
( p - ) • r^i-r - •* N 

Li~ri~icj/\rvii/\rvj v\/r:>F*LO-\A/i L3I O A M Y 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 
TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXII Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, BIRŽELIS - JUNE 7, 1991 Nr. 111 

M Lietuva, aš girdžiu 
Tavo balsą..." 

Lietuvos pripažinimo klausimas 

Lomža. Birželio 5. — Šiame 
mieste, kuris yra maždaug 55 
mylios nuo Sovietų Sąjungos 
sienos, popiežius Jonas Paulius 
II pareiškė savo moralinę para
mą Lietuvos nepriklausomybei 
šiandien, kalbėdamas beveik 
tokia pat alegorine kalba, kuria 
jis inspiravo prieškomunistinę 
kovą savo gimtojoje Lenkijoje, 
praneša ,,New York Times" 
korespondentas S. Engelberg. 

„Lietuva, aš girdžiu Tavo 
balsą, tautos balsą, gyvenančios 
Baltijos pakrantėje", sakė po
piežius šj rytą lietuviams, kurie 
pervažiavo sieną, kad susitiktų 
su juo. „Čia, kur aš esu taip ar
t i , aš atsiliepiu į Jūsų balsą. 
Jūsų popiežius yra su Jumis". 

Minia šioje moderniškoje 
katedroje, kurioje buvo Lietuvos 
viceprezidentas Česlovas Stan
kevičius ir buvusioji ministerė 
pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė, reagavo entuziastiškai, 
tar tum popiežius būtų tiesiai 
pasisakęs už Lietuvos nepri
klausomybę. Si popiežiaus kal
ba ir apaštališkasis palaimini
mas buvo sutiktas su ašaromis 
Prunskienės akyse, o taip pat ir 
minios lietuvių, kokio dar 
nebuvo per tas penkias popie
žiaus vizito dienas Lenkijoje. 

Eks t az i škas sus i t ik imas 
Toliau savo reportaže šis 

žurnalistas rašo, jog aštuo
niasdešimtmetis Lietuvos kardi
nolas Vincentas Sladkevičius, 
kuris taip pat buvo Sovietų dar
bo stovyklų kaliniu už tikėjimą, 
vadovavo šiam nuostabiam 
susitikimui ir dukart įvyko 
ekstaziškas apsikabinimas su 
popiežiumi. 12 ar 16 tūkstančių 
lietuvių minia, kuri be vizų 
galėjo įvažiuoti į Lenkiją, 
sveikino gatvėje už katedros 
sienų Bažnyčios vadą, kurie 
daugelis matė jį pirmą kartą ir 
giedojo lietuviškas giesmes, 
kurios kadaise buvo giedamos ir 
19 amžiuje, kai Lenkija domi
navo. 

„Mes gerai žinome kliūtis, 
kurios yra mums skersai kelio", 
kalbėjo kardinolas Sladkevičius. 
„Bet mes tikime, kad jau kitais 
m e t a i s J ū s ų pala imingi 
žingsniai mindžios Lietuvos 
žemę". Jau dukart šiandien ir 
prieš tai , kai popiežius lankėsi 
prie Ukrainos sienos, jis aiškiai 
pareiškė, jog jis t ikįs, kad 
galbūt kitais metais tokia ke
lionė galės įvykti. Paskutiniais 
metais ryšiai tarp Vatikano ir 
Sovietų Sąjungos pagerėjo dra 

Stankevičiaus 
įspėjimas 

Lomža. Birželio 5. — Lietuvos 
viceprezidentas Česlovas Stan
kevičius ragino Vakarus su
teikti pagalbą Sovietų Sąjungai 
tik nus t a t an t sąlygas, kad 
Maskva respektuotų Pabaltijo 
valstybių nutarimą būti nepri
klausomoms, kaip tą dieną pra
nešė žinių agentūros. Savo pasi
kalbėjime su užsienio žurnalis
t a i s , S t ankev ič iu s įspėjo 
Vakarus, jog, „jei bus duodami 
pinigai Sovietų Sąjungai nenu
sakant Vakarams savo pozicijos 
aiškiai dėl Pabaltijo valstybių 
situacijos, tai visa tai bus jėga 
panaudota prieš tas pačias Pa
baltijo vals tybes" , pranešė 
„Laisvosios Europos" radijo 
laida. 

matiškai. Po 1989 metų prez. 
Gorbačiovo ir popiežiaus susiti
kimo, buvo leista bažnyčioms 
veikti, ko nebuvo dešimtme
čiais. 

Su l ietuvių delegacija 
Taip pat šiandien Lomžoje po

piežius pr iėmė tr i jų na r ių 
Lietuvos delegaciją — vicepre
zidentą Česlovą Stankevičių, 
ministerio pirmininko pava
duotoją Zigmą Vaišvilą i r 
Lietuvos Švietimo ir Kultūros 
ministerį Darių Kuolį. Lietuvos 
prez. Vytautas Landsbergis, 
kaip pastebi „New York Times" 
atsisakė važiuoti į Lomžą, nes 
Sovietų daliniai vėl pradėjo 
siausti Vilniuje. 

Pasak Vaišvilą, popiežius 
priminė delegacijai, jog Sovietų 
Sąjunga yra atsisakiusi 1940 
metų Ribbentropo-Molotovo 
pakto, pagal kurį Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo aneksuotos. 
V a t i k a n a s tu r i ryš ius s u 
Maskva, bet kaip Lenkija, JAV 
ir kitos valstybės nesuteikia 
Lietuvai pripažinimo. Vaišvila 
sakė, jog popiežius jiems sakęs, 
kad visos tautos turi lygią teisę 
apsispręsti. Lietuviai nekaltina 
popiežiaus, kad Vatikanas da r 
nesuteikiąs diplomatinio pripa
žinimo. Vaišvila sakė, jog lie
tuviai suprantą, kad per greitas 
pripažinimas Lietuvos, galėtų 
susilaukti žiaurios reakcijos ič 
Maskvos. „Mes suprantame, 
kad mums reikia daug laiko". 
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JAV viceprez idento žod is 
Šiandien taip pat į Lenkiją, at

vyko JAV viceprezidentas Dan 
Quayle. Ir jis atsakydamas į 
klausimus Varšuvos universi
tete, pasakė savo asmeninę nuo
mone, kad Lietuva greitai turės 
savo nepriklausomybę. Vice
prezidentas paskui dar pridėjo, 
jog Pabaltijo valstybės y ra 
apsisprendusios ir tik klausi
mas yra, kada tai bus pasiekta, 
kokios rūšies konstiticinis pro
cesas bus reikalaujamas ir kaip 
ilgai tai tęsis, jis negalįs at
sakyti, tačiau jis manąs, kad 
tėra maža abejonių, kad Pabal
tijo valstybių nepriklausomybė 
taps realybe. Viceprez. Quayle 
pabrėžė, jog Sovietų Sąjunga 
yra pasidalinusi tarp reakcio
nieriškų jėgų, o Gorbačiovas pri
klausąs reformatoriams. 

Danija vėl už mūsų 
laisvę 

Kopenhaga. Birželio 4. — Čia 
Danijos Užsienio reikalų minis-
terisŲffe Ellemann-Jensen pa
reiškė žurnalistams spaudos 
konferencijoje, jog r a g i n s 
NATO valstybes surišti Vakarų 
ekonominę pagalbą Sovietų 
Sąjungai su Pabaltijo respub
likų nepriklausomybės visišku 
atstatymu. Jis pareiškė, jog šis 
pasiūlymas NATO suvažiavi
me, kuris prasidėjo birželio 5 d.. 

Popiežius Jonas Paulius II 
apglėbia Lietuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių Lomžos katedroje, 
Lenkijoje. Kardinolas išreiškė viltį, kad popiežius kitais metais apsilankys 
ir Lietuvoje. 

Landsbergis Amerikos 
žydų tarpe 

Lietuva užtaria žydus 
Chicago . — Čia leidžiamas 

žydų „Sentinel" laikraštis savo 
p a s k u t i n i a m e sava i t in iame 
numeryje rašo, jog Lietuvos 
vadas sako, kad Lietuva nori ap
saugoti žydus ir pagerinti savo 
ryšius su Izraeliu. 

Lietuvos Respublika, siekian
ti nepriklausomybės nuo Sovie
tų Sąjungos, užstos savo žydų 
bendruomenę ir pagerins tiesio
ginius rušius su Izraeliu. Taip 
kalbėjęs Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis susirin
kusiems Chicagos žydų bend
ruomenės vadams paskutiniu 
savo buvimo metu Chicagoje. 

Landsbergis kalbėjo prieš
piečių pasitarimo metu, kuriuos 
suorganizavo Amerikos Žydų 
komitetas. J is buvo pristatytas 
to tautinio komiteto pirmininko 
Šolom Comay. k u r i s , jį 
pr is ta tydams. pažymėjo, jog 
„skausminga istorija dengia 
lietuvių — žydų ryšius". Tai 
buvęs vienintelis Landsbergio 
susitikimas su Amerikos žydais 
jo dviejų savičių vizito metu 
Amerikoje. 

Lie tuva p a d ė s ž y d a m s 
„Mes norime bendradarbiauti 

su Žydų bendruomene ir kartu 
gyven t i " , ka lbėdamas savo 
krašto vardu, pasakė Landsber
gis. J is skaitė iš to pareiškimo, 
ku r į jis išleido praėjusiais 
metais savo Aukščiausiosios 
Tarybos vardu Lietuvos Res
publikoje, kai neseniai buvo 
paskelbtas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas. 

Prisimindamas praeities kon
fliktus tarp lietuvių ir žydų, 
savo pareiškime pažada, jog 
Lietuva gins savo žydų bend
ruomenės likučius, kurių ten 
esama ne daugiau kaip 10,000 
asmenų. Dėl to. jog daugiausia 
lietuvių žydų gyvena Vilniuje, 
sostinėje, ir kituose didesniuose 
miestuose, Lietuvos savivaldy

bės buvo įpareigotos apsaugoti 
žydų paminklus, muziejus, sina
gogas ir kapines. Vyriausybė 
daranti viską, kad padėtų žydų 
švietimui, jų kultūrinei bei re
liginei veiklai Lietuvoje, kalbėjo 
lietuvių prez. Landsbergis. 

B e žydų bėdnesnė 
Landsbergis savo pasisakyme 

žydų emigracijos klausimu 
buvęs ne t ik ras . Nors jis 
pasisakęs už laisvą žydų pasi
rinkimą pasilikti ar išvykti, bet 
jis pripažinęs, jog ..Lietuva be 
žydų būsianti daug bėdnesnė". 
Landsbergis užsiminęs ir apie 
savo paskut in į pokalbį su 
prezidentu Bushu ir pareiškęs 
viltį, jog „amerikiečių žydų 
bendruomenė padėsianti suda
ryti kontaktus tarp Amerikos ir 
Lietuvos ir tarp Lietuvos ir 
Izrael io", taip baigia savo 
pasisakymus „Senunel" žydų 
savaitraštis, kuris kas savaitę 
išleidžiamas Chicagoje. 

Prasidėjo latvių-
sovietų pokalbis 

Ryga . Birželio 6. - Antrasis 
pasikalbėjimas tarp Latvijos ir 
Sovietų parlamentarinių atsto
vų prasidėjo šiandien J i s turėjo 
prasidėti gegužes -3 d., bet 
Sovietų buvo sustabdytas. Šis 
pasitarimas vyksta Rygoje ir So
vietų delegacija atv so į latvių 
sostinę, kuriai vad vauja Vla-
dimir Veličko. Num ttoma, kad 
bus kalbamasi ekonominiais 
k laus imais su Latvi jos 
atstovais. Latvijos delegacijos 
vadovas Umars Bisers nori, kad 
būtų diskutuojama- OMON ir 
Latvijoje esančios Sovietų pro
kuratūros klausimas ka ip tik 
dabar šiame pasitarime. 

bus padarytas pačioje to suva
žiavimo pradžioje. 

— Lenkijos spauda rašo, kad 
ši popiežiaus Jono Pauliaus II 
kelionė Varšuvos yriausybei 
kainuos maždaug 325 bilijonus 
zlotų arba 2.5 milij< ius doleriu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Nepatikrintomis žiniomis 
iš Lietuvos, Vilniuje kursuoja 
gandas, jog birželio 6-7 naktį 
bus vykdomas dar vienas per
versmas — mėginimas pulti 
Aukščiausiąją Tarybą Parla
mento rūmuose. Sąjūdis sudarė 
budėjimo planą pagal rajonus. 
Praėjusį pirmadienį sovietų 
siautimo įvykiai buvusi tik 
repeticija. Landsbergis ketvir
tadienį 8:0O vai. vak. kalbėjo 
per radiją ir prašė žmones 
budėti, bet nesudaryti palankių 
aplinkybių jų puolimui. Pagal jį, 
šį kartą jie gali pulti ne AT, bet 
Lietuvos policiją, bankus ir t.t. 
Landsbergis ir deputatai laikosi 
Parlamento rūmuose. 

— Maskvoje vakar dieną 
Sovietų AT pirm. padėjėjas 
pranešė Sovietų deputatams, jog 
prieš išvykdamas į Norvegiją, 
Gorbačiovas paklausęs, ar jam 
nesant namie, bus kas nors 
daroma Lietuvoje. Vyriausybės 
oficialūs pareigūnai atsakę 
neigiamai, tačiau...? 

— Vokie t i jos la ikraš t i s 
„Bild" rašo, jog prezidentai G. 
Bushas ir M. Gorbačiovas turės 
viršūnių konferenciją birželio 
25-27 dienomis Maskvoje. 
Maskvos viešbučiuose jau esą 
Amerikos delegacijai rezervuota 
400 vietų. 

— \Vashingtone vyriausybė 
norinti išlaikyti Jugoslavijos 
respublikų federaciją neišsis-
kirsčiusia, kadangi tai galėtų 
sudaryti pretekstą Sovietų Są
jungai, rašo „The Christian 
Science Monitor" dienraštis 
savo trečiadienio laidoje. 

— Saudi Arabija atsisakė 
sumažinti savo alyvos 
produkciją ir padidinti jos 
kainas iki 21 dol. už statinę, 
kaip to norėjo OPEC organiza
cijai priklausančios alyvos 
kraštų valstybės. 

— Kinijos sostinėje Beijinge 
universiteto studentai savaip 
protestavo prieš komunistinę 
savo vyriausybę, daužydami bu
telius ir šaukdami prieš policiją, 
kuri apsupusi juos laikė griež
toje kontrolėje, neleisdama 
jiems paminėti kruvinųjų birže
lio 4 riaušių 1989 metais, kai 
žuvo šimtai kinų. 

— Albanijos mėnesio senumo 
vyriausybė turėjo pisitraukti, 
kaip praneša jų ATA žinių 
agentūra, kad galėtų žmonės 
sudaryti koaliciją ir pasiruošti 
r ink imams ki ta is metais 
daugpartinėje sistemoje. 

— Alžir i jos prezidentas 
Chadli Benjedid paskelbė 
nepaprastą valstybės stovį ir 
pranešė, kad pasitraukė Alži
rijos vyriausybė. Kariuomenė 
perėmė sostinės kontrolę. Čia 
vyksta smarkūs ginčai dėl 
siūlomos turėti islamiškos vals
tybės. Opozicija reikalauja 
laisvų rinkimų, kurių nėra nuo 
1962 metų. kai Prancūzija su
teikė nepriklausomybę. 

— Etijopijos sostinėje Addis 
Ababoje įvyko sprogimas di
džiausiame amunicijos sandėly
je . Naujieji laikinosios 
vyriausybės vadovai sako, kad 
tai yra sabotažo veiksmai prieš 
naująją krašto vyriausybę. 

— Havanoje dešimt Kubos ži
nomų rašytojų paskleidė jų 
pasirašytą laišką ne tik savo 
tėvynėje, bet ir tarp gyvenančių 
savo tautiečių Miami apylinkėje 
ir Paryžiuje, reikalaudami de
mokratinių reformų ir žmogaus 
teisių pripažinimo. 

Sovietai praveria duris 
užsienio firmoms 

Tačiau rublių pakeitimas užsienio 
pinigais - neaiškus 

M a s k v a . — Sovietų 
Aukščiausioji taryba priėmė 
įstatymą, kuris leidžia užsienie
čiams vesti prekybą be Sovietų 
partnerių ir atleidžia juos nuo 
didelių tarifų mokesčių. Tai 
pagrindinis žingsnis į atida
rymą prekybos vartų Sovietų 
Sąjungoje, rašo AP žinių kores
pondentas iš Maskvos. 

Sovietų ministeris pirmininkas 
Valentinas Pavlovas, kalbėda
mas savo įstatymų leidėjams, 
pasakė, jog „Užsienio inves
tavimai galėtų turėti svarbią 
rolę perorganizuojant Sovietų 
ekonomijos struktūrą ir jos 
nus ig inklavimą" . Ir k a i p 
„Tasso" žinių agentūra pranešė, 
deputatai skubėjo pradėti deba
tus, kad būtų priimtas įstaty
mas dar prieš ekonominę viršū
nių konferenciją Londone, ku r 
septynios didžiosios industrijos 
šalys posėdžiaus, aptardamos 
pasaulio ekonominius klausi
mus. Manoma, kad prez. Gorba
čiovas gali vykti į Londoną ir 
pats pateikti savo reformų 
planą, kad laimėtų užsienio pa
skolas. 

Preliminarinis į s ta tymas 
Pateiktojo įstatymo balsa

vimai įvyko, bet jie buvo preli
minarinio pobūdžio. Už minėtą 
įstatymo projektą balsavo 291, 
prieš 11 balsų ir 21 susilaikė. 
Tačiau sovietai, bijodami, kad 
užsieniečiai neperimtų visiškai 
jų industrijos ir neišnaudotų jų 
darbininkijos bei ša l t in ių , 
paliko kai kuriuos suvaržymus. 
Naujasis įstatymas reikalauja, 
jog užsienio kompanijos būtų 
steigiamos individualiai, bet ne 
jų turėtų kompanijų. Tie varžtai 

draudžia užsieniečiams suorga
nizuoti tokias stiprias kompani
jas , kurios galėtų per imt i 
visiškai savo žinion tą industri
jos šaką, pranešė „Tassas". 
Gudijos Komunistų partijos 
vadas Jefremas Sokolovas bijo, 
kad tas įstatymas nepaverstų 
Sovietų Sąjungos savo kolonija, 
kurioje užsieniečiai galėtų viską 
patys statyti ir pirkti. Tad 
daugelis deputatų pasisakė, kad 
būtų nustatytos t am tikros 
sąlygos užsienio kapitalui, bet 
tuo pačiu metu, kad būtų pa
l ikta daugiau laisvės veikti. 

Dar d a u g na i škumo 
įstatymo projektas numato 

užsienio investatoriams teisę be 
atskiro leidimo importuoti ir 
eksportuoti prekes ir neimti mo
kesčio už t a i . Pasak ministerio 
pirmininko Pavlovo pasakymą, 
investatoriai bus apsaugoti įsta
tymu nuo nacionalizavimo jų 
tur to ir ta i nebus keičiama bet 
kokiu įstatymu vėliau. Jiems 
g a r a n t u o j a m a s le id imas 
pervesti gautą pelną tikroje 
užsienio valiutoje iš krašto, o 
naudoti tą pelną krašto viduje 
rubliais, sako „Tassas". 

Tačiau galutiniame to įsta
tymo patvirtinime, atrodo, bus 
t a m tikros kliūtys ryšium su 
rublio perkeitimu į užsienio 
pinigus ir suvaržymai privačiai 
tu r to nuosavybei. Vyriausybė 
darysiant i , kad rublis būtų 
keičiamas ne iš karto, tad bus 
sudaryta komplikuota iškeitimo 
s is tema, ats ižvelgiant ir į 
teoretines pinigų sąlygas. Šio 
įstatymo projektas kelia dar 
daug neaiškumų. 

Nobelio Taikos laureatas 
grūmoja Latvijai ir Lietuvai 

Oslo, Norvegija. Birželio 5. — 
Kaip „Laisvosios Europos" radi
jas pranešė, Sovietų prezidentas 
Michailas Gorbačiovas savo 
spaudos konferencijoje po 
Nobelio Taikos premijos 
pasakytos kalbos, susinervavo, 
kai buvo paklaustas apie Pabal
tijo reikalus. J i s čia kaltino 
Lietuvą ir Latviją už įtampos 
didinimą Pabaltijo regione, pra
nešė Vakarų žinių agentūros. 
Paketu balsu ir grūmojančiai 
gestikuliuodamas pasakė, jog 
pabaltiečiai pradėjo neramu-

Kaina Estijai? 
Helsinkis. Birželio 3 d. — Čia 

Suomijos televizijos žiniose buvo 
pasakyta, jog jiems buvę pra 
nešta iš Stockholmo, Švedijos, 
jog švedų dienraštis ,,Dagens 
Nyheter" atspausdino doku
mentus, pagal kuriuos Sovietų 
Sąjungos Planavimo komitetas 
Gosplan nustatė kainą Estijai 
už jos nepriklausomybę. Jei 
Estija nori būti laisva valstybė, 
tai turės sumokėti vieną bili
joną dolerių už Sovietų paliktas 
nuosavybes. Estijos Užsienio 
reikalų ministeris Lennart Meri 
tuo klausimu turėjo turė t i 
spaudos konferenciją. Dienraš
tis „Dagens Nyheter" sako, jog 
tai yra slaptas pasiūlymas es
tams. Pati estų televizija savo 
žiniose visai neminėjo šios 
švedų žinios. Šią žinią į Vaka
rus pranešė estų žurnalistas 
Enn Eesmaa. 

mus , įvesdami savo muitinių 
t ikrinimo postus. Gorbačiovas 
kritikavo Vakarų reporterius už 
„perdavimą klaidingos situa
cijos" ir apkaltindamas juos per
dėtais įvykių aprašymais ir net 
dvigubu s t andar tu . Tačiau 
įdomu, jog Gorbačiovas nekri
tikavo Estijos, kuri taip pat turi 
savo patikrinimų punktus pa
sienyje, kurie taip pat buvo 
Sovietų karių puolami. 

Gorbačiovas čia vėl kartojo, 
jog ryšiai su tom respublikom, 
kur ios nepasirašo sąjungos 
sutarties, bus grindžiami pagal 
egzistuojančias konstitucines 
n o r m a s . J is ne t c i tavo 
įstatymą, kuris nusako ..at
siskyrimo mechanizmą". O savo 
Nobel io Taikos premijos 
iškilmių kalboje Gorbačiovas 
šnekėjo, kaip ir visada, jog 
respublikos gali nuspręsti savo 
pasitraukimą iš Sovietų Sąjun
gos ..garbingo referendumo bū
du ir sutartu perėjimo periodu". 

KALENDORIUS 

B i r ž e l i o 7 d.: Rober tas , 
Milda. Lukrecija, Radvyde. Ra-
tautas. 

Bi rže l io 8 d.: Medardas. 
Eigintė. Merūnas, Germinė. 
Vilhelmas, Žostautas. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 5:17. leidžiasi 8:22. 
Temperatūra dieną 77 L, 

naktį 59 1. 
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IV PLS ŽAIDYNĖMS 
ARTĖJANT 

KAM PASITARNAUJA 
TOKIE KLAUSIMAI? 

,,Su malonumu priimsime 
svečius kaip pridera, nors ir 
reikėtų susiveržt diržus, — rašo 
,Vyčio' laikraščio redaktorė, 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto ir IV PLS Žaidynių 
spaudos atašė Roma Grinber-
gienė. — Taip buvo visada, taip 
bus ir šį kartą". Toks yra Romos 
Grinbergienės atsakymas tūlam 
Chicagos biznieriui A. Grigui, 
kuris, lankydamasis Vilniuje, 
pareiškė spaudai nesuprantąs 
dviejų dalykų: ..Pirma — negi 
Lietuva tokia turtinga, kad 
žada nemokamai išlaikyti iš 
užsienio j IV PLS Žaidynes 
a t v y k s t a n č i u s užsienio 
lietuvius? Antra, — jis sako, — 
nenoriu kištis j politiką, bet 
Amerikoje daugelis nesupranta, 
kodėl Lietuvoje taip neapgalvo
tai buvo sužlugdytas pres
tižinis sportas... Kur dingo 
.Žalgiris': Vilniaus — futbolo, 
Kauno krepšinio?" 

Į pirmą A. Grigo nesupratimą, 
a r klausimą jau atsakė R. 
Grinbergienė. Bandysim tik 
papildyti iš savo pusės. 1938 m. 
per pirmąją Tautinę olimpiadą 
Lietuva nebuvo turtingesnė, bet 
džiaugsmingai i r maloniai 
priėmė sportininkus iš užsienio. 
1978 m. per 1 PLS Žaidynes 
Toronte, ir vėliau Chicagoje, 
sportininkai iš Australijos ir 
Vokiet i jos bei kt . buvo 
nemokamai priimti, lygiai, kaip 
per III PLS Žaidynes Australi
j a priėmė amerikiečius, kana
diečius ir Lietuvos sportininkus. 
Manau, kad Lietuvai būtų įžei
dimas, jei ji nenorėtų laikytis tų 
pačių tradicijų. 

Ir pagaliau, A. Grigas klysta 
sakydamas, kad Lietuva žada 
nemokamai išlaikyti visus į 
ža idynes a tvyks t anč ius . 
Nemokamai bus išlaikomi tik 
pačių Žaidynių dalyviai, o ne 
svečiai ir turistai. Mūsų spor
tininkai ir dalyviai yra mėgėjai. 
jiems nei sąjunga, nei klubas ar 
kas kitas kelionės išlaidų neap
moka ir paramos neteikia. 
Nemaža dalis yra moksleiviai ir 
jų daugelis bus patalpinti spor
to bazėse ar bendrabučiuose. 
Tuo tarpu svečiai ir turistai. 
kurių bus daugiau negu pora 
šimtų, ir kurie norės apsi
gyvent i viešbučiuose, už 
kambarį ir maistą mokės nuo
savais doleriais! Ir šimteriopai, 
palyginus su vietinėmis kai 
nomis. Pridėjus tuos dolerius, 
kuriuos išleis sportininkai ir 
da lyv i a i , esu t i k r a s , kad 
L ie tuva didelių nuostolių 
neturės. Taip, kad, sakyčiau, A. 
Grigo priekaištas nebuvo nei 
tikslus, nei vietoje. 

Panašiai ir su antru klausimu 
ar nesupratimu. Netiesa, kad 
Amerikoje daugelis nesupranta, 
kodėl Lietuvoje, pasak Grigo, 
„ t a ip neapgalvota i buvo 
sužlugdytas prestižinis spor 
tas"... Labai mažai šitaip galvo
jančių tiek čia, t iek Lietuvoje, 
neskaitant Vilniaus „Žalgirio" 
futbolininkų bei jų vadovų. Tik 
tie, kuriems nerūpi Lietuvos 
laiąvė, o rūpi tik rublis ir sava 
kišenė. Aišku, prestižinio spor 
to, kaip tokio, neliko ir gal truks 
kiek laiko, kol jis vėl atsiras. 
Pirmiausia, Lietuvos sportas 
turi ir jau pradeda po truput} 
persiorientuoti sveikais pagrin
dais. O antra — juk Lietuvos 

Tautinis Olimpinis komitetas 
kovoja atgauti savo teises, kad 
Lietuvos sportininkai galėtų at
stovauti Lietuvos trispalvei, 
vietoj savo pelnytais medaliais 
puošė sovietų propagandą. 

KAINOMS KYLANT 
Surengti tokio masto ir svar

bos žaidynes tokiais sunkiais 
politiniais bei ekonominiais 
laikais, nėra jau taip paprasta. 
Per porą pasiruošimo ir or
ganizavimo metų, entuziastin
gai ir pasiaukojančiai dirbant, 
vyriausybei ir savivaldybėms 
remiant, viskas vyko gana 
sklandžia i . Deja. poli t inė 
padėtis nesikeitė, negerėjo, o 
ekonominė kasdien blogėjo, kol, 
pagaliau, kainos jau nebe
žmoniškai pakilo. Bet juk būtų 
kuone stebuklas, jei tokiu metu, 
kai viskas trūkčioja, springsta, 
pasiruošimas žaidynėms eitų be 
jokių sutrikimų. Todėl ir tų 
2.000,000 rublių, vyriausybės 
skirtų žaidynių organizavimui, 
renginiams bei sportininkų 
apgyvendinimui, vos beužteks 
užsienio sportininkų priėmimui. 
Nuskriaustas ir nepatenkintas 
lieka Kauno Kūno Kultūros 
institutas, negavęs paramos 
savo krešpinio salių ir patalpų 
remontui, ar Kauno bei Palan
gos teniso aikštynai, jau nekal
bant apie k i tus miestus. 
Žaidynių filmo gamintojai 
užsiprašė 250.000 rublių, o 
žaidynių uždarymo iškilmių 
rengėjai net 326,000 rublių. Iš 
kur tokias sumas paimti? O 
pagaliau — ar būtinos tokios 
brangios iškilmės? 

Krepšinio federacijos prezi
dentas S. Stonkus pasakė, kad 
krepšinio teisėjai neims 
mokesčio už teisėjavimą ir siūlo 
kitų šakų teisėjams pasekti tuo 
pavyzdžiu. Taip pat ir viešbučių 
savininkai turėtų traktuoti 
svečius, kaip Lietuvos gyvento
jus, ir imti rublius, o ne 
reikalauti dolerių, net santykiu 
vienas prieš vieną. 

Nežiūrint visų tų problemų, 
pa sku t i n i ame posėdyje or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkas Romualdas Ozolas pa
reiškė: „Kuo toliau, tuo aiškiau, 
kad sprendimas surengti žai
dynes daba r , n e l a u k i a n t 
ramesnių laikų, buvo teisingas. 
Atidėti žaidynes būtų lengva, 
tačiau atidedami liktume tuš
čiomis širdimis, pakirptais spar
nais ir supančiotomis rankomis. 
Ne! Kuo toliau nuo atidėliojimų, 
moratoriumų ir kitokių nesusi
pratimų..." 

V. G. 

Chicagos „Neris" . 1991-jų metų ŠALFAS s-go; krepšinio pirmenybių jaunių „A" k lasės la imė
tojai. Iš k.: vadovas Romas Puodžiūnas, T. Je^evičius, S. Juškai t i s — komandos kap i tonas , G. 
Grabauskas, J. Valkiūnas, T. Misiūnas, M. Jesevičiua ir D. Roselund. 

KANADIEČIAI RUOŠIASI 
KELIONEI Į IV PLS ŽAIDYNES 

Nuotr. Z. D e g u č i o 

IFBB PREZIDENTAS 
LIETUVOJE 

Vykstantiems į IV-sias PLS 
žaidynes Lietuvoje — Toronto 
„Vyčio", „Aušros" ir Hamiltono 
„Kovo" sportininkams bei turis
tams — 1991 m. gegužės 16 d. 
buvo sušauktas Toronto Lietu
vių namuose specialus susi
rinkimas. „Vyčio" klubo pirmi
ninkas Rimas Sonda, Kanados 
išvykos į IV-sias PLS žaidynes 
komiteto pirmininkas, padarė 
išsamų rūpimais klausimais 
pranešimą. 

Visiems vykstantiems (jų užsi
registravo jau per šimtą) opus 
klausimas — vizų išrūpinimas. 
Prieš savaitę Dalia ir Rimas 
Sondai lankėsi sovietų amba
sadoje Otavoje ir tarėsi su valdi
ninkais šiuo klausimu. Buvo 
gautas pažadas, kad jokių 
sunkumų nebus daroma, tik 
reikia kuo greičiau pristatyti 
jiems specialius blankus su įvai
r iais klausimais. Buvo už
klausa, ar jiems nereikia prista
tyti iškvietimų sąrašus iš 
Lietuvos. Susitarta, kad nėra 
būtina. Tai lengvata rengėjams, 
nes dar neaišku, ar tokie iškvie
timai Lietuvoje paruošti? 

Kaip anksčiau skelbta spau
doje, išvykstama „FinnAir" 

linijos lėktuvu 1991 m. liepos 24 
d. ir grįžtama rugpjūčio 9 d. Kas 
norės dar pasilikti Lietuvoje, 
ki tas skrydis planuojamas 
rugpjūčio 21 d. Skrendama 
tiesiog į Helsinkį ir iš ten į 
Vilnių. Bagažo svoris lei
džiamas iki 64 kilogramų. Du 
lagaminai ne daugiau kaip 32 
kg, taip pat rankinis bagažas, 
kelionės krepšys ar pan. 

Sveikatos draudimą pata
riama pasirūpinti Kanadoje, 
nors organizatoriai Lietuvoje 
sako, kad gydymas ir medicini
nis patarnavimas žaidynių 
metu visiems bus nemokamas. 
Ne sportininkai, vykstantys 
kartu. Lietuvoje galės atsiskir
ti nuo grupės ir leisti laiką kaip 
išmano. Pranešama iš organiza
cinio komiteto Lietuvoje — pra
gyvenimas viešbučiuose ar 
bendrabučiuose kainuos 25 dol. 
per parą, įssaitant maitinimą. 
Kas nori ši patarnavimą gauti 
nemokamai, turės apsigyventi 
pas privačius žmones, kurie 
siūlosi svečius priimti. Bilietai 
visiems į žaidynių atidarymą 
bei uždarymą ir taip pat 
varžybas bus rezervuoti. 

Sig. K. 

Ben Weidner, filosofijos dak
taras ir IFBB prezidentas iš 
Montrealio, lankėsi Lietuvoje ir 
atgabeno apdovanojimus, skir
tus Lietuvos ve ikė jams už 
nuopelnus žmonijai, už valią ir 
ištvermę siekiant nepriklau
somybės. Tuos apdovanojimus 
jis įteikė Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirm. Vytautui 
Landsbergiui. 

Ben YVeidner y ra Pasaulio 
atletinės gimnast ikos federaci
jos prezidentas. J i s prižadėjo 
daryti viską, kad Lietuva būtų 
priimta šion federacijon ir kad 
dar šįmet galėtų dalyvauti 
Europos bei pasaul io čempio 
natuose. V.G. 

Futbolas Chicagoje 

PIRMENYBĖS ĮPUSĖJO 

Beveik net nepastebėjome, kai 
šių metų futbolo pirmenybių pa
vasario sezonas jau ir įpusėjo. 
Sužaistos penkerios rungtynės 
— dvejos namuose. Marąuette 
Parke, trejos svetur. Žaisdama 
savo kieme, Marquette Parke. 
„Lituanicos" komanda per dve
jas rungtynes įkirto 3 įvarčius 
ir uždirbo 3 taškus. Pradžia 
a t rodė daug žadan t i . Kai 
komanda pradėjo rungtyniauti 
kitur, geresnėse aikštėse, laimė 
nuo jos nusisuko. Per trejas 
rungtynes nė vieno įvarčio 
neįkirsta ir. aišku, nė vieno 
taško. Žaidžiant prieš lenkų 

Lauko teniso aikštėje Iš k.: Patrick Johnson, Aljris Veliuona ir Algis 
Bačanskas. Ilgametis bal t imonetis Algis Baeanskas. nors dabar gyvena 
Oakland. C A, į IV PLS Žaidynes Lietuvoje vyks ir žais su Baltimorės Lietu 
vių „Atle tu" klubu 

„Eagles" ir italų „Maroons" 
atrodė, kad mūsiškiams tenka 
žaisti prieš komandas su 
dvylika žaidėjų, kur dvyliktasis 
yra su teisėjo (Referee) unifor
ma. Prieš jas kukliai pralaimėta 
2:0 ir 1:0, nors ir stipriai protes
tuota prieš teisėjo sprendimus, 
kurie aiškiai šališki. 

Dėl pralaimėjimų „sausai" ne 
vien teisėjus reikia kaltinti. Jei 
per trejas rungtynes major 
divizijos komandos puolimas 
nesugeba įkirsti nė vieno 
įvarčio, problema glūdi kur nors 
kitur. Tai paaiškėjo rungtynėse 
prieš „Pegasus", kur pralaimėta 
irgi 0:2. Komanda pergyvena ne 
tik žaidėjų bet ir žaidimo sis
temos ir taktikos krizę. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
SERBUS 

Šį sekmadienį, birželio 9 dieną, 
„Lituanica-Liths" žais pirme
nybių rungtynes prieš „United 
Serbs". Rungtynės vyks Mar
ąuette Parko aikštėje. Pradžia; 
3 vai. po pietų. 

Ar sugrįžimas į Marąuette 
Parką, sugrąžins komandai 
laimę ir pasitikėjimą? 

Rezervas žais 1 vai. p.p. 
Veteranų komanda rungty

niaus šeštadienį, birželio 8 
dienos 5 vai. vakare, prieš 
ukrainiečių ,,Wings" Smith 
Field. Grand ir Campbell Ave.. 
Chicago 

Aleksandras Ž a l i a u s k a s , ger iaus ias 
Kanados un ivers i t e tų šuol in inkas j 
aukštį. 

NAUJAS R E K O R D A S 

Toronto York universitete. 
1991 m. vasario 2 d., Ontario 
universitetų lengvosios atle
tikos pirmenybėse. Aleksandras 
Žaliauskas pasiekė naują Kana
dos universitetų rekordą šuolyje 
į aukštį, iššokdamas 2.28 m. 
Šiuo pasiekimu j is užsitikrino 
sau dalyvavimą Pasaul io leng
vosios atletikos pirmenybėse, 
kurios vyks 1991 m. rugsėjo 
mėn. Tokijo mieste Japonijoje. 
Aleksandras r imta i ruošiasi 
šioms pirmenybėms. 

Anksčiau A. Žal iauskas buvo 
kvalifikavęsis vidaus (Indoori 
pasaulio čempionato varžyboms, 
tačiau ten negalės dalyvauti, 
nes tą patį savaitgal į vyks Ka
nados t a r p u n i v e r s i t e t i n ė s 
lengvosios at let ikos varžybos ir 
čia jam dalyvauti yra svarbiau. 

Aleksandras y r a mėginęs 
peršokti 2.32 m aukščio ribą, 
kuri buvo pasiekta (Indoor) 1976 
m. olimpiados sidabro medalisto 
Greg Joy, tačiau dėl kelio susi-
žeidimo tai pasiekti dar nepa
vyko. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Oilcago 
Tol. (1-312) 434-5849 įveikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (706)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. PulMkl Road 
Valandos pagal susitanr-ą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
fecd uždarytaa. Ketvd i-3 v p.p penkto 

ir šeštd 9 v r -12 v p p. 

6132 S. Kadzle Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

OR. KENNETH J. YERKES 
OR. MAGOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslnlnkams nuolaida 

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

507 S. Gllbart. LaGranga. I L. 
Tai. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, III. 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia \ vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St . Chicago. IL 
Tol. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave . HickO'y Hills. 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kablnato Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 N 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.. Sulto 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tol . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St. 
Oak Lawn. IL 60453 2533 

T o l . 708-836-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Te l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p 
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Koks y r a 

KRIKŠČIONIS -
KARIŪNAS 

Amerikoje katalikų litur
giniai tekstai, tiek pamaldų, 
tiek ir giesmių, dabar yra spe
cialiai redaguojami taip, kad jie 
nesudarytų vaizdo, kad Dievas 
yra išimtinai vyriškos giminės. 
Ir tai yra svarbu ne vien sociolo-
giškai, psichologiškai, ar kalbos 
atžvilgiu, bet ir teologiškai. Iš 
tiesų žinome, kad Dievas nėra 
vyras — žinoma ir ne moteris. 
Tačiau kai apie Dievą kalbė
dami nuolat vartojame vyrišką 
įvardį, j i s " (žinia, ne dėl to, kad 
Dievas yra vyriškos lyties, o dėl 
to. kad žodis ,.Dievas" yra 
vyriškos giminės), pradedame 
nenorėti Dievui priskaityti ge
rųjų moteriškų savybių, o tik 
vyriškąsias. Jei mums kelia 
pasipiktinimą kalbėti apie mo
teriškąsias Dievo savybes, o ne 
apie vyriškąsias, turime iškreip
tą Dievo supratimą, nes pats 
Dievas Šv. Rašte sau priskiria 
moteriškus įvaizdžius, t iek 
Senajame Testamente, tiek ir 
Naujajame. Pranašo Izaijo 
knygoje (49:15) Dievas save 
palygina su žindyve moterimi: 
,.Ar gali moteris pamiršti savo 
žindantį kūdikį,... bet jei ji 
užmirštų, tačiau aš neužmiršiu 
tavęs". Aroa štai Mato evan
gelijoje (23:37) Kristus vartoja 
moterišką globos įvaizdį apie 
save kaip Dievą: ,,Kiek kartų 
norėjau surinkti tavo vaikus, 
kaip višta surenka savo viš
čiukus po sparnais, o tu neno
rėjai". Ir jis, nors įsikūnijęs 
vyriškos lyties žmogumi, kuris 
reikalui esant rodė Dievo galy
bę sutramdydamas audras, ir 
kai reikėjo pranašiško ženklo 
apie Dievo ir jo šventovės 
šventumą net su bizūnu išvarė 
prekiautojus iš šventyklos, vis 
tik nesidrovėdamas rodė ir 
..moteriškus" jausmus: verkda
mas Jeruzalės ir prie savo drau
go Lozoriaus kapo. Iš tikrųjų, 
sakyti, kad Dievas neturi lyties 
būtų klaidinga, nes jo pilnatvė 
apima ir vyriškąsias ir moteriš
kąsias savybes, o ne išjungia jas. 

Anot pranciškono kun . 
Richard Rohr, rašiusio St. An-
thony's Messenger (1990.X>. jei 
mes Dievui nepriskaitome nei 
moteriškų, nei vyriškų savybių, 
reiškia, jį nuasmeniname, su-
abstraktiname, mums pasidaro 
nebeįmanoma turėti su juo 
asmenišką ryšį. Iš tiesų. ..Tėve 
Mūsų" lieka tik senoviški, 
mums prasmės nebeturintys 
žodžiai. Nebegalime suprasti, 
kad Dievas mumis asmeniškai 
rūpinasi, dėl mūsų jaudinasi. 
Net Kristaus auka pasidaro ne
besuprantama. 

Tačiau ypač kalbant apie 
Dievą, būtina teisingai supras
ti Dievo vyriškąsias ir moteriš
kąsias savybes, kad galėtume 
Dievą dėl jų mylėti, o nėjo bijo 
ti ir iš baimės vengti ar norėti 
nuo jo pabėgti. Arba. kad neatsi-
sakytume tikėjimo, jei jame 
Dievas atrodo išimtinai gailes
tingas, tik mylintis, nuolat besi
šypsantis pastumdėlis , lei
džiantis piktiems žmonėms 
skriausti silpnuosius, ir dėl to 
negal in t is padėt i kietoje 
gyvenimo realybėje. 

Kun. Rohr kaip tik rašo. kad 
Dievo galybė kaip tik reiškiasi 
tiek moteriškame švelnume, rū
pestingume, tiek vyriškame kie 
tume, stiprume, karingume — 
dieviškame ,.ne". kurį būtų 
galima sieti su vyriškomis savy
bėmis ir dieviškame „taip", kuri 
būtų galima sieti su moteriš
komis Dieviškasis „taip" ar 
„ne" palaiko arba nuneigia ne 
savavališkai, o išplaukia iš 
gilios maldos, pasidavimo Dievo 
valiai ir drąsiai, net ir asmeniš
kam pavojui gresiant, paremia 
gėrį ir paneigia blogi — tai. kas 
priešinasi Dievui, t ikra ia i 
žmogiškajai gerovei. 

Pavyzdžiui, kadangi Jėzus 
buvo taręs tą gilųjį, dieviškąjį 
„taip", pasivesdamas asmeniš
kai dirbti, siekiant Tėvo valios, 
jis išdrįso nedvejodamas tarti 
dieviškąjį „ne" fariziejams ir 
religiniams vadams, kurie siekė 
ne Dievo karalystės, o savosios. 
Kun. Rohr sako, kad toji malonė 
ir išmintis, kuri įgalina žmogų 
tarti ,,dieviškąjį ne" yra ypač 
šiandien būtina tiek vyrams, 
tiek ir moterims. Ir beveik 
visose kultūrose tai išreiškiama 
Dievo kariūno įvaizdžiais. Ka
riūnas yra ribų apsaugotojas. 
Jei „kariūnas" neištaria „die
viškojo ne", viskas pasidaro leis
tina, niekas nebeuždrausta, ir 
tuo pačiu nieko ir nereikalau
jama. Pvz., vaikas, kuris yra au
ginamas su „meile", bet be dis- j 
ciplinos, suaugęs neturi supra
timo, kas leistina, kas ne, kas 
gera, kas bloga. Be ribų ir re
alybė nebeturi prasmės, nes tuo
met ji pavadinama kuo tik 
egoistiškas diktatorius panori. 

Gi minėtas „kariūnas" visada 
yra pavaldus „karaliui" — tam. 
kuris rūpinasi visų savo paval
dinių gerove, kurio išmintis 
aukštesnė už jo paties. Šiandien 
trūksta tų, kurie sugeba tarti 
„dieviškąjį ne", nes daugumas 
yra užsiėmę savo asmeniškų ri
bų — sienų gynyba, nepaisy
dami nieko aukštesnio už juos 
pačius. Tikrasis „kariūnas" yra 
šventasis, kuris pasišvenčia l 
Dievo karalystės teisingumo' 
apsaugojimui — net prieš vals
tybių ar žmogiškos galios varto
tojų kėslus. 

Ar moteris gali būti kariūnu? 
Rohr sako, kad „kariūnu" turi 
būti ir vyrai ir moterys, bet 
kiekvienas tai vykdys savo 
lyčiai būdingu būdu. nors ir 
moterys ir vyrai „kariūnai" 
pas ižymės Dievo norimos 
tvarkos žemėje kūrimu, blogio 
kėslų tramdymu, tarnavimu 
Dievo karalystei. Tad ne tik 
vyrams, bet ir moterims būtina 
susipažinti su vadinamuoju 
„vyriškuoju" dvasingumu ir tai 
integruoti savyje, o vyrams 
b ū t i n a susipažinti su va
dinamuoju „moterišku" dva
singumu, nes nė vienam žmo
gui, neišmokus tarti „dieviškojo j 
taip", nebus įmanoma tarti j 
„dieviškojo ne", o tarus „dieviš-1 
kąjį taip", bus nebeįmanoma ' 
netarti „dieviškojo ne". 

Mūsų kultūroje, ribų nusta-
tinėjimas priimamas kariuo
menėje ir sporto treniravime. 
Seržantas gali iš kariškio reika
lauti, kad jis pasiektų jam 
nustatytą tikslą, to gali reika
lauti ir treneris. Ir Bažnyčia tra 
diciškai turi teisę nustatyti dva
sinius tikslus, kurių žmonės 
turėtų siekti, užbrėžti ribas, kur 
negalima nuklysti. Tačiau, anot 
Rohr. Bažnyčia ne visada efek
tyviai atlieka savo rolę, skatinti 
tikinčiuosius į Palaiminimuose 
Nuo Kalno duodamus teisingu
mo ir meilės idealus, o savo ] 
galią panaudoja tik apriboti 
žmonių elgesį (ypač lytinėje ir 
vedybinėje srityje), kas dažnai 
tik padidina „tėvo — kunigo" 
baimę, juo nepasitikėjimą. 

Tačiau tikrai vyriška energija 
pasižymi ne kitų asmenų mani
puliavimu, o ją turinčiam vyrui 
ar moteriai suteikia vidinį au
toritetą, sugebėjimą suvokti 
Dievo valią ir duoda drąsos ir 
galios padaryti tai, ką žino. kad 
r e ik i a daryt i . nežiūrint 
asmeniškos kainos, nereika
laujant, kad kas dar iš šalies 
paragintų, pagirtų, ar „vestų už 
rankos". „Vyriškas" dvasin
gumas pasižymi tuo. kad žmo
gus jaučiasi savo gyvenimo 
valdytoju, žinodamas, kad ši 
dovana yra jai ar jam duota kitu 
žmonių gerovei. 

a.j.z. 

eškos bv. Kazimiero bažnyčia Sioux ' 

DEIMANTINIO 
JUBILIEJAUS ŠVENTĖ 

Šv. Kazimiero parapi ja i Sioux City, Iovva, pala imos dienos 
(Pabaiga) 

Kun. S. Morkūnas yra dosnus 
ir parapijos reikalams, yra pa
aukojęs 50.000 dol. katalikiškai 
aukštesnei mokyklai padidinti 
kraičiui ir 6,000 dol. išlaikyti. 
Jis labai daug dirbo Lietuvai, 
Pabaltijo valstybėms išlaisvinti. 
Pravedant rezoliucijas, jis sena
toriams ir kongresmanams yra 
parašęs tūkstančius laiškų ir 
pasiuntęs telegramų. Kun. S. 
Morkūno rūpesčiu. Iovvos B. 
Hinkenlooper ir J. Miller, 
kongresmanas Ch. Hoeven 
vieni iš pirmųjų įnešė atitinka
mas rezoliucijas. Senatoriams, 
kongresmanams ir ki t iems 
amerikiečių veikėjams yra pa
siuntęs daug knygų apie pa
vergtą Lietuvą. Lietuvos Fondo 
Sv. Kazimiero ir krikščionybės 
medalių. Lietuvai ir lietuviams 
reprezentuoti yra paaukojęs 
daug laiko ir pinigų. 

Kun. S. Morkūnas, per 39 
metus neimdamas atostogų ir 
dirbdamas 10-12 valandų per 
dieną ir atlikdamas savanoriš
kai, be klebono pareigų, visą 
eilę kitų darbų, sutaupė parapi
jai daugiau kaip pusės milijono 
dolerių. Jeigu parapija būtu 
samdžiusi minėtus tarnautojus, 
ta i nebūtų buvę pinigų 
bankuose, nebūtų procentų ir 

parapija prieš 3# metus būtų 
buvusi panaik'n* 

Per 39 m. Sv. Kazimiero 
parapija, nepaisant įvairiu 
nelaimių ir 363 mirimu, kun. S. 
Morkūnui vadovaujant ir labai 
nuoširdžiai padedant komitetu 
direktoriams P. Grimoškai, V. 
S u n k l e d u i , S. Os t een . J. 
Vižintui. T. Lemek. A. Miežiui. 
M. Luneckui, R Obrekaičiui. 
Ch. Vakulskui. L Urbonui, J. 
Jurkui . B. Žibui, J. Jukn iu i . H. 
DeMarest. kolektorių pirmi
ninkams J. Vižh-.tui. Stasiui Os
teen. J. Donovan ir 23 kolekto
riams, rožinio draugijos pirmi 
ninkėms Onai Vakulskienei. 
Arlenai Bulotienei, Onai Bu-
iokienei. Jozefinai Luneckienei. 
Ko t r ina i Reynold . Bronei 
Vižintienei ir dabartinei pirmi 
ninkei Onai Jurkuvienei . Iš 
mažytės 70-75 šeimų parapijos, 
kurios parapiečiai paprasti dar 
bininkai. nėra gydytojų, inžinie
rių, turtingų biznierių, mili
jon ie r ių , 60'^ gyvena iš 
socialinio aprūpinimo, per tą 
laiką surinkta milžiniška suma 
2.280.205.95 dol. 

1990 m. liepas 1 d. parapijos 
pinigų įvairiuose bankuose, sta
tybos fonde 2:n.000 dol. parapi
jos reikalam- ' ' ">.630.11 dol. Iš 
viso 349.630 H dol. 

dalyvavo 18 žmonių, tai 
išeinant i pensiją minėtose Mi 
šiose dal> vavo daugiau kaip 400 
žmonių ir paliko parapijai 
didelę sumą pinigų 349.630.11 
lol . ne parapiečių sudėtą, bet 
paties prelato labai sunkiu dar 
!>u. nepaprastu pasiaukojimu, 
sumanumu uždirbtus. Minėti 
pinigai pa i lg ino parapijos 
gyvenimą d a r keler iems 
•netan-s 

Sep t in t a s Sv. Kazimiero 
parapijos administratorius kun 
Marvin Boes, nuo 1990 m. liepos 
2 d., amerikietis 58 m. amžiaus, 
nemokąs lietuvių kalbos, geras 
pamokslininkas, suorganizavęs 
12 komitetų parapijos reika
lams tvarkyti. Parapijos direk 
tor ia i yra J . Ukn i s . H. 
DeMarest. parapijos tarybos 
pirmininkas J. Tadlock. vice-
•.mmininkas R. Deline. sekreto 
rė M. Balčiūnaitė. 

I lgamet i s Sv. Kazimiero 
klebonas p re l . Simonas 
Morkūnas po 57 metų kuni
gavimo. 39 metų klebonavimo 
Sv. Kazimiero parapijoje Sioux 
City ir pasiekęs 88 metus, išėjo 
pereitų metų liepos 2 d. į 
pensiją. Jis apsigyveno jo paties 
įtaisytame parapijos name šalia 
bažnyčios su šeimininke Morta 
Kunciene. Tame name apsi 
gyveno nemokamai iki mirties. 
Parapija dargi užmoka už gazą. 
elektrą, vandenį. Parapijos sar
gas nukasa žiemą sniegą. 

Kai prel. Simonas Morkūnas vasarą nupjauna žolę. o parapi 
atvykęs į parapiją rado 22.500 ja užmoka už namo pataisymus, 
dol. skolos ir jo pirmojo sekma- Tame name buvęs klebonas 
dienio paskut inėse mišiose prel. S. Morkūnas įtaisė kop

lytėlę, kurioje kasdien aukoja 
šv Mišias, o sekmadieniais dar 
padeda dabartiniam klebonui, 
klausydamas išpažinčių anglų, 
vokiečių, lietuvių ir lenkų 
kalbomis. 

Nė vienas klebonas Sioux Ci
ty vyskupijos istorijoje, išei
damas į pensiją, nėra gavęs 
panašių sąlygų. Bet palyginus 
tai. kad per 39 metus klebonas 
atsisakė atostogų, savanoriškai 
atliko sekretoriaus, šildymo sis
temos prižiūrėtojo*tam išlaikęs 
specia l ius egzaminus), yra 
parapi ja i sutaupęs k a s m e t 
10 15.000 dolerių. Specialus 
vajų organizatorius, atl ikęs ir 
sargo darbus, sutaupė daugiau 
pusės milijono dolerių. Asmeniš
kai paaukojo 50.000 dol. pini
gais. Tai parapijos dovana pen
sininkui klebonui nėra per 
didelė . Parapi ja , vyskupo 
patarimu, leido nemokamai ap
s igyven t i pa t ies k lebono 
įtaisytame už 8,400 dol. name, 
kuris davė nuomos parapijai 
apie 40,000 dol. 

Šv. Kazimiero parapija yra 
mažytė, tik 70 šeimų ir t ik dvi 
šeimos naujų ateivių. Kalbančių 
lietuviškai 49 žmonės, lietuviš
kai skaitančių ir rašančių tik 
septyni asmenys. 

Nepaisant tik kelių šeimų, 
kalbančių lietuviškai, per prel. 
Simono Morkūno 39 metų 
klebonavimą parapija buvo 
laikoma lietuviška. Vyskupijos 
vajuose 15 metų iš eilės dar 
prieš vajaus pradžią laikraščių 
pirmuose puslapiuose buvo 

(Nukelta į 4 psl) 

uranija 1956 m. — klebonas kun. Simonas Morkūnas ir seselės. 

SEPTYNIOLIKA METŲ 
TREMTYJE 

Žvejų brigadoje būdavo dvylika žmonių. Keli žvejai 
likdavo krante, už virvės laikydami tinklą. Septyni, 
pasikrovę tinklą, kungasu išplaudavo į upės giluma. 
Dviese mesdavo tinklą į vandeni. Apsukę upėje tinklą, 
grįždavo i krantą. Sušokę į šaltą Lenos vandenį gerokai 
aukščiau kelių, užsimovę per pečius lemkas >'.: me
diniais kabliais, kuriuos vis užkabindavo ant nnklo 
krašto, įsirėžę traukdavo tinklą į krantą. L ik t i e j i 
krante, traukdavo savo kraštą. Sugautą žuvį supiMavo 
j valtelę, tinklą surinkdavo atgal i kungti- i " vėl 
plaukdavo atgal jį išmesti. Ir taip 12 kartų per di ną. 
šlapiomis kojomis ir šlapiais drabužiais. 

Baigus darbo dieną, keliese su valtele veždavo žuvį 
priduoti į Bobrovsko salą. Kiti plaukdavo namo VJ sąrą 
daugiausiai gyvendavo palapinėse. Džiaudavo ri ^us, 
valgydavo ir krisdavo miegoti. Tada kita 12 £m nių 
brigada išplaukdavo žvejoti, nes dieną — nakti -vie
šu. Vieni žvejodavo vienose, kiti kitose vietose, žiūrint 
kur daugiau buvo žuvies. Žvejai ilsėdavosi tik snv.-kiai 
audrai siaučiant. Apsiavimas buvo varganas Padams 
nuplyšus, vyrai prikaldavo padarytus medinius 7 • ejy-
bai guminius čebatus gavome tik po trijų žvei imo 
metų. 

Trofimovskas vadinosi ribzanodas, tai reišku; :uvų 
fabrikas. O tas fabrikas buvo lentinis barakas, kuname 
ant medinių stalų valydavome žuvį, ją plaudjr-ome 
mediniuose pusbačkiuose ir sūdydavome dideliuose, 
mediniuose barabanuose Isisūrėjusią žuvį reikalavo 

perplauti sūriame, šaltame vandenyje ir sausa sudėti 
i bačkas. Iš atvežtu lentelių ir lanku bačkas gamindavo 
vietoje. 

Sūrią žuvį plauti buvo sunku, nes druska praesdavo 
rankose žaizdas, jas grauždavo. Rūbai nuo druskos 
gadinosi. sukietėdavo. pabaldavo. Aš. kaip žvejė ir 
apdirbėja, priklausiau ribzanodui Mudv; -u Mamyte 
gaudavome maisto korteles. Bobrovsko salose gyve
nant , keturias žiemas žvejojau ir aš. Vasaromis teko 
ir žvejoti ir žuvį apdirbinėti. 

Pirmais ir antrais metais kuro pas-rinkdavome 
artimesnėse salose. Vėliau reikėjo kurą vežtis vis iš 
toliau. Iš tolimesniu salų prisirinkus k':r:s. vyrukams 
prisieidavo rišti sielius ir juo ikdyti prie 
gyvenamųjų jurtų. 

Karas baigėsi. Gavome laiškelius iš Lietuvos, nuo 
Tėvelio ir Mamytės seserų Sužinojome, kad Tėvelis. 
Sesutė. Brolis ir trys giminaičių šeimos pasitraukė į 
Vakarus. Aišku, jei būtų likę Lietu ms būtų tekę 
taip pat tremtinio dalia. Laiškai keliaudavo po pusę 
metų. visi juos drauge skaitydavome, džiaugėmės. 
Labai su Broliu pergyvenom ir skaudžiai apraudojom 
sužinoję, jog 1945 staiga mirė mūsų Tėvelis. Mamytei 
apie jo mirtį nesakėme. 

Visi skaudžiai apgailėjome pūgoje paklydusius ir 
sušalusius lietuvius jaunuolius, vienturčius sūnus. 
Ernestą Vanagą ir Algį Apanavičių. Pūgose klaidžio 
ti teko ne vienam 

Pūgoje paklydę, dvylika parų įsikasę į sniegą 
drauge su šunimis, pragulėjo Domas Stankevičius ir 
viršininkas Smelcovas Pūgai nurimus, juos aptiko ir 
išgelbėjo medžiotojas jakutas. Jakutai žiemos metu 
medžiodavo baltas lapes — pisiecus. Jie <u šunų km 
kiniais — nartomis važinėdavo po salas, tikrindami 
spąstus Pragyvenę šiaurėje keturis metus ir lietuviai 
žvejai pradėjo įsigyti bei užsiauginti savo šunis. 

įsikinkę juos į roges, jie patys važiuodavo tinklų tikrin
ti šunes veždavo malkas, ledą. žuvį. 

Pavasariais į negyvenamas salas atskrisdavo perėti 
žąsys ir gulbės. Jakutai jas ta ip pat medžiodavo. Gavę 
iš Lietuvos paramą, pas jakutus nupirkome Broliui 
šautuvą. Tada su kitais lietuviukais ir jis gegužės 
mėnesį pamedžiodavo. Žąsieną suvalgydavom. o 
plunksnas ir pūkus sunaudodavom kaldroms. 

Moterys apsižiūrėjo, kad šunes šeriasi Surinkus 
šunų vilną, galima susukti siūlus, megzti šiltas 
pirštines ar šalikus. Tada pradėjome ir ..šunis šukuo
ti Ne veltui sakoma, kad vargas viską gali. 

Jaunimas suaugo, subrendo. Kad ir atšiauriose 
klimato sąlygose, sunkiai dirbdami ir vargdami, 
neturėdami absoliučiai nieko — tik savo jaunystę — 
labai gražiai tarpusavyje bendravo. 

Jei norėdavo jurtoje pašokti, grodavo vyrukų 
pada ry tomis med inėmis šukomis. Vėl iau iš 
atvažiuojančių rusų nusipirkome kas gitarą, kas 
mandoliną. Gražiai sugrodavome, vis minėdami 
brangiausią Lietuvą. Gaunami laiškai, kai kada 
laikraščiai ar kokia lietuviška knyga labai mus 
palaikė moraliai. Lietuvoje numirė Mamytės seserys. 
Daugiausiai ir pastoviai mums padėjo Lietuvoje išlikusi 
Tėvelio sesuo. Ji siuntė pinigus ir siuntinius. 

VII. Vėl Trofimovske 

1947 metais mudvi su Mamyte iš Bobrovsko 
grįžome gyventi į Trofimovską. Ten gyvenome jau 
rastiniame name, lange buvo stiklas, buvo plytinė 
krosnis. Žiemą turėjome žibalines lempas su stiklu. 
Kad vėjas neprapūstų ir būtų šilčiau, žiemos pradžioje 
maišydavom sniegą su vandeniu ir visas namo sienas 
apledindavom. 

(Bus daugiau) 



t DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. birželio mėn. 7 d. 

APŽVALGA JAV 
KATALIKIŠKO 

GYVENIMO 
ISTORIJOS BANDYMŲ 
Jau artinasi 100 metų nuo 

įva i r ių p a s t a n g ų paruošt i 
J A V l ie tuvių ka ta l ik i ško 
gyvenimo vaizdą. Iš žinomų 
bandymų buvo šie žinomi. 

Kun. Jonas Žilinskas (vėliau 
t apo Žil ium) da rė pirmą 
bandymą surinkti medžiagos 
apie lietuviškas parapijas. Jo 
straipsniai Tėvynėje 1899 buvo 
surinkti į atskirą knygą, at
spausdintą 1902. Pats aplankė 
šiek tiek kolonijų ir kores
pondencijom surinko žinių iš 
neaplankytų vietovių. Viską 
atliko savo lėšomis. 

Antras bandymas įvyko kun. 
Petro Lapelio pastangomis. 
Nors trumpais paragrafais, jo 
redaguotas „Amerikos lietuvių 
k a t a l i k ų m e t r a š t i s 1916" 
aprašė bent 30 parapijų (p. 
290-370). Leidėjas buvo neseniai 
(1915) įsteigta Lietuvių ka
talikų spaudos draugija. 

Už poros metų , .Žinynas 1918" 
atspausdino ištisą sąrašą visų 
lietuvių parapijų su trumpom 
pastabom (p. 140-168). Ameri
kos lietuvių Romos katalikų 
kunigų sąjunga (Vienybės tų 
laikų vardas) globojo šį leidinį. 
Nors sąrašas be parašo, galbūt 
kun. Juozo Dobužinsko darbas, 
nes jis buvo tuometinis Centro 
valdybos „ R a š t ų vedėjas". 
„Žinynas 1922" kunigų išleis
tas, pakaltojo parapijų sąrašą 
(vėl be parašo) su atmainom. 

„Žinynas 1923" pratęsė pa
rapijų sąrašą. Nors prašė pa
galbos redaktorius kun. dr. Vin
centas Bartuška, jam pasisekė 
gauti pilnesnių žinių tiktai iš 
trijų parapijų (p. 51-60). Tuojau 
grįžo į Lietuvą. 

Po to prabėgo 20 metų. Antro 
pasaulinio karo ūpas vėl iškėlė 
parapijų istorijos klausimą. 
Prel. Juozo Karaliaus mecena
to noras buvo sudaryti istorikų 
komisiją ir tam tikslui paskyrė 
1,000 dol. Šį kar tą rezultatai 
buvo vėl kuklūs. Tiktai kun. 
Nikodemas Pakalnis paruošė 
tinkamą skyrių (p. 3-72) kai 
Amerikos lietuvių katalikų dar
bai pasirodė 1943, irgi Kunigų 
vienybės vardu ir parama. 

Po karo nemažas skaičius iš-
vietintų mokslininkų atsirado 
JAV-ėse. D e š i m t m e t i s ir 
daugiau praėjo, ir vėl bažnyčios 
istorijos klausimas kilo. 1962 m. 
balandžio 25 d. istorikai kun. 
Vik toras Gidžiūnas , OFM, 

Clevelando žinios 

B A I S I O J O BIRŽELIO 
M I N Ė J I M A S 

Prieš 50 metų prasidėjusio 
sovietų teroro bei masinio 
pabaltiečių trėmimo aukų pri-
siminimas-minėjimas sekma
dienį, birželio 16 d., vyks šia 
tvarka: 2 vai. p.p. ekumeninės 
pamaldos Šv. Jono katedroje 
'East 9-ta gatvė ir Superior 
Ave.). Pamaldas laikys lietuvių, 
latvių ir estų kunigai — vado
vaus p re la tas Aleksandras 
Goldikovskis. Pamaldų metu 
giedos Rygos, Latvijos, Radijo ir 
televizijos choras, vadovau
jamas muz. Jur i s Klavins. 

Po pamaldų vyks trumpas 
minėjimas Clevelando vysku
pijos patalpose fWrap Room). 
Žodj tarti yra pakviesti JAV 
kongresmanas Edward Feighan 
ir Ohio senatorius Gary Su-
hadolnik. Visi kviečiami daly
vauti. 

Rengia 
C l e v e l a n d o Pabal t ieč ių 

komitetas 

Simas Sužiedėlis ir Antanas 
Kučas sudarė „ad hoc" komi 
tetą, su prel. Pranciškum Ju ru 
iždininku. Planas buvo paruoš
t i du stambius tomus — vieną 
apie parapijas, kitą apie dvasiš
kius. Bet kažkodėl tas planas 
suiro. Iš Antano Kučo surinktos 
medžiagos (pridėkim istoriko 
Prano Pauliukonio medžiagai 
bent vienas tomas pasirodė. Bet 
Kučo „Amerikos lietuvių is
torija" (Boston, 1971) tapo ben
dru lietuvių vaizdu, nors gana 
vertingu ir reikalingu veikalu. 

1987 m. gegužės mėnesį vysk. 
Paulius Baltakis lankėsi Šv. 
Jurgio bažnyčioj Norwood, 
Mass. , atšvęsti parapijos 
deimantinį jubiliejų. Aš ką tik 
buvau pabaigęs rašyti JAV 
vyčių istoriją ir parodžiau 
vyskupui šį 6 metų darbą. 
Užuot siūlęs poilsio atsikvėpti, 
mielas vysk. Paulius patarė: 
„Na gerai, dabar parašyk visų 
lietuvių parapijų istoriją!" Nu
s tebau įsivaizduodamas 
enciklopediją, kuri apimtų 140 
parapijų! Nežinojau nė ką 
sakyt i . Rodos, iš išgąsčio 
tylėjau: 

Po k iek laiko pradėjau 
mąs ty t i . Pagalvojau ap ie 
vyskupo prašymą. Tikėjimo 
šviesoj jis yra apaštalų įpėdinis. 
Jei pats šv. Petras būtų manęs 
prašęs, kaip galėčiau atsisakyti? 
Pradėjau svajoti apie galimą 
trijų tomų seriją. Pakviečiau 
porą kolegų bendradarbiauti, 
kad kokių 6-8 metų laikotarpy 
uždavinys būtų atliktas. Bet pa
aiškėjo, kad reikiamas ryšys su 
kolegomis, kurie gyveno kitose 
valstijose, neįmanomas vien te
lefonu ir paštu. Vėl galvojau 
žūtbūt, reikės vienam kaip nors 
išpildyti vyskupo prašymą. 

Pirmas tomas apima 40 para
pijų su įvairiom įstaigom ry
tuose. Antras tomas apims vien 
t ik Pennsylvaniją, kur buvo iki 
50 parapijų. Trečias tomas 
apims likusias parapijas Chica-
goj, Detroite, Clevelande ir 
toliau. 

Kiekvienas straipsnis pa
brėžia parapijos pradžią. Pabai
goj yra kunigų trumpos biogra
fijos su bent sausais faktais, t.y. 
kur ir kada gimė, kur ir kada 
šventintas, kokius paskyrimus 
turėjo, ta ip pat truputį apie jo 
veiklą. Manau, kad Lietuvai 
bus labai įdomi medžiaga, nes 
bus galima žinoti, kas atsitiko 
su caro laikų dvasiškiais, kurie 
emigravo į JAV-es ir panašiai 
su išvietintais kunigais po an
tro pasaulinio karo. Iš dalies ši 
serija bus dvasiškių biografinė 
enciklopedija. 0 kadangi turime 
8 vienuolių kongregacijas, tai 
būtinai reikia ir jas užrekor-
duoti: pranciškonai, jėzuitai, 
marijonai, seserys kazimierie-
tės, pranciškietės, Nekalto Pra
sidėjimo, Jėzaus Nukryžiuotojo 
ir benediktinės). Taip pat bus 
keletas straipsnių apie kitas 
v ie toves , kurios figūruoja 
lietuvių gyvenime, pvz. Wa-
shingtonas, D.C., Lietuvių reli 
ginės šalpos įstaiga, pranciš
konų veikimo centrai Brookly-
ne ir Kennebunkporte 

Yra numatyta, kad pirmas to
mas bus paruoštas 1991 m. 
lapkrič io pradžioje. Reikia 
nustatyti gana aukštą kainą, 
kad iš tų įplaukų būtų galima 
finansuoti antrą ir trečia tomą. 
Bus kietais viršeliais ir an t be 
rūgščių pagaminto popieriaus, 
garantuoto 250 metams. Rodos, 
reikės rizikuoti užsakyti 1,000 
kopijų, nes vis tiek, kai kurie 
norės siųsti į Lietuvą kaip 
dovaną, nors labiausia reikia 

CLASS.FIED GUIDE 

Šv. Kazimiero bažnyčioje Sutvirtinimo sakramen
tai Simonas Morkūnas. Thomas Donohoe. kun. \ 

is. Iš kairės: vysk. Lawrence A. Soens. prela-
F Ramaeker, penki konvertitai ir 15 vaikų. 

laukti prašymų iš didelių biblio
tekų, universitetų ir kurijų. 

Nuo 1988 m. spalio mėn. 
dvejų metų mėgėjiški prašymai 
davė tokius vaisius. Iš stambes
nių mecenatų atsirado: 1,500 
dol. Laurynas MacKay (jau 
miręs); po 1,000 dol. — Kunigų 
vienybė, kun. Jonas Rikteraitis 
ir Lietuvių fondas (pažadas), 
pats autorius iki šiol įdėjo savo 
4,000 dol. 

Per paštą du kartus pasiūliau 
kunigams ir parapijoms paremti 
500 dol. Šios parapijos atsi
liepė teigiamai: Šv. Mykolo, 
Bayonne, N.J.; Nekalto Prasi
dėjimo, Cambridge, Mass: Šv. 
Juozapo, Lowell, Mass; Šv. Jur
gio, Norwood, Mass; Šv. 
Pranciškaus, Lawrence, Mass.; 
Persimainymo Maspeth, N.Y., 
taip pat vyskupas Paul ius 
Baltakis, OFM; prel. Simonas 
Morkūnas, kun. A lbe r t a s 
Abračinskas , kun. J o n a s 
Pakalniškis, kun. Ju s t i na s 
Steponaitis, kun. Antanas Ber-
tašius. 

Iš įspūdingiausių aukų reikia 
stebėtis kalėjimų herojumi 
kun. Alfonsu Svarinsku. Kai jis 
lankėsi pas autorių 1989 m. 
birželio mėn. ir pamatė jo 
projektą, kun. Svarinskas tuo
jau atidavė 650 dol., kuriuos 
gavo iš Kunigų vienybės už pra-
vedimą rekolekcijų kunigams. 

Iki šiol iš pasauliečių stam
besnių rėmėjų yra Vaclovas ir 
Pranė Kamantauskai , Nor-
wood, Mass.. ir Edvardas Bara
nauskas. Schenectady, N.Y. 

Autoriaus miestuko pasaulie
čiai, ypač kitataučiai, kartais 
duoda aukų jam įvairiom pro
gom, palikdami autoriui panau
doti pagal jo pasirinkimą. 
Tokios aukos dedamos i projekto 
fondą. pvz. Antanas ir Paulina 
Stoniai savo 50 metų vedybinių 

JUBILIEJAUS ŠVENTĖ 
(Atkelta iš 3 psl) 

vyskupo ir kun. S. Morkūno 
nuotraukos su ilgu straipsniu, 
kad Sv. Kazimiero parapija 
visada daugiau kaip 304 pro
centų viršija paskirtos sumos 
va jaus sekmadienį. Visose 
vyskupijos 142 parapi jose 
klebonai minėjo mažytę Šv. 
Kazimiero parapiją, kviesdami 
sekti jos parapiečių dosnumo pa
vyzdžiu. Ir t ikra; visos parapi
jos sekdavo, nes visada būdavo 
surinkta daugiau, kaip paskir
ta suma trimis, keturiais tūks
tančiais. Per visus vajus Šv. 
Kazimiero parapija ir jos kle
bonas prel. S. Morkūnas laimėjo 
vyskupijos re ikalams daug 
tūkstančių dolerių. 

Prel. Simona? Morkūnas yra 
pasižymėjęs savo dosnumu ir 
lietuviškiems reikalams. Šv. 
Kazimiero 50( metų mirties ir 
Lietuvos kriKŠčionybės 600 
metų sukakčių proga jis yra 

sukaktuvių proga davė 300 dol. 
Kitos šeimos mirusio atminčiai 
prisideda. Vienas portugalas 
davė 250 dol žmonos atminčiai. 

Išleisti pirmą iš trijų tomų 
reikės apie 20.000 dol., kadangi 
bus daug bažnyčių nuotraukų 
ir iš viso apie 700 psl. Iki šiol 
surinkta apie 14,000 dol. Visas 
autoriaus darbas ka r tu su jo 
archyvu, kompiuteriu ir kitų 
aparatų vartojimu yra be atly
ginimo. Užtat projekto išlaidos 
yra minimalinės — paštas, tele
fonas, kompiuterio priedai, 
fotokopijavimas. Aukas galima 
nurašyti nuo mokesčių. Galite 
siųsti: Lithuanian Parish Histo-
ry Project, 36 St. George Ave., 
Norvvood. MA 02062. 

Kun. Vincas Valkavič ius 

parašęs l ie tuvių ir anglų 
kalbomis straipsnių įdėjęs visą 
eilę n u o t r a u k ų , į te ikęs 
vyskupui medalį, paaukojęs 
knygų išleidimui ir medaliams 
18,000 dol. Parapija buvo viena 
iš pirmųjų savo dosnumu iš visų 
didelių ir turtingų lietuvių 
parapijų Amerikoje. 

Švenčiant Šv. Kazimiero pa
rapijos Sioux Ci ty Iowoje 
deimantinį jubiliejų, labiausiai 
reikia minėti prel. Simono 
Morkūno pasiaukojimą, kad šią 
mažą parapiją jis vienas savo 
pastangomis, savo uolumu ir 
dosnumu yra išlaikęs gyvą ir 
pavyzdinę visoms Amerikos 
lietuviškoms parapijoms, kurios 
gal ir yra senesnės, negu maža 
Šv. Kazimiero parapija Sioux 
City mieste. Prelatui tenka tik 
palinkėti sveikų metų ir ateities 
darbų, kurie nesunyks^u laiku 
ir nebus užnešti dulkėmis. 
Dievas iki šiol laimino jo dar
bus, reikia tikėtis, kad jis 
laimins patį prelatą ir ateityje. 

P r a n a s Garšva 

^EAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS UETUVIAMSt 

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

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCOROERS 
VolUias 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
p*r Mt«4Hą Europai 

MAISTO SIUNTINYS #1 
(Importuoti produktai) 
$152 su pristatymu 

Importuotas kumpis 1 sv 
Importuota dešra 2 2 sv 

Mincerr>eat" 0 75 sv 
Dešreles („Frankfurters") i sv 
Daniškas sūris 0 88 sv 
Troikio'a įautiena 1.1 sv 
Mėsa t)fs'«ame padaže t 1 sv 
Malta D^oeliu, kava 
Tirpstant- kava 
Kondensuotas pienas 
Importuota arbata 
Kakava 
Saus' p' eskoniai 
Importuotas šokoladas 
Šokoladiniai pyragaičiai 
Grikia* a'ba spageti 

1 1 sv 
0 44 SV 
0 75 sv 

1 1 sv 
1 1 sv 
1 box 
1 box 

1 1 SV 
2 2sv 

hmštmlm kalnoa JAVb+a: Priimam uimakymum fffonu 
M vtey JA V mt—tų Ir U kitų krmitų. f»rduod»m» mrtomobIHu* 
gtmtnėma Šcv. Są/ungoį. Pm^-J:*-.* pinigui 

Mušu parduotuve stun6a visokig rūšių radaus ir eiekt-o- mus prie
taisus | Sov Sąjunga su apmokėtu arba neapmokėtu ~"iitu 

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėle (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
" Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
' Šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
' Kondommiumai Pasiteiraukite 
' Indu, plovimo mašinos nuo $500 
' Skalbimo mašinos nuo$550 
' Mini-traktonai nuo $2.000 
' Ivamos prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu 

Valandos: plrm.-tracd. 11-6, 

kstvlrtd.-isstd. 11-7 

j5> 
RE/MAX 

REALTORS 
(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

Gntuifc KMIECIK REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
4 . 1 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mu-,, kreipkite*, j Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l ia i . sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

SUSTREIKAVO KELIŲ 
TAISYTOJAI 

Chicagoje dirbantieji kelių tai
sytojai bei eilė statybų unijų 
praeitą savaitgalį paskelbė 
streiką. Gaunantieji po 17 dol. 
už darbo valandą, siekia 1.10 
dol. daugiau. Jiems pasiūlyta, 
sudarant sutartį ketveriems 
metams, padidinti po 90 et. už 
valandą. 

AUGA MOKESČIAI 

Cook apskrity nuosavybių 
mokesčiai padidės apie 4 # ; 
norima sudaryti daugiau lėšų 
mokvkloms. 

FOR SALE 

* Wonder1ul 2-b*droom home :n 
Willow Springs' VVoodburning drepiace. 
2-tier vvrap-around deck. and great yard1 

In move-in condition1 $115.000. 

* Magnificant Pralria Homa on Ar
cher m Wilow Springs' 3-bedroom mam 
house with 2 fireplaces and vvonderful 
9 aere wooded lot1 Coach House on pro-
perty can be rented or used for ln-laws' 
$237,500 

* 4.4 aeres of haavlly woodad land 
vvith creek adjoinmg Forest Preserves 
in Willow Springs! Brick and frame 
house is also on the land Very scemc' 
City sewer and Chicago vvater. elose to 
155. Tri-state Tollvvay and 1-355 
$546.00. 

Call: Joan Rlzzl 
COLOVVELL BANKER 

Tai. 708-789-3200 

OlTtUI)£ 21 
OLSICK & CO.. REALTORS 
1180 Stata Street 
Lamont. Illinois 60439 
(312)257-7100 

REAL ESTATE 

LB 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzla Ava. , 
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 
• Vlal agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ra MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktorą* Šimaiti*. Realtor 
Iraną Bllnstrublana, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . butas 
Marquette Pk. apyl. su šiluma, 
ki l imais, šaldytuvu ir virykla. 

Kreipt is : 312-471-0353 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . butas 
Brighton Pk. apyl., pirmame aukš
te. Suaugus iems, be gyvuliukų. 

T e l . 3 1 2 - 2 5 4 - 1 3 2 7 

HELP VVANTED 

Mote r i s iš Lietuvos ieško bet 
k o k i o darbo . 

Skambin t i 312 -847-6228 

M I S C E L L A N E O U S 

Creekwood ..ranch" stiliaus namas! 3 
mieg.: 1 27 akro sklypas Puikiai išlaikytas 
remontų nereikia Ištisas rūsys, salonas, 
židinys. CAC 3 auto garažas $168.500. 

„Ranch" sttttaus namas; 1 akro sklypas 
Tvirtai pastatytas, ištisas rūsys, poilsio 
kamb su židiniu: kietmedžio grindys plas-
teno sienos: didelis kiemas — gražu ir 
patogu priimti svečius vasaros metu Tik 
$189.900 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
įas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą D"Du ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarar.tuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

BALTIC PAINTERS — Dažytojai 
Dažome namus iš lauko ir vidaus 
— pigia i ! 5 % pelno — auka Lietu
vai. 

Kreipt is ; 708 -246-1938 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir tol iau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekel ia abejonių. 

Lengvai, skiandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail 
Ramintos Lapšienės aplanku ir v injetėmis Puiki dovana (vai
riomis progomis Kaina su persiunt imu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio Užsakymus siųsti 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W. 6 3 r d St. 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

„ATLAIDAI — Lithuanian P i lg r images" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok Lietuvoje Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Gnncevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys Išleista dviem ka lbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti k i tam, ypač svetim
taučiui Gaunama ..Drauge' . kaina su persiunt imu 27 dol . 
Illinois gyventojai dar prideda 2 d o l . valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS 

4 5 4 5 W 63rd St . 
Ch icago , IL 6 0 6 2 9 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Racine, WI 

T R Ė M I M U MINĖJIMAI 

L a i k a s bėga galvotrūkčiais. 
n e š d a m a s užmarštin džiaugs 
mus ir ašaras 
kai k a d a bū r 
jos nudž iū tų 
skruostų. Trė 
karč iaus ios , 

Waukegano — Lake County JAV Liet. Bendruomenės valdyba 1991 metams. Iš kairės sėdi pirmi
ninkės: Rima Binderienė ir Regina Narušienė; stovi: Dalia Hinshavv, Vidas Kazlauskas, Regina 
Ošlapienė, Milda Neumanienė, Viktoras Špokas ir Algis Šliteris. 

LIETUVOJE ATKURTA MEDIKŲ 
„FRATERNITAS LITUANICA" 

KORPORACIJA 

vienok tos ašaros 
i per karčios, kad 
uo nuskriaustųjų 
"urnų ašaros ir yra 
lydėjusios lietu

vius, nežiūrint ar baltas ar 
r audonas car:< niokojo Lietuvą. 
J a u ir vėl 50 metų raudonieji 
o k u p a n t a i engia Lietuvą, 
k a n k i n a jos žmones. Galima 
saky t i , kad perdaug minėjimų 
t iems įvykiam.- atžymėti, bet jie 
buvo tokie žiaurūs, kad negalim 
jų n e m i n ė t i . 

T o k į t r ė m i m ų minėjimą 
Racine , WI, Altos skyrius ren
gia biržel io 23 d. Šv. Kazimiero 
parapi jos patalpose, 815 Park 
Ave., Rac ine . \VI, 9 vai. iš ryto 
pamaldos už žuvusius dėl Lietu
vos la isvės. Giedos parapijos 
choras , vad. muziko J. Grim-
skio. 3 vai . po pietų minėjimas 

Nepriklausomos ir laisvos 
Lietuvos laikais buvo daugeliui 
žinoma medikų korporacija 
,,Fraternitas Lituanica", kurios 
nariai susijungę, o ir pavieniai 
daug padarė, kad Lietuva tapo 
nepriklausoma, kad sveikatos 
būklė Lietuvos žmonėse vis 
gerėjo, kad kilo tautinė lietuviš
ka kultūra. Lietuvos okupacija 
korporaciją uždarė ir veiklą 
užd raudė . Daug jos n a r i ų 
nukentėjo: vieniems reikėjo 
a t s i d u r t i Vakarų Europos 
kraštuose, kiti prievarta išsiųsti 
į darbo stovyklas Sibire, kai 
kurie sunaikinti. Lietuvoje liku
sieji ir dabar gyveną, padvelkus 
laisvės vėjui, vėl atgaivina kor
poraciją. Nors išeiviai fraterni-
tiečiai korporaciją išeivijoje 
atkūrė ir ji gyvuoja ir veikia, bet 
korporacijos atkūrimas Lietu
voje tikrai reikalingas. 

Lietuvoje studentų medikų 
„Fraternitas Lituanica" korpo
racijos atkūrėjai yra Lietuvos 
nepriklausomybės laikais buvę 
korporacijos n a r i a i , d a b a r 
pasižymėję gydytojai: Juozas 
Gulbinas, Vytautas Sirijos Gira, 
prof. Albertas Žiugžda, doc. Kos
tas Labanauskas ir keli ki t i . 
Apie korporacijos atkūrimą rašo 
dr. Juozas Gulbinas straipsnyje 
„Atkurkime studentų medikų 
korporaciją , .Fraternitas Li
tuanica" išspausdintame Kauno 
medicinos akademijos dvisavai-
tinukyje Ave Vita, š.m. nr. 38 
(1047). Atkūrimas įvyko š.m. 
gegužės 17 d. vakare prof. Ži
linsko vardo auditorijoje. 

Dr. Gulb inas m i n ė t a m e 
straipsnyje pateikia suglaustą 
korporacijos istoriją, sumini kai 
kurias jos įkūrimo priežastis ir 
pavard i j a t i k s lus , bet jo 
pateiktoji istorija baigiasi su 
Lietuvos okupacija. Jis nemini, 
kad korporacija buvo a tkur ta 
išeivijoje ir tebėra gyva. Tiesa, 
išeivijoje korporacija veikia išei
vijai pritaikytais pagrindais. 
Dr. Gulbino išeivijos korporaci
jos istorijos ir veiklos pralei
dimus mėginu užpildyti, bet pa
kartosiu kai ką jau jo suminėta. 
Visa tai pateikiu labai, labai 
suglaustai. 

„Fraternitas Lituanica" yra 
viena seniausių lietuviškų or
ganizacijų. Penki Petrapilio 
(dabar Leningrado) Karo Medi
cinos akademijos s tudentai : 
Vladas Nagevičius , Kazys 
Oželis. Vladas Ingelevičius, 
P r a n a s Sližys ir Zenonas 
Šcepanavičius, dr. Jono Basa
navičiaus pastangų prikelt i 
Lietuvą įkvėpti ir jo įtaigojimu, 
įsteigė „Fraternitas Lituanica" 
broliją. Tai įvyko 1908 m. 
lapkričio 28 d. (seno kalendo
riaus 15 d.). Brolija buvo slap
ta, nes caro valdžia lietuviams 
organizuotis ne tik neleido, bet 

organizatorius žiauriai baudė. 
Brolijos svarbieji tikslai buvo 

išlikti lietuviais patiems, kurti 
lietuviškas seimas, tobulintis 
profesijoje ir panaudoti kiek
vieną galimybę grįžti į Lietuvą 
ir dirbti Lietuvos žmonių gero
vei, rūpintis žmonių sveikata ir 
kelti lietuvišką kultūrą. Broli 
ja metai po metų daugėjo narių 
skaičiumi, o 1917 m. brolija jau 
išėjo į viešumą. 

Pirmasis pasaulinis karas 
sukliudė brolijai daugėti na
riais, bet vyko pripuolami brolių 
susitikimai ir susibūrimai. Bet 
kai tik dauguma fraternitiečių 
grįžo į atkuriamą ar j au laisvą 
Lietuvą, jie būrėsi ir 1922 m. 
atkūrė broliją ir pavertė ją kor
poracija. 1924 m. fraternitiečių 
gydytojų paskat inimu įkurta 
studentų medikų „Fraternitas 
Lituanica" korporacija Lietuvos 
universi te te . Fraterni t iečiai 
rūpinosi sveikatos ir kultūros 
kėlimu Lietuvoje, stengėsi gilin 
ti savo mediciniškas žinias, 
vykdami žinių semtis į garsius 
medicinos centrus užsieniuose. 
Antram pasau l in i am karui 
p r a s i d e d a n t , korporaci ja i 
priklausė apie 130 gydytojų ir 
apie 75 studentai medikai. 

Lietuvos okupacijos panaikino 
korporaciją ir jos veikla buvo 
nutraukta. Dalis fraternitiečių 
pasitraukė į Vakarų Europos 
kraš tus: Vokietiją, Švediją, 
Šveicariją, ki ta dalis buvo pri
versti atsidurti Sibire, o kai 
kurie sunaikint i . Vokietijai 
kapituliavus, joje esą fraterni
tiečiai vėl būrėsi, bet emigracija 
į kitus kraš tus nutraukė or-
ganizavimąsi ir veiklą. Per 
emigraciją 53 fraternitiečiai 
pasiekė JAV, septyni — Ka
nadą ir 7 Australiją. Ameriko
je apsigyvenę organizavosi ir 
jau 1950 m. Chicagoje ir New 
Yorke į k ū r ė korporacijos 
skyrius. 1952 m. įkurtas ir 
Clevelando skyrius. Skyrių susi
tarimu buvo sudaryta vyriau
sioji korporacijos vadovybė. Prie 
organizacijos ir veiklos prisidėjo 
Kanadoje gyveną fraterni
tiečiai, o Australijoje gyveną 
palaike ryšį. Fraternitiečiai tiek 
organizuoti, tiek atskirai pavie 
niai įsijungė į lietuvišką veiklą, 
kai kur jai vadovavo. Iš tos veik
los pažymėtini: Romo Kalantos 
susideginimo Lietuvoje įamži
nimas meno darbais (nedideli 
rezultatai, nes nepakankamai 
gera i o rgan izuo ta ) , Simo 
Kudirkos tragedijos atžymė-
jimas poetės rašytojos Birutės 
Pūkelevičiūtės sukurta „Pasku
tinis birželis" giesme, kurią har 
monizavo muz. B. Budriūnas. 
Lietuvos smėlio statinaitės pa
siuntimas per astronautus į 
mėnulį. Pirmo lietuvio gydytojo 
Aleksandro Kuršiaus (Curtius* 

n a r i ų pavaduoti amžinybėn 
pasitraukiančius. Nustojo veikti 
N e w Y o r k o ir Clevelando 
sky r i a i , nepakankamai stipri 
ve ik la ir Chicagos skyriaus. 
Išeivijos fraternitiečiai sveikina 
korporacijos atkūrimą Lietu
voje. 

Korporacijos atkūrimui Lietu 
voje t u r b ū t padėjo išeivių fra
te rn i t i eč ių paskata, perduota 
per dr . Faus tą Matiuką. Nepri 
k l a u s o m o s Lie tuvos laikų 
f ra tern i t ie t į , kuris prieš porą 
m e t ų lankės i Amerikoje, ir 
k i tu r . A tkur ta i Lietuvoje .,Fra-

Matulionio, rašyta daugelio fra- t e rn i t a s Lituanica" korporacijai 
ternitiečių. Knyga pateikia l inkėj imai fraternitiečių himno 
Lietuvos istorijos dalelę ir mini žodžiais: „Fraterni tas . humani-
asmenis dirbusius Lietuvai. t a s t e j u n g i a mus tvirtai . . . 
1983 m., korporacijai minint 75 Žmoni ja i dirbt. Tėvynę kelt 
metų gyvavimo sukaktį, išleista m ū s ų darbo pamatai,...", 
knygutė „Fraternitas Lituanica J u o z a s Kr iauč iūnas 

New Yorke įamžinimas lentele 
prie namo, kur jis gyveno, ir jo 
gydytojo disertacijos lotyniško 
teksto išleidimas su vertimu į 
lietuvių ir anglų kalbas. 

Prie didesnių korporacijos 
darbų priskirtini ir 1958 m. 
išleista knyga „Fraternitas 
Lituanica 1908-1958", minint 
50 metų korporacijos gyvavimo 
sukak t į , r edaguota B. 

su programa parapijos svetainė
je. Po minėjimo užkandžiai ir 
vakarojimas. 

Jauskime tau t inę pareigą 
minėjime dalyvauti ir tuomi 
pagerbti daug iškentėjusius 
seses ir brolius tremtinius. 

J O N I N Ė S 

Atsimenu, kad seniai dar 
tėvynėje vyresnieji amžiumi 
neidavo maudyti - į Mūšą, kol 
nepašventintas vanduo, o jis 
buvo šventinamas per Sekmi-

Lietuviai Floridoje 

Juno Beach, FL 
MELDŽIAMĖS UŽ 

LIETUVOS KOVOTOJUS 

Artėjant vasarai, didelė dalis 
Juno Beach apylinkėje gyve
nančių lietuvių išvažinėja į 
šiaurę, todėl lietuviška veikla 
vasaros metu labai sulėtėja. Tad 
praktiškai visus renginius ir 
minėjimus mes sukoncentruoja 
nie į žiemos sezoną. 

Šiais metais baisiojo birželio, 
kartu ir sausio 13 d. aukas, taip 
pat visus žuvusius ir kentėju
sius už Lietuvos laisvę mes 
prisiminėme gegužės 15 d 
specialiose pamaldose St. Paul 
of the Cross bažnyčios koply
čioje. Kun. Vytautas Pikturna, 
kuris žiemos metu nuoširdžiai 
aptarnauja šios apylinkės tikin
čiuosius l i e t uv iu s . pr ieš 
išvykdamas vasarai j New 
Yorką, LB apylinkės valdybos 
paprašytas, aukojo Mišias už 
visus žuvusius ir kentėjusius už 
Lietuvos išlaisvinimą. Juno 
Beach ir apylinkių lietuviai 
gausiai s u s i r i n k o bendra i 
maldai ir susikaupimui. 

Mišių metu. kun. V. Pikturna 
pasakė ypatingai patriotišką, 
uždegantį ir priverčiantį susi
mastyti pamokslą. 

P r a n a s Bud in inkas 

DRAUGAS, penktadienis. 1991 m. birželio mėn. 7 d. 

Kr. Donelaičio mokyklų Tėvų komitetas Iš kairės 
Pūdymaitienė. stovi: Z Mikužis. L. von Braun, pirm 

sėdi: D. Šlenienė, G. Vižiniene ir (J 
J. Augiu?. V. Šaulys ir E. Paulius. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

1908-1983". paruošta J. Kriau
čiūno. Knygutėje suglaustai 
pateikiama 75 metų korpo
racijos istorija, jos narių atlikti 
darbai ir pasiekimai per tą 
laikotarpį. 

. .Fraternitas Lituanica" kor
poracijos nariai galėjo būti tik 
medika i vyra i . Panašiems 
tikslams siekti buvo įkurta 
moterų medikių korporacija 
„Patrija". Ameriką pasiekė ne
didelis skaičius patrijiečių, tad 
jos negalėjo išvystyti žymes
nės veiklos. Dėl to jos įtaigojo jų 
korporacijos susijungimą su fra
ternitiečių. 1975 m. abi korpo
racijos susijungė ir pasivadino 
„ F r a t e r n i t a s Li tuanica — 
P a t r i a " korporacija. Susi
jungimo laiku buvo apie 75 fra
te rn i t i eč ia i ir apie 20 
patrijiečių. 

Pastaraisiais metais korpo 
racija išeivijoje nyksta, nes 
neatsiranda pakankamai naujų 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarte-'v 

0& 
see us for 
f inancing. 

AT OUR LOW RATES 
* / ITM M M V M I M T 

TO r<r v o u * I N C O M I 

Savings and Loan 
221 2 VVEST 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 

nes. Tradicine lietuvių švente 
atidarydavome išvykų į gamtą 
sezoną. Čia lendame į visokius 
vandenis. Paprotys pamirštas, 
bet išvykų sezoną galime atida
ryti tradiciniai, apsilankantį Jo
nines, kurias dar ruošia lietu
viškos organizacijos, o ypač 
šaulių daliniai. 

DLK Kęstučio šaulių kuopa 
birželio 29 d. 2 vai. po pietų 
kviečia visus į Jonines, kurios 
bus švenčiamos gražioje Vinco 
Bagdono sodyboje prie Michiga-
no ežero, 901 Sheridan Rd., 
Kenosha, WI. Laužą užkursime 
temstant. 

Jurgis Milas 

A.tA. 
STASEI RŪKIENEI 

mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame velionės 
seseris, mūsų draugijos narę STEFĄ KISIELIENE ir 
JADVYGĄ DOČKIENC bei jų šeimas. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
LIŪDAI DARGUŽIENEI 

mūsų draugijos narei , tešviečia Amžinoji Šviesa. 
Nuoširdžiai guodžiame liūdintį vyrą ALGIRDĄ, 
sūnus ir jų šeimas bei visus velionės liūdinčius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

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 - (1-31?; 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 7lst 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 

Cicero, Illinois 606S0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144̂  South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių namus galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAWRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. birželio men. 7 d. 

x 1 . adąs Tu laba „Tai j u m s 
ka lbė jau" , Evangelijos mintys 
metų sekmadieniams, išleist:.3 
1991 m. Pamokslai nuo adven
to sekmadienių ir visai B seri
jai. Knyga 406 psl Gaunan 
„Drauge". Gražiai išspausdintu 
, ,Draugo" spaustuvėje. 

x A. a. J u r g i o Gylio, miru
sio prieš ketverius metus, 
mink las buvo pašvent in tas 
Kapų puošimo dieną, geg 
27, Šv. Kazimiero lietu 
kapinėse. Sv. Mišios buvo 10 
vai. Jėzuitų koplyčioje i; 
laikė kun. A. Saulaitis. 
pamaldų gausi Gylių šeima 
vyko į kapines. Po šventinimo 
apeigų visi susirinko Lino ir 
Dalios Gylių sodyboje L 
porte, ku r gražiame pabendra
vime buvo prisimintas mylimas 
vyras, tėvas ir senelis a.u Jur
gis Gylys . Dalyvavo su 
šeimomis atvykusi iš Kanados 
duktė Aušra, iš Mision Viejo 
Californijos duktė Jurga, iš Chi-
cagos sūnus Saulius, a.a. JUJ 
Gylio pusseserė ses. Rožė Mari
ja Gylytė ir muz. Manign 
Motekaitis. 

x Kun . Benedik tas A. Rut
k a u s k a s , OP. ilgai dirbęs Sv. 
A n t a n o parapijoje Cicero, 
išsikėlė į savo vienuolyną nuola
tiniam gyvenimui. Dabartinis jo 
adresas yra: Rev. B. A. Rutkaus
kas, OP, Dominican Priory. 
7200 W. Division. River Forest, 
IL 603305, tel. 1-708-771-3030, 
kmb. 103. 

x „El tos informacijos", ge 
gūžės mėnesio numeris, išėjo iš 
spaudos . Šiame numery je 
rašoma apie Vliko pasitarimą 
su prez. Vyt. Landsbergiu, pasi
tarimai su E. Derwinskiu ir P. 
Goble, apie J. Urbšio mirtį ir kt. 
Eltos leidimą finansuoju Tautos 
fondas. 

x D a l i a D z i k i e n ė , VVest 
Hartford, Conn., mūsų bendra 
darbe, už ..Drauge" įdėtą apra 
šymą apie Birželio koncertą at
siuntė 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x „Lietuvos Aidų" radijo 
p r o g r a m o s 15 metų sukak t i s 
b u s paminėta birželio 9 d. 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 gatvė. 
Pobūvio pradžia 12 vai. Gros 
l inksmas Ramanausko orkest
ras, šeimininkės gamina skanų 
lietuvišką maistą; bus laimės 
šulinys ir kiti įvairumai. Bus 
t r u m p a programa, pagerbti 
radijo programos rėmėjai. \ 
maloniai kviečiami daly vai: 
praleisti laiką birželio 9 d. su 
„Lietuvos aidų" klausytojais ir 
svečiais. 

(sk) 

x Advoka t a s Mil tonas Blu-
men ta l i s , kurio tėvai kilę 
Lietuvos, kaip teismo ekspertas, 
savo plačiu juridiniu žinynu yra 
sėkminga i apgynęs š imtus 
lietuvių įvairiose bylose. Jis. 
kar tu su savo sūnum Mykolu, 
advokatūros įstaigą perkėlė į 77 
W. Wash ing ton St., Chicago, 
IL 60602. Telefonas lieka tas 
pats: (312) 372-3566. 

'sk) 

x P r i s t a t o m e Lietuvoje tik 
nau jus automobil ius. Visų fir 
mų mašinos p igesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20 -30^ . Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. P a r ū p i n a m e b u t u s gimi-
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x Kun. Viktoras Rimšelis , 
Marijoną vienuolijos provinci
jolas, ir dr. Petras Kisielius 
birželio 6 d. išvyko į Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijos su
važiavimą. Kun. V. Rimšelis 
skaitys ten paskai tą . Grįš 
birželio 23 d. 

x Lietuvių ki lmės va ikų 
stovyklos Dainavoje reikalais 
prašome kre ip t i s į Rimą 
Polikaitytę tel. 312-434-2243. 
Stovyklos organizatorė yra 
išvykusi į Lietuvą ir grįš tik 
lieps 8 d. 

x Chicagos Amer ikos Lie
tuvių T a r y b a rengia tragiš
kųjų birželio įvykių minėjimą 
birželio 16 d., sekmadienį. 
10 vai. ryto vėliavų pakėli
mas Švč. M. Marijos Gimi-

^mo parapijos aikštėje. Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinei 
vadovaujant. 10:30 vai. iškil
mingos pamaldos parapijos 
bažnyčioje, kurių metu giedos 
parapijos choras, A. Lino vado 
vaujamas. Pamaldos vyks evan
gelikų Liuteronų „Tėviškės" ir 
Zion bažnyčiose. Po pamaldų 12 
vai. minėjimas parapijas salėje. 
Pa ska i t a ska i tys Povilas 
Vaičekauskas. Bus t rumpa 
meninė programa. Organiza
cijos kviečiamos su savo vėlia
vomis minėjime dalyvauti. Mo
terys prašomos vilkėti tau
tiniais drabužiais. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Po minė
jimo užkandžiai ir kavutė. 

x „Journeys" , Nr. 2, Šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos 
laikraštis, išėjo iš spaudos. Yra 
Šv. Kazimiero seserų turėtos 
Akademijos 80 metų sukakties 
proga aprašymas, iš kurio 
sužinoma veikla lietuvių tarpe, 
o vėliau perėjimai į Marijos 
aukšt. mokyklą. Ses. Ju l ia 
Shainauskas rašo apie mokyk
los Floridoje įvertinimą, taip pat 
yra apie Lietuvių Muzikos 
šventę ir Dainų šventės vedėją 
akt. Ann Jillian. Laikraštį 
gražiai redaguoja ses. M. 
Agnesine Dering, jai padeda 
Tammy Oswald ir ses. Regina 
Marie Dubickas. 

x Dėmesio! Jaunučių ateiti 
ninku vasaros stovyklos regist
racija pratęsiama iki biržel io 
15 d. Registraciją siųsti Nijolei 
Lapšienei , 4170 E c h o Rd., 
Bloomfield Hill, MI 48032. 

(sk) 

x Nelės Z i rn i t e s -Žukaus -
kai tės grafikos darbų parodos 
a t i d a r y m a s p e n k t a d i e n į . 
birželio 7 d. 7:30 v.v.-9 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Paroda tęsis iki birželio 
16 d. Visi maloniai kviečiami at
silankyti. 

(sk) 

x KARGO l LIETUVA! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus , 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti i Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame O R O L I N I J A l 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternat ional , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave.. H ickory 
Hills, IL 60457. 

fsk) 

ARTI IR TOLI 

Namų savininkų renginyje. Iš kairės: Juozas B; adžius, Joe Skeivys, aldermanas Virgil Jonės, 
-Joe Bacevičius ir Joe Kulys. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
RAMSTIS PARAPIJOMS, 

VTENLOLYNAMS 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje birželio 2 d. 

. ryto šv. Mišias dalyvių 
dėmesį patraukė ir pakėlė 

ią gražiai giedamos Dai
nuo žemaičių — Bronės 
Stravinskienės, Aldonos Unde-
rienės ir Danos Varaneckienės 
— giesmės. Joms vadovauja 
muz. Kazy- Skaisgirys. Tai 
buvo Marijos Nekalto Prasi
dėjo r rų rėmėjų šv. Mišios, 

x Vytas Petrul is iš Livonia, 
Mich., :urbų rėmėjas, 
,.Draugo" bendradarbis, atsiun
tė 50 du. »u tokiu prierašu: 

.nčiu mažą auką paremti | 
mgo' dienraštį ir dėkoju už 

atspausdinimą įvairių P a n e 
šimų Detroito žinių skyriuje". 
Labai dėkojame už auką ir 
dėmesį lietuviškai spaudai. 

x „Lietuvos Aidas" iš Vil
niaus vėl beveik reguliariai 
gaunamas JAV skaitytojų. J i s 
skelbia valstybės įstatymus, 
vyriausybės darbus ir žygius dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. J is 
aprašo ir nepriklausomybės 
žlugdytojų, pavergėjų smurtą ir 
terorą. „Lietuvos Aidas" — 
geriausias informacijos šaltinis. 
Visi prenumeruokime „Lietu
vos Aidą". Prenumerata 85 
JAV doleriai metams oro paštu. 

• uvos Aidas" vardu. 

aukojamos už gyvus ir mirusius 
rėmėjus-jas. Mišią i atnašavo ir 
pamokslą pasak kan. Vaclovas 
Zakarauskas. 

Po Mišių buvo metinis rėmėjų 
susirinkimas parapijos salėje, į 
kurį atsilankė netikėtai daug 
narių rėmėjų. Susirinkimą ati
darė rėmėjų pirmininkė 
Salomėja Endrijonienė ir 
pakvietė kleboną kun. Joną 
Kuzinską prabil t i į susi
r inkus ius . Klebonas visus 
pasveikino ir savo žodžiu iškėlė 
draugų ir geradarių reikšmę ne 
tik parapijai, bet ir kitoms or
ganizacijoms. Skatino ir toliau 
darbuotis labdarybės, artimo 
meilės veikloje. 

Ses. Margari- ti sukalbėjus 
maldą, susirinkusieji pus
ryčiavo rėmė\+ suneštomis 
vaišėmis. Stalus praturtino 
kupinos lėkštes bandelių su 
lašinukais, kurias kiekvie-
neriais metais skiria šiems pus
ryčiams Talman Deli parduo
tuvės savininkai Kupcikevičiai. 

Ses. Ona Mikailaitė savo 
paskaitoje paliete daug giliai 
dvasingų minčių, surištų su 
Dievo Kūno — Eucharistijos 
prasme. Ses. Onutė prisiminė 
iškilmingas procesijas Lietu
voje, eiseną per laukus, Viešpa
ties palaima tų laukų ir viso 
krašto, žmonių meilę Eucharis
tijai net ir žiaurios priespaudos 
meta is . Įdomiai sugret ino 
kasdienines -u dangiškąja 
duona ryšį. Pabrėžė Dievo valios 
veikimą į mūs : tautą ir Dievo 

VALSTYBĖSE 
— J A V sostinės Washing-

t o n o kard inolas J . Hickey, 
komiteto pakviestas, mielai su
tiko įeiti į Šiluvos Marijos 
koplyčios 25 metų jubiliejaus 
garbės komitetą, asmeniškai 
dalyvauti iškilmėse ir padėti 
visur, kur tik jis galėtų. Pasi
siūlė savo rezidencijoje paglobo
ti Lietuvos kardinolą V. Slad
kevičių. Amerikos katalikų tau
tinėje Nekal to Prasidėjimo 
šventovėje YVashingtone įreng
tos lietuvių koplyčios 25 m. 
s u k a k t i s iškilmingai bus 
paminėta spalio 11 ir 12 d. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
ruoštis šiose iškilmėse JAV sos
tinėje dalyvauti. 

— Lietuvos atstovas JAV-
bėse Stasys Lozoraitis birželio 
15 d. dalyvaus Maldos dienoje 
už Lietuvą. Ji yra rengiama Sv. 
Marijos šventovėje, Doylestovvn, 
Pennsylvania. Ši Maldos diena 
skiriama paminėti 50-tąsias 
Baisiojo Birželio sukakties 
metines, jungiantis maldoje su 
mūsų tauta šią gedulo dieną. 
Apie šią Maldos dieną Šv. Mari
jos šventovėje pranešė Vilniaus 
radijas gegužės 29 dienos laido
je. Šios programos vedėjas Ed
vinas Butkus išsamiai apibū-

stipri. Dievo malonei padedant, 
bus laisva. 

Seselė Onutė dėkojo rėmė
joms, jams, surandantiems bū
dus padėti vienuolijai. Pabrėžė, 
kad ta pagalba yra labai svarbi dino šį rengin t, iškeldamas ypa-
veiklos žymė rėmėjų akiratyje. 
Dievas rodo meilę mums, kad NAMU SAVININKŲ 
mes ją rodytume kitiems. RENGINYS 

Salomėja Endrijonienė pra
nešė, kurie nariai,-ės per viene- Marąuette Parko Lietuvių 
rius metus iškeliavo į amžinybę: Namų savininkų organizacija, 
Jonas Prunskis, Ona Šimai- įsisteigusi 1937 m., tebeveikia 
tienė, Jolanta Markevičienė, įr dabar. Šios organizacijos stei-

tingą Maldos dienos re ikšmę 
mūsų Tėvynei ir jos žmonėms. 

— I r e n a K i n d e r i e n ė y r a 
šiuo metu Seattle Liet. Bend
ruomenės sekretorė, visuomet 
pasiruošusi kitiems padėti. J i 
buvo ir Lietuvos D u k t e r ų 
draugijos sekretorė. Jos vaikai 
Saulius, Viktoras ir Daina y ra 
jau suaugę ir gyvena a tski ra i , 
tai ji visą laiką paskiria lietu
viškiems reikalams. 

— Rimas P a l č i a u s k a s tapo 
Washmgtono valstijos Lietuvių 
Bendruomenės iždininku. J i s 

' b u v o kv ieč iamas s k a i t y t i 
paskaitas amerikiečių audi
torijai. R. Pa lč iauskas y r a 
inžinerijos daktaras ir i lgus 
metus dirba Boeing lėktuvų 
bendrovėje. 

— A.a. Elena Si rgėdienė , 86 
metų amžiaus, mirė Brooklyne. 
Buvo kilusi iš Viskėnų km., 
Utenos apskr. Amerikoje iš
gyveno 70 metų. Gyveno Brook
lyne ne to l i „ D a r b i n i n k o " 
spaustuvės. Nuliūdime l iko 
sūnus Edvardas ir dvi 
čios. 

— NewYorko a p y g a r d a jau 
suvedė Bendruomenės balsavi
mus ir paskelbė pavardes. Iš
r ink t i Danu tė N o r v i l a i t ė , 
Juozas Kazlas, Kęstutis Bileris, 
Rūta Virkutytė, Tomas Lora ir 

Jane Venckutė. 

i JAV įgaliotiniui: Bro
nius Juodel is , 239 Brookside m a lonės pagalba tikėjimą į tau-
1 .ane. Wi?lowbrook, IL 60514. tos prisikėlimą Savo žodį ses. 
U.S.A. 
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x VISI SIUNTINIAI J LIE
TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU Į NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖRA. Iš kitu miestu 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago , IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

x Be muito s iunč iami į Lie
tuvą neribotais kiekiais drabu
žiai, batai, maistas, vaistai ir k* 
Rūkytos mėsos gaminiai. Iš to
liau savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. ATLANTA 
IMPORT-EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, Tel. 
312-434-2121. 

(sk.) 

x Baltijos restorane g e r a s 
l ietuvišku* maistas ir įvairūs 
kok' Dvi salės įvairiems 
rer .riniams. Restoranas atidary-

asdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 9 - G E R 
BK R BABY FOOD. 10 dėžių -
po 12 stiklainių kiekvienoje: 
persikai, bananai, žalios pupe-

žirniai, morkos, veršiena, 
jautiena, kiauliena, kumpis, ka
lakutas. Pilna kaina $150.00 
„ŽAIBAS" 9525 SO. 79TH 
A V E N U E , H I C K O R Y 
HILLS, ILL. 60457. T E L F . 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars rr pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis , tel . 
312-077-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkulis , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshavv, Inc. Chicago-
je Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-80O-423-2294. 

(sk) 

Onutė pailiustravo įdomiais pa
vyzdžiais. Mū q tautos atsi
la ikymas be ginklų prieš 
galingą pri< ra lyg ženklas 
visam pašau!:..., kad dvasiniai, 
taikos ginklai aug galingesni 
Mūsų tauta lyg t a maža pelytė. 
bet ją išgink visas pasaulis. 
Seselė pabrėžk visos tautos, o 
ypač atskir., individo ryšio 
svarbą su Die\ j . Dievas bend 
drauja su kiekvienu, gerbia ir 
myli kiekvi' no savitumą, 
unikalumą. Iv ai kaip ir tautu 
unikalumą I iuta dvasiškai 

Ona Niaura ir Kotryna Viela-
vičienė. Atėjo naujos narės: 
Saulė Jautokaitė, Janina Miku-
taitienė, Janina Daunorienė, 
Aniceta Stončiūtė-Disler ir Van
da Prunskienė. 

S. Endrijonienė perdavė pro-
vincijolės ses. Bernade tos 
pasveikinimą susirinkimui ir 
padėką už visokeriopą pagalbą 
vienuolijai. Taip pat paminėjo 
ateinantį svarbų rudens renginį 
— Madų parodą spalio 13 d., 
kurią koordinuos D. Kaunienė. 
Pasidžiaugė puikiai praėjusia 
metine vakariene, padėkojo pro
gramos atlikėjoms akt. Zitai 
Visockienei ir Agnei Kižienei. 
Padėkojo parapijos klebonui 
kun. Jonui Kuzinskui, kuris, 
pasveikinęs susirinkimą, paliko 
ir auką. Dėkojo Dainuojančioms 
žemaitėms ir jų vadovui muz. 
Kaziui Skaisg i r iu i , va išes 
paruošusioms V. Čepaitienei, E. 
Kantienei, L. Kybartienei, A. 
Ankienei, O. ir P. Norvilams. 
Dėkojo visada renginiuose 
uoliai vaišinančioms šeimi
ninkėms. Pasveikino iš Floridos 
atvykusius svečius Zuzaną ir 
Petrą Pupius, kurie, gyvendami 
Chicagoje, ilgą laiką dirbo 
rėmėjų valdyboje, ir Radvilienę. 

Susir inkimas buvo t ikrai 
puiki atgaiva ne tik gerai 
p a r u o š t a i s pusryčia is , 

pabendrav imu , bet ypač 
dvasiniais turtais, kuriuos teikė 
šio r y t o maldos, g iesmės 
bažnyčioje, pamokslininko kan. 
V. Z a k a r a u s k o ir ses . O. 
Mikailaitės mintys. 

Agnė Kižienė 

gėjai matė reikalą suburti 
namų savininkus į vieną stiprią 
grupę, kuri , reikalui esant, 
galėtų kalbėti visų vardu. 
Žinoma, anais laikais gyvenimo 
sąlygos buvo skirtingos nuo šių 
dienų. 

Dirigentas A as Kaminskas kalbasi 
Lietuvos <.į r baleto direktorium 

Chicagoje su Juozu Sirvinsku 

Ramunė Šileikytė, atlikusi trumpa 
programą smuiku. 

Dabar gyvename skirtingose 
aplinkybėse, bet Marąuette 
Parko Lietuvių Namų savi
ninkų organizacijos valdyba 
visokiais būdais stengiasi iš
spręsti susidariusias problemas. 
Viena iš svarbiausių problemų 
yra nauji ateiviai. Niekas šios 
problemos negali išspręsti tik 
mes patys: nepalikime šio 
gražaus Marąuette Parko su 
savo bažnyčiomis, ligoninėmis, 
muziejais, krautuvėmis ir t.t. 

Dėl smulkesnių problemų, 
ka ip vagysčių, švaros, 
užpuldinėjimų, valdyba deda 
visas pastangas, dalyvaudama 
policijos susirinkimuose arba 
kviečiant atsakingus parei
gūnus į narių susirinkimus, 
kuriuose yra iškeliamos visos 
šios problemos. Todėl yra labai 
svarbu, kad organizacija būtų 
gausi nariais ir finansiškai 
stipri. 

Dėl glaudesnio savitarpio 
sugyvenimo ir finansų 
sutelkimo buvo surengtas pava
sarinis renginys, kuris įvyko 
balandžio 27 d. parapijos salėje. 
Renginį trumpu žodžiu atidarė 
valdybos pirm. Juozas Bagdžius, 
visus pasveikindamas ir 
palinkėdamas linksmai praleis
ti vakarą. Tolimesnei pro
gramai pravesti buvo pakvies
ta 1 vicepirmininkė Vida Sake-
vičiūtė, kuri pristatė svečius 
policijos 8-to rajono komandie-

rių Harly M. Schinker, 15-to 
VVardo aldermaną Virgil Jonės , 
kan. V. Zakarauską, seseles. 
Taip pat paminėjo, kad mūsų 
l ietuviški bankai S t a n d a r d 
Federal ir Midland paėmė po 
s ta lą . tuo paremdami šią or
ganizaciją. Neatsiliko ir lietuvių 
kredito unija „Kasa". Buvo pri
statyti svečiai iš Indianos — K. 
Čiurinskas ir B. Turkevičius. 

Kan. V. Zakarauskui palai
minus maistą ir visiems kiek 
užkandus, įvyko meninė pro
grama, kurią a t l i ko Da l i a 
Fanell i , akompanuojan t G. 
Radosavljvic. Be to , m a ž a 
mergytė Ramunė Š i l e iky t ė 
smuiku atliko keletą dalykėlių. 
Gardžiai paruoštą šiltą ir šal tą 
vakarienę patiekė „Nida" deli-
catessen. 

Jau kiek pasisotinus žodį t a rė 
policijos kamandierius Harly M. 
Schinker, kuris pasidžiaugė 
gražiu ir gausiu svečiais su
buvimu ir geru organizacijos 
valdybos kooperavimu su tvar
kęs ir saugumo pareigūnais . 
Palinkėjo ir toliau sekti mūsų 
apyl inkėje a t s i r a n d a n č i a s 
negeroves. 

Ypač gražų ir malonų žodį 
tarė aldermanas Virgil Jonės, 
kuris praleido visą vakarą su 
svečiais, lankydamas kiekvieną 
stalą. Jis savo kalboje pažymėjo, 
jog jam esą geri ir blogi žmonės. 
Mes turime bendromis jėgomis 
kovoti su blogaisiais ir daryti 
viską, kad ši kolonija būtų 
pavyzdingiausia. P r a š ė ne
vengt i kooperav imo su jo 
įstaiga. Publika buvo labai pa
tenkinta jo kalba. 

Dovanų paskirstymą pravedė 
Steve Rudokas. Buvo laimingų 
ir nelaimingų. Šokiams grojo 
geras orkestras, tai kas norėjo, 
galėjo kojas paminklinti. Valdy
bos vardu re iškiu š i rd ingą 
padėką svečiams ir organiza
cijos n a r i a m s už g a u s ų 
dalyvavimą, radijo programos 
vedėjams ir , . D r a u g u i " už 
garsinimą. Valdyba t iki , kad 
Marąue t t e P a r k o l i e t u v i a i 
namų savininkai visi įsijungs į 
šią organizaciją ir vieningai 
pakelsime balsą prieš mūsų 
apylinkėje esančias negeroves. 
Tad visi į kovą už gražiai ir 
tvarkingai tvarkomą lietuvišką 
Marąuette Parką. 

A n t . R e p š i e n ė 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenuc 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
š^Stad 9 v r iki 1 vai. d. 




