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Lietuva ruošiasi 
referendumui 

Ketvirtadienio žinios i š Lietuvos 
Vilnius, birželio 11 d. (Elta) -

Birželio 14-ąją nuo 6 valandos 
ryto iki 23 valandos vakaro Lie
tuvoje vyks referendumas dėl 
sovietų kariuomenės išvedimo 
dar šiais metais. Slapto bal
savimo biuletenyje bus įrašytas 
toks tekstas: „Aš reikalauju, 
kad buvusios SSRS kariuome
nės išvedimas iš Lie tuvos 
Respublikos teritorijos būtų 
pradėtas tuojau pat ir užbaigtas 
1992 metais, ir kad būtų atly
ginta Lietuvos žmonėms bei 
Lietuvos valstybei padaryta 
žala". Preliminariais duomeni
mis Respublikoje yra daugiau, 
kaip 2.5 milijono rinkimo teise 
turinčių piliečių. Referendumo 
dieną bus balsuojama 2,150-yje 
apylinkių. Neoficialūs referen
dumo rezultatai bus žinomi bir
želio 15-ąją apie 3 valandą ryto. 

S e m i n a r a s a p i e p a r l a m e n t o 
d a r b o p r o b l e m a s 

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko pavaduotojas, 
tarptautinės organizacijos „Ry
tų-Vakarų parlamentinės prak
tikos projektas" valdybos narys 
Bronislovas Kuzmickas išvyko 
į Madridą. Čia jis dalyvaus ben
drame Lenkijos ir Ispanijos 
parlamentarų seminare, kurio 
tema „Parlamentas ir regioninė 
savivalda". Seminarą rengia 
organizacija „Rytų-Vakarų par
lamentinės praktikos projek
tas" . Jos tikslas — padėti Rytų 
ir centrinės Europos demokra
tiškai išrinktiems parlamen
tams atkurti i epriklausomų 
valstybių įstatymus, valstybi
nes institucijas. Šią organizaciją 
i-emia įvairūs JAV ir Europos 
valstybių fondai. 

Ar tė ja l ietuvių vers l in inkų 
suvaž iav imas 

Birželio 16-21 dienomis Vil
niuje vyks antrasis Pasaulio 
lietuvių verslininkų suvažia
vimas. Dalis šio suvažiavimo 
renginių organizuojama Lietu
vos parodų centre „Litexpo". 
Birželio 17-ąją čia bus atidaryta 
paroda „Verslas 92". Joje savo 
produkciją pristatys Lietuvos 
valstybinės įmonės, privačios 
firmos, uždarosios akcinės bend
rovės. Tą pačią dieną „Litexpo" 
konferencijų salėje įvyks tarp
t a u t i n i s fo rumas ,, Vers lo 
laisvė", kuriame bus kalbama 
apie verslininkų problemas 
Lietuvoje, su verslo padėtimi 
susipažins užsienio biznieriai, 
besidomintys Lietuvos r inka. 

Minėsime S imono D a u k a n t o 
jubil iejų 

Istoriko, švietėjo, didžio že
maičio Simono Daukanto gimi
mo 200 metinės bus minimos 
1993 metų spalio 28 dieną. Ta 
proga pirmą kartą Lietuvoje 
pradedami leisti akademiniai S. 
Daukanto raštai . Jubiliejiniais 
metais turėtų pasirodyti pirma
sis jų tomas: „Didysis lenkų-lie
tuvių kalbų žodynas". Taip pat 
bus išleista S. Daukanto rinkti
nė vaikams, straipsnių bei stu
dijų apie jį rinkinys, dviejų 
istorikų — Daukanto ir Narbuto 
— epistoliarinis palikimas (laiš
kai), kitos knygos. 

Skuodo rajone, Lenkimuose, 
netoli S. Daukanto gimtojo 
Kalvių kaimo iškils paminklas. 
Tos vietos, kur jis gyveno Vil
niuje, Rygoje, St. Peterburge, 
bus pažymėtos memorialinėmis 
lentomis. 

Pirmąją S. Daukanto atmini
mo konferenciją Žemaičių drau
gija surengs Varniuose jau šiais 
metais. 1993 m. Vilniuje vyks 
konferencija „Daukan ta s ir 
Vi ln iaus univers i te tas" , ju
biliejinė mokslinė konferen
cija bei jubiliejinis vakaras. 
Sukakties dieną visose Lietuvos 
mokyklose vyks S. Daukantui 
skirtos pamokos. 

L i e t u v o s š a c h m a t i n i n k a i 
į ve ikė J A V r ink t inę 

Filipinuose vykstančios Pa
saulio šachmatų olimpiados an
trajame rate Lietuvos vyrų 
r inkt inė įveikė JAV komandą 
2.5 -1.5 Amerikiečius Pasaulio 
olimpiadoje Lietuvos šachma
t in inkai nugalėjo pirmą kartą. 

Komentuodamas šį faktą Lie
tuvos šachmatų patriarchas, 
didmeis t r is Vladas Mikėnas 
Eltos korespondentui pasakė: 
„Jaunieji Lietuvos šachmati
ninkai — Pasulinės olimpiados 
debiutantai — padarė didelę 
pažangą, žaidžia profesionaliai. 
Aš pats esu dalyvavęs penkiose 
ikikar inių metų olimpiadose, o 
mūsų komanda iš viso — šešio
se. Prisimenu, amerikiečiai kas
kar t m u s įveikdavo. Linksma, 
kad vos grįžę į pasaulio šach
matų bendriją, jau tarėme svarų 
žodį. 

Birželio 10 dienos duomeni
mis, Lietuvos vyrų komanda 
olimpiadoje surinko 6.0, moterų 
komanda — 5.0 taškų. 

T r u m p o s ž i n i o s 
Biržel io 14-ąją, prisimenant 

masinių trėmimų pradžią, Lie
tuva minės Gedulo ir Vilties 
dieną. Lietuvoje bus iškeltos 
tr ispalvės vėliavos su gedulo 
ženklu. Kauno viešojoje bibliote
koje įvyko vakaras, skir tas 
artėjančiai Gedulo ir Vilties die
nai „Budėkit, mūsų atmintys ir 
š i rdys". Jo dalyviai aptarė 
neseniai surastą Sofijos Kyman-
tataitės-Čiurlionienės pjese „Tie 
metai" , kurioje rašytoja įspėja 
apie nepriklausomybę praradu
siai Lietuvai gresiančias nelai
mes, buvo skaitomi tremtinių 
laiškai. 

L ie tuvos miškų ūkio minis
terija pranešė, kad iki birželio 
1-osios respublikoje užregis
truoti 9 5 miško gaisrai, sudegė 
43 hektarai miško. (Vienas hek
taras lygus 10,000 kvadratinių 
metrų). (J.V.) 

Lietuva nugali 
Prancūziją 

A t ė n a i , birželio 11d. Pasku
t inėse t u r n y r o rungtynėse 
Lietuvos krepšininkai pasirodė 
kur kas pranašesni už prancū
zus ir j uos nugalėjo 109:78 re
zultatu. Šiose rungtynėse Sabo
nis pasirodė puikioje formoje, 
surinkęs 28 taškus. Toliau sekė 
Marčiulionis — 20, Karnišovas 
su 16 ir Kurtinaitis su 15 taškų. 
Laimėję prieš italus, graikai 
tapo savo turnyro laimėtojais. 
Lietuva atsistojo antroje vieto
je , italai trečioje, o prancūzai, 
nelaimėję nei vienų rungtynių, 
liko ketvirtoje. 

Šiandien, vidudienį, Lietuvos 
olimpinė krepšinio komanda iš
skrenda į Barceloną, kur įvyks
tančioje spaudos konferencijoje 
Lietuvos krepšininkai bus pri
statyti Vakarų pasauliui. 

Rusijos prez. Boris Jelcinas ir gynybos ministras Pavel Gračev po pasitarimo Maskvoje trečiadienį, 
kur jis Rusijos Gynybos ministerijoje užtikrino aukščiausio rango karininkus, jog jis visomis 
priemonėmis priešinsis Washingtono pastangoms išnaikinti visas žemėje įkastas sunkiąsias bran
duolines daugiakrūves raketas, kuriomis paremta visa Rusijos gynybos strategija. Tai duotų 
persvarą JAV gynybai, kuri remiasi povandeniniuose laivuose laikomomis branduolinėmis 
daugiakrūvėmis raketomis. 

JAV ir Rusija nesutaria dėl naujos 
ginklų mažinimo sutarties 

Washington, DC, birželio 9 d. 
— Po dviejų dienų derybų, JAV 
Valstybės sekretoriui James 
Baker III ir Rusijos užsienio 
ministrui Andrei Kozyrev nepa
sisekė susitarti , kaip galima 
būtų sumažinti jų branduolinius 
ginklus mažiau, negu buvo nu
s t a t y t a S t r a t eg in ių g inklų 
sumažinimo sutartyje, vadina
moje START. Spaudos konfe
rencijoje, užbaigus šiuos pasita
r i m u s , va l s t . s ek r . B a k e r 
pareiškė, jog dar nerado abi 
puses patenkinančio sprendimo 
kaip toliau mažinti branduoli
nius ginklus, „bet ir toliau 
darbuosimės šiuo klausimu ir 
aptarsime įvairias formuluotes. 
Šias diskusijas da r tęs ime 
sekančias kelias dienas", jis 
pareiškė. 

JAV pareigūnai laukia atsa
kymo iš Kremliaus, a r nevertė
tų sekretoriui Baker sekančių 
kelių dienų laikotarpy nuvykti 

Maskvon, kad greičiau būtų 
prieita sprendimo, a r geriau 
laukt i Rusijos prezidento Boris 
Jelcino atvykimo Amerikon, 
kaip numatoma birželio 16 ir 17 
dienomis. Bet abj pusės nurodė, 
kad jų skirtumai mažėja ir kad 
viltys pasirašyti sutar t į Jelcino 
lankymosi metu tebėra geros. 

N e s u t a r i a n u o k u r i ų 
r a k e t ų nu imt i g i n k l u s 

Abi pusės ieško būdų per pusę 
s u m a ž i n t i b r a n d u o l i n i u s 
krūvius, nuo to skaičiaus, kuris 
buvo sutar tas START sutarty
je, būtent , kad iš dabar kiek
vienai pusei leidžiamų 8,500 
krūvių, jų skaičius bū tų suma
žintas iki 4.700 k iekvienai 
pusei. Bet J. Baker ir A. Kozy
rev paaiškino, kad nesutar ia 
nuo kurių raketų t ie krūviai 
būtų nuimti, kiek iš viso jų būtų 
nuimta ir kokiu greičiu. 

NYT r epo r t e r iu i T h o m a s 

krepšio Arvydas Sabonis Nuotr Valdo Mal inausko 

Friedman atrodė, kad Kozyre-
vui buvo nepatogu, pranešant 
spaudai, jog Rusija spiriasi JAV 
pas iū lymams mažinti ginklus 
kaip t ik t uo metu, kai Rusija 
prašo iš J A V bilijonus dolerių 
ekonominės pašalpos. 

K o z y r e v u i su r i š t o s r ankos 
JAV pareigūnai aiškino, jog 

užsienio ministras buvo labai 
suvaržytas rusų kariuomenės 
konservatyviųjų generolų, kurie 
jam nepaliko laisvės derėtis dėl 
sudėt ingiausių ir stipriausių 
ginklų. JAV pareigūnai aiškino, 
jog r.ors JAV aukštai vertina A. 
Kozyrevą, j i s neturįs jokios 
t ikros galios Maskvoje, išskyrus 
savo ryšį su B. Jelcinu. 

Rusai gi aiškino, jog nors j ie 
yra pasiruošę sunaikinti dar 
tūks tančius branduolinių krū
vių, j ie nel inkę atsisakyti visų 
ar daugumos savo moderniau
sių raketų, turinčių po daugiau 
krūvių, kaip pvz. SS-18, o ame
rikiečiai to reikalauja. Jų su
prat imu, Amerikos pasiūlymas 
ge roka i s u m a ž i n t ų Rusijos 
branduolinę galią, o JAV galią 
išlaikytų, pasil ikdamos savo 
daugiakrūves balistines raketas 
povandeniniame laivyne. 

Nus ig ink lav imo ekonominiai 
a s p e k t a i 

Kokie branduoliniai ginklai 
paliekami yra ir sudėtingas 
ekonominis klausimas. Pavyz
džiui, brangiau kainuoja bran
d u o l i n i u s g i n k l u s bazuoti 
povandeniniuose laivuose, negu 
nejudinamuose požeminiuose 
įrengimuose žemėje. Daugumas 
raketų Amerikos povandeni
niuose laivuose tur i daugia-
krūvius branduolinius ginklus. 
Jeigu reiktų tas raketas pa
vers t i v i enak rūvėmis , pasi
darytų daug brangiau povande
niniuose laivuose laikyti bran-
duolinkus ginklus. Ir jei JAV 
turėtų atsisakyti savo branduo
linių ginklų povandeniniuose 
laivuose, pa i r tų visa per 4 0 
metų tarnavusi JAV branduoli
nių ginklų strategija, pagal 
ku r i ą ši gynyba išdalinta 
žemės, oro ir vandens pajėgose. 

Kai kurie JAV strategijos 
kri t ikai sako, kad ši trinytė 
JAV gynybos strategijos sąvoka 
yra Šaltojo karo atgyvena ir kad 

Pasisakykime dėl 
okupacinės 

kariuomenės buvimo 
tėvynėje 

Amb. Stasio Lozoraičio atsišaukimas 
W ash ing ton , DC, birželio 10 

d. — Lietuvos ambasadorius 
JA Vijoms Stasys Lozoraitis tre
čiadienį išleido tokį pranešimą 
apie Lietuvos referendumą dėl 
rusų kar iuomenės išvedimo iš 
Lietuvos. 

„Birželio mėnesio 14 d., Lie
tuvos piliečiai bus vėl šaukiami 
į referendumą. Šį kartą jie turės 
pareikšti savo nuomonę dėl 
Lietuvoje vis dar tebesančios 
rusų ka r iuomenės išvedimo 
1992 m. ir dėl atitinkamos kom
pensacijos už padarytus nuosto
lius mūsų teritorijoje. 

Tikiuosi, kad šį kartą nebus 
nei vieno turinčio teisę balsuoti, 
kuris nepasinaudotų jam refe
rendumo teikiama proga pasi
sakyti dėl svetimos, okupacinės 
kariuomenės tolimesnio buvimo 
mūsų tėvynėje. 

Pasaulio opinijos akyse turi
me be jokių abejonių pasirodyti 
kaip pilnai subrendusi tau ta , 

kuri išlaikiusi nepaprastai ilgą 
ir sunkią sovietinę okupaciją, 
dabar nori galutinai ir pilnai 
atstatyt i savo savarnakiškumą 
ir visiškai laisvai tvarkyt i savo 
reikalus. 

Svetimos kar iuomenės buvi
mas Lietuvoje yra nelegalus, 
nes vyksta be jos sut ikimo. J is 
nėra pagrįstas jokiu pavojumi, 
nes vakaruose nebeturime grės
mingų kaimynų. J is smarkia i 
t rukdo išvystyti g e r u s san
tykius su demokrat ine rusų 
valstybe, su kuria nor ime tai
kingai gyventi ir bendrau t i . 

Kiekvienas balsas y ra svar
bus. Savo abejingumu nesugriau
kime to nepaprastai k i lnaus 
įspūdžio, kurį pasaulyje paliko 
lietuvių tauta kovoje už nepri
klausomybę. 

Stovėkite ir toliau Nepriklau
somos Lietuvos ir jos gyventojų 
pusėje". 

Kaip priims Jelciną 
Washingtone 

Nesutarimas JAV vyriausybėje 
Washing ton , DC. - Prez. G. 

Bush vyriausybė nesutaria, ar 
šiuo metu re iktų „apsunkinti 
gyvenimą" Rusijos prezidentui 
Boris Jelcinui, rašoma US News 
& World Report „Washington 
Whispers" skyriuje. Jie nesu
taria, a r palaikyti Pabaltijo 
valstybes ir jų Skandinavus są
jungininkus jų reikalavime tuč
tuojau išvesti rusų kariuomenę 
iš Paba l t i jo va l s tyb ių , a r 
palaikyti Jelciną, kuris nori 

JAV turėtų naudotis šia proga 
mažint i savo b randuol in ių 
ginklų išlaidas ir tuo pačiu 
priremti rusus atitinkamai savo 
ginklus sumažinti, nesistengiant 
išlaikyti t r inytę strategiją. 

Re ik ia įveikt i 
komunis t in į pave ldė j imą 
Kozyrevas, i švykdamas į 

Maskvą, sustojo Baltuosiuose 
rūmuose pasimatyti su prez. 
Bush, i r ta proga specialiai 
reporteriams pabrėžė, jog rusų 
nenorėjimas atsisakyti savo mo
derniausių ginklų nereiškia, 
kad rusai numato juos kada 
nors panaudoti prieš JAV-es. 

Kalbėdamas su reporteriais, 

Rusai įveža 
naujus dalinius 

Talinas , birželio 10 d. — Rusi 
ja slaptai įveža naujus rekrutus 
į Estija ir Latviją, kaip rašoma 
birželio 10 d. Rahva Haal 
laikraštyje. Pere i tą savai tę 
Rusijos kar inis laivas netoli 
Rygos išlaipino 170 kariuomenės 
rekrutų, paskiau nuplaukęs į 
Paldiski ir Talino uostus ten dar 
išlaipino po 50 rekrutų. Šiam 
veiksmui nebuvo gauti leidimai 
iš vietinių įstaigų ir jis pažeidžia 
ne tik Estijos ir Latvijos imi
gracijos įs tatymus, bet ir so
vietinių dalinių Šiaurrytinės 
grupės vado pulk. gen. Valerii 
Mironov įsakymus, kad buvu
sios Sov. Sąjungos kariai laiky
tųsi vietinių įs ta tų dėl sienų. 
Šie veiksmai ta ip pat dar labiau 
pažeidžia jau užkliuvusias pa 
baltiečių-rusų derybas dėl dali
nių išvedimo. 

pu lkų išvedimą k u o i lgiau 
uždelsti, kad būtų laiko jiems 
įtaisyti butus. 

J A V Gynybos s ek re to r iu s 
Diek Cheney ir respublikonų 
sena to r ia i nori , k a d prez . 
George Bush aiškiai ir viešai 
išreikštų protestą Boris Jelcinui 
jo vizito Washingtone metu 
sekančią savaitę ir, je i galima, 
kad Vakarų ekonominę pagalbą 
Rusijai sąlygotų rusų kariuome
nės išvedimu. 

Bet prez. Bush ir Valstybės 
sekr. James Baker y r a nusista
tę Jelcino apsilankymą padaryti 
„vieša meilės puota", kaip rašo 
minėtame žurnale, iš dalies nes 
jie pilnai supranta, kad Jelcinas 
iš tikrųjų mažai tegali kontro
liuoti Rusijos kariuomenę. Paul 
Goble, sekr. Bakerio specialus 
pavaduotojas sovietinėm tauty
bėm, pareiškė: „Bushas ir Bake-
ris dabar saugo Jelciną, t a ip , 
kaip j ie anksčiau saugojo Gor
bačiovą". 

Kozyrevas nurodė, kad dabar, 
kai derybos vyksta j au ne kaip 
tarp priešų, o kaip t a rp sąjun
gininkų, derybų tikslas nebėra 
išlaikyti ofensyvos lygsvarą, o 
surasti ekonomiškai ir tech
niškai geriausius būdus suma
žinti per keturiasdešimt metų 
sukrautą ginklų arsenalą. Pro
blemos šiuo atveju yra panašios 
kaip su ekonomine reforma: 
Stengtis kaip nors įveikti tą 
komunistinį paveldėjimą, nes to 
nepadarius, neįmanoma žengti 
pirmyn. 

KALENDORIUS 

Birželio 12 d.: Anupras, Do-
vė. Kristijonas, Mikantė, Ramū
nas. 

Birželio 13 d.: Šv. Antanas 
paduvietis. Akvilina. Kunotas. 
Skalvė. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:15. leidžiasi 8:25. 
Temperatūra dieną 84 F (29 

C), nakt į 62 F (16 C), šilta, 
daugiausia saulėta. 

I 



/PORTO APŽVALGA 

DR. KONSTANTINUI 
SAVICKUI IŠKELIAVUS 

Adv. dr. Konstantinas Savic
kus po trumpos, bet sunkios 
ligos birželio 2 d. mirė netoli 
Chicagos esančioje Palos Park 
l igoninėje. Su jo mi r t im i 
Lietuva neteko savo krepšinio 
tėvo, išeivija neteko visuome
nininko ir ilgamečio Lietuvos 
Vyčių organizacijos nario. 

Konstantinas Savickus, arti
mųjų vadinamas Connie, gimė 
Punske 1908 metų spalio 14 
d. Būdamas vienerių metų am
žiaus, su tėva i s atvyko į 
Ameriką. Augo ir mokslinosi 
Chicagoje, kur Northvvestern 
un ive r s i t e t e baigė te i sės 
mokslus, įsigydamas teisės 
daktaro laipsnį. Dirbdamas pa
mėgtoje advokato profesijoje, 
keletą metų buvo Cook apskri
ties prokuroro padėjėju. Mėgo ir 
spaudos darbą — didžiosios 
krizės metu savo lėšomis nuo 
bankroto išgelbėjęs Lietuvos 
Vyčių organizacijos žurnalą 
„Vytis", jį ne tik leido, bet ir 
kurį laiką redagavo. Buvo ilga
metis Lietuvos Vyčių 5 kuopos 
pirmininkas. 

Nuo pat jaunystės buvo dide
lis sporto mėgėjas. Universitete 
būdamas iškilo kaip puikus 
plaukikas ir krepšininkas, vė
liau pamėgo golfą, kurį prakti
kavo iki vėlyvo savo amžiaus. 
Aistringas keliautojas — daug 
keliavęs po pasaulį iš kelionų 
parsiveždavo įvairių meno 
kūrinių. Jo butas buvo tarsi 
meno galerija. Ir pats asme
niškai yra sukūręs neblogų pa
veikslų. 

Lietuvių kalbos niekada neuž
miršo ir visą savo amžių buvo 

pašventęs lietuviškam darbui ir 
Lietuvai. Nenuostabu, kad 1935 
m. nuvykęs į Lietuvą, ten pasi
liko visus metus. Lietuvos krep
šinį radęs dar „vystykluose", 
tuoj ėmėsi darbo. Pradėjo orga
nizuoti treniruotes, važinėjo po 
miestus, mokydamas te sporto, 
išleido krepšinio instrukcijų 
leidinėlį, net pats vienerias 
rungtynes prieš Latviją žaidė už 
Lietuvos rinktinę. Jas pralai
mėjo 31:10! Bet tai buvo jau 
nepalyginamai geresnis rezul
tatas, nei rungtynės prieš tai, 
kurias Lietuva pralaimėjo 
123:10! Jis treniravo ir Lietuvos 
plaukikus, o spaudoje yra rašęs 
plaukimo ir krepšinio klausi
mais. 

Grįžęs į Chicagą, jis stipriai 
pasidarbavo, kad Kriaučiūnas, 
Budriūnas, Talzūnas, Jurgėla 
vyktų į Lietuvą ir padėtų 
Lietuvos krepšiniui. Už tai jam 
mano duotą Lietuvos krepšinio 
tėvo vardą Lietuva priėmė ir per 
Lietuvos krepšinio 50 metų jubi
liejaus šventę Kaune jį apdova
nojo medaliu už nuopelnus 
Lietuvos sportui. 

Pernai vasarą, kad ir sunkiai 
bepaeidamas, jis dar nuvyko j 
Lietuvą į IV PLS žaidynes. Ėjo 
ir dalyvavo, kur tik spėjo. Lietu
von atvežė kelis trofėjus krep
šiniui, Lietuvos sporto muziejui 
ir Tautiniam Olimpiniam komi
tetui paaukojo stambias pinigi
nes sumas. 

Ilsėkis, Connie, ramybėje. Lie
tuvos sporto istorijoje tavo var
das liks įamžintas. 

Vyt. Grybauskas 

Lietuvos olimpinei krepšinio r ink t ine i s ė k m ė s l inki j a u praž i lę Lietuvos krepš in inka i S tepas 
Butautas , J u s t i n a s Lagunavičius ir Kazys Pe tkev ič ius . Nuot r . K ę s t u č i o J ū r e l ė s 

LIETUVA - PRIE 
OLIMPINIO SLENKSČIO 

Dr. Konstantinas Savickus sveikina jj Chicagoje aplankiusi LTOK prezidentą 
Artūrą Poviliūną. 

GOLFO KLUBO ŽINIOS 
Chicagos Lietuvių Golfo 

klubas praėjusį gegužės mėnesį 
įvykdė du turnyrus. 

Pirmas turnyras vyko Long-
wood Country Club, Steger, IL, 
gegužės 3 d. Šio turnyro forma 
buvo komandinė. Komandos bu
vo 4 asmenų. 

Antras turnyras (tradicinis 
dviejų dienų) vyko Memorial 
Day savaitgalyje, gegužės 23-24 
dienomis, The Oaks Country 
Club prie St. Joseph, Michigan. 
Forma — individualinė. 

G e g u ž ė s 3 d. t u r n y r o 
rezul ta ta i : 

I v. - A. Urba, A. Dagys, Z. 
Urba, A. Žvinakis. 

II v. - C. Bakšys, P. Striupai-
tis, M. Viržintas ir F. Antanai
tis. 

III v. - F. Galzin, A. Čepulio-
nis, M. Mažeika ir J. Baranaus
kas. 

Arčiausiai prie vėliavėlės — 
vienu smūgiu — R. Simokaitis; 
dviem smūgiais — Alf. Urba. 

Gegužės 23-24 d. t u r n y r o 
rezul ta tai : 

Moterys: 
I v. — Aldona Urbienė. 

II v. — Lilė Izokaitienė, 
III v. — Angelą Butkienė. 
Vyrų A. klasė: 
I v. — Tomas Vaitkus, 
II v. — Algis Liškūnas, 
III v. — Jonas Kubilius. 
Vyrų B klasė: 
I v. — Jonas Cinkus, 
II v. — Zigmas Urba, 
III v.— Arvydas Karas. 
Vyrų C klasė: 
I v. — Marius Viržintas, 
II v. — Pranas Galzin, 
III v. — dr. Osvaldas Nakas. 
Arčiausiai prie vėliavėlės: 
Šeštadienį: vienu smūgiu P. 

Galzin; dviem smūgiais — T. 
Vaitkus. 

Sekmadienį: vienu smūgiu — 
Vytas Vaitkus ir Aldona Vait
kienė; dviem smūgiais — Ar
vydas Karas ir Daiva Bakšienė. 

Ateinantis turnyras bus birže
lio 28 d. Deer Creek Country 
Club. Turnyro forma bus įdomi 
(PRO-AM), kur geriausi golfi-
ninkai bus suporuojami su silp
niausiais golfininkais. Dalyvau
kime visi! 

Klubo valdyba 

ROMA GRINBERGIENE 

Birželio 7 dieną iš Vilniaus, 
per Frankfurtą prie Maino, į 
Graikiją išskrido didžiausia 
Lietuvos olimpinė viltis — Olim
pinio krepšinio rinktinė, kuri 
grįš į Lituvą jau tik po olimpi
nės atrankos varžybų. Šios 
varžybos vyks birželio 19 — 
liepos 5 dienomis Ispanijos 
miestuose Bilbao, Granada, 
Murcia, Bajajozė ir Saragossa. 
Dėl keturių kelialapių į 
Barcelonos olimpines žaidynes 
rungtyniaus 25 komandos, 
pradžiai suskirstytos į keturis 
pogrupius. Į finalinį etapą 
Saragossoje iš kiekvieno 
pogrupio pateks po dvi ekipas. 
Lietuvos krepšininkai dėl šių 
dviejų vietų varžysis su Didžio
sios Britanijos, Olandijos, 
Vengrijos, Estijos ir NVS (buv. 
SSSR) rinktinėmis. Pasak mūsų 
komandos vyriausiąjį trenerį 
Vladą Garastą, pogrupyje 
ypatingų problemų neturėtų 
būti. O visais atžvilgiais, svar
biausios rungtynės bus su NVS 
rinktine. Bet Saragossoje reikia 
būti pasiruošusiems viskam. 
Ten silpnų varžovų nebus, o 
tarp pačių stipriausių minimi 
Kroatijos, Slovėnijos, Graikijos, 
Italijos, CSFR, Prancūzijos 
krepšininkai... 

Arvydas Sabonis sako: „Jeigu 
mes pateksime į Baceloną, tai 
bus labai didelis laimėjimas". 
Vladas Garastas: „Kad ir kaip 
sunku būtų, mes neturime tei
sės nepatekti". Valdas Chomi
čius prognozuoja, kad pirmas 
keturias varžybų atrankos 
vietas užims: Kroatija, Lietuva, 
Italija ir Graikija. Bet aišku, 
negalima nevertinti ir NVS, tuo 
labiau, kad šiai komandai ats
tovaus ir du geriausi Latvijos 
krepšininkai — Igoris Migli-
niekas ir Gundaras Vėtra, 
atsisaką garbės žaisti savo 
valstybės rinktinėje ir tuo 
papiktinę netgi daugelį Latvijos 
rusų. Šiuos žaidėjus suviliojo 
pinigai ir didesnės negu Latvi
jos/NVS komandos galimybės 
patekti į Barceloną. Latviai jais 
begaliniai pasipiktinę. Ne be 
reikalo. 

Lietuva tokių problemų 
neturi su savo sportininkais. 
Ačiū Dievui! 

I olimpinę Lietuvos krepšinio 
rinktinę pakviesti Valdemaras 
Chomičius (gimęs 1959 m.; ūgis 
190 cm), Sergejus Jovaiša (1954; 
196), Šarūnas Marčiulionis 
(1964; 195), Artūras Karnišovas 
(1971; 204), Gintaras Krapikas 
(1961; 196), Arūnas Visockas 
(1965; 200), Romanas Brazdaus-
kis (1964; 205), Darius Dimavi-
čius (1968; 206), Gintaras Eini
kis (1969:206), Arvydas Sabonis 
(1964; 220) ir Alvydas Pazdraz-
dis (1972; 195). 

Vladui Garastui prie koman
dos vairo talkina Raimundas 
Sargūnas, ispanas Javieras Im-
broda iš Malagos ir amerikietis 
Don Nelson iš San Francisco. 

Abu užsieniečiai patys pasisiūlė 
padėti Lietuvos rinktinei, o Ja
vieras Imbroda atsinešė ir didelį 
kraitį: už tai, kad Lietuvos 
rinktinė vilkės sportinukus, ant 
kurių po užrašu „Lietuva" 
įrašytas ir jo gimtojo miesto 
Melilla pavadinimas, šio miesto 
valdžia paskyrė mūsų krepšinio 
federacijai 170,000 dolerių. 

Po tarptautinio turnyro Grai
kijoje mūsų krepšininkai skris 
į Ispaniją, kur treniruosis ir dar 
sužais 3-4 kontrolines rungty
nes. 

Olimpinei Lietuvos krepšinio 
rinktinei buvo surengtos iškil
mingos palydos Kauno sporto 
halėje. Birželio 5 dieną prieš 
pietus krepšininkus priėmė ir 
sėkmės atrankos turnyre palin
kėjo Vytautas Landsbergis, 
popiet — Gediminas Vagnorius. 
Sergejus Jovaiša paklausė Lie
tuvos AT pirmininką: „Kaip 
Jūs manote, ar aš galėčiau būti 
išrinktas į Lietuvos seimą, jeigu 
mano kandidatūra atsirastų 
tarp pretendentų?" Atsakymas 
buvo: „Jūsų galimybės būtų 
labai didelės, ypač — jeigu 
pateksite į olimpines žaidynes". 

Taigi, aukščiausi Lietuvos vy
rai išvyko olimpinės ugnies... Su 
kuo sugrįš — rūpi visai Lietu
vai. 

* * * * 

Į Barceloną ruošiasi ir nema
žas būrys kitų Lietuvos sporto 
meistrų. Realiausi kandidatai 
yra lengvaatlečiai Romas Ubar
tas (disko metimas), Vaclovas 
Kidykas (disko metimas), Dan
guolė Urbikienė (rutulio stūmi
mas), Rolandas Verkys (šuolis į 
aukštį), Andrius Raizgys (tri-
šuolis), Benjaminas Viluckis 
(kūjo metimas), Viktoras Meš
kauskas (ėjimas), Remig. Naza-
rovienė (septynkovė), Saulius 
Kleiza (rutulio stūmimas), plau
kikai Raimundas Mažuolis ir 
Nerijus Beiga, šiuolaikinės pen
kiakovės komanda: Gintaras 
Staškevičius, Tomas Narkus, 
Vladimiras Močialovas; dvira
tininkai: Daiva Čepelienė, Aiga 
Zagorska, Rita Razmaitė, Sau
lius Šarkauskas ir Raimondas 
Rumšas; boksininkai: Gitas 
Juškevičius, Vidas Morkevičius, 
Vitalijus Karpačiauskas ir 
Leonidas Maleckis; buriuotojr.i: 
Raimondas Šiugždinis ir Valdas 
Balčiūnas; baidarės irkluotojas 
Artūras Vieta, irkluotojai „aka
demikai" — Jonas Narmontas, 
Sigitas Kučinskas, Tomas Val-
čiukas, Kristina Poplavskaja... 
Daug! Kitiems olimpiniai vartai 
taip pat dar neužkelti. 

Kiek vyks, kas vyks, galutinai 
paaiškės liepos 10 dieną. Tai 
paskutinis vardinių paraiškų 
padavimo terminas. Bet jau da
bar aišku, kad šį kartą mask
vietės ar maskviečio Lietuvos 
rinktinėje nebus. Ne taip, kaip 
Albertvilyje... Lietuva stovi prie 
vasaros olimpinių žaidynių 
slenksčio su tautine olimpine 
komanda. 

Futbolas Chicagoje 
„PEGASUS" NUNEŠĖ 

„ LITHS" 
Ligi pirmenybių pertraukos — 

Kapų puošimo dienos — „Litua-
nica — Liths" komanda ėjo be 
pralaimėjimo. Per sužaistas 
ketverias rungtynes negavo nė 
vieno įvarčio ir surinkusi 7 
taškus komanda atsitojo pirmo
je vietoje tarp dešimties major 
divizijos komandų. 

Po poros laisvų savaitgalių, 
praėjusį sekmadienį žaidžiant 
Northbrook priemiestyje prieš 
jauną ir energingą „Pegasus" 
komandą, „L i ths" stipriai 
apvylė. Per visą rungtynių laiką 
nesugebėjo „susikombinuoti" 
ryškesnės progos bent garbės 
įvarčiui Kai antro puslaikio 
pradžioje mūsiškių žaidėjas 
neišnaudojo net baudinio, pra
laimėjimas netrukus buvo už
antspauduotas rezultatu 3:0. 

„Pegasus" ateityje nustebins 
dar ne vieną komandą. 

SERBAI LEMONTE 

Šį sekmadienį^ birželio 14 
dieną, „Li tuanica-Li ths" 
komanda žais pirmenybių 
rungtynes prieš stiprią „United 
Serbians" komandą. Rungtynės 
vyks Lietuvių centro aikštėje, 
Lemonte. Jų pradžia 3 vai. po 
pietų. 

Ar atsilaikys „Liths" prieš 
stiprius „Serbs", kurie praėjusį 
sekmadienį sutvarkė „Schwa-
ben" 3:0? 

Rezervas žais 1 vai. ten pat. 

LIETUVOS FUTBOLO 
RINKTINĖ CHICAGOJE 

Illinois Soceer Assn. rengia 
tarptautinį futbolo turnyrą — 
Chicago Cup-Soldier Field sta
dione. Turnyre dalyvauti pa
kvietė 4 komandas: laisvosios 
Lietuvos futbolo rinktinę, Mek
sikos meisterį Guadelajara 
„Chivas", pirmaujančią Lenki
jos komandą „Lech Poznan" ir 
Amerikos rinktinės kandidatų 
komandą. 

Turnyras bus pravestas liepos 
24 ir 26 dienomis Soldier Field. 
Kiekvieną dieną bus žaidžiama 
po dvejas rungtynes. Pirmąją 
dieną, penktadienį, žais dvi 
poros ir antrąją dieną, sek
madienį, susitiks nugalėtojai 
dėl taurės čempionato ir pra
laimėtojai dėl trečios vietos. 

J . J . 
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DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbort. LaGrangs. IL. 
Tai. (708) 352-4437 

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr P. Toussaint 
1 0 8 3 5 S . VVestern A v e n u e 

C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
T o l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 

V a l a n d o s paga l sus i tar imą 

DR. VUAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 
>nklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 ttroot, Chicago 
T«l. (1-312) 434-3349 (veikia 24 vai.) 

•km., ant r , katv., pankt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Ka». (1-312) 738-4477; 
(708)246-0007; arba (703)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL 8UILDING 

8443 So . M U M Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. »5 »t. Tol. (70S) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šestd. 9 v r.-12 v.p.p 

3132 S. Kadžio Ava., Chicago 
(1-312) 7788388 arba (1-312) 488-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Kab. to l . (1-312) 888-8343; 
Ros. (1-312) 779-5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 8 8 W. 63rd 8t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; pankt 10-12; 1-6. 

K a b . t a i . f 1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L I G O S 

7 7 2 2 S . Kodz lo A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 8 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tol . (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 pagal susitarimą 

„KIŠENPINIGIAI" 
OLIMPIEČIAMS 

ALFAS ir Australijos lietuvių 
sporto klubai paskelbė piniginį 
vajų padėti į Barceloną vykstan
tiems Lietuvos olimpiečiams. 
Šio vajaus pinigai bus įteikti 
kiekvienam olimpiečiui sporti

ninkui Lietuvoje, atsisveiki
nimo su jais metu, kad būdami 
Ispanijoje jie bent kiek turėtų 
dolerių asmeniškiems reika
lams. Australijos lietuviai 
mielai šiam vajui aukoja kai 
sporto klubai lietuvių namuose 
ruošia pietus, rengia loterijas. 
ALFAS pirmininkas šią vasarą 
sąrą vyks į Lietuvą ir ten šiuos 
pinigus įteiks. 

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

ir hemoroidų gydymas 
3340 S. PutoaM Rood. 
Tai. (1-312) 533-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (703) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5327 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 8 . Kodzlo, Chicago. III. 
To l . (1-312) 325-2670 

1135 Dundoo Ava . , Elgln. IN. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Robertą Rd., Hickory HHIs. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol . (703) 508-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (703)852-4119 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus tred. Sėst 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2613 W. 71 at St. 

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

Palo* Vieton Center, 7152 W. 127tn S t 
Palos Hgts, III Ketv. vai. 3-6 v.v. 

Tol . (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. M a M į a H Ave., Sulte 324 Ir 
8835 S. Pulaekl Rd., CMcago, IL 
31 St. k Koon Ava., Justlce. IL 

Tai . (1-312) 333 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. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2 8 8 8 W. 83rd Street 

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

Kabineto t o l . (1-312) 778-2880. 
Roz. (708) 443-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Vaiandos pagal susitarimą 
Tol . (1-312) 535-7755 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. Mcemgott k Dr. Adoma 
VIDAUS I R PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave., Ortand Park 
708-348-8100 

10 W. Martin. NaporvMte 
708-335-8773 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 700-357-3383 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AK IŲ L IGOS 
Good Somarttan Medical Conter-

NapervtHe Cempua 
1020 K. O į d a n Ave. , Sulte 310, 

NapervtHe IL 60863 
T o l . 1 708-327-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol . (1-312) 538-3183 
Namų (708) 331-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8 7 4 5 Weot 83rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

( 



Mėlynosios planetos 

SARGYBOJE 
Kai pirmieji astronautai pa

galiau nugalėjo žemės traukos 
jėgą ir pakilo į erdves, išvydo 
visą Žemės gaublio apvalumą, 
beplūduriuojantį Visatos pla
tybėse. Su nuostaba ir susižavė
jimu jie daug kartų kalbėjo apie 
Mėlynosios Saulės sistemos 
planetos grožį. Žvelgiant iš 
tokių tolių, mūsų Žemė tikrai 
atrodo gražiai: nematyti užterš
tų vandenų, išdegintų miškų 
platybių, išknaisiotų kasyklų 
plotų, beieškant žemės turtų; 
nematyti skurdo, vargo ir alkio, 
k u r i s lydi daugelio mūsų 
planetos gyventojų kasdienybę. 
Sunku būtų šiandien atrasti bet 
ku r i ame žemyne vietelę, 
nepaliestą vienokios ar kitokios 
taršos, nereikalingą dėmesio ir 
apsaugos. 

Pasaulį galėtume skirstyti į 
išsivysčiusios ir atsilikusios pra
monės kraštus; į turtingąsias, 
pažangiąsias, modernios tech
nikos šalis ir beturčių apgy
ventus plotus, kur gyvenimas 
praleidžiamas juodžiausiame 
skurde be būtiniausių kasdieny
bės reikmenų, be higienos ar 
sveikatos apsaugos priemonių. 
Tarp turtingųjų ir chroniškųjų 
beturčių gyvenimo būdo skir
tumas yra milžiniškas, tačiau 
vienu dalyku turtingosios šalys 
miela i dalinasi su netur
tingomis: tai gamtos, o ypač oro, 
tarša. Užterštą orą kvėpuoja ne 
tik didmiesčių gyventojai, bet ir 
tolimiausių užkampių žmonės, 
kur su stipriomis oro srovėmis 
atplaukia sieros dvideginis, ant 
kurių laukų, miškų ir vandenų 
krinta vadinamojo „rūgštaus 
l ietaus" lašai. O pramonės 
gaminių ir tų gaminių pa
ruošimo išmetamos taršos, nai-
kindamos žemės stratosferoje 
esantį ozono sluoksnį, kelia odos 
vėžio, akių ligų ir kitokių ne
gerovių pavojų visai žmonijai. 

Apie gamtos apsaugos rei
kalingumą paskutinį dešimt
metį vis daugiau kalbama ir 
rašoma. Ne tik įvairios gamto
saugos draugijos (pvz., Ameriko
je ir kai kuriuose kituose kraš
tuose gerai žinoma „Green 
Peace" organizacija, Lietuvoje 
neseniai susikūrę Žalieji ir 
pan.), bet ir mokslininkai kas
kart griežčiau reikalauja gelbėti 
dar tai, ko nepraradome, nes 
visos žmonijos ir pačios mūsų 
planetos ateitis yra pavojuje. 
JAV prez. George Bush, prieš 
pradėdamas savo kadenciją, 
pasiskelbė būsiąs „Gamtosau
gos prezidentas", tačiau tas 
pažadas, kaip ir daugelis prieš-
r ink imin ių pažadų, buvo 
užmirštas, arba atidėtas neribo
tam laikui, vos įkėlus koją j 
Baltuosius rūmus. Jam ir ki
tiems valdžios viršūnių atsto
vams yra nesunku dangstytis 
teigimu „žmogus svarbesnis už 
gamtą", tarytum žmogus nepri
klausytų gamtos sąrangai. O 
tuo tarpu tebevyksta miškų eks
ploatacija, beieškant alyvos, už
teršiami Aliaskos tundrų plotai, 
nyksta reti augalai, gyviai ir 
paukščiai. Visa tai daroma pro
greso, geresnio gyvenimo vardu. 

Birželio 3 d. Brazilijoje, Rio de 
Janeiro mieste prasidėjo didysis, 
kuone viso pasaulio valdžios 
viršūnių ar jų atsotvų suvažia
vimas, globojamas Jungtinių 
Tautų. Suvažiavimo tikslas: 
mūsų planetos apsauga. Su-
važiavimas-konferencija vyks 
12 dienų, jame dalyvauja bent 
100 valstybių galvos ar jų atsto
vai, daugybė mokslininkų, ste
bėtojų ir korespondentų. Visa 
konferencija ir ta neįprastai 
didelė žmonių grūstis daro kiek 
karnavališką įspūdį, dėl to 
vargu joje įmanomas konkre
tesnis darbas. Panašaus pobū
džio konferencija įvyko prieš 

NESKRIAUSKIME 
LIETUVOS IR LIETUVIŲ 

maždaug 20 metų. Tuomet taip 
pat iškilmingai pasirašytos su
tartys, sudaryti planai, priimtos 
rezoliucijos, bet iš tikrųjų visa 
tai daugiausia liko tik popieriu
je. Nors industrializuotose šaly
se buvo šiek tiek suvaržytas 
beatodairiškas aplinkos žalo
jimas ir taikomos baudos to 
nesilaikantiems, bet pažanga 
šiuo atveju slenka sraigės 
žingsniu, o pavojus planetai 
auga šuoliais. Vienintel is 
galbūt teigiamas reiškinys yra 
eilinių žmonių susirūpinimas 
savo aplinka ir reikalavimas ką 
nors pozityvaus veikti, kad ta 
grėsmė sumažėtų. 

Kodėl ši konferencija sušauk
ta Brazilijoje, o ne kuriame ki
tame, prieinamesniame krašte? 
Teigiama, kad Brazilija yra 
tarytum visų šiuolaikinių ekolo-
gijos problemų skerspjūvis. Tai 
nejaorastai gausus žemės tur
tais 1 raštas; Brazilijoje taip pat 
rande mi didieji, Žemės klimato 
pastovumui gyvybiškai svarbūs, 
miškai, kurie be atodairos ker
tami, deginami, naikinami; 
krašte labai ryški socialinė ne
lygybė — didžiausia praraja tarp 
turtingųjų ir varguomenės 
gyvenimo būdo. Šalia to dar 
prisideda didžiulis gyventojų 
prieauglis, ypač neturtingosios 
visuomenės tarpe. 

Suvažiavimas buvo rek
lamuojamas kaip šio šimtmečio, 
o gal ir visos žmonijos istorijos, 
svarbiausias įvykis, tačiau 
skeptikai abejoja, kad iš visos 
tos retorikos ir pasirašytų su
tarčių būtų kokios apčiuopia
mos naudos. Nežiūrint būkš-
tavimų ir abejonių, tai, be abe
jo, yra didžiausias susibūrimas 
žmonių, susirūpinusių Mėlyno
sios planetos apsauga, jos atei
tim. ^lumatoma, kad iki konfe
rencijos pabaigos joje dalyvaus 
apie 4') tūkstančių atstovų. Sa
vaime suprantama, kad tokioje 
skirtingų kultūrų, tautų, rasių 
ir pažhirų minioje ką nors kon
kre taus pasiekti vargiai 
įmanoma. Tačiau pats faktas, 
kad konferencija vyksta, kad ji 
susilaukė tokio visuotinio pri-
tar i r io , atkreipia pasaulio 
dėmesį į problemas, susijusias 
su gamtos apsaugos reikalingu
mu ir svarba. 

Pirmosios konferencijos 
dienos praėjo nesibaigiančiose 
diskusijose ir kaltinimuose. 
Turingosios šalys kaltino neiš
sivysčiusius kraštus per didelio 
gyventojų prieauglio nekont
roliavimu; neturintingieji — 
vadinamieji Trečiojo pasaulio 
k. aštai — reikalavo šimtų bilijo
nų dolerių paramos, kad galėtų 
išvystyti savo pramonę ir 
pakelti gyventojų gerovę. Buvo 
tvirtinama, kad žmonėms reikia 
kaip nors gyventi, dėl to neat
sižvelgiama į gamtos apsaugą, 
resursai naudojami ten, kur jų 
reikia. 

JAV konferencijoje pastoviai 
atstovauja EPA (Gamtosaugos 
agentūros) administratorius 
VVilliam Reilly, tačiau jo darbas 
nelengvas, nes prez. George 
Bush ir Baltieji rūmai pradžioje 
griežtai priešinosi kai kuriems 
konferencijos siūlymams apsau
goti nykstančius augalus bei 
gyvius. Nors paskutinėmis 
dienomis priešiška JAV politika 
kiek sušvelnėjo, bet vienos tur
tingiausių (ir daugiausia taršos 
pagaminančių) pasaulio valsty
bių užsispyrimas kenkia darbo 
darnai ir kelia dar daugiau 
ginčų, juo labiau, kad JAV nesi
gaili kaltinimų kitiems kraš
tams dėl gamtosaugos nepaisy
mo. Prieš konferencijos pabaigą 
pats George Bush ruošiasi vykti 
į Rio. 

D. B. 

Įvyko stebuklas. 1990 m. kovo 
mėn. 11 d. Lietuva atstatė 
laisvę ir nepriklausomybę. Ją 

jau pripažino daugiau kaip 100 
valstybių visuose kontinen
tuose, visame pasaulyje. Pri-
pažinusiųjų tarpe yra ir Jung
tinės Amerikos Valstybės bei 
Sovietų Sąjunga, kuri bent šiuo 
metu jau neegzistuoja. 

Tai buvo sunkus ir ilgas kovos 
periodas, nuo pirmos Lietuvos 
okupacijos užtrukęs beveik 50 
metų. Per tą laikotarpį daug 
mūsų sesių ir brolių buvo iš
tremta į Sovietų vergiją Sibire, 
Urale, Kazachstane ir kituose 
kraštuose. Daugelio jų kaulai il
sisi šalčių sukaustytose taigose. 
Daug kraujo praliejo mūsų 
broliai partizanai. Visa tauta 
kantriai kentėjo po budelio 
letena. 

Per tą laiką išaugo bent dvi 
lietuvių kartos. Jie gyveno ir 

buvo auklėjami ateistinėje dva
sioje. Gyventi reikėjo, todėl 
dauguma prie sunkių gyvenimo 
sąlygų prisitaikė, tačiau giliai 
dvasioje išliko nuoširdūs lietu
viai. Kada dar Sovietai valdė 
mūsų kraštą, bet kada laisvės 
vilties žiburėlis švystelėjo 
padangėje, jų daugiau kaip 300 
tūkstančių susirinko Vingio 
parke ir, nepaisydami dar di
delių neaiškumų dėl Lietuvos 
atei t ies , galingai t raukė 
Lietuvos himną ar giesmę ,.Lie
tuviais esame mes gimę". O juk 
tada dar žiaurus priešas su di
džiule armija, tankais ir lėktu
vais tebeviešpatavo mūsų kraš
te. Jie jų nepabūgo. Vėliau jie 
sudarė kelių šimtų mylių 
grandinę, nusitęsusią per visus 
tris Baltijos kraštus. 

Kada mūsų parlamento rūmai 
buvo pavojuje, prezidento Vy
tauto Landsbergio kviečiami, 
tūkstančiai rinkosi prie jų. 
Nepabūgo jie ir tada, kada 
Sovietų tankai traiškė mūsų 
jaunuolių kūnus po savo vikš
rais. 
Mes, Amerikos lietuviai, ste

bėjome juos televizijoje, skai
tėme plačius aprašymus tiek 

tapome savimeiliais. Pradėjom 
spaudoje triukšmauti ne tik 
mūsų laikraštininkai, bet net ir 
oficialūs Lietuvos pareigūnai. 
Mat mes norime sėdėti ant 
dviejų kėdžių — Lietuvos ir 
Amerikos. Tas pilietybės klausi
mas dar daugiau paaštrėjo, 
kada buvo išaiškinta, kad, ne
būdami Lietuvos piliečiais, 
neturime teisės atgauti savo 
prarastą turtą — namus, ūkius, 
dvarus ir kt. 

Vaje, vaje, kokie mes vargšai 
ir dar didesni dvasios ubagai. 
Negi mes siekėme nepriklau
somos Lietuvos tik dėl to, kad 
atgautume savo prarastus 
dvarus, namus, ūkius ir kitą 
turtą? Mes patys ar mūsų 
vaikai norime atsiimti tuos 
namus ir ūkius, kuriuose jau be
veik 50 metų gyvena kiti. Pa
mąstykime, ką jie galvoja apie 
tokius mūsų pasikėsinimus. Jie 
ten gimė, užaugo ir savo vaikus 
išaugino. Gal viename name 
gyvena trys ar keturios šeimos, 
o mes norime tuos namus atsi
imti ir dabartinius gyventojus 
išvaryti. Arba norime, kad 
neturtinga Lietuva mums už 
juos užmokėtų. Kuo gi jie 
nusikalto, kad gyveno tokioje 
vergijoje? Ne jie iš mūsų tuos 
namus atėmė. Mes kalbame 
apie tarptautinę teisę, bet 
užmirštame teisingumą. Mes 
neturime kriškčioniškos meilės 
tiems savo broliams ir sesėms, 
kurie nešė daug sunkesnę dalį 
už mus. Taip, Amerikoje ir 
mums niekas veltui nedalino 
nei namų, nei turtų, bet mes 
gyvenome laisvėje, neblogiau
siai šiame galimybių krašte 
įsikūrėme ir nebuvome nuola
tinėje baimėje. Ar mes dabar 
norime tuos savo nelaimingus 
brolius nuskriaust? Gerai 
pagalvokime ir, parafrazuodami 
JAV prezidentą John Kennedy, 
sakykime: „Nežiūrėk, ką tau 
Lietuva duos, o geriau žiūrėk, 
ką tu jai galėtumei duoti". 

Juk pagaliau ne mes, Ameri
kos, Kanados ar kitų kraštų 
lietuvai, iškovojome Lietuvai 

neturi duonos kąsnio, prašytų 
savo pastogės Lietuvoje. Bet 
jiems kelias neužkirstas, nes jie 
nors ir šiandien gali grįžti į 
Lietuvą, gauti Lietuvos pilie
tybę ir ten savo turtą atsiimti. 
Gėda, gėda ir dar kartą gėda! 
Šiandien Lietuvos vyriausybė 
dar negali priimti visų tų, kurie 
Sibiro tremtyje gyvena. Ar jiem 
pagalba nėra reikalingesnė? Ar 
jie prieš mus, gyvenančius 
Amerikoje, neturi pirmenybės? 

Taipgi gerai žinokime, kad 
Damoklo kardas dar tebekaba 
virš Lietuvos padangės. Ir jis ki
bo a n t labai plono siūlo. 
Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose dar tebėra buvusi 
Sovietų kariuomenė. Ji pati dar 
turi daug pretenzijų. Nežinia, ar 
ji t ikrai yra pavaldi Rusijos 
respublikos prezidentui Boris 
Jelcinui. Pagaliau pačios Rusi
jos respublikos likimas dar nėra 
aiškus. Dar buvę Sovietų Są
jungos šalininkai, kurie pra
bangiai joje gyveno, kiekvienu 
momentu gali nuversti Rusijos 
dabartinę vyriausybę. Gali ją 
pakeisti, o kuriuo keliu pasuktų 
tada, niekas nežino. Taigi, nors 
Lietuva yra laisva ir nepri
klausoma, tačiau, kol dar sve
tima kariuomenė yra jos ribose, 
tol ji dar nėra saugi. Kas tokio
je padėtyje daugiau rizikuoja, ar 
mes, Amerikos lietuviai, kurie 
norime sėdėti ant dviejų kėdžių, 
ar mūsų broliai, gyveną Lietu
voje? 

Gražu buvo, kada, Lietuvai 
esant pavergtai, mes stengėmės 
padėti savo sesėms ir broliams, 
siųsdami jiems siuntinius ir 
keldami Lietuvos nepriklauso
mybės klausimą tarptautinėje 
arenoje, nes tada Lietuvos balso 
pasaulyje niekas negirdėjo. 

Paskutiniu laiku Lietuva lei
do ir plačiojo pasaulio lietu-

plačiau ją išgarsino negu bet 
kada. Džiaugsmo bangos užtvin
dė mūsų krūtines. Mes didžia-
vomės esą lietuviais. 

parkuose, jei jie nebūtų išdrįsę 
tarti tiesos žodžio pačiam Gor
bačiovui, jei jie būtų pabūgę 
tankų traiškomų vikšrų, jei jie 

ypač perdėtai buvo sutiktas 
pilietybės suteikimo ar nesu
teikimo klausimas, mums, 

klausomos Lietuvos. 
Galima būtų suprasti, jei tik 

tie mūsiškiai, kurie yra tikri 

viams balsuoti referendumuose 
Lietuvos prezidento ir buvusios 
Sovietų kariuomenės iš Lietu
vos išvedimo klausimais ir 
įgaliojo Lietuvių Bendruomenę 
sudaryti rinkimų komisijas. 
Džiugu, kad jie suteikė mums 
tokią didelę garbę, bet ar mums 
tiko dalyvauti šių klausimų 
sprendimuose, nežinant visų 
vietos gyvenimo sąlygų. Abejo
ju. Ar jiems geriau rinkti pre
zidentą dabar, ar priėmus naują 
konstituciją, mums sunku nu
spręsti, stebint iš šalies. Ka
riuomenės išvedimo klausimas 
jau daug aiškesnis. Mums tik 
svarbu, kad visi kovotų už 
išlaikymą laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos, o į detales 
nesikiškime. Tesprendžia tai 
Lietuvoje gyveną lietuviai. 
Kokia bus Lietuva, nuspręs jie, 
o ne mes. Būkime atsargūs su 
savo patarimais, nes mes esame 
nuo Lietuvos gyvenimo ati
trūkę, mes nežinome jų visų 
problemų, todėl nedarykime tik 
tokių sprendimų, kurie mums 
patinka, bet gal dabartiniam 
Lietuvos gyvenime yra visai 
nerealūs. Palaikykime glaudų 
ryšį su tėvyne. 

Pagaliau visai neaišku, kokią 
teisę mes turime turėti dvi pilie
tybes, jei tam ir neprieštarautų 
Amerikos įstatymai. O jei 
norime būti Lietuvos piliečiais, 
tad eikime ir dirbkime su visa 
tauta, kad Lietuva atsistotų ant 
tvirtų kojų, kad ten būtų įves
ta viena ar kita valdymosi for
ma. Lietuvoje gyveną lietuviai 
iškovojo Lietuvai laisvę u- nepri
klausomybę, bet ne mes, Ameri
kos, Kanados ar kitų kraštų 
lietuviai. Mes gal tik padėjome, 
todėl padėkime ir toliau. Jei 
mes bent šiandien galime susi
laikyti nuo reikalavimų 
grąžinti mūsų prarastą turtą, o 

norime tik padėti, tam durys 
yra plačiai pravertos. Padėkime 
besikuriantiems ūkininkams 
įsigyti traktorius ir kitus reika-
lingus ūkiams apdirbti 
padargus. Jie su dėkingumu tai 
priims. Jei nenorime savo 
pinigų aukoti visiems lietu
viams, padėkime savo artimie
siems, draugams ir gerai pažįs
tamiems. Pagaliau galima ir in
vestuoti savo kapitalą per tuos 
pačius asmenis. 

Pagaliau ar mes pagalvojame, 
kad, norėdami dvigubos pilie
tybės, galime iššaukti vilką iš 
miško. Juk Lietuvoje dabar 
gyvena daug rusų, lenkų, 
vokiečių ir kitų, kurie pagal 
mūsų norimą tarptautinę teisę 
irgi galės reikalauti dvigubos 
pilietybės. Daug tokių yra, 
kurie dabar gyvena kituose 
kraštuose, bet paliko savo tur
tą Lietuvoje, tai tada ir jiems 
Lietuva turės atsilyginti. 

Tad būtų patartina dabar 
truputį nurimti, netriukšmau
ti dėl Lietuvos pilietybės 
gavimo ir dėl turtų atgavimo. 
Leiskime Lietuvai ir joje gyve
nantiems lietuviams atsistoti 
ant kojų ir sustiprėti. Padėkime 
jiems buvusią Sovietų ka
riuomenę iš Pabaltijo galimai 
greičiau be kraujo praliejimo iš
prašyti. Kol dar virš Lietuvos ir 
joje gyvenančių lietuvių kybo 
Damoklo kardas, nesunkinkime 
jų padėties. Užtenkamai jie turi 
savo vargų. Nepadidinkime jų 
mes, svetur gyveną lietuviai. 

Mums didžiausias atpildas 
bus tada, kada Lietuva taps 
tikrai laisva ir nepriklausoma, 
kada maskolių batai nemindžios 
jos šventos žemelės, kada ten 
atgis gerovė, kada Lietuva atsi
gaus ekonomiškai ir sužydės. 

Vytautas Kutkus 

lietuviškoje, tiek ir angliškoje laisvę ir nepriklausomybę. Jei 
spaudoje. Lietuvos vardas jie nebūtų buvę vieningi, jei jie 
skambėjo visame pasaulyje, nebūtų susirinkę Vingių 

Tiesa, mus neramina šiandien nebūtų pastatę barikadų ir savo 
vykstą ginčai bei nesutarimai kūnų apie Lietuvos parlamento 
vyriausybėje ir parlamente. Bet rūmus, mes neturėtume nepri-

Amerikos lietuviams. Mes vargšai ir neturi iš ko gyventi, Gražioji Lietuva — Šešupės vingis 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
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je, kurioje stovėjo senoji rotušė. Ji buvo gotinė su 
aukštu renesansinės formos bokštu. Pastatas buvęs 
dviejų aukštų, mūrinis. Jame tuomet veikė teismas, 
burmistro įstaiga, archyvai, ginklų sandėliai ir 
kalėjimas, kuris buvo įrengtas rūsyje (Vyrams ir mo
terims patalpos buvo atskiros). Kriminaliniai kaliniai, 
kad jie nepabėgtų, būdavo geležinėmis grandinėmis 
surakinti. Bausmės būdavo atliekamos rūsyje ar prie 
gėdos stulpo, kuris stovėjęs prie vartų, vadinamo 
„Pilotu". Bausmes atlikdavo budelis. Netoli „Piloto" 
stovėjo dar kartuvės. 

Senoji rotuše daug kartų nukentėjo nuo gaisrų. Po 

Aš tau duosiu riešutų, kad 
nelįstum prie kitų. 

Žemaitiškas posakis 

_̂ 

Vedybos — kaip mirtis, tik 
nedaugelis tėra jos užklumpami 

N. Tommaseo 
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Reprezentacinėje salėje buvo pastatyta scena, pa-
sienuose ložės ir viduryje sustatytos kėdės publikai. 
Buvo įrengta ložė ir gubernatoriui. Darant į tą ložę 
įėjimą, buvo išgriauta vaito salėje viena kolona ir dvi 
kolonos reprezentacijos salėje. Taip pat buvo padaryta gaisrųjį buvo atstatoma, remontuojama. Ypatingai 
ir kitų pakeitimų, neaplenkiant ir išorės. nukentėdavo jos bokštas, turėjęs 138 pėdas aukščio: 97 

Teatras rotušėje veikė apie 80 m. 1924 m. buvo pėdos buvo mūrinė ir 41 pėda medinė dalis. Po gaisro, 
uždarytas ir pats pastatas, vadovaujant arch. S. kuris kilęs 18 šimt. prie Subačiaus vartų, visai sude-
Narembskiui, buvo restauruotas ir daugiau pritaiky- gė bokšto medinė dalis su laikrodžiu ir labai nukentėjo 
tas meno rūmams ar muziejui. Per restauravimą buvo' pats pastatas. Rotušė su bokštu buvo atstatyta pagal 
atlikta daug darbų: užkonservuoti rūsiai, įrengti įjuos arch. J. K. Gliaulico projektą. Bokštas buvo atstatytas 
laiptai, prie centrinio fasado įrengti granito laiptai, at- visas mūrinis. Jo viršutiniai trys tarpsniai buvo 
statytos salėse kolonos, kurios buvo nugriautos aštuonkampiai. Virš pirmo tarpsnio buvo įmontuotas 
įrengiant gubernatoriui ložę bei atlikti kiti darbai, laikrodis, viršutiniame varpas ir virš stogo, dengto 
1939 m. prasidėjęs karas — darbai sustojo. Jie buvo at- vario skarda, vyties išvaizdos, vėtrungė. Išorinė gale-
naujinti, kai Lietuvai atiteko Vilnius. Darbams rija, kaip buvo sename bokšte, nebuvo įrengta, iš kurios 
vadovavo arch. V. Landsbergis-Žemkalnis. Jis vado- švenčių metu grodavo miesto orkestras ar pasamdy-
vavosi ankstyvesnių projektu, tik buvo atsisakyta res- tos bažnytinės kapelos. 
tauruoti freskus, Sledinskio alegorinius paveikslus, Bet atstatytas bokštas neilgai stovėjo Jo pamatai 
kurie turėjo puošti centrinio įėjimo lubas, dviejų laip buvo silpni — tik šešios pėdos gylio. Iš pradžių jis pasvi-
tų skulptūras ir ornamentuotų grindų. Darbas galu- ro į Vokiečių gatvės pusę. Dar jį stengėsi gelbėti, bet 
tinai buvo užbaigtas 1940 m. Mokytojo A. Kristulio pa- nepavyko. 1781 m. balandžio mėn. 19 d. visai sugriu-
stangomis ir rūpesčiu buvusioje rotušėje buvo įkurtas vo. Atstatyti naują bokštą brangiai kainavo. Miesto 
Vilniaus miesto muziejus, o kitais metais, jau rusų savivaldybė nutarė visai nugriauti seną rotušę ir jos 
bolševikų okupacijos metu, paverstas į dailės muziejų, vietoje pastatyti naują, su kuria skaitytoją jau 
kuris tebeveikia net iki šių dienų. supažindinau. 

Dabartinės rotušės pastatas pastatytas toje vieto- Kairėje Rotušės pusėje, einant į Aušros Vartų 

koplyčios pusę, stovi didinga Sv. Kazimiero bažnyčia, 
pastatyta 17 šimt. baroko stiliaus. Tai buvo pirmoji 
bažnyčia senamiestyje pastatyta baroko stiliumi. Jos 
statyba rūpinosi Vilniaus jėzuitai ir' užėmęs miestą 
Zigmantas Vaza, Švedijos karaliaus Jono IH ir Zigman
to Senojo dukters sūnus, Brėslavos ir Blocko vyskupai, 
Leonas Sapiega ir kiti didikai. Statyba pradėta 1604 
m. gegužės mėn. 12 d. Šv. Kazimiero kanonizacijos 
šventės metu, pašventinus kertinį akmenį. Kertinio 
akmens pašventinimo iškilmės tęsėsi net 3 dienas. 
Visose bažnyčiose vyko pamaldos, buvo daromi vai
dinimai ir ruošiamos procesijos Vilniaus gatvėse. 

Šv. Kazimiero bažnyčią pastatė per 5 metus. Galu
tinai buvo užbaigta 1609 m. Prie jos buvo pastatytas 
ir vienuolynas. Ji buvo svarbiausioji jėzuitų bažnyčia 
Vilniuje. 

Kaip kitos Vilniaus bažnyčios, taip ir Šv. Kazimiero 
bažnyčia nukentėjo nuo gaisrų: 1610 m., vos tik pra
ėjus vieneriems metams po jos pastatymo, 1655 ir 1749 
m. Po visų gaisrųjį buvo atnaujinta. Uždarius jėzuitų 
ordiną, bažnyčią perėmė emeritai kunigai. Vėliau ji 
buvo paversta parapine. 1794 m. sukilimo metu Jokū
bas Jasinskas joje "laikė per 1000-ruaų kareivių. 1812 
m., kai Lietuvą okupavo prancūzai, joje buvo įrengtas 
sandėlis, kuriame buvo laikomi karo reikmenys, o po 
1831 m. sukilimo rusų valdžia ją paėmė ir atidavė 
stačiatikiams, kurie įrengė soborą (katedrą), pava
dindami Šv. Mikalojaus vardu. Stačiatikiai ją naudojo 
ligi 1915 m. Vokiečiai, kai užėmė per I pasaulinį karą 
Vilnių, pavertė ją karių protestantų įgulos bažnyčia. 
1917 m. joje meldėsi Vokietijos kaizeris su savo palyda, 
kai jis buvo Vilniuje. 1918 m. bažnyčia buvo sugrąžinta 
katalikams, o 1922 m. perduota lenkų jėzuitams. 

(Bus daugiau) 
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toii^ieai! 
PREZ. BUSHAS -

„LIETUVA PAVYZDYS" 

Gegužės 21 Clevelande lankė
si prez. G. Bush rinkiminiais bei 
va l s t yb in i a i s r e ika l a i s . J i s 
t rumpai — vos 40 minučių susi
t iko ir su įvairių t au tyb ių 
atstovais (spaudos pranešimais 
su 1600) ukrainiečių Šv. Juo
zapato katedros auditorijoje Par
moję, kuri laikoma geografiniu 
Clevelando metropolijos centru. 
Šia proga buvo atšvęsta ir 
„Laisvės diena 1992" ir pre
zidentas apdovanotas Laisvės 
medaliu, įsteigtu pagerbti asme
nims, kovojantiems už laisvę ir 
laisvą tautų apsisprendimą. Su
sitikime, kurį koordinavo Ohio 
gubernator ius G. Voinovich, 
dalyvavo kabineto nariai , savi
valdybių atstovai. 

Stebėdamas daugybę plakatų, 
s k e l b i a n č i ų l a i svės v e r t ę , 
prezidentas pabrėžė, kad kiek 
laisvė yra brangi, rodo ir Lie
tuvos pavyzdys, Lietuvos prezi
dento Landsbergio ištverminga 
kova, net ir tuo metu, kai 
daugelis netikėjo, kad Lietuvos 
ta ikūs ėjimai atsilaikys prieš so
vietų t ankus . 

Savo t rumpame žodyje prezi
dentas net tris ka r tus minėjo 
prez. Landsbergį ir Lietuvą. 
Apgailestavo, kad Serbija-Ju-
goslavija grasina Kroatijos-Bos-
nijos nepriklausomybei. Lietuva 
šiuo atžvilgiu yra pavyzdys kaip 
pasiekti nepriklausomybę tai 
kingu būdu. Prezidentas kalbėjo 
apie ekonominę pagalbą Pabal
tijo kraš tams bei respublikoms, 
buvusioms Sovietų Sąjungos su
dėtyje. 

Iš lietuvių, kaip oficialūs šio 
susitikimo alstovai, buvo prez. 
Bushui p e r r i n k t i komi t e to 
nariai : Ohio valstijos komiteto 
pirm. Gražina Kudukienė, Cle
v e l a n d o l i e t u v i ų k o m i t e t o 
ko-pirmininkai Dana Cipkienė, 
dr. Viktoras Stankus ir vice-
pirm. dr. Algis Skrinska. 

Garbės svečių scenoje lietu
viams atstovavo tautiniais dra
bužiais pasipuošusios Aleksan
dra Kudukytė, Ina Šilgalytė. 
Krist ina Juozapaitytė ir Juoza-
pait ienė. 

Dr. V. S tankus prezidento 
garbės palydai: gub. Voinovich, 
buv. Clevelando merui Perk, 
sekretoriams Kemp, Drewinski 
įteikė prašymą sustiprinti eko
nominę pagalbą komunistinės 
sistemos sunaikintam Lietuvos 
ūkiui . 

Ateityje ir Lietuva galėtų būti 
ekonominio bendradarbiavimo 

vert inga pa r tne rė . Tokiu džiu
ginančiu ženklu galima laikyti, 
kaip tik tuo metu, kai preziden
t a s čia l ankės i , vyks tanč ią 
t a rp tau t inę parodą I-X tarptau
t in iame parodų centre , kur be 
400 JAV gamyklų, daugiausiai 
iš Ohio, dalyvavo Korėja ir Lie
tuva. Tai buvo pirmoji laisvosios 
Lietuvos paroda po daugiau 
ka ip pusės šimtmečio. Litexpo 
r ū m a i Vilniuje išstatė čia 18 
gamyklų produktus , o rugsėjo 
12-19 dienomis JAV firmos Vil
niuje r e n g i a savo g a m i n i ų 
parodą. Lie tuva įjungiama į 
tarptautinį prekybos ir gamybos 
biznį. 

Dr. V. St./V.R. 

Laiškas 
D Ė L PREMIJŲ 

„ D r a u g o " b i r že l io 2 d. 
numeryje buvo išspausdintas 
la iškas „Nemėtyk i te pinigų be 
re ika lo" . J a m e labai teisingai 
i škel iama mintis , kad re ik ia 
k iek gal in t šelpti Lietuvos var
guolius, padėt i Lietuvai. Ta i 
š v e n t a t e i s y b ė , ku r i ą v i s i 
t u r ime a tmin t i . Tačiau mes 
ne tu r ime užmiršt i tų žmonių, 
k u r i e iše ivi joje d i rba dė l 
Lietuvos. ' 

Visame pasaulyje duodamos 
premijos už laimėjimus mokslo, 
kul tūros , meno, l i teratūros ir 
kitose sr i tyse ir niekas prieš tai 
nekalba. Autorius, neliesdamas 
kitų premijų, kalba prieš premi
j a s pasižymėjusiam vyrui ir mo
ter iai išeivijoje. 

Šios premijos duodamos už 
pasižymėjimą ugdant krikščio
nybės idealus mūsų tautoje. Iš 
moterų j a s gavo a.a. J. Dauž-
vardienė, general inė konsule, 
ypa t inga i daug nusipelniusi 
visokiuose Lietuvos reikaluose, 
u g d y d a m a k r i k š č i o n i š k o s 
meilės idealus . Tą premiją yra 
gavusi Sibiro kankinė Nijolė Sa-
dūnai tė , t a preija apdovanota 
n e p a p r a s t a i d a u g L ie tuvos 
re ika lams dirbanti Europoje A. 
Grinienė. Kaip labiausiai pasi
žymėjęs krikščionybės idealų 
ugdyme mūsų tautoje premiją 
šiemet gavo visuomenininkas J. 
Polikai t is . J i s , į t r aukdamas ir 
visą savo šeimą, daug dirba 
Lietuvos re ikalams, daug kar tų 
keliauja į Lietuvą ir ten padeda 
j aun imui ir k i t iems. 

Padėkime Lietuvos žmonėms, 
bet įver t inkime ir tuos, kurie 
išeivijoje ir visoje tautoje krikš
čioniškos meilės dvasią ugdo, or-
ganizudami pagalbą Lietuvai. 

J u o z a s P r u n s k i s 

Vartai į Lietuvos pavilijoną. 

LIETUVOS LANGAS Į 
PASAULINĘ RINKĄ 

VACYS ROCIŪNAS 

(Tęsinys) 
„Li thuania S e m i n a r " 

Gegužės 19 d., antradienio 
ry t ą , su reng ta s specialus 
seminaras, pavadintas „Lithu
an i a Seminar", Lietuvos eko
nominėms perspektyvoms na
grinėti . Tai buvo pirmasis šios 
bendrosios parodos seminaras. 
Pe r visas tr is dienas buvo eilė 
seminarų, konferencijų, kuriose 
dalyvavo eilė žinorrTųpt amonės 
ir bendrai ekonomikos žinovų. 
Visos temos, liestos pokalbiuo
se, apibūdintos kaip „žvilgsnis 
kur iant ateitį". *•. 

Lietuvos seminarą atidarant, 
ka lbė jo . Gai l ius Dr*ugelis , 
Lietuvos ambasadoriaus Wa-
shingtone specialus asistentas 
komercijai ir ekonomikai, apie 
galimybes įsijungti į tarptau
t in io ūkio vystymąsi, Antanas 
Rygelis , LB Kanadoje eko
nominės komisijos pirm,, kaip 
konkreč ia i suda ry t i pirki
mo-pardavimo kontaktus. Apie 
finansų politiką ir bankų patar
navimus kalbėjo Detroito Ma-
nufacturer's Banko viceprez. 
Blair Honchens Miller, apie 
laisvosios prekybos zonas Roy 
Knapp; paliesta ir JAV valdžios 
programos ir parama naujai 
atsikūrusioms valstybėms. Ap
valaus stalo diskusijoms vado
vavo Rimantas Aukštuolis, 
Bank One, tarptautinio depar
tamento viceprezidentas. Jis 
buvo ir vertėjas angliškai ne
mokantiems firmų atstovams. 

Lietuvos pav i l jonas 

Prie milžiniško I-X parodų 
r ū m ų įėjimo tarp kitų vėliavų 
plevėsavo ir Lietuvos.trispalvė, 
Lietuvos gaminiai buvo išsta
ty t i The Baltic Pavilion — 
Lithuanian. Jam vieta buvo 

skirta prieš Korėjos paviljoną. 
Didžiulė Lietuvos trispalvė virš 
paviljono užrašo kvietė lanky
tojus. Parodą at idarant , buvo 
p r i s t a ty t i užsienio svečia i : 
Lietuvos Aloyzas Tarvydas ir 
Korėjos Gi Kim. Per t r is dienas 
lankytojai turėjo progos apžiū
rėti eksponatus. Skaičiuojama, 
kad apie 10,0OQ,galėjo pamatyti 
Lietuvos p ramonės k u k l i ą 
ekspoziciją. Besidomi ameri
kiečiai ir korėjiečiai preky
bininkai mezgė kontaktus atei
t ies p rekybinėms t r a n s a k 
cijoms. Pradžia padaryta, at
veriant vartus į pasaulinę eko
nomikos rinką. 

L ie tuv ia i parodą g a u s i a i 
lankė. Pensininkų klubas net 
pasamdė autobusą nevairuojan
tiems asmenims veltui nuvykti 
j šią parodą. 

Vakare, po lankymo valandų 
uždarius parodą, I-X centro 
vadovybė s u r e n g ė pu ikų 
priėmimą parodų rengėjams ir 
kviestiems svečiams. Vaišių 
metu Grandinėlę, vadovaujama 
Renės Motiejūhaitės-Booth ir 
grojant muz. Ritai Kliorienei 
vargonėliais, pašoko ketur is 
taut inius šokius,, vėliau ir daly
vius įjungiant, ir r a te l ius . 
Pranešinėjo Ingrida Bublienė. 

O trečiadienid vakre priėmi
mą surengė korėjiečių dele
gacija su puikia vakar iene, 
parodė filmą apie Korėją, jos 
gyventojus bei pramonę ir kvie
tė atsilankyti į t a rp t au t inę 
parodą, įvykstančią Seoul mies
te 1994 metais. 

Pažint i ir su s ipaž in t i 

TV 5-jo kanalo korespondentė Liz Claman kalbasi su Gražina Kudukienc -JAV prezidento G Bush 
Clevelande lankymosi metu. Fone — Šv. Juozapato katedra 

Nuotr dr. V. Stankaus 

Clevelando lietuviai moka pri
imti svečius. Tai pakartot inai 
yra skelbę Lietuvos ansambliai, 
muzikaliniai vienetai bei atskiri 
menininkai. Tokio nuoširdaus 
priėmimo netrūko ir pramonės-
prekybos astovams. 

Uždarius parodą, ketvirta
dienio vakare visi atstovai buvo 
pakviest i i Dievo Mot inos 
parapijos svetainę. Jų jau laukė 
t u r t i n g a s ma i s to b u f e t a s , 
kavu tė , gėrimai. Šio susi-
tikimo-atsisveikinimo inicia
tyva kilo iš kleb. kun. G. Ki-
jausko ir specialiai suorganizuo
to Moterų komiteto. Vaišės pra
dėtos malda ir Lietuva brangi. 
Klebonas, pasveikinęs svečius, 
visiems įteikė leidinių apie pa
rapiją ir po dėžutę parapijos 
išleistų atviručių. A. Tarvydas 
dėkojo visiems už talką ir 
paramą, ypatingai Ingridai , 
kurios ,,dėka mes čia esam". 
Tai esanti pirrjioji tokio pobū
džio išvyka Amerikon. Padaryta 
gera pradžia, gauta viltingų 

• \ pasiūlymų, užmegzti kontaktai. 
Pilnutėle svetainė vaišinosi, 

skambėjo dainos. Vėl iau į 
dainavimą įsijtmgė ir parapijos 
choras, baigės savo savait inę 
repeticiją su muz. Rita Klio-

V. Rociūno nuotr. 

riene ir akordeonu. Turt ingas 
bufetas vėliau buvo papildytas 
iš parodos atgabentais ekspona
tais: sūriu, skilandžiu, dešromis 
ir ki tais mais to produktais. 
Parodos rengėjai apgailestavo, 
kad savo klevelandiečių nega
lėjo pavaišinti Lietuvos vynu, 
šampanu ir k i ta is alkoholiniais 
gėrimais, nes Amerikos mui
tinė, laiku nepadariusi reika
laujamos analizės, neleido pro
duktų leisti į apyvartą. Tai buvo 
pada ry t a t i k t a i ke l ioms 
dienoms po parodos uždarymo. 
P r ipaž in ta a u k š č i a u s i o s 
kokybės. 

Penktadienio rytą Lietuvos 
delegacija buvo pakviesta į 
vykstančią World Trade Asso-
ciation konferenciją Clevelando 
City Tower, k u r ją pasveikino 
konferencijos pirm. Goodrich 
kompanijos prezidentas. Daly
vavo tūks tan t i s delegatų. 

Misija a t l ik ta . Delegacija, 
išskyrus vieną, kuris išskrido į 
Torontą užbaigti derybų, i r 
kitą, nuvažiavusį į Dainavą, į 
skautų stovyklą, grįžo Lietuvon 
laimingai. 

Ir ši Lietuvos gaminių paroda 
yra akivaizdus pavyzdys, kaip 
reikalingas išeivijos ir Lietuvos 
kooperavimas. Tokia, pirmoji po 
penkiasdešimt metų, paroda 
įvyko Clevelande. Tokių parodų 
laukia ir kiti Amerikos miestai. 
Lietuvos gerovei reikia inicia
tyvos, darbo ir aukos. 

Paklausus Ingridą Bublienę, 
šio pirmojo didžiulio ir, saky
čiau, rizikingo užsimojimo ini
ciatorę, kaip ji jau įvykusį fak
tą vertina, sakė , kad „išėjome 
pradžios mokyklą", susipažino
me su visais sunkumais tokias 
ekspozicijas rengiant , supažin
dindami amerikiečius su Lietu
vos produktais, išgirdom jų 
nuomonę apie produktų kokybę, 
gauta sugestijų steigti įmonių 
Lietuvoje, duoti ten žmonėms 
darbo, veržtis į pasaulinę rinką. 
Tikrieji šios parodos ir kontaktų 
rezultatai bus apčiuopiami, ka i 
bus užbaigti kontraktai . Tokie 
procesai neįvyksta valandomis. 
Ingrida šį mėnesį, birželio 11d . 
vėl vyksta Lietuvon tęsti darbą 
pradėtą čia, Amerikoje. Pirmieji 
ledai pralaužti . Ekonominis 
tiltas per Atlantą pradėtas sta
tyti. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 425-7161 

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. 

NEAR MILVVAUKEE & AUSTIN (600 W.) 
BRICK RANCH 

2 bdrm., 2 baths, C/A, Fenced yd.. garage. 
IN-LAVVAPT. $136,900. ($10,000 dovvn) 

(708) 382-4519 

Ontui£ 21 
KMIECIK REAITOHS 
7922 S. Pulaski U. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Vilniuje parduodamas 2 kamb. 
b t . , auto., priekaba ir sodas su 
n a m u bei garažas. Kreiptis: te l . 
( N e w York ) 718-837-9386. 

MISCELLANEOUS A 

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

Į j Į 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3 2 0 8 V i West 95th Strst 
Te l . — (708) 424-8654 

(312 ) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą DitDu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NERINGA Restoranas 
2632 W. 71 ffc, Chicago. IL 60629 

tel. 312-476-9026 
turi naujus savininkus. 

Mes kviečiame jus atsilankyti ir para
gaut mūsų gaminamus geriausius Mar-
quette Parke lietuviškus bei amerikie
tiškus valgius. Marquette Pk apylinkėje 
pristatome į namus be mokesžio 
Siūlome savaitinius kuponus už pasto
vią kainą. 

REAL ESTATE 

yB 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 S. Kedzla Ava.. 

Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrubiane 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Parduodamas „mobile h o m e " 
Arrovv Ridge Estate, 11701 S. 
Ridgeland sklypas 66, nauja sekci
ja, VVorth | L 60482 Atviras apžiū
rėjimui šeštd. birželio 13 ir 
sekmd. birželio 14 nuo 12 iki 5 v. 
p.p. Skambint : A. P e t r u l i s 
708-448-1089 

FOR RENT 

FOR R E N T 
Union Pier , M l 2 bed rm . c o t t a g e 
11/2 bl. f rom the lake. 

Ca l l 6 1 6 - 7 5 6 - 9 2 1 7 

HELP WANTED 

R e i k a l i n g a s v i e n a s d a r b i 
ninkas, „ p a r t i m e " . Tur i š iek t iek 

mokėti angl iškai; $30 į d ieną. 
Skambint i : 3 1 2 - 7 6 7 - 2 4 0 1 

Rlchard H a n u s , a d v . 
Imigracijos (statymų ž i n o v a s 

Pirma konsultaci ja — ve l tu i 
205 W. Randolph, Sutte 2 1 0 0 

Ch lcago , II 6 0 6 0 6 
T e l . 3 1 2 - 4 6 4 - 2 3 8 0 

UTHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
anglu kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuviu imigrantu 
Amerikoje etninę identif ikacija 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuviu istorijos moksluose, 
svarstant lietuviu tautines sąmo
nės vystymosi eigą. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuviu imigracijos vaidmuo, ke
liant nepriklausomą Lietuvos 
valstybe. 

Knyga irišta minkštais v i r 
šeliais. 246 psl.. papildyta i s to r i 
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valst i jos 
mokesčio Užsakymus siust i : 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd SL 
Chicago. IL 60629 

Europos Lietuvių studijų sa
vaitėje, kuri bus rugpjūčio 16-23 
Tiroly, Austrijoj, paskaitas skai
tys: Aukščiausiosios tarybos 
pirmininko pavadotojas Kazi
mieras Mot ieka , m in i s t r a s 
Darius Kuolys, ministras Algir
das Nasvytis, ambasadorius 
Vaidotas Antanai t i s , deputatė 
Laima Andrikienė, prof. Alfred 
Bammesburger, dr. Kajetonas 
Čeginskas, dr. Kęstutis Girnius, 
lektorius Vincas Natkevičius, 
kompoz i to r ius R iča rdas 
Kabelis. 

Moderatoriai: dr. Jonas Nor-
kaitis, dr. Alfonsas Kušlys, dr. 
Kęstutis Girnius, dr. Kęstutis 
Ivinskis. 

Meninę dalį at l iks solistė 
Laima Stepaitienė ir aktorė 
Dalila Mackialienė. 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

UIC The Umvarsity o* IHmos 
at Chicago 

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English 
(intensyvus Anglu Kalbos Kursai) 

• keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
• mažos grupes su profesionalais ESL dėstytojais 
• dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis 

vaizdinėmis priemonėmis 
• patarimai immigraciios reikalais; 1-20 vizos 

studentams 
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus 

užskaitomi nimoiaus Universiteto 
• papildomi kursai TOEFL Paruošimas Kalbos 

Įgūdžiai Pažengusiems 

Del platesnes informaaios. kreipkitės į: 

The Unrversity of Illinois at Chicago 
The Tutorium m Intensive English (M/C 324) 
Box 4348. Chicago IL 60680 USA 
(312) 996-8098/0r Boca 

Deja universitetas negali duoti finansines 
paramos 



Be to, vienas iš pirmųjų 
rūpesčių — patalpų apšildymas. 
Kuras labai brangus. Jei t i k 
a p s i r i b o t u m e gyvenamųjų 
patalpų apši^ymu, negalėtume 
šaltose patalpose užsiimti jokia 
veikla. 

į s i k u r t i Pažaislyje p i rmą 
kartą padėjo daugelio geradarių 
parama. Tad ir dabar pasiti
kime globojančia Apvaizdos ran
ka, kuri š iuo sunkiu Tėvynei 
metu su ras ' nuoširdžių, gera 
linkinčių tautiečių, kad Lietuva 
prisikeltų dvasios tyrumui. 

Brangūs tautiečiai ir visi 
geros valios žmonės, jeigtu tu

rite galimybių, labai prašome 
paremti mūsų pastangas. Mūsų 
dvi seselės Ramutė Budvytytė ir 
Alma Kraptavičiūtė y r a atvy
kusios į Chicagą pas Šv. Kazi
miero seseris. Maloniai pra
šome, atsiliepti šiuo adresu: 
PAŽAISLIS FUND 
c/o Sisters of St. Casimir 
2601 W. Marąuette Road 
Chicago, Illinois 60629-1984 
Tel.: 312-776-1324 

Seselė J o n ė , 
Generalė Vyresnioji 

Lietuvos šv. Kazimiero 
seserys 

DRAUGAS, penktadienis , 1992 m. birželio mėn. 12 d. 

Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas. Prieškarinė nuotrauka 

ŽVILGSNIS, GRĮŽTANT 
Į PAŽAISLĮ 

Šv. Kazimiero Seserų Kongre-, ,Sekdamos Kristaus pavyz
džiu, visur ir visada tur ime 
rodyti meilę. O pirmoje eilėje 
t u r i m e mylėti vaikus, paskui 
vargšus, ligonius, apleistus ir 
net priešus. Reikia mylėti ir ki
t a s t a u t a s , bet ypač tur ime my
lėti vieni k i tus" . (Motina Mari
ja Kaupai tė) . 

Sovietinė valdžia 1940 m. už
darė visas Lietuvos vienuolijų 
pr iž iūr imas auklėjimo įstaigas, 
bet darbas nesustojo. Buvo dir
b a m a slaptai . Tais sunkiais 
priespaudos metais visos se
serys, stiprinamos Dievo malo
nės, gelbėjo sielas nuo ateistinio 
melo, vaikučius ir jaunimą — 
nuo bedievybės. 

Seserys kazimierietės, da r 
s k a t i n a m o s savo įs teigėjos 
Motinos Marijos dvasios ir 
tu rėdamos savo kongregacijos 
pagrindinį auklėjamąjį tikslą, 
jungėsi į šį darbą. Negalėdamos 
dirbti švietimo įstaigose, seselės 
dirbo ligoninėse, sanatorijose, 
kūdikių namuose, kad galėtų 
i n d i v i d u a l i a i j i ems padė t i , 
guosdamos ir stiprindamos kan
čių ir vargo prislėgtuosius. 
Daugelis po darbo savo lais
va la ik ius bei savaitgalius pra
leisdavo mo<ydamos vaikus ir 
jaunimą pažinti ir mylėti Dievą. 
Ryžt ingasis j aun imas , kur i s 
sugebėjo pakelti sovietinėse 
mokyklose pažeminimus ir at
sispirti prievartai , uoliai da
lyvaudavo šv. Mišiose bei ado
racijos valandėlėse prieš Švč. 
Sakramentą, o vasaros atostogų 
metu slaptai rinkdavos rekolek 
cijoms. Seserys organizuodavo 
jaunimo chorelius, ruošė vadini
mus , kuriuos parodydavo ne t ik 
savo, bet ir kitose parapijose, 
t u o stiprindamos žmonių tikėji
mą. 

Šiandien, kai Lietuvai išaušo 
i lga i l a u k t a la isvės d iena , 
taut iečiai tebetrokšta dvasinės 
laisvės ir dvasinio prisikėlimo. 
Bažnyčiai ir vienuolijoms at
sirado galimybė visuomenėje 
laisvai dalintis dvasiniu turtu ir 
Dievo malonėmis. Tikintiesiems 

- y r a grąžinamos bažnyčios, vie
nuolynams — namai. 

1992 m. sausio 27 d. Vyriau
sybės raš tu Nr. 56 Pažaislio 
vienuolynas grąžintas Lietuvos 

gacijai. 
Seserys, suprasdamos, kad 

mūsų Tėvynės ateitis — vaikai 
ir jaunimas, didžiausią dėmesį 
skiria jų auklėjimui. Jos su di
džiu džiaugsmu ir meile, kad 
gali laisvai dirbti, neša Kristaus 
šviesą į jų sielas. Moko didžia
dvasiškai pakelt i Tėvynės sun
kumus ir siekia juose uždegti 
meilę Dievui bei žmonėms. Jei 
atgims tautos jaunimas, atgims 
ir visa Lietuva. 

Atgavusios Pažaislio vienuo
lyną, pirmiausia norime įrengti 
rekolekcijų namus dvasinei at
gaivai savo tautiečiams, gyve
nantiems Lietuvoje ir išeivijoje, 
organizuoti stovyklas vaikams 

ir jaunimui vasaros atostogų 
metu. Pramatoma sutalpinti 
įvairias grupes nuo 100 iki 150 
žmonių. Šiuo metu seserys dir
ba valdiškose mokyklose, dėsty-
damos tikybą, vadovaudamos 
jaunimo organizacijoms: atei
t ininkams ir „Marijos Vai
k a m s " . Ateityje n o r ė t u m e 
įsteigti Montessori vaikų darželį 
ir katalikišką mokyklą. 

Sugrįžimas į Pažaislį ir darbų 
pradžią mums kel ia didelį 
rūpestį. Vienuolyno patalpos 
buvo ruošiamos muziejui, todėl 
jos nepritaikytos gyvenimui, 
reikia daug ką iš naujo pert
varkyti, paruošiant jas seserų 
gyvenimui ir a p a š t a l i n e i 
veiklai. Tačiau dėl sunkios 
Lietuvos ekonominės padėties 
Vyriausybė neturi galimybių 
skirti pakankamai lėšų užbaigti 
bent būtinus darbus. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras & V. Juras). 

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

Fax 081-318-7643. 

Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusišku ekonominiu 
bendradarbiavimu su Lietuva. 

I i Anglijos siunčiam*: 
Geriausius dabar pasaulyje gaminamus vaistus, 

angliškas ir kitų kraštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektro
nines prekes. Rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. 

Specialus 1992 siuntinys Nr. 1. 
Vyriška arba moteriška striukė, išeiginiai marškiniai ar

ba bliuskutė, sportinis moteriškas arba vyriškas kostiumas, 
moteriškas arba vyriškas nertinis, vyriški arba moteriški spor
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $440.00 (Oro 
paštu). 

Bskonkurenclnls maisto siuntinys Nr. 2 tik už 
$110.00. 

10 dėž. įvairios konservuotos mėsos, 2 sv. ryžių, 4 sv. 
makaronų, 100 gr. tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. 
šprotų, 2 sv. dešros, 2 sv. sūrio, 2 sv. pupelių kavos, 1 bu
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $440.00 (oro 
paštu). 

PERVEDAME PALIKIMUS Į Lietuvą arba kitus kraš
tus pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines ir 
banko operacijas, aukščiausiu klijentui kursu, priimame 
trumpalaikes arba neriboto laiko investicijas, sudarome 
testamentus bei administruojame nuosavybes, tarpi
ninkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Už Investicijas mokame 9% metinių palūkanų (bruto). 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT 

VAKARŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT 
TRUST AKCIJAS, UNIT TRUSTS. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

te 
DON'T SPEND IT A l i SAVE SOME AT 

MUTUAL *?e€len*t SAVINGS 
AND IOAN A:",50C;IATION 

Chorleied ond Superyised by llis Unitai States (k>vetnrr>ent 
HĮNoe'vFWC 2212 W CERMAK ROAD • CHKIAGO, IUINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZAU^AS^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
tS2S South 7 t th AVMMM 
Htckory HM. NHneto §0457 
*m*mm (70t) 490-7272 

223 Katvmfįų gatv* 
VttnkM, Uotuvi 
tmmmm sso-ns ir 773-392 

A.tA. 
STEPONAS KARVELIS 

Gyveno New Buffalo-Michiana, MI. 
Mirė 1992 m. birželio 10 d. ryta,Šv. Antano ligoninėje, 

Michigan City, IN, sulaukęs 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Anykščių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Nuliūdę liko: sesuo ir trys podukros su šeimomis Lietuvoje 

ir mirusios sesers vaikai Brazilijoje bei daug giminių ir draugų 
JAV-bėse ir Lietuvoje. 

Priklausė BALF'ui, Liet. Fondui, Lietuvių Paštininkų 
draugijai. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, birželio 12 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Rees Funeral Home laidojimo namuose, 600 W. Old Ridge 
Rd., Hobart, IN. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, birželio 13 d. Iš laidojimo 
namų velionis bus atlydėtas į St. Bridget parapijos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios už jo sielą. 
Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Laidotuvėmis rūpinasi Mary B. ir Steve Toth. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę gimines. 

Laidotuvių direkt. Rees Funeral Home. Tel. 219-942-2109. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUSTINAS ŠAULYS 
Mūsų brangus Vyras, Tėvelis ir Tėvukas mirė gegžės 18 

d. Vista, California. Gegužės 21 d. buvo palaidotas Eternal 
Hills kapinėse Oceanside, California. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems aplankiusiems velionį koplyčioje, dalyvavusiems 
bažnyčioje šv. Mišiose ir palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą. 

Ačiū pareiškusiems užuojautą žodžiu, spaudoje ir laiškais. 
Širdingai dėkojame už maldas, šv. Mišių aukas, gėles ir 
dovanas mūsų atgimstančiai Lietuvai. 

Esame dėkingi kun. Valiuškai už sukalbėtą rožinį 
koplyčioje, gedulingas šv. Mišias, už paguodžiantį pamokslą, 
palydėjimą į kapines ir maldas prie karsto atsisveikinant. 

Nuoširdus ačiū p. Gedminienei už giesmes šv. Mišių metu 
ir p. Landienei už akompanavimą. 

Didelė mūsų padėka karsto nešėjams. 
Visiems, visiems širdingiausias ačiū už parodytą 

nuoširdumą ir užuojautą mūsų sunkiose gyvenimo valandose. 
Giliam liūdesy palikę: žmona Teofilė ir sūnus Alfredas 

su šeima. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 
ir LIETUVOS PARLAMENTAS 

kviečia 
IŠEIVIJOS LIETUVIUS J STUDIJŲ SAVAITE 

„LIETUVA - IŠEIVIJA" 
Ryšiai ir Neišnaudotos Galimybės 

Birštone, 1992 rugpjūčio 16-23 

Programa: Aktualios paskaitos, susitikimai su valdžios 
pareigūnais, įvairios ekskursijos ir daugiau. 

Kaina: Kelionė, nakvynė su maistu ir transportu 
bei registracijos mokesčiu — $1430.00. 

Skubiai registruokitės skambinant j LB Būstinę 

1-215-739-9353 
arba Ingridai Bublienei 

1-216-486-8692 

BENDRA LIETUVOS-JAV ĮMONĖ „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA ĮVAIRIŲ 
MODELIŲ ,.ro«D", „OIT IR „CHRYSLER" NAUJUS IR DĖVĖTUS 
AUTOMOBILIUS BEI JŲ ATSARGINES DETALES. KAINOS TOKIOS PAT KAIP 
AMERIKOJE GARANTUOJ ̂ ME TŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĮ APTARNAVIMĄ 
LIETUVIŠKAIS PINIGAIS 

TAIP PAT LIETUVOJE IŠNUOMOJAME AMERIKIETIŠKUS AUTOMOBILIUS. 
..VAN" IR LIMUZINĄ ATSISKAITYTI GALIMA LIETUVOJE ARBA AMERIKOJE 

PARDUOTUVĖS ADRESAS: 
LIETUVA. KAUNAS, STATYBININKŲ S 
TEL. (27) 20-25-43 arba (27) 71-7S-2S 

AMERIKOJE SKAMBINTI: 
TEL. (312) 434-8618 arba (70t) M7-4442 

FAX. (312) 434-MSS 

Daugumas reformatorių y ra 
kaip kelnės, padžiautos lauke 
an t virvės — jos smark ia i juda , 
bet vis pasilieka toj pačioj vietoj. 

A. O'Malley 

J u o mažesni m ū s ų re ika
lavimai, juo panašesni mes į 
dievus. 

Sokratas 

Žmogus, nemokąs mylėti savo 
motinos, negerbiąs jos, nėra ver
tas nė vadintis žmogumi. Toksai 
y ra ir už gyvulį blogesnis. 

Pr. Būčys 

Motinos mirtis tai pirmas 
kentėjimas, apverkiamas be jos 
pačios. 

Petit-Senn 

J 

A.tA. 
ELIZABETH KRAUZAS 

STARR 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1992 m. birželio 9 d., 10:56 vai. vakaro, sulaukusi 

74 m. amžaus. 
Gimė Latvijoje. 
Nuliūdę liko: sūnūs — Allan Krauzas, marti Irene, Albert, 

Jr. „Ed" Krauzas; anūkai: Kimberly, Scott, Carrie Krauzas. 
Velionė buvo žmona a.a. Albert Krauzas, Sr ir a.a. Rodney 

Starr. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, birželio 12 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Wolniak Funeral Home laidojimo namuose, 5700 S. 
Pulaski Rd. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 13 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Lietuvių Ev. Liuteronų „Tėviš
kės" bažnyčią, 6641 S. Troy Ave., kur tarp 9 ir 10 vai. ryto 
įvyks atsisveikinimas su velione. Po atsisveikinimo ir 
religinių apeigų, velionė bus nulydėta ir palaidota Bethania 
kapinėse, Justice, IL. 

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

Nuliūdę sūnūs , anūka i ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Wolniak Funeral Home. Tel. 
312-767-4500. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 S o u t h Hermi tage Avenue 
Te l e fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Te le fonas - (1-312) 5234)440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL 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 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Ch icago je ir p r iemiesč iuose . 
V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pasiekti 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Atitaisymas. Vakar dienos 
„Draugo" paskutiniam puslapy 
po nuotrauka su ambasadorium 
Stasiu Lozoraičiu pažymėta, 
kad šalia ambasadoriaus kairėj 
yra Gražina Liautaud, o turi 
būti Alė Kėželienė. Paliestas 
ponias atsiprašome. 

x Balsavimo reikalu. Mar 
ąuette Parko ir apylinkių lietu
viams balsavimai vyks birželio 
14 d. „Dainos" restorano salėje 
10-6 vai. Washtenaw ir 71-osios 
gatvių kampas. Informacijai 
apie balsavimą skambinti LB 
Marquette Parko apylinkės 
pirmininkei tel. 312-471-0811. 
Visi lietuviai kviečiami 
balsuoti. 

x Susijungusių Dariaus-Gi
rėno ir K. Donelaičio lituanis
tinių mokyklų naują tėvų 
komitetą sudaro Daiva Mei-
lienė, Zigmas Mikužis, Jūratė 
Norvilienė, Gintaras Plačas, 
Audronė Vanagūnienė ir 
Vladas Žukauskas. Komitetas 
ruošiasi 1992-1993 mokslo me
tams Jaunimo centre. Visi 
Chicagos ir apylinkės lietuviai 
vaikai kviečiami šešt. rugsėjo 
12 d. 9 v.r. iki 12 v.p.p. užsire
gistruoti ir susitikti su moky
tojais ir draugais. 

x Knygos pristatymas. 3ir 
želio 19 d., penktadienį, 7:30 v. 
vakaro Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje įvyks muzie
jaus išleistos knygos The Lithu-
anian Heritage: The Many 
Views of Youth pristatymas. 
Pagrindinis kalbėtojas kun. A. 
Saulaitis. SJ. Taip pat kun. 
Saulaitis pasidalins įspūdžiais 
apie Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresą Brazilijoje. Pusė 
kongreso dalyvių pareiškė norą 
dirbti savanoriškai Lietuvoje. 
Bus parodytos įdomios skaidrės 
iš kongreso. 

x IX Tautinių Šokių Š* u 
remia ir svetimtaučiai! Dr. 
Gopal Lalmalani, per dr. Pet
rą Kisielių, įteikė 1000 dolerių 
šventės lėšų telkimo komisijai. 
Komisija nuoširdžiai dėkoja dr. 
Lalmalani ir kviečia visą 
išeiviją remti šią šventę. 

(sk) 

x J e i lankysitės Lietuvoje, 
privati firma „NAKVYNĖ" 
galės jus pasitikti aerodrome, 
apgyvendinti privačiuose 
butuose Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ir t.t. Butas su maistu ir 
kitais patarnavimais $25 asme
niui per dieną. Kreiptis: NAK
VYNĖ, L Ž Ū A . Nr. 1-19, 
Kauno raj., Lithuania, tel. 
29-61-39. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

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

(sk) 

x TELEGRAMINIS LAIŠ
KŲ persiuntimas i Lietuvą 
ir atgal. Mes pervežam bal
dus, automobilius, parūpinam 
butus, statom namus, pervedam 
dolerius. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312^36-7772. 

(sk' 

x Būrelis JAV lietuvių 
kilmės vaikų jau priimti į va
saros stovyklą Lietuvoje. 
Stovyklautojai iš JAV ir kai 
kurių giminaičiai Lietuvoje bus 
užimti renginiais, ekskursi
jomis, lietuviškais šokiais bei 
žaidimais. Vaikai vyks iš Con-
necticut, Massachusetts ir Il
linois į gražią Nemenčinės sto
vyklą. Prieš vykstant, informa
ciją teikia JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė. Stovyklą rengia Lietu
vos Respublikos Kultūros ir 
Švietimo ministerija. 

x Mokytojų, tėvų ir jauni
mo studijų savaitėje, rugp. 2-9 
d. Dainavoje „Laiškų lietu
viams" redaktorius kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, dėstys kalbos 
kultūrą, padės savaitės lankyto
jams praktiškai tobulintis lietu
vių kalboje. Savaitę rengia JAV 
LB Švietimo taryba. 

VYDŪNUI - 125 METAI 
Tarptautinis ekslibrių konkursas 

VYDŪNAS — ypatingas lietu- knygų ženklų skirs ir sambū-

-«MliaST& *M^'<M<6uaaf 

Lietuvos delegatai 
gegužės 19-21. 

atvykę j Tarptautinę pramonės ir prekybos parodą, surengtą Clevelande 
V. Rociūno nuotr. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ARAS ROOFING 
Arvydas KUla 

Dengiama Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tai. 708-257-0746 

Skambinti po' 6 v.v. 

x Aušra, Lenkijos lietuvių 
leidinys, 1992 nr. 6. Redaguoja 
S. Birgelis, M. Kardauskienė ir 
A. Sitarskienė, leidžia Lietuvių 
visuomeninė kultūros draugija 
Punske. Nedideliam 24 psl. žur
nale įdėti keli straipsniai, 
kronika ir aktas, kuriuo Puns
ko lietuvių gimnazijai sutei
kiamas Kovo 11 vardas. 

x LIETUVA Parcel Servi
ce praneša visiems klientams, 
apie naujas paslaugas: siun
tinius siunčiame i Lietuvą ir 
visas kitas respublikas su pri
statymu į namus. Svoris neribo
jamas, kainos žemos, apdrauda 
kiekvienam siuntinui. Siun
čiame laivu ir lėktuvu. Darbo 
vai. susitarus jums patogiu 
laiku. Iš kitų miestų siųskit 
mums UPS arba paštu. Kreip
tis: J. Juodvalkienė, 4457 S. 
Talman, Chicago, IL 60632, 
tel. 312-847-2614. 

(sk) 

x Ambasados vakaro lėšų 
telkimo komitetas dėkoja 
Aldonai ir Vytautui Šoliūnams, 
kurie ne tik paaukojo $250 Wa-
shingtono ambasados išlaiky
mui, bet ir maistą bei darbą 
amb. Stasio ir Danielos Lozo
raičių priėmimui Balzeko 
muziejaus Gintaro salėje. 

(sk) 

x KONTEINERIAI I 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 „Lietuvos liaudies meno 
skulptūra — II dvidešimtame 
amžiuje" paroda Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte š.m. bir
želio 13 d. iki rugsėjo 26 d. Ati
darymas birželio 13d., šeštadie
nį 7:30 v.v. Muziejaus valandos: 
šeštd. 11-2 v. p.p. irsekmd. 12-2 
v. p.p Tel. 708-257-2034 arba 
708-257-5220. 

(sk) 
x Kaip ir anksčiau, Atlanta 

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

(sk) 

ŽAGARĖS KLUBAS 

Lietuvių Žagarės klubo narių 
susirinkimas įvyko gegužės 21 
dieną Kojak salėje. Emily Nem-
chausky atidarė susirinkimą 1 
vai. po pietų, sveikindama mažą 
grupelę narių. Valdyboj nebuvo 
vicepirmininkės Helen Wen-
geliauskas. 

Nutarimų raštininkė per
skaitė protokolą iš kovo 19 
dienos. Buvo priimtas kaip skai
tytas vienbalsiai. Taip pat gau
tas laiškas iš Tauragės klubo. 
Jis kvietė prisidėti prie 35 m. 
klubo veiklos sukakties knygos 
išleidimo. Klubas nutarė prisi
dėti su 50 dol. auka. Kitų valdy
bos raportai priimti. 

Ligonių nebuvo šiuo kartu. 
Pirm. pranešė, kad klubas 
išeina atostogų 4 mėnesiams, 
per vasaros karščius. Reikalui 
esant, kreipkitės į valdybos na
rius. Pirm. Emily Nemchausky 
tel . 735-3438. Rast . Rožė 
Didžgalvis tel. 927-8660. Taip
gi būsimas susirinkimas rugsėjo 
17 dieną. 

Visi nariai buvo pasveikinti 
Motinos dienos proga ir 
palinkėta sveikų atostogų. Po 
susirinkimo buvo skaniai pa
vaišinti šiltu maistu. Visi skirs
tėsi sotūs namo linksmi. 

Rožė Didžgalvis 

skaitytas su pagyrimu. Pirmi
ninkė pranešė, kad serga Stella 
Raudis. Jai klubas įteikė korte
lę su dovanėle ir linkėjimais 
greitai pasveikti. Taipgi pirm. 
pranešė, kad klubas išeina ato
stogų 4 mėnesiams per vasaros 
karščius, o reikalui esant pra
šoma kreiptis į pirm. Bernice 
Žemgulis tel. 847-2879. Susi
rinkimas bus šaukiamas rugsėjo 
3 d., kvietė visas atsilankyti po 
ilgo poilsio gerai pailsėjus. 

Po susirinkimo buvo pavai
šintos skaniai šiltu maistu ir 
dideliu tortu ir visos linksmos 
skirstėsi namo. 

Rožė Didžgalvis 

MOTERŲ KLUBAS 

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų klubo narių susirinkimas 
buvo gegužės 7 dieną Kojak 
salėje. Pirm. Bernice Žemgulis 
atidarė susirinkimą 1 vai. po 
pietų, sveikindama su Motinos 
diena gražų būrelį atsilankiu
sių. Buvo malonu matyti buvu
sią vicepirm. Jeniną Chinston iš 
Greenfield, Wis. Viešėdama 
Chicagoj aplankė ir mus. Kvie
tė aplankyti ją ateinančiais 
meta is . Klubas prižadėjo. 
Valdyba buvo visa savo parei
gose. 

Nutarimų rast. perskaitė 
protokolą iš pereito susirinkimo 
kovo 5 d. Buvo priimtas kaip 

x Richard Hanus, advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Randolph, Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsulta
cija — veltui. 

(sk) 
x Dėmesio! Dėmesio! Kas 

nori įsigyti vairavimo teises 
(driver's license), kreipkitės į 
Edvardą Šumaną, tel . 
708-246-8241. 

(ck) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5*6-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

NAUJOS PARODOS 
LIETUVIU MUZIEJUJE 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus ką tik atidarė dvi nau
jas parodas. Viena, pavadinta 
„Nepriklausomybės kelias", 
įrengta muziejaus „Laisvės 
kambaryje" ir sudaryta iš trijų 
dalių. Pirmoji dalis repre
zentuoja vėl nepriklausomos 
Lietuvos respublikos filateliją. 
Čia rodomi po 50 metų sovietų 
valdžios režimo išleisti pirmieji 
lietuviški pašto ženklai. Taip 
pat išstatyti „pirmosios dienos" 
pašto ženklai, vokai ir antspau
dai, proginiai vokai ir nemaža 
kitos vertingos filatelinės me
džiagos. Kaip žinoma, pašto 

BALSAVIMAI 

Balsavimai, referendumas, 
kad rusų kariuomenė būtų iš
vesta iš Lietuvos, bus sekmadie
nį, birželio 14 d., tose Chicagos 
apylinkės vietose: 

Marquette Parko — vyks, 
„Daina" restorane, Washtenaw 
ir 71 Street. Nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. vak. Rinkimų komisijos 
pirm. A. Palukaitienė. 

Brighton Parko — parapijos 
salėje, 44th & Fairfield Ave., 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. Rinkimų komisijos pirm. 
S. Daulienė. 

Lemonto — Pasaulio lietuvių 
centre nuo 12 vai. iki 3 vai. po 
pietų. Rinkimų komisijos pirm. 
A. Karaliūnas. 

Cicero — Šv. Antano pa
rapijos patalpose nuo 9 vai. ryto 
iki 2 vai. po pietų. Rinkimų 
komisijos pirm. 'Mindaugas 
Baukus. 

Melrose Parko — 1003 N. 
14th Ave., Melrose Park, IL nuo 
12 vai. iki 3 vai po pietų. Komi
sijos pirm. A. Sinkevičius. 

East Chicago - Šv. Kazimie
ro parapijos patalpose, 1390 W. 
15th Ave., Gary. Ind. nuo 11 
vai. iki 3 vai. po pietų. Rinkimų 
komisijos pirm R.'. Dambraus
kienė. 

Michianos - „Gintaro" A. 
Karaičių vasarvietėje, Union 
Pier, Mich., nuo 10 Vai. iki 6 vai. 
vakaro. Rinkimų komisijos 
pirm. Albinas Kamius. 

ženklai yra vienas svarbiausių 
ir akivaizdžiausių būdų nepri
klausomai valstybei įtvirtinti 
savo teritorijos kontrolę. 

Antroji parodos dalis skirta 
Lietuvos sportui, ypatingai 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėms, įvykusioms Lietuvoje 
1991 liepos 26-rugpjūčio 4 die
nomis. Tai buvo pirmas kartas 
po 1938 m., kai lietuviai sporti
ninkai iš viso pasaulio, tame 
tarpe ir Jungtinių Valstijų, 
rungtyniavo kartu. Be to, ekspo
nuojami daiktai, pasakojantys 
apie atnaujintą Lietuvos daly
vavimą Žiemos ir vasaros 
olimpinėse žaidynėse. Pirmą 
kartą po 64 metų Olimpinėse 
žaidynėse lietuviai gina 
savo vėliavos spalvas. Lietuvos 
sportininkai jau pasirodė 1992 
m. Žiemos olimpinėse žaidynėse 
Albertville'je, Prancūzijoje, ir 
netrukus startuos Vasaros 
žaidynėse Barcelonoje, Ispa
nijoje. 

Trečioji parodos dalis repre
zentuoja pagrindinius įvykius 
1988-1991, vedusius į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Nuotraukomis dramatiškai at
vaizduotas „Kruvinasis sekma
dienis", 1991 sausio 13 d., kai 
sovietinė kariuomenė nužudė 
14 beginklių žmonių, daugiau 
nei 500 sužeidė. Taip pat ekspo
nuojamos nuotraukos iš de
monstracijų prieš Sovietų 
valdžią Lietuvoje bei išeivioje ir 

vių kultūros reiškinys, kurį 
sudaro šio dvasios milžino kūry
bos, filosofinių idėjų, didžiulio 
praktinio kultūrinio darbo, gy
vensenos bei asmenybės savy
bių kompleksas. Jo palikimas — 
daugiau kaip 30 dramų, 12 filo
sofijos knygų, gimtosios kalbos 
vadovėliai, istorijos veikalai, 
periodikoje gausybė straipsnių 
apie kultūrą, tautos gyvenimą, 
žmoniškumo ugdymą... 40 
gyvenimo metų atiduota Tilžės 
lietuvių giedotojų draugijai, 
padariusiai didžiulę įtaką 
dvasiniam XX a. pradžios 
Prūsijos lietuvių gyvenimui. 
Visa šia veikla ir pačia asmeny
be mums Vydūnas yra tas, kas 
indams — Mahatma Gandis. 

VYDŪNAS - Mažosios Lietu
vos sūnus. Su jo vardu susiję net 
keletas Šilutės rajono vietų: Jo
naičiuose 1868.03.22 gimė, Kin
tuose 1888-1892 mokytojavo, 
Šilutėje ne kartą lankėsi su 
paskaitomis ir giedotojų choru, 
skalvių šventovė Rambynas, 
ant kurio vasaros saulės grąžą 
ne sykį sutiko, pagaliau Bitėnų 
kapinaitės, 1991.10.19 priglau
dusios jį amžinam poilsiui (mirė 
1953.02.20 Detmolde, Vokie

tijoje). Šilutė didžiai gerbia 
taurų savo kraštietį... 

VYDŪNO 125-jų gimimo me
tinių proga skelbiamas Ekslib-
rų konkursas. Norėtume, kad 
vydūniškoji išmintis ypač ža
dintų meno žmonių kūrybinį 
polėkį, keltų įvairiausių asocia
cijų, duotų stiprių impulsų sa
vaip interpretuoti tiek pačią tą 
išmintį, tiek mūsų santykį su ja, 
tiek ją skelbusią taurią 
asmenybę, jos gyventą kraštą, 
epochą. Tikimės, kad autoriai 

riams, įstaigoms bei žmonėms, 
kuriems rūpėjo ir teberūpi 
Vydūno atminimas... 

Konkurso sąlygos 
1. Ekslibrus būtina atlikti 

grafikos technika. Darbų 
skaičius neribojamas. Reikalin
gas įrašas; 

„EXLIBRIS. VYDŪNAS -
125. ŠILUTĖ". 

Kūrinio viena kraštinė ne 
ilgesnė kaip 12 cm. 

2. Konkursui pateikti po 5 
kiekvieno ekslibrio atspaudus ir 
kataloginius duomenis. 

Darbus siųsti iki 1992 lapkri
čio 1 d. adresu; 

Ieva Labutytė 
Architektų 200-15 

2049 Vilnius 
Tel. 44-82-06 

3. Šešių meniškiausių ekslib
rių autoriams juri skirs premi
jas. Kitiems — prizus, atminimo 
dovanas bei padėkos raštus. 

4. Paroda atidaroma Šilutėje 
— 1993 vasario 6 d.; Vilniuje — 
1993 kovo 22 d. Numatoma 
išleisti parodos katalogą. 

5. Konkursui atsiųsti darbai 
bus padovanoti Vydūno drau
gijai, Šilutės kraštotyros ir Cen
trinei bibliotekai. 

6. Smulkesnė informacija: Va
cys Bagdonavičius — Vilnius, 
tel 751898 (d), 764692 (n) Gied
rė Leškytė — Šilutė, Dariaus ir 
Girėno 22-5, tel. (8241) 51057 
(d), 51884 (n). 

Konkursą rengia Lietuvos Vy
dūno draugija, Šilutės mies
to savivaldybė ir Miesto bib
lioteka, Lietuvos ekslibrininkų 
klubas, Lietuvninkų bendrija 
„Mažoji Lietuva". 

kitų įvykių. 
Antroji paroda įrengta Muzie

jaus fotografijų galerijoje ir pa
vadinta „Ekspedicija į Igarką". 
Tai fotodokumentinė paroda 
apie 1988 m. lietuvių ekspe
diciją į stalinistinio režimo mir
ties stovyklą Igarkoje, Sibire. 
Šioje stovykloje kentėjo ir mirė 
tūkstančiai mūsų ištremtų tau
tiečių. Fotografas Raimundas 
Urbakavičius meniškai užfik
suoja senąsias lietuvių kapines 
su išvartytais kryžiais, barakų 
ir garsaus „Stalino geležinke
lio" griuvėsius ir „Lietuvių 
miestelį", kur dar tebegyvena 
keli lietuviai. 

MOKINIŲ 
NUGINKLAVIMAS 

Chicagos miestas nutarė ap
rūpinti visas viešąsias mo
kyklas įrengimais tikrinti mo
kinius, ar nesineša metalinių 
ginklų. Tų įrengimų, kurie yra 
tokie patys, kaip aerodromuose 
ir kurie kainuoja po 3,000 dol., 
jau nupirko 60 ir juos žada įtai
syti kiekvienoje mokykloje, kuri 
jų prašys. 

Moterie, tu apsupi pasaulį 
savo ašarų gelmėmis, kaip jūros 
supa žemę. 

R. Tagore 

Spaudos konferencija su ambasadorium Stasiu Lozoraičiu Seklyčioje. Iš k. j d.: Lozoraitis, Juozas 
Žygas, prel Juozas Prunskis. Antanas Juodvalkis. 

Mar tyno Vidzbalio nuotr. 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, 
rėmėjai, bendradarbiai ir skaitytojai 
prašomi pagalbos. Ruošdami testamenti
nius palikimus, nepamirškite „Draugo"ir 
jo leidėjų. Viename punkte maloniai 
prašome įrašyti: „I give and beąueath the 
sum of... to „Draugas" (arba to the Lith. 
Marian Fathers), 4545 W. 63th St, Chicago, 
IL 60629". Aukos „Draugui" ir Tėvų 
marijonų vienuolijai nurašomos nuo vals
tybinių mokesčių. 

MIRĖ CARSON VADOVAS 

Buvęs garsios Chicagos vidur-
miesčio Carson, Pirie Scott par
duotuvės vedėjas Norbert F. Ar-
mour mirė sulaukęs 77 m. 
amžiaus. 
— 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

• 


