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Liuksemburgo vyriausybė 
su Lietuva 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gegužės mėnesio 21 

d. (Elta) -
Lietuvos Vyriausybės rūmuo

se įvykusioje spaudos konferen
cijoje Liuksemburgo ministras 
pirmininkas Jacąues Santeras 
pasidalijo savo pirmojo vienos 
dienos vizito šioje Baltijos vals
tybėje įspūdžiais. Jis palygino 
pokarinę Liuksemburgo situaci
ją, kai kūrėsi Beniliuksas, su 
trijų Baltijos valstybių pro
blemomis po ilgalaikės okupaci
jos. Jo nuomone, tarp mūsų ša
lių yra panašumo: gyvename di
delių, galingų valstybių kaimy
nystėje ir iš praeities galima 
pasimokyti, kaip išsaugoti savo 
valstybingumą bei savitumą. 
Liuksemburgo Didžiosios Kuni
gaikštystės vyriausybė, pareiš
kė aukštasis svečias, suintere
suota padėti Lietuvai ir žino at
kuriamojo laikotarpio sunku
mus. Liuksemburgo vyriausybė 
pasiryžusi padėti parengti 
Lietuvai teisės, bankininkystės 
ir kai kurių kitų sričių 
specialistus. 

Su Liuksemburgo Didžiąja 
Kunigaišktyste Lietuva ofi
cialiai bendradarbiavo nuo 1928 
metų — tuomet Kaune su Belgi
jos ir Liuksemburgo ekonomi
niu susivienijimu buvo pasi
rašyta laikinoji prekybos sutar
tis. 1936 metais ši sutartis buvo 
praplėsta. Liuksemburgo Di
džioji Kunigaikštystė po okupa
cijos dešimtmečių nepriklauso
mybę atkūrusią Lietuvos res
publiką pripažino 1991 m. 
rugpjūčio 27 dieną. 

Seimo rinkimus — į rudenį! 
,,Lietuvos aido" šios dienos 

numeryje spausdinamas toks 
tekstas: „Mes, Lietuvos Respub
likos piliečiai, turintys rinkimų 
teisę, reikšdami nepasitikėjimą 
Aukščiausiosios Tarybos „nau
jąja dauguma" čia pasirašyda
mi, reikalaujame: 

surengti referendumą, kad iki 
1992 m. spalio 15 d. įvyktų 
rinkimai į Seimą, kuris priimtų 
naują Konstituciją pagal Sąjū
džio Koalicijos „Už demokratinę 
Lietuvą" paskelbtą projektą. 
Rinkimai turi būti vykdomi 
pagal naujai suredaguotą esamą 
rinkimų įstatymą ir esamas 
rinkimines apygardas. 

Tokiu atveju, jei Aukščiausioji 
Taryba per 30 dienų po parašų 
įteikimo pajėgtų pati paskelbti 
tokius rinkimus, — referen
dumo nereikėtų". 

Po to pateikiamas parašų rin
kimo lapo pavyzdys. 

Pašalino... Sakalą 
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių bendrijos Vilniaus 
tarybos išplėstiniame posėdyje 
svarstyta Bendrijos nario, Aukš
čiausios Tarybos deputato 
Aloyzo Sakalo veikla. Nutarta 
pašalinti Aloyzą Sakalą iš Ben
drijos narių, kaip veikiantį prieš 
Lietuvą. 

Parama spaudai 
Lietuvos Respublikos vyriau

sybė nutarė pritarti Nepriklau
somos spaudos rėmimo fondo ta
rybos pasiūlymui skirti paramą 
šiems leidiniams: „Blaiviajai 
Lietuvai" — lOOtūkst. rub., ,,A 
mon sakaa?" — 60 tūkst. rub.. 
, ,Jūrai" — 60 tūkst. rub., 
„Seimai" - 100 tūkst. rub., 
„Geniui" — 200 tūkst. rub., 
„Lietuvos sparnams" — 200 
tūkst. rub., „Gyvenimo šalti
niams" — 100 tūkst. rub. 

Šį fondą Lietuvos vyriausybė 
įsteigė praėjusių metų pabai
goje. Jo taryba: A. Alekna, S. 
Balčiūnas, E. Ganusauskas, R. 
Grigas, G. Iešmantas, M. Kont-
rimaitė. Fondo nuostatuose nu
matoma remti populiarius ir 
nepriklausomus, visuomenine ir 
kultūrine prasme reikšmingus 
laikraščius bei žurnalus. 

Caritas: medicinos tarnybos 
Kaune pradėjo veikti CARI

TO diagnostinis centras. Jis 
įkurtas Žaliakalnyje, Aukštai
čių gatvėje, CARITUI grąžina
mo pastato viename aukšte. 
Įrengta 10 kabinetų. 

Šio centro vadovė Elva Mar- • 
čiulionienė lankėsi Amerikoje, 
kur užmezgė kontaktus su ame
rikiečių ir JAV lietuvių kata
likiškomis šalpos organizaci
jomis. Jos padeda centrą aprū
pinti medicinos aparatūra. 

Tai - pirmoji CARITAS gydy
mo įstaiga Lietuvoje. Kai miesto 
savivaldybė grąžins visą pasta
tą, diagnostinis centras bus ple
čiamas. Brandinami planai, 
JAV organizacijai „Mercy Inter
national health services" pade
dant, Kaune pastatyti katalikiš
ką ligoninę, taip pat įsteigti 
slaugos namus. 

Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje, 
Telšiuose, Panevėžyje, Kaišia
doryse ir Marijampolėje veikia 
CARITAS vaistinės, kur pa
gal gydytojų receptus galima 
nemokamai gauti vaistų, kurie 
atsiunčiami į Lietuvą užsienio 
šalių labdaros siuntose. 

Pabėgo 
Lietuvos generalinė prokura

tūra davė sankciją suimti 
buvusį Prienų rajono LKP pir
mąjį sekretorių P. Aleknavičių. 
Jis įtariamas padaręs valstybi
nius nusikaltimus pagal Lietu
vos Respublikos Baudžiamojo 
Kodekso 70 str. (antivalstybinių 
organizacijų kūrimas ir aktyvus 
dalyvavimas jų veikloje) 67 str. 
(kenkimas), 99 str. (tyčinis vi
suomeninio turto sugadinimas). 

Gegužės 19 d. Lietuvos proku
ratūra ėmėsi veiksmų P. Alek
navičiui sulaikyti. Žentui Moc
kevičiui, Pasienio apsaugos tar
nybos Lazdijų užkardos dar
buotojui padedant, P. Aleknavi
čius pabėgo. Šiuo metu jo 
ieškoma. 

Trumpai 
Kauno „Litekso" valstybinio 

audinių fabriko folkloro an
samblis „Jotija" išvyko į 
Murmanską koncertuoti šiame 
šiaurės mieste gyvenantiems 
lietuviams . Išsivežė ir dovanų 
— įvairių suvenyrų, trispalvių 
vėliavėlių, lietuviškos duonos ir 
sūrių. 

Vilniuje šiandien prasidėjo 
konferencija „Etnokultūrinis 
fundamentalizmas: tarpkultū-
rinės komunikacijos galimy
bės". 

Humani tar inę pagalbą — 
tris tonas maisto paketų Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus draugi
jai iš Švedijos atvežė Kronober-
go Raudonojo Kryžiaus sekreto
rius Ake Karlson. Paketai bus 
išdalinti vienišiems seniems 
žmonėms, kuriuos slaugo Lie
tuvos miestų ir rajonų Raudo
nojo Kryžiaus patronažinės se
sutės. 

Lietuvos mokslų akademijos 
mokslinės tarybos posėdyje 
nutarta įkurti naują aukštąją 
mokyklą — Lietuvos krašto ap
saugos akademiją, (V.P.) 

Baltųjų rūmų Ovai prezidento kabinete kalbasi Ukrainos Respublikos 
prezidentas Leonidas Kravčiukas, kairėje, su JAV prezidentu George Bushu, 
kai jis pirmą kartą oficialiai vizitavo Ameriką praėjusią savaite 

Azerbaidžanas traukiasi iš 
Sandraugos 

Sąjūdžio vadas — naujas prezidentas 

Maskva. Gegužės 21 d. — 
Azerbaidžanas gali būti pirmo
ji buvusioji sovietinė respublika, 
kuri pasitrauks iš Sandraugos 
nepriklausomų valstybių sąjun
gos. 

Azerbaidžano tautinės Liau
dies fronto sąjūdžio vadovas 
Abulfaz Elchibek savo pasi
kalbėjime su spauda šį kartą 
pasakė, jog jis dabar tiki, kad 
bus baigtas 4 metų nesutarimas 
ir kovos dėl Nagorno-Karabacho 
srities taikingai. Sandraugos 
karinių reikalų vadovybė įspėjo 
kitus kraštus nesikišti į šį 
konfliktą, nes, priešingu atveju, 
galėtų sporadiškai prasidėti 
karas. „Azerbaidžanas nebus 
dabartinės Sandraugos sąjungos 
dalis. Tuo neabejojama, „rašo 
cituodama jo žodžius „Kom-
somolskaja Pravda. Elchibek 
nesakė, kada mano pasitraukti 
iš sąjungos ir neminėjo priežas
ties, kodėl nepatinka naujoji 
Sandrauga. 

Naujasis prezidentas 
Šiuo metu Sandrauga yra pa

keitusi Sovietų Sąjungą ir jai 
formaliai tebepriklauso 11 na
rių — nepriklausomų valstybių. 
Visos buvusios sovietinės res
publikos įstojo į tą sąjungą, 
išskyrus Gruziją ir, žinoma, 
Baltijos valstybes. Elchibeko 
komentarai buvo pasakyti, kai 
buvo pašalintas iš pareigų 
Azerbaidžano prezidentas Ayaz 
Mutilabov, buvęs Azerbaidžano 
komunistų partijos vadas. Pir
madienį buvo išrinktas Liaudies 
Fronto steigėjas įsa Gambarov 
eiti prezidento pareigoms iki 
birželio 7 dienos, kada turėtų 

Landsbergiui 
suteikiamas garbės 

daktaratas 
W a s h i n g t o n a s , 1992 m. 

gegužės 21 d. — Lietuvos am
basada Washingtone praneša, 
kad Yale universitetas, vienas 
iš žymiausių Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, gegužės 25 d. 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos prezidentui Vytautui 
Landsbergiui suteiks garbės 
daktaro laipsnį. 

Dėl įvairių AT prezidento įsi
pareigojimų Lietuvoje, jo apsi
lankymas JAV bus trumpas. Į 
Ameriką prof. Landsbergis kar
tu su ponia atvyksta gegužės 24 
d. Po iškilmių Yale universitete 
New Haveno mieste gegužės 25 
d. tą pačią dieną išvyksta iš 
JAV namu link. 

būti išrinktas prezidentas. Gam
barov griežtai imasi tvarkyti 
Nagorno-Karabacho srities 
klausimus ir mano taikiai 
išspręsti visas problemas. 
Nežiūrint vis dar pasitaikan
čių užpuolimų iš armėnų pusės 
ir azerbaidžanų „atsakymo" 
ginklais, abu — jų sąjūdžio 
vadas Elchibek ir Sandraugos 
maršalas Sapošnikovas sako, 
kad taika yra galima. Sapošni
kovas sako, kad dar nėra visos 
galimybės išnaudotos, o politi
niu atžvilgiu tas klausimas 
visai nebuvęs mėginta spręsti. 

Kovos ir Moldovoje 
Tačiau nakties metu šią 

savaitę netoli Turkijos sienos 
armėnų ir azerbaidžanų daliniai 
apšaudė pozicijas netoli Sadai ko 
miesto, kuris yra azerų rankose. 
Sis miestelis buvo beveik 50% 
suna ik in tas per 3 dienas 
vykusių kovų. 

Taip pat kovos vyko ir Moldo
vos respublikoje, kur slavai 
priešinosi lojaliems Dniestro 
srities gyventojams. 

NATO stebėtojai 
pasitarimuose 

Briusselis. Gegužės 18 d. — 
NATO pasitarimu metu gegu
žės 17 dieną, Rusijos delegacija 
sutiko, jog įvyktų neformalūs 
pasitarimai dėl laiko, kada būtų 
išvesti rusų kariuomenės 
daliniai iš Baltijos valstybių ir 
kad šiuose pasitarimuose daly
vautų NATO stebėtojai, prane
ša Reuterio žinios Rusija rei
kalavo, kad pasitarimai būtų 
vedami atskirai su kiekviena 
Baltijos valstybe. Praeityje, kai 
nebūdavo užsienio stebėtojų, tai 
gal pagrindinė priežastis būda
vo, kodėl nepadaryta jokios pa
žangos buvusiuose pasitarimuo
se. Baltijos ir Rusijos delegaci
jos sutiko, kad jų pasiūlymai dėl 
dalinių išvedimo būtų įteikti 
NATO sekretoriatai Briuselyje 
iki birželio mėnesio. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Tautos fondo metiniame 
suvažiavime nauju tarybos pir
mininku išrinktas Algis Spe-
rauskas, o valdybos pirmininku 
perrinktas A. Vakselis. Suvažia
vime iš galimų 17,379 balsų da
lyvavo 15,942. 

— Tremt in ių muziejaus 
Lietuvoje direktor ius H. 
Paulauskas pranešė, jog VLIKo 
pastangomis iš Chicagos 
išsiųsta Lietuvos Genocido 
paroda jau yra Vilniuje. 
Eksponatai rasti tvarkingai ir 
Genocido paroda bus atidaryta 
gegužės 28 dieną 7 vai vakare, 
kai vyks VLIKo suvažiavimas. 

— Amerikos Lietuvių tauti
ninkų suvažiavime St. Peters-
burge, Floridoje, nauju sąjungos 
pirmininku buvo išrinktas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Sąjungos 
įstaiga bus Chicagoje. 

— Rusijos ambasadorius 
Aleksandr Rannich Latvijos; 
valstybei atvyko į Rygą šią 
savaitę ir gegužės 21 d. įteikia 
savo kredencialus tos respubli
kos prezidentui. Jis anksčiau tu
rėjo diplomatinę poziciją Suomi
joje. „Komsomolskaja Pravda" 
rašo, kad jis yra geras atletas ir 
judo bei karato ekspertas. 

— FBI vyriausioji įstaiga 
pranešė, kaip rašo Reuterio 
žinių agentūra, jog buvo rasta 
pražuvusi pasikalbėjimo juosta 
tarp Irano ginklų supirkėjo ir jo 
advokato, iš kurios gali paaiš
kėti, ar tikrai respublikonai 
bandė laimėti rinkimus 1980 
metais nudeisiant 52 amerikie
čių paleidimą iš Irano. 

— Peru valstybės prez. Alber
to Fujimori išdėstė savo planą 
sugrąžinti konstitucinei tvarkai 
ir atstatyti demokratiją Baha
mas. 

— Maskvoje gegužės 22 dieną 
Lenkijos prezidentas vizituos 
Rusijos prezidentą Borisą 
Jelciną, pranešė lenkų žinių 
agentūra. Bus pasirašyta geros 
kaimynystės sutartis, kokios; 
nėra buvę tarp Rusijos ir Lenki
jos šimtmečiais. Bus dar inicia
lais pažymėti keturi susitari
mai, įskaitant ir sovietinės ka
riuomenės išvedimą. Taip pat 
ir dalinių išvedimas iš Rytų 
buvusios Vokietijos per Lenki
jos žemę bus aptartas. 

— Taiwane savo prekybos mi
siją atidarė Latvija, kad būtų 
pradėtas turizmas, investavi
mai ir visi prekybiniai ryšiai. 
Taip pat ten bus išduodamos 
vizos. Kinų delegacija iš Tai-
wano lankysis Baltijos valsty
bėse sausio mėnesį. Nežiūrint to 
fakto, jog Baltijos valstybės 
pradėjo ryšius su Kinija, 
Taiwanas atidarys savo preky
bos įstaigas Baltijos valstybių 
sostinėse. 

- - _. -n ir m . 

Kaip buvo sekami 
lietuviai 

„Konglomeratas" Nr. 621 — byla 
„Santarai-Sviesai" 

Vilnius. — Lietuvoje gausu 
žinių iš KGB archyvuose rastų 
bylų, kurias gyventojams patei
kia „Lietuvos aidas". Štai patei
kiamas agento „Dorno" praneši
mas apie lietuvių rašytojų 
grupės lankymąsi JAV 1985 m. 
birželio mėn. Pulkininkas E. 
Bal t inas pasirašė pažymą, 
kurioje nurodoma, kad šioje 
lietuvių rašytojų grupėje buvo ir 
agentas „Jonas". Liūtas Mockū-
nas „Draugo" laikrštyje supa
žindino su atvykstančiais Lie
tuvos atstovais. L. Mockūno in
terviu buvo suderintas su agen
tu „Jonu" nieko neįtariant 
pačiam L. Mockūnui. 

Atėmė knygas 
1985 m. spalio 8 d. iš JAV 

grįžtančių M. Martinaičio, A. 
Bučio, V. Martinkaus, L. Norei
kos buvo atimtos knygos, žurna
lai, laikraščiai, videokasetės,. 
Generolas leitenantas J. Petke
vičius prašė tuos daiktus 
grąžinti. Majoras A. Židko 
ataskaitoje pažymėjo, kad 
„Jonas" pateikė operatyvinės 
svarbos medžiagą. 

„Jono" ataskaita majorui J. 
Jankūnui, 2-o skyriaus 5-os tar
nybos Lietuvos KGB vyresnia
jam operatyviniam įgaliotiniui, 
dalyvaujant papulkininkiui 
Siaudiniui, iš magnetofoninio 
įrašo perrašyta į 13 puslapių. 
Perrašyta buvo susitikimo bute 
„Paka ln i s " , kai agentas 
„Jonas" grįžo iš kelionės į JAV 
1985 m. spalio 6 d. Nurodoma, 
kad „Jonas" buvo pas savo 
giminaitę Philadelphijoje. Tvir
tinama, kad Lietuvos literatų 
atvykimas suskaldė emigran
tus. 

Pranešimas apie Adamkų 
Agentūrinį pranešimą apie V. 

Adamkų pateikė „Žemaitis" 
(Nr.1145). Buvo sudarytas agen
tūrinių operatyvinių priemonių 
planas 1986-1988 metams prieš 
„Santara-Šviesą". Plane buvo 
numatytas agentūrinis įsiskver
bimas, skaldymas, kompromita
vimas. Nurodoma, kad tarp 
„Santaros-Šviesos" funkcio
nierių yra agentė „Zemliačka", 
kuri nuolat atvyksta į Lietuvą, 
numatyta, kad ji įgis „Ievos", 
kuri 1987 m. atvyks į Vilniaus 
universitetą, palankumą. Pati
kimi santykiai buvo užmegzti 
su „Aktyvistka", 1986 m. 
numatyta su ja susitikti trečio
je šalyje ir gauti informaciją. 
Užverbuoti „Ievą" Vilniuje 
buvo pavesta J. Donielai ir J. 
Jankūnui. 

„Santaros-Šviesos" atstovai 

rengėsi atvykti į Lietuvą. Juos 
izoliuoti ir apdoroti buvo numa
tyta panaudoti 5-os tarnybos 
agentus: „Ąžuolą", „Audrių", 
„Vykintą", „A. Girėną", 
„Vitą", „Ištikimą", „Joną", 
„Kranklį", „Kazį", „Krantą", 
„Žilviną", „Pušinį", „Tadą", 
„Saulę", „Skvorec", „Min
daugą", „Jurgį", „Daivą", 
„Ievą", „Patriotą", „Juliją, 
„Ramunę", o taip pat 1-o 
skyriaus agentus „Nel i" , 
„Ignotą", „Karolį", „Krašto
tyrininką", „Vytautą". Visus 
darbus turėjo tvarkyti KGB dar
buotojai P. Sinkevičius. A. Židko, 
J. Jankūnas, I. Ceida, S. Medek
ša, D. Staškevičius, J. Doniela, 
V. Bitinaitis. 

Šifruota telegrama 
1986 m. kovo 6 d. generolas J. 

Petkevičius išsiuntė šifruotą te
legramą generolui majorui N. 
Leonovui SSSR KGB PGU virši
ninko pavaduotojui, apie tai, 
kad į JAV atvyksta LKP CK na
rio A. Laurinčiuko vadovau
jama kultūros darbuotojų dele
gacija: V. Noreika, L. Bartuse
vičiūtė, N. Ambrazaitytė, P. 
Stravinskas, I. Milkevičiūtė ir 
J. Katakinas. Telegramoje pra
šome apie šios grupės atvykimą 
informuoti PGU taškus Wa-
shingtone, New Yorke ir San 
Francisce. Taip pat prašoma 
pasitelktiems V. Sakalauskui 
(Washingtone) ir V. Kavaliaus
kui (New Yorke) pavesti „atlikti 
visokeriopą poveikį". Generolas 
majoras Leonovas, SSSR KGP 
PGU viršininko pavaduotojas, 
telegrama iš Maskvos generolo 
T. Paplausko vardu nurodo, kad 
šią grupę centro pavedimu be
veik visą maršrutą lydėjo „Že
maitis". KGB rezidentas nuro
do, kad dėl nesutarimo, ar pri
imti šią delegaciją, iš „Draugo" 
redakcijos išėjo M. Drunga, o 
prieš boikotą pasisakė V. Adam
kus. V. Vebeliūnas. V. Semkai-
tis, B. Juodelis. A. Razma. 

— Irano-contra byloje 
specialus prokuroras Lavv-
rence Walsh įteikė notą bu
vusiam Gynybos sekretoriaus 
Casper Weinbergio advo
ka tams, kad jiems gresia 
apkal t in imas kriminaliniu 
nusikaltimu, jei jie nesutinka 
atiduoti teismui užrašytas 
pastabas, kurios turėtų įrodyti, 
kad prez. Reaganas iš anksto 
žinojo 1985 metais Hawk raketų 
iš Izraelio pardavimą Iranui. 
rašo ..Washineton Post". 

JAV Gynybos departamento sekretorius Richard Cheney lydi Ukrainos 
prezidentą Leonidą Kravčiuka. dešinėje, visų JAV kariuomenes dalinių 
iškilmingame priėmime Pentagone, kai jis praeina pro garbes sargybas 

Vlikas Vilniuje 
Vilnius. Gegužės 20 d. — Pa

siruošimas iškilmingam VLIKo 
seimo suvažiavimui Vilniuje 
vyksta sklandžiai. Suvažiavi
mas prasidės Genocido parodos 
atidarymu gugužes 28 d.. Pasi
matymas su Lietuvos Vyriau
sybės nariais bus gegužės 29 d. 
VLIKo valdybos spaudos ir 
televizijos konferencija įvyks tą 
pačią dieną. Pats seimo posėdis 
prasidės gegužės 30 d., 10 vai. 
ryto Sporto ir kultūros rūmuose, 
o vakare bus koncertas. Prie TV 
bokšto bus padėtas vainikas 
pagerbiant žuvusius, o pamal 
dos Vilniaus katedroje bus 
gegužės 31 d. I suvažiavimą 
vyksta maždaug 120 Amerikos 
lietuvių per Kopenhagą ir 
VVaršuvą. 

KALENDORIUS 

Gegužės 22 d.: Aldona, 
Eimantas, Egle. Julija, Rita. 

Gegužės 23 d.: Deziderijus. 
Eufrozina, Ivona, Gertautas. 
Tautvyde. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:26. leidžiasi 8:09. 
Temperatūra dieną 88 L, 

naktj 66 I. 
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/PORTO APŽVALGA 

IS SALFAS ŽAIDYNIŲ 
TORONTE 

Be krepšinio, kurio nugalėtoją 
Toronto „Vytį" pasveikinome 
praėjusios savaitės „Sporto 
apžvalgos" laidoje, žaidynėse 
dar vyko tinklinis, ledo ritulvs. 
lauko tenisas, raketbolas, skva-
šas, kėgliavimas ir šachmatai. 

Tinklinis 

Ir į tinklinio varžybas šį kartą 
suvažiavo daugiau dalyvių, 
negu paskutinius kelis kartus. 
Net tolimos Los Angeles „Ban
ga" atkeliavo. Vyrų grupėje 8 
komandos buvo suskirstytos į 
dvi grupes, iš kurių taškų 
sistema dvi pirmosios iškopė į 
pusfinalius. Pirmajame Chica-
gos „Neris" nerado rimtesnio 
pasipriešinimo iš Bostono 
„Grandies" ir laimėjo 15:5, 
15:13. Antrame, po apylygės 
kovos, Los Angeles „Banga" 
įveikė Clevelando „Žaibą" 
15:11, 12:15 ir 15:7. Baigmėje 
Los Angeles „Banga" piieš 
gerai ginkluotą ir pasiruošusią 
Chicagos „Nerį" pasijuto bejėgė 
ir turėjo nusileisti 15:2 ir 15:8. 
„Neris" buvo pilname sąstate, 
geroje formoje ir visa galva 
stipresnė už visas likusias 
komandas. Trečia vieta teko 
Bostono „Grandžiai", nugalė
jusiai Clevelando „Žaibą". 

Moterų grupėje 6 komandos. 
Po pradinių varžybų pirmame 
pusfinalyje Clevelando „Žaibas" 
per daug lngvai susitvarkė su 
Bostono „Grandimi" 15:4,15:1. 
Antrame žymiai įdomesnė kova 
buvo tarp Chicagos „Neries" ir 
Toronto „Aušros". Reikėjo trijų 
setų, kad „Neris" patektų į 
finalą 15;5, 8:15,15:6. Baigmėje 
jau senokai bebuvome matę tokį 
įdomų tinklinį. Pergalę nusine
šė Clevelando „Žaibas" 15:11, 
14:16 ir 15:9. „Žaibo" žaidėjos, 
kad ir vyresnės amžiumi, bet tu
rinčios aruodą patyrimo dar iš 
anų gerų laikų, geriau valdė 
kamuolį, geriau išnaudojo pasi
taikančias progas ir laimėjo 
pelnytai. 

Čia dar reikia pridurti, kad 
tinklinio vadovas M. Leknickas 
varžybinę sistemą sutvarkė 
sklandžiai ir tinklinis šį kartą 
baigėsi laiku, nebuvo ištęstas be 
saiko, kaip anksčiau. 

Ledo ritulys 

Ledo ri tul io varžybose 
dalyvavo net 5 komandos. 
Varžybos vyko Hamil tono 
mieste, jas sklandžiai tvarkė 

Rimas Kuliavas. Baigminis 
s u s i t i k i m a s t a r p Toronto 
, , J u n g t i e s " ir Hamiltono 
„Kovo" buvo gana gero lygio ir 
įdomus. „Jungt i s" iškovojo 
pergalę 4:2 ir titulą. Hamiltono 
„Kovas" liko antroje vietoje, o 
Chicagos „ G i n t a r u i " teko 
trečia. Varžybose dar dalyvavo 
Detroito „Kovas" ir Toronto 
„Jungties" antroji komanda. 

Lauko tenisas 
Lauko teniso varžybas 

sklandžiai organizavo dr. A. 
Barauskas iš Detroito. Dalyvių 
buvo nedaug, o žaidimo lygis 
bene pats silpniausias, koks tik 
mūsų žaidynėse yra buvęs. 

Vyrų klasėje laimėtojas E. An
drulis iš Toronto prieš R. Ivašką 
iš Washingtono 10:1; 

Vyrų B —'O. Kušneraitis — 
L. Dorien 6:2, 6:1; 

35 iki 54 m. — K. Ulzekas iš 
Baltimorės prieš E. Mačiuli 6:2, 
6:1; 

55 m. ir daugiau v Gry
bauskas iš Port Orange prieš A. 
Saunorį iš Hamiltono 6:4,6:3; 

Moterų laimėtoja G. 
GinČiauskaitė iš Toronto prieš 
R. Lukevičiūtę iš Hamiltono 6:3, 
6:4; 

35 m. ir daugiau — V. Vėbe-
liūnienė iš New Yorko prieš D. 
Grajauskaitę iš Hamiltono 6:0, 
6:2. 

Vyrų dvejetą laimėjo broliai 
Ivaškos iš VVashingtono prieš A. 
Veliuoną ir K. Ulzeką iš 
Baltimorės 8:1; Moterų dvejetą 
G. GinČiauskaitė ir V. Vebeliū-
nienė prieš D. Grajauskaitę ir R. 
Lukevičiūtę 8:7. Mišrų dvejetą 
iškovojo E. Andrulis ir R. Luke
vičiūtę iš Kanados prieš T. 
Barauską ir V. Vebelūnienė iš 
JAV 8:4. 

Žaidynėses dar vyko skvašo. 
raketbolo, kėgliavimo ir šach
matų varžybos, bet jų laimėtojų 
iki žaidynių pabaigos nepavyko 
sužinoti . Kažkur sušlubavo 
spaudos atstovas ar kitas pa
reigūnas. 

(Pabaiga) v .G. 

Chicagos LFK „Li tuanica Li ths" komanda. Iš k. stovi - Ged. Bielskus - generalinis menedžeris, 
Virgis Marč inskas , Davė Adams, Albertas Glavinskas — pirmininkas, Gytis Kavaliauskas, Rolan
d a s Siniakovas, V i rg i s Žuromskas, J o h n Courtney, Jonas P u t n a ir Don Brando — trener is , coach. 
Klūpo — Toni Maes t r e , P a u l Masnjak, Rolandas Urbonavičius, Tomas Žukauskas ir Giedr ius 

Nuotr. Z i g m o D e g u č i o Grigas. T r ū k s t a Aivaro ir Artūro Savukynu. 

Futbolas Chicagoje 
,LITUANICA" _ „EAGLES" 4:0! »»j 

Neįtikėtina, bet antraštė tei
singa. „Lituanica", oficialiai 
vadinama „Liths", Chicagos 
Metro lygos futbolo pirmenybių 
rungtynėse praėjusį sekma
dienį, gegužės 17 dieną, įveikė 
tituluotą lenkų komandą .„Eag
les" rezultatu 4:0. Rungtynės 
vyko jų namuose, Buffalo 
Grove, 111., Schvvaben Center 
puikioje aikštėje. 

„Liths" komanda išbėgo aikš
tėn tokiu sąstatu: vartininkas — 
Jonas Putna, gynikai — Aivaras 
Savukynas, Virgis Marčinskas, 
Rol. Siniakovas ir John Court
ney. Saugai — midfielders — 
Giedrius Grigas, Virgis Žu
romskas, Gytis Kavaliauskas ir 
Paul Masnjak. Puolėjai — Davė 
Adams ir Rol. Urbonavičius. 

Rungtynių pradžioje vaizdas 
liūdnokas: Beveik iki puslaikio 
vidurio „Eagles" neatsitraukė 
nuo mūsų baudos aikštės, o 
mūsų priešpuoliai baigdavosi 
nepasiekę centro linijos", — po 
rungtynių kalbėjo vari. Putna. 
Krizei praėjus, vaizdas 
pasikeitė. Prasiveržęs kraštu 
mūsų Davė Adams susidūrė su 
„Eagles" vartininku. Pasta
rasis, norėdamas jį sulaikyti, 
perversdamas prasiveržėlį 
uždirbo baudinį i r buvo 
pašalintas iš aikštės. Virgis 
Žuromskas baudinį realizavo ir 
1:0 „Liths" naudai. 

Turėdami 1:0 savo naudai ir 
vieno žaidėjo persvarą, „Liths" 
puikiai techniškai žaisdami, 
gerokai atsigavo ir ėmė dažniau 
rodytis prie „Eagles" vartų. 
Puslaikiui baigiant is , D. 
Adams, prasiveržęs kraštu, 
„Liths" komandos padėtį sutvir
tino antruoju įvarčiu. 

Nors ir vesdami rezultatu 2:0, 
per puslaikio pertrauką patys 

žaidėjai dar nebuvo tikri savo 
pergale. Aptarė planą antram 
puslaikiui — atsargus žaidimas 
vengiant raudonų kortelių. 
Geriausias apsigynimas — kon
centruotas puolimas. Komandos 
„coach" Don taip patarti ir per 
nugaras paploti, pradėjo antrąjį 
puslaikį. Nors šilta ir tvanku, 
abi komandos išvystė gyvą 
žaidimą. Žūtbūtiniai „Eagles" 
komandos antpuoliai suduždavo 
tik pasiekę mūsų baudos aikštę, 
kurią užtikrintai gynė V. 
Marčinskas, Siniakovas ir A. 
Savukynas, kartais padiri-
guojant vart. Putnai. Gyvesnis 
judėjimas vyko ir prie šeimi
ninkų vartų. Dvidešimtoje 
puslaikio minutėje stiprus R. 
Urbonavičiaus šūvis rado vietą 
„Eagles" vartuose. 3:0 „Liths"! 
Rungtynėms artėjant prie pa

baigos, D. Adams užantspauda
vo mūsiškių pergalę neįtikė
tinai aukštu rezultatu 4:0! 

Toks rezultatas nebūtinai 
pasako, kad „Liths" komanda 
buvo ar yra tokiu santykiu 
geresnė už „Eagles", bet sako, 
kad žaidimą nulemia ne aikštės 
persvara, bet įvarčiai. Ir čia 
„Liths" parodė naują veidą. 

Po sužaistų 4 pirmenybių 
rungtynių, komanda, su 7 

taškais ir 7:0 įvarčių santykiu, 
stovi pirmoje vietoje, ko nėra 
buvę klubo istorijoje. Juos seka 
vokiečių ,,Schwaben" iš 4 
rungtynių surinkę 4 taškus ir 
7:7 įvarčių santykį. „Eagles" 
tesužaidė 2 rungtynes, nes 
dalyvauja taurių varžybose, kur 
laimėjo prieš Ohio meisterį 
rezulatu 2:1. 

Mūsiškiai turės du laisvus 
sekmadienius. Kitos rungty-; 
nės bus tik birželio 7 d. prieš i 

„Pegasus". j . j . 
„LITHS" NAUJOMIS 

UNIFORMOMIS 
Graži, tvarkinga apranga 

daug sako ne tik apie pavienio 
žmogaus charakterį, bet ir apie 
organizacijos. „Lituanica" — 
„Liths" futbolo klubas visada 
puoselėjo tą mintį ir pagal iš
gales stengėsi tvarkingai 
aprengti savo komandas vi
siems pasirodymams. Šįmet 
klubas turi 4 komandas: vyrų — 
reprezentacinę, rezervą, jaunių 
ligi 19 metų ir jaunučių — 16 
metų. Tvarkingai aprengti tiek 
komandų, kai vienos komandos 
apranga kainuoja arti 600 dol., 
pasidaro didelė problema. 

Maloniai nustebino „Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje" 
— Lithuanian Alliance of 
America veikėjas Stanley 
Strokas, tam reikalui įteikda
mas 500 dol. čekį ir dar pridė-

LIETUVOS SPORTO ISTORIJOS 
REIKALU 

„Lituanicos" va r t in inkas J o n a s Putna ir Rolandas Urbonavičius pr is ta to 
komandą rung tyn ių teisėjams. N u o t r _ E d _ š u I a i č i o 

Prieš keletą metų Lietuvoje, 
Valstybinės Kūno Kultūros ir 
Sporto kolegijos nu ta r imu, 
buvo paskelbta leidinio „Lie
tuvos Kūno Kultūros ir Sporto 
Istorijos Bruožai" planas, kurį 

skyrius išeivijai tapo parašytu 
V. Kazakevičiaus. To rašinio 

parengę buvo istorikų ir specia- kopija pasiekė ir mus, išeivijos 
listų grupė. Buvo pradėta rinkti sporto spaudos darbuotojus. Kas 
medžiaga ir, vadovaujant istori- Het^ypač laiko tarpą nuo 1944 
jos mokslų dr. M. Šadžiui su 15 m. iki šių dienų, pokario metą, 
bendradarbių, pradėta rašyti ši 
istorijos knyga. Joje numatytas 

rašinys mųrns nebetiko. Neišsa
mus, daug trūkumų, informaci
ja netiksli ir t.t. Apie tai buvo 
pranešta knygos rengėjams. 

Naujoji ŠALFASS-gos vadovy
bė, savo pirmajame posėdyje, 
1991 lapkričio 27, buvo nutarusi 
•r įgaliojusi valdybos narį Sigitą 
Krasauską aiškintis su minimos 
istorijos leidėjais Lietuvoje, kas 
liečia iš< įvijos skyrių ir tuo 
pačiu Sig. Krasauskas buvo 
prašytas c. valdybos vardu, 
pribrendus reikalui, kviesti iš
eivijos sporto žurnalistus at
likti šį darbą. 

1922 vasario mėn. ŠALFASS-
gos c. valdyba gavome laišką iš 
Lietuvos Kūno Kultūros ir Spor
to departamento generalinio 
direktoriaus Algirdo Raslano, čius ir Kęstutis Cerkeliūnas yra 

riame, apie išeivijos dalį buvusio Vokietijoje ir Šiaurės 

autorių, arba autorius, kurie 
galėtų per 2-3 mėnesius parašy
ti Š. Amerikos ir Kanados lietu
vių sporto istoriją. Apimtis būtų 
80-90 puslapių, spausdintų ma
šinėle per du intervalus. Kiek 
mums žinoma, šiuo leidiniu 
labai domisi V. Grybauskas, S. 
Krasauskas ir kiti. Stengsimės 
autoriams atsilyginti". 

Gavus, gerb. A. Raslano 
minėtą laišką, nedelsdamas Sig. 
Krasauskas kreipėsi į Praną 
Mickevičių ir Kęstutį Čerke-
liūną ir susitarė, kad jie imasi 
šio darbo. Savo nuožiūra jie 
kviesis talkon kitus bendradar
bius ir prašys sporto klubų 
kooperavimo renkant ar patiks
linant turimą medžiagą. 

Centro valdyba, iš savo pusės, 
dėkoja Pr. Mickevičiui ir K. 
Čerkeliūnui už sutikimą atlikti 
šį darbą. Žada savo paramą ir 
kooperavimą. Pranas Mickevi-

42 j u ŠALPAS s gos žaidynių Toron te Chicagos „ N e r i s " - vyrų t inkl in io nugalėtojai. Iš k. - k l i p o 
J Kužiela ir P Urba Stovi — J . Inovskis , A. S t a n k a i t i s , A Degut i s , R. Ziupsnys. L. Povėlis ir 
komandos vadovas Z. Ž i u p s n y s . 

knygoje rašoma: „Dabartiniu 
metu rengiame leidinį .Lietu
vos kūno kultūros ir sporto 
istorija' (nuo seniausių laikų iki 
šių dienų). Šiame leidinyje yra 
skyrelis .Lietuvos išeivijos spor
tas' . I.abai prašome Jus rasti 

Amerikoje išgyvento sportinio 
laikotarpio gyvieji liudininkai 
bei buvę aktyvūs dalyviai. Pr. 
Mickevičius ir Kęstutis Cerke
liūnas jau yra pristatyti gerb. A. 
Raslanui. 

ŠALFASS Centro valdyba 
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DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensin inkams nuolaida 

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

507 S. Gllbort, LaGranga, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

PR. VUAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 
'rikJauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2484 W. 71 Street, Clnceco 
Tet. (1-312) 424-6848 (veikia 24 vai.) 

Pirm., an t r . ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 788-4477; 
(708)2464047; arba (708)2484581 

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

- ' - EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

8448 So. Rutaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3MO V#. 95 St. T * . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo*. 3 v p.p.-7 v v., antrd 12:30-3 v p p 
tročd. uždarytas, ketvd. 1-3 v.pp . penktd 

ir sestd 9 v r.-12 v p.p 

8132 S. Kedzle Ava., CMcago 
(1-312) 7784888 arba (1-312) 488-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puteakl Road. 
Tai . (1-312) 588-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai . (1-312) 475-2112 

9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai . kabineto Ir buto: (708)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8o. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 IKI 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
188 N. M B J M f Ava., Burte 324 Ir 

5838 S. Puleakl Rd., CMcago, IL 
81 St. Ir Kean Ava., Juatle*. IL 

Tai. (1-312) 888-2880 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEllloott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weot Ava., Orland Park 
708-3484100 

10 w Martin, NapervtHe 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tet 708-857-8383 

Kab. tol. (1-312) 588-0248; 
Re*. (1-312) 778-8823 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

8-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

K a b . to l . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kadžio Avo., 
CMcago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 
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CHIRURGUA 

6132 S. Kedzle, CMcago, I I I . 
Tol. (1-312)925-2870 

1185 Dundee Ave. , Elgln, m . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 
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2618 W. 71at St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
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PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 83rd Street 
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Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
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Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

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

A R A S ŽL IOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-
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1020 E. Oaden Ave., Sutte 310, 

Napervllle IL 60683 
Tel. 1-706-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 566-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai : ptrm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Vyriškos ir moteriškos savybės 

DVASIOS UGDYME 
Po II Vatikano susirinkimo 

Bažnyčia išreiškė naują savęs 
supratimą, ne kaip esančią virš 
viso žemiško gyvenimo, ar užsi-
tvėrusią už vienuolyną mūrų, 
bet kaip santykiaujančią su 
pasauliu — ne tik mokančia, bet 
ir besiklausančia, skaitančia 
laikmečio ženklus, besiklausan
čia, ką kalba ne tik įvairios 
g rupės , nepr iklausančios 
Bažnyčiai, bet ir tikintieji. Kai 
Bažnyčia pradėjo kviesti juos 
dialogan, jie atnešė ir savų 
įžvalgų, iš savos unikalios patir
t i es . Ir Bažnyčia tomis 
įžvalgomis naudojasi , kad 
plačiau, efektyviau galėtų 
kviesti visus draugystėn su 
Kristumi, į jo sekėjų šeimą, 
kurios nariai jo pavyzdžiu 
keliaudami šios žemės keliu, 
ateis į dangiškojo Tėvo jiems pa
ruoštus amžinuosius namus. 

Taip dabar jau dvasinės lavy-
bos srityje pripažįstama, kad 
nors visi krikščionys yra pa
šaukti sekti Kristumi, to pašau
kimo įgyvendinimas įvairuoja 
ne tik pagal asmens luomą ir 
gyvenimo aplinkybes, bet ir 
pagal amžių ir pagal tai, ar jis 
yra vyras ar moteris. Dvasinis 
brandumas, tiek vyrams, tiek ir 
moterims pasireiškia visų gerų 
žmogiškųjų savybių išvystymu, 
balansu. Vakarų kultūroje buvo 
la ikoma, kad tobulas mo
teriškumas reiškėsi visišku 
„savęs atsižadėjimu", moteriai 
atsisakant bet kokio asmeniško 
pašaukimo išskyrus šeimoje pa
ramos savo vyrui ir visiškai 
atsiduodant motinystei ir vaikų 
auginimui. Moteriškumo grožis 
reiškėsi emociniu jautrumu, 
nuolatiniu rūpesčiu kitais, visai 
pamirštant save, sugebėjimu 

. visuomet prisitaikyti prie kitų 
- šeimos narių poreikių, net 
savotišku pasyvumu. Vyriš
kumo idealas re ika lavo 
priešingų savybių: emocinio 
susitvardymo, logiškumo, pro
tinio aštrumo, fizinio stiprumo, 
pajėgumo daryti sprendimus, 
kurti ateitį. Šiandien jau ma
tome, kad pilnutiniam žmogui 

- šių įgimtų polinkių neužtenka. 
Moterys, turinčios išimtinai t ik 
moteriškas savybes ir vyrai, 
turintys išimtinai tik vyriš
kąsias, yra žmogaus karika
tūros, dažniausiai tampa vie
nos ar kitos rūšies neuroti-
kais. 

Tą suprato senovės dvasinio 
gyvenimo žinovai, šventieji mis
tikai ir mistikės. Bet kadangi 
daugumą dvasinio ugdymo raštų 
rašė vyrai, o ne moterys (net ir 
šventųjų moterų pamokymus 
viduramžiuose užrašė ne pačios 
šventosios, o jų nuodėmklau
siai), jie nejučiomis iškeldavo 
tuos bruožus, kurie jiems atro
dė svarbūs, siekiant šventumo. 
Būdami vyrai, jie pabrėžė nuo
lankumo, klusnumo svarbą, 
jautrumo kitiems, gilų prisiriši
mą prie Jėzaus, Jėzaus gilią 
meilę. Jie rašė apie egoizmo pa
vojų, apie nesavanaudišką 
meilę, kaip aukščiausią vertybę. 
Tai vis dorybės, kurias va
dintume „moteriškosiomis". Jie 
nerado reikalo daug linksniuo
ti dvasinio stiprumo svarbos, jie 
neskatino Kristuje matomo 
atkaklumo, kovojant su blogiu 
ir siekiant teisingumo, nes tos 
savybės savaime buvo Dievą 
mylinčiuose vyiuose, be t 
„moteriškąsias" savybes vy
rams reikėjo kultyvuoti. Tad jie 
daugiausiai apie jas ir rašė. 

Bet Dievą mylinčioms mote
rims tenka sąmoningai kulty
vuoti vadinamąsias vyriškąsias 
savybes — ne atsižadant mo
teriškųjų, o jas visas jau turint, 
specialiai rūpintis moteryse 
silpnesnėmis savybėmis: emo
ciniu stiprumu, drąsumu, sava
rankišku galvojimu, atkaklu
mu, siekiant gerų tiksų, sieki
mu suvokti į ką Dievas kviečia 

nevien tiktai šeimos židiny. Jeii 
paskaitysime visų didžiųjų 

ŠVEDIJA SU 
RŪPESČIU ŽIŪRI Į RYTUS 

šventųjų ir mistikių biografijas, 
matysime, kad jose reiškėsi ne 
tik vadinamosios moteriškos 
savybės, bet ir vyriškosios. Skai
tydami šventųjų vyrų biogra
fijas, matysime, kad ir juose 
reiškėsi ne tik jiems įgimtos 
vyriškosios savybės, bet ir kitų 
atjautimas, rūpinimasis kitais, 
klusnumas, didelė ne tik in
telektualinė, bet ir emocinė 
Dievo meilė. 

Šiandieninė dvasinio ug-. 
dymosi literatūra jau kreipia 
specialų dėmesį ir į moterų 
dvasinio ugdymo poreikius ir 
štai viena tokių teologių Valerie 
Saiving nurodo, kad dažnai mo
terims didžiausias dvasinis pa
vojus yra ne egoizmas, o priešin
gai — iš viso savimonės kaip 
savito asmens neišugdymas 
(„failure to develop a self"). Ji 
rašo, kad daugeliui moterų yra 
labai sunku suvokti savo, kaip 
Dievo kūrinio, šventumą. Dau
gelis moterų, nors visą gyveni
mą pašventusios tarnauti savo 
šeimos nariams, iš tikrųjų 
niekuomet neišmoko jų kaip 
reikiant mylėti, nes niekuomet 
neišmoko savęs kaip reikiant 
mylėti. Gi ir pats Kristus 
nurodo savęs tinkamą 
mylėjimą, kaip matą artimo 
meilei. Moterų dvasingumo 
žinovė Kathleen Fischer rašo, 
jog kai moterys visą laiką tik ki
tiems duoda, aukojasi, nekreip
damos dėmesio į savo asmeniš
kus poreikius, jose ilgainiui iš
sivysto tylus, nuolatinis prie-
kaištingumas kitiems, pyktis, 
kurio dažnai ir pačios nepri
pažįsta, bet kuris pasireiškia 
depresija, adikcijomis, nuola
tiniu irzlumu, galvos skaudė
jimais ir net ligomis. 

Viena moteris savo dienoraš
tyje rašė: „Jaučiu tokią tuštumą 
savyje. Bet kai skiriu laiką tik 
sau, jaučiu sąžinės graužimą. 
Bet kartais išsisemiu, nuolat tik 
visiems kitiems patarnaudama. 
Ar iš tikrųjų krikščioniška mei
lė tik to reikalauja?" Fischer pa
stebi, kad ši moteris jau pradeda 
suvokti, kad ir rūpinimasis savo 
žmogiškais poreikiais taip pat 
yra dvasinio ugdymosi dalis. 
Šiai moteriai sekantys žingsniai 
b u s išmokti suvokti savo 
žmogiškuosius poreikius, 
išmokti skirti laiko savo vidinio 
gyvenimo ugdymui, savo inicia
tyvos, proto ir kitų dovanų 
ugdymui. Moterims dvasinių 
poreikių ugdymas dažniausiai 
pasireiškia vadinamųjų „vyriš
kų" pajėgų ugdymu, vyrams tai 
dažnaus ia i pasireikš „mo
teriškų" pajėgų ugdymu: išmo
kimu būti jautresniam savo 
dvasiniams polėkiams, jaus
mams, ugdymu savo pajėgumo 
asmeniškiau, intymiau santy
kiauti šeimoje, atskleisti savo 
dvasinį pasaulį, domėtis kitų 
šeimos narių emociniu-dvasiniu 
pasauliu, visur daugiau dėme
sio kreipti ne tik į „objektyvius" 
rezultatus, bet ir į žmogiškuo
sius poreikius, į veiksmų sociali
nes pasekmes. 

Kai darbo pasaulis buvo „vy
riškas", o namų židinys „mote
riškas", skurdesnis buvo tiek 
darbo pasaulis, tiek ir namų ži
dinys. Darbo ir valdžios pasau
lyje nesirūpinant socialinėmis 
pasekmėmis, pasaulis buvo pri
vestas beveik prie susinaiki
nimo, o vyrams šeimose tapus 
tik įnamiams, suiro šeimyninis 
gyvenimas ir vaikai, užaugę be 
tėvo ar su šaltu ar net piktu-
blogu tėvu, tampa įvairiais 
nusikaltėliais ar psichiniais li-
gonimis. 

Šiandieninės dvasinės-socia-
linės įžvalgos vėl pastato žmo
niją ant dvasinio-žmogiško atsi
kūrimo slenksčio, kad kiekvie
nam žmogui siekiant Kristaus 
duodamos gyvenimo pilnatvės, 
galėtume bendradarbiauti su 
Dievu, ruošiant pasaulį naujos 
žemės ir naujo dangaus 
atėjimui. a.j.z. 

Balandžio pabaigoje Švedijos 
karalius Karolis Gustavas su 
vokiečių kilmės žmona Silvija 
(susipažino olimpinėse žai
dynėse Miunchene 1972 m.) 
aplankė Estijos sostinę Taliną. 
Gyveno jie karo laive, sureng
dami Estijos ir užsienio 
diplomatams taip pat priėmimą 
laive. Vokiečių spauda pa-

KAZYS BARONAS 

25 tūkst.). Visi pasitarimai bei 
kariuomenės pasitraukimo 
reikalavimai nedavė iki šiol 
jokių vaisių. Priešingai, pasita
rimuose su Lietuva Maskvos 
atstovas pasakė, kad Rusijos 
kariai Lietuvoje liks iki 1997 m. 

teisina tokį kilnų" karališkos Švedija tame mato nusižengimą 
šeimos žingsnį, kadangi Estijos tarptautinei teisei, tačiau bijo 
valstybės iždas yra tuščias. 
Tiesa, broliškos tautos ateitimi 
rūpinasi suomiai (gegužės 11d. 
Miuncheno radijas davė platų 
komentarą apie Estiją). Ypač 
remdami estus sportininkus 
tarptautinėse varžybose bei 
megzdami ekonominius ryšius 
su Talinu. 

„Kodėl karališkoji šeima pir
miausia aplankė Estiją?" — 
klausia vokiškų dienraščių ko
respondentai Stockholme ir tuoj 
pat duoda atsakymą: per 150 
metų Estija buvo Švedijos val
doma, daugiau kaip 25 tūkst. es
tų gyvena Švedijoje. Tačiau vie
nas aukštas Švedijos pareigūnas 
šią kelionę kitaip interpretavo: 
Skandinavijos valstybė buvo 
viena pirmųjų, pripažinusi Pa
baltijo valstybių okupaciją. Tad 
tik dabar ji norėjo prie šios 
kaltės prisipažinti ir ją ištaisyti. 
Žygis į Canoss?... 

Bet vokiečių korespondentai 
Stockholme eina dar toliau, ma
tydami Švediją visiškai izoliuo
tą nuo likusios Europos. Nežiū
rint pasibaigusio šaltojo karo, iš 
žemėlapio dingusios Sovietų 
Sąjungos, vienok šioje Skan
dinavijos valstybėje jaučiama 
netikra politinė padėtis, netikra 
ateitis. Kodėl? Keli atsakymai: 
Suomijos ūkinė krizė, kurią 
lengvai gali išnaudoti Rusija, 
darydama spaudimą Helsinkio 
vyriausybei. Tiesa, į Baltijos 
jūrą Rusija turi du tiltus — St. 
Petersburgą bei Karaliaučiaus 
apygardą, jos karinė jėga 
nepalaužta, kadangi Pabaltijo 
valstybėse yra 15 karinių 
orauosčių, povandeninių laivų 
bazės, ta rpkont inenta l inės 
raketos. Dar toliau — Estija ir 
Latvija stato Rusijai teritorinius 
reikalavimus, Lietuva turi 
ginčą su Varšuva. Jeigu Rusija 
nepajėgtų išlaikyti Karaliau
čiaus srities, tuoj pat savo koją 
mėgintų ten kelti Lenkija, 
sueidama į konfliktą su Lietuva 
ir Vokietija. 

Aplamai, neramiom akim žiū-

viešai šį klausimą kelti, eidama 
aplinkiniais keliais, stipriai 
belsdama NATO duris. Atrodo, 
kad Briuselyje apsilankiusiam 
G. Burbuliui karių klausimas 
taip pat buvo iškeltas, žadant 
net finansinę paramą kareivi
nių statybai. Tai greičiausia ne 
Švedijos įtaka (ji nepriklauso 
tik NATO organizacijai), bet 
Norvegijos, Danijos, Islandijos, 
kadangi spaudoje, dažnai para
šoma, kad Estijos tarptautine ir 
ekonomine padėtim daugiausia 
rūpinasi Suomija, Latvijos — 
Švedija. Bet dar vienas ir tai 
pagrindinis klausimas statomas 
Stockholme: ar gali Pabaltijo 
valstybės išlaikyti (bewahren — 
apginti) savo nepriklausomybę, 
a r jos gali ilgiau gyvuoti 
(ueberleben — ilgiau gyventi)? 

Manding, Švedijoje Pabaltijo 
valstybių vidinis gyvenimas, 
ypač ekonominis, pristatomas 
labai apgailėtinoje (desolat) 
padėtyje: ir toliau apyvartoje 
rubliai, smunkanti pramonė, 
nuolatiniai ginčai su tautybių 
mažumom. Švedai patarė Esti
jai, kur rusai sudaro 38% visų 
gyventojų ir Latvijai — rusų 
48%, rūpestingai elgtis su ta 
mažuma. Dar toliau eina 
Švedijos min. pirm. Karolis 
Bildt,viešai pareikšdamas, kad 
rusai Pabaltijo valstybėse gali 
paprašyti Maskvos paramos. 
Aiškus konfliktas, panašus į 
Čekoslovakijos 1968 m. ar 
Afganistano invaziją. Taip pat, 
atsižvelgiant į sunkią eko
nominę padėtį pačioje Rusijoje, 
joje vėl gali įvykti suokalbis, 
paimant valdžią imperialis
tinėms jėgoms. Tuomet su ne
priklausomybe turėtų atsisvei
kinti ir Pabaltijo valstybės. 

Suminėjau Rytprūsius. Jų 
ateities klausimu daug rašo 
Rytprūsių vokiečių savaitraštis 
„Das Ostpreussenblat". Gegu
žės mėn. 2 d. laidoje aprašoma 
jau vakaruose gimusios atžalos 
kelionė bei sutiktus sunkumus 
prie Agradnikų pereinamo 

davo į Lietuvos pusę. Lietuviai 
muitininkai buvo labai manda
gūs, be jokio patikrinimo leis
dami toliau važiuoti. Vokiečių 
patikrinimą ir jų ilgesnį 
laikymą pasienyje lenkai gavo 
„iš aukščiau". Taip aiškino 
lietuviai muitininkai. Išvargę 
vokiečiai pasiekė Marijampolę, 
apsistojo viešbutyje, sumokė
dami su pusryčiais 3 markes 50 
pf (apie 1.65 dol.). 

Vokiečius lietuviai visur 
priėmė „atvirom rankom". 
Pasikalbėjimuose buvo pakeis
ti Vilniaus-Varšuvos santykiai. 
Lenkai reikalauja labai daug 
teisių, lenkai komunistai 
lenkiškose srityse vadovavo vi
sam vietos gyvenimui. Lietuvis 
parlamentaras Kaune vokie
čiams pasakė: Lenkijos spauda 
naudoja didžiausią propagandą 
prieš demokratinę Lietuvos 
valstybę. 

Visa didžioji Vokietijos spau
da išspausdino vokiečių spaudos 
telegramų agentūros žinią iš 
Belgijos sostinės, kad „Exil 
Litauer'' tarnavo KGB, turė
damas didelį pasitikėjimą, 
parlamentarų tarpe eidamas 
Europos parlamentarams net 
asistento pareigas. Jo slapy
vardis „Klueger — protingas". 
Vilnius išaiškino, kad tai 1948 
m. Hamburge gimęs Algis 
Klimaitis, kuris nuo 1991 m. 
gyvena Lietuvoje. 

Ir pabaigai — maloni žinutė. 
Geriausiais pažymiais baigusi 
Vasario 16 gimnaziją Vilija 
Bijūnaitė iš Toronto, šiemet pra
dėjo teologijos studijas vienin
teliame Vokietijos katalikų 
Eichstaetto universitete. 
Baigusi jį Vilija numato vykti 
į Lietuvą ir dėstyti tikybą. 

FLORIDOS 
BENDRUOMENININKŲ 

SUVAŽIAVIMĄ 
PRADEDANT 
JURGIS JANUŠAITIS 

Balandžio 25 d. Daytona 
Beach, Fla., Treasure Island Inn 
įvyko metinis Lietuvių Bend
ruomenės Floridos apygardos 
suvažiavimas. Suvažiavimą 
ruošė ir jį globojo LB Daytona 
Beach apylinkės valdyba ir 
nariai. Suvažiavimo programas 
renginius koordinavo ir organi
zavo valdybos vicepirmininkė 
visuomeniniams reikalams dr. 
Sigita Ramanauskienė, nuola
tos tardamasi su LB Floridos 
apygardos pirmininke Janina 
Gerviliene St. Petersburge. 
Suvažiavimą tik penkių minu
čių pavėlavimu pradėjo šeimi
ninkas Daytona Beach LB apy
linkės pirmininkas Juozas Pa
liulis: „Džiaugiuosi, matydamas 
tokį gausų būrį susirinkusių į šį 
LB Floridos apygardos suvažia
vimą. Nuoširdžiai sveikinu jus 
visus iš toli atvykusius, o taip 
pat ir daitoniečius. Linkiu, kad 
šis suvažiavimas būtų darbin
gas, kad jis paliktų kuo geriau
sius įspūdžius. Linkiu, kad 
šiame suvažiavime būtų apsvar
styti visi dabarties aktualiausi 
reikalai Lietuvai ir išeivijai ir 
padaryti geriausi sprendimai". 

Suvažiavimui vadovauti pa
kvietė LB Floridos apygardos 
pirmininkę Janiną Gerdvilienę, 
o sekretoriauti Algirdą Šilbajorį 
ir Janiną Grybauskienę. 

Suvažiavimui pirmininkau
jant i J an ina Gerdvil ienė 
padėkojo LB Daytona Beach 
apylinkės valdybai, pirminin
kui Juozui Paliuliui už suva-

ri Švedija į Pabaltijo valstybes, punkto. Vokiečius lenkai išlaikė 
kadangi jose dar yra per 100 net penkias valandas, kai tuo 
tūkst. svetimų karių (Lietuvoje tarpu lenkiškais ženklais auto-
ir Latvijoje po 35,000, Estijoje mašinas be jokiu kliūčių perleis-

žiavimo globą, gerą suorgani
zavimą ir dr. Sigitai Rama
nauskienei už darbų koordina
vimą ir suvažiavimo programų 
suorganizavimą. 

Sukalbėti maldą pakvietė LB 
Tarybos narį kun. dr. Matą 
Čyvą. 

Dienotvarkę priėmus, prezi-
diuman pirmininkė pakvietė 
JAV LB krašto valdybos pir
mininką inž. Vytautą Maciūną, 
PLJ sąjungos'pirmininką Pau
lių Mickų, JAV LB tarybos 
narius — Adolfą Armalį, kun. 
dr. Matą Čyvą, Marijų Sodonį, 
Praną Zunde ir dr. Vytautą 
Majauską, kuris, gaila, į šį 
suvažiavimą neatvyko, apylin
kių pirmininkus — Atlantos, 
Auksinio Kranto, Daytona 
Beach, Palm Beach, St. Peters-
hurgo ir Sunny Hills. Miami 
LB apylinkės pirmininkas dėl 
ligos nepasirodė. Pagal dieno
tvarkę į nutarimų komisiją 
pakvietė Adolfą Armalį, Oną 
Adomaitienę, Joną Daugėlą, 
Vincą Šalčiūną ir dr. Praną 
Zunde. Mandatų komisijon — 
Birutę Kožicienę, Dalilą Mac-
kialienę ir Jurgį JanušaitĮ. Nuo 
pat ankstyvo ryto registraciją 
vykdė Birutė Kožicienę ir Van
da Bagdonienė. 

Praėjusių metų LB apyg. 
suvažiavimo protokolas nebuvo 
skaitomas, nes jis buvo iš anks
to išsiuntinėtas apylikėms, su 
juo susipažinta iš anksto ir 
suvažiavimo priimta. 

Suvažiavimą sveikino Dayto
na Beach Lietuvių klubo pir
mininkas Gediminas Lapenas ir 
ALT s-gos skyriaus pirmininko 
Vytauto Abraičio ir skyriaus 
vardu vicepirmininkas Jurgis 
Janušaitis. Sveikintojai pasi
džiaugė suvažiavimo dalyvių 
gausa, palinkėjo suvažiavimui 
darbingos nuotaikos, gerų 
sprendimų, tarnaujančių Lietu
vai ir išeivijai. 

Oficialioji suvažiavimo dalis 
praėjo sklandžiai, numatytu 
laiku. O po šios dalies prasidėjo 
suvažiavimo darbas. Apygardos 
ir apylinkių išsamūs, Bendruo
menės veiklą liudijantys prane
šimai. 

Floridos LB apygardos suvažiavimo metu. Iš kairės: kongr. Craig T. James, 
koordinatorė apylinkės vicepirm. dr. Sigutė Ramanauskienė ir JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas inž. Vytas Maciūnas. 

Savimeilė yra ta paniekos ver
ta yda, kurios niekas neatlei
džia kituose ir nuo kurios 
niekas nėra pats laisvas. 

- H. W. Beecher 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
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Prie tų rūmų, tik šiek tiek į šiaurės vakarus, stovi 
nedidelė, baroko stiliuje, pastatyta Šv. Kryžiaus 
bažnyčia. Toje vietoje, kur dabar stovi ši bažnyčia, 14 
šimt., anot legendos, buvo palaidoti 14 pranciškonų, 
nužudyti lietuvių stabmeldžių. Pirmoji bažnytėlė 
buvusi medinė, pastatyta, kaip manoma, 1336 m. Petro 
Goštauto. 1542 m. jos vietoje Vilniaus vyskupas 
Paulius Alšėniškis pastatė mūrinę gotų stiliaus 
koplyčią, paskirdamas Šv. Kryžiaus garbei. 1635 m. 
Vilniaus vysk. Abraomas Voina Derstatė i bažr.^ia ^ 
pakvietęs vienuolius bonifratrus (gailestingieji broliai), 
kurių paskirtis slaugyti ligonius, jiems pavedė bažnyčią 
ir įkūrė vienuolyną bei įsteigė ligoninę. 1843 m. caro 
valdžia nusavino bažnyčią, vienuolyną ir ligoninę. 1924 
m. bažnyčia ir vienuolynas buvo grąžinti vienuoliams. 

Šv. Kryžiaus bažnyčia meniniu atžvilgiu, kaip kitos 
Vilniaus bažnyčios nepasižymi. Pastatyta baroko stiliuje 
ir sujungta su vienuolynu. Jos fasadas susideda iš trijų 
dalių: prieangio, vidurinės dalies ir dviejų bokštų, kurie 
baigiasi kupoliniais stogais su ašuriniais Kryžiais, o 
tarp jų pinijonas su kryžiumi. Vidurinėje sienoje, esan
čioj tarp bokštų -lango išvaizdos niša. Caro okupa

cijos metu toje nišoje buvo išpaišytas stebuklingosios 
Marijos paveikslas, esantis bažnyčioje. Caro valdžios 
įsakymu, paveikslas buvęs juodais dažais uždažytas. 
Langai tiek fasade, tiek ir bokštuose, išskyrus tik prie

statą prie fasado, arkiniai, o kiti maži ir keturkampiai. 
Sienas ir bokštus dar puošia piliastrai. 

Vidus erdvus, bet tamsokas, nejaukus. Įspūdžio 
nesudaro. Kairėje jos pusėje yra šaltinėlis, turintis, 
kaip žmonės įsitikinę, gydomosios galios: vandeniu jie 
plauna sergančias akis, tikėdami Marijos užtarimo. 

Bažnyčioje virš didžiojo altoriaus yra Marijos ste
buklingas paveikslas. Marija atvaizduota pusiau. Kai
rėje rankoje laiko kūdikėlį Jėzų. Ant jų abiejų galvų 
uždėtos karūnos, kurios baigiasi kryželiais. Marijos 
galvą dar supa metalinis lankas, sujungtas su jos 
karūna, apsupta iš vienos ir kitos pusės po šešias 
žvaigždes. Jos apačioje yra padėta apie 30 votų. 

Vienuoliai bonifratrai buvo lenkai. Joje pamaldos 
buvo laikomos tik lenkų kalba. Po antrojo pasaulinio 
karo, vienuoliams repatrijavus į Lenkiją, pamaldos 
buvo laikomos lietuvių ir lenkų kalbomis. Vėliau 
bažnyčią rusai okupantai iš katalikų atėmė ir 1945 m. 
įrengė kraštotyros muziejų. 1955 m. muziejų iškėlė į 
Trakų gatvę ir įrengė koncerto salę, vadinamą ,.Mažo-
Baroko" sale. 

Švento Kryžiaus parapijos klebonais, Vilniaus vys
kupu esant Jurgiui Matulaičiui, buvo kun. dr. J. 
Zajančkauskas ir kan. Antanas Viskantas. 

Nuo 1914 iki 1925 m. šioje bažnyčioje buvo 
laikomos lietuvių moksleiviams pamaldos, bet 1925 m. 
arkivysk. R. Jelbžykovskis jas panaikino. Taip pat šioje 
bažnyčioje, klebonu esant kun. dr. Vincui Zajanč
kauskui (Bonaventūros vardą gavo 1934 m. Kre
tingoje, kai jis buvo įvilktas į Pranciškaus rūbus), 1921 
m. kovo mėnesį buvo paminėta gudų nepriklausomy
bės 3-jų metų paskelbimo sukaktis Buvo iškilmingai 
atlaikytos pamaldos. Per jas buvo giedama gudiškai 
ir kun. A. Stankevičius gudų kalba pasakė pamokslą. 
Lenkai labai pasipiktino. Jie apkaltino vysk. J. 

Matulaitį ir kleboną kun. V. Zajančkauską, kad jis, 
anot jų, nori sugudinti Lenkiją (Vilnių ir jo apylinkes 
laikė Lenkijos dalimi). 

Kitoje Napoleono aikštės pusėje, beveik priešais Šv. 
Kryžiaus bažnyčią stovi didingi, dviejų aukštų, 
klasikiniame stiliuje pastatyti, valdžios rūmai. 
Anksčiau jie buvo vyskupijos rūmai, kuriuos pastatęs 
14 šimt. Vilniaus vysk. Andrius Vosylius. 1792 m. 
rūmai, esant vysk. Ign. Mazalskiui, buvo pagal arch. 
L. Stuokos-Gucevičiaus projektą perstatyti į klasikinį 
stilių. Po dviejų metų tuos rūmus konfiskavo rusų 
valdžia. 

Caro okupacijos metu šiuose rūmuose gyveno gu-
*>ernatorius. 1812 m. rūmuose buvo apsistojęs prancū
zų imperatoriaus Napoleonas B., kai jo kariuomenė, 
vadovaujama žymių generolų ir maršalų, žygiavo į 
Rusiją, o 1938 m. kovo mėnesy, kai Lenkija įteikė 
Lietuvai ultimatumą, reikalaudami 40' vai. laiko
tarpyje užmegzti diplomatinius santykius, apsistojo 
maršalas Edvardas Ryds-Smigly. Napoleono aikštėje 
prie šių rūmų tuomet susirinko didelė minia, kuri 
susidėjo iš buvusių Lietuvos sulenkėjusių dvarininkų, 
įstaigų tarnautojų, dvasiškių ir lenkų kolonistų, kurie 
iškvietė maršalą pasirodyti. Kai jis pasirodė balkone, 
visi jie šaukė, kad jis vestų juos į Kauną — „Marsallku, 
prawads nas na Kowno". 

Rūmuose, kai Sovietų Sąjungos armija okupavo 
Lietuvą, buvo surengtas šokių vakaras, kuriame 
dalyvavo žydų jaunimas, aktyviai prisidėjęs prie 
sovietų santvarkos įvedimo Lietuvoje ir lietuvių depor
tacijų į Sibirą, komunistai, enkavedistai ir buvę 
kriminalistai paleisti iš kalėjimo. 

(Bus daugiau> 
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Ernest J. Zitke 
(1922.VII.22-1989.VI.23) 

INŽ. ERNEST ZITKE 
IR JO PALIKIMAS 
LIETUVIŲ FONDUI 

ANTANAS J U O D V A L K I S 

Praėjusių metų pabaigoje i 
Lietuvių fondą atėjo stambus 
311,786 dol. Ernesto Zitkės pa
likimas. Apie aukotoją Ernestą 
Zitkę Lietuvių fondas neturėjo 
biografinių žinių. Spaudoje 
paskelbus apie gautą palikimą, 
buvo pap ra šy t a pažinusius 
Ernestą Zitkę suteikti žinių 
apie jo gyvenimą. Pirmasis 
atsiliepė jo giminaitis Leonar
das Žitkevičius (Draugo Nr. 17 
— 1992.1.25 d.), o vėliau ir 
Ernesto pusseserė Anna P. Ni-
chols, gyv. Coldwater, Michi-
gan. Jos atsiųstas ilgokas šiltas 
laiškas su vertingomis žiniomis 
apie Ernestą ir jo tėvus prasklei
dė uždanga, iki šiol dengusią jo 
praeit ies gyvenimą. 

Ernesto Zitkės tėvas Jonas 
(John) Zi tkevičius-Zi tke ir 
motina Ona (Anna) Ulevičiūte 
Zitkevičius-Zitke a tvyko iš 
Lietuvos 1914 m. ir apsigyveno 
Bostone. Pradžioje tėvas dirbo 
batų dirbtuvėje, bet vėliau įsi
gijo nedidelį vištų ūkį Brock-
tono priemiestyje, kur išgyveno 
iki mirties. 

Ernestas Zitke gimė 1922 m. 
liepos 22 d. Stoughton, MA, 
Brocktono priemiestyje ir lanke 
pradžios ir aukštesniąją mokyk
lą Brocktone. Studijavo me
chaninę inžineriją Northeastern 
univers i te te Bostone. Dirbo 
General Electric korporacijoje 
Fort Wayne, IN. ir Albyna, N Y, 
o vėliau perėjo į Bird and Son 
bendrovę Walpole. MA. Tuo 
metu jis padarė kelis išradimus 
ir juos užpatentavo. Bendradar
biai Ernestą vertino, kaip ..very 
bril l iant and intelligent engi-
neer", rašo Anna Nichols. 

Ernestas buvo vedęs dr. VVini-
fred Ross ir apsigyveno Bostone. 
Iširus vedyboms, grįžo į tėvų 
ūkį, padėjo mechanizuoti paukš
tyną ir konsultavo įvairioms fir
moms. 

Ernesto tėvas Jonas Zitke-Zit-
kevičius mirė sulaukęs 86 metų. 
m o t i n a Ona 'Anna ) mirė 
1987.VIII.16 d., turėdama 92 
metus, o pats Ernestas J . Zitke 
mirė 1989.VI.23 d., sulaukęs vos 
66 metų amžiaus. Nieko nera
šoma apie jo ligą. Visi palaidoti 
Melrose Cemetery. Brocktone. 

Ernestas buvo nuoširdus- fr 
draugiškas bendradarbiams ir 
palaikė nuoširdų ryšį su tėvais, 
ypač sutarė su savo motina, 
kuri jį skatino mokytis ir būti 
naudingu žmonijai. Motina 
džiaugėsi sūnaus Ernesto suge
bėjimais ir pri tarė jo ruošia
miems projektams. Motinai 
susirgus, Ernestas persikėlė į 
jos namus ir ne t septynerius 
metus kantr iai ją slaugė ir ne
atidavė į prieglaudą. Kaip rašo 
Anna Nichols, tik motinos 
įtakoje Ernes ta s visą savo 
stambų kapitalą paliko Lietu
vių fondui. 

Ernestas kalbėjo lietuviškai ir 
išeivijos lietuvių darbai nebuvo 
jam svetimi. Galime suprasti ir 
įvertinti Ernesto nusiteikimą 
lietuvių tautos siekiams, kad be 
pašalinės įtakos, tik pasi taręs 
su motina, visą savo turtą 
pal iko L ie tuv ių fondui , 
remiančiam išeivijos, o dabar ir 
Lietuvos švietimą, kultūrą ir 
jaunimą. 

Prisimindami a.a. Ernestą J . 
Zitkę ir jo šviesius tėvus, kurie 
paliko Lietuvą dar Rusijos caro 
priespaudoje, niekad nematė 
nepriklausomybę a tgavusios 
Lietuvos ir padarytos pažangos, 
bet įtikėjo lietuvių tautos ryžtu 
ir drąsa siekti išsilaisvinimo iš 
raudonojo rusų okupanto ir savo 
įgytus išteklius paliko lietuvy
bei išlaikyti. 

Savo ruožtu Lietuvių fondas 
dėkoja mielai Ernesto pus
seserei Annai Nichols, kuri, 
nors ir savo bėdų spaudžiama, 
surado laiko ir labai nuoširdžiai 
bei šiltai atsiliepė apie savo 
pusbrolį Ernestą Zitkę. 

Džiaugiamės pr ieškar in ių 
emigrantų gražia veikla ir 
rūpesčiais savo ar savo tėvų 
gimtiniu kraštu — Lietuva. 
Pokariniai lietuviai ateiviai gal 
per greitai nurašėme senųjų 
l ie tuvių imigran tų veiklą, 
s i ek i an t L ie tuva i nepr i 
klausomybes, o ją atgavus — 
teiktą paramą. Viena iš negau
sių lietuvių išeivių šviesių 
šeimų yra Zitkes-Zitkevičių 
šeima, supratusi Lietuvių fondo 
paskirtį ir savo ištekliais įsi
jungusi į lietuvybės išlaikymą. 
Gili ir nuoširdi padėka. 

STRAIPSNIS SU BALTOMIS 
DĖMĖMIS 

N e p e r s e n i a u s i a i l i e tuv ių 
spaudos puslapiuose iškilusi 
nauja ir, sakyčiau, gabi bendra
darbė Indrė „Draugo" gegužės 
9 d. nr . paske lbė straipsnį 
„Lietuvos ambasada Washing-
tone". Straipsnyje, kur remia
masi Lietuvių Enciklopedija ir 
pokalbiais su dabar t in ia is am
basados pare igūnais , skelbia
mos tiesos nega l ima paneigti. 
Viena t ik neaišku, kada Indrė 
ten lankėsi? T ik ime , kad nese
niai. Bet kodėl ji nepastebėjo 
prie p a g r i n d i n i ų ambasadų 
durų esančiam sodelyje sausio 
13 d. pašvent in tų lietuviško 
k ryž i aus bei kop ly t s tu lp io , 
kuriuos ypač svetimtaučiai tuoj 
pamato. 

Tačiau ne t a m šis laiškas ra
šomas. Jo t ikslas iškelti tai, kad 
I n d r ė s s t r a i p s n y j e y r a ir 
vadinamų „baltųjų dėmių", tik, 
aišku, ne po l i t in ia i s sume
timais, o dėl praeit ies neži
nojimo ar klaidingo jos intepre-
tavimo. Pirma. Povilas Žadeikis 
buvo ne ambasados reikalų 
tvarkytojas, bet iki savo mirties 
1957 m. Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas minis-
teris VVashingtone. J a m mirus 
nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė jau senia i nebeegzis
tavo ir to t i tu lo Zadeikio įpė
diniams Kajeckui, Bačkiui ir 
Lozoraičiui j au nebegalėjo su
teikti. Tik 1991 m. rugsėjo mėn. 
naujai nepriklausomybę atsta
čiusios Lietuvos vyriausybė 
Lozoraičiui su t e ikė ambasa
doriaus titulą. 

Toliau Indrė raštėVitacl nuo 
1940 m. pasiunt inybės išlai
kymas pasidarė itin sunkus, nes 
„Amerika nebeteikė Lietuvos 
pasiuntinybei pilnavertiškumo 
dėmesio". 

Ta ip . Bet k i e k v i e n e r i a i s 
metais Amerikos valstybės sek
retorius Lietuvos atstovui Va
sario 16 proga atsiųsdavo pa
sveikinimą, Lietuvos atstovas 

su kitų valstybių diplomatais 
būdavo kviečiamas į oficialius 
diplomatu priėmimus, kasmet 
dalyvaudavo Kapitoliuje, JAV 
prezidentui darant pranešimą 
apie valstybės stovį (State of 
Union). \ Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga pasiun
tinybėje 'uošiamus oficialius 
priėmimus šalia įvairių šalių 
diplomatu atvykdavo ir vals
tybės departamento pareigūnai, 
kurį laiką ir asmeniška Kajac-
kų pažįstama tuometinio vals
tybės sekretoriaus D. Rusk'o 
žmona. 19^6 m. kovo 10 d. pra
važiuojančiam automobiliui 
sunkiai sužeidus dr. S. Bačkį, 
tuoj į ligor.inę vieną iš pirmųjų 
telegramų atsiuntė prezidentas 
Reaganas. Per pastaruosius 13 
metų teko tuose priėmimuose 
dalyvauti ir savo akimis matyti 
ten apsilankančius kartais labai 
aukšto rango pareigūnus. Visa 
tai , t iek valstybės sekretoriaus 
sveikinimą, tiek ir kitą aktualią 
medžiagą iš tokių iškilmių bei 
oficialių priėmimų Amerikos 
Balsas radijo bangomis tuojau 
perduodavo į Lietuvą, i r nėra 
abejonės, kad visa tai prisidėjo 
prie Lietuvos atgimimo ir jos 
prisikėlimo vėl laisvam gyve
nimui. 

Indrė neturėtų užmiršti, kad, 
sovietams okupavus Lietuvą, jos 
pasiuntinybė buvo išlaikoma iš 
čia buvusių Lietuvos valstybės 
pinigų, o jiems pasibaigus apie 
1978 m. — iš Latvijos ir Estijos 
investicijų procentų maždaug 
iki 1991 m., kai Lietuvos pa
siuntinybė';, dabar ambasados, 
i š la ikymas j a u krenta ant 
išeivijos lietuvių pečių, kol 
Lietuvos vyriausybė bus pajėgi 
ją išlaikyti 

Toliau Indrė rašo: „Laikui 
bėgant, pastatui senstant, pra
dėjo varvėti stogas, darželis 
apaugo piktžolėmis, o lėšų išlai
kymui nebuvo..." Aš tokio vaiz
do neprisimenu, tik gerai žinau, 

kad 1982 m. dr. J. Genio vado
vaujamas komitetas paskelbė 
vajų Lietuvos pasiuntinybės rū
mams restauruoti, kad Ameri
kos l ietuviai šiam re ika lu i 
suaukojo 127,000 dol. ir kad 
1983 m. gegužės 1 d. restaura
vimo darbai buvo baigti, ir 
rūmai buvo tokie, kokius pama
tė ir t ikriausia šį ankstyvą pa
vasarį ten apsilankiusi Indrė. 

Savo rašinyje Indrė pastebi: 
„Dabar ambasadoje gyvenimas 
verda — sekmadieniais vyksta 
kultūriniai pobūviai... kar ta is 
būna Mišios jaunimui, dažnai 
aps is to ja a tvyks t an t i e j i iš 
Lietuvos..." Ir čia yra baltųjų 
dėmių. Ambasadoje, kiek žinau, 
buvo tik vieną sekmadienį spon
taniškai įvykęs pobūvis — tai 
1990 m. kovo 11 d. sužinojus, 
k a d Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba vienbalsiai nutarė atsta
tyti Lietuvos Nepriklausomybę. 
Turiu ir tada pasiuntinybėje 
dalyvavusių fotografiją. Tuo tar
pu būta ir kultūrinių pobūvių. 
Tai išleidžiant Bačkius 1989 m. 
gruodžio 13 (trečiadienio vaka
re), kai dainavo Lietuvos solis
tė R. Maciūtė, akompanuojant 
G. Landsbergienei, 1991 m. rug
sėjo 28 (šeštadienio popietę),kai 
H. Radausko ir kitų lietuvių 
poetų kūrybos rečitalį atliko 
Lietuvos aktorė V. Kochans-
kytė, ir ta ip pat šiais metais 
Pelenų dienos popietę, kai am
basadoje apsilankė Vilniaus 
„Virgo" ansamblis. 

Nors neklausinėju, kas a n b a 
sadoje apsistoja, tačiau gerai 
ž inau, kad ambasada nėra 
v i e š b u t i s i r kad t e n y r a 
nakvojęs gal tik Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis ir vienas ki tas 
Lietuvos ministeris. 

Tai tiek papildymų palyginus 
vertingam Indrės straipsniui. 

VI. R a m o j u s 

Jei tik krikščionys pradėtų 
r imtai pagal savo tikėjimą elg
t i s , įsiliepsnotų tokia revoliuci
ja, kokios pasaulio istorija dar 
nematė; t ada nebeapsimokėtų 
dar kokią revoliuciją bekelti . 

G. Clemenceau 

Los Angeles lietuvių jaunimas dainuoja. 
Nuotr. T. Žuko 
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> INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z*M& 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

•828 South 7Mh Avenue 
Hlcfcory HM, HNnots 80487 
Telefonas (708) 430-7272 

223 Katvorifc gatv« 
VNMM, Lietuva 
Teto fonM 380-11S Ir 778-392 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E REAL E S T A T E 

*5r> GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

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

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6829 S. Kedzle Ave., 
Chlcago, IL 80829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Gntuifc 21 
M MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

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

Ontui^. KMIEC1K R E A L U I 
f M 7922 S. Pulaski Ktl. 
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduot i ar pirkt i na
mus, kreipkite^ i Danu tę Mayer. |i 
p ro fes iona l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

PARDUODAMAS 
Naujesnis mūrinis 2 bt. namas su 
kamb. rūsyje, 70 St. ir Fairfield Ave., 
apyl.; 3 mieg. kamb. bute; erdvūs 
salonai; atskiros šildymo sistemos; 
Gerai išlaikytas. $148,000. Kreiptis: 
dienomis tel. 312-781-8389, vaka
rais 312-471-3712 

MISCELLANEOUS 

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

T«JI. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

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

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ) 

Turiu Crvcngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREITAM PARDAVIMUI NA
MAS ir 5 akrai žemės Lemonte. 
Sav. išvyksta į Škotiją. Skam
binti nuo 4 v. p.p. Iki 8 v.v. 
708-257-2696. 

FOR RENT 

išnuomojamas 3 kamb. butas 
66 St. ir VVhipple Ave. apyl. 

Kreiptis: tel, 312-471-0811 

-
3 B 6 8 • T 

FOR RENT 
1 bdrm. apt. 1st fl. vic. 63 & 
Pulaski for single vvorking person. 
Refrig. & stove. ">400 per mo. 

Tel. 312-767-3176 

HELP VVANTED 

LORETTA'S—LTD 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
• Nannies • Babysitting 

• Companion • Elderly Care 
• Home Health Care* 

• House Keepers • 
Licensed & Bonded 

(312)523-3575 
(312)523-3767 

HELP VVANTED 
Skubia i reikal ingos m o t e r y s 
mokančios išsiuvinėti rankomis. Dirbsi
te savo namuose. Užmokestis nuo iš
dirbio. Skambinti tarp 7-9 v.v. , tai. 
312-348-8092. Kalbame lietuviškai 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

S I S T E K S O F T H E 
u n u : COMPANYOF MARY 

A K I S I \ | {< I I I M ; I O K 

\ V O M K N ( A l . I . T O I I K A l . . 

in homes, hospices, hospitals, parishes and sočiai service 
agencies in California and the Midvvest States; 

in a faith response to God; 

( AI.I.KI) TO LIVK IN VO\VKI) I.IFK 

in a family sized community and to be a SISTER and COM
PANION to all with vvhom they live and minister. 

- AS A SlSTER - A s AN ASSOCIAIE 

CONTACT: 
Sister Jean Stickney, LCM 

Sifrters of the Little Company of Mary 
9350 South California Avenue; Evergreen Park, Illinois 60642 

(708) 422-6200. ext. .V490 

file:///VOMKN


LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 

GRAŽIAI PAGERBTOS 
MOTINOS 

Gegužės 10 d. Daytona Beach 
ir plačiųjų apylinkių lietuviai 
prasmingai atšventė Motinos 
dieną. Motinos dieną ruošė 
Lietuvių klubo valdyba. Šventė 
vyko Prince of Peace katalikų 
parapijoje, Ormond Beach. 

Pradžioje bažnyčioje lietuvių 
sielovada besirūpinantis kun. 
Ričardas Grasso, kaip ir visada, 
atnašavo šv. Mišias už lietuves 
motinas — gyvąsias ar mirusią
sias, drauge prisimindamas jų 
didelę ištvermę, išsaugojant 
tvirtą tikėjimą tautoje ir šeimo
je ir su gilia pagarba išsakė 
Motinos rūpesčius Šeimai ir sa
vo tėvynei. Gėrėjosi šios koloni
jos lietuvių pamaldumu, neuž
mirštant ir savosios tėvynės, 
kuri po sunkių okupacijos metų 
ir persekiojimų vėl laisvai skel
bia Dievo žodį. 

Prie altoriaus pakvietė cho
rą Sietyną, klubo pirmininką 
Gediminą Lapeną, buv. pirmi
ninką Joną Daugėlą ir bažny
čioje pamaldų metu patarnau
jančius. J iems išreiškė n u o ^ 
širdžią padėką taip gražiai 
organizuojantiems lietuviškas 
pamaldas ir visus palaimino. 
Vėliau sukalbėjęs palaiminimo 
maldą palaimino ir visas lietu
ves bažnyčioje esančias motinas. 

Choras Sietynas, vadovauja
mas muz. Antano Skridulio, gie
dojo Motinos dienos progai pa
rinktas giesmes — Sveika Ma
rija, Motina Dievo — J. Nauje-
lio, Teskamba Viešpačiui — St. 
Šimkaus; Komunijos giesmę, 
žodž. kun. Vytauto Zakaro, 
muz. seselės Bernadetos ir 
Malda Marijai, žodž. Gedimino 
Lapėno, muz. Antano Skridulio. 

Šv. Mišių skaitymus atliko ra
šytoja Birutė Pūkelevičiūtė, ku
ri taip pat skaitė savos kūrybos 
labai jautrią motinų atminimui 
skirtą maldą. Ši malda — 
nuostabiai gražus rašytojos 
Birutės Pūkelevičiėtės kūrinys 
ir tiktų ne t ik daitoniškių 
pamaldose, bet visose lietu
viškose pamaldose , visose 
kolonijose minint motinas skir
toje pagerbimo dienoje. 

Giesmės ir su giliu aktorės 
Birutės išgyvenimu atlikti šv. 
Mišių skaitiniai bei kun. Grasso 
gilios prasmės pamokslas Moti
nos dienai skirtom pamaldom 
teikė iškilmingumo ir daly
viams gilaus susimąstymo, dė
kingai prisimenant savo myli
mas Mamytes. Tuojau po pa
maldų salėje buvo tęsiamas Mo
tinų pagerbimas. 

Klubo pirmininkas Gedimi
nas Lapenas t rumpu žodžiu pa
sveikino visas lietuves ir šioje 
kolonijoje gyvenančias Motinas, 
dabar gal jau močiutes, pauški
no šios dienos prasmę ir jos at
siradimą, prisimintos ir pagerb
tos amžinybėn išėjusios Moti
nos. Trumpą meninę programą 
atliko choras Sietynas vadovau
jamas muz. A. Skridulio. Pra
džioje moterų choras padainavo: 
Gimtinės aidai, žodž. P. Gaulės, 
Oi Motinėlę, žodž. V. Bložės, 
Gintaro Tėvynė, žodž. J. Strel-
kūno, o muz. B. Gorbulskio, 
Žemėj Lietuvos — K. Vasiliaus
ko, atliko mišrus choras, o solo 
intarp. sol. Juoze Daugėlienė. 

Meninei daliai baigiantis, klu
bo pirmininkas Gediminas La
penas pažymėjo, kad Motinos 
dienos minėjimo vaišes apmokė
jo Verutė ir Jurgis Janušaičiai 
ir kvietė visus gausius šventės 
dalyvius pasivaišinti, o Sietynas 
Jurgį, nuolatinį šios kolonijos 
spaudos bendradarbį, pagerbė 
šauniai sudainuodamas Jurgio 
garbei skirtą dainą Jurgeli, ra
šyk, muz. Jurgio Gaižausko, o 
žodž. rašytojo Andriaus Mirono. 
Koncerto metu dainų įvadus at
liko sietynietis dail. Juozas So-
daitis. 

Jurgis Janušaitis, jautriai at
siliepdamas į jo prisiminimą, 

pasveikino šio telkinio motinas, 
nuoširdžiai vertino iškilmingas 
šia proga atlaikytas pamaldas, 
rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės 
nepaprasto grožio maldą Moti
nų atminimui, dėkojo klubo pir
mininkui Gediminui Lapėnui, 
klubo valdybos narėms ir na-

duliui, rašyt. B. Pūkelevičiūtei 
už giesmes, dainas, skaitymus 
šv. Mišių metu, padėkojo visai 
eilei moterų, padėjusių paga
minti maistą šiom vaišėm ir 
mecenatam Verutei ir Jurgiui 
Janušaičiams už šią gražią vai
šių dovaną. 

Minėjimas praėjo šventiškoje 
gražaus pabendravimo vaišių 

ARGENTINOJE ATGYJA 
LIETUVIŠKAS VEIKIMAS 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 22 d. 

riams bei visoms talkininkėms, metu nuotaikomis ir tuo pagar-
skaniai paruošusioms šias vai- biai prisiminėme savo mylimas 
sės ir vertino choro Sietyno ir jo 
vadovo muz. A. Skridulio dide
lį įnašą į šio gražaus lietuvių 
telkinio kultūrinį gyvenimą. 

Po vaišių klubo pirmininkas 
Gediminas Lapenas perskaitė 
Lietuvos ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio, Lietuvos Caritas 
vadovybės ir kitų padėkos laiš
kus už aukas, kurias šio telki
nio lietuviai suaukojo įvairiomis 
progomis. Pabaigoje padėkojo 
Sietynui, vadovui muz. A. Skri-

motinas, kurios ir mums davė 
gyvenimą. Po šio renginio mūsų 
telkinys tris mėn. atostogaus. 

Dėl Sietyno kai kurių narių 
ligos bei išvykimo į Lietuvą, 
žadėtas metinis koncertas atidė
tas vėlesniam laikui. 

Išvykstantiems tėvynėn — ge
ro vėjo, o likusiems namuose pa
sidžiaugti malonia vasara ir 
gražiomis, gaiviomis Atlanto 
bangomis. 

J . Rimt. 

PIETINĖS KALIFORNIJOS 
UETUVAI REMTI KOMITETAS 

1991.1.1—1992.11.29 
SURINKTŲ AUKŲ SĄRAŠAS 

$2700 Lietuvių Skautų Sąjungos Los Angeles tuntas (Mo-
tiekienės palikimas) 

$2500 E. ir R. Kulikauskai. 
$1290 J. ir I. Jodeies 
$1220 V. Juodvalkis. 
$1200 E. Mickus. 
$1125 K. ir S. šakiai. 
$1050 V. ir V. Zeleniai. 
$1000 J. ir R. Jogos. 
$500 BAFL (Baltic American Freedom League) Inc. 
$400 M. Lembertienė. 
$370 M. ir I. Šilkaičiai. 
$350 J. ir I. Raulinaičiai. Daumanto vardo Šaulių kuopa. 
$300 Studentų korp! Neo-Lithuania, V. ir G. Plukai. 
$265 Long Beach Lietuvių klubas. 
$250 Lietuvių Tautiniai namai, A. ir I. Tumai. 
$225 VI. Gilys. J. V. ir A. Lopatauskai. 
$220 J. ir D. Navickai, G. ir M. Uksai. 
$200 Akademikų Skautų sąjunga. Los Angeles skyrius, D. M. 

Augiūtė. V. ir I. Jasulaičiai.V. ir E. Velžos. 
$190 P. ir R. Gasoaroniai. 
$170 A. ir D. Polikaičiai. 
$199 A. ir G. Siručiai. 
$190 L. Baltrėnas, A. ir F. Galdikai, L.A. Vyr. skaučių „Kunig. 

Gražinos" draugovė, V. Trumpa. 
$140 J. ir R. K. Vidžiūnai. 
$130 V. ir J. Dovydaičiai. 
$129 A. Basiulis, dr. R. ir D. Giedaičiai, K. K. Pažemėnas, V. 

ir A. Variakojai, G. ir R. Vitkai. 
$100 V. Aneiauskas S. Bajalienė, J. ir A. Balsiai, E. ir I. Balsiai, 

E. ir I. Bandziuliai, V. ir L. Barkai, L. Bedarfas, J. Brazan, Sr. dr 
Z. Brinkis, J. ir A. Čingos, R. A. Dapšys, dr. M. Gimbutienė, M. 
Gureckas, J. Kaributas, V. Klova, J. ir E. Kojeliai, S. Liseckas, 
Lietuvos respublikonai, Lietuvių Bendruomenė, Vakarų Los 
Angeles-Santa Monikos skyrius, A. Litvinas, A. ir V. Markevičiau, 
E. Mikalonis, S. ir J. Paškauskai, J. ir E. Pažėros, V. ir A. Pažiūros, 
R. ir G. Petraičiai, J. ir J. Petroniai, E. V. Radvenis, A. ir L. Ruigiai, 

J. ir D. Sakiai, A. ir B. Šimkai, P. ir E. Skirmantai, B. ir M. Stančikai, 
S. J. Sula, R. ir G. Venckai, G. ir A. Venkai, E. Warren, dr. J. 
Žrgulienė 

$90 V. ir B. Varnai. 
$79 V. Baltušienė, M. ir V. Gedgaudai, S. ir J. Kvečai. 
$70 A. ir S. Kontviai, B. ir A. Seliukai. 
$90 N. ir S. Nyerges, J. ir N. Pupiai, A. ir A. Vosyliai. 
$90 V. ir R. Baipšiai, V. ir O. Berniai, R. Bureika, S. ir O. 

Daugėlai, Lietuvos Dukterys, Los Angeles sk., P. ir O. Dovydaičiai, 
V. ir E. Dovydaičiai, J. ir B. Dženkaičiai, V. ir S. Fledžinskai, P. 
Gauronskas, dr. J. ir G. Gudauskai, VI. Jasiulionis, A. ir M. 
Jasiulionis, A. ir M. Kiškiai, M. ir J. Leškiai, Luther, I. Mardosas, 
J. Matulaitis, V. ir O. Mikuckiai, G. ir D. Moors, č. ir O. Morkai, M. 
Oberfield, St. Pautienienė, K. ir J. Petrauskai, A. ir B. Prasauskai, 
G. Prišmantas, K. ir E. Prismantai, B. ir J. Racevičiai, D. ir Z. Rah-
bar, A. ir A. Raulinaičiai, V. ir M. šeštokai, R. L. Shertick, E. ir J. 
Sinkiai, šv. Kazimiero parapijos choras, R. ir G. Tompauskai, dr. 
L. J. Trečiokas, R. ir R. Tumai, V. Tuskenis, C. ir J. Ugianskiai, 
V. ir A. Vaičekauskai, A. ir J. Venckūnai, L. ir A. Veckai, Z. ir B. 
Viskantai, A. ir A. Žemaitaičiai, A. Žemaitaitis. 

$49 R. T. Barauskas, H. ir G. Stevens. 
$40 A. Audronienė, A. P. Barkus, B. Brazdžionis, L. 

Jarašūnienė, Pr. Visvydas. 
$39 S. Yakutis. 
$39 R. ir I. Kerr. 
$30 Lietuvių Bendr. Los Angeles sk., J. ir d. Mitkai, J. ir E. 

Vutahev. 
$29 B. S. Abelkis. P. ir L. Avižoniai, B. Bachtelle. J. Baltrėnas, 

R. ir T. Barauskai, K. ir V. Barmai, I. Barron, J. Bratėnas, V. ir J. 
Čekanauskai, A. Daukantas, A. H. Epštein, Ž. Gimbutaitė, L. Grady, 
G. ir V. Jatuliai, G. F. Locsey, R. Magid, L. ir L. Medeliai, V. ir O. 
Mikuckiai, P. Milius, R. ir R. Mutokai, D. Petras, M. ir A. Prismantai, 
N. Railaitė, dr. V. Raulinaitienė, L. Reivydas, J. ir O. Ruzgiai, R. 
Šakienė, G. Schukšta, A. ir I. Sekai, J. Šimonis, L. Stadelnikienė, 
L. Tumaitė, A. ir J. Valukoniai, E. ir I. Vilkai V. ir V. Vilkai, S. J. 
Zalagėnas. Z. Zatkus. 

$20 A. Gustaitis, R. ir R. Hemer, V. ir D. Kaspučiai, B. Lem-
bergaitė, K. ir E. Mikolaičiai, K. ir E. Milkovaičiai, A. Mitkevičius. 
S. P. Motušienė, M. Napjus, K. ir O. Naudžiai, J. Paplauskas, E. 
Pranis, T. ir J. Ruibis, J. Rukšėnienė, A. ir L. Stokai, P. ir V. Valen
tinai, Wm Zuklė 

$19 D. Ingraso, M ir S. Kirsniai. E. Sabalis. 
$10 S. Adamonis, M. ir M. Barauskai, V. ir D. Burokai, E. 

Gedgaudienė, G. ir M. Kazlauskai, O. Marcroft, P. Maželis, I. ir B. 
Medžiukai, N. Mockuvienė, J. ir P. Olšauskai. M. Protkelis, T. D. 
Reiser, V. Rėklys, E. ir V. Šerėnas. R SkJrys, J. Skalinskas, B. 
Stankus, V. Štokas, R. Švainauskas. J. Traikopis. 

$9 S. Davis, L. Foch, P. Gaubys. A. Ketchum, R. M. Lizdenis, 
J. Mikalonis, R. Sparks. W. Tamulinas P. ir P. VVeissman, F. Yasius, 
D. M. Zukle 

Vtae $27,981. 
Pietinė* KaNforntfos Lietuvai remti komitetas nuoširdžiai 

dėkoja visiems aukotojams ir tikisi jų paramos ir ateityje. 

Pereitų metų spalio mėn. Lie
tuvos vyriausybė Argentinoje 
paskyrė garbės konsulu inžinie
rių Algimantą Rastauską. Jis 
gavo teisę išduoti kelionės 
dokumentus ir vizas keliaujan
tiems į Lietuvą. Tuo tarpu jis 
negauna jokios materialinės pa
ramos iš Lietuvos vyriausybės. 
Vietiniai lietuviai yra susi
rūpinę jam padėti. 

Jaunesnioji lietuvių išeivių 
karta labai mažai arba visai ne
vartoja lietuvių kalbos. Todėl 
visos organizacijos susirūpino, 
kaip atgaivinti lietuvių kalbą 
jaunimo tarpe. Tuo reikalu buvo 
kreiptasi į Lietuvos vyriausybę, 
kuri pažadėjo šiame reikale 
duoti pagalbą. Nuo spalio pra
džios Rosario mieste iki šių 
metų kovo pabaigos dėstė 
lietuvių kalbą Bronė Dauno-
rienė Šv. Kazimiero parapijos 
mokykloje. Ji buvo atsiųsta Lie
tuvos Švietimo ministerijos. 
Kelionės išlaidas padengė 
Lietuvos vyriausybė. Kitas 
asmenines išlaidas ir už darbą 
atsilygino Rosario vietos 
lietuviai. 

Dabar laukiama atvažiuojant 

Alvydo Čepulio, kuris dėstys 
lietuvių kalbą, muziką ir padės 
prie šokių Susivienijimo orga
nizacijoje. Į jį dedama daug vil
čių, nes jis turi daug patyrimo 
įvairiose srityse. Apsigyvens 
pas Marijonus lietuvių parapi
joje. 

Balandžio 27 d. vakare 
žurnalisto Artūro Mičiūdo na
muose, dalyvaujant daug 
svečių, buvo atidaryta naujas 
Lietuvos žinių telkimo ir sklei
dimo biuras. Šventinimo apei
gas atliko kun. V. Rimšelis, 
marijonų provincijolas, atvykęs 
vizitacijai iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių. Trumpoje savo 
pasveikinimo ir linkėjimų 
kalboje jis priminė, kad pagrin
dinis žinių skleidimo šaltinis 
turi būti pats Kristus, kuris yra 
Tiesa, Kelias ir Gyvenimas. 

Iškilmėse dalyvavo Kroatijos 
ambasadorius Ivo Rojnica su 
žmona, senatorius dr. Horacio 
Bravo Herrera, lietuvių orga
nizacijų atstovai ir veikėjai, 
ukrainiečių bendruomenės at
stovai, žurnalistai ir kiti garbės 
svečiai. 

Atidarymo žodį, apibūdin

damas „Infobiuro" veiklą, tarė 
direktorius Artūras Mičiūdas. 
Sveikino SLA pirm. Arnaldas 
Vezbickas, Kroatijos ambasa
dorius, senatorius Herrera, prof. 
E. Paršelis, inž. Jurgis Brazai
tis. Specialiu raštu sveikino 
Lietuvos ambasadorius Pietų 
Amerikoje dr. Vytautas Damb-
rava. Telefonu sveikino garbės 

Lietuviai abiturientai Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje. Iš kairės sėdi: R. 
Laurinavičius ir D. Česonis, stovi: R. Bartusevičiūtė, direktorius Andrius 
Šmitas, V. Bijūnaitė, I. Tesnau, H. Čulcaitė, A. Lepaitė ir mokyt. P. Koch 
(nėra J. Venckaus). 

A.T**«^ 
MARIJAI ULOZIENEI 

mirus, jos dukrai REGINAI SMOLINSKIENEI su 
šeima ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių Opera 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus, jos vyrą dr. VYTAUTĄ, sūnus dr. ARVYDĄ, 
dr. ŠARŪNĄ, ONUTE PAVILČIENĘ, jų seimas ir ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aleksandra ir Stasys Petukai 
Vytautas Petrauskas 

Upland, CA 

A.tA. 
JUSTINUI ŠAULIUI 

Amžinybėn iškeliavus, žmoną TEOFILĘ ir sūnų 
ALFREDĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Marija, Leonas ir Daiva Bajorūnai 

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „ I M K " LIETUVOJ! PARDUOOA įvamų 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLEIT naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius, ,,VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
UETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti. 
Tel. (312) 434-8818 arba (70S) 8I7-S442 

P«x (312) 434-28SS 

konsulas inž. A. Rastauskas. 
Baigiant šį retą įvykį, svečiai 

šeimininkų buvo pavaišinti. 
Šiemet sukanka Avellanedoje 

Aušros Vartų bažnyčiai 50 metų 
nuo jos dedikacijos. Jubiliejus 
bus minimas rugpjūčio 16. 
Lauk iama daug garb ingų 
svečių. 

V. Rm. 

A.tA. 
JULIUS RAMOŠKA 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. gegužės 17 d., 4:00 vai. p.p., sulaukęs 44 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 5 mėnesius. 
Nuliūdę liko: Lietuvoje žmona Regina, dukra Greta, sūnus 

Vidmis, marti Rūta, anūkė Rugilė. Taip pat daug brolių ir 
seserų ir daug draugų Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas, gegužės 22 d. Petkus Marąuette lai
dojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 23 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių kūnas bus sudegintas Mount 
Hope kapinėse, o pelenai palaidoti Lietuvoje. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti laidotuvių išlaidoms 
padengti. 

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

Nuliūdę žmona, vaikai, anūkė, broliai, seserys ir 
draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430^1455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr iemiesčiuose. 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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6 DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 22 d. 

x Ateinanti pirmadienį, ge
gužės 25 d., yra Kapų puošimo 
diena — privaloma valstybinė 
šventė. „Draugas" pirmadienį 
nedirbs. „Draugo" redakcija, 
administracija ir spaustuvė ant
radienį dirbs visą dieną, kaip 
paprastai, ir išleis „Draugo" 
trečiadienio, gegužės 27 d., 
laidą. 

x Kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, Marijonų vienuolijos pro
vincijolas, po vizitacijos Ar
gentinoje, kur aplankė visus 
marijonų darbus, parapijas, 
mokyklas, grįžo namo ir pradėjo 
eiti savo pareigas. 

x „Draugo" „Akademinių 
prošvaisčių" skyriuje gegužės 
16 d. buvo išsamus aprašymas 
apie IX Tautinių šokių šventę. 
Informacijos komitetas dėkoja 
Rasai Miliauskaitei už straips
nį iš įvairių mūsų pateiktų 
žinių. Reikėtų kai kurias žinias 
patikslinti. Nors šokių grupė iš 
Australijos buvo užsiregistravus 
atvykti į šventę, pagal pasku
tines turimas žinias, grupė neat
vyks. Nors Vytas Čuplinskas 
buvo aktyviai įsijungęs įl991 m. 
įvykusios Dainų šventes apšvie
timo ir kitus techninius darbus, 
pagal turimas žinias, jis nėra 
aktyviai įsijungęs į šį darbą IX 
šokių šventėje. Pagrindinis 
techninis koordinatorius — 
inžinierius yra Jonas Beržans-
kis ir formuoja savo talkos 
būrį garso ir švietimo darbui. 

x Adv. David Shestokas, 
Illinois politikas ir advokatas, 
išvyko į Lietuvą, kur dalyvaus 
Lietuvos ir pasaulio advokatų 
kongrese Vilniuje. D. Shestokas 
skaitys ir paskaitą. Be jo dar 
vyksta keli teisėjai pakalbėti 
teisiniais reikalais, nes ten 
daugumas yra įsisąmoninę 
sovietinėje teisėje, ypač 
kriminalinėje. 

x Arvydas Vanagūnas (IL), 
užsisakydamas bilietus į IX 
Tautinių Šokių Šventę, pri
dėjo ir 250 dolerių auką. Lėšų 
telkimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja už auką. 

(sk) 

x Šiandien pirmasis „Po
ezijos dienų" vakaras Jauni
mo centre 7:30 v.v. Lietuvos 
poetų kūryba ir M. K. Čiurlio
nio muzika. Programą atliks 
aktorė Nijolė Martinaitytė ir 
pianistai Sonata ir Rokas Zubo
vai. Poezijos dienas rengia ir 
visus kviečia Jaunimo centro 
moterų klubas. 

(sk) 

x Parduodami tautiniai rū
bai, austi Amerikoje, aukštaū
gei jaunuolei, 12 numerio. Tel. 
312-642-0227. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-077-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshavv, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 
x Kaip ir anksčiau, Atlanta 

laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 
ARAS ROOFING 

Arvydas K M i 
D*ngiam« Ir taisome 

vlmų rūsių stogus 
Tsl. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

x Dr. Leonas Kriauceliū-
nas Lietuvių Tautinės sąjungos 
seime, vykusiam gegužės 15-17 
dienomis St. Petersburge, Fl., 
yra išrinktas Tautinės sąjungos 
pirmininku. Prieš tai pirmi
ninkas buvo dr. Paulius Švar
cas, šiuo metu gyvenąs Los 
Angeles. 

x „Draugo" administra
cija, iki šiol dirbusi šeštadie
niais iki 12 vai. dienos, nuo šio 
šeštadienio nedirbs ir bus 
uždaryta. Svarbiam reikalui 
esant, reikia pirmiau pasi
skambinti ir susitarti dėl 
reikalo atlikimo su administra
cijoje ar redakcijoje esančiais 
atstovais. 

x Povilas Gaidys, Klaipėdos 
teatro režisierius, surežisavęs 
Chicagoje P. Vaičiūno „Patrio
tus", kuriuos pastatė „Vaidilu
tės" teatras, inž. Broniaus Nai
nio lydimas, lankėsi „Draugo" 
redakcijoje ir administracijoje, 
pasidalino įspūdžiais iš 

x Gegužės 22 d. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijoje bus 
procesija prie gegužinių 
pamaldų. Procesija eis prie sese
lių vienuolyno koplytėlės. Mo
terys prašomos pasipuošti tau
tiniais rūbais. Pradžia 6:30 v.v. 
bažnyčioje. Visi kviečiami. Pro
cesiją organizuoja ALRK Mo
terų sąjunga. 

x Mokyt. Jūratė Norvilienė 
priima registracijas į „Lithu-
anian Her i t age" stovyklą 
Dainavoje. 

x Vieno skyriaus Vilniaus 
universiteto vaikų ligoninėje 
vedėjas dr. Arūnas Liubšys pa
rašė padėkos laišką JAV LB 
Švietimo tarybos narei Ra
munei Kubiliūtei. Jos pa
stangomis viena Chicagos pe-
diatrinės ligoninės biblioteka 
padovanojo 28 dėžes knygų ir 
žurnalų pediatrinėmis temomis. 
Dėžės buvo įpakuojamos į JAV 
LB siunčiamą talpintuvą ir 
sėkmingai pasiekė adresatą. 
,.Konteinerio" persiuntimo 
išlaidas apmokėjo JAV LB 
„Dovana Lietuvai" fondas. „Ta 

gyvenimo Lietuvoje ir Ameri- s į u n t a džiaugiasi kaip vaikas... 
Kai kurių metų pilnų žurnalų 
rinkinių nėra niekur kitur 
Lietuvoje. Stengsimės dalintis 
turima literatūra su visais, ku
riems ji bus reikalinga...", rašo 
dr. Liubšys. 

koįe. Režisierius, išbuvęs čia 
arti penkis mėnesius, greitai 
išvyksta į Lietuvą ir į savo 
pareigas. 

x Bronius Nainys „Pasaulio 
lietuvio" redaktorius, supažin
dins lietuvių visuomenę su sve
čiu iš Lietuvos — vyriausiu 
„Lietuvos aido" redaktorium 
Saulium Stoma gegužės 31 d. po 
pamaldų kavutės metu Lemon-
to lietuvių centro didžiojoje 
salėje. 

x „Lietuvos politikos pa
grindų kryžmė" bus gvildena
ma politinių mokslų daktaro 
prof. Leono Sabaliūno paskai
toje sekmadienį, gegužės 24 d.. 
Dainavoje vyksiančiame skau-
tininkų,-ių, židiniečių, Akade
minio Skautų sąjūdžio ir skau
tiško jaunimo suvažiavime. Dr. 
L. Sabaliūnas neseniai lankėsi 
Lietuvoje ir turėjo progos stebėti 
tenykštį politinį procesą. 

x Bruce Neberieza, Lie
tuvos Vyčių antras vice
pirmininkas, pamažu sveiksta 
ir žada vėl įsijungti į darbus. Jis 
turėjo sunkią operaciją. 

x TELEGRAMINIS LAIŠ
KŲ persiuntimas į Lietuvą 
ir atgal. Mes pervežam bal
dus, automobilius, parūpinam 
butus, statom namus, pervedam 
dolerius. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Ir tokios vaišės po <aule yra geros... Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Pakenas International 
Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

x KONTEINERIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatomi mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Venecue los l ie tuvių 
draugija rengia l inksmą 
gegužinę Šaulių namuose gegu
žės 24 d. 12 vai. Bus skanių 
užkandžių, gera muzika ir tur
tinga loterija. Kviečiame visus. 
Valdyba. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-6959 gu
ba (708) 425-7161. 

x JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius 
birželio 1 d. šaukia labai svar
bų susirinkimą. Jaunimas tarp 
16-35 metų amžiaus kviečiamas 
būtinai dalyvauti, nes bus 
sprendžiama šios sąjungos 
Chicagos skyriaus ateitis ir 
renkama nauja valdyba. Susi
rinkimas vyks pas Ramoną 
Steponavičiūtę, 10537 S. Kolin 
Ave., Oak Lawn, IL. Pradžia 8 
v.v. 

x Elena Jasaitienė, šiuo 
metu gyvenanti Floridoje, Jur
barko bažnyčios remontui 
paaukojo 30 dol. ir linkėjimus 
greičiau padaryti bažnyčią, kaip 
ji buvo senesniais laikais. 

x American Lithuanian 
Voice, Inc., Redford, Mich., at
siuntė 25 dol. čekį. Labai 
dėkojame. 

x Klaipėdoje 4 kambarių 
butas pigiai nuomojamas 
svečiams iš Amerikos. Kreiptis: 
Rita Miliuvienė, Klaipėda, 
Kuncų 8-68, tel. 2-36-96. 

(sk) 
x Pasaulio Lietuvių Gydy

tojų sąjungos valdyba pakvie
tė dr. William Waring (Asstn. 
prof. of Physical Medicine & 
Rehabilitation) į Chicagą 
birželio 10 d. Jis padarys 
pranešimą lietuviams gydy
tojams tema „Amerikiečio gy
dytojo įspūdžiai lankantis 
Lietuvoje". Prof. Wm. Waring 
lankėsi Lietuvoje du kartus ir 
gerai susipažino su mūsų krašto 
medicina. Savo iniciatyva jis 
yra iškvietęs kelis lietuvius 
gydytojus, kurie stažuojasi Ann 
Arbor universitete, Michigan. 
Taip pat jis gydo keletą lietuvių 
jaunuolių invalidų ir turi 
įdomių bei realių planų Lietu
vos medicinai. Paskaita įvyks 
„Seklyčioje", 2715 W. 71 St., 
Chicago, birželio 10 d.; 6-7 
v.v. susipažinimas su svečiu; 7-8 
v.v. vakarienė; 8 v.v. svečio 
paskaita. Registruotis pas dr. K. 
Jablonskį, tel. 708-562-3543. 
Kviečiami gydytojai su šei
momis. 

(sk) 

MOKYKLŲ SUSIJUNGIMO 
PASTANGOS 

Chicagos lietuviams sklaidan
tis į tolimesnius priemiesčius ir 
kitas krašto dalis, gerokai 
sumažėjo jaunimo, o tuo pačiu 
silpnėja jaunimo organizacjų ir 
lituanistinių mok\ klų veikla. Il
gamečių mokytojų ir mokyklų 
vedėjų — direktorių pastan
gomis, mokslo lygis lit. mokyk
lose tebėra gana aukšto lygio. 
Atsimename, kai Chicagoje ir 
apylinkėse veikė J 1-12 lituanis
tinių mokyklų. Buvusių lietu
viškų kolonijų gyventojams kei
čiantis, lituanistinės mokyklos 
viena po kitos užsidarinėjo. šiuo 
metu Chicagoje veikia Kristi
jono Donelaičio, D a r i a u s 
Girėno, Marąuet te P a r k o , 
Chicagos aukštesnioj i lit. 
mokykla ir Pedagoginis Litu
anistinis institutas. Lemonte 
veikia Maironio lit. mokykla. 
Visų šių mokyklų mokiniai 
susitinka ir kar tu veikia skau
tų ir ateitininkų organizacijose, 
kartu stovyklauja, šoka tau
tinius šokius, asmeniškai drau
gauja. 

Mokiniams mažėjant, sunkėja 
ir finansinis mokyklų išsilai
kymas. Dauguma Kr. Done
laičio, Dariaus Girėno ir Chica
gos aukštesniosis lituanistinių 
mokyklų tėvai nutarė 1992-93 
metais sujungti šias tris mokyk
las. Buvo sudarytas susijungimo 
komitetas, kuriame Kr. Done
laičio mokyklai atstovauja 
Daina Dumbrienė, Regina 
Viržintienė ir Gintaras Aukš
tuolis. Dariaus Girėno ir ČALM 
mokykloms atstovauja Julytė 
Žukauskienė. Vida Milavic-
kienė ir Gintaras Plačas. 

Susi jungimo komi t e t a s , 
įgaliotas minėtų trijų mokyklų 
tėvų daugumos, savo darbą pra
dėjo kovo 14 d. Tą dieną įvyku
siame posėdyje nutarta sudaryti 
dar tr is komitetus; 

Administracijos komitetą, ku
rio t ikslas surasti naujajai 
mokyklai vedėją ir kartu su juo 
- ja kviesti mokytojus; 

Programų komitetą, peržiū
rėjimui ir suderinimui visų trijų 
mokyklų mokslo programų; 

1992-93 metų bendrą tėvų 
komitetą, kuris perims darbą iš 
mokyklų susijungimo komiteto. 

Nutarta susijungimą vykdyti 
geros valios bendradarbiavimo 
ir visų mokyklų (Kr. Donelaičio, 
Dariaus Girėno ir Chicagos 
aukšt. tėvų lygiateisėje dvasioje. 
Komi te t a s yra pasiryžęs 
susijungimą įgyvendinti be 
šališkos politikos, vengiant 
asmeniškumų, ginčų ir atsižvel
giant į tėvų daugumos, o ne 
kelių individų norus ar 
pageidavimus. 

Šiuo metu baigiamas minėtų 
trijų komitetų narių sudarymas, 
veiklos ir darbo gairių nusta
tymas. Pradėtos naujo vedėjo 
ieškojimo pastangos. Stengsi
mės visuomenę periodiškai in
formuoti apie pastangų eigą ir 
rezultatus. 

Mokyklų susijungimo 
komitetas 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS SEKLYČIOJE 

Gegužės mėnuo tai atnešan
čios pasauliui naują gyvybę 
motinos simbolis. Kaip gamta 
keliasi naujam gyvenimui, nau
jam žydėjimui ir naujam derliui, 
taip motinos padovanotas 
kūdik is įsijungia į naują 
žmonijos ciklą, kurį tęsia savo 
augimu, žydėjimu ir laimėjimu 
ar pralaimėjimu. Šiai šventai 
mistinei motinos rolei paminėti 
ir jai pagerbti pasirenkam 
gegužę — gražiausią atbun
dančios gamtos mėnesį. 

Moteris, jei ne motina, yra tik 
žavinga, bet kartais ir pavojinga 
medžiaga, kaip ir vyras ne tėvo 
rolėje. Tuo tarpu motina yra pa

ties Dievo bendradarbė. Jis jai 
patikėjo net ir savo vienatinio 
Sūnaus kūną šiam pasauliui su
formuoti ir iki mirties ant 
kryžiaus palydėti. Katalikų 
Bažnyčia Marijai pagerbti taip 
pat skiria gegužės mėnesį. 

Visi mes privačiai ir organiza
cijose šiemet jau pagerbėm mo
tinas. Neatsiliko ir Seklyčia — 
Socialinės globos vyresniųjų 
lietuvių centras, kuriam vado
vauja jautr ios moterys — 
motinos. 

Gegužinę 13 d., trečiadienį, 
Seklyčia prisipildė iki pat 
kraštų „vyresniųjų lietuvių" — 
daugiau moterų. Renginių 
vadovė Elena Sirutienė, svei
kindama atvykusius, įspėjo, kad 
programa žada būti netrumpa, 
bet įvairi ir gal net jaudinanti. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
pirmininkė Julija Smilgienė la
bai jautriais posmais priminė 
mums lietuvę motiną, sen
galvėlę, veltui rymojusią prie 
vartelių, nuo kurių buvo 
budelių atplėšta, mirė Sibire, 
kur laidotuvių raudą jai staugė 
išalkę tundros šakalai. Ir vėl 
kitą motiną, kuri pakeliui į 
Sibirą, gyvuliniam vagone pa
gimdžiusią dukrelę, ją savo 
pienu maitino pati badaudama, 
o vėliau kirsdama mišką, žvejo
dama ledinėj upėj, tiesdama 
geležinkelį, kol išsekusi, bet 
dukrelę paauginusi sugrįžo į 
Lietuvą jau per silpna gyventi, 
bet jos dukra dabar yra gydyto
ja. Vėl kita motina, kuri sieloje 
raudojo, bet turėjo slėpti savo 
skausmą, matydama savo sūnų 
partizaną stribų nušautą ir iš
niekintą miestelio turgavietėje 
nepalaidotą pūvantį, parazitų ė-
damą. Visos tos motinos šventai 
vykdė Dievo skirtą joms mo
tinos pareigą. 

Po to dvi iš Lietuvos atvyku
sios mergaitės Rūta Kacu-
cevičiūtė ir Lina Jurkšaitytė 
padeklamavo eilėraščius moti 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

x Kun. E. Putrimas, Vokie
tijoj Vasario 16 gimnazijos ka
pelionas, septynis mėnesius dir
bęs įvairiuose Pietų Amerikos 
kraštuose lietuvių sielovadoje ir 
Jaunimo kongreso rengime, 
grįžo balandžio mėnesį į 
Torontą pas savo tėvus ir vasarą 
padės vaikų stovykloje. Žada 
savo įspūdžius P. Amerikoj 
aprašyti Kanados laikraštyje. 

— Delhi, Ont., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
valdybą sudaro pirm. Agota Ra-
tavičienė, Juozas Vitas, Aldona 
Aleliūnienė, Jonas Lukšys. 

— „Vaivorykštės" tauto
dailės grupė seselių namuose 
Montrealyje surengė parodą, 
kurioje buvo gobelenai, lėlės ir 
kt., taip pat Juozo Piečaičio 
rankšluostinės. Parodyta 
Vytauto A. Jonyno knyga apie 
dail. Anastaziją Tamošaitienę — 
jos biografija ir darbai. Knyga 
gražiai išleista, kreidiniam po
pieriuj. Kalbėjo Birutė Nagienė. 

— Vancouver, B.C., buvo 
paminėta Lietuvos nepriklau
somybė su Lietuvos himnu ir 
žuvusiųjų pagerbimu. Paskaitą 
skai tė L. Macijauskienė, 
meninę dalį atliko choras 
„Rudenėlis", vadovaujamas V. 
Malerienės. Taip pat kovo 
mėnesį šventė buvo paminėta 
Macijauskų sodyboje. Šventę 
atidarė LB valdybos pirm. B. 
Vileita. 

— Vancouverio miesto 
„Planetarium" buvo paroda, ku
rioje dalyvavo ir lietuviai. Lietu
vių parodos dalykai buvo tvar
kingai išdėstyti ir lengvai kana
diečių pastebimi. 

— Į Ontario provinciją išsi
kėlė iš Vancouverio Julija 
Paliulytė su savo vyru Roy Har-
vie, kurie labai daug prisidė
davo prie lietuviškos veiklos. 
Jiems buvo įteiktos dovanos ir 
apgailėtas jų išsikėlimas. 

x Ieškoma Lydija Henri-
chaitė, Liudviko ir Emilijos 
duktė, gimusi apie 1920-1927 m. 
Kaune. Dirbusi „Lietūkyje" 
sekretore. I Vakarus pasitraukė 
1944 m. Ištekėjo už Morozo. 
Turimomis žiniomis gyvena 
JAV. Ji, ar jos palikuonys, 
prašomi rašyti Erikui Puo
džiūnui, K. Būgos g-ve 30-1, 
3000 Kaunas • C, Lithuania, 
arba skambinti L. Dererčienei 
708-9744)241 (JAV). 

(sk) 
Kr Donelaičio lit. mokyklos. 6 kl. mokiniai vaidina „Mūsų klasė' Lietuviško žodžio šventėje. 

Jono Tamulaičio nuotr. 

nai, o J. Paliūtis paskaitė savo 
kūrybos eilėraščius apie motiną. 

Seselė Ramutė, kazimierietė, 
iš Pažaislio vienuolyno Lietu
voje, švelniu balsu labai jautriai 
nupasakojo šių dienų lietuvių 
motinų ir seselių vienuolių 
sunkią rolę, gelbint augančią 
kartą iš sugyvulinto ateistinio 
komunistų režimo. 

Seklyčios bendradarbė Onutė 
Lukienė gabiai padeklamavo 
kelias trumpas, bet labai jaut
rias ir vaizdingas Elenos Siru
tienės eiles motinai, nuo kurių 
besiklausantiems net ašaros 
akyse sublizgėjo. Į tarpą J. Žeb
rauskas paskaitė trumpą pri
siminimą, kaip, jam vaikystėje 
skęstant Nemune, motina toli 
ant kranto virtuvėj aiškiai iš
girdo iš po vandens jo šauksmą 
— „mama!" Atskubėjusi pama
tė žvejus traukiančius jos sūnų 
iš vandens ir prišokusi padėjo 
atgaivinti jo gyvybę. 

Vėliau lietuvės Jurgi ta 
Sedienė ir Liucija Atkočiūnienė 
su broliu Antanu Cicėnu atliko 
giesmių ir dainų pynę, pri
tariant akordeonu ir pianinu. 

Solistas Algimantas Barniškis 
sodriu baritonu atliko dainą 
apie švelnias motinos rankas ir 
G-ounod „Ave Maria". Akordeo
nistas Saulius Palionis jautriai 
atliko „Mama nebe tas nebe tas 
aš esu". 

Labai susikaupę išklausėm 
programos, o kai pasibaigė tai 
lyg prabudę plojome atlikėjams 
ir rengėjams. Po skanių pietų su 
kavute ir pyragaičiu skirstėmės 
besidalindami įspūdžiais. 

Tai buvo tikrai prasmingas ir 
jautrus minėjimas. 

L. Žebrauskas 

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

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


