžiaga eilutei, 3 m. puiki medžiaga 

suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 p. 
sportinių batų, vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400.00 (Oro paštu).

Parduodame „Olympia” rašomas mašinėles su lietuvišku 
šriftu.

BEKONKURSINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS
Siuntinys No. S. $100:
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv. ryžių, 200 gr. 

tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 sv. dešros, 2 
sv. sūrio, 2 sv. pupelių kavos, 2 sv. valgomos alyvos, 1 butelis 
krupniko.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU.

90,000 MUZIEJUJE

Chicagos Mokslo ir pramonės 
muziejų nuo birželio 10 d. iki 30 
aplankė 30,000 žmonių, bet tai 
buvo 35% mažiau negu pernai 
šiuo metu.

„Sovietų kariai, kurie yra 
ištraukiami iš Rytų Europos 
gali atsirasti Pabaltijo 
valstybėse. Visi naujieji 
atvykėliai yra akiplėšiški. Ne 
tokie kaip anksčiau atvykę 
specialistai. Jie reikalauja butų, 
vietos mokyklose, maisto, 
vandens, elektros ir kitko. Rygo
je butų laukiančiųjų sąraše 
yra 91,000 pavardžių. Tai yra 
didelė problema. Latviai klau
sia: kaip mes jais galėsime 
atsikratyti”?

A.tA. 
mokytoja Jadvyga Maldeikienė 

(Endziulaitytė)
Gyveno Richardson, TX, anksčiau Cicero, IL ir Hot 

Springs AR.
Mirė 1991 m. liepos 10 d., sulaukusi 87 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, dvi seserys: 

Maria Gylienė Putnam, CT ir Sofija Treigienė Kanadoje, trys 
sūnėnai Gyliai: Vytas su žmona Dana, Julius su žmona Bar
bara ir Jonas su žmona Izolina bei jų šeimos ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas nebus pašarvotas Čikagoje, tik bus pamaldos šešta
dienį, liepos 20 d. 9:30 vai. ryto Švč. Merglės Marijos Gimimo 
bažnyčioje 2700 W. 69 St., Chicago, IL.

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, seserys ir sūnėnai.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. (312) 

476-2345.

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440

see us for 
financing.

AT OUR LOW RATES

Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 
kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Marųuette Parke

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

WITH RfPAVMfNT 
TO F«T VOUB INCOMt

Paid and 
Compounded 

■E Ouarterly
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

PETKUS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marųuette Funeral Home

2533 West 71st Street
Chicago, Illinois 60629

l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465

708-430-4455

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue 

e Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami 1-(3l2)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS



6 DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. liepos mėn. 19 d. CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

x „Draugo” renginių komi
tetas susirūpinęs gegužinės 
renginiu. Gegužinė bus 
Marijonų soduose rugpjūčio 4 d., 
sekmadienį. Jau dabar renkami 
fantai laimėjimams. Bus 12 vai. 
šv. Mišios Marijonų koplyčioje, 
po to pietūs ir pyragai visiems 
atsilankiusiems. „Draugo” 
administracijoje bus galima 
susimokėti prenumeratą ir įsi
gyti vertingų knygų.

x Sol. Jonas Vaznelis, kuris 
puikiai atliko savo boso partiją 
„I Lituani” operos spektaklyje 
Lietuvių muzikos šventės metu 
Chicagoje, pakviestas dainuoti 
tą pačią partiją Lietuvos Operos 
ir baleto teatro spektakliuose 
Vilniuje, kurie bus rugpjūčio 31 
ir rugsėjo 3 dienomis.

x Dr. Aleksandras Štro
mas, Hillsdale College profe
sorius dalyvaus pokalbyje su 
Jack Taylor televizijos pro
gramoje Stock Market Obser- 
ver Chicagoje (26 kanalas), 
11:30 v.r. penktadienį, liepos 19 
d.

x Dr. Antanas Adomėnas, 
kaip „Lithuanian Diaspora: 
Koenigsberg to Chicago” auto
rius Antanas J. Van Reenan 
gavo informaciją iš Vilniaus per 
University Press of America. 
Profesorius Zigmas Zinkevičius 
atsiliepia labai gerai apie šią 
knygą ir informacines žinias, 
kurias galės panaudoti savo 
ruošiamai istorijai apie lietuvių 
emigraciją.

x Bronius Juodelis, JAV 
LB sekretorius, atstovaudamas 
JAV krašto valdybos pirm. dr. 
Antanui Razmai, vyksta į PLB 
visų kraštų valdybų pirmininkų 
suvažiavimą liepos 26-29 d., 
šaukiamą Vasario 16 gimnazi
joje Vokietijoje.

x Raimondas Šeštakaus
kas, Kauno televizijos ir radijo 
direktorius, atliekąs 2 mėn. 
stažą CNN televizijoj Atlanta, 
Ga., lankėsi Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre 
Chicagoje. Lietuvos vyriausybės 
paskirtas televizininkas daug 
pasidarbavo, kad apie sausio 13 
d. įvykius Vilniuje per Kauną 
patirtų visa Lietuva ir pasaulis. 
Chicagoje Šeštakauskas su prof. 
Jonu Račkausku aptarė 
tolimesnes bendradarbiavimo 
galimybes, į kurias įeina ir 
dokumentinė programa laisvos 
Lietuvos televizijai apie 
Chicagos lietuvių veiklą.

x MĖSOS PRODUKTAI 
aukščiausios kokybės prista
tomi į namus LIETUVOJE: me
džioklinės dešrelės, palendvica, 
dešros ir kt. — $95. Mažesnis 
siuntinys - $68. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Baltijos restorane geras 
lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro
berte Rd., tel. 708-458-1400.

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Parduodami AUTOMO
BILIAI Lietuvoje papiginto
mis kainomis su garantija. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x Danutė Bindokienė pra
ves „Ateities” žurnalo 80 
gimtadienio paminėjimą 
Dainavoje. Tai įvyks atei
tininkų studijų dienų metu, ku
rios vyks rugpjūčio 30-rugsėjo 
2 dienomis.

x Sol. Sigutė Stonytė ir pia
nistas Jurgis Karnavičius, tarp
tautinių konkursų laimėtojai, 
liepos 28 d. 3 vai. p.p. atliks pro
gramą Margučio rengiamame 
koncerte Jaunimo centre. Salėje 
veiks šaldymo sistema. Visi 
kviečiami atsilankyti.

x Studentų ateitininkų są
jungos ugnis pasieks ir Daina
vą. SAS centro valdybos bendra- 
laiškyje pranešama, kad Daina
voje bus progos pasijusti dalimi 
didesnės ateitininkų šeimos, nes 
ten suvažiuos visi — ir maži ir 
dideli. Primenama, kad tose 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 2 d. stu
dijų dienose bus minima „Atei
ties” žurnalo 80 metų sukaktis.

x Sol. Algirdas Brazis, 
Balfo direktorius, žymus Lietu
vos Vyčių veikėjas, eilės kultū
rinių organizacijų darbuotojas, 
operos solistas, liepos 28 d. 12 
vai. giedos Mišiose Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje. 
Pamaldos skiriamos už miru
sius ir gyvuosius labdaros 
veikėjus. Po pamaldų Balfo Be
verly Shores skyrius švęs 
jubiliejinę vasaros šventę-ge- 
gužinę Elenos ir inž. Kazimiero 
Pocių ąžuolyne. Daug svečių at
vyks iš Chicagos ir plačios apy
linkės.

x St. Dalius yra savaitei iš 
Hamiltono, Kanados, atvykęs į 
Chicagą. Ta proga jis aplankė 
„Draugo” redakciją ir admi
nistraciją. S. Dalius neseniai 
išleido savo atsiminimų iš 
kelionių knygą, kurią spausdino 
„Draugo” spaustuvė.

x Almis Kuolas vadovaus 
simpoziumui, kuris įvyks atei
tininkų studijų dienose rugpjū
čio 30-rugsėjo 2 dienomis Dai
navoje. Simpoziumo tema: „Kai 
susprogdinti sustingimą ateiti
ninkuose?”

x Meno varžytinės bus 
Genesis galerijoje, 4201 S. Ar- 
cher Avė. Varžytines rugsėjo 15 
d. nuo 5 iki 9 vai. vak. rengia 
Mamre meno varžymosi institu
tas.

x Damė Tijunelienė, gimusi 
JAV-bėse, tėvas Motiejus Asa- 
kevičius (miręs), ieško savo dė
džių Vinco, Jono ir Petro Asa- 
kevičių, Lietuvoje likusių trijų 
seserų Marės, Onos ir Damės, 
su kuriais ryšys nutrūko nuo 
1945 m. Kas žino apie juos, 
prašomi pranešti: Damė 
Tijunelienė, Rua Inacio, 915 V. 
Zelina, 03142 Sao Paulo, SP, 
Brasil.

x A. Saulis, Toronto, 
Kanada, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 145 
kanadiškais doleriais. A. Šaulį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą savos 
spaudos tariame nuoširdų ačiū.

x SIUNTINIUS PRISTA
TOME į namus LIETUVOJE. 
Rūbai, maistas vaistai — kie
kiai neriboti, muito nėra. 
Iš kitų miestų savo daiktus 
siųskite mums paštu arba 
UPS.Transpak, 2638 W. 69 St, 
Chicago, IL 60619, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x NAUJAS „ŽAIBO” NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv., ry
žių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 
O’Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse (0.65 kg). Pilna kai
na $100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS” 9525 
So. 79th Avė., Hickory Hills, 
IL 60457 - tel. (708) 430-8090.

(sk)

Muzikos šventės rengimo komiteto pirmininkas Stasys Baras, Lietuvos prezidento žmona Gražina 
Landsbergienė ir Dainų šventės rengimo pirmininkas Vaclovas Momkus.

Nuotr. J. Tamulaičio

VASARIO 16 GIMNAZIJA ITALIJOJ
Balandžio 28 d., sekmadienį, 

anksti rytą Vasario 16 gimnazi
jos tautinių šokių grupė ir 
orkestras išvažiavo į Italiją. 
Kelionė praėjo labai smagiai. 
Keliavome per Vokietiją, Pran
cūziją (Štrasburgą), per gražiąją 
Šveicariją su jos Alpėmis ir pei
zažais ir atvykome po 10 
valandų į Monzos miestą, Itali
joje — mūsų kelionės tikslą.

x Stays ir Bronė Prakapai 
iš Toronto, Kanada, kartu su 
kaimyne Ona Ažubaliene, buvo 
atvykę į Chicagą, lankė savo 
draugus ir pažįstamus, o 
grįždami į namus aplankė 
„Draugą”, pasirinko knygų ir 
kitų leidinių už didesnę sumą. 
Stasys yra „Draugo” rėmėjas, 
bendradarbis, lietuviškos 
spaudos ir knygos Toronte pla
tintojas. Jo laiškai Lietuvos 
nepriklausomybės reikalu ne 
kartą yra patekę į Kanados 
didžiąją spaudą. Liepos 13 d. jo 
laiškas buvo įdėtas į „The 
Saturday Sun” apie Kanados 
valdžios neteisingą užimtą liniją 
dėl Slovėnijos ir Kroatijos 
demokratiniu būdu atsiskyrimą 
nuo Jugoslavijos.

x Rūta Kosmopoulos, Oak 
Lawn, III., pratęsė „Draugo” 
prenumeratą vieneriems 
metams su 50 dol. auka lietu
viško žodžio palaikymui. R. 
Kosmopoulos skelbiame garbės 
prenumeratore, o už realią auką 
tariame nuoširdų ačiū.

x Prel. Juozas Prunskis iš 
Chicago, III., pirmasis grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka. Po 10 dol. įteikė Kazi
miera Škėrienė, Emelia Gaška, 
M. Rasimas, Elena Šniokaitė ir 
Salomėja Stakėnas. K. Škėrienė 
taip pat padovanojo vertingų 
daiktų „Draugo” gegužinės 
laimėjimams. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū.

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod- 
man & Renshaw, Ine. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294.

(sk)

x KARGO Į LIETUVĄ! Rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In- 
ternational, tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Avė., Hickory 
Hills, IL 60457.

(sk) 

Kartu keliavo orkestro vadovas 
A. Paltinas, šokių grupės vado
vė M. Šmitienė, kun. E. 
Putrimas ir italų kunigas 
Giovanni Audissio iš Mainzo, 
kuris ir suorganizavo šią 
išvyką.

Monzos mieste susitikome su 
žmonėmis, kurie jau mūsų 
laukė. Priėmimo grupei vado
vavo Nora Posenti, kuri dirba 
Santa Gemmos parapijoj. 
Atvykę persirengėme tautiniais 
rūbais ir nuėjome į Monzos 
baziliką, kur dalyvavome Mi
šiose. Jos buvo laikomos Monzos 
vyskupo. Giedojome lietuviškas 
giesmes. Jų klausėsi 400 
žmonių. Po pamaldų vakarie
niavome Santa Gemmos pa
rapijoj, o ten,ir prasidėjo mūsų 
susipažinimo vakaras su italų 
šeimomis, pas kurias po vieną 
ar po du buvome paskirti gyven
ti. Kaip savo tikrus sūnus ir 
dukteris italai priėmė mūsų 
lietuviukus. Labai smagu buvo 
su jais susipažinti, bendrauti ir 
gyventi, nors trumpai.

Pirmadieni, balandžio 29 d. 
ryte, aplankėme seną baziliką, 
kuri vadinasi Bazilika de 
Battistero di Agliate, turi 
nemažai istorinės reikšmės. 
Prie jos stovinti krikštykla pa
statyta 700 metų po Kristaus 
gimimo, o pati bazilika pasta
tyta 500 metų vėliau. Dar prieš
piet važiavome aplankyti meno 
mokyklą — mergaičių gimna
ziją, kur italės gimnazistės 
laukė mūsų kaip „žvaigždžių”. 
Jos visos padainavo ir pasi
kalbėjo su mumis. Bet iš tikrų
jų buvojau didelė dovana mums 
pamatyti mūsų vardus nupieš
tus ant lentos prie įėjimo durų 
ir dar gavome po maišiuką 
dovanėlių, ant kurių taip pat 
vardai buvo meniškai nupiešti. 
Jautėmės ne kaip paprasti 
žmonės, o kaip ypatingi svečiai. 
Jos dar mus vaišino skaniais 
pyragais, kuriuos pačios iškepė.

Vasario 16 gimnazijos mokiniai Milane su kardinolu Carlo Maria Martini. Nuotr. M. Šmitienės

Italiukės labai domėjosi mūsų 
mokykla ir Lietuva. Mes iš 
mokyklos išvažiavome maloniai 
nustebinti. Kaip Paltinas 
pasakė „čia radome daug 
nuoširdumo”. Po pietų turėjome 
repeticiją Monzos teatre. Mes 
buvom įtampoje, nes tą vakarą 
turėjo būti mūsų pasirodymas 
italams. Gerai pašoktLdainuo- 
ti ir groti buvo mums ne tik 
pareiga, bet labiau dovana 
tiems, kurie mus priėmė taip 
nuoširdžiai. Prieš pasirodymą 
susitikome su Monzos bur
mistru Gatti. Mes visi buvome 
apsirengę tautiniais rūbais. 
Aprišom burmistrą ir jo pa
vaduotoją tautine juosta. Mums 
buvo įteikta „Corrona Ferrea”
— maža reprodukcija, kuri yra 
Monzos ženklas.

Vakaras buvo mums labai 
svarbus. Mūsų pasirodymas 
prasidėjo 9 vai. vakaro. Monzos 
teatre buvo apie 500 žmonių. Pa 
dainavome 6 dainas, pašokom 9 
taut. šokius, o orkestras dar ir 
atskirai pagrojo. Kun. Putrimas 
ir kun. Audissio kalbėjo apie 
mūsų gimnaziją, o dvi mokinės
— Luciana Gaidimauskaitė ir 
Laura Pundytė — pakalbėjo 
itališkai apie Lietuvą. Užbai
gėme vakaro programą 
Lietuvos himnu. Pabaigai kiek
vienas dainininkas, šokėjas ir 
muzikantas turėjo publikai 
pasakyti savo vardą ir iš kurio 
krašto atvykęs. Teatro prieangy 
buvo išstatyta mūsų atsivežta 
Sąjūdžio paroda. Atlikome 
vienos valandos programą 
sėkmingai ir garbingai. Mums 
tikrai buvo smagu ir malonu 
matyti visus žmones plojant 
lietuvių vakarui ir Lietuvai.

Balandžio 30 d., antradienį, 
važiavome į Milano miestą. 
Priešpiet turėjome laiko apžiū
rėti miestą ir pavaikščioti. Pie
tūs buvo Milano universitete. 
Tada tautiniais rūbais apsi
rengę ėjome susitikti su lietuvių

PAGERBTI 
NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS PREZIDENTAI

Jau daugelį metų Lietuvos 
Karo Veteranų sąjungos 
„Ramovė” skyrius valdybos ini
ciatyva buvo rengiamos išvykos 
prie Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentų garbei pasodintų 
eglučių ir pastatytų cementinių 
paminklėlių, esančių gražiame 
International Garden Parke, 
Indianoje.

Šiais metais tokia išvyka 
įvyko liepos 7 d., sekmadienį, 12 
vai. dieną Chicagos laiku. Nors 
iš ryto lijo ir trankėsi perkūnas, 
o dieną buvo 90 laipsnių 
karščio, bet pasišventusių 
tautiečių oras neatbaidė.

Susirinko gražus būrys 
šaulių, ramovėnų, birutininkių, 
kitų organizacijų atstovų ir gau
sios publikos ypač iš Lietuvos. 
Pagerbimą atidarė „Ramovės” 
Chicagos skyriaus pirmininkas 

draugija Milano kultūros cen
tre. Centro vedėjas Cesare 
Grampa papasakojo miesto is
toriją, o taip pat ir kaip cent
ras palaiko ryšius su Lietuva. 
Mums vertėjavo Birutė 
Michelini, kuri dėsto lietuvių 
kalbą Milano universitete.

Mūsų išvykos dienomis vienas 
iš svarbiausių įvykių buvo susi
tikimas su Milano kardinolu 
Carlo Maria Martini. Aprišom 
jį tautine juosta. Po to 
dalyvavome Mišiose Milano 
katedroje. Katedros klebonas 
pasveikino lietuvius. Pamaldas 
užbaigėme lietuviška giesme. 
Labai gera proga buvo prie 
bazilikos aikštės — lauke pa
dainuoti ir pašokti ir taip 
parodyti bent truputį lietuvių 
kultūros praeiviams. Susirinko 
keli šimtai žmonių mūsų 
pasiklausyti ir stebėtis.

Grįžę į Monzos miestą pasku
tinį kartą vakarieniavom kartu 
su Santa Gemmos parapijos 
italais. Ten susirinko mūsų 
„šeimos”, skautai ir šiaip 
jaunimas. Mūsų atsisveiki
nimas buvo labai smagus — su 
dainom, šokiais ir žaidimais. 
Tai buvo mūsų paskutinė diena 
Italijoj. Apsikeitėm dova
nėlėmis su skautais ir su 
žmonėm, kurie mus priėmė ir 
globojo.

Išvažiuoti buvo beveik 
neįmanoma, nes iš tikrųjų 
niekas to nenorėjo. Visi italai 
mus išlydėjo iki 11 vai. vakaro, 
kai autobusas pajudėjo Vokie
tijos link. Mūsų kelionė baigėsi 
6 vai. ryto gegužės 1 d. kai iš
vargę, bet patenkinti grįžome į 
savo gimnaziją.

Mes visai nesitikėjome tokios 
smagios išvykos ir tokio nuošir
daus priėmimo. Galiu pasakyti, 
kad mes lietuviai įgavome dar 
daugiau drąsos kovoti už 
Lietuvos laisvę ir parodyti 
pasauliui, kas mes esame — 
lietuvių tautos jaunimas.

Patricija Jušinskaitė 

Juozas Mikulis, pakviesdamas 
J. Bagdžių ir S. Rudoką iškelti 
tautinę vėliavą. Savo atidaro- 
majame žodyje pirm, akcentavo 
buvusių nepriklausomos 
Lietuvos prezidentų didelį 
tautinį idealizmą. Jų dėka 
Lietuva buvo prikelta ir pikiuo
ta į laisvų, nepriklausomų vals
tybių šeimą — Jungtines tautas 
su balsavimo teise. Trumpą žodį 
tarė E. Vengianskas, LKVS cen
tro valdybos pirmininkas, 
padėkodamas skyriaus valdy
bai, šauliams ir birutininkėms 
už dalyvavimą šiose iškilmėse, 
pagerbiant mūsų tautos vadus. 
Dar kalbėjo LSŠT sąjungos 
pirmininkas Mykolas Abarius, 
atvykęs su žmona kartu iš 
Detroito. Reikia pasidžiaugti, 
kad šaulių organizacijos nariai 
bei vadai taip stipriai remia šias 
gražias ir garbingas tradicijas 
nors kartą metuose prisiminti 
šiuos garbingus vyrus.

Mūsų tautos vadai buvo pa
gerbti, padedant trispalvių gyvų 
gėlių puokštes, prie prezi
dentinių paminklėlių. Gėles 
padėjo: prie Antano Smetonos — 
A. Likanderienė, Aleksandro 
Stulginskio — N. Skopienė ir dr. 
Kazio Griniaus — S. Fero. Po 
trumpo pirm. J. Mikulio 
padėkos žodžio buvo sugiedota 
Marįja, Marija ir Lietuvos him
nas. Nuleidus vėliavą, tuo ir 
buvo pagerbimas baigtas.

Noriu pastebėti visuomenės 
žiniai, kad tos eglutės buvo pa
sodintos prez. A. Smetonos, 
kada jis buvo pasitraukęs, bolše
vikams okupavus Lietuvą, į 
Ameriką. Po daugelio metų 
eglutės išaugo į egles, kurias šį 
pavasari vyrai — ramovėnai 
apgenėjo ir du paminklėlius 
iškasė ir perkėlė toliau į priekį 
nuo eglių. Be to, aptvarkė ir 
apšvarino visą aplinką. Padėka 
jiems.

Baigus pagerbimą, Union Pier 
Lietuvių draugijos pirmininkas 
Ed. Vengianskas pakvietė visus 
į jų gegužinę-pikniką, vykstantį 
ponų Cibų sodyboje. Dauguma 
dalyvių tuo pasinaudojo. Atsi
gaivinę medžių pavėsyje, pa
valgę gardžius lietuviškus 
pietus ir išklausę meninę pro
gramą, kurią atliko Kauno 
kapela „Griežlė”, dar laimėję 
vertingą dovanėlę loterijoje, 
pažiūrėję į saulutę, kuri šuoliais 
slinko žemyn, prasmingai 
praleidę karštą vasaros dieną, 
išsiskirstė į namus, palikdami 
gražią ir jaukią sodybą su savo 
medžiais ir žydinčiomis gėlėmis.

Ant. Repšienė

IŠ ARTI IR TOLI
ARGENTINA

— „Birutės draugija Adro- 
gue mieste paminėjo motinas. 
Pamaldas seminarįjos koplyčio
je atlaikė kun. A. Steigvilas. Pa
gerbtos Jadvyga Rimšelienė ir 
įneš Maria Rossi — viena iš se
nelių namų, kita trijų kunigų 
motina. Programą pravedė Vin-
centą Gražulienė ir J. Macaitie
nė.

KANADOJE
— Pabaltiečių veteranai ap

dovanojo ramovėną Joną Skei- 
valą laisvės medaliu už jo 
nenuilstamą veiklą visose 
srityse. Jis niekada neatsisako 
St. Catharines, Ont., jokio 
reikalingo darbo.

— Jūratė Vyšniauskaitė iš 
St. Catharines, Ont., baigusi 
žurnalistiką Anglijoje, talkina 
Shaw festivaliui, kuriam pri
klauso trys teatrai. Nemažai ir 
lietuvių aplanko šiuos įdomius 
teatrus.

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzle Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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


