
v 

Th-% Linri-iLJ/\r>oi/vrsj VA/ORLI^-VA/IUH r^/xnv 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXIII Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, BIRŽELIS - JUNE 18, 1992 Nr. 119 

Norvegijos ministro 
viešnagė 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, birželio 17 d. (Elta) -

Vakar Vilniuje su oficialiu dar
bo vizitu viešėjo Norvegijos ka
ralystės užsienio reikalų minist
ras Thorvald Stoltenberg. Jj pri
imdamas Vytautas Landsbergis 
Thorvald Stoltenbergui įteikė 
Sausio 13-osios atminimo meda
lį. Stoltenberg buvo apdovano
tas medalių už drąsą ir pasiau
kojimą ginant Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę 1991 metų 
sausio-rugpjūčio mėnesiais. 

Thorvald Stoltenbergą priėmė 
ir Lietuvos Respublikos min. 
pirm. Gediminas Vagnorius, už
sienio reikalų ministras Algir
das Saudargas, tarptautinių 
ekonominių santykių ministras 
Vytenis Aleskaitis. Buvo pasi
rašytos Lietuvos ir Norbegijos 
Laisvos prekybos, Investicijų 
skatinimo ir jų apsaugos, ir Pre
kybos žemės ūkio produktais su
tartys. 

Vertindamas šias sutartis G. 
Vagnorius pažymėjo, jog toks 
platus bendradarbiavimas su 
netolima kaimynine šalimi, ku
riam kelią atveria šie susitari
mai, padės Lietuvai greičiau 
įveikti ekonominį atsilikimą ir 
leis pereiti prie tolesnio abi
pusiškai naudingų ryšių plėto
jimo. Informavęs aukštąjį svečią 
apie padėtį Lietuvos, ūkyje ir 
įpusėtą ekonominę reformą, 
Gediminas Vagnorius atkreipė 
dėmesį į tai, kad rinkos san
tykių formavimui, energetikos 
vystymui, kaip ir visos ūkio 
struktūros pertvarkymui, reikia 
ne tik daugiau laiko, bet ir 
užsienio šalių finansinės para
mos. Ne mažiau reikalinga ir 
Vakarų šalių politinė parama, 
siekiant greitesnio svetimos 
kariuomenės išvedimo ir stabi
lumo Baltijos valstybėse užtik
rinimo. 

Norvegijos karalystės minist
ras pasakė, kad jo šalis supran
ta ir remia Lietuvos siekius, ir 
jis neabejojąs, jog išsipildys Lie
tuvos žmonių reikalavimas kuo 
greičiau išvesti buvusios Sovie
tų Sąjungos kariuomenę. Thor
vald Stoltenberg patvirtino, kad 
jo šalis pasiruošusi padėti sta
tyti butus iš Baltijos valstybių 

Referendumo 
duomenys JAV-ėse 
Washington, DC, birželio 17 

d. — Lietuvos Ambasada Wa-
shingtone praneša: Referendu
me dėl buvusios sovietinės ka
riuomenės iš Lietuvos išvedimo, 
kuris buvo pravestas Jungtinė
se Amerikos Valstijose, š.m. bir
želio mėn. 14 d., dalyvavo 3,730 
Lietuvos piliečiai. Iš jų 3,711 
pasisakė už referendumo teigi
nį, 3 nepritarė referendumo tei
giniui, 15 balsų buvo pripažinti 
negaliojančiais ir 1 buvo anu
liuotas. 

Lietuvos Ambasada VVashing-
tone pažymėdama, kad balsavi
mai vyko tvarkingai, nuošir
džiai dėkoja visiems prisidėju
siems prie antrojo referendumo 
organizavimo. Pirmoje vietoje 
JAV LB Krašto valdybai, vi
soms Bendruomenės apylinkių 
valdyboms ir paskiriems asme
nims, kurie sutiko dalyvauti 
balsavimo komisijose. 

Lietuvos Ambasda nori taip 
pat išreikšti padėką visiems 
balsavusiems Lietuvos pilie
čiams, kurie tokiu būdu prisidė
jo prie labai svarbaus politinio 
akto. 

išvedamos Rusijos armijos ka
riškiams. 

Kodėl vegetuoja 
Aukščiausioji Ta ryba 

Įvykusiame brifinge Aukš
čiausiojoje Taryboje žurnalistai 
buvo supažindindinti su Sąjū
džio deputatų koalicijos „Už 
demokratinę Lietuvą" pareiš
kimu, priimtu birželio 16 dieną 
koalicijos posėdyje. Pareiškime, 
be kita ko, apgailestaujama, 
kad kairiosios daugumos 45 de
putatai nesilaikė išankstinio su
sitarimo su Sąjūdžio deputatų 
koalicija ir susirinkę į ple
narinių posėdžių salę bandė su
rengti bendru susitarimu nenu
matytą Aukščiausiosios Tary
bos posėdį, reikalaudami jį 
transliuoti per radiją. 

Deputato J. Liaučiaus oficia
l iame paklausime Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos vadovybei sakoma: 

„Aukščiausioji Taryba jau 
antras mėnuo kaip vegetuoja ir 
nevykdo pagrindinės savo funk
cijos: įstatymų ir kitų norminių 
aktų priėmimo. Susidariusi pa
dėtis teisiškai vertintina kaip 
nekonstitucinė būklė arba par
lamento perversmas. Tai prece
dento neturintis civilizuotų de
mokratinių valstybių parlamen
tinėje praktikoje atvejis. Toliau 
taip tęstis negali". 

Pas iū ly ta ištirti 
piktnaudžiavimą psichiatrija 

Lietuvos laikinoji komisija 
Sovietų Sąjungos KGB veiklai 
Lietuvoje ištirti nutarė pasiūlyti 
Sveikatos apsaugos ir socialinių 
reikalų komisijai bei Sveikatos 
apsaugos ministerijai sudaryti 
komisiją, kuriai būtų pavesta iš
tirt i visus sovietiniais metais 
žmonių uždarymo dėl politinių 
motyvų į psichiatrines ligonines 
atvejus ir pateikti išvadą. 

Amer ikos šauliai Lietuvoje 
Pirmą kartą Lietuvoje Šaulių 

sąjungos centro valdybos kvie
timu vieši gausi šaulių, karių 
veteranų sąjungos „Ramovė" 
delegacija iš JAV. Daugelis į 
Lietuvą atvyko po 50 metų pri
verstinės tremties. 

Išeiviai jau pabuvojo daugely
je Dzūkijos, Žemaitijos miestų, 
susitiko su krašto žmonėmis, 
Lietuvos šauliais, pakeliavo 
istorinėmis nepriklausomybės 
vietomis. 

S tuden tų medikų prakt ika 
užsienyje 

Jau antrą vasarą daugiau 
kaip 20 Kauno medicinos aka
demijos studentų vyks prakti-
kon į įvairias Danijos bei Šve
dijos miestų ligonines. Ryšiai, 
kuriuos pernai užmezgė rekto
rius Vilius Grabauskas, sėkmin
gai palaikomi. Šiemet praktikos 
dalyviai į Daniją vyks pramokę 
danų kalbos. 

JAV ir Rusija sutaria 
dėl nusiginklavimo 
Rusijos branduolinis pagrindas 

tolygu sunaikintas 

Lietuvos ambasadoriui Washingtone Stasiui Lozoraičiui surengtame pagerbime birželio 5 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje Illinois gubernatoriaus įgaliotinė etnikų reikalams 
Pat Michalski įteikė gubernatoriaus Jim Edgar sveikinimą ambasadoriui Lozoraičiui. Nuotraukoje 
(iš k.) Nijolė Voketaitienė, Pat Michalski, amb. Stasys Lozoraitis, Daniela Lozoraitienė ir Elena 
Kėželienė. 

Lietuvos ambasados 
politikos pareiškimas 

Washington, DC, birželio 14 
d. — Lietuvos ambasada Wa-
shingtone išleido savo politikos 
pareiškimus keliais šiandien ak
tualiais klausimais. Dviejų tų 
pareiškimų tekstų vertimą čia 
pateikiame „Draugo" skaiyto-
jams. 
Ekonominė pagalba Rusijai 

Lietuva remia deinokratinės 
reformos procesą Rusijoje, nes ji 
tiki, kad rusų tauta turi tą pačią 
teisę į gyvybę, laisvę ir laimės 
siekimą, kuria dabar džiaugia
si lietuvių tauta. Lietuva taip 
pat pripažįsta, kad nedemokra
tiška ir nestabili Rusija visuo
met bus potenciali grėsmė savo 
kaimynams. Tad Lietuva remia 
teikimą tokios Vakarų pagalbos 
Rusijai, kuri stiprintų ir pagrei
tintų demokratėjimo procesą 
tame krašte. 

Vienas būdas skatinti de
mokratiją ir stabilumą Rusi
joje yra apriboti dalį Amerikos 
teikiamos pagalbos Rusijai 
grynai butų statymui buvusios 
sovietų kariuomenės karinin
kams, kurie dabar dislokuoti 
Lietuvoje. Tokia pagalba pa
stiprintų prez. Jelcino ranką 
prieš tuos, kurie stengiasi 
pravesti imperinę politiką Rusi
joje, slėpdami savo tikrąsias 
užmačias argumentais, būk Ru
sija neturinti kaip juos namo 
parsikviesti. 

Dėl humanitarinių bei prag
matiškų priežasčių Lietuva 
remia sąlygotą vakariečių 

pagalbą Rusijai. J i taip pat ti
ki, kad tokia pagalba turinti 
būti proporcinga. Yra pavojus, 
kad vakar ieč ia i politikos 
kūrėjai paka r tos tą pačią 
klaidą, kuri juos paskatino 
priimti ir i lgai l a iky t i s 
klaidingų išvadų apie pačią 
Sovietų Sąjungos esmę. Toji 
klaida buvo Sovietų Sąjungos 
supratimas tik y y.- Maskvos 
prizmę. Šiandien vėl matome 
polinkį neproporcingą dalį 
Vakarų dėmesio skirti pagalbai 
Rusijai, dėl kurio nukenčia 
kitos tautos, buvusios Sovietų 
Sąjungos dalimi. 

Visos Sovietų Sąjungos pa
vergtos tautos pergyveno dide
les kančias. Lietuvai tai buvo 
neatmiežtas negandas, su ku
riuo prasidėjo ne tik genocido 
periodas, bet kuris iš šios Pabal
tijo valstybės atėmė tautinę ne
priklausomybę, sunaikino jos 
ekonomiją ir nusmukdė jos 
pragyvenimo standartą. Jokios 
kitos tautos buvusioje Sovietų 
Sąjungoje, išskyrus Latviją ir 
Estiją, nebuvo tiek pažengusios, 
kiek Lietuva, ir tad nė viena 
nepergyveno tokio galvą apsu
kančio, nuniokojančio nupuo
limo. Paprastas teisingumas rei
kalauja, kad šis faktas būtų ne
užmirštas tų, kurie svarsto pa
galbos teikimą buvusios sovie
tinės imperijos tautoms. 

Pilietybės įs ta tymas 
1989 m. lapkričio 3 d. Lietuva 

priėmė įstatymą, suteikiantį 

pilietybės teisę visiems, pasto
viai gyvenantiems (Lietuvos) 
Respublikoje įstatymo priėmi
mo dieną. Įstatymas suteikė 
teisę laisvai pasirinkti piliety
bę pastoviems gyventojams, 
kurie nei patys, nei jų tėvai ar 
seneliai niekada nebuvo Lietu
vos Respublikos piliečiai. Vie
nintelis reikalavimas šiems gy
ventojams buvo, kad jie ta tei
se pasinaudotų dviejų metų lai
kotarpyje. Įstatymas buvo labai 
liberalus ir dosnus (generous), 
atsižvelgiant į faktą, kad per 
kelis dešimtmečius dešimtys 
tūkstančių nelegalių emigrantų 
buvo Sovietų Sąjungos įvežti 
Lietuvon, pažeidžiant pastaro
sios suverenumą. 

Išsibaigus šiam dviejų metų 
malonės laikui, Lietuvos 
legislatūra priėmė naują piliety
bės įstatymą. 1991 m. gruodžio 
10 d. išleistasis įstatymas 
įgalina nepiliečius gauti 
pilietybę, jei jie išpildo 
sekančius reikalavimus: dešimt 
metų gyvena Lietuvoje, turi 
pastovų darbą ar nuolatinį tei
sėtą išlaikymo šaltinį, išlaiko 
egzaminus, parodančius lietu
vių kalbos mokėjimą ir Konsti
tucijos supratimą ir padaro 
(ištikimybės) priesaiką Respub
likai. 

— Bona išsigina mokėjusi 
pinigų ar padariusi kitų pažadų 
teroristams, laikiusiems du vo
kiečius įkaitais Lebanone. Tuo 
tarpu tačiau nors įkaitai pa
skelbti paleisti, Vokietija jų dar 
neturi. 

— Br i t an i j o s vyriausybė 
birželio 15 pranešė, kad iš visų 
savo laivų ir lėktuvų pašalins 
branduolinius ginklus. 

Rytų Europos kraštai 
nekonkuruoja su 

besivystančiais kraštais 
Rio de Janeiro, birželio 11d. nold Ruutel paaiškino, kad jų 

— Rytų Europos kraštų delega- gamtosaugos yra surištos su 
tai Viršūnių konferencijoje dėl buvusių sovietinių dalinių išve-
žemės vėl pabrėžė, jog jie nenori dimu. Rusų bazės teršia gamtą, 
konkuruoti su besivystančiais bet yra nesaistomos tų kraštų 
kraštais, siekiant gauti Vakarų gamtosaugos įstatymų, 
pagalbos gamtosaugos darbams. Prez. Ruutel šaukėsi ir toli-
Lenkijos ministras gamtos ap- mesnio Baltijos pakrančių 
saugai Stefan Kozlowski prane- kraštų bendradarbiavimo ir pa
šė, kad Lenkija dalyvauja ini- sidžiaugė, kad kraštai kaip jo 
ciatyvoje apvalyti Baltijos galėtų gauti pagalbos gamto-
jūrą, įkurti tarptautinius gy- saugos darbams. Prez. Gor-
vūnijos rezervus ir reabilituoti bunovs taip pat skatino kon-
aplinką pramonės centruose, ferencijos dalyvius naudoti 
kurie yra prie Lenkijos pasienio nusiginklavimo paliuosuotus 
su Čekoslovakija ir su Vokieti- resursus aplinkos gerinimui ir 
Ja- pasiūlė šaukti viršūnių konfe 

Latvijos ir Estijos prezidentai renciją tokios sutarties pasira-
Anatolijs Gorbunovs ir Ar- šymui Jūrmaloje. 

Šiaurės Korėja beveik 
turi atominę bombą 
Pyongyang, Š. Korėja, bir

želio 12 d. — Tarptautinės Ato
minės Energijos Agentūros 
(TAEA) direktorius Hans Blix, 
grįžęs iš kelionės į Pyongyang 
paruošti kelią atvykstantiems 
agentūros agentams tikrinti Š. 
Korėjos atominius įtaisus, savo 
išleistame raporte mini, jog 
aukšto rango S. Korėjos parei
gūnai jam teigę, jog jie nustos 
vyste techniką branduolinėms 
atmatoms perdirbti į medžiagą 
bomboms, jei Pietų Korėja ar 
Vakarų kraštai jiems užtikrintų 
branduolinio kuro ir techninės 
pagalbos statyti nekarines bran
duolines jėgaines. 

Tai patvirtina JAV CIA tvirti
nimą, jog nežiūrint Š. Korėjos 
protesto, kad ji nevystanti ato
miniu ginklų, ji jau kurį laiką 
stato didelį plutono perdir
bimo įrangą, kai kurie CIA 
pareigūnai taip pat mano, jog 
staigus Š. Korėjos pakvietimas 
TAEA inspektorių tikrinti šią 
įrangą reiškia, kad Š. Korėja 
kur nors kitur jau turi požeminį 
tokį įrengimą. 

Daug kas paaiškės sekančią 
savaitę Vienoje vyksiančioje 
TAEA konferencijoje. 

Washington, DC, birželio 16 
d. — Prez. Bush ir prez. Boris 
Jelcinas Baltųjų Rūmų rožių 
darže pranešė, jog priėjo sutari
mo, kuriuo bus žymiai su
mažintas skaičius jų laikomų 
branduolinių krūvių ilgos 
distancijos raketoms ir bus iš 
viso sunaikintos visos daugia-
krūvės raketos laikomos žemė
je, kas buvo sovietinio bran
duolinio arsenalo pagrindas. 

Šį jų sutarimą, kurio buvo pri
eita Rusijos prezidento pirmojo 
oficialaus vizito metu, dar 
reikės užtvirtinti formalia 
sutartimi, kurią bus galima 
suformuluoti trijų mėnesių lai
kotarpyje ir kuriai dar reikės 
tiek JAV Senato, tiek ir Rusijos 
parlamento pritarimo. 

Pagal šią sutartį abi valstybės 
turės sumažinti savo branduo
linę galią, sunaikinant tarp 
3,000 ir 3,500 branduolinių 
krūvių per du etapus iki 2003 
metų ir iki 2000 metų, jei JAV 
padės Rusijai savo branduoli
nius ginklus sunaikinti. Šiuo 
metu per abu kraštus yra apie 
22,500 branduolinių krūvių. 
Pagal sutartį, pasirašytą 1991 
m. prez. Busho su M. Gorbačio
vu ir kuri dabar jau pradėta 
vykdyti, JAV arsenalas turėjo 
būti sumažintas iki 8,500 
krūvių, o Rusijos — iki maždaug 
6,900. 

Dėl karo belaisvių 

Šio susitikimo metu prez. 
Bush ir prez. Jelcinas taip pat 
susitarė tirti rastus paro
dymus sovietinėse bylose, kad 
kai kurie amerikiečiai karo be
laisviai Vietnamo karo metu 
buvo išvežti į Sovietų Sąjungą 
ir dar gali būti kalinami Rusi
joje. Bet Jelcinas pabrėžė, kad 
esanti tik „galimybė", o Bush 
pripažino, jog JAV neturinti jo
kių kitų įrodymų, kad ten yra 
dar gyvų amerikiečių. 

Prez. Bush pranešė, kad jis 
tuojau išsiunčia į Rusiją buvusį 
JAV ambasadorių Maskvoje 
Malcolm Toon, ištyrinėti šį rei
kalą. M. Toon ir Jelcino patarė
jas Dmitri Volkogonov yra ko-
pirmininkai bendro komiteto 
suieškoti Rusijos ir JAV karei
vius, pranykusius konfliktuose, 
kuriuose dalyvavo abu kraštai. 

Dėl ginklų sumažinimo 
Nusiginklavimo žinovai pa

stebi, kad nevien sunaikinamų 
ginklų skaičius yra įspūdingas, 
reikšminga yra ir likusių gink
lų pobūdžių kombinacija. Pa
gal šią sutartį bus iš esmės 
nušluotas Rusijos gynybos pa
grindas — žemėje laikomose ra
ketose esantys branduoliniai 
ginklai — o JAV-ės išlaikys 
didžiausią dalį savo povande
niniuose laivuose esančių ra
ketų, kurias gynybos žinovai 
laiko raktines JAV gynybinėje 
strategijoje. 

— Estijoje ketvirtis visų ap
klausinėtų rusų prisipažino, 
kad jie užsigauna, jei du estai 
jiems girdint kalba estiškai. 
Kas dešimtas rusas nemėgsta 
estų kalbos skambesio. 

— Lebanone buvo išlaisvinti 
du musulmonų laikomi įkaitais 
vokiečių šalpos darbuotojai. Jie 
yra paskutinieji iš 80 vakarie
čių įkaitų, kurie buvo laikomi 
Lebanone. 

JAV sumažintų savo povande
niniuose la ivuose laikomų 
raketų branduolinius krūvius 
nuo dabartinių 3,840 iki 1,750. 
Nors tai JAV ginklus sumažina 
pusiau, JAV tebeturi visiško su
naikinimo galią jūroje. Rusijos 
nuolaidos, dėl kurių Jelcinas 
pereitą savaitę skundėsi, kad 
duos Amerikai gynybinį viršu
mą, matyt padarytos, norint 
būtinai gauti ekonominę pašal
pą ir mažinti savo karinį biudže
tą. 

Reakcijos į sutar t į Rusijoje 

Rusijoje ši sutartis greičiausia 
bus sutikta maišytomis nuotai
komis, rašo NY Times kores
pondentas Serge Schmemann iš 
Maskvos. Ji bus teigiamai pri
imta kaip naujos taikios eros 
pradžia, bet taip pat su liūdesiu, 
kad tai dar viena vinis galingos 
Rusijos karste. Rusijoje Jelcino 
nuolaida nustebino rusus; nė 
vienas Maskvos laikraščių jos 
nebuvo numatę ir ši galimybė 
nebuvo minima vakarinėse ži
niose per televiziją. 

Jelcinas savo pasisakymais 
Rožių sode rodė pasitenkinimą, 
padaręs staigmeną ir buvo aiš
ku, kad jis iš Rusijos branduo
linės jėgos sumažinimo tikėjosi 
sulaukti daug politinės naudos, 
išgauti daugiau pagalbos negu 
Rusija bet kada anksčiau buvo 
sulaukusi. 

Rusams, kurie užaugo bran
duolinio karo baimėje, ir tiems, 
kurie jau supranta, kad Rusija 
nebegali panešti karinio prana
šumo ekonominės kainos, šios 
sutarties žinia bus džiuginanti. 
Bet didelė dalis ypač vyresnės 
kartos rusų, kuriems Sovietų 
Sąjungos suirimas yra skaudus 
smūgis, bus labai nepatenkinti 
šia žinia, rašo Schmemann. Ką 
tik per televiziją pranešus šią 
žinią, grupė rusų ultranacio-
nalistų ir senosios gvardijos 
komunistų susirinko prie Os
tankino televizijos bokšto ir ap
šaukė Jelciną , judošium", par
davusiu Rusiją. 

Ši Jelcino padaryta nuolaida 
jam yra labai rizikinga politiš
kai, bet jis ginasi, nurodydamas, 
jog jo šiltas priėmimas VVashing-
tone kaip tik yra Rusijos aukš
to statuso ir pagarbos pripažini
mas ir kad branduolinės raketos 
nebėra politinės tautinės didy
bės matas. I lgainiui , rašo 
Schmemann. jo politinę ateitį 
nulems jo reformų sėkmė ar 
nesėkmė. Jei susidarys vaiz
das, kad jo reformos jau mezga 
vaisių ir Vakarai duos žadėtą 
multibilijoninę pagalbą, ši 
viršūnių konferencija ir nusi
ginklavimo sutartis bus užfik
suota kaip stambus laimėjimas 
Rusijai. Jei reformos sužlugs, an-
tireformininkai tik nurodys, 
kaip bergždžias buvo Jelcino 
lankstymasis prieš Vakarus. 

KALENDORIUS 

Birželio 18 d.: Arnulfas, Efre-
mas, Marira. Tolvan^as, Vaiva. 

Birželio 19 d.: Šv. Romual
das, Deodatas, Dovilas, Ramu
nė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 5:15, leidžiasi 8:27. 
Temperatūra dieną 89 F (32 

C), naktį 62 F (16 C). Galimybė 
lietaus su perkūnija, debesuota, 
vėjuota. 
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BALFAS LABAI 
REIKALINGAS 

Visuomet turėjome ir turė
sime vargstančių tautiečių. Bal-
fas jiems padėjo ir toliau padės. 
Atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę, kuriasi grupės, renkan
čios pinigus Lietuvai įvairiems 
tikslams. Nenuostabu, kad pa
sigirsta balsai, kur Balfas išlei
džia pinigus ir ar iš viso ši orga
nizacija reikalinga. Į Balfo šal
pos darbą kai kas pradeda žiū
rėti iš asmeniško nusistatymo. 
Pamirštama, kad Balfo 48 metų 
veiklos patirtis šalpos darbe da
vė gražius rezultatus. Detroite 
veikiantis Balfo 76-tas skyrius, 
tiksliai vykdydamas centro val
dybos direktyvas, pagelbėjo iš 
Lietuvos atvykusiems, ypač jau
niems ligoniams, reikalingiems 
specialaus gydymo. Gal todėl 
metinės rinkliavos metu susi
laukta daugiau aukų. Šiltas vi
suomenės atsiliepimas skatina 
valdybos narius tęsti nelengvą, 
bet labai reikalingą darbą. 
Balfo 76-to skyriaus metiniame 
susirinkime, įvykusiame gegu
žės 17 d., nebuvo sunkumų su
daryti 11-kos asmenų skyriaus 
valdybą. Naujų, jaunesnių dar
bininkų neatsiradus, pensinin
kams, kurių amžius yra tarp 
70-80 metų, teko pasiskirstyti 
pareigomis. Išimtis yra skyriaus 
pirmininkas kun. Alfonsas Ba-
bonas, dešimtį metų jaunesnis 
už jauniausią valdybos narį. Į 
skyrių įstojo 6 nauji nariai. Mi
rė 8, jų tarpe buvę skyr. pirmi
ninkai — Marija Kasevičienė ir 
Alfonsas Juška. Skyriui pri
klauso 373 pavieniai nariai ir 6 
organizacijos. Šio skyriaus vete
ranai, dirbę valdyboje ilgą lai
ką, yra: Vladas Staškus, Česys 
ir Ona Šadeikai. Skyrius globos 
Balfo direktorių suvažiavimą, 
kuris bus spalio 10-11 dienomis 
Detroite, Šv. Antano parapijos 
patalpose. 

Stasys Garliauskas 

JAV FIRMOS ĮSTAIGA 
VILNIUJE 

Amerikoje garsėjanti firma 
„HR Strategies", turinti sutar
tis su automobilių pramonės tri
mis didžiausiais, Anhauer-
Busch, Pepsi-Cola, Philip Mor
ris, yra sutikusi padėti Lietuvai 
pereiti į kapitalistinės sistemos 
ekonomiją. Firmos prezidentas 
David Jonės tikisi ir numato, 
kad per Lietuvą bus lengviau 
pasiekti ir kitus Vakarų ir Rytų 
Europos kraštus, nes dabar visa 
Europa yra susidomėjusi JAV 
ekonomine sistema ir jos vado
vavimo stiliumi bei metodika. 

Firmai pasisekė užmegzti ryšį 
su Lietuvos valdžia per Audro
nę Tamulionytę-Lentz, kai 1991 
metais Detroite lankėsi Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
ir Kazimieras Uoka. Ir, štai, 
dabar firma išsinuomavo savo 
įstaigai pata lpas Vilniaus 
miesto centre. įstaigos direktore 
yra paskirta detroitietė Audro 
nė Tamulionytė-Lentz, Aldonos 
ir Roberto Tamulionių dukra. 
Mums, detroitiškiams, yra ma
lonu įr džiaugiamės, kad Aud
ronė savo žiniomis ir patirtimi 
pasiryžusi patarnaut i savo 
gimtajam kraštui, kurį paliko 
kūdikiu būdama. HR Strategies 
firmoje Audronė dirba kaip va
dovybės konsultantė, susipa-
pažinusi su prekybos ir pramo
nės administracija ir visais 
reikalais, susijusiais su vado
vaujančių ir dirbančių san
tykiais, laiduojančiais sėkmin
gą pažangą. Tos firmos profesio
naliu patarimu pasinaudojo 
„General Motors" korporacija, 
kai buvo steigiama mažesnių 
mašinų „Satuin" korporacija. 

Dabar ši firma yra auganti ir 
' stiprėjanti ir turi savo įstaigas 
Detroite, New Yorke, Los Ange-
les, Hartford ir Houston. Gi nuo 
liepos 1 d. turės įstaigą Vilniu
je ir gal labai greit tuo paseks 
Latvija, Estija ir kiti Europos 
kraštai. 

Tarnybos reikalais Audronė 
jau lankėsi Lietuvoje keletą 
kartų ir tarėsi su Lietuvos 
vyriausybe. Vytautas Lands
bergis, aukštai vertindamas 
Audronės pastangas, raštu 
pareiškė savo dėkingumą, nes 
tos firmos įsteigimas Lietuvoje 
padės kraštui įsirikiuoti į globa
linę prekybos bei pramonės 
organizaciją. Suprantama, 
Audronei teks atsakomingai 
dirbti su Lietuvos vyriausybės 
par inkta is ekonomistais, 
supažindinant juos su JAV 
stiliumi bei metodika. Mes 
pasitikime Audronės sėkmingu
mu, nes žinome jos akademinį 
išsilavinimą ir šalia to gerą 
lietuvių ir anglų kalbos mokėji
mą. Išvykstant į Lietuvą, mes 
linkime Audronei ištvermės di
rektorės pareigose ir laimingos 
kelionės. 

S. Sližys 

AČIŪ UŽ SAVANORIŠKĄ 
TALKĄ 

American-Lithuanian Disa-
bility and Rehabilitation Ex-
change programos direktorius 
dr. William Waring ir Detroito 
Lietuvos Dukterys nuoširdžiai 
dėkoja visiems padėjusiems, kad 
lėšoms sutelkti vakarienė 
balandžio 4 d. puikiai pasisekė. 

Ypač dėkingi esame „Šalti
nio" — Detroito veteranų tau
tinių šokių šokėjams, kurie taip 
entuziastingai paruošė lie
tuvišką vakarienę, miško mo
tyvais saldumynų stalą, 
laimėjimus ir maloniai patarna
vo. Ačiū dainuojančiai jaunimo 
grupei, žavingai paįvairinusiai 
vakarienės ir programos eigą. 

Jų visų jautrus reagavimas 
American-Lithuanian D & R 
pasikeitimo programos tiks
lams yra paskata ameri
kiečiams ir toliau padėti 
Lietuvos žmonėms su negalia. 

Ačiū tiems, kurie vakarienėje 
dalyvavo, ir tiems, kurie nega
lėję dalyvauti atsiuntė aukų, ir 
tiems, kurie dalyvavo, dirbo ir 
aukojo. Šis renginys, dėka 
gražios ir savanoriškos talkos, 
davė 6295.00 dol. pelno. 

„Šaltinio" vadovė Viktorija 
Viskantienė, vakarienės šei
mininkė Onutė Abarienė, tal
kos organizatorė Elvyra Idze-
lienė, liaudies dainų mėgėjų 
grupės vedėja Virga Šimaitytė. 

Negalime visų, taip gražiai 
dirbusių, išvardinti — jų buvo 
tikrai daug. Dėkojame visiems 
ir tikime, kad atlikus artimo 
meilės darbą, šokti Tautinių 
Šokių šventėje bus t ikra i 
smagu. 

J . P. 

DALYVAVO 
REFERENDUME 

Lietuvos paskelbto refe
rendumo balsavime, vykusiame 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
t r e , balsavo 132 Lietuvos 
piliečiai. Visi balsavo už rusų 
kar iuomenės išvedimą iš 
Lietuvos. Balsavimo būstinę 
tvarkė ir balsavimą pravedė LB 
Detroito apylinkės valdyba. 

Detroito LSK „Kovas" ir Chicagos „L j tuan icos" vyrų „ A " krepš in io komandos ŠALFAS s-gos 
metinėse varžybose, vykusiose Toronte š.m. gegužės 9 i r 10 d. 

N u o t r . A. R u g i e n i a u s 

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA 

Birželio 13 dieną Prisikėlimo 
bažnyčioje, Toronte, Linda Lau-
rinavičiūtė ir Algis Rugienius 

priėmė Moterystės sakramentą, 
kurį suteikė Prisikėlimo pa
rapijos klebonas kun. Simana
vičius. Šv. Mišias koncelebravo 
kun. Liudas Januška ir kun. 
Antanus Saulaitis, SJ. Pa
mokslą pasakė kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. Jaunuosius lydėjo, 
vyriausia pamergė Kristina 
Šimkutė ir vyriausias pabrolys 
Mykolas Abarius. Pamergės 
buvo Dana Rugieniūtė, Antonia 
Laurin, Gina Blinstrubienė, 
Yolanda Tomasic, Cindy Rego, 
Bernice Ghauri, Daiva Rugie
niūtė ir Mary Early. Pabroliai: 
Paulius Sukauskas, Gytis 
Udrys, Vitas Zubrickas, Darius 
Ošlapas, Robertas Blinstrubas, 
Linas Erlingis, Linas Kastys 
ir Vytas Rugienius. Jaunųjų 
tėveliai Lėlė ir Danielius Lau-
rinavičiai, Liuda ir Algis 
Rugieniai. Vestuvėse dalyvavo 
jaunųjų giminės ir draugai iš 
Lietuvos, Montrealio, Phila-
delphijos, Californijos, Chica
gos, Clevelando, Detroito ir To
ronto bei jų apylinkių. Ves
tuvinis pokylis vyko Toronto 
Lietuvių namuose. Pokyliui 
vadovavo Gina ir Robertas 
Blinstrubai. Jaunuosius svei
kino tėveliai, Danielius Lauri
navičius ir Algis Rugienius. 

Sveikiname jaunuosius sukūru
sius lietuvišką, katalikišką, 
sportišką ir skautišką šeimos ži
dinį. Linkime gražaus ir ilgo ve
dybinio gyvenimo. Jaunieji 
gyvens Chicagoje. 

A.A. JADVYGA 
MILKINTIENĖ 

Po gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, birželio 
17 d., Holy Sepulchre kapinėse 
buvo palaidota a.a. Jadvyga Pet-
rauskaitė-Milkintienė, birželio 
13 d. mirusi Mt. Holly, New 
Jersey. Giliame nuliūdime liko 
vyras Vytautas, seserys Stefani
ja Kalvaitienė ir Stasė Sirtau
tienė, brolio a.a. Juliaus žmona 
Antanina Petrauskienė su 
šeima bei daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Rožinį 
sukalbėjo, šv. Mišias aukojo ir 
kapinėse apeigas atliko Šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Atsi
sveikinimą pravedė ir laidotu
ves tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė. 

LB MICHIGANO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Michigano LB apygardos at
stovų visuotinis suvažiavimas 
vyks birželio 21 dieną Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
Detroite. 

Birželio 14 dieną Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre vyko 
referendumo balsavimas dėl ru
sų kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos. Po pietų vyko Baltijos 
valstybių 51-mas birželio mėn. 
Sovietų vykdytų trėmimų mi
nėjimas. Prieš minėjimą buvo 

rašomi laiškai JAV prezidentui, 
senator iams bei kongres-
manams, dėl rusų kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos valstybių, 
prašant ŠĮ klausimą iškelti 
Rusijos prezidentui šią savaitę 
lankantis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Minėjimas pradėtas 
JAV-ių ir Baltijos valstybių 
vėiiavų įnešimu. Raimond 
Tralai vadovaujant/buvo sugie
dotas JAV himnas. Tremtinių 
prisiminimui buvo uždegtos 
žvakutės. Maldą sukalbėjo 
Mara Valdmanis. Minėjimą pra
dėjo Sandra Kronitis-Sipols, 
Baltijos tautų komiteto atstovė. 
Paskaitytos rezoliucijos, prista
tyti svečiai. Advokatas Kęstutis 
Miškinis pristatė pagrindinį 
kalbėtoją kongresmaną Sander 
Levin. Minėjimą baigiant sugie

doti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
himnai ir išneštos vėliavos. 

Parašyti laiškai buvo įteikti 
kongresmanui Levinui, kuris 
asmeniškai juos išvežė į Wa-
shingtoną. Po minėjimo buvo 
vaišės. 

AUKŲ VAJUS SIUNTAI 
l LIETUVĄ 

Lietuvos vyčiai surinko aukų 
pasiuntimui sept into kon
teinerio į Lietuvą. Prie Dievo 
Apvaizdos bažnyčios iš 43-jų 
aukotojų buvo gauta 1,005 
doleriai . Prie Šv. Petro 
bažnyčios 10 aukotojų įteikė 400 
dol. Prieš Šv. Antano bažnyčios 
iš 9 aukotojų surinkta 125 dol. 
Bendrai praėjusį sekmadienį su
rinkta 1,530 dol. 

LIETUVOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS POSĖDIS 

1992 m. gegužės 20 d. Kauno 
arkivyskupijos kurijoje įvyko 
Lietuvos Vyskupų konferencijos 
posėdis, kuriame dalyvavo kar
dinolas Vincentas Sladkevičius, 
arkivyskupas Audrys Bačkis, 
apaštališkasis nuncijus Justo 
Mullor Garcia ir visi Lietuvos 
vyskupai. 

Apatališkasis nuncijus papa
sakojo apie savo susitikimą su 
šv. Tėvu ir būsimą jo kelionę į 
Lietuvą, kuri numatoma 1993 
m. liepos pirmoje pusėje. Pasak 
nuncijaus, šv. Tėvą labai domi
nusi politinė padėtis postkomu
nistinėje Lietuvoje. Nuncijus 
pabrėžė, kad Lietuvos vyskupai 
turi tikintiesiems kalbėti ir 
nurodyti, i kaip jiems reikėtų 
elgtis dabartinėse situacijose. 

JAV Vyskupų konferencijos 
atstovas Rytų kraštams kun. J. 
Šarauskas informavo apie su
teiktą paramą Šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje, Lietuvos 
katechetinėms komisijoms, sta
tomai katalikiškajai spaustuvei 
Kaišiadoryse ir kt. Kartu su 
vyskupais jis aptarė, kokiose 
srityse labiausiai reikalinga 
pagalba. Vyskupų nuomone, bū
tina įkurti nedidelę televizijos 
studiją, Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos sekretoriatą, įrengti 
LKB informacijos centrą ir pa
remti katalikišką spaudą. 

Vysk. S. Tamkevičius perskai
tė kun. J. Borutos laišką apie 
tai, kad Lietuvos televizija 
cenzūruoja katalikiškas laidas. 
Pvz. neparodyta 1992 m. gegu
žės 17 dienai parengta religine 
valandėlė, kurioje buvo kalba
ma apie referendumą ir tikin
čiųjų pilietinę atsakomybę. 

Popietinėje posėdžio dalyje 
buvo aptarti Kauno Kunigų se
minarijos reikalai. Rektorius 
kun. A. Baniulis papasakojo 
apie esamus sunkumus: trūksta 
kvalifikuotų dėstytojų, ne visi 
kandidatai ateina į seminariją 
pasiruošę formuoti save pagal 
Bažnyčios mintį. Arkivyskupas 
A. Bačkis kalbėjo apie savo 
planus įkurti Vilniuje paruošia
mąjį kursą, kurio metu būsimie

ji klierikai gilintųsi į tikėjimo 
ir dvasinio gyveninio pagrindus, 
tuo pačiu tirdami savo apsi
sprendimą siekti kunigystės. 
Teologijos fakulteto dekanas 
kun. dr. Butkus išdėstė Bažny
čios reikalavimus priimant kan
didatus į seminariją: jie turį būti 
subrendę fiziškai ir morališkai. 
Šv. Raštui dėstyti nutarta kvies
t i kun. A. Rubšj, kadangi Šv. 
Rašto dėstytojas kun. D. Valen-
tis išvyksta tolimesnėms studi
joms. Kunigų seminarijos dėsty
tojas F. Jončys akcentavo būti
numą gerinti filosofijos dėstymą 
Kunigų seminarijos Teologijos 
fakultete. 

Vyskupas J. Matulaitis atsisa
kė Tarpdiecezinės katechetinės 
komisijos pirmininko pareigu, 
kurias Vyskupų konferencija 
pavedė eiti vyskupui S. 
Tamkevičiui. 

Posėdyje taip pat buvo pri
imtas Vyskupų konferencijos 
statutas. 
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DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Praktika su Dr. P. Toussaint 
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Tai. (312) 238-1133 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 

>riklauso Hory Crosa ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tat (1-312) 434-5343 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 7364477; 
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DR. E. DCCKY8 
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SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL 6UILDING 

•443 So. Putaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 
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LAISTYKIT MEDŽIUS 

Chicagos meras Daley skatina 
gyventojus sausros metu laistyti 
medžius, kitaip jie gali nudžiūti. 

PADĖS RASTI TARNYBAS 

Chicagos miestas suorganiza
vo specialią įstaigą, kuri padės 
paruošti žmones tarnyboms ir 
surasti jiems darbą. įstaiga 
vadinasi Mayor's Office of 
Employment and Training. Ji 
pradės veikti nuo liepos 1 d. 
Daugiau informacijų galima bus 
gauti telefonu 746-8787. 

DUJOMIS VAROMI 
AUTOMOBILIAI 

Ieškoma pigesnio ir švaresnio 
kuro automobiliams ir kitiems 
motoriniams vežimams. Chica
gos miestas pradės tikrinti 
važiavimo mašinas, varomas 
suspaustomis dujomis. 

6132 S. Kedzle A ve., CMcago 
(1-312) 776 6333 arba (1-312) 436-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Kab. tet. (1-312) 6360343; 
Ras. (1-312) 776-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4236 W. 33rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.O. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ava. , 

Chicago, IN. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies Ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaekl Road. 
Tel. (1-312) 5362602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 791h Ave , Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598 8101 
Vai. pagal susitarimą 

Namų (703) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel. (1-312) 325-2670 

1185 Dtmdee Ave., Elgln. m. 60120 
Tel. (703) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3055 8. Roberte Rd., Hickory Hlllt IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (703) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (703)352-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 6o. 301h Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDCN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
158 N. MĮcNaan Ava., Sulte 324 ir 
3333 t . Pulaafcl Rd., CMcago, IL 
81 St. Ir Kean Ave., Juetlce. IL 

Tat. (1-312) 536-2360 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalbr lietuviškai) 

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

Tel. (1-312) 737-5143 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tel. (708) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 W. 83rd 8treet 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (703) 446-S54S 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. tactajgott Ir Dr. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave., Ortand Park 
708-343-8100 

10 W. Maitki, HapervtRe 
708355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 703-357-8383 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C, 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S- Archer Ave. (prie Austm) 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

NapervMe Campue 
1020 2. Ogden Ave., Sulte 310, 

Napervtfte IL 30633 
Tat. 1-703-327-0080 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 536-3186 
Namų (703) 331-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 83rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

§e$tadiemais pagal susitarimą 
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Ir vėl jie prašo 

I 

PINIGŲ KULTŪRINEI 
VEIKLAI 

Išeivijos kultūrinis, visuome
ninis gyvenimas daugiausia 
remiasi pareigingumo jausmu, 
savanorišku darbu, pasiauko
jimu ir gera valia. Vien tik šių 
priemonių pagalba per pusšimtį 
metų lietuviai svetimuose kraš
tuose atliko daug svarbių ir 
būtinų darbų, kuriuos išskai
čiuoti jau beveik reikėtų atski
ro, nemažo leidinio. Ypač 
pirmaisiais išeivijos gyvenimo 
dešimtmečiais mums netrūko 
entuziastų, besiaukojančių, kad 
kada nors į laisvą tėvynę galė
tume parvežti turtingą, nors 
svetur sukrautą, kraitį, kad ne
būtume apkaltinti, veltui leidę 
laiką patogaus, laisvo gyvenimo 
kasdienybėje, kai mūsų tau
tiečiai kovojo su juoda lemtimi 
už geležinės uždangos. 

Iš atokiau stebintiems šiuos 
didžiuosius išeivijos rūpesčius ir 
darbus, sunku suvokti faktą, 
kad beveik viskas atlikta su 
geros valios tautiečių finansine 
parama. Be tos paramos nebū
tume turėję Lietuviškos en
ciklopedijos ar Broniaus Kviklio 
Lietuvos vyskupijų tomų, ne
būtume galėję išleisti kitų, 
nemažiau vertingų knygų, 
išlaikyti lituanistinių mokyklų 
bei kitų institucijų, paruošti 
savo jaunimą, kuris šiandien 
taip noriai įsijungė į Lietuvos 
atstatymo darbus. Be aukotojų 
finansinės paramos neturėtume 
koncertų, kongresų, tautinių 
šokių bei dainų švenčių, fondų, 
leidyklų ir gausybės kitų, 
dažnai eilinio piliečio neįver
tinamų, savosios kultūros ap
raiškų. Tačiau svarbiausias 
lietuviškojo gyvenimo išeivijoje 
simbolis yra savoji spauda. 

Žinome, kad mūsų kultūros 
puoselėtojai, organizacijų vado
vai, mokytojai, švenčių rengėjai, 
redaktoriai, rašytojai ir kiti 
lietuviškosios veiklos judintojai 
dirba be atlyginimo (arba jis 
toks menkas, kad neverta 
minėti), aukodami kiekvieną 
laisvalaikio minutę užsibrėžtam 
tikslui. Jie yra įsitikinę, kad tai 
labai svarbu lietuvių tautos 
kultūrinei tautinei gerovei. 
Esame taip pat įpratę, kad kiek
vieno didesnio kul tūr inio 
užmojo pradžioje bei vyksme 
apeliuojama į lietuviškos vi
suomenės sąžinę ir kišenę. 
Tokia jau išeivijos lietuviškojo 
gyvenimo kasdienybė: taip buvo 
nuo pat išsibarstymo svetimuo
se kraštuose pradžios, taip bus, 
kol dar turėsime sugebančių 
dirbti kultūrinį darbą ir pasiryž-
tančių jį remti didesne ar 
mažesne pinigų suma. 

* * * 

O vis dėlto kiekvieną kartą, 
kai kreipiamasi į visuomenę, 
prašant aukų, kyla mur
mėjimas, nepasitenkinimas, net 
pasipiktinimas: ir vėl jiems 
duok, niekad negana... Išmaldos 
prasyti yra nemalonu. Niekas to 
nedaro tik šiaip sau, norėdamas 
„pasipinigauti". Niekas ir tų 
sunkiai surinktų pinigų ne
švaisto nereikšmingiems daly
kams, o naudoja tik ten, kur bū
tiniausiai reikia. 

Paprastai žmonės greičiau at
siliepia į prašymus paremti 
vienkartinį renginį arba ten, 
kur paskui paskelbiama jų pa
vardė, kur jiems už tuos kelis 
šimtelius ar dešimtines pareiš
kiama didelė pagarba, o turimai 
įstaigai ar įmonei — gera 
reklama. Tačiau ypač sunku iš
prašyti paramos lietuviškai 
spaudai, kuriai ta pagalba nepa
prastai svarbi, reikalinga, 
sudarant i skirtumą ta rp 
sėkmingo gyvavimo ir su
nykimo. Šiuo metu, kai mūsų 

dėmesys, aukos ir jėgos nuolat 
krypsta į laisvą Lietuvą (ir tai 
labai svarbu), neretai užmirš
tame apsidairyti savo kieme — 
čia pat yra nemažiau svarbių 
reikalų, šaukte šaukiančių pa
galbos. Vienas svarbiausių — 
lietuviška spauda. 

Kai kas mėgina tvirtnti, kad 
mums išeivijos veikla jau nebe
aktuali, kai Lietuva vėl yra ne
priklausoma. Taigi ir lietuviš
koji spauda nustojo savo 
pirmykštės reikšmės. Šis tei
gimas yra ne tik nerealus, bet 
ir gerokai neišmanėliškas. Var
giai ateis metas, kai išeivija (net 
ir laisvai gyvenančiai) Lietuvai 
nebus reikalinga. Tai turime 
suprasti ir gerai įsisąmoninti, 
jeigu mums iš tikrųjų rūpi 
Lietuva ir jos georvė, o nekalba
me tai t ik dėl to, kad dabar 
tokia mada. Taip pat yra negin
čijama tiesa: išeivija neišliks 
lietuviška be savos spaudos, o 
nebūdama lietuviška, nebus 
naudinga ir Lietuvai. Spaudos 
svarbą supranta ir kitų etninių 
grupių kultūrininkai, stengda
miesi puoselėti laikraščius, 
žurnalus, spausdinti knygas 
savąja kalba, nors jų kilmės 
kraštai nebuvo pavergti, nors jie 
nereikalingi tiek dėmesio ir 
paramos. 

* * * 

Tai minios-kaimenės nuo
monė, kažkieno kažkada „nu
kalta" ir aklai kartojama toliau. 
Žinoma, prenumerator ių ir 
skaitytojų sąrašai šiuo metu gal 
tą nuomonę patvirtina, nes jie 
vis trumpėja, keičiasi, dyla. 
Tačiau šis reiškinys gali turėti 
ir kitokių priežasčių, ne tik nesi-
domėjimą lietuviška spauda. 
Nėra abejonės, kad laikams bei 
skaitytojams keičiantis, lietu
viškoji spauda turės kiek prisi
ta ikyt i nauj iems reikala
vimams, neatsilikti nuo dienos 
aktualijų. Tai ilgainiui ir įvyks, 
tik nereikia per anksti nuogąs
tauti, kad , Jau dangus griūva", 
kad jau mums išeivijos lietuviš
koji spauda nebereikalinga, ne-
remtina. 

Pažvelkime į kitą spaudos 
naudą. Iš korespondencijų lietu
viškuose laikraščiuose taip pat 
sužinome, kad kitose — nors 
kartais labai mažose — vieto
vėse lietuviai dar laikosi, veikla 
dar neišblėsusi. Tuo būdu 
mokomės vieni iš kitų, pasi-
semiame idėjų ir ryžto nenuleis
ti rankų, pasijuntame, kad dar 
nesame vieni kitataučių jūroje. 
Spauda mus jungia, vienija, 
informuoja, riša į vieningą, 
tamprią ir veiklią lietuvišką 
bendruomenę. Be to, lietuviška 
spauda informuoja ir apie įvy
kius Lietuvoje, kurie ypač šiuo 
metu mums svarbūs, įdomūs ir 
žinotini. 

Žinoma, apie JAV prezidento 
rinkimus, sporto rungtynes, šen 
ir ten vykstančius neramumus, 
vietinių gaujų „karus" ar di
džiuosius pasaulinio masto įvy
kius ga l ime . pasiskaityti 
vietiniuose dienraščiuose, pasi
žiūrėti televizijos žinių laidose. 
Lietuviški laikraščiai nesivaržo 
ir nemano varžytis su mili
joninių tiražų amerikiečių dien
raščiais, tačiau jie mūsų vi
suomenei taip pat nepamai
nomi: daug painformuoja, pa
deda, patarnauja. Kokia skur
di išeivija būtų be savos 
lietuviškos spaudos! Tai mūsų 
gyvastingumo pulsas. Reikia, 
kad jis būtų tvirtas, nesunyks-
tantis, todėl auka, ištiesta lietu
viškai spaudai paremti, tuo 
pačiu palaiko visą išeivijos 
lietuvių kultūrą. 

D. B. 

<-

GROŽIUI REIKIA IR PINIGŲ 
Pokalbis su vyriausiu lėšų teikėju dr. Antanu Razma 

Visiems pažįstamas bend-
ruomenininkas, visuomeni
ninkas dr. Antanas Razina leng
vų darbų nemėgsta. J am 
patinka „sunkaus svorio" kilno
jimas, jis imasi kitiems neįkan
damų uždavinių. Prisiminkime 
tik jo sumanytą ir pradėtą 
Lietuvių fondą. Siektą tik kuk
laus milijono, o dabar ižde yra 
jau šeši. Todėl ir paprašytas 
telkti lėšas IX Tautinių šokių 
šventei daug nesispardė, nors 
šiais metais tai sunkus uždavi
nys. 

Tokie renginiai, kaip dainų, 
tautinių šokių šventės, jaunimo 
kongresai, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimai iš įpras
tinių pajamų, gaunamų už 
įėjimo mokesčius, neišsiverčia, 
todėl jiems visada yra prašoma 
visuomenės aukų. Visuomenė, 
t a i suprasdama, visuomet 
dosniai atsiliepdavo. Tačiau 
pastarieji metai ir jai buvo 
sunkūs, kai kišenes kratė lais-
vėjanti Lietuva. Aukoti reikėjo 
j au nebe dešimtinėmis ar 
šimtinėmis, bet tūkstančiais. 
Visiems būtų geriau, jeigu tų 
aukų rinkėjų būtų mažiau, bet 
kaip tada suruošti tokias tauti
nių šokių šventes bei kitus di
džiulius renginius. Jeigu ne 
pasitikėjimas visuomenės dos
numu, Bendruomenė jų neor
ganizuotų, o jeigu Bendruo
menės vadovybės tokių užda
vinių neprisiimtų, tų šven
čių ir nebebūtų. Bet... apie tas 
bėdas leiskim kalbėti šios 
šventės ekonomistui dr. An
tanui Razmai, kuris užkalbintas 
sutiko apie visa tai mums 
paaiškinti. 

— Pirmas klausimas: nagi 
paties nuomone a r jau t ikrai 
ši šventė negalėjo išsiversti 
be aukų ir kodėl? 

— Ačiū už klausimus, kurie 
kartu su mano atsakymais, 
tikiuos, padidins aukų įplauką, 
kuri labai reikalinga didelėms 
šokių šventės išlaidoms. Gaila, 
esu gydytojas, ne ekonomistas! 

Šokių šventės, Dainų šventės, 
kraštų lietuvių ir pasaulio 
lietuvių dienos, seimai su 
kultūriniais renginiais, jauni
mo kongresai yra interna
cionalinio lygio, kur repre
zentuojami ne tik išeivijos kūry
biniai laimėjimai, bet ir mūsų 
tautos kultūrinė pažanga. Visų 
šitų programų dalyvės-dalyviai 
atvyksta iš viso pasaulio kraštų 
ir iš Lietuvos, įėjimo bilietai 
negali apmokėti šių visų 
kelionų didelių išlaidų. Tuo tar
pu jų dalyvavimas būtinas, nes 
sugrįžę tų didžiųjų švenčių pro

gramų daly vės daly viai tampa 
savo krašto ambasadoriai lietu
vybei ugdyti ir Lietuvai atsta
tyti. 

Tokiose mūsų surengtose di
dingose šventėse dalyvauja 
aukšti valdžios pareigūnai, įvai
rių kraštų konsulai, tarptauti
nių organizacijų atstovai. Susi
daro nuostabiai puiki platfor
ma, iš kurios galime prabilti į 
visą pasaulį gana efektyviai. To
dėl ir yra svarbūs tie šviesūs 
aukotojai, kurių aukų pagalba 
mes, organizatoriai, galime 
pasiekti didesnius laimėjimus 
tarp kitataučių. 

Aišku, jeigu tie minimi ren
giniai būtų lokalinio pobūdžio, 
išlaidos būtų daug mažesnės ir 
gal iš bilietų pajamų pakaktų 
pinigų išlaidoms. 

— Kaip buvo sudaryti lėšų 
telkimo planai ir kokiais bū
dais jos telkiamos? 

— Buvo sudarytas šokių 
šventės biudžetas, kuris siekia 
daugiau kaip 200 tūkstančių 
dol., j lėšų telkimo komitetą pa
kviesti asmenys: dr. Antanas 
Razma, Vaclovas Momkus, Da
nutė Korzonienė, Kostas Doč
kus, Birutė Jasaitienė, Jūratė 
Budrienė ir Antanas Vala
vičius. 

Buvo nutarta išsiųsti tris kar
tus po 13 tūkstančių aukų pra
šančių laiškų visiems lietu
viams, kurių adresus turime. 
Tai atlikome kaip planuota — B. 
Jasaitienės talkininkų pagalba. 
Pirmas laiškas buvo išsiųstas 
tuoj po Naujųjų Metų. Antras — 
kartu su laimėjimų bilietais ba
landžio mėn., trečias — gegužės 
mėn. Taip pat buvo išsiųstas 
ketvirtas laiškas nuolat auko-
jantiems didesnes aukas įvai
riems lietuviškiems rengi
niams. Paprastai jie mūsų vadi
nami mecenatais. 

— Kaip tas darbas sekasi? 
— Patenkinamai, bet dar tiki

mės aukų ir iš tų, kurie abejoja 
ir laukia, nes šventės išlaidos 
didėja. 

Birželio 12 dienos pajamų pa
dėtis: Mecenatai-aukotojai su
aukojo apie 50,000 dol., laimė
jimų pajamos 20,000 dol. (išlai
dų 7,000 dol.). Parduota 5000 
bilietų, 80,000 dol. Iš viso 
pajamų arti 150,000 dol., nes 
biudžetas per 200,000 dol. Bilie
tų pardavimas einasi palengva, 
tikimės, kad dar bus papildomai 
parduota 4000-5000 bilietų iki 
liepos 5 dienos. Chicagos ir apy
linkės lietuviai su savo svečiais 
turėtų dalyvauti gausiai ir su
daryti 10,000 publikos masę. 

Juk Chicaga — lietuvių išeivijos 
sostinė!. 

— Ar nekyla abejonės dėl 
nus i s t a ty to lėšų t e lk imo 
plano įvykdymo? 

— Aš tikiuos, kad šiai šventei 
lėšos bus suorganizuotos pakan
kamai. Ateities didžiosios lietu
vių šventės — renginiai turės 
būti organizuojami kitokiais 
metodais, nes aukotojų eilės 
mažėja. 

— Kokios aplamai aukoto
jų nuomonės, nusiteikimas? 

— Kaip paprastai, gauname, 
girdime įvairių pasisakymų. 
Vieni — reikia daugiau propa
gandos, telefoninių paskambi-
nimų aukotojams. Kiti — turi 
būti brangesni bilietai ir jų pa
jamos turi apmokėti visas išlai
das. Dar kiti — šokių šventė turi 
būti didinga, sukelianti pasidi
džiavimą lietuviams ir kita
taučiams. Nesibijokite išlaidų, 
mes pagelbėsime ir paaukosime 
daugiau, jeigu reikės ir t.t. 

— O jeigu, sakykim, būtų 
sumanyta dešimtąją tautinių 
šokių šventę bandyti įvykdy
ti be visuomenės aukų, koks 
turėtų būti įėjimo mokestis ir 
kiek bilietų reikėtų parduoti? 

— Bilietų kainos turėtų būti 
50% brangesnės, žiūrovų rei
kėtų turėti apie 8000. 

— Aišku, kad visgi pagrin
dinis pajamų šaltinis turėtų 
būti šventės žiūrovai. Ko
kiomis pastangomis bandote 
juos sukviesti? 

— Įvairiais būdais. Siųsdami 
asmeniškus laiškus visiems ad
resatams (13 tūkstančių), įdė
dami skelbimus į lietuvių ir 
amerikiečių spaudą, panaudo
dami pasikalbėjimais ir rek
lamomis lietuvių ir amerikiečių 
radijo valandėlėse. TV skelbi
mai per brangūs. 

— Koks šventės rengėjų 
paskutinis žodis visuomenei? 
Ko iš jos labiausiai reikia? 

— Lietuvių išeivija aplamai 
buvo dosni praeityje ir da
bartyje, ji rėmė pavyzdingai 
visus lietuvių renginius, švie
timo, kultūros, visuomeninę bei 
kitokią lietuvių veiklą. Pri
valome ir toliau būti dosnūs ir 
remti lietuvišką veiklą, jeigu 
norime, kad lietuvybė būtų 
gyva lietuvių išeivijos jaunoje 
kartoje dabar ir ateityje. Reikia 
surasti priemones, kad jaunoji 
lietuvių karta, kuri aplamai 
turi geras pajamas, lėšomis stip
riau paremtų lietuviškų veiką. 

Bet čia jau jaunųjų lietuvių or
ganizatorių — veikėjų talentų 
pasireiškimo laukas. 

Kalbėjosi Bronius Nainys 

Dr. An tanas Razma. Tautelių šokių šventės komiteto finansų rinkimo 
pirmininkas. N u o t r j Tamulaičio 

KOVA DĖL VILNIAUS 
KAZYS BARONAS 

(Pabaiga) 
Gautuose štabo pranešimuose 
buvo kalbama apie vokiečių ka
riuomenėje prasidėjusią paniką. 
Tad Vilnius nebus ginamas. 
Pasirodė, kad miesto evakuacija 
pal ietė t ik l ie tuviškas ir 
vokiškas įs taigas, lietuvių 
policiją, Gestapo. Vokiečių įgula 
buvo sustiprinta. To „Vilk" 
nežinojo, pervertino savo jėgas. 
Bet, yra tikra, kad „Vilk" šią 
akciją vis vien būtų vykdęs, ka
dangi politinis svoris buvo sva
resnis už karinį. Bet yra labai 
aišku, kad raudonoji armija pati 
norėjo Vilnių užimti, kaip vieną 
iš sovietinių respuplikų sos
tinių. Tuo tarpu lenkai norėjo 
įrodyti Lenkijos valstybės suve
renines teises į Vilnių ir 
Vilniaus kraštą. 

Po liepos 13 d. įvykiai vystėsi 
žaibo greitumu. Pasibaigus 
kovoms, ..Vilk" — Kžyžanovski 
susisiekė su raudonosios armi
jos vadovybe, norėdamas aptarti 
tolimesnius karinius veiksmus. 
Po kelių dienų jis gavo leidimą 
įsteigti iš Vilniaus ir Naugar
duko dalinių pėstininkų divizi
ją, vieną motorizuotą batalioną. 

Politiškai korpas turėjo būti 
nepriklausomas, bet kariniuose 
veiksmuose jis turėjo bendra
darbiauti su 3-čiojo Gudijos fron
to štabu, vad. gen. Cerna-
chovskio. 

Liepos mėn. 17 d. „Vilk" ir jo 
štabo virš. „Slav" atvyko į rau
donosios armijos štabą galu
tinai aptarti tolimesnę karinę 
operaciją. Tačiau jie tuoj pat 
buvo nuginkluoti ir suimti. 
Toks pats likimas ištiko 20 ka
rininkų. Jie atvyko į Bogušių 
vietovę gauti medalius iš gen. 
Černiachovskio ,,za otličnuju 
borbu protiv germancov — už 
narsią kovą prieš vokiečius". 
Vilniaus AK daliniai buvo ap
supti rusų, įsakant tuoj pat 
sudėti ginklus. Karininkai buvo 
išvežti į Riazanę, o eiliniai į 
Kalugą, suformuojant atsarginį 
pulką, tačiau rusų vadovybėje. 
Lenkams atsisakius duoti ištiki
mybės priesaiką Maksvai, jie 
visi buvo pasiųsti miško dar
bams (Sibiras? — K.B.). Žinia 
pasiekė kitus dalinius. Nutarta 
trauktis į pietus. Lenkijon. Besi
t raukiančius lenkus puolė 
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Kai abu suklaupė prie altoriaus, zakr. Gylys norėjo ati
daryti Marijos paveikslą, bet jam nepavyko. Tuomet 
jam į pagalbą atėjo pats klebonas, bet ir jam atidaryti 
užuolaidų nepavyko. J. Pilsudskis, kuris buvo mažai 
tikintis, atsikėlė ir išėjo iš koplyčios, o nuncijus, 
palaiminęs žmones iš koplyčios balkono, užbaigė vizi
taciją. Visai svitai išėjus, klebonas, kuris buvo 
nepaprastai susirūpinęs, priėjo prie Marijos paveikslo 
ir patraukė virvelę. Užuolaidos atsiskleidė. Iš to galima 
daryti išvadą, kad tai buvo stebuklas, nes Marija, 
matyt, nenorėjo pasirodyti tautos išdavikui. 

Nors Aušros Vartų koplyčia priklausė visiems ka
talikams, bet lenkų okupacijos metu kitoms tautybėms, 
kaip lietuviams ar gudams, pamaldos labai retai te
buvo leidžiamos. Lietuviai pamaldas turėjo tik per 
didesnes šventes ar atlaidus su lietuvišku pamokslu 
ir giesmėmis, o gegužines ir Dievo Motinos globos 
pamaldas tik anksti rytais. Nepriklausomybės metais 
padėtis pasikeitė. Prie Aušros Vartų ne tik sekmadie
niais ar šventadieniais būdavo pilna žmonių, bet ir 
paprastomis dienomis: ar rytais, ar dienos metu, ar 
vakarais, saulei leidžiantis, o per gegužines pamaldas 
susirinkdavo tūkstančiai žmonių. Pamaldas dažnai 
atlaikydavo kun. Alfonsas Lipniūnas ar kiti lietuvių 
kunigai. 

Aušros Vartus aplankydavo ir prie jų pasimelsdavo 

ne tik vilniečiai, bet ir maldininkai, atvykę iš visos 
Lietuvos, kurie, kaip teko matyti, atvažiuodavo ne tik 
pavieniai, bet su ekskursijomis, pasipuošę tautiniais 
drabužiais. Daugiausiai maldininkų buvo atvažiavę 
1940 m. pavasarį- Visų jų tikslai buvo pasimelsti prie 
Aušros Vartų Marijos stebuklingo paveikslo ir pama
tyti išsiilgtojo Vilniaus — Lietuvos sostinės. 

Aušros Vartų koplyčios vardas, šimtmečiams bė
gant, keitėsi. Iš pradžių Aušros Vartai buvo vadinami 
„Bromos" vardu, o vėliau „Krėvės bromą", „Medi
ninkų bromą" ir „Aštroji bromą" (Paskutinis vardas 
— „Aštroji bromą" — buvo rastas 1544 m. įrašytas 
Vilniaus miesto vaito knygoje). Dabar koplyčia 
vadinama „Aušros Vartų" vardu. Bet ir šio vardo, 
kaip ir „Aštriosios bromos", pavadinimo kilmė nėra 
žinoma, nors ir yra šiokie ar tokie aiškinimai, bet nėra 
moksliškai pagrįsti. 

1940 m. birželio mėn. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, vietinė komunistinė valdžia norėjo Aušros 
Vartus visai nugriauti, nes perjuos negali pravažiuo- ' 
t i didieji tankai. Šį įvykį įdomiai aprašo Adolfas 
Valeška savo straipsny „Vilniaus meno vystymosi 
fragmentai". Iš to straipsnio paimsiu ištrauką, kurio
je rašoma taip: 

„Prisiminimai grįžta į vieną sekmadienį. Atbėga 
pas mane į butą vienas bendradarbių ir praneša, kad 
tarybininkai planuoja nugriauti Aušros Vartus, nes jie 
trukdo didesniems kariniams tankams pravažiuoti. 
Reikia greitai veikti. Tuojau susirenkam bendradarbių 
grupė, sudarom komisiją, skubiai paruošiam istorinę 
medžiagą su fotografijomis, gražiai sutvarkom ir kaip 
dokumentinį veikalą nunešu Lietuvos Mokslų aka
demijos prezidentui prof. Vincui Krėvei-Mickevičiui. 
Prašau, kad vyktų į Maskvą ir kaip nors sulaikytų 
Aušros Vartų nugriovimą. Profesorius Krėvė tučtuojau 
apsiėmė tą misiia atlikti ir, sugrįžęs iš Maskvos, 

pranešė, jog tas klausimas buvo išspręstas teigiamai". 
Jei išliko nenugriauti Aušros Vartai, kurie taip 

brangūs lietuvių tautai, turime būti dėkingi Adolfui 
Valeškai, prof. Vincui Krėvei, vienam A. Valeškos 
bendradarbiui (pavardė nepažymėta. Aut. P.M.) ir visai 
sudarytai komisijai. ', 

Prie Šv. Teresės bažnyčios visai netoli — bazilionų 
vienuolyno kieme — stovi Sv. Trejybės bažnyčia, 
įeinant į bazilionų vienuolyno kiemą, tenka dar sustoti 
keletą minučių prie bazilionų vartų. Savo architektū
riniu stiliumi, kaip ir Vilniaus bažnyčios, atkreipia pra
eivio dėmesj. Pastatyti barokiniu stiliumi, susideda 
iš dviejų pagrindinių dalių ir pijono. Jups puošia 
piliastrai, karnizai, vertikalinės ir horizontalinės linijos 
bei ornamentai. Antroje vartų,plokštumos dalyje yra 
įrengta plati ir aukšta niša su geležine tvorele. Virš 
šios nišos yra pinijonas su Švč. Trejybės sjmboliu. 

Švč. Trejybės bažnyčia stovi bazilionų vienuolyno 
kieme, apsupta namais. Pirmoji bažnyčia toje vietoje, 
kaip manoma, buvo pastatyta ne kaip bažnyčia, bet 
medinė cerkvė, kurią esą pastačiusi D.L.K. Algirdo 
žmona Julijona. Ji buvo nugriauta if jos vietoje Kons
tantinas Ostragiškis pastatė gotinio stiliaus mūrinę 
bažnyčią, o Zigmantas Vaza prie jos įkūrė vienuolius 
bazilionus. 1748 m. bažnyčia nukentėjo nuo gaisro. Po 
gaisro buvo atstatyta pagal arch. J. K GHaubio projek
tą vėlyvojo baroko stiliaus įtakoje. 1781-1805 m. jos kle
bonu buvo Vilniaus universiteto rektorius ir profeso
rius, garsus astronomas kun. Martynas Počebutas. 
1821 m. bažnyčią nusavino rusų valdžia ir ją atidavė 
stačiatikiams, kurie 1846-1848 m. ją perstatė bizanti
niu stiliumi. Bažnyčia neteko savo buvusios išvaizdos. 
Medinis svogūniškas kupolas 1919 m., kai bažnyčia 
buvo grąžinta katalikams, buvo nuimtas. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. birželio mėn. 18 d. 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
PARAPIJOS 65 M. 

SUKAKTIS 
Laikas nuo laiko atsiranda 

proga paminėti kokią svarbesnę 
sukakti — gimtadienio, kuni
gystės, vedybų. Taip pat reikia 
paminėti ir reikšmingas insti
tucijų sukaktis. 

Šį pavasarį Švč. M. Marijos 
Gimimo parapija švenčia savo 
65-ių metų sukaktį. Šio šimt
mečio pradžioje lietuviai atei
viai kūrėsi įvairiose miesto 
dalyse. Jie vėliau pradėjo kur
tis ir Marąuette Parke, kur 
buvo pastatytas Sv. Kazimiero 
seselių vienuolynas. Tuo metu 
ten daugiausiai buvo tik laukas. 
Su laiku apsigyveno daugiau ir 
daugiau lietuvių. Būdami pa
maldūs ir lietuviški, šios koloni
jos gyventojai keliaudavo į Šv. 
Kryžiaus bažnyčią (Town of 
Lake) arba į Nekalto Prasidėji
mo bažnyčią Brighton Parke, 
daugiausiai važinėdami miesto 
susisiekimo priemonėmis. Apy-
l inkės gyventojai suprato 
reikalą įsteigti lietuvių parapiją 
Marąuette Parke ir kreipėsi į 
arkivyskupiją. Po ilg»; prašymų 
arkivyskupija sutiko leisti kurti 
naują parapiją. Kunigas Alek
sandras Baltutis, gavęs įgalio
jimą iš kardinolo George Mun-
delein, tą darbą pradėjo. 

1927 m. gegužės 15 d., 400 
apylinkės gyventojų susirinko 
seselių vienuolyno salėje ir kar
tu su kun. Baltučiu įsteigė Švč. 
M. Marijos Gimimo parapiją. 
Steigėjai parinko vardą, išreikš
dami lietuvių meilę Dievo Mo
tinai ir pasirinkdami ją parapi
jos globėja. Pirmos šv. Mišios 
buvo atnašautos 1927 m. geg. 22 
d. perpildytoje seselių vienuoly
no salėje. Naują parapiją 
priglaudė seselių vienuolynas, 
kurio patalpos buvo naudojamos 
šv. Mišioms ir mokinių pamo
koms. 

Arkivyskupijos paskola, para-
piečių aukos ir įvairūs renginiai 
sudarė lėšų statybai. Steigėjų 
svajonės tapo realybe, kai 1929 
m. birželio 7 d. kardinolas Geor
ge Mundelein pašventino pa
grindinį parapijos pastatą, kuris 
talpino bažnyčią, salę ir klases. 
Po dvejų metų buvo pastatyta 
klebonija. 

Kova dėl Vilniaus 

(Atkelta iš 3 psl.) 

rusiški lėktuvai, dalį jų išsklai
dė, dalis pateko į nelaisvę. 
Pasiekę Lenkiją, buvę Vilniaus 
partizanai perėjo į pogrindį, ko
vodami su rusais. 

Vilniaus apygardos vadovybę 
perėmė pik. Kulikovski, tačiau 
jau po mėnesio jis pateko į 
NKVD rankas. Toks pats liki
mas ištiko pik. Stanislovą 
Heilmaną, kuris išsilaikė iki 
1945 m. kovo mėn. Netrukus 
rusai likvidavo Žečpospolitos 
delegatūrą Vilniuje. Pirmiausia 
suimtas buvo Fedorovič, vėliau 
dr. Ježy Dobžanski, abu nuteis
ti 15-kos metų kalėjimo bausme. 

Prie progos norėčiau mielus 
skaitytojus perkelti į gen. 
Bor-Komorovskio prisiminimus, 
rasdamas juose Naugarduko 
apygardos vado „Poleszuk" 
tokią . telegramą generolui: 
„Vilnius užimtas, dalyvaujant 
AK, kuri įžygiavo į miestą. 
Daug griuvėsių, nuostolio. San
tykiai su raud. armija tai
syklingi. Pasikalbėjimai eigoje. 
Vilnius pergyveno trumpą, 
džiaugsmingą liepos mėn. 14 d. 
laisvės akimirką. Miesto lenkiš
kumas „muša į akis" — („bije w 
oczy"). Pilna mūsų karių. Tar
nyba lenkiška. Fabrikuose bei 
įmonėse steigiami lenkiški 
komitetai ir valdybos. Admi
nistracinės įstaigos pasirodys 
artimiausiu metu. Lietuvių 
nėra". (T. Bor-Komorovski, Ar-
mia podziemna, psl. 190). 

Ilgainiui parapija augo ir 
stiprėjo. Parapijos veikla ap
ėmė visus — visokio amžiaus 
— nes buvo įsteigtos įvairios or
ganizacijos. Parapijoje veikianti 
lituanistinė mokykla mokė ir 
tebemoko lietuviukus. 

Parapijai padidėjus, atsirado 
reikalas statyti naują bažnyčią. 
Klebonas kun. Jurgis Paškaus-
kas (Paškus) kartu su parapie-
čiais apsiėmė šį projektą. Nau
joji bažnyčia, planuota pagal 
bažnyčias Lietuvoje, buvo pa
baigta 1957 metais. Kardinolas 
Samuel Stritch naują bažnyčią 
pašventino 1957 m. gegužės 12 
d. Šiemet šiai bažnyčiai su
kanka 35 metai. 

Parapijos reikalus tvarkė keli 
klebonai, kiekvienas palik
damas savo antspaudą. Pirma
sis klebonas buvo steigėjas kun. 
Aleksandras Baltutis, kuris 
padėjo įgyvendinti žmonių sva
jones steigiant parapiją. Po jo 
sekė klebonas kun. Ju rg i s 
Paškauskas, kurio nuožiūra bu
vo padidinta parapijos mokykla 
ir pastatyta nauja bažnyčia. 
Sekantis klebonas buvo prelatas 
Viktoras Gernauskas, prie kurio 
buvo pastatyta nauja rezi
dencija mokyklos seselėms. Po 
jo sekė klebonas kun. Antanas 
Zakarauskas, kuris pirmiausiai 
apsiėmė remontuoti bažnyčios 
vargonus. Dabartinis klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas yra at
likęs daugybę darbų: įtaisė nau
jus vargonus bažnyčioje, sutvar
kė parapijos pastatus, įsteigė 
parapijos ger inimo fondą. 
Bažnyčia dabar yra dažoma. 
Kai bokštai bus sutaisyti ir 
bažnyčios remontas pabaigtas, 
dabartinio klebono dėka parapi
jos pastatai bus geroje būklėje. 

Per savo gyvavimą parapija 
yra atlikusi ir tebeatlieka savo 
misiją. Tūkstančiai vaikučių 
yra gavę savo kata l ik išką 
auklėjimą parapijos mokykloje, 
daugelis mokinių taip pat ir 
lietuvišką auklėjimą. (Deja. 
daugelis iš jų paliko gražią 
lietuvių koloniją ir puikią lietu
vių parapiją, nebesirūpindami 
jų likimu, bet palikdami Dievo 
valiai. Nors Dievo valia yra ga
linga, reikia žmonių jai 
įvykdyti.) Daugybė žmonių 
priėmė katalikybę krikštu ir 
palaikė kitais sakramentais 
šioje bažnyčioje. Daug žmonių 
buvo atvežta į šią bažnyčią 
paskutiniam pa la imin imui , 
prieš keliaujant į amžino poilsio 
vietą. 

Šioji bažnyčia yra priėmusi 
daugybę svečių ir mačiusi daug 
iškilmių. Čia lankėsi belaisvis 
Simas Kudirka, burmis t ras 
Richard M. Daley, Lietuvos pre
zidentas Vytautas Landsbergis, 
kardinolai, vyskupai, kunigai ir 
daugybė kitų svečių. Įvairiom 
progom čia įvyko ypatingos 
iškilmės. Amerikos 200 metų 
sukakt is buvo iški lmingai 
paminėta 1976 metais. Per
pildytoje bažnyčioje buvo atšvęs
ta 600 metų Lietuvos krikščio
nybės sukaktis, dalyvaujant 
vyskupams ir daugybei kunigų. 
Gražiai buvo paminėta vyskupo 
Vincento Brizgio 50 metų vys
kupystės s u k a k t i s . Šioje 
bažnyčioje nemažas skaičius 
kunigų atnašavo šv. Mišias, 
švęsdami savo kun igys tė s 
sukaktis. Taip pat yra buvę 
daug kitų iškilmingų apeigų 
šioje bažnyčioje, tarp jų metinė 
Šiluvos procesija, Vasario 16-tos 
progas šv. Mišios ir išvežtųjų 
minėjimo šv. Mišios. Tas 
šventes papuošia vėliavos ir tau
tiniai rūbai. Galingas parapijos 
choras, vadovaujamas Antano 
Lino, praturtina iškilmes ir 
eilinių sekmadienių sumos šv. 
Mišias. 

Švč. M. Marijos Gimimo para
pija yra stipriausia ir didžiau
sia lietuvių parapija Čikagoje. 

M. u-ijos Gimimo pe bažnyčia Marąuette Parke švenčianti jubiliejų. 

Ji yra jauniausioje lietuvių 
apylinkėje. Prieš kiek metų 
parapija buvo viena iš trylikos 

lietuvių parapijų Čikagoje. Da
bar ji yra viena iš ti k penkių te
beveikiančių lietuvių parapijų 

Čikagoje: Švč. M. Marijos Gimi
mo, Nekalto Prasidėjimo Brigh
ton Parke, Šv. Baltramiejaus 

Waukegane, Sv. Antano Cicero 
ir Šv. Kryžiaus Town of Lake. 

Per 65-rius metus parapija yra 
palietusi daugybę žmonių per 
savo tarnystę. Tame laiko
tarpyje buvo 6676 krikštai, 3461 
priėmė pirmąją Šv. Komuniją, 
4072 buvo suteiktas sutvirti
nimas, 2862 poros priėmė mo
terystės sakramentą ir 7015 
buvo palaidoti. 

Parapiją aptarnauja keturi 
kunigai: klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, kanauninkas Vaclo
vas Zakarauskas, kun. Vito 
Mikolaitis ir kun. Lary McNal-
ly. Trūkumas kunigų praplėtė 
šių pasišventusių kunigų tarny
stę net už parapijos ribų, reika
laujant iš jų daugiau laiko ir 
energijos. Klebonas kun. Ku
zinskas kartu su kun. McNally 
dalinasi kapeliono pareigomis 
seselių vienuolyne. Parapijos 
kunigai taip pat aptarnauja gre
timą Sv. Kryžiaus ligoninę. 

Parapija daugelį metų stovėjo 
ir stovi kaip mūsų dvasinė 
atrama. Būkime jos atrama, 
palaikydami mūsų didingą 
lietuvių parapiją aukomis ir 
dažnu atsilankymu. Koresp. 
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Ilgitės Lietuvos? Norit ją aplankyti? 
Swissair, viena iš geriausių oro linijų 
pasauly, nuveš jus ten patogiai ir 
ištaigingai. 

Mes skrendame kasdien iš Atlanta, 
Boston, Chicago, Los Angeles, N e w 
York, Montreal arba Toronto į Zurich, iš 
kur kiekvieno trečiadienio ir sekmadienio 
vidurdienį skrenda lėktuvas tiesiai j 
Vilnių. Pabandykite keliauti Svvissair lini
ja — pasijusite kaip namie dar namų 

nepas iekę! Swissa i r įgula — patikimi, 
m a n d a g ū s , malonūs , d a u g kalbų mokan-
tvs ta rnautoja i . 

Rezervacijoms ir informacijai kreipkitės 
į savo kelionių agentą arba Swissair , tel . 
800-221-4750 

The civilized w a y to the world. 
Af the end of Ihe doy 
DEP New York 
DEP Chicago 
DEP Toronto 
DEP New York 
DEP AHanta 
DEP Los Angeles 
DEP Movifieoi 
DEP Boston 

there's aKvays Svvissair. 
5:00 pm 
6:30 pm 
6:50 pm 
7:00 pm 
7:15 pm 
94)0 pm 
9*>5pm 
9:25 pm 

• 
svvissair 
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[S 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEViCIUS 
•529 S. KodU* Av»., 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi aoantal Kalba lietuviškai 
• Nuola;da pensininkams 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Š imai t is 

Iraną Bl instrubienė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzto Ava. 
Tai. 436-7878 

K>ntuĮfc KMIEC1K REALK.<?r. 
rrfk 7922 S. Pul.isk M. 
CA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Delux apt. 1 bdrm. 4 rms. 1 st fi. 
Vic. 73 St. & Kedzie. Appliances, 
laundry. parking; all utilit. incld. 
$400 mo. + one mo. deposit. 

Call Joe: 1-708-423-7679 

Išnuomojamas 4 kamb. bt. ant
rame aukšte Brighton Pk. apyl. 
vienam arba 2 suaugusiems, be 
gyvuliukų. 

Tel. 312-247-3838 
•i m » 

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

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

Įlj|L 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* Wsst 95th Strst 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Movlng — kraustymas 
Dirbame sąžiningai, prieinamomis 
kainomis. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis į: Vytą tsl . 925-4331 8 
v.r. Nei 12 vai. Tsl. 436-5219 5 v. 
p.p. Iki 9 v.v. 

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

Tunu Crticigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąžt-
ntrtgai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NERINGA R M t o r a n M 
2632 W 71 St., Chicago. IL 60629 

tai. 312-476-9026 
turi naujus savininkus 

Mes kviečiame |us atsilankyti ir para
gaut mūsų gaminamus geriausius Mar-
quette Parke lietuviškus bei amerikie
tiškus valgius Marqueite Pk apylinkėj 
pristatome j namus be mokesžk) 
Siūlome savaitinius kuponus u i pasto
vią kamą 

file:///bidjtm
file:///tlanta


Muz. Vincas Manomaitis jo 85-rių metų sukaktyje (straipsnis buvo įdėtas 
be nuotraukos birželio 9 d. laidoje). Paliestąjį atsiprašome. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

KUN. L. MUSTEIKIO 
80-MEČIO IŠKILMĖS 

Sekmadienį, 1992 gegužės 31, 
Sunny Hills ir apylinkių lie
tuviai bei daug kitataučių da
lyvavo kun. Leonardo Mustei
kio 80-ties amžiaus metų 
sukakties iškilmėse. Minėjimas, 
tiesa, buvo gerokai pavėluotas, 
nes per 80-tą gimtadienį jubi
liatas buvo Lietuvoje ir ten šią 

:sukaktį šventė su giminėmis bei 
konfratais. Deja, niekas iš 
sunnyhiliečių ten dalyvauti 
negalėjo, tad nutarta jubiliatą 
pagerbti ir savoje parapijoje. 

Iškilmės prasidėjo padėkos 
Mišiomis Šv. Teresės bažnytėlė
je. Jas aukojo pats jubiliatas, 
prie altoriaus apsuptas klebono 
kun. Francis Szczykutowi-
cz'iaus, kun. Izidoriaus Gedvilos 
ir diakono Joseph'o Dealy, daly
vaujant dar vienam diakonui. 
Pamokslui skirtoje dalyje pra
bilo visi Mišias aukoję kunigai: 
I. Gedvilą jubiliatui paskyrė 
dalį reguliaraus pamokslo lie
tuviškai, F. Szczykutoviecz'ius, 
kalbėdamas angliškai, iškėlė 
visą dešimtmetį Sunny Hills 
„pensininkaujančio" jubiliato 
nuopelnus parapijai, ypač pa
rapijos lietuviams. Pats jubi
liatas, iki ašarų susijaudinęs, 
dėkojo Dievui , kad y';Ao 
sulaukti sveikam tokio ilgo 
amžiaus ir žadėjo nuo altoriaus 
nesitraukti, kol tik sveikata 
leis. Muz. Vinco Mamaičio va
dovaujamas „Antrosios jaunys
t ė s " choras, ša l ia nuolat 
giedamų giesmių, šiai progai 
atliko dvi jubiliato užsiprašytas. 
Tai „Panem Angelicus", kurios 
p irmąsias strofas švelniu 
sopranu solo išgiedojo Onė 
Adomaitienė, tik po to įsijungus 
chorui ir „Kad skausmas tau 
širdį..." Šios giesmės jubiliatu' 
esą brangios todėl, kad giedotos 
jo primicijų metu, prieš daugiau 
kaip pusę šimtmečio. Atlikda
mas skaitymus, jubiliatą pasvei
kino Vytas Macys. 

Antrą valandą parapijos salėje 

vyko puota, dalyvių gausumu 
pralenkusi visas anksčiau buvu
sias. Puotą labai tvarkingai 
organizavo, svečius susodino ir 
vaišino kleb. F. Szczykutovvicz. 
Jis ne tik pasimeldė prieš puotą, 
bet pravedė ir giedamus linkė
jimus jubiliatui anglų, lietuvių 
bei lenkų kalbomis, nes po lie
tuvių gausiausia parapiečių 
dalis yra lenkai, kurie gausiai 
ir puotoje dalyvavo. Paklaustas 
apie dalyvių skaičių, klebonas 
atsakė, kad 183. Tiek pas jį 
užsiregistravę, tiek kėdžių prie 
stalų sustatę ir nė vienos tuščios 
nelikę. Dar keliolika parapiečių, 
įskaitant lenkų seseles vienuo
les, svečius aptarnavo, tad bend
rai dalyvavo maždaug 200 žmo
nių. Klebonas patvirtino, kad iš 
tikrųjų tai skaičiumi gausiausia 
parapijoje puota. Beje, jubiliatą 
salėje dar sveikino Klemensas 
Žukauskas. Bet nuo vynelio bei 
kokteilių įkaitusi publika tuo 
metu jau taip klegėjo, kad 
kalbėtojo skardaus balso begir-
dėjome tik paskirus žodžius. 

Kun. L. Musteikį plačiau esu 
aprašęs 1988 metais, kai jis 
šventė kunigystės 50-mečio su
kaktį (žiūr. , ,Draugo" 
1988.VI.30 laidą). Ten yra ir 
t iks lūs visi pagrindiniai 
biografiniai duomenys. Jų nebe
kartodamas, ir čia rašantysis ju-
biliatui linki ilgai sveikam 
darbuotis Viešpaties vynuogy
ne! 

LIETUVAITĖS VESTUVĖS 

Šeštadienį, gegužės 23, Šv. 
Teresės bažnytėlėje kleb. kun. 
F. Szczykutowicz sujungė ir 
palaimino jauną, žydinčią porą: 
Angelą Audronę Shatas (Šatai-
tę) ir Adrian'ą Petrus Vrouwen-
velder,Jr. Angelą Audronė yra 
mūsų tautiečio Romo ir Gertrū
dos Šatų dukra, o jaunojo tėvai, 
Adrian'as A. ir Teresa M. Vrou-
wenvelder'iai tai, kaip ir mes, 
pirmos kartos emigrantai iš 
Olandijos. 

Po labai gražių sutuoktuvių, 
kurių metu patys jaunieji 

LIETUVOS 
KAREIVIŲ 
MOTINŲ 

SĄJUNGOS 
LAIŠKAS 

Mieli tautiečiai, į jus kreipiasi 
Lietuvos motinos. Motinos, ne
tekusios savo sūnų sovietinėje 
armijoje. Motinos, sulaukusios 
suluošintų, sužalotų vaikų, pali
kusių savo didžiausią turtą — 
jaunystę — toje pačioje sovieti
nėje armijoje. Kas nusakys 
motinos skausmą, pamačius cin
kuotą karstą vietoje švytinčių 
sugrįžimo džiaugsmu sūnaus 
akių? Kas suskaičiuos išverktas 
motinos naktis, slaugant ne
vaikštantį, aklą, kurčią savo 
kūdikį? Neprasivėrė žemė po 
alpstančios motinos kojomis. 
Nenubaudė Dievas tų, kurie 
atėmė gyvenimo džiaugsmą ir 
viltį — išaugintą, į gyvenimą 
išleistą sūnų. Skausmas taurina 
žmogų — jis negali linkėti mir
ties tam, kas atėmė gyvybę 
pačiam didžiausiam turtui — 
vaikui. 

Ir gyvena savo vaikų neteku
sios motinos. Juk turi kažkas 
kovoti, kad daugiau nė vienai 
moteriai netektų apraudoti 
sūnaus. 

Mes, palaidojusios Tėvynės že
mėje savo vaikus, gynusius sve
timą valstybę svetimoje kariuo
menėje; mes, slaugančios savo 
vaikus, netekusius gyvenimo 
džiaugsmo ir vilties būti lai
mingomis, norime įamžinti jų 
atminimą — pastatyti Lietuvos 
sūnums paminklą, norime padė
ti tiems, kas labiausiai reika
lingas medicininės pagalbos. 

Kreipiamės į jus, jei galite, pa
dėkite aukomis mums, išverku
sioms savo akis ir širdis Lietu
vos motinoms. 

Lietuvos Kareiv ių M o t i n ų 
Są junga 

aiškiai pris iekė mei lę b e i 
ištikimybę vienas kitam savais 
žodžiais, parapijos salėje vyko 
verstuvių puota. Tarp šampano 
tostų bei vyno taurių kilnojimo 
paaiškėjo, kad abu jaunieji, su
artėję ir vienas kitą pamilę 
universitetuose, turi magistro 
laipsnius ir pasiryžę studijas 
tęsti iki akademinių aukštumų. 
Puotoje dalyvavo arti šimtinė 
Šv. Teresės parapiečių, jų tarpe 
didelis būrys lietuvių. Buvo vie
nas įdomus momentas. Kai lie
tuviai jauniesiems labai garsiai 
ir darniai sugiedojo B. Budriūno 
„Valio, ilgiausių metų jums!", 
lenkai — ne ką menkiau savąjį 
„Sto lat!", nespėję atsisėsti iš
girdome ir nepažįstamą melodi
ją, negirdėtus žodžius: linkėji
mus giedojo jaunojo giminės bei 
draugai olandai. Jų nebuvo 
daug, bet sugiedojo impresyviai. 
Jiems nepagailėjome katučių. 

Al fonsas N a k a s 

Lietuviai esame visi — 
Lietuviu Fonde ar esi? 

f 
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. birželio mėn. 18 d. 

GABUS J A U N U O L I S 

Alkes Price, teturėdamas vos 
16 m. amžiaus, birželio 13 d. 
gavo Chicagos universiteto bai
gimo diplomą, sėkmingai spe
cializuodamasis matematikoj. 

RADIJO MUZIEJUS 

Chicagos kultūros centre, 
anksčiau buvusioje centrinėje 
bibliotekoje, Michigan ir Ran-
dolph gatvių sankryžoje, bir
želio 13 d. atidarytas radijo 
komunikacijų muziejus. 

INTERNATIONAL 
t _ 

TRAVEL CONSULTANTS ZaU?*?^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keltones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu j namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
M M South 79tti Avenue 
Mafcery H * , SSnoto M4S7 
Telefone* (7M) 430-7272 

223 Katvarife gatve 
VKntus. Uetuv* 
Telefonas 3SO-115 Ir 77S-392 

UETUV1Ų FONDAS 7? 
3M1 WBST M T H STUSST 
CHtCAOO, ILLINOIS M f M 

PMONI: (312) 471-

pavarde po dvt-
= asmuo, suma 

Santrumpos: a t m . [n. = atminto įnašas, 
taskio • aukotojas, Įm. = Įmokėjo, asm 
po pavardę = Įnašų I i viso. 

1992 m. kovo men. 

2 x SS Prakapas Jonas, $105; Staponkus Kostas atm. jn., 
$270. 

2 x $10 Didžbalis Vytas atm. jn., $20; Vaitkevičius Stasys, 
$210. 

1 x $20 Valiulienė Irena, $245. 
S x S25 Bačiulis Vladas, $400; Kemežis Stasys atm. įn.: 

Kučiauskas Igoris ir Kunigunda, $25; Kolupaila prof. Steponas ir 
Janina atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija, $1,700; Krasauskas kun. 
Rapolas, $300; Steponaitis kun. Justinas, $350; Vaičeliūnienė 
Kazimiera, $570. 

2 x $30 Dariaus ir Girėno lit. mokykla, $1,460.72; Kapačins-
kas Juozas atm.: CNA Insurance Co., $1,605. 

2 x $40 Genys Bronius, Emilija ir Jonas, $150; Variakojis 
Petras ir dr. Daina, $200. 

2 x $50 Jonikas dr. Petras ir Ona, $650; Staskevičienė Vikto
rija atm. įn.: įm. 3 asm., $150. 

1 x $55 Balys dr. Stasys atm.: Balienė Danutė $35 ir kt. asm., 
$1.020. 

1 x $70 Senda Vincas atm.: Bozovich S. $50 ir kt. asm., $270. 
1 x $75 Grudzinskas pulk. Vladas atm. įn.: Grinius Aldona 

$25, Gudaitis Rima $25, Treimanis Eugenija $25, $600. 
1 x $80 Kriščiūnas Jonas atm.: įm. 6 asm., $200. 
1 x $85 Aleksandravičius Povilas atm. įn.: Bobeiienė Danutė, 

$600. 
33 x $100 Adomaitis Jonas atm.: Adomaitis Ona, $1,500; 

Astras Donatas: įm. Lukoševičiūtė Anelė, $100; Baibatas Adomas 
ir Ona atm. įn.: Baibatas Jonas, $100; Barskėtytė Ofelija, $200; 
Berney šuopytė Audronė: įm. Šuopienė Agota, $100; Biliūnienė 
Juzefą atm. įn.: Mitkus Cecilija, $720; Bobelis Antanas ir Danutė, 
$350; Chalmeta Alberto ir Lucina, $200; Čižikas Balys atm. įn.: 
čižikaitė Bronė, $2,700; čyvas Saulius ir Daina, $100; Dirda Petras 
ir dr. Liuda, $1,200; Fabijanskas kun. Jonas atm. įn.: Morkūnas 
prel. Simonas, $100; Gečienė Saulė atm. įn.: Gečas Alfonsas, 
$500; Idzelis Henrikas ir Salomėja, $400; X, $1,300; Karbolis dr. 
Vytautas ir Antanina (mirusi), $8,400; Masionienė Aleksandra atm.: 
Masionis Antanas, $1,200; Miliauskas Sofija, $100; Narušis Ber
nardas ir Regina, $100; Pačkauskienė Leokadija, $200; Polikai-
tis Bronius ir Aurelija, $400; Raila Bronys ir Daneta, $1,000; Šaulys 
Antanas, $345; Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: šaulys Antanas, 
$2,716; Šlajus Juozas ir Bronė, $800; šulaitis Alfonsas atm.: 
Šulaitienė Anelė, $700; Vainauskas Adolfas ir Janina, $200; Velža 
Vladas ir Eleonora, $2,401; Vilčiauskas Juozas ir Rosalija atm. 
įn. : Vilčiauskas Vytas A., Vilkutaitis Magdalena atm. įn. : Vilkutai-
tis Vytautas, $100; Vitkus-Kazimieraitis Juozas atm. įn.: Vitkus 
Valerijonas. $1,110; Vyšniauskas Jonas, $800; Zubinas.dr. 
Feliksas ir dr. Valentina, $500. 

1 x $110 Kapočius kan. Feliksas atm. įn.: Morkūnas prel. 
Simonas, $400. 

1 x $115 Drugelis Arūnas ir Irena, $800. 
1 x $140 Vilutis Jonas atm. įn.: Vilutis Juozas, $140. 
4 x $200 Aidukas Antanas ir Juzė, $1,000; X, $3,465; Ječius 

Kęstutis ir Dalia, $400; Mikaila Jurgis ir Regina, $600. 
1 x $235 Jarašius Feliksas atm. įn.: Grinis dr. Gedas ir Aldona 

$25, Krasauskas Mečys ir Elena $25, šulaitis Juozas ir Aldona 
$25 ir 12 kt. asm., $235. 

1 x $280 Savickis dr. Tadas, $1,000. 
1 x $290 Širmenis dr. Vincas atm. įn.: Tumasonis dr. 

Vaclovas ir Vida $100, Milius dr. Adolfas ir Elena $50, Grinis dr. 
Gedas ir Aldona $25, Paramskas Nathalie $25, Kačinskas Leonas 
$25, šulaitis Juozas ir Aldona $25 ir 2 kt. asm., $675. 

3 x $300 Griauzdė Mindaugas ir Lydia, $500; Šimavičius 
Mykolas, $500; Tomaras Harry ir Sonė, $500. 

2 x $500 Mončys Kazimieras atm. įn.: Mončys Maria, $1,150; 
Rašys Juozas A., $2,800. 

1 x $650 Bankauskas Česlovas, $3,000. 
2 x $1 ,000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas 

ir Jadvyga, $11,000; Miknis Andrevy ir Victoria, $2,000. 
1 x $1,150 Kamantas Vytautas ir Gražina, $1,850. 
1 x $17,540.97 Straukas Izidorius, testamentinis palikimas, 

$17,940. 97. 
I i viso $29,285.97. 

1992 m. balandžio mėn. 

2 x $10 Jarašius Feliksas atm. įn., $245; Wolff Valeria ir 
vVilliam, $225. 

1 x $15 Tijūnas Jonas atm: įm. 2 asm., $1,115. 
1 x $20 Kriščiūnas Jonas atm., $200. 
1 x $25 Kontrimas Bagdonas atm. įn.: Kotryn Charles, $150. 
1 x $30 Janeckas Juozas atm. įn., $30. 
3 x $50 Baibatas Jonas, $1,100; Balas Kazys ir Agnė, $180; 

Naumanas Mikalojus (miręs) ir Ona, $500. 
48 x $100 Apanius Vincas, $220; Ardys Juozas ir Rėdą, 

$200; Barkauskas Povilas atm. įn.: Griežė Jurgelevičius Stasys, 
$100; Brazdžionis Dalius (miręs) ir Ilona, $1,235; Brinkis Petras 
Vaclovas atm. įn.: Brinkis dr. Z., $300; Brizgys Vytautas, $1,100; 
Bublys Romualdas ir Ingrida, $410; X, $1,600; Černius Kazys ir 
Filomena, $4,700; Dabšys Rimtautas, $337.50; Dovydaitis Vincas 
ir Ema, $1,200; Dzenkaitis Juozas ir Bronė, $2,375; Gauronskas 
Petras ir Marija (mirusi), $1,950; Gedgaudas Mindaugas ir Violeta, 
$1,050; Januševičius Martynas ir Cecilija atm. įn.: Švažas Adolfas 
ir Elena, $100; Janužis Antanas ir Zuzana, $1,500; Jasas Adomas 
P. ir Zuzana (mirusi), $1,604; Jodelė Julius ir Ingrida, $800; Kliorė 
Bronius (miręs) ir Antonija, $1,725; Korius ZdisJovas ir Stasė, $925; 
Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertas Monika, $2,300; Lember-
tas Vitalis ir Danutė, $910; Mačionis Antanas ir dr. Irena, $600; 
Matas dr. Stepas ir dr. Giedrė, $1,200; Mažulis Genovaitė, $100; 
Mikalonis Vincas, $200; Miklienė Elena atm. įn.: Miklas Kęstutis, 
$350; Mikonis Juozas ir Marija, $3,200; Mitkus Juozas ir Dana, 
$800; Nelsas Romas ir Angelė, $1,050; Oksas Leonas (miręs) ir 
Izabelė, $1,800; Plukas Vytautas ir Genovaitė, $200; Polikaitis An
tanas ir Dalilė, $1,010; Regis Algis ir Irena, $300; Reikenis Richar
das ir Živilė, $200; Ruigys Albinas ir Laima, $400; Sadauskas 
Aleksas (miręs) ir Kazimiera. $500; Seliukas Bronius ir Angelė, 
$725; Shepetys Stanley ir Janina, $200; Skrinska dr. Juozas ir 

Birutė, $1,700; Šlapelienė Marija atm. įn.: Sirutienė Gražutė, $300: 
X, $1,500, šonta dr. Juozas ir Teklė, $1,200; Štokas, prof. Jack, 
$400; Švažas Adolfas ir Elena, $100; Uksas Jurgis ir Marcelė, 
$2,600; Vidugiris Vytautas ir Elena, $815; VVolosenko Kezytė 
Danutė, $200. 

2 x $125 Jančauskas Povilas ir Stasė, $1,000; Laukaitis 
Juozas P., $250. 

1 x $150 Kontrimas Ričardas ir Raimonda, $1,800. 
1 x $180 Kašubą Antanas ir Angelė (mirusi), $2,600. 
6 x $200 Baltutis Vytautas ir Ona, $1,500; Cicero Lietuvių 

Namų Savininkų klubas, $500; Klova Vincas, $3,800; Krasauskas 
Mečys ir Elena, $1,800; Kudukis Raimundas ir Gražina, $200; 
Mironas kun. Vladas atm. įn.: Mironaitė dr. Ona, $2,100. 

1 x $250 Žitkus Edvardas atm. įn.: Žitkus Pranas ir Janina, 
$2,550. 

1 x $300 Andrašiūnas dr. Bronius ir Apolonija, $2,500. 
1 x $400 Indreika Lionginas ir Stasė atm. įn.: Biskis dr. Meilė 

Indreika $175, Baras Stasys ir Elena $50, Kučmas Eugene ir Maria 
$50, Levickas Jonas ir Irena $50, Lukas Jonas $50, Noreika 
Juozas ir Diana $25, $550. 

2 x $500 Klausa Juozas ir Marija, $1,000; Matkevičius 
Klemensas, $3,000. 

1 x S I ,000 Litvinas Jonas, testamentinis palikimas, $2,000. 
1 x $2 ,000 Stasiulis Jonas atm. įn.: Stasiulienė Konstanci

ja, $2,000. 
1 x $5,000 Loranz Henry George, testamentinis palikimas, 

$5,000. 
1 x $16,887.46 Zallys dr. Povilas, testamentinis palikimas, 

$32,951.21. 
1 x $100,040 Girvilas Kleopas, testamentinis palikimas 

$100,000, atm.: įm. 3 asm., $40. 
I i Viso $133,677.46. 
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1992.IV.30 pasiekė 

6,152,309 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,087,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2,175,848 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų 
pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, I L " 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9852 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

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 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 708 -974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

1-(312M76-2345 

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 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

• 

i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. birželio mėn. 18 d. 

x „Draugo" administracjai 
reikalingi keli jauni asmenys 
dirbti kelias valandas laikraščio 
ekspedicijoje. Norintieji tuo 
reikalu sužinoti daugiau in
formacijų, prašomi skambinti 
kasdien 585-9500. 

x Rimas Dargis iš Klaipė
dos, A. Lauraičio pusbrolis, savo 
pusbrolio lydimas, apsilankė 
„Draugo" redakcijoje ir pa
informavo apie savo kelionę 
iš Klaipėdos buriniu „Lietuvos" 
laivu iki San Juan, Porto Rico. 
Vėliau plauks nuo New Yorko 
per Panamos kanalą į Ramųjį 
vandenyną, Australiją ir 
Zelandiją ir grįš po to namo. Tai 
rizikinga kelionė, bet apsimoka 
garsinti lietuvių ir Lietuvos 
vardą, buriniu laivu plaukiant 
per didžiuosius vandenynus. 
Laivas „Laisvė" buvo tik Porto 
Rico ir grįš Klaipėdon. 

x Gintaro vasarvietėje 
Union Pier, Michigan, prasidės 
šventos Mišios birželio 28 dieną, 
sekmadienį, 10 valantą Chica-
gos laiku ir tęsis per visą vasarą 
iki rugsėjo 6 dienos, sekma
dienio, prieš Labor Day. 

x LFK „Lituanica" vyrų 
komanda pirmenybių rung
tynes prieš pirmaujančią Metro 
lygos „Green White" vokiečių 
komandą žais šį sekmadienį, 
birželio 21 d., Lietuvių centro 
aikštėje Lemonte. Rungtynių 
pradžia 3 v. p.p. Tikimasi gau
saus futbolo mėgėjų atsilan
kymo. 

x Kazimieras Laukaitis, 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos pirmininkas, pasitelkęs 
kelias šios apygardos apylinkes, 
rūpinasi seimo atstovų nakvy
nėmis, jų pervežimu ir posėdžių 
patalpos aprūpinimu reikiama 
technika. Į PLB seimą atvyks
ta devyni atstovai iš naujų iš 
Sovietų Sąjungos vergijos išsi
vadavusių kraštų. Jie neturi 
pinigų apsimokėti už viešbu
čius, todėl prašo parūpinti 
nakvynes privačiuose namuose. 
Pinigų u i nakvynes apsimokė
ti neturi nė Argentinos, Bra
zilijos bei Uruguajaus atstovai. 
Todėl apylinkės prašomos skir
t i ir pinigines aukas, nes ne 
visus tuos žmones bus galima 
apgyvendinti privačiose šeimo
se. 

x Chicagos Lietuvių Pen
sininkų sąjungos narių pus
metinis susirinkimas-pobūvis 
bus birželio 25 d., ketvirtadienį, 
1 vai. po pietų Šaulių namuose. 
Bus trumpas valdybos pra
nešimas, dalyvaus amerikiečių 
pensininkų organizacijos atsto
vė. Meninę programą praves 
muzikas Faustas Strolia. Bus 
šilti pietūs ir turtingas dovanų 
paskirstymas, kuriam labai pa
geidaujami fantai. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

x Valdas Adamkus praneš 
apie paskutiniuosius įvykius 
Lietuvoje ir atsakys klausimus 
sekmadienį, birželio 21 d., 12 
vai. p.p., Pasaulio Lietuvių cen
tre. Maloniai kviečiame atsilan
kymu paremti ADAL veiklą. 

(sk) 
x „Kalba Vilnius". Klau-

sykite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Šv. Mišios, kad Motina 
Marija Kaupaitė būtų greičiau 
paskelbta palaimintąja, bus 
liepos 1 d., trečiadienį, 7 vai. 
vak. Sv. Kazimiero seserų 
koplyčioje, prašant Dievo malo
nių. Sv. Mišias atnašaus kun. 
Anicetas Tamošaitis, SJ. Šv. 
Kazimiero seserys visus kviečia 
jose dalyvauti ir pasimelsti. 

x Birželio 19 d., penktadie
ni, 7:30 v. vakare Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje bus 
svarstoma muziejaus išleista 
knyga „The Lithuanian Heri-
tage : The Many Views of 
Youth". Pagrindinis kalbėtojas 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Kun. Saulaitis pasidalins įspū
džiais apie Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongresą Pietų Ameri
koje. Kongresas nutarė sustip
rinti tarptautinį jaunimo tinklą 
nepriklausomai Lietuvai padėti. 
Bus parodytos įdomios skaidrės 
iš kongreso. 

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos distrikto metinis 
piknikas ir pietūs bus liepos 4 
d. Stankūnų restorane ir Gar-
den Pines, Ind. Piknikas pra
sidės 12 vai. dienos. Bus 
traukiami laimėjimų bilietai 
padėti Lietuvai. Autobusas iš
važiuos nuo Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčios 10:30 vai. ir 
nuo Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios 11 vai. prieš pietus. 
Registruotis pas E. Oželį arba 
A. Brazienę. 

x Apie Motiną Mariją Kau
paitę Claire Hoban parašė kny
gą „Kaze's True Home", jos 
dukters Patricijos Gallagher 
pastangomis knyga platinama. 
J i sudarė ryšius su paskiromis 
vyskupijomis i r jų žinių 
šaltiniais ir rodo katalikų TV, 
ku r i a i vadovauja Motina 
Angelica, Šv. Klaros netur
tingųjų vienuolijos narės . 
Pagrindinės žinios bus apie 
Lietuvą. TV EWTN pakvietė 
ses. Marilyn Kuzmickus, Šv. 
Kazimiero seserų generalinę 
vyresniąją, dalyvauti. Visi 
kviečiami birželio 24 d. nuo 7 iki 
8 vai. vak. pažiūrėti. 

x Pat iks l in imas . Rašant 
apie a.a. Konstantiną Savickų 
straipsny buvo birželio 16 d. 
laidoje klaidingai pasakyta, kad 
jis buvo Dariaus-Girėno ko-
mandierius. Iš tikrųjų jis buvo 
Don Varnas posto komandie-
rius ir ilgametis narys. 

x Tautinių Šokių šventės ir 
jos banketo bilietai jau gauna
mi Gifts International, J . N. 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St., Chicago, DL 60629, tel. 
312-471-1424 ir t a ip pat paštu iš 
Šventės rastinės: Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St., Chicago, DL 60629, tel. 
312436-0197. Čekiai rašomi 
anglišku šventės vardu ir, tik 
juos gavus, bilietų užsakymai 
bus išpildyti. Šventės bilietai 
yra po 10, 15 ir 20 dol. Suau
gusiųjų banketo bilietai po 35 
dol. 

(sk) 

Kad „ D r a u g a s " i š l iktų dienraščiu, rė
mėja i , b e n d r a d a r b i a i ir skaitytojai prašo
mi p a g a l b o s . R u o š d a m i tes tament in ius 
p a l i k i m u s , n e p a m i r š k i t e „ D r a u g o " ir j o 
le idėjų. V i e n a m e punkte maloniai prašome 
įrašyt i : „ I g ive and b e ą u e a t h the sum of... 
t o „ D r a u g a s " (arba to t h e Lith. Marian 
F a t h e r s ) , 4545 W. 63 th St . , Chicago, I L 
60629". A u k o s „Draugui" i r Marijonų v i e -
nuouja i nurašomos n u o valstybinių mokes
č i ų . 

Lietuvos ambasadoriaus St. Lozoraičio priėmime Balzeko lietuvių kultūros muziejaus salėje bir
želio 12 d. Iš kairės: Nijolė Voketaitienė, Jim Liautaud, Gražina Liautaud, Alė Kėželienė, Mari
ja Remienė ir Algis Kėželis. 

Nuotr. L T . 

PAVYZDINE DANTŲ 
KLINIKA 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
paskambinus dantistui, mal- tai, jų profesoriai bei kiti stoma-
daujam, kad kuo greičiau pri- tologai. Dirbant kar tu su vaka-
imtų. O ką jeigu ir dantistas riečiais, Lietuvos dantistai turės 
negali padėti, — neturi vaistų, 
neveikia aparatūra, nėra kaip 
peršviesti norint ištirti infekci
jos apimtį... ką tada daryti? 

Galva plyšta, akys raibsta, 
šiurpulys kūną krečia ir tempe
ratūra kyla, kai įsisiūbuoja dan
ties skausmas. Tik apleidus 
dantį, siekiam aspirino ir, 

x Sv. Kazimiero seserys 
kviečia atsilankyti į Šv. Šeimos 
Vilos 45 metų sukakties pokylį 
liepos 18 dieną Lexington 
House, Hickory Hills. 

x Moterų klubas už savo 
buvusius narius a.a. Janiną ir 
Juozą Daunorus metinių mir
ties proga turės šv. Mišias Jėzui
tų koplyčioje birželio 28 d. 9 vai. 
Jų pažįstami, giminės ir drau
gai prašomi dalyvauti. 

x Dennis Trimakas iš West-
lake, Ohio, su savo prenumera
tos pratęsimu savo spaudos pa
ramai atsiuntė ir 70 dol. čekį. Gi 
Gražutė Sirutienė iš Santa 
Monica, Ca., su savo prenume
rata dar atsiuntė ir 40 dol. čekį, 
o Anelė Šulaitienė iš Cicero, 
linkėdama „Draugui" nepails
ti, kartu su prenumerata už 
gautus leidinius iš viso su auka 
dar įteikė 50 dol. Jiems „Drau
go" administracija už tai yra di
džiai dėkinga. 

x Lietuvos buriuotojai, da
lyvaujantys Kristupo Kolumbo 
Amerikos atradimo kelionės 
500 metų sukakties regatoje, 
liepos 14-15 d. grįžta į Lietuvą. 
Grįždami galėtų paimti 3-4 
JAV buriavimo entuziastus ne
užmirštamai kelionei Atlanto 
vandenynu iš Bostono į Klaipė
dą. Susidomėję prašomi kreiptis 
į A. Levaną, tel. 708-458-2340. 

(sk) 

x Dr. Jonas Adomavičius 
(EL) parėmė IX Tautinių Šokių 
Šventę 400 dolerių auka. Šven
tės lėšų telkimo komisija nuo
širdžiai dėkoja už paramą. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x Ieškomas Bronius Vogu-
lis. Ieško brolis, iš Lietuvos at
vykęs į Ameriką. Rašyt i : 
Kazimieras Čiurlys, Red Box 
282 F, George Rd., No. 
Brunshwick, N.J. 08902. 

(sk) 

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

(sk) 

Lietuviai dantistai Vakaruose 
turėjo daug progų stengtis 
palengvinti iš Lietuvos atvyku
sių kančias — taisė dantis, 
siuntė plombas į Lietuvą, 
laiškais dalijosi savo patirtimi 
su kolegomis Tėvynėje. Tačiau, 
Lietuvai atsikračius Rusijos 
jungo, atsivėrė durys ir dabar 
yra galimybė suteikti Lietuvai 
tiesioginę konkrečią pagalbą 
stomatologijos srityje. 

Tokį tikslą įgyvendinti susior
ganizavo ADAL (American 
Dental Aid to Lithuania), susi
dedanti ne tik iš lietuvių, bet ir 
amerikiečių. Grupės „spiritus 
movens" buvo dr. Leonidas Ra
gas, kuris gale vasaros grįžęs iš 
Lietuvos negalėjo nustoti 
pasakoti kiekvienam sutiku
siam jo klausyti, koks apgailė
tinas Lietuvos žmonių burnos 
stovis. Jis ryžosi tuoj pat savo 
broliams ir sesėms padėti, no
rėjo, nieko nelaukiant, grįžti į 
Lietuvą ir pradėti taisyti dantis. 
Tačiau dr. Ragas suprato, kad jo 
vieno pastangų neužteks. Jo 
kalbos rado atgarsį tarp 
bendraminčių ir taip susikūrė 
ADAL. Šioje grupėje dirba 
Romualdas Povilaitis, Nijolė Re
meikienė, Rimas Domanskis, 
Juozas Končius, Pranas Jurkus, 
Arūnas Bužėnas, Nijolė Maska-
liūnienė, Lynn Lipskis, Ed
mundas Lipskis, kun. William 
Sl ikas , Jonas Rutkauskas 
(American Dental Association 
Special Care skyriaus virši
ninkas), Gordon Klockow ir 
Leonidas Ragas. Daina Siliū-
nienė talkina sekretorės parei
gose. 

Gruodžio mėnesį savom lėšom 
į Lietuvą buvo nuvykę Leonidas 
Ragas, Juozas Končius ir Gor
don Klockow, kuris turi didelį 
patyrimą, nes jo praktika India
nos valstijoje yra plati ir toliau 
nuo miesto centro, tai jis dažnai 
pats atlieka darbus, dėl ku
rių didesniuose miestuose 
siunčiama pas specialistus. 
Kadangi buvo prieita prie 
išvados, kad Lietuvai gali
ma geriausiai padėti, ten įstei
giant kuklią kliniką, buvo 
tartasi apie galimybę gauti 
vietą Medicinos Akademijos pa
talpose Kaune, ten įtaisant 
penkių, šešių kėdžių kampą 
pagal mūsų standartus. Klinika 
liks ADAL atsakomybė ir save 
išsilaikys. Joje visą laiką dirbs 
bent vienas stomatologas iš 
Vakarų, pvz. dr. Gordon Klocow 
žada Lietuvoje praleisti dvejus 
metus. Dr. Ragas sako: „Vien 
medžiagos duoti neužtenka, 
reikia mokyti pavyzdžiu". Todėl 
klinikoje taip pat dirbs studen-

progą pamatyti, kaip čia dir 
bama, pamatyti gydymo tech
niką. Klinika steigiama ne dėl 
pelno ir bus visiems prieinama. 

Yra gautas Loyolos universi
teto pažadas bendradarbiauti 
patarimais bei patirtimi, o gal 
net aparatūros įtaisymu. Nesi
ryžtama įrengti prabangiai, ne
svarbu, ar aparato modelis 
senas ar naujas, o svarbu, kad 
veiktų — norėtųsi, kad ADAL 
klinikoje būtų kur vanduo nubė
ga ir seilėms siurblys. ADAL 
klinika būtų tokio lygio pavyz
dys, prie kurio reikėtų palaips
niui prieiti. 

Projektui stengiamasi lėšų 
gauti per U.S. Airforce, U.S. Aid 
to Developing Countr ies ir 
panašių organizacijų. Tačiau 
yra sunku, nes jų nuostatai ne 
visuomet įtinka ADAL porei
kiams. Atrodo, kad yra nebloga 
galimybė gauti paramos per 
Rotary Club International, tik 
yra sąlyga, kad Lietuvoje būtų 
toks klubas. Pasirodo, kad 
Lietuvoje Rotary veikė iki 1940 
metų. Dr. Gordon Klockow 
važiuos į Lietuvą ir stengsis šią 
organizaciją atnaujinti . Tuo 
klausimu sausio mėnesį rodė 
susidomėjimą rektorius Gra
bauskas. Visa tai gali užtrukti 
apie metus laiko. 

Šiuo metu dr. Romualdas Po
vilaitis su žmona Milda yra 
Lietuvoje šešioms savaitėms. 
Jau prieš dvejus metus dr. 
Povilaitis sudarė sąlygas gydyti 
žmones penkiuose Lietuvos 
miestuose, naudodamas („por-
table") kilnojamą aparatūrą. Jis 
ne tik geras dantistas, bet pats 
moka savo aparatus sustatyti, 
pvz. greito gręžimo antgalius, 
oro kompresorių ir 1.1. Dr. Ro
mualdas Povilaitis ta ip pat 
rengia seminarus, norėdamas 
kuo plačiau pasidalinti savo ži
niomis. 

Dr. Leonidas Ragas sako, kad 
„Lietuvoje visko reikalinga, 
bet čia yra vienas dalykas, kuris 
yra nemažiau svarbus už kitus, 
norint pagerinti krašto padėtį. 
Atrodo, kad dantų gydymo sri
tis stovi daug blogiau negu ben
drai medicina". 

PLB seimo metu penktadienį 
bus gegužinė Lietuvių centre. 
Čia veiks ADAL informacijos 
stalas, kur bus galima plačiau 
sužinoti apie ADAL veiklą ir 
galimybes steigti skyrių kituose 
miestuose. 

Birželio 21 dieną, sekmadienį, 
12 vai. po Mišių, Lietuvių cen
tro didžiojoje salėje bus neseniai 
iš Lietuvos grįžusio Valdo 
Adamkaus pranešimas apie 
padėtį Lietuvoje. Bus proga 
klausti klausimus. Įėjimo auka 
parems ADAL veiklą, o susi
rinkusieji turės progą išgirsti 
JAV Vidurio Vakarų gamtos 

apsaugos direktorių. Vis i 
kviečiami išgirsti aktualią 
paskaitą ir paremti kilnų tikslą. 

Indrė 
KVIEČIAME Į 
GIMTADIENĮ 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejui jau 26 metai. Nuo pra
ėjusio gimtadienio 232 žmonės 
padovanojo muziejui su Lietuva 
ir lietuvybe susijusių meno kū
rinių, dokumentų, knygų, 
paprasčiausių namų apyvokos 
daiktų. Įvyko 62 paskaitos, susi
t ikimai ir koncertai. Api
bendrinti praėjusių metų patir
tį ir kartu pasidžiaugti muzie
jaus veikla ir plėtimusi, 
rengiamas tradicinis gimta
dienio balius. Jis įvyks šešta
dienį, birželio 20 d. 

Baliaus rengimo komiteto pir
mininkas yra nenuilstantis 
Frank Zapolis. Jo iniciatyva 
baliaus metu bus traukiamas 
laimingas bilietas, kuris laimės 
kelionę į Lietuvą ir atgal 2 žmo
nėms. Bilietų dar ga l ima 
nusipirkti muziejaus dovanų 
parduotuvėje. Iškilmingą vaka
rienę ruošia Ona Norvilienė, 
visą vakarą gros Ąžuolas 
Stelmokas. Baliaus pelnas bus 
skirtas muziejaus išlaikymui: 
pastato rekonstrukcijai ir trūks
tamai įrangai įsigyti. 

Pirmininkas F. Zapolis 
Frank Zapolis kviečia visus 

rezervuoti vietas į balių tele
fonu. Paskubėkite, linksmoji 
diena jau čia pat! 

D. Lapkus 

BALZEKO MUZIEJUS 
LIETUVIŲ 

REPREZENTANTAS 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus yra lietuvių langas. 
Langų paskirtis yra dvejopa: per 
juos įeina šviesa ir galime į 
aplinką pasižiūrėti. 0 ypač 
krautuvių langai yra tam, kad 
galėtumėme į vidų pažvelgti. 
Tad Balzeko muziejus atlieka 
tą antrąją funkciją. Per jį kita
taučiai mus pamato, ne tik 
pamato, bet aplanko ir net į jo 
darbus įsijungia. 0 tai yra labai 
svarbu, kad ir kiti į mūsų dar
bus įsijungtų. Mes esame per 
daug įpratę po savo sąšlavyną 
kapstytis. O kuomet reikia ir 
kitų paramos, tai esame vieni 
palikti, kadangi bijome iš savo 
kiemo išeiti. 0 jeigu kas pas 
mus ateina, tai tuojau žiūrime 
su įtarimu. Jeigu į k u r į 
renginį ir keletas įtakinges
nių kitataučių apsilanko, jei
gu pažįstu — tai mėgstu juos 
pastebėti ir savo rašiniuose 
pažymėti. Už tai ir barti gaunu. 
— Kodėl apie mane nebuvo 
parašyta? Atrodo, kad visus 
dalyvius reikėtų pastebėti ir 
paminėti. 

Muziejus yra ta vieta, kur 
lietuviai turi progos ne t ik su 
kai kuriais kitataučiais pa
bendrauti, bet ir susitinka visos 
lietuvių kartos. Galima sakyti, 
kad jame dažnai pasitaiko net 
keturių kartų atstovai. Taigi, jis 
atlieka ne tik lietuviško amba
sadoriaus pareigas, bet yra ir 
lietuvius jungiantis veiksnys. 
Labai svarbu turėti tokią vietą, 
kur visi sutilpti gali. O tokia 
vieta ir yra Balzeko muziejus. 
Jame vyksta svarbieji lietuvių 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Prei. Justinas Bertašius, 
dalyvaujant vysk. Pauliui Bal
takiui, atšventė gegužės 17 d. 
kunigystės 50 metų sukaktį. 
Sukaktį rengė Šv. Kazimiero 
parapijos komitetas. Dalyvavo 
ir vietos arkivysk. Leonard J. 
Wall, daug kunigų ir artimųjų. 

— Dail. Stepono Šetkaus ir 
Rimo Paulionio dailės darbų 
paroda Toronte buvo gegužės 
30-31 d. Parodą lankė lietuviai 
po pamaldų. 

— Loreta Stanulytė baigė 
Toronto universitetą ir dirba 
Hugh MacMillan reabilitacijos 
centre. Ji yra viena iš veikliųjų 
lietuvaičių. 

— Lituanistinė mokykla 
Calgary, Alb., pavadinta Vytau
to Didžiojo vardu, yra Vyš
niauskų sodyboje. 

— A.a. Antanas Keršys, 85 
metų amžiaus, mirė St. Agathe, 
Que., vasario 27 d. Palaidotas 
Mount Royal kapinėse. Nuliū
dime liko žmona, duktė ir sūnus 
su šeimomis. 

— Mūsų klubo narys Kazi
mieras Urbšaitis, po pavojingos 
operacijos New Jersey ligoni
nėje grįžo į namus. Linkime 
greitai pasveikti ir vėl įsijungti 
į kolonijos veiklą. 

reprezentaciniai renginiai. 
J a m e vyko konsularinis 
priėmimas, Vyt. Landsbergio, o 
dabar ir ambasadoriaus pri
ėmimai. Amerikiečiai jį žino ir 
nevengia atvažiuoti. Užtenka 
pasakyti Balzeko muziejus ir 
daug aiškinti nereikia. 

Muziejui tvarkyti ir darbus or
ganizuoti, reikia daug rankų. 
Reikia pasidžiaugti, kad yra 
daug įvair ių talkininkų. 
Balzekas sugeba juos surasti ir 
pritraukti. Direktorių tarybą 
dabar papildė nauju nariu, į ją 
įtraukdamas dr. P. V. Kisielių. 
Sveikiname naują tarybos narį. 
O tarybos narių pareigos ne tik 
garbingos, bet ir atsakingos. 
Teko girdėti, kad ambasa
doriaus St. Lozoraičio pri
ėmimui šampaną pirko Frank 
Zapolis (vieno daktaro žodžiais, 
šampanas buvo geras). Už tai 
jam priklauso mūsų padėka. 
Neužtenka tik padėkoti, bet lie
tuvis lietuvį palaikyti turi. Pas 
lietuvį profesionalą ne tik su 
aukų dėžute, bet ir dėl jų 
patarnavimų ateiti reikia! 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus dabar mini savo 26-ių 
metų jubiliejų. Metų skaičius 
nėra didelis, bet jo vaga yra 
giliai įrėžta. Jis daug prisidėjo 
prie lietuvių vardo išnešimo į 
Chicagos kultūrinius sluoks
nius. St. Balzekas, būdamas biz-
nerus, tuos savo gabumus 
panaudojo ne tik muziejaus or
ganizavime, bet ir jo išreklama-
vime. Be to, jis plačiai reiškiasi 
ir amerikiečių tarpe. Net 
amerikietiškų mastu, jis yra 
laikomas tautinių muziejų ir 
kultūrų autoritetu. Ir jų yra 
kviečiamas su savo nuomone ir 
patarimais. Už savo veiklą yra 
apdovanotas Pavergtų tautų Ei-
senhowerio proklamacijos ir 
Amerikos revoliucijos dukterų 
medal ia is . Taip pat už 
nuopelnus yra atžymėtas 
Amerikos žydų komiteto, Illi
nois Žmogaus teisių depar
tamento ir daugelio kitų in
stitucijų. Jo stiprybė ir yra 
ta, kad neužsidarė siaurame 
rate. Todėl jo muziejus ir tapo 
lietuvių reprezentaciniu centru. 
Kadangi muziejus yra dar 
pačioje jaunystėje, tad linkime 
jam augti ir stiprėti. 

J. Žygas 
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