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Perduodami kariniai 
objektai 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, birželio 18 d. (Elta) -
Birželio 17-ąją buvusios sovietų 
armijos karinio dalinio numeris 
9640 teritorija Baltijos pajūryje, 
priešais Palangos aerouostą, 
perduota Lietuvos krašto apsau
gos ministerijai. Buvusiame 
priešlėktuvines gynybos mieste
lyje, užimančiame 150 hektarų, 
kuriasi respublikos kariai. Rusų 
armijos kariai išvyko į naujas 
dislokavimo vietas Rusijos 
teritorijoje, Kaliningrado (bu
vusio Karaliaučiaus) srityje. 
Perdavimo darbai vyksta ir Ne
mirsetos priešlėktuvinės gyny
bos poligone prie Baltijos jūros. 
Du. rugsėjo pirmosios rusų armi
ja žada užleisti ir kitus Klai
pėdos apskrityje įsikūrusius 
priešlėktuvinės gynybos objek
tus: poligonus pietinėje Klaipė
dos miesto dalyje, Kairiuose, 
Karklėje, Šilutės rajone Užliek
niuose ir Vilkyčiuose. 

„Padažnėjo neargumentuotų 
kaltinimų" 

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas birželio 
17-ąją priėmė pareiškimą. Jame 
be kita ko rašoma: „Pastaruoju 
metu tiek Aukščiausiosios Tary
bos posėdžių salėje, tiek už jos 
ribų mitinguose, piketuose ir 
viešosiose informacijos priemo
nėse padažnėjo neargumentuo
tų pasisakymų, kaltinimų, tie
sioginių ir anoniminių grasini
mų, užgauliojimų ar net atviro 
šmeižto atskirų politikų, frakci
jų bei partijų atžvilgiu. Tai dar 
labiau aštrina politinę situaciją 
ir kenkia demokratinės valsty
bės principams, politikų ieško
mam sutarimui bei protingiems 
kompromisams. 

Kreipiamės į Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos deputatus ir i visus Lietuvos 
piliečius, sprendžiant sudėtin
gas politines problemas, iki rin
kimų į Seimą nesivadovauti 
vien emocijomis, savo poziciją 
remti aiškiais argumentais, bū
ti santūriais ir išmintingais". 

Tapybos drobės 
iš New Yorko 

Birželio 18 d. Vilniuje, Dailės 
muziejuje atidaroma išeivijos 
lietuvių dailininko Juozo Bag
dono kūrybos paroda. Ekspozi
cijoje — daugiau kaip penkias
dešimt tapybos drobių, taip pat 
akvarelių, sukurtų per pasta
ruosius dešimtmečius. 

Dailės mokslus Juozas Bagdo
nas pradėjo Kauno meno mo
kykloje, Justino Vienožinskio 
studijoje. 1932 metais Lietuvos 
ir Prancūzijos draugijos salėje 
jis surengė pirmąją personalinę 
parodą. Vieną darbą išjos įsigijo 
Prancūzijos pasiuntinybė. Kūry
binio kelio pradžioje dailininkas 
piešė žmones, kurie jam buvo 
įdomūs: laikraščių pardavėją, 
skalbiančias moteris, žvejus, 
baleto šokėją... 1944 metais pa
sitraukė į Vakarus. Praleidęs 
kurį laiką Vokietijoje, išvyko į 
Kolumbiją. Bogotos dailės aka
demijoje įkūrė keramikos studi
ją. Paskui persikėlė į JAV, ap
sigyveno New Yorke. 

Šiuo metu dailininkas Juozas 
Bagdonas yra atvykęs į Lietuvą, 
dalyvaus parodos atidaryme. 

Išaugs paminklas Ąžuolyne... 
Narsiųjų lakūnų — Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno — žyg
darbiui įamžinti Kauno ąžuo
lyne bus pastatytas paminklas. 

Šį sumanymą, padedant visuo
menei, įgyvendina Lietuvos 
kultūros fondo Kauno taryba. 

Apie pasiruošimą iškilmingai 
pažymėti skrydžio per Atlantą 
60-metį pasakoja Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos rūmų vestibiulyje surengta 
paroda. Tarp eksponatų — 1988 
m. Kaune paskelbtame konkur
se geriausiu pripažintas skulp
toriaus Broniaus Pundžiaus 
1937 metais sukurtas paminklo 
projektas, brėžiniai, aukotojų 
kortelės. Lietuvos kultūros fon
do Kauno taryba informuoja, 
kad šiuo metu baigiami pa
minklo brėžiniai, iš Ukrainos 
pargabenta 220 kubinių metrų 
paminklui skirto graniko luitų. 

T r u m p o s ž in io s 

Kaune išrinktas naujas me
ras Arimantas Račkauskas. 
Jam 42 metai, anksčiau dirbo 
Kauno miesto Tarybos pirmi
ninko pavaduotoju. 

Šiauliuose prasidėjo Šiaulių 
krašto tėvynainių sambūris. Į jį 
suvažiavo Lietuvoje gyvenantys 
kraštiečiai bei lietuviai iš JAV, 
Kanados, Europos valstybių, 
buvusios SSSR. Per dešimt 
dienų susitikimo dalyviams du
ris atvers krašto bažnyčios, mo
kyklos, dvarai, vienuolynai, mu
ziejai. 

J A V taikos korpuso sava
norių pirmoji grupė atvyko 
į Lietuvą. Jos nariai dvejus 
metus dėstys anglų kalbą vidu
riniųjų mokyklų moksleiviams 
ir patys mokysis lietuvių kal
bos. Po šešių savaičių laukiama 
kitos savanorių grupės, kuri 
padės steigti smulkaus verslo 
įmones. 

P a s a u l i o l ie tuvių dainų 
šventę planuojama surengti 
1994-ųjų metų liepos pradžioje 
Lietuvoje. Ji skiriama pirmosios 
Dainų dienos, vykusios 1924 
metais Kaime, septyniasdešimt
mečiui paminėti. (J. V.) 

Šliaužiantis 
perversmas tęsiasi 
Vilnius, birželio 16 d. — Lie

tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
nariai šiandien ir vėl negalėjo 
sutarti dėl sesijos darbotvarkės 
ir todėl vėl turėjo dirbti at
skiruose kambariuose, kaip pra
neša Vilniaus Radijas. Ministe-
ris pirm. Gediminas Vagnorius 
50 narių turinčiai Sąjūdžio ko
alicijai „Už demokratinę Lietu
vą" pasakė, kokių galių jis pra
šąs ir koalicija patvirtino siūly
mą pravesti naujus Aukščiau-
siosiosios Tarybos rinkimus spa
lio 11 d. 

Tą pačią dieną min. pirm. G. 
Vagnorius perorganizavo savo 
deputatų pareigas. Valstybės 
aparato administravimo parei
gos buvo perkeltos iš Zigmo 
Vaišvilos Vytautui Pakalniš
kiui. Vaišvilui paskirta prižiū
rėti miestų ir rajonų vietinę 
administraciją, savo darbo pra
nešimą įteikiant ministrų kabi
netui pirmame mėnesio susirin
kime. 

Balandžio mėnesį Vaišvila ir 
devyni kiti ministrai išreiškė 
savo nepasitenkinimą Vagno
rium, gegužės 28 jis ir buvo at
leistas iš eitų Lietuvos Saugumo 
departamento vedėjo pareigų. 

Sarajevo miesto centre esančioje maisto saugykloje, prancūzai šalpos darbuotojai iškrauna maistą 
trečiadienį, šaudymams trumpam aprimus. Buvo įvežta 12 tonų maisto ir vaistų. 

Serbai pradėjo 
naują ofenzyvą 

Bosnia-Herzogovinoje 
Sarajevo, Bosnia-Herzogovi-

na, birželio 17 d. — Jau du mė
nesiai, kai Sarajevo yra apsup
tas serbų dalinių, bet 4 mylias 
nuo Sarajevo miesto centro 
esančiame Dobrinja priemiesty
je vyksta dar didesnė tragedija. 
Dobrinja yra naujas, daugia
aukščių daugiabučių priemies
tis, pastatytas 1984 m. Žiemos 
olimpinių žaidynių sportinin
kams apgyvendinti. 

Šiandien Dobrinja yra ypatin
gos apsupties vieta serbų jau ap
suptame Sarajevo mieste. Dob-
rinjos 35,000 gyventojų jau dau
giau, kaip dešimt savaičių yra 
apsupti serbų dalinių su tankais 
ir kita artilerija. Pabėgusieji iš 
šio miestelio praneša, kad ten 
siaučia badas. Serbų pagrobtie
ji sako, kad serbai beveik badu 
laiko žmones, kankina, sumuša 
žmones, kai kuriuos mirtinai. 

Serbai niekam neleidžia iš 
Dobrinjos išvažiuoti ir neleidžia 
įvežti nei maisto, nei vaistų, nei 
kitų pašalpos siuntų. Dėl to da
bar Dobrinjoje yra dar žiaures
nė padėtis, negu apsuptame Sa
rajevo, kur 400,000 gyventojų 
jau irgi pradėjo jausti maisto bei 
kitų reikmenų trūkumus, bet 
kol kas dar turėjo daugiau re
zervų, negu Dobrinja priemies
čio gyventojai. 

Prasidėjo nauja ofenzyva 
Dobrinjos žmonių būklė dar 

pablogėjo, kai 3:30 vai. ryto ser
bai pradėjo vieną didžiausių sa
vo ofenzyvų prieš Dobrinja. 
Serbų daliniai užpuolė priemies
tį iš visų pusių, tuomet įvažiavo 
su tankais ir šarvuočiais ir 
pagrobė apie 150 vyrų, prieš at
sitraukdami, gynėjams juos ap
šaudant. Kaip ir ankstyvesniuo
se puolimuose, pagrobtieji vyrai, 
neginkluoti civiliai, buvo paimti 
į belaisvių stovyklas serbų už
grobtoje teritorijoje. 

Šis serbų puolimas buvo dalis 
didesnės ofenzyvos, laužančios, 
kas buvo likę iš paskutiniųjų 
paliaubų, kurias Serbijos vadai 
buvo pasklebę pirmadienį. Visa
me Sarajevo mieste vykstančios 
kovos, serbams naudojant auto
matinius ginklus bei artileriją, 
sukūrė vaizdą, kad abi pusės jau 
atsisakė Jungtinių Tautų išsi

derėto plano, pagal kurį būtų 
buvęs vėl atidarytas Sarajevo 
aerouostas. 

Serbai piktnaudojo 
pal iaubas 

Bosnijos vyriausybė AP žinių 
agentūrai pasiuntė pareiškimą, 
protestuojantį „masyvų" serbų 
puolimą Sarajevo miesto, kurio 
tikslas, atrodo, kaip tik yra 
padaryti, kad Sarajevo aerouos
tas negalėtų būti atidarytas, ir 
kad nebūtų atskraidintos huma
nitarinės pagalbos siuntos. 

Serbų karininkai atrodo sten
giasi užvaldyti vakarinį Sara
jevo ruožą, kuriame buvo pasku
tinės Bosnijos vyriausybei loja
lių gynėjų tvirtovės. Jung
tinių Tautų humanitarinės pa
galbos planas atrodė visai sui
ręs, kai serbų daliniai šaudyda
mi artilerija į bususio olimpinio 
kaimo dangoraižius, žengė per 
lėktuvų pakilimo taką užimta
me areoruoste. 

Bosnijos-Herzogovinos gyny
bos ministeris Jerko Doko pa-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J a p o n i j o s parlamentas 
pilnai patvirtino savo dalinių 
siuntimą į užsienį, ką iki šiol jų 
konstitucija draugė. Nežiūrint 
daugybės apribojimų Japonijos 
dalinių veiklai užsieny, Japoni
jos ka imyninės valstybės 
sunerimo šį konstitucinį pakei
timą pravedus. 

— Prancūzi jos ūkininkai, 
protestuodami valdžios nuo
sprendį nebesubsidijuoti ūkių, 
išdaužė valdžios raštines, už
blokavo kelius traktoriais ir 
tonomis bulvių užvertė kelias 
vietas Paryžiuje. Subsidijos 
nutrauktos dėl JAV ir kitų vals
tybių spaudimo, kad Prancūzi
jos produktai nebūtų pigesni už 
jų kraštų produktus. 

— Apie 1,000 buv. Sovietų 
Sąjungos kareivių laivu ar lėk
tuvu per Kaliningradą buvo at
gabenti iš Vokietijos į Latviją 
šiais metais. 

reiškė, kad serbų vadai „apga
vo" Jungtinių Tautų pareigū
nus, įtikindami juos, kad jie ke
tina įsileisti humanitarinę pa
galbą, o iš tikrųjų, jie tik nau
dojosi paliaubomis pasiruošti 
naujai ofenzyvai. 

Serbija grasina ir Albanijai 
Albanija bijo, kad nekiltų Balkanų karas 

— Į Boną trečiadienį atskri
do du vokiečiai labadaros dar
buotojai, paskutiniai vakarie
čiai, laikyti įkaitais Lebanone. 

Washington. DC, birželio 15 
d. — Susitikęs su prez. G. Bush, 
Albanijos prezidentas Sali Beri-
ša, prisipažino susirūpinęs, kad 
serbai nepraplėstų tenykščio ka
ro į Albaniją ir kad Albanija da
ranti, ką gali, to išvengti. 

Duotame interviu dr. Beriša 
pranešė, jog jis prezidentui Bush 
pasakęs, kad Albanija stengia
si būti „stabilumo faktoriumi" 
ir kad jis susitikęs su Graikijos 
ir Makedonijos vadais (Albani
jos kaimynais iš pietų ir rytų), 
siekiant paramos stabilumui iš
laikyti. Abu kraštai turi stam
bias albanų mažumas. 

Serbai grasina a lbanams 

Kovo mėnesį Albanijos prezi
dentu išrinktas kardiologas S. 
Beriša prezidentui Bush pasakė, 
jog didžiausią susirūpinimą jam 
kelia Serbijos Kosovo srityje gy
venančių albanų saugumas, ku
riuos Belgrade esanti vyriausy
bė persekioja. Serbijos vadai ne
seniai perspėjo, kad šimtai tūks
tančių Kosovo srityje gyvenan
čių albanų gali būti karine jė
ga perkraustomi į Albaniją — 

Tautinių mažumų 
traktavimas 

Lietuvos ambasados politikos 
pareiškimas 

Washington, DC, birželio 14 
d. — Lietuvos ambasada Wa-
shingtone išleido savo politikos 
pareiškimą keliais šiandien ak
tualiais klausimais. Vieno tų pa
reiškimų teksto vertimą čia pa
teikiame „Draugo" skaityto
jams. 

Maždaug 20% Lietuvos gyven
tojų sudaro etninės mažumos. 
Penkios stambiausios mažumos 
yra rusai (9.4%), lenkai (7.0%), 
belorusai (1.7%), ukrainiečiai 
(1.2%) ir žydai (0.3%). Lietuva 
yra namai ir 31-ai kitų etninių 
mažumų, turinčių bent po 100 
narių. 

Etninių mažumų teisių ap
sauga yra užtikrinta etninių 
mažumų įstatyme, priimtame 
1989 m. lapkričio 23 A Įstatyme 
pareiškiama, kad Lietuva „vi
siems savo piliečiams, nežiūrint 
etniškos kilmės, garantuos 
lygias politines, ekonomines ir 
socialines teises ir laisves, 
pripažins savo piliečių etninę 
tapatybę, jų kultūros tęstinumą 
ir skatins etninį sąmoningumą 
ir jo išraišką". 

Bet kokia diskriminacija ra
sės, etniškos kilmės, tautybės ar 
kalbos pagrindu yra draudžia
ma. 

Įstatymas garantuoja valdžios 
pagalbą etninių mažumų kultū
rinėms organizacijoms, kurios 
tarnauja jų švietimo ir kultūri
niams poreikiams. Jis taip pat 

užtikrina gimtosios kalbos mo
kymą etninėms mažumoms — 
nuo priešmokyklinio amžiaus 
iki aukštųjų mokslo institucijų. 

Šiandien Lietuvos valdžia ski
ria lėšas daugiau kaip 300 mo
kyklų, kuriose rusų ar lenkų 
kalba yra pagrindinė dėstymo 
kalba. 1988 m. kai Lietuva 
pradėjo savo kampaniją ištrūkti 
iš Kremliaus valdžios, nebuvo 
jokių vaikų darželių, kur kalba
ma lenkiškai, šioje Pabaltijo 
respublikoje; šiandien yra 141. 

Žurnalai ir laikraščiai yra lei
džiami rusų, lenkų, belorusų, 
ukrainiečių, žydų ir vokiečių 
kalbomis. Lietuvos radijas ir 
televizija transliuoja programas 
visomis šiomis kalbomis, išsky
rus vokiečių. 

Atsižvelgiant į šio krašto di
delės žydų bendruomenės išžu
dymą II Pasaulinio karo metu, 
Lietuva yra ypač jautri skatini
mui ir išsaugojimui žydų kultū
ros ir užtikrinimui, kad jos žydų 
piliečių teisės būtų pilnai apsau
gotos. Lietuvos valdžia yra įsi
pareigojusi atstatyti žydų kultū
ros paminklus ir teikti politinę 
bei finansinę paramą šiandieni
nėms žydų institucijoms. 

Nors lietuvių kalba yra oficia
lioji valstybinė kalba, įstatymas 
leidžia tautinės mažumos kalbą 
naudoti kaip oficialią susižinoji
mo priemonę vietovėse, kuriose 
yra didesni skaičiai tos mažu
mos žmonių. 

Naujas prezidentas 
Filipinuose 

neturtingiausią kraštą Euro
poje. 

Prez. Beriša prašė pastangų 
sulaikyti, kad Serbijos konflik
tas nesiplėstų į Serbijos Kosovo 
sritį, nes tuomet turės įsijungti 
ir Makedonija ir Albanija ir iš 
to jau kiltų Balkanų karas. 
Konkrečiai jis prašė, kad Jung
tinės Tautos ir Europos Bendri
jos narės užtikrintų Kosovo 
srities albanų saugumą, nes šios 
dvi grupės dabar siekia rasti 
taikos formulę Jugoslavijos kon
fliktui. 

Albanija stabilizuojasi 
Pačioje Albanijoje, kuri 1991 

m. pergyveno didelius sukrėti
mus, stengiantis nusikratyti 
komunistiška valdžia, sako 
prez. Beriša, gyvenimas pradėjo 
normalėti, ūkininkai vėl dirba 
laukus. Beveik visi ūkiai Al
banijoje buvo valstybiniai. 
„Mums jau pavyko išdalinti 
80% visos žemės", jis pareiškė. 

Vėl atstatoma ir civilinė 
tvarka po to, kai pernai 100,000 
albanų bėgo iš krašto laivais į 
Italiją. Stambi problema tačiau 

Manila, birželio 16 d. - Gen. 
Fidel Ramos laimėjo Filipinų 
prezidentinius rinkimus, kaip 
rodo šiandien oficialiai paskelb 
ti rinkimų duomenys, nors par
lamentas dar oficialiai nepa
skelbė gegužes 11 d. buvusių 
rinkimų laimėtojo. Šiuo metu 
dar nebuvo suskaičiuoti vienos 
provincijos balsai, bet gen. Ra
mos laimėjimas tikras, nes jis 
surinko 5.29 mil. balsų, o jo ar
timiausia konkurentė Miriam 
Santiago — tik 4.45 milijonus. 

Numatoma, kad abu Filipinių 
Kongreso rūmai, bendroje sesi
joje jį oficialiai paskelbs prezi
dentu šios savaitės pabaigoje ar 
ateinančios pradžioje. Dabartinė 
prez. Corazon Aąuino birželio 
30 d. baigs savo kadenciją, kuri 
buvo audringa, jai išsilaikius 
per šešis perversmo bandymus. 

Gen. Fidel Ramos, 54 metų, 

esanti maža ir menkai aprūpin
ta bei apmokyta policija. „Nors 
turime dvigubai tiek policijos 
kiekvienam gyventojui, kaip ki
tuose Europos kraštuose, dauge
lis jų yra likę iš slaptosios 
komunistų policijos. Mūsų prob 
lema yra ne skaičiuose, o koky
bėje", jis aiškino. 

Netrukus Albanija išleisianti 
dvigubos pilietybės įstatymą. 
„Tada albanai, gyvenantys už
sienyje turės apsispręsti, kaip 
jie dalyvaus Albanijos gyvenime 
ir problemų sprendime", jis pra
nešė. Pirmasis demokratiškai 
išrinktas Albanijos prezidentas, 
dr. Sali Beriša taip pat prašė 
prezidento Bush tęsti JAV eko
nominę pagalbą Albanijai ir to
liau siųsti žinovus su techniška 
pagalba. 

yra baigęs Illinois universitetą 
JAV-ėse 1951 m., civilinės 
inžinerijos srityje. Buvęs Gyny
bos sekretorius ir kariuomenės 
vadas, jis surinko mažiau, kaip 
ketvirtį visų balsų per šiuos rin
kimus iš septynių kandidatų, o 
rinkimų metu dažnai buvo gir
dima skundų, kad balsavimas 
yra neteisėtai manipuliuoja
mas. Antrą vietą laimėjusi M. 
Santiago buvo garsi kovotoja 
prieš valdžios papirkeliojimus ir 
protekcijas ir buvusi vyriausy
bės ministerė. Ji pažadėjo 
sukelti visuotinius protestus 
prieš rinkimų rezultatus, kal
t indama Ramos neteisėtai 
laimėjusiu. Corazon Aąuino 
rėmė F. Ramos po to, kai jis jai 
padėjo laimėti prezidentūrą, po
puliariam sukilimui nuvertus 
F. Marcos. 

Fidel Ramos pažadėjo suvie
nyti susiskaldžiusius Filipinus, 
kurie tebemerdi dėl vis nenu
malšinamo komunistų sukili
mo, dėl stagnuojančios ekonomi
kos ir 29 bil. dol. skolos užsie
niui. Tikimasi, kad Ramos pa
taisys santykius su JAV po to, 
kai JAV karinės bazės buvo iš
varytos iš Filipinų. 

KALENDORIUS 
Birželio 19 d.: Šv. Romual

das, Deodatas, Dovilas, Ramu
nė. 

Birželio 20 d.: Aiva, Genulis, 
Florentina, Silverijus. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:28. 
Temperatūra 76 F (24 C) die

ną, 55 F (13 O naktį. Dalinai 
saulėta. 
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LIETUVA LAIMI IBIZOS 
TURNYRĄ 

REMIGIJUS GAŠKA 

Dalyvaudami šiame Vidurže
mio jūros salų turnyre. Lie-
vos krepšininkai nuskynė porą 
reikšmingų pergalių ir išėjo lai
mėtojais. Pirmajame rate , su
tvarkiusi Bulgariją, Lietuva 
pateko į finalą ir susikovė su 
Ispanija, kuri į baigmę atėjo 
palaužusi kietą anglų pasi
priešinimą 94:81 santykiu. Ibi-
zos miestas Lietuvos krepšinio 
rinktinei įteikė didžiulę taurę. 

Lietuva - Bulgarija 117:64 
Iš rezultato galima daryti iš

vadą, kad Bulgarijos komanda 
gana silpnoka. Bet jos neseniai 
pasiekti rezultatai to nepatvir
tina. Štai, praėjusią savaitę 
Palmoje vykusiame turnyre 
bulgarai pralaimėjo ispanams 
tik 8 taškų skirtumu, laimėjo 
prieš Angliją (81:75) ir pralošė 
prieš šiuo metu Europoje pir
maujančią Kroatijos rinktinę 
(su New Jersey „Nets" žaidėju 
Petrovic savo sudėtyje) neblogu 
68:80 santykiu. Tarp ko kito, 
Kroati ja priešolimpiniuose 
turnyruose iš 8 žaistų laimėjo 8 
rungtynes. Krepšių santykio 
priežastis glūdi lietuvių labai 
gerai suloštose rungtynėse. Iš 
karto lietuviai padiktavo spar
tą ir bulgarai buvo apstulbinti. 
Sukalę 61:39 rezultatą pirma
jame kėlinyje, treneriai leido vi
siems žaidėjams da lyvaut i 
laimėjime. Bet leiskim pasi
sakyti Arūnui Pakulai, LTOK 
nariui, keliaujančiam su mūsų 
krepšininkais: „Atvykę pusant
ros dienos prieš turnyro pradžią, 
mūsų vyrai treniravosi po du 
kartus per dieną su tokiu užsi
degimu ir taip intensyviai, kad 
rinktinės treneriai net ėmė 
būkštauti, kad sportinės formos 
viršūnė nebūtų pasiekta per 
anksti. O kad Lietuvos rinktinė 
yra tikrai puikios formos, parodė 
ir rungtynės su Bulgarijos na
cionaline rinktine. Mūsų krep
šininkai lyg viesulas siautė 
krepšinio aikštelėje ir rezultatas 
nuo pat pirmųjų rungtynių mi
nučių augo sparčiai Lietuvos 
r ink t inės nauda i . Stebėję 
rungtynes Ispanijos (A Diaz Mi-
guel) ir D. Britanijos (K. Caddle) 
treneriai kraipė galvas. Mat 
jiems taip ir nepavyko po
pieriuje užfiksuoti mūsų ko
mandos parengtų der in ių , 
nes jų beveik ir nereikėjo. 
Pergalei pasiekti užteko ag
resyvios gynybos ir žaibiškų 
kontratakų. Apie žaidimo pobū
dį liudija ir faktas, kad mūsų 
snaiperis Rimas Kurtinaitis, 
normaliai per rungtynes ata 
kuojantis krepšį iš trijų taškų 
zonos po 8-10 kartų, šį kartą 
metė tik vieną tritaškį". 

Lietuviams prieš bulgarus 
taškus pelnė Marčiulionis 22, 
Sabonis 20, Karnišovas 16, Kur
tinaitis 15, Einikis 11, Krapikas 
9, Pazdrazdis, Dimavičius ir 
Brazdauskis po 6, Jovaiša 4, 
Visockas 2. 

Rungtynių išvakarėse visa 
delegacija gražiai pasveikino 
Šarūną Marčiulionį jo 28-o 
gimtadienio proga. 

Lietuva - Ispanija 107:97 

Šių rungtynių lietuviai laukė 
su tam tikru nerimu, nes bijo
jo, kad nepasikartotų Atėnų is
torija, kur po įspūdingos per
galės prieš Italiją, kitą dieną 
sekė gana blankus mūsiškių 
žaidimas su graikais. Bet mūsų 
vyrai jau žinojo, kokią markę 

yra užsidirbę ispanai ir kokios 
psichologinės reikšmės turės šių 
rungtynių rezultatas. 

Žaidimas prieš ispanus buvo 
žymiai sunkesnis, negu prieš 
bulgarus. Ir lietuviams nepavy
ko atsiplėšti nuo ispanų, nors 
rungtynių tempas nebuvo blo
gas. O mūsų rinktinė žaidė 
geriau negu prieš graikus. 
Rezultatas svyravo vienų ir kitų 
naudai ir porą sykių ispanai ve
dė 3-jų taškų persvara. Kėlinys 
užbaigtas 59:54 lietuvių naudai. 
Antrojo kėlinio gale trys pagrin
diniai mūsų žaidėjai jau žaidžia 
su 4-iomis baudomis. Jeigu pora 
iš jų būtų gavę po penktą, 
lietuvių žaidimas būtų suby
rėjęs, nes iš pakaitų per šias 
rungtynes mažai pagalbos 
tegauta. Likus žaisti penkioms 
minutėms ir ispanams vedant 
vienu tašku , Marčiulionis 
perima iniciatyvą į savo rankas 
ir padaro tris jam tipiškus pra
ėjimus į krepšį; tas padeda lietu
viams atsiplėšti ir rungtynes 
laimėti 10 taškų skirtumu. O 
Šarūnas rungtynes baigia su 
rekordiniu 46 taškų skaičiumi. 
Kiti prisidėję prie šio istorinio 
laimėjimo — Kurtinaitis 24, 
Sabonis 14, Karnišovas 13 ir 
Krapikas 10. Kaip minėjome 
anksčiau, Chomičius nežaidė, 
nes gydosi namuose. Remiantis 
vėliausiomis žiniomis, jo 
šonkaulis jau apgijęs ir krūtinę 
nebeskauda. Taip pat sugijus ir 
išnarinta koja. Liko gydyti lūžęs 
piršto kaulas, bet jis tikisi iki 
birželio 22-os dienos rungtynių 
sugydyti ir pirštą, ir vėl prisi
jungti prie komandos. 

Paanalizavę rungtynes prieš 
Ispaniją, matome vieną liūd
noką faktą: visus taškus 
surinko pagrindinis penke
tukas. Atsarginių suolas prisi
dėjo, su 0. Žinoma, Chomičiui 
žaidžiant to tikriausiai nebūtų 
buvę. Žaisti pakaitai gavo,nors 
ir ne per daugiausia. Ateityje 
sunkių rungtynių bus daug. Bus 
atvejų, kada Marčiulionis ar 
Sabonis gaus po penkias bau
das. O kas tada? Nežinome, ar 
su šiuo komandos sąstatu trene-
riai galėtų atsakyti į šį 
klausimą. Išvykos vadovai vi
sai sutinka, kad Šimkus labai 
pagelbėtų komandai. Tikėki
mės, jog valandai atėjus Einikis, 
Visockas ir Brazdauskis paklus 
to momento reikalavimams ir 
užpildys komandoje atsi
radusias spragas. 

Rinktinė spaudos 
konferencijoje 

Pakeliui iš Graikijos į Ibizą 
mūsų vyrai buvo sustoję Bar-
celonoje ir kartu su savo sponso-
riais, Melilla miesto (tariasi 
Mėlija) galvomis dalyvavo spau
dos konferencijoje. Pasakoja 
Arūnas Pakula: „Nemažam 
žurnalistų ir TV atstovų būriui 
kalbėjo Artūras Poviliūnas, 
LTOK prezidentas ir komandos 
kapitonas Valdas Chomičius, 
pr is ta tydami žaidėjus ir 
paaiškindami apie Lietuvos 
kelią į olimpiadą bei lietuvių 
krepšininkų perspektyvas. Apie 
savo simpatijas Lietuvai daug 
kalbėjo Melilla miesto meras, 
Ignacio Velazquez. 0 žurnalis
tai džiaugėsi retai pasitaikančia 
proga pakamantinėti garsius 
krepšininkus. Tad, vos pasibai
gus oficialiai daliai, apspito jie 
mūsų krepšininkus. Įdomu, jog 
su Marčiulioniu kalbėjosi 

S. arunas .\u lionis prie Baltarusijos r i nk t inės krepšio 
Nuotr . A l g i r d o S a b a l i a u s k o 

angliškai, ispaniškai su 
Saboniu, o su Kurtinaičiu 
vokiškai... Mūsų vyrai neatsi
sakė bendrauti, buvo kalbūs. 
Todėl Ispanijos laikraščiai buvo 
pilni medžiagos „Iš pirmųjų 
lūpų" apie mūsų komandą, 
Lietuvos krepšinį ir apie Lie
tuvą, bendrai. Nors mūsų vyrai 
Barcelonoje viešėjo nepilną 
parą, tačiau jiems čia patiko, 
tad išvykdami jie tvirtai paža
dėjo būtinai sugrįžti olimpinėms 
žaidynėms". 

O kas toliau 

Savo sponsorių kviečiama, 
rinktinė dabar atskrido į Meli
lla miestą Afrikoje, kuris yra 
dalis nedidelės ispanų kolonijos. 
Čia jie svečiuosis tris ar ketu
rias dienas, o birželio 17 d. buvo 
kviečiami sužaisti parodomą
sias rungtynes prieš Bulgariją. 
Sekančią dieną komanda 
keliasi atgal per Viduržemio 
jūrą į Ispaniją ir autobusu 
važiuos 400 km į Badajoz 
miestą, visai prie Portugalijos 
sienos. Čia birželio 20 d. prama-
tomos paskutinės draugiškos 
rungtynės, šį kartą su Portu
galija. O birželio 22 d. jau 
Olimpinės atrankos rungtynės 
prieš Olandiją. Gražiai pradėję 
savo tarptautinius susitikimus 
Graikijoje, ir Ibizoje, ir iš 6 
rungtynių laimėję 5, tikimės, 
kad ir čia Lietuvos olimpinė 
rinktinė reikiamai pasirodys ir 
pakils į antrojo rato varžybas 
Zaragozoje. 

PASKUTINIS SUDIEV 
Neseniai patyrėme, kad po 

sunkios ligos Chicagoje mirė 
buvęs sportininkas Rimas 
Gasiūnas. Velionis buvo vienas 
geriausių lietuvių krepšininkų, 
gerai lošęs tinklinį, stalo tenisą 
ir ypač budriai budėjęs prie fut
bolo vartų. 

Su šiuo raudonplaukiu, iš 
Kauno kilusiu sportininku 
mūsų draugystė užsimezgė 
Vokietijoje ir vėliau tarnaujant 
amerikiečių darbo kuopose. Ten 
kartu teko žaisti krepšinį ir 
stalo tenisą. Vėliau krepšinį 
žaidėme Italijoje ir, kar tu 
atplaukę Australijon, buvome 
vieni iš pirmųjų l ietuvių 
krepšininkų, kartu su jau tada 
iškilusiu Vytautu Šutu. 
Žaidėme dideliame turnyre 
Lithgovv mieste, kur pirmą 
kartą gražiai nuskambėjo lie-
vių irLietuvos vardas. Vėliau ir 
pusę privalomo darbo kontrak
to atlikome Pietų Australijos 
dykumose. Tuo laiku sesuo 
Genė Nagulevičienė ištraukė 
Rimą iš vargų dykumose ir jis 
išvyko apsigyventi Melbourne. 
Čia tuoj įsijungė į „Varpo" spor
to klubą ir jau 1950 metais, kaip 
rašė tuometinė spauda: ,,Į ^ a r 
po' komandą, kur jau buvo 
žymieji žaidėjai L. Baltrūnas, 
St. Darginavičius ir kiti, iš 
,džiunglių' atsirado komandos 
talismanas raudonplaukis ir 
visų mėgiamas Rimas Gasiū
nas. Jo ilgos rankos, lyg 
malūno sparnai ir virtuoziški 

judesiai išskyrė jį iš visų kitų 
žaidėjų". Vėliau jis buvo pa
kviestas į Viktorijos valstijos 
rinktinę ir daug kartų atstovavo 
Australijos lietuvių rinktinėms. 

Melbourne Rimas vedė lietu
vaitę. Prieš išvykdamas 1956 m. 
į Chicagą, kur gyveno jo tėvai 
ir jaunesnioji sesuo, jis kurį 
laiką gyveno Sydnėjuje ir čia la
bai sėkmingai gynė lietuvių 
sporto klubo „Kovas" spalvas. 

Amerikoje į sportinį gyve
nimą plačiau neįsijungė, tačiau, 
australiečiams sportininkams 
dalyvaujant Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynėse Chicagoje, jis 
visa siela buvo su jais. Su gailes
čiu minėjo, kad gražiausias savo 
dienas praleido Australijoje ir 
mielai grįžtų atgal. Tačiau 
eismo nelaimėje žuvus žmonai 
ir auginant tris dukras, tai 
padaryti buvo neįmanoma. 

Australijos lietuviai sporti
ninkai Rimo niekada neuž
miršo. Sportininkų, ypač 
vyresniųjų tarpe, jis buvo ir liks 
savas. Mūsų gili užuojauta 
velionio dukroms, seserims, jų 
šeimoms ir artimiesiems. Visų 
Australjos lietuvių sportininkų 
vardu, Rimai, tariu Tau pasku
tinį sudieu. Ilsėkis ramybėje. 

Antanas Laukaitis 

Futbolas Chicagoje 

SUNKIAI IŠKOVOTOS LYGIOSIOS 
Pavasario rato pirmenybės 

jau artėja prie pabaigos. Praė
jusį sekmadienį, birželio 14 die
ną, „Lituanica-Liths" komanda 
sužaidė šeštąsias rungtynes iš 
reikalingų sužaisti devynerių. 
Jos vyko Lietuvių centro aikš
tėje, Lemonte. Priešininkas — 
visais atžvilgiais stipri serbų 
komanda „United Serbians". 
Rungtynių pasižiūrėti susirinko 
arti šimtinės žiūrovų. 

„Liths" komanda išbėgo aikš
tėn beveik nusistovėjusios sudė
ties: J. Putna, Aivaras Savuky
nas, V. Marčinskas, A. Grigaliū
nas, J. Courtney, V. Žuromskas, 
R. Siniakovas, G. Kavaliauskas, 
T. Maestre, G. Grigas ir R. Ur
bonavičius. Tomas Žukauskas ir 
I. Hidvegi pakaitai. 

Pirmąjį puslaikį, nors saulei 
šutinant kaip ant keptuvės, abi 
komandos išvystė gyvą ir per
mainingą žaidimą. Jau devinto
je minutėje Rol. Urbonavičius iš 
Aido Grigaliūno gražaus pakė
limo įsodino pirmąjį įvartį. Po 
įvarčio, kaip taisyklė, žaidimas 
pagyvėjo. Nebuvo išimčių ir šį 
kartą. Serbai, ypač jų žaidėjas 
Nr. 10, suorganizavo keletą 
pavojingų antpuolių, kuriuos 
kartais tik laimės dėka likvi
duodavo vartininkas J. Putna. 
Jis pats pastebėjo, kad be katės 
instinkto būtum pražuvęs. Pas
kutinėje puslaikio minutėje ser
bai rezultatą išlygino 1:1. 

Antrame puslaikyje iš atsi
tiktinos Grigo pasuotės R. Ur
bonavičius, jo partneriams ne
pataikius, įkirto nelaikomai į 
kamputį — 2:1. Bet nepraslin
kus nei minutei, mūsų gynikui 
j kamuolį nepataikius, serbai 
atsilygino įvarčiu — 2:2. Taip 
kietos rungtynės ir baigėsi be 
skriaudos. 

Komanda šį kartą sužaidė ryž
tingai ir vyriškai. Bet ryž
tingumo dar neužtenka. Reikia 
dar nors vieno puolėjo, kuris ge
rai progai pasitaikius nešau
dytų Dievui į langus... 

KOMANDŲ PADĖTIS 

Po praėjusio sekmadienio 
rungtynių komandos išsirikia
vo tokia eilės tvarka 

Si padėtis ligi sezono pabaigos 
dar keisis keletą kartų Pava
sario rate turi būti sužaistos 9 

R. Gasiūnas , t ada , kai at l iko darbo 
su ta r t i Pietų Austral i jos „buše". 

SEKMADIENĮ PRIEŠ 
„GREEN WHITE" 

Šį sekmadienį, birželio 21 d., 
Liths" komanda žais primeny-
bių rungtynes Lemonte, Lietu
vių centro aikštėje, prieš pir
maujančią Metro lygos koman
dą vokiečių „Green White". 

Rungtynių pradžia 3 vai. po 
pietų. Rezervas žais 1 vai. 

rungtynės: „Eagles" ir „Ma-
roons" rungtynių skaičiumi dar 
gerokai atsilikę, nes dalyvauja 
taurių varžybose. „Liths" ko
mandos geriausias šaulys — Rol. 
Urbonavičius. Jis jau įšovė 4 
įvarčius. . ¥ 

J . o. 
EU. 
Nr. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

i 

Komandos vardas 
Vokiečių Green White 
Pegasus 
Liths 
Čekų Sparta 
United Serbs 
Lenkų Eagles 
Schwaben 
Italų Maroons 
Lenkų Royal Wawel 
Vokiečių Chiefs 

Žaista 
rungt. 

6 
5 
6 
6 
6 
3 
6 
4 
6 
6 

Įvarčių 
9:5 
12:5 
9:5 
9:6 
7:5 
3:4 

7:12 
9:12 
5:9 
2:8 

Tšk 
9 
8 
8 
8 
6 
4 
4 
3 
3 
2 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHL:ANIA.N WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday obeervance of Legal Holidays as weil as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589. 

Seoond claae postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices 
Subscnption Rates: 80.00. Foreign countriea $90.00. 
Postmaster Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunciatni. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 

m e t a m s H metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA dol) $90 $50 $30 
U S A savaitinis (šest. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips-
nedirba. n , U nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:304:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turim neatsako. Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašyrrfa 

OR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5555 

507 S. Gllbert. LaGranoa, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

V a l a n d o s paga l sus i ta r imą 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 
priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-6649 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 736-4477; 
(708)2464667; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOR0 MEDICAL BUILDING 

6446 t e . Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

ir seštd 9 v r -12 v.p.p. 

6132 8 . Kadžio Ava., Chicago 
(1-312) 778 8868 arba (1-312) 488-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 5*6-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

OR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4169 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8o. 6081 Ava., Clearo 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
158 N. MIcNaan Ava., Surte 324 Ir 
5635 8 . Pulaakl M . , CMeago, IL 
81 St. Ir Kean Ava., Juattce, IL 

Tai. (1-312) 566-2660 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71at Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7. An f ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. MctMgoft Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava., Ortand Park 
708-340-8100 

10 W. Martin. NaaorvHle 
708-3554776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. to l . (1-312) 585-0348: 
R O L (1-312) 778-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 6 6 W. 03rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-0; antr. 12-6; pankt 10-12; 1-6. 

Kab. tol. (1-312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kodzlo Avo., 
Chicago, III. 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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Ch icago . III. 
Tol . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava. , Elgln. I I I . 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. Roborta Rd. , Hickory Mills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palo* V is ion Contor, 7152 W . 127th St 
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v.v 

Tol. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Stroot 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C 
Specialybe — Vidaus h>,ų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6 1 6 5 8 . Archor Avo. (prie Austm) 

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

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
A K I Ų C H I R U R G I J A 

A K I Ų L IGOS 
Good Samarlton Medical Center-

Naparvl l i * Campua 
1020 C. Oodon Avo., Surte 310, 

Napervllla IL 60563 
Tol . 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Stroot 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Tėvai, vaikai 

ATSAKOMYBĖ 
TAUTAI IR ŠEIMAI 

Prieš kelias savaites JAV vi
ceprezidentas Dan Q u a y l e , 
viešai kalbėdamas viena proga, 
užsiminė šeimos vertybių pa
grindus, ypač tėvo reikalin
gumą vaikams ir vadinamosios 
„modernios" moralės, propa
guojamos filmuose, spaudoje bei 
televizijos programose, daromą 
žalą šeimos patvarumui bei 
j a u n a j a i vals tybės k a r t a i . 
Ne t rukus po to pareiškimo iš 
visų pusių pasipylė kritika, kad 
viceprezidentas vėl „prašovė pro 
šalį", o tam jis turįs neabejotiną 
talentą. Kadangi Amerikoje, 
ypač miestiečių t a rpe , y ra 
daugybė šeimų, globojamų tik 
vieno suaugusio žmogaus — 
dažniausiai motinos, Quayle 
ka lba sukėlė daug kontra-
versijos ir priekaištų. 

Tačiau buvo ir kitokių nuo
monių, teigiančių, kad daugelis 
šiuolaikinių blogybių kaip tik 
kyla iš šeimų nepastovumo, 
dažno iširimo dėl skyrybų ar ki
tokių priežasčių, ypač dėl to, 
kad tėvas nedalyvauja vaikų 
auklėjimo bei auginimo procese. 
Tai nėra vien Amerikos šeimų 
problema, o vis dažniau pasitai
kanti įvairiuose kraštuose — net 
ir trečiojo pasaulio šalyse. 

Bi rže l io 14 d. „ C h i c a g o 
Tr ibūne" dienraštyje rašoma 
apie tūkstančių tūks tanč ius 
Pietų Afrikos pamest inukų, 
pa l i ekamų augint i senele i , 
v y r e s n i e m s b ro l i ams ar 
seserims, kai tuo tarpu abudu 
tėvai iškeliauja į miestus ge
resnio gyvenimo ieškoti. Jie 
pal iktais vaikučiais nesirūpi
na, niekad jų nelanko, jokios 
paramos neteikia. Tie vaikai 
gyvena pusbadžiu didžiausiame 
skurde, nes gyvenimo lygis 
Pietų Afrikoje yra labai žemas. 
Sociologai teigia, kad šeimos 
gyvenimas kaimuose iš dalies ir 
miestuose — yra visiškai, tiesiog 
nepataisomai suiręs. Iš tikrųjų 
yra įsigalėjusi mada pamesti 
mažamečius kūdikius ir keliau
ti savais keliais. Kas bus, kai tie 
pamestinukai užaugs ir turės 
nuosavus vaikus? Ar jie seks 
savo tėvų pavyzdžiu? Nors šis 
reiškinys mėginamas pateisinti, 
ieškant politinių, ekonominių ir 
dar kitokių priežasčių, tačiau 
išeities rasti nepavyksta. Sa
vaime aišku, jog blogybė bus 
perduodama ir ateinančioms 
kar toms. 

* * * 

Gal sakysime, kad šeimos ver
tybių klausimai nedaug rūpi tik 
nemokytiems, ekonominių sun
kumų ir tarpusavio peštynių iš
vargintiems Trečiojo pasaulio 
žmonėms. Priešpastatyti galime 
šiuolaikinės Japonijos šeimos 
problemas. Tai tur t ingas, pa
žangus, apsišvietęs kraš tas , 
kurio dominaciją jaučia viso 
pasaulio pramonė ir prekyba. 
Japonai negali per daug skųstis 
ekonominių gėrybių t rūkumu, 
bet juos kamuoja nuolatinis lai
ko neturėjimas. 

Dėl laiko stokos labiausiai 
nukenčia normalus šeimyninis 
gyvenimas, juo labiau, kad 
didelis procentas moterų-mo-
tinų taip pat įsijungia į dar
bininkų bei tarnautojų gretas. 
Iki kuone paskutiniųjų dešimt
mečių japonai tvirtai laikėsi 
savo senųjų tradicijų, kurių cen
tre stovėjo šeima: ne tik vaikai, 
seni tėvai, bet ir mirusieji 
senoliai bei proseneliai. Šioms 
tradicijoms pradėjus i r t i ir 
šeimos svarbumą paaukojus 
ekonominės gerovės labui, nu
kenčia ne ti'„ priaugančioji, bet 
ir vyresnioji karta. Sūnus ir 

duktė jokiu būdu neranda laiko 
aplankyti senstančius tėvus, 
ypač pas juos nuvežti vaikai
čius. 

Cia būtų pravartu pažymėti, 
kad ir lietuviškose šeimose kar
tais nuaidi anų moderniųjų 
japonų šeimų problemos: vyres
niosios ir jaunesniosios kartos 
bendravimo stoka. Jauniej i , 
baigę mokslus ir sukūrę šeimas, 
prisitaikydami prie darbdavių 
reikalavimų, išsisklaido iš lietu
viškų kolonijų, dažnai gana toli 
nuo senstančių tėvų, kur iems 
daug sunkiau pakeisti gyve
namąją aplinką ir keltis į savo 
vaikų kaimynystę. Apsilanky
mams vienų pas kitus ilgainiui 
retėjant, nukenčia senoji ir nau
joji šeima: seneliai yra kamuo
jami vienatvės, o vaikai bei 
vaikaičiai praranda ryšį su tė
tuku, močiute. 

Ne visuomet, net ir labai norė
dama, jauna šeima gali aplan
kyti savo tėvus, kai jie gyvena 
už šimtų mylių, kur k i tame 
didžiulės valstybės k r a š t e . 
Galbūt turėtume savaip pasi
naudoti sumaniųjų japonų „iš
radimu" ir adoptuoti laikinus 
sene l ius , ku r i e b e n t k i e k 
užpildytų nuosavų tėvų trū
kumo spragą. Kiekvienoje di
desnėje lietuvių gyvenamoje 
vietovėje lengvai r a s t u m e 
v ienišų , užmirš tų t ė t u k ų , 
močiučių, kurie mielai ka r tas 
nuo karto įsijungtų į jauną 
lietuvišką šeimą, tačiau įsi
jungtų ne kaip samdiniai, o geri, 
art imi šeimos nariai. Iš tokio 
bend rav imo būtų a b i p u s ė 
nauda : seniesiems i šnyk tų 
vienatvės jausmas, jauniej i 
užpildytų savo tėvų pasiilgimo 
kartumą. 

* * * 

Apie šeimos pastovumą, svar
bą ir jos vertybių pagrindus 
mintys kyla Tėvo dienos proga. 
Nors ši šventė mums atrodo 
nemažiau dirbtinė kaip nusam
domoji jaunų japonų šeima, vis 
dėlto ji padeda prisiminti, kad 
šeimos pastovumui tėvo ar
tumas, rūpestis savo vaikais yra 
nemažiau reikalingas, kaip mo
tinos globa. Tvirta, pastovi, 
sąmoninga šeima yra gyvybiš
kai svarbi ir lietuvių tauta i : 
mūsų tiek nedaug, jog neturime 
t e i sės p r a r a s t i nei v ienos 
šeimos, nei vieno jos nario. 

Šiais laikais jau neturėtų būti 
ryškaus skirtumo tarp tėvo ir 
motinos vaidmens šeimoje. J ie 
yra lygiateisiai partneriai ne tik 
vaikų auginimo bei auklėjimo 
reikaluose: jie kartu dirba, kar
tu rūpinasi, kartu daro spren
dimus šeimos klausimais ir vie
ningai paremia vienas kito 
nuomonę, iškilus vaikų discipli
nos ar kitoms problemoms. 

Šeimos pastovumui nepapras
tos reikšmės teikia religija. 
Dievas turi būti kasdieninis, ar
t imas ir svarbus šeimos narys, 
gyvenąs po tuo pačiu stogu, o 
ne vien aplankomas bažnyčioje 
didžiųjų švenčių ar kokių ypa
tingų progų metu. 

Lietuvio tėvo asmenybė, iš
saugota vyresniosios kartos at
minimuose, yra tiek pat šilta, 
kilni ir svarbi, kaip lietuvės mo
tinos. Mūsų tauta nepalūžo il
game kančios kelyje, nes jos 
šeimų židinį saugojo parei
gingas tėvas, mylinti motina. 
Tauta yra tik tiek stipri, kiek 
tvirta jos visuomenė; visuomenė 
bus tik tuomet veiksminga ir 
tvirta, jeigu ji remsis pasto
viomis, tvarkingomis, pareigin
gomis šeimomis. 

D.B. 

PLB SEIME 
Kas išlaikys išeiviją gyvą 

JURGIS JANUŠAITIS 

Pasaulio Lietuvių Bendruo- jo a te i t i s? 
menės aš tuntajame seime Lie- — Stipriausiai l i tuanist inis 
tuvių centre, Lemonte, liepos švietimas laikosi JAV ir Kana-
1-4 d. bus svarstomi PLB gyvy- doje. JAV LB Švietimo tarybos 
b in ia i k l a u s i m a i , jų t a r p e pirm. Reginos Kučienės žinioje 
išeivijos išlikimas, lituanistinis veikia 28 mokyklos, jas lanko 
švietimas, auklėjimas, kultūros apie 1200 mokinių. JAV LB 
išlaikymas bei jos ugdymas. Švietimo taryba ta lk ina savo 
Tais klausimais užkalbinome ištekliais ir žiniomis PLB Švie-
PLB valdybos vicepirmininkę ir t imo komisijai, kuri remia ne 
Švietimo komisijos pirmininkę tik Pietų Amerikos — Argen-
Mildą Lenkauskienę. tinos, Brazilijos, Uruguajaus bei 

— PLB v a l d y b o j e J ū s dar- Kolumbijos lituanistikos kur-
Milda Lenkauskienė, PLB valdybos Švietimo reikalų vadovė 

buo ja t ė s b e v e i k t r i sdeš imt į 
metų. S a k y k i t e , k a s J u s ska
t i n a ryžt is n e l e n g v a m visuo
m e n i n i a m d a r b u i ? 

sus, bet knygomis bei kitomis 
mokslo priemonėmis aprūpina 
Lenkijos, Moldavos ir net Sibiro 
lietuvius moksleivius. Kanados 

— Į Lietuvių Bendruomenės LB Švietimo komisijos pirm. 
veiklą įsijungiau 1963 m. Man Giedra Paul ionienė yra ir 
rūpėjo išeivijos ilgalaikis išli
kimas, jaunųjų ka r tų išauklė
j imas sąmoningais lietuviais, o 
taip pat ir mūsų kultūrinių ver-

Toronto Maironio l i tuanistinės 
m o k y k l o s vedėja. 1991-92 
mokslo metais mokyklą lankė 
265 mokiniai, o aukštesniuosius 

tybių ugdymas ir jų išlaikymas li tuanistikos kursus 21 studen-
plačiame pasaulyje paplitusių t a s . Lituanist inės mokyklos 
lietuvių tarpe. Tad ir skyriau 
t a m darbui ap ie tr isdešimt 
metų. Teko dirbti PLB valdybo
je jau nuo 1963 m. Buvau sekre
torės, PLB jaunimo vicepirmi-

Kanadoje veikia Toronte, Ha
miltone, Londone, Ont., Ottawo-
je , Montrealyje ir Calgary 
Kanados vakaruose. Australijo
je lietuvių kalbos ir taut inio 

ninkės, PLB Kultūros komisijos auklėjimo mokyklos veikia jau 
pirmininkės, o dabar 1988-92 m. nuo 1949-1950 metų. Maždaug 
kadencijoje valdybos vicepirmi- pr ieš 15 m. federalinė vyriau-
ninkės švietimo re ikalams pa- sybė pradėjo išmokėti subsidijas 
reigose. Dirbdama Bendruo- už kiekvieną mokinį, kuris mo-
menėj, daug ko išmokau. Išskir- kosi etninių kalbų savaitgali-
t inis darbas buvo suruošti ir nėse mokyklose. Tai parama ir 
vadovauti TV Pasaulio Lietuvių paskata. 
kongresui. Darbas buvo sunkus, 
bet mielas ir džiuginantis. Daug 
džiaugsmo, rūpesčių ir vilties 
suteikė darbai t a lk inan t PLJ 
kongresų ruošime. 

— P i r m a s r ū p e s t i s — li
t u a n i s t i n i s š v i e t i m a s . Ar 
J ū s ų komis i j a J u m s dar
b u o s e t a lk ina i r k o k i u b ū d u ? 

— PLB Švietimo komisijos 
darbas plačios apimties . Ji 
rūpinasi l i tuanistiniu švietimu, 
auklėjimu ir kul tūr inių verty
bių ugdymu 25 pasaulio šalyse, 
k u r tik gyvena lietuvių. Komi-
sijon pasikviečiau uolius talki
ninkus: Reginą Kučienę — JAV 

Europoje svarbiausias litua
nistinio švietimo centras yra ir 
lieka Vasario 16-tosios gimnazi
ja. Ją šiais metais lankė 90 
mokinių. 12 mokinių gimnaziją 
lanko net iš Lietuvos. Lietuvių 
fondo kasmetinės paramos dėka 
Argentinos, Uruguajaus, Brazi
lijos l ie tuvia i j a u n u o l i a i , 
atr inkti kraštų benduomenių ir 
vietos lietuvių organizacijų, 
metams vyksta į Vokietiją ir 
gimnazijoje pramoksta lietuvių 
kalbos, giliau pažįsta Lietuvą, 
tampa sąmoningesniais lietu
viais ir, grįžę į savo kraštus, yra 
lietuviškosios veiklos geri dar-

Bendrai ta r iant , PLB Švietimo 
komisija rūpinasi visame pasau
lyje veikiančiomis l i tuanist inė
mis mokyklomis ir, kiek kuklūs 
resursai leidžia, te ik iam joms 
pagalbą. Tegul ir vargo mokyk
lėlės, bet vis šviesūs žiburėliai , 
lemiantys ir PLB išlikimą atei
tyje. 

— P l a č i a i a p t a r ė t e l i 
t u a n i s t i n i o š v i e t i m o p r o 
b l e m a s v i suose k r a š t u o s . Sa 
kyk i t e , b e d i r b a n t šį d a r b ą , 
k o k i o s i š k y l a p r o b l e m o s , 
s u n k u m a i ? 

— PLB ir Švietimo darbas 
didelis , s u n k u s . L i e t u v i š k o 
švietimo ir auklėjimo darbą ap
sunkina lėšų stoka. Rūpestį 
kelia lietuviškas mokyklas lan
kančių mokinių skaičiaus mažė
j imas, lietuvių kalbos susilpnė
j imas. Būtina moraliai ir mate
rialiai remti pagrindinius lietu
viško švietimo židinius: lietu
višką šeimą, lietuvišką organi
zaciją, lietuvišką vasaros stovy
klą. Lituanist inėse mokyklose, 
kalbos kursuose, mokytojų stu

dijų savaitėse, švietimo ir kul
tūros seminaruose, jaunimo 
stovyklose vyrauja lietuviška 
dvasia, nuotaika, paskatina jau
nimą domėtis savo ki lme, Lie
tuva, jos istorija ir tuo pačiu jis 
tampa sąmoningesnių lietuviu, 
ryžtasi Lietuvą pažinti iš arti ir 
tada pradeda jungtis į lietu
viškąją veiklą, kuri i r yra bū
t ina PLB išlikimo laidas. 

— P a s i ž v a l g ę po p a s a u l i o 
k r a š t u s , s u s i p a ž i n ę su li
t uan i s t i n io šv i e t imo rūpes
č ia i s , sug r į žk ime į P L B sei
mą, k u r i a m e J ū s va id ins i t e 
s v a r b i ą ro lę . Tad s a k y k i t e , 
k o k i u s k l a u s i m u s nagr inė -
s i te? 

— Aštuntame PLB seime va
dovausiu svarstyboms lituanis
tinio švietimo bei auklėjimo 
klausimais. Ta i sks i t au seimo 
labai svarbiu punktu i r tikiuosi, 
kad į šias problemas bus žiūri
ma visu r imtumu. Aptarsime, 
kas buvo, k a s yra i r kas bus 
švietimo darbuose 2 5 kraštų 
PLB šeimoje. Svarstybose daly

vauja švietimo srities specialis
tai, pedagogai Regina Kučienė, 
Giedra Paulionienė. kun. Anta
nas Saulai t i s , Andrius Šmitas, 
Vasario 16-tosios gimnazijos 
direktorius, Lietuvos respubli
kos Švietimo ir kul tūros minis-
teris Dar ius Kuolys. Svarstybų 
metu pažvelgsime į išeivijos 
nueitą kelią, įvertinsime dabar
tinę padėtį, bandysime užtikrin
ti deramą vietą lietuvių kalbai 
ir kul tūrai išeivio lietuvio šei
moje i r taut inės dvasios švento
vėje mokykloje. Lietuva nepa
žįsta savo išeivijos. Svarstybų 
metu b u s įdomu išgirst, ko Lie
tuva laukia iš mūsų ir kokios 
pagalbos mes galime t ikėt is iš 
Lietuvos, vieninga veikla siek
dami savo tautos gyvybės, savos 
kalbos, tautinių bei valstybinių 
tradicijų išlaikymui, ku r i an t ir 
vykdant tuos darbus už Lietu
vos respublikos ribų. 

— K o t ik i t ė s iš š i o PLB 
seimo? 

— Įdomių, išeivijos išlikimą 
liečiančių gerų svarstybų ir 
geriausių sprendimų. 

— K o k i o s n u o t a i k o s vyra
vo P L B va ldybo je š ios ka
dencijos m e t u ? 

— Nuoširdžiai sutardami, pa
sitardami, pasvarstydarni dir
bome, siekdami PLB šviesiau
sios atei t ies, o esamose sąlygo
se at l ikome ir gerų darbų. Pri
dėsiu: Pasaulio lietuvių centro 
galerijoje Lemonte birželio 30 d. 
atidaroma kraštų Bendruome
nių l ietuviško švietimo paroda. 
Šią parodą organizuoja JAV LB 
pirmininkė Regina Kučienė. 
Kviečiu visuomenę pasidomėti 
seimo darbais, parodomis ir 
kitais pasižmonėjimais. 

LB Švietimo tarybos pirmini- bininkai. Lietuvių fondas sutei-
nkę, Giedrą Paulionienę — Ka- kia metines stipendijas, kelio-
nados LB Švietimo komisijos nes ir kitas išlaidas padengia 
pirmininkę (1988-1990 m. Ka geradariai aukotojai, daktarų 
nadoje tas pareigas ėjo Algirdas Sidrių ir Uleckų specialiai t am 
Vaičiūnas), Praną Jogą — Ohio skir t i fondai. PLB žinioje yra ir 
LB apyg. pirmininką ir kun. Ramojaus Vaičio vadovaujamas 
Antaną Saulaitį , SJ, jaunimo 
dvasios vadą. M a n tenka tos 
komisijos darbus koordinuoti. 
Tačiau LB kraš to valdybos ar 
Švietimo tarybos daugiausia 
rūpinas i savo kraš tuose ta 
veikla. 

— T a d ka ip a t r o d o išeivijos 
l i tuanis t inis šv ie t imas , kokia 

Vasario 16-tos gimnazijai rem
ti komitetas, kuris praeityje di
delėmis sumomis padėjo gimna
zijai išmokėti skolas. 

Veikia šeštadieninės mokyk
los Londone Didžioje Britanijo
je , lietuvių kalbos pamokos 
vedamos Škotijoje, veikia li
tuanist iniai kursai Paryžiuje. 

Dvikovos scena iš Verdi operos „Otelio", kurios spektaklis buvo šį pavasarį Chicagoje. Dešinėje 
užsimojęs kardu Cassio — Zenonas Žemaitis prieš Montano — Vaclovą Momku Lietuviu operos 
pastatyme. Aplink juos Kipro salos žmonės — Operos choro nariai. 

Martyno Vidzbelio nuotrauka 
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Motina negirdi šokiu muzikos, 
kai vaikas verkia. 

Vokiečių priežodis 

Vedybos yra laimės pažadėji
mas ir kantrybės priėmimas. 

G. Papini 

Švč. Trejybės bažnyčia yra keturkampė su obsida. 
Toje vietoje, kur prasideda obsida, stovi iš abiejų pusių 
ploni bokštai, kur ie baigiasi šarminiais dviejų tarpsnių 
stogeliais su kryžiais. Stogeliuose siauri ir nišiniai 
langai. Tiek frontinį, tiek ir šoninius fasadus puošia 
platūs pil iastrai . Frontiniame frontone viršutinėje 
plokštumoje t a r p piliastrų yra trys keturkampiai 
langai, o žemutinėje daly durys su gražiu portalu ir dvi 
nišos su statulomis. Virš frontinės plokštumos yra ar-
tika. Ją puošia iš kraštų bokšteliai su kryžiais, o vidury
je pinijonas puslankio išvaizdos, kuris su bokšteliais 
sujungtas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės tvorelėmis, 
suteikdamas fasadui grožį. Šoninius fasadus puošia, 
kaip ir frontinį, piliastrai. 

Kaip kitose Vilniaus bažnyčiose, taip ir Švč. Trejy
bės bažnyčioje, buvęs stebuklingas Marijos paveikslas, 
kurį, kaip manoma, nupiešęs šv. Lukas. Į Vilnių pa 
veikslą atsivežusi Maskvos kunigaikščio Jono III duktė 
Elena, kuri buvo ištekėjusi 1404 už D.L.K. Aleksan 
dro. 1513 m. jai mirus, paveikslas pateko į Gimdyto
jos cerkvę, o vėliau, cerkvei sudegus, buvo atkeltas į 
Švč. Trejybės bažnyčią. Bazilionai paveikslą labai gerbė 
ir, kai prie Vilniaus 1655 m. priartėjo rusai, bazilionai 
paveikslą, kad nepatektų rusams, išvežė net į Ka 
raliaučių. Į Švč. Trejybės bažnyčią paveikslas buvo su
grąžintas, kai rusai iš Vilniaus buvo išvyti. 

Prie bažnyčios stovi varpinė, pastatyta, kaip ir 

bažnyčia, barokiniu stiliumi su nupjauta is kampais. 
Viršutinėje sienos plokštumos dalyje y r a po du siau
rus ir ilgus langus, kurie baigiasi puslankio arkomis. 
Virš stogo, kuris y ra piramidinės išvaizdos, stovi 
kryžius. 

Bazilionų vienuolynas pastatytas 16 šimt. pradžioje 
barokiniu stilumi. 1748 m. vienuolynas, kaip ir 
bažnyčia nukentėjo per gaisrą, bet k a r t u su bažnyčia 
buvo atstatytas. Pr ieš gaisrą vienuolyne veikė 
mokykla, biblioteka, spaustuvė ir Švč. Trejybės 
ligoninė. Caro okupacijos metu vienuolyne buvo įreng
tas kalėjimas, kur iame buvo ka l inami Fi laretų or-
ganizacjos nariai, jų tarpe poetas Adomas Mickevičius 
ir žymus lenkų pedagogas, mokyklų reformatorius pijo-
ras Steponas Konarskis. Poetas Adomas Mickevičius 
savo pergyvenimus šiame kalėjime y ra aprašęs savo 
veikale „Vėlinės". 

Lenkų okupacijos metu vienuolyne buvo įsikūrusi 
Gudų Mokslo draugija, gudų muziejus, uudų gimnazi 
ja ir stačiatikių dvasinė seminarija. 

Dabartinės rusų komunist inės okupacijos metu 
bažnyčioje buvo įrengta gimnazijos salė. o vienuolyne 
— Pedagoginis Inst i tutas. 

Lietuviškos pamaldos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo 
įvestos 1940 m. gegužės mėn. Jos įvykdavo sekma
dieniais 11 vai. ryto. Po karo pamaldos buvo laikomos 
lietuviams ir lenkams. Vienus ir kitus aptarnavo kun. 
J. Vaičiūnas. 

Cia pat prie bazilionų vartų stovi didingi keturių 
aukštų, susideda iš 5 frontinių dalių, rūmai , kurie 
išsiskiria ne tik savo dydžiu, bet ir išvaizda Juose 
vyrauja klasikinio st i l iaus žymės. Jo frontinio fasado 
plokštumos vaizdas gražus ir stilingas Vidurine rūmų 
dalį, pradedant trečiu aukštu, puošia penkios kolonos 
su kapiteliais, visai prisiglaudusios prie sienos 

plokštumos, kurios tarytum prilaiko t r ikampio išvaiz
dos artiką, virš kurios yra ketvir tainis kupolas. Trečią 
aukštą d a r puošia trys balkonėliai su geležinėmis 
tvorelėmis. Tame aukšte visi langai puslankio išvaiz
dos, o kituose aukštuose — keturkampiai . P i rmame 
aukšte kairėje pusėje yra didelė anga įvažiuoti į kiemą, 
o dešinėje, kad išlaikytų simetriją, yra tokio p a t dydžio 
langas, susidedąs iš šešių dalių. Nuo pirmojo ligi 
trečiojo aukš to imtinai sienoje vyrauja horizontalinės 
linijos, o ketvirtame — sienos p lokš tuma lygi. 
Kraš tu t inės rūmų įsikišimo dalys yra panašios i 
vidurinę, be t žymiai siauresnės. 1905 m. gruodžio mėn. 
4-5 d. šių rūmų pirmam aukšte įvyko Didysis Vilniaus 
Seimas, kur iame dalyvavo daugiau kaip 2000 atsto
vų iš visos Lietuvos. Rusų bolševikų ir vokiečių oku

pacijos me tu čia buvo Vilniaus filharmonija, kur i reng
davo simfoninius koncertus, sutraukdama labai daug 
klausytojų. 

Iš šios vietos nusikeikime į Rūdninkų ir k i tas 
senamiesčio gatves. Šioje senamiesčio daly y r a didelė 
Vilniaus miesto centrine turgavietė. Jos viduryje stovi 
didelis turgavietės pastatas, išsiskiriąs iš kitų pastatų, 
supančia turgaviete. Tas pas ta tas savo išorine išvaiz
da atkreipia kiekvieno praeivio dėmesį. Pas t a ty ta s 
daugiau rokoko stiliaus įtakoje. Pasta te vyravo t ik 
smulki prekyba. 

Netoli prie Rūdninkų gatvė"s stovi Visų Šventų 
bažnyčia, kuri meniniu atžvilgiu, kaip Šv. Onos, Šv. 
J o n o ar kitos senamiestyje esančios bažnyčios, 
nepasižymi, bet ir ji į Vilniaus miesto pastatų ansamblį 
jneša savo dalį. Ją pastatė D.L.K. sekretorius Vaitiekus 
Chl iudinskas 1620-1631 m. laikotarpyje barokiniu 
archi tektūros stiliumi 

(Bus daugiau) 
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BE KALBOS NĖRA IR 
TAUTOS 

Maironio mokyklos Brooklyne 
abiturientų išleistuvės 

p. PALYS 
Birželio 6 d., šeštadienio 

pavakare, buvo skubama į 
Kultūros Židinyje Brooklyne 
N.Y., suruoštus Maironio lie
tuviškos šeštadieninės mokyk
los išleistuves - balių ir pa
gerbimą ilgamečio mokytojo 
Alfonso Samušio. Tik įžengus į 
salę, buvo galima pajusti šven
tišką ir jaukią nuotaiką. Prie 
scenos ir ilguose bei siauruose 
salės languose lengvai siūbavo 
įvairūs pastelinės spalvos 
balionėliai. Languose — jaunų ! 
berželių žalios šakelės, surištos 
tautinėmis juostelėmis, o tarp 
langų ant sienų iškabinta lie
tuviška ornamentika. Salės 
viduryje pastatyti s ta la i , 
apdengti gražiomis staltiesėmis. 
Stalo viduryje - puokštė žydin
čių gėlių. Ilgas garbės svečių 
stalas buvo pastatytas prieš sce
ną, o to stalo dešinėje kėdės abi
turientams. 

Šį išklmingą vakarą-šventę 
atidarė mokyklos vedėja Rasa 
Juškienė. Pasveikinusi susirin
kusius, kurių buvo daugiau 
kaip 200, kalbėjo: „Su šiuo 
iškilmingu vakaru Maironio 
lituanistinės mokyklos mokslo 
mokykla atsisveikins su dvy
lika abiturientų. Mums yra 
dvylika abiturientų. Mums yra 
džiugu, kad galėjote dalyvauti 
ir liudyti mūsų lietuviško jau
nimo išleistuves. Per metų 
metus vaikų ir jų tėvelių nepa
ilstantis būdas nepasikeitė. Tik 
mokinių skaičiai sumažėjo dėl 
jaunų šeimų išsibarstymo. Su 
Lietuvos atgauta nepriklau
somybe Atlanto vandenynas su
jungė net ir mūsų jaunimą. Šie 
mokslo metai priėmė septynis 
vaikus, neseniai atvykusius iš 
Lietuvos. Naujų ateivių ir jų 
tėvelių rūpesčiai, džiaugsmai ir 
lietuviškas pasiryžimas sujungė 
ir toliau jungs mus visus!" 

Prie garbės stalo buvo pa
kviesti Lietuvos ambasadorius 
prie JT Anicetas Simutis, N. Y. 
LB apygardos vicepirmininkas 
Kęstutis Bileris, mokyklos 
kapelionas kun. Antanas 
Prakapas, OFM, buvęs mokyk
los kapelionas kun. Jonas Pa
kalniškis, mokytojas Paulius 
Jurkus, tautinių šokių „Tryp-
tinio" vadovė Jadvyga Matulai
tienė, Maironio mokyklos pir
mūnai kun. Vytautas Pikturna 
ir Vytautas Maželis, tėvų komi
teto pirmininkė Giedrė Stankū
nienė ir mokytojas Alfonsas 
Samusis. 

Maldą sukalbėjus kun. Anta
nui Prakapui.OFM ir perskai
čius mokytojų tarybos protokolo 
ištrauką, buvo įteikti mokyklą 
baigusiems atestatai: Linui 
Černauskui, Mariui Maldučiui, 
Linai Matusaitytei, Dariui Pe-
nikui, Linai Penikaitei, Moni
kai Pintsch, Matui Pirntsh, Ar
vydui Remėzai, Aušrai Siminkai-
tei, Rytui Stankūnui, Kristinai 
Šilbajorytei ir Andrea Valadke-
vičiūtei. Abiturientus apibūdino 
mokytojas Alfonsas Samusis. 
Visi jie veiklūs. Priklauso jau
nimo organizacijoms, sportuoja, 
šoka tautinius šokius. Bai 
gusiems atestatus įteikė amba
sadorius Anicetas Simutis. Am
basadorius ir atestatuose pasi

rašė. Dabar visi abiturientai, 
priėję prie mikrofono, vienas po 
kito padeklamavo po vieną iš 
eilėraščių posmą. Aukščiausiu 
pažymiu mokyklą baigė Arvy
das Remėza Jo pažymių vidur
kis — 4.9. 

Ambasadorius Anicetas Simu
tis sveikino mokyklą baigusius: 
„Iš visų renginių, kur tik man 
tenka dalyvauti, ypatinga šven
tė yra Maironio mokyklos abitu
rientų išleistuvės. Čia aš esu 
liudininkas, kaip ir jūs visi čia 
susirinkę, atėjome pasidžiaugti 
mūsų atžalynu. Mes pasijun
tam, kad čia tikrai yra Lietuvos 
tąsa už jos ribų. Ir šiandieną, 
kada matau tokį gražų būrį 
rinktinio lietuviško jaunimo, tai 
kažkaip širdžiai malonu. Štai 
mūsų Lietuva Amerikoje! Ta 
Lietuva Amerikoje, kuri davė 
tvirtą moralinę paramą mūsų 
pavergtiems broliams ir sesėms. 
Sveikinu jaunuolius, kurie savo 
ryžtu pasiekė to, kad šiandieną 
džiaugėmės jų laimėjimu. Jie 
vieni to nebūtų padarę be 
pasišventimo tėvų, mokytojų ir 
geradarių. Aš sveikinu abitu
rientus, jų tėvus, sveikinu 
mokytojus ir dėkoju jums vi
siems už tokias gražias pastan
gas mūsų tėvynei Lietuvai"! 

Abiturientus knygomis apdo
vanojo N. Y. LB apygardos var
du vicepirmininkas Kęstutis Bi
leris, Šaulių kuopos vardu Al- . 
girdas Jankauskas, mokyklos 
tėvų komiteto vardu dovanėles 
įteikė komiteto pirminikė Gied
rė Stankūnienė. 

Abiturientų vardu kalbą pasa
kė Marius Maldutis. Jis kalbėjo: 
„Maironio lietuviškosios mo
kyklos ab i tu r i en tų vardu 
sveikinu visus atvykusius į 
mūsų 29 šios mokyklos abitu
rientų laidos šventę. Šioji šventė 
yra ypatinga ir įspūdinga. Ji 
vyksta Lietuvai valstybinę ne
priklausomybę atgavus. Dėl 
lietuvybės ir lietuvių kalbos 
išnykimo pavojus mažėja. Tuo 
tarpu mums gyvenant išeivijoje, 
nežiūrint šio krašto didelių 
galimybių laisvai reikšti savo 
tautinę kultūrą, savo kalbą, tas 
pavojus vis didėja. Ir todėl iš 
mūsų yra reikalaujama didesnio 
pasiryžimo, pasiaukojimo ir dar
bo — neleisti lietuvybei ir lietu
vių kalbai nykti, nes tai būtų 
didelis n u s i k a l t i m a s savo 
tautai! J u k be kalbos nėra ir 
Tautos! Atsisveikinant šią mo
kyklą, tegu mus lydi toks tes
tamentas: Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt!" 

Toliau buvo šios mokyklos 
ilgamečio mokytojo Alfonso 
Samušio pagerbimas. Jo nema
žus nuopelnus, dirbant su 
jaunimu, rimtai ir su nemaža 
doze šypsnių „apske lbė" 
rašytojas, redaktorius ir Mai
ronio mokyklos mokytojas 
Paulius Jurkus: „...Kas galėjo 
tikėti, kad benamiai įkurs savo 
mokyklas ir išsilaikys 42 metus! 
Ar tai ne stebuklas? Šioje 
mokykloje istorinį vaidmenį su
vaidino Alfonsas Samusis, ku
rioje jis išdirbo 42 metus! Pri
dėjus mokytojavimo laiką Lietu
voje ir Vokietijoje, susidarytų 
per 50 metų! Mes džiaugiamės. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL E S T A T E 

Maironio lietuviškos šeštadieninės mokyklos abiturientų išleistuves New Yorke. Kalba mokyklos 
vedėja Rasa Juškienė. Prie stalo sėdi (iš kairės): Jiietuvos ambasadorius Anicetas Simutis, NY 
LB apygardos vicepirmininkas Kęstutis Bileris, mokytojas Alfonsas Samusis ir dalis abiturientų. 

Nuotr. Vytauto Maželio 

mielas Alfonsai, kad pas mus esi 
patekęs ir tuo pačiu į mūsų 
pilką istoriją. 42 metų darbą 
atidavei kaip gražų, žibantį gin
tarą, ir mes niekuomet Tavęs 
nepamiršime ir kartų kartoms 
kartosime, kad buvai toks 
idealistas ir dirbai, kad Lietuva 
būtų laisva". 

Dar žodžiu sveikino ambasa
dorius A. Simutis ir mokyklos 
mokytoja Elena Ruzgienė. Svei
kinimų buvo gauta ir raštu. 

Po to Alfonsui Samušiui ant 
pečių buvo uždėta plati lietu
viška juosta ir įteikta didelė 
puokštė gėlių. 

Visuomenininkas ir buvęs 
„Kario" administratorius ir il
gametis pedagogas Alfonsas 
Samusis, dėkodamas už sveiki
nimus, kalbėjo:... „Aš nesu tos 
didelės garbės nusipelnęs... 
niekuomet tos garbės nesiekiau, * 
bet tik mokėjau Lietuvai skolą. 
Mane Lietuvos žemė išaugino, 
mane Lietuvos valstybė išmokė 
ir valstybine stipendija man 
padėjo tuos mokslus baigti... 
Todėl, kol jėgos tik leis, tą skolą 
mokėsiu ir toliau". 

Visus maloniai nustebino, ka
da į scenos vidurį, rankoje 
nešdama mikrofoną, lėtai atėjo 
maža mergaitė ir aiškia lietuvių 
kalba padeklamavo eilėraštį. 
Tai buvo keturių metų nauja 
ateivė iš Lietuvos Austija Vidu-
girytė. 

Tautinių šokių ansamblio 
„Tryptinio" šokėjai pradžiugino 
ir žavėjo susirinkusius, pašok
dami šešis šokius. Jie šokdami 
žydėjo dobilėlių,sužvengė juod
bėrėliais, melavo ir apgaudinėjo 
su čigonėliu, močiutės rūpestį 
dėl padarytos žalos išreiškė „Per 
girią girelę". Grindys dundėjo 
jiems šokant šapnagių polką ir 
susirinkusius bandė užmigdyti 
su noriu miego. „Tryptinio" va
dovė — Jadvyga Matulaitienė. 

Scenai užsiskleidus, šampano 
kamščiams šokinėjant, buvo 
valgoma vakarienė. Pasistip
rinus, net iki „gaidelių" buvo 
linksmintasi ir šokta, grojant 
triukšmingam ir ausis kurti
nančiam trijų muzikantų or
kestrui, vadovaujant Romui 
Telšinskui. 

LIETUVA IŠEINA Į PASAULĮ 
E. RINGUS l < 

Sį kartą į sporto pteaulį. Šiuo 
metu mūsų krepšininkai kovo
ja dėl galimo medalio Ispanijo
je. Jau daug metų mūsų gabūs 
sport ininkai gindavo Sov. 
Sąjungos garbę, neturėdami tei
sės parodyti savo tautybę. Atsto
vavo buvusiai imperijai, nes ki
tokios išeities nebuvo. Sovietai, 
suprasdami sporto įtaką į 
jaunimą, naudojo visus ir visas 
priemones. Ir reikia pripažinti, 
kad savo tikslą pasiekė. Tėvams 
kartais buvo sunku kritikuoti 
tenykščią santvarką, kuri pajė
gė gaminti gerus sportininkus. 

Tačiau mūsų jaunimas sekė 
sporto puslapius ir gaudė lietu
viškas pavardes Sov Sąjungos 
sąrašuose. Jų rakdavo vis 
daugiau ir daugiau- Olimpiado
je, įvykusioje Meksikoje, rado 
Paulauską, geriausią krepši
ninką Sovietų komandoje. Ste
bėdami bokso finalinę dvikovą 
tarp Formano ir Cepulio, 
kentėjo dėl kiekvieno smūgio, 
trenkto į mūsų vyruko veidą. 
Skambinom į televisįjos stotis, 
rašėme į laikraščius, reikalau
dami, kad pranešėjai nevadintų 
mūsų sportininkų sovietais ar 
rusais. Per paskutines olim
pines žaidynes jau buvo leng
viau, nes tikrovės užspausti jau 
ir sovietams nebuvo galima. 
Ketur i pagrindiniai 
krepšininkai jau buvo lietuviai. 
Juos tuojau išgraibstė iš sovietų 
nagų kelios Europos komandos 
ir viena Amerikoje. Jie ir gar
sina Lietuvos vardą. Jie pri
vertė vartyti žemėlapius ir 
ieškoti Lietuvos, bet tada dar 
rasti negalėjo, nes jos teritoriją 
gaubė raudona spalva su užrašu 
Soviet Union. 

Priežodis sako: kalk geležį, kol 
karšta. Todėl Lietuva, atgavus 
laisvę, skuba, stengiasi, kad jos 
vardas nedingtų iš spaudos ir 
eterio bangų. Siunčia savo 
atstovus į žiemos olimpiada. 
Tačiau senos tradicijos sunkiai 
atmetamos. Televizija „pražiop
so" mūsiškiu paradą. Vėl 
triukšmas ir atsiprašymas. Tai 

jau pažanga. Kadangi krepšinis 
yra Amerikoje labai populiarus, 
todėl daug vietos skiriama spė
liojimams, kas laimės Barcelo-
noje, ne pirmą, bet antrą vietą. 
Dabar Lietuvos komanda jau 
dažnai minima. To mums ir rei
kia. Reikia, kad mūsų spor
tininkai pasirodytų ir kitose 
šakose. Galimybių yra. 

Lygiagrečiai su olimpiniais 
žaidimais neseniai prasidėjo 
eliminaciniai žaidimai populia
riausioje sporto šakoje — fut
bole. Lietuvos komanda jau ga
vo krikštą ir atlaikė. Su Šiaurės 
Airijos komanda sužaidė lygio
mis. Ta pati komanda pasirodys 
Chicagoje liepos 24-26 d. Daly
vaus keturios komandos iš 
Lenkijos, Meksikos, Lietuvos ir 
Amerikos. Iš visų mūsų rengi
nių šis skirsis nuo kitų tuo, kad 
jis bus stebimas Soldiers Field 
stadione tūkstančių žiūrovų ir 
vėliau transliuojamas per TV. 
Mūsų komanda įtraukta tik dėl 
buvusių Lituanikos žaidėjų 
pastangų: Kleinaičio, Trapiko. 
Pakar to t inas pakvietimas 
priklausys nuo mūsų paspirties 
šiam projektui. Mūsų spor-
tininkų-futbolininkų ryžtas 
aikštėje irgi priklausys nuo 
triukšmo iš tribūnų. Nepra-
leiskime progos, dalyvaukime 
žaidynėse, padėkime žaidėjams. 
Tokia proga gali nepasikartoti. 
Savo dalyvavimu paremsime 
nevien tik sportą... 

Bendra Uetuvos-JAV Įmonė „ I M E X " L I E T U V O J E P A R D U O D A įvair ių 
modelių „FORD", „ O M " ir „CHRYSLER** naujus ir dėvėtus automobi l ius 
bei jų atsargines detales Kainos tokios pa t kaip Amer iko je Garantuo jame 
tų automobilių techninį aptarnavimą l ie tuv iškais p in igais 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikiet iškus au tomob i l ius . . V A N " ir 
l imuziną. Atsiskaityti gal ima Lietuvoje arba A m e r i k o j e . 

Parduotuvės adresas: 
U E T U V A , K A U N A S , S T A T Y B I N I N K Ų S 

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

Amerikoje skambint i : 
T e l . (312) 4 3 4 - 8 6 1 8 a r b a (798 ) 8 8 7 - 8 4 4 2 

Fax ( 3 1 2 ) 4 3 4 - 2 6 5 5 
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MUTUAL ^edenai SAVINGS 
AIJO K )AN A;:>O< IATION 

( r.otl».<>rl onH S»>pefy;*v| hy *,» ll.„fai States GoMMMMi 

221? W CERMAK ROAf) • CHK AGO, IUIMOIS 6 0 6 0 8 PHONE (312) 847 7747 
SSSba" 

ai INTERNATIONAL 
T R A V E L C O N S U L T A N T S T . / " . -

Organ izuo jame g rup ines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus k i tus pasaulio kraštus žemiaus iomis ka inomis 

C A R O O — s i u n č i a m e o r o l i n i j a 

„ Ž A I B A S " — virš 1 0 s k i r t i n g ų pake tų p a s i r i n k i m a s s u g a r a n t u o t u p r i s t a t y m u | n a m u s 
L i e t u v o j e p e r 10 d a r b o d i enų 

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

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pens in inkams Nuola ida. 

S 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6 5 2 9 S. K*dz ie Ava. . 

Chlcago, IL 6 0 6 2 9 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V W agentai «-alba Uotuvlikal 
• Nuolaida pensininkams 

OntUQ£ KMIECIK REAITC'R1. 

a 7922 S. Pulasfci M. 
. 4365 S. Archer Ave. 

Lietuvybė yra daugiau negu 
tik lietuvių kalba. Todėl, 
nepasitenkinant tik kalba, 
reikia savo vaikus i lietuvybę 
įugdyti visu pločiu ir gyliu, kad 
ji taptų jiems patiems brangi, o 
ne tik dėl tėvų „iš pareigos" 
gerbiama. 

Kaip anksčiau pastebėjome, 
be kalbos, lygiai svarbu jaunąją 
kartą įugdyti į tautinį charak
terį, tautos istoriją ir kultūri
nius jos laimėjimus. 

J . Girnius 
(Iš „Tauta ir tautinė 

ištikimybė") 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduot i ar pirkt i na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Vik torą* Simait is 

I r e n a Bl instrubianė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzto Av«. 
Tai. 436-7878 

PARDUODAMAS NAMAS 
59 St. ir Pulaski Sav. duoda paskolą, 
bet reikia didelio įmokėjimo. Be banko 
tarpininkavimo. Namas mūrinis, 3 mieg 
1 vonios kamb $79,900. 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
44 ir Richmond Ave. 2 mieg. $400 į 
men Kreiptis: 

Aušra Padalino 
FIRST RATE REAL ESTATE 

Tai . 312-767-2400 

Vilniuje, centre, parduodamas 
butas 2-jų kambarių ir virtuvės. 
Skambinti į Vilnių: Tel. 73-79-48, 
tel. 63-82-49. 

- ^ ' ' — • — — i — i — ^ " — a i 

F O R R E N T 

I š n u o m o j a m a s 4 K a m b . b t . a n t 
r a m e a u k š t e B r i g h t o n Pk. a p y l . 
v i e n a m a r b a 2 s u a u g u s i e m s , b e 
g y v u l i u k ų . 

T e l . 3 1 2 - 2 4 7 - 3 8 3 8 

Išnuomojamas moderniškas 2 mieg. 
kamb. butas pirmam aukšte, saugiam, 
ramiam name; virykla. šakJ, oro vėsinimas, 
skalbykla, auto pastatyt vieta arba garažas 
66 & Kedzie apyl Suaugusiems. $375 Į 
man. Tai. 708-656-6599 

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 NG 

T1.376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pig iau mokėsit 

u i apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das m u s 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V * W * « t 9 5 t h S t r e t 
T a i . - ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

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

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NERINGA Restoranas 
2632 W. 71 St., Chlcago, IL 60629 

tel . 312-476-9026 
turi naujus savininkus 

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

R l c h a r d H a n u s . a d v . 
I m i g r a c i j o s Į s t a t y m ų ž i n o v a s 

P i r m a k o n s u l t a c i j a — v e l t u i 
2 0 5 W . R a n d o l p h , S u f t e 2 1 0 0 

C h l c a g o , I I 6 0 6 0 6 
T e l . 3 1 2 - 4 6 4 - 2 3 8 0 

U.S. SAVINGS BONOS 
THE GREAT /MERICANINVESTMENT 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame Daliai ir Vytautui 

Januškiams, o tai pat ponams Gaigalams, su
teikusiems visokeriopą globą mūsų sūnui Tadui 
Mis iūnui , kuris jų dėka baigė LOCKPORT 
TOVVNSHIP HIGH SCHOOL ir sėkmingai studi
juoja Illinojaus universitete. 

Danutė ir Algis Misiūnai 

Vilnius, 1992.V.23 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PRANEŠA 

kad lėktuvo bilietas jūsų giminėms iš Lietuvos 
į Chicagą arba New Yorką kainuoja tik $900 
ten ir atgal. Kreipkitės: American Travel 
Service, 9439 S. Kedzie, Evergreen Pk., 
IL 60642, tel. 708-422-3000. 

• 8 2 8 S o u t h 791h Avonue 
Htefcory H M , l l l l n o i * 6 0 4 5 7 
T e l e f o n e * (708 ) 4 3 0 - 7 2 7 2 

2 2 3 K e t v e r i * g e t v ė 
VUntua, L ie tuva 
T e l e f o n e * 3 5 0 - 1 1 5 Ir 778 -392 

„ A T L A I D A I — L H h u a n i a n P i lgr images" — Loyolos 
Univers i te to leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga ap ie at laidus ok Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Grincevič ius, Laima Skeivienė ir 
A lg imantas Kezys Išleista dv iem ka lbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėt i sau ir padovanot i k i tam, ypač svetim
tauč iu i . G a u n a m a . .Drauge", kaina su persiunt imu 2 7 do l . 
Il l inois gyventoja i dar pr ideda 2 d o l . valstijos mokesčio 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS 4545 W. 63rd St. Chlcago, IL 60629 
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KODĖL MUMS SVARBI 
LIETUVYBĖ? 

• > » 

Brocktonietė Liuda Senutienė gegužės 23 d. balsuoja referendume dėl 
Lietuvos Respublikos prezidento institucijos atstatymo. 

Nuotr. L. Kulbienės 

ANTRASIS „LIETUVOS >> 
>>J 

JACHTOS ŽYGIS 
PER ATLANTĄ 

Klaipėdiečiai plaukia į Ameriką: 
dalyvaus K. Kolumbo regatoje Ispanijoje 
Jau vieną kartą perplaukę At

lantą, Lietuvos buriuotojai šiais 
metais vėl ryžosi tokiai kelionei, 
bet tikisi grįžti į Klaipėdą tiktai 
kitais metais, apiplaukę aplink 
pasaulį. 

„Lietuvos" jachta, k u r i 1989 
metų vasarą atplaukė istorišku 
reisu iš Klaipėdos j New Jorką, 
balandžio 5 dieną išplaukė iš 
Klaipėdos į Ispaniją. 

Šiam žygiui vadovauja klaipė
dietis kapit . Steponas Rudze
vičius, kurį čikagiečiai ir kiti 
Amerikos lietuviai turbūt prisi
mena n u o pirmojo žygio per At
lantą ' 89 metais. 

Kaip ir tada, taip ir šį kartą 
išplaukė 3 jachtos per Atlantą. 
Be Kudzevičiaus „Lietuvos" 
jachtos, balandžio 11 dieną iš
plaukė „Ži lvino" j a c h t a iš 
Klaipėdos, kur ia i vadovavo jau 
perplaukęs Atlantą kapi tonas 
Osvaldas Kubiliūnas. O kiek 
anksčiau į Kolumbo regata iš
plaukė kauniet is Ignas Minio
tas, kur i s kaip ir klaipėdiečiai 
ruošiasi kelionei burlaiviu ap
link pasaulį. Kudzevičiui ši ke
lionė per Atlantą trečioji, nes jis 
plaukė ne tik į Ameriką, bet ir 
atgal į Klaipėdą 1989 metų va
sarą. Daugumas įgulos narių 
pasikeitė Amerikoje. 

Šiais metais lietuviai buriuo
tojai buvo pakviesti d a ^ -auti 
K. Kolumbo '92 atgimimo rega
toje, ku r i šį mėnesį prasidėjo 
Kadise, Ispanijoje. J a u balan
džio 23 d. jie turėjo būti Lisbono-
je. Keletas tūkstančių burlaivių 
iš įvairių pasaulio šalių yra su
kviesti dalyvauti šioje regatoje, 
kuri t u r i baigtis New Yorke lie
pos mėn. „Mes pradedame rung
tyniauti gegužės 3 d. iš Kadiso", 
pasakė Kudzevičius interviu 
metu Klaipėdoje prieš išplau
kiant. 

Pasak Kudzevičiaus, iš Kadi
so buriuotojai plauks į Las Pal-
mas, Kanarų salose, kur yra 
numaty tas t e c h n i n i s susto
jimas. O iš Kanarų salų, per 
Kostą Riką, buriuotojai turi pa
siekti Nevv Yorką prieš liepos 4 
d. Nepriklausomybės dienos 
iškilmes. Kudzevičius tikisi, 
kad gal jau birželio gale jachta 
atplauks į Nevv Yorką. Su ka
pitonu išplaukė ir 7 k i t i buriuo
tojai, iš jų 4 j a u kartą perkirtę 
Atlantą — tai Klaipėdos uosta
miesčio jachtklubo prezidentas 
Rimas Dargis, „Lietuvos Ryto" 
korespondentas Gediminas Pi
laitis, Jonas Limantas ir Ričar
das Ramanauskas . Kit i buriuo

tojai, išplaukę kartu, ta i Juozas 
Gvazdaitis, Linas Ivanauskas ir 
Egidijus Maksvytis. 

„Mes visi tokie bepročiai esa
me!" pasakė kapitonas su užsi
degimu akyse. Nėra dar buvę, 
kad lietuviai apiplauktų aplink 
pasaulį. Daug norinčių, tačiau 
nelengva tai atl ikti . Ryžtis 
tokiai kelionei šiais laikais Lie
tuvoje, kai ekonominė padėtis 
ypatingai sunki ir infliacija 
auga, reikia sumanumo ir ne ei
linių sugebėjimų. „Mes per tuos 
2 metelius, esant infliacijai, pa
matėm, kaip santaupos ištirpo", 
jis pasakė. 

Vien reisui per Atlantą reikia 
80,000 dol. iki New Yorko, o 
jeigu plaukti aplink pasaulį, ta i 
mažiausiai reikia 200,000 dol. 
pasakė Kudzevičius. Šiek tiek 
valiutos buvo pažadėjusios Klai
pėdos valstybinės įmonės, ta
čiau reikėjo gauti leidimą iš Lie
tuvos Respublikos vyriausybės, 
kad įmonės galėtų pervesti va
liutą buriuotojams, pasakė Kud
zevičius. „Labdara, bet vistiek 
reikia gauti vyriausybės leidi
mą", j is pasakė. Neaišku, kiek 
valiutos buvo įmonės paskyru
sios buriuotojams. Kai Kudzevi
čius su savo įgula nuplauks į 
New Jorką, jie nuspręs, ką to
liau daryti. 

„Nuo lėšų ir jachtos būklės pri
klauso, ar plauksim aplink pa
saulį", pasakė Kudzevičius. 

"Šansai minimalūs, programa 
maksimali!" 

0 šiek tiek valiutos reikia už
simokėti už stovėjimą uoste, nu
sipirkti maistą ir taisyti jachtą. 

Besikalbėdami su lietuviais, 
k a r t a i s i š g i r s t a m ir tok ių 
pasisakymų: nebereikia litu
anistinių mokyklų, nebeaktu
alios ir jaunimo organizacijos, 
nes Lietuva nusimetė okupacinį 
jungą, Lietuva laisva, užda
vinys at l iktas , mūsų pastagos 
nebereikalingos. Kuo pateisin
sime l i tuan i s t in ių mokyklų 
svarbą, reikalingumą? Ar ver
ta vaikus vežti šeštadieniais į 
l i tuanistines mokyklas ir juos 
varginti? Dauguma čia mokslus 
baigę ir liks gyventi, dirbti 
šiame krašte , į Lietuvą neva
žiuos. 

Liūdna pasidaro tokių kalbų 
pasiklausius. Tie žmonės susi
darė išvadą, lyg j ie būtų nebe 
lietuviai. J iems lietuvybė pagal 
užsakymą: a t l ika i uždavinį, 
toliau jau gali nebebūti lietuviu. 

Pažvelkime į Amerikos kraš
tą. Kiek čia Europos ir k i tų pa
saulio dalių tautiečių gyvena: 
vokiečių, p rancūzų , švedų, 
anglų, gausi ispaniškai kal
bančių t au tų grupė. Jų tėvy
nės nebuvo komunistinės im
perijos aukos, j iems nereikėjo 
padėti vaduoti iš vergijos, tačiau 
tų tautų kolonijos šiame krašte 
egzistuoja. Turi savo parapijas, 
gal viena ki ta ir savas mo
kyklas, kul tūros centrus, or
ganizacijas, savą spaudą, radi
jo programas bei prisilaiko savo 
kraštų papročių. Palaiko ar
timus ryšius su savo tėvynėmis, 
vartoja savą kalbą. J ie yra 
įsilieję į šio kraš to gyvenimą, 
tačiau lieka išt ikimi ir savoms 
tautoms. 

Mes dar l ab iau tu rė tume 
konsoliduotis, nes esame ne
gausi tauta. Kiekvienas lietuvis 
yra mūsų t au t a i brangus, jei 
nenorime išnykti iš pasaulio 
žemėlapio. Būdami susipratę 
lietuviai, pr ivalome tokia is 
išauklėti ir savo jaunimą. Tam 
tikslui pasiekti y ra reikalin
gos l i tuan i s t inės mokyklos, 
lietuviškos organizacijos, pa
rapijos, kultūros vienetai, spau
da, kalba, papročiai. Mūsų pa
grindinis t iks las yra būt i ir 
išlikti lietuviu, palaikyti ar
timus ryšius su savo t a u t a ir 
t au t i e č i a i s . P a d ė t i a t g a u t i 
laisvę mūsų Tėvynei buvo mūsų 
įsipareigojimas. Atlikę vieną 
įsipareigojimą, ne turė tume at
sisakyti k i tų įsipareigojimų 
savo Tėvynei. 

Mūsų dar laukia dideli darbai. 
Mūsų Tėvynės žemę tebemindo 
okupacinės kariuomenės karių 
batai. Teršia mūsų kraštą, te
rorizuoja r a m i u s žmones , 

Jeigu ši pasaul inė kelionė pa
siseks, buriuotojai iš New Yorko 
patrauktų į Panamą, paskiau 
Havajų salas, Sydnėjų Australi
joje ir pro Afriką atsidurtų 
Kanarų salose ir tada plauktų 
atgal į Klaipėdą. 

„Mes jau būtume išplaukę, jei
gu lėšų būtume turėję", j is pri
dūrė. Kelionė aplink pasaulį už
truktų metus, ir beveik 9 mėne
siai būtų praleisti vien jūroje. 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

u i c Th« UntvGfSrty o* IMinas 
at Chicago 

The UniversitY of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English 
(Intensyvūs Angly Kalbos Kursai) 

keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
mažos grupės su profesionalais ESL dėstytojais 
dėstymas surištas su Kompiuteriais ir įvairiomis 
vaizdinėmis priemonėmis 
patarimai immigracijos reikalais: 1-20 vizos 
studentams 
visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus 
užskaitomi lllinojaus Universiteto 
papildomi kursai: TOEFL Paruošimas. Kalbos 
[gūdžiai Pažengusiems 

Del platesnes informacijos, kreipkitės į 

The University of Illinois at Chicago 
The Tutorium in Intensrve English (M/C 324) 
Box 4348. Chicago. IL 60680 USA 
(312)996-80987Dr Boca 

Deia universitetas negali duoti finansinės 
paramos 

č i u l p i a mūsų p i n i g u s jų 
iš la ikymui . Jie nesiskaito su 
mūsų įstatymais ir tva rka . Mes 
n e g a l i m e n u r i m t i , ko l ši 
kar iuomenė nebus pasal inta iš 
mūsų krašto ir nebus at lyginti 
nuostoliai . Mes daug galėtume 
padėt i tuo reikalu, nedelsiant 
kreipdamiesi į mūsų šio krašto 
valdžią. J i šiuo metu y ra lanks
tesnė, nes rinkiminiai metai . 

Lietuviška patarlė sako: „Kalk 
geležį, kol karšta". Organizuo
tas ir masinis veiksmas šiuo 
metu gali būti mūsų Tėvynei la
bai naudingas ir lemiamas. 

Lietuva atsistojo ant komunis
tinės imperijos griuvėsių: ne 
vien materialistinių, bet i r 
moralinių. Reikia daug pastan
gų iš visų lietuvių, kad Tėvynėje 
sunormalėtų gyvenimas, kad 
Lietuva atsistotų an t tvirtų 
pagrindų: ekonominių, politinių 
ir saugumo. Reikia padėti ne 
vien savo giminėms, draugams, 
bet ir visai tautai, remiant svar-
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bius, skubius i r konkrečius 
uždavinius. P a g a l b a gali būti 
įvairi: piniginė, organizacinė, 
politinė ir mora l inė . Parafra
zuojant JAV prezidento J . Ken-
nedžio žodžius, ga l ima ta ip 
pasakyti: ne re ik ia žiūrėti , ką 
tauta t au gali duot i , bet žiūrėk, 
kaip t u savo t a u t a i gali padėti . 
Lietuvoje pilna buvusios okupa
cijos pal ikuonių, kur ie t rokšta 
vėl grįžti į valdžią, t rukdo 
vykdyti vyr iausybės uždavi
nius. Įvairios mažumos kaišioja 
pagaliukus į sunk ia i riedančius 
mūsų valstybės vežimo ra tus . 

Darbų daug, čia ne visi pami
nėti, t ik darbo r a n k ų maža. 
Pasiskirstę, k a d ir mažais dar
bais, įsipareigoję juos at l ikt i , 
daug laimėsime. Tad, būdami 
lietuviai, savo Tėvynei galime 

d a u g padėti . Kaip tuos darbus 
a t l ik t i , išgirsime lituanistinėse 
mokyklose, organizacijose ir 
polit iniuose vienetuose. 

J . P l a č a s 

K U N I G A S I Z R A E L I O 
K A L Ė J I M E 

Chicagos kunigas Bob Bossie, 
Švč. Jėzaus Širdies vienuolijos 
na rys , su 200 k i tų pacifistų de
monst ravo Izraelyje, keldami 
re ikalą t a ikaus sugyvenimo, 
palestiniečių teisių paisyme. Jie 
demonstravo, pabrėždami šūkį: 
Ta ika Artimuosiuose Rytuose. 
I šskla idant demonst rantus , Iz
rael io policija jį su ka i kuriais 
k i t a i s i š l a i k ė porą d ienų 
kalėj ime. 

Audra, Algis ir Jūra Avižieniai Lietuvos ambasadoriaus St. Lozoraičio su 
žmona Daniela priėmime Balzeko muziejuje. 

Nuotr. L T. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Dr. ALDONA TAURIENĖ 
Po ilgų tyrimų ir gydymo Miami ir Chicagos ligoninėse, 

dr. Aldona mirė 1992 m. gegužės 16 d. Americana-Monticello 
gydymo ir slaugymo namuose. Palaidota š.m. gegužės 20 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Mes dėkojame visiems, kurie suteikė velionei paskutinį 
patarnavimą, o ypač Marijai Barienei ir dr. Elenai Repšienei, 
velionės medicinos kurso kolegei, kurios veik kasdien lankė 
ligonę. 

Širdingai dėkojame kun. prel. Ignui Urbonui, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už velionės sielą Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
ir nulydėjo velionę į Amžino Poilsio vietą. Dėkui kun. prel. 
J. Prunskiui, kun. klebonui J. Kuzinskui ir kun. kan V. Zaka
rauskui už maldas koplyčioje. 

Ačiū labai sol. J. Vazneliui už giesmes bažnyčioje. 
Dėkingi esame visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už 

velionės sielą ir tiems, kurie prisiuntė vainikus ir gėlių puokš
tes. Dėkojame labai už gausias aukas Lietuvių Tautos Fon
dui, Lietuvos Dukterims ir Vėžio ligų draugijai. 

Ačiū visiems, kurie pareiškė užuojautą žodžiu, raštu ar 
spaudoje. 

Dėkingi esame dr. F. Kaunui, gydytojų korp!, Jraterni-
tas Lithuanica" vicepirmininkui už vadovavimą atsisveiki
nimui koplyčioje. Ačiū labai už atsisveikinimo kalbas dr. A. 
Vanagūnui, Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungos 
pirmininkui, dr. O. Mironaitei, Liet. gydytojų ir odontologų 
korp! „Patria" atstovei ir inž. J. Žebrauskui, kuris atsi
sveikino su velione Miami ir Chicagos draugų vardu ir tarė 
sudiev nuo Miami, Aušros" šaulių kuopos. Dėkojame dr. V. 
Dubinskui, dr. A. Dailidei ir R. Janukaičiui, kurie nešė karstą 
kartu su velionės sūnumis ir su vaikaičiu Jonu. Dėkingi 
esame visiems laidotuvių dalyviams, kuriems atskirai nebuvo 
galimybės padėkoti. 

Ačiū labai laidotuvių direktoriams Donald A. Petkui ir 
sūnui už tvarkingą profesinį patarnavimą. 

Liūdintys: dr. Vytautas, dr. Arvydas ir dr. Šarūnas 
Taurai bei jų šeimų nariai. 

PADEKITE LIETUVAI --

PADEDAMI SAU! 

Pakeiskite savo ilgią telefoninių distancijų kompaniją Į ACC LONG DISTANCE CORP.: 

• Žemesnės kainos -
SPRINT ir kt. 

į visas JAV vietoves, palyginant su AT&T, MCL 

r^-ACC. 
ACC LONG DISTANCE CORP. 

39StMcSoeet 
Roche*er. New Yort 1*614 

A.tA. 
VYTAUTAS TOMKUS 

Gyveno Juno Beach, FL. 
Mirė 1992 m. birželio 17 d., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Pašvenčio valsč. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Nuliūdę liko: žmona Albina, sesuo su šeima Kalifornijoje 

ir kiti giminės Lietuvoje. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 19 d. Po gedulingų 

šv. Mišių už velionio sielą St. Paul of the Cross bažnyčioje, 
velionis bus palaidotas Palm Beach Memorial Gardens 
mauzoliejuje. 

Nuliūdusi žmona. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Te l e fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal ifornia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

1 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

• Tiesioginis skambinimas (Direct DUi) - \ Lietuvą ir \ visas kius 
pasaulio šalis. 

• Parama Lietuvai - ACC LONG DISTANCE CORP. skiria 3% 
Jisų telefoninių išlaidų (kas mėnesį) Lietuvos Respublikos Ryšių Ministerijai. 

ACC LONG DISTANCE CORP. veikianti nuo 1981 metų, aptarnauja visą Ameriką ir virš 

180 pasaulio kraštų. 

Jeigu Jus gyvenate Illinois. Massachusetis. New York, Connecticut (dalis) arba Kanadoje, 
prašau skambinu. 1-800-388-3414. arba 1-800-456^000. 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(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 

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e pas i ek t i 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Gediminas Vagnor iu s , 
Lietuvos Respublikos ministeris 
pirmininkas, atvyksta į PLB 
seimą Lietuvių centre Lemonte 
ir penktadienį, liepos 3 d., 11 
vai. kalbės apie mums visiems 
rūpimus reikalus. Seimo posė
džiai atvir i , ir visuomenė 
kviečiama į juos atsilankyti, 
ypač išklausyti ministerio pir
mininko kalbos. 

x Į Pasaul io Lietuvių 
Bendruomenės seimą suva
žiuoja iš visur daug atstovų. Sei
mas bus Lemonto lietuvių cen
tre liepos 1-4 dienomis. Svarstys 
aktualius lietuvių išeivijos ir 
nepriklausomos Lietuvos reika
lus. Atstovams reikės nakvynių, 
tai jau dabar galima paimti po 
vieną ar du atstovus nakvynei 
ir pabuvojimui, ypač vasarą visi 
turi daugiau laiko ir vietos. 

x Žemaičių Kultūros klubo 
narių susirinkimas bus trečia
dienį, birželio 24 dieną, 1 vai. po 
pietų Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Nariai prašomi at
silankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės. 

x Arvydas J . Kuore iš Pasa-
dena, Ca., prie savo prenumera
tos mokesčio prijungė ir 30 dol. 
auką dienraščio palaikymui. 
Daina Kojelytė iš Villa Park, IL, 
Vytautas Krasauskas iš 
Hickory Hills, IL ir Stasys Mar
cinkevičius iš Shrevvsbury, MA, 
sutvarkydami prenumeratos ir 
kitas sąskaitas, atsiuntė taip 
pat po 30 dol. auką dienraščio 
išlaikymui. Jiems administra
cija nuoširdžiai dėkoja. 

x Dalia ir Martynas Tra
kiai iš Palos Hills, IL, Regina ir 
Jurgis Mikailai iš Seminole, FL, 
V. Šilėnas iš Euclid, Ohio, 
Liudas K. Šlenys iš Lemont, IL, 
ir Petras Vyšniauskas iš Cle-
veland, Ohio, pr i s iųsdami 
prenumeratas, pridėjo po 25 
dolerius dienraščio paramai. 
Už tai nuoširdžiai dėkojame. 

x „Lietuvos Aidų" radijo 
programos geguž inė bus 
birželio 21 d. Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai. Gros visų mėgia
mas Ramanausko orkestras. 
Žinoma,bus įvairių valgių ir at
gaivos. Tad pietaukite tą sek
madienį gegužinėje su savo 
artimaisiais ir draugais. Laimės 
šulinys lauks dovanų. Tegu visi 
keliai veda į , ,L. Aidų" 
gegužinę, tuo padėsite ir toliau 
gyvuoti radijo programai. 

(sk) 

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 Lietuvių Tautinių šokių 
šventei, kuri rengiama liepos 5 
d., jau dabar platinami bilietai 
šokiams, vakarienei ir subu
vimui. Atvykus atstovams iš 
įvairių kraštų — Argentinos, 
Brazilijos, Australijos ir buvu
sios Sovietų Sąjungos, dabar — 
Rusijos visiems reikia nakvy
nių, nes jie negalės patys 
užsimokėti už viešbučius. Priva
tūs asmenys jau dabar gali 
pasisiūlyti po vieną ar du priim
ti pragyvenimui. 

x Lietuvių Bendruomenės 
East Chicagos, Ind., visuotinis 
susirinkimas bus birželio 28 d. 
tuoj po lietuviškų pamaldų Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
Gary, Ind. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x I PLB seimą atstovauti 
Argentinos lietuviams atvyksta 
septyni atstovai; Sofija 
Bagdonavičienė, Irena Stan
kevičienė, Liuciana Gaidimaus-
kaitė, Adolfas Burba, Alfredo 
Ruplėnas, Arnaldo Vezbickas ir 
Julius Mičiūdas. Jiems visiems 
reikia privačių nakvynių. 

x „Draugo" prenumeratą 
pratęsdami arba užsakydami 
dienraštį kitiems, po 20 dol. jo 
paramai dar atsiuntė Jovita 
Dobrovolskienė, Eugenija 
Blinstrubienė, Zita Petkienė, 
Jonas Dobrovolskis, Danutė Ku-
rauskienė, Marija Ambraziejus, 
Viktoras Aras, Antanina Sta-
rinskis, Petras Dirda, Elena 
Balnius, Violeta Chaves, Laima 
Braune, Ramūnas Vidžiūnas, 
Aldona Mogenytė-Walker, Stan
ley Paulauskas , Jonas 
Morkūnas, Antanas Masaitis, 
Marija Soltanas, Vytas Pe-
seckas, Jonas Baužys, Vita ir 
David Muklevicz, Vytas 
Raudys, Paulina Konstas, Jonas 
Kapočius, Petras Augaitis, 
Alina Skrupskelis, Kostas 
Žalnieraitis, Aušra ir Vytas 
Butikai, Vanda Urbonienė, 
Mečys Aukštuolis, Vytautas 
Rukuiža ir Balys Sriubas. 
Visiems šiems „Draugo" rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame! 

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

(sk) 

.Grandies" tautinis ansamblis, Chicagoje, pasiruošęs Šokių šventei. Jono Tamulaičio nuotr. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

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

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Dengtam* Ir taisome 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

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

(sk) 

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

(sk) 

CHICAGOJE TĖVAI 
RŪPINASI VAIKŲ 

LITUANISTINIU 
ŠVIETIMU 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba sužinojo, kad 
yra neaiškumų ir klausimų dėl 
trijų Chicagos lituanistinių 
mokyklų sujungimo. Rem
damasi JAV LB įstatais ir JAV 
LB duotu pasitikėjimu, Švie
timo taryba reiškė susirūpinimą 
ir birželio 3 d. „Seklyčioje" 

x Šv. Kazimiero vienuoli
jos seserys rengia tradicinį fes
tivalį „Laisvė visiems". Festi
valis bus vienuolyno naudai 
liepos 12 d. ir prasidės 12 vai. 
dienos, baigsis 5 vai. p.p. bus 
įvairių žaidimų, laimėjimų, 
lietuviškų valgių, kur iuos 
panaudos vienuolyno virėjos ir 
kepėjos. Be įvairumų, dalyvaus 
Bears futbolininkai, gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras, bus bingo 
žaidimai salėje, mažiems bus 
teatro spektaklis 1 vai. p.p. 
Seserys nuoširdžiai visus kvie
čia. 

x Lidija Petravičienė, Bro
nė Baktys, Mykolas Ančerys, V. 
ir G. Juodgudis ir A. Pilipa
vičius, kuris iš Juno Beach, Fl., 
grįžta gyventi į Kanadą, visi jie, 
mokėdami savo sąska i tas , 
pridėjo po 15 dol. dienraščio 
išlaikymui. Ačiū jiems. 

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

(sk) 
x Pakenas International 

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

(sk) 

sukvietė tėvus, mokytojus ir ve
dėjus išsiaiškinti šiuo klausimu. 
Dalyvavo arti 50 asmenų. 

Pirmininkauti šiam susitiki
mui/susirinkimui buvo pakvies
ti du neutralūs moderatoriai: 
Linas Norusis ir Bronius Nai
nys. Sekretoriauti buvo pakvies
tos: Vida Brazaitytė ir Ramunė 
Kubiliūtė. Kiekviena/s dalyvis 
gavo susirinkimo darbotvarkę. 
Šiame pranešime susumuotos 
diskusijos ir išvados. Pilną pro
tokolo tekstą ir visą dokumen
taciją galima gauti per JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkę 
Reginą Kučienę. Ji taip pat bus 
dal inama per Susijungimo 
komisijos pirmininkę Dainą 
Dumbrienę ir per pakomisijų 
pirmininkus bei narius — pvz. 
Vidą Milavickienę, Ričardą 
Mačiulį, Reginą Viržintienę. 

Apie susirinkimą buvo pra
nešta mokyklų vedėjams, tėvų 
komitetų pirmininkams bei 
Lietuvių fondui, nuolatiniam 
lituanistinių mokyklų finan
siniam rėmėjui. Susirinkime 
dalyvavo tėvai, mokytojai, tėvų 
komi te tų a ts tovai i š visų 
mokyklų, Švietimo tarybos ir 
Lietuvių fondo atstovai. Nedaly
vavo mokyklų direktoriai, kurie 

x Geros išvaizdos, aukš
toka, išsilavinusi moteris, ieško 
gyvenimo draugo, pensininko 
amžiaus, nerūkančio. Rašyti: 
P.R., P.O. Box 29128 Chicago, 
IL 60629. Įrašant ir tel. nume-
* (sk) 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus švenčia savo 26 
m. gyvavimo sukaktį šeštadienį, 
birželio 20 d., 7:30 v.v. Gin
taro salėje. Lietuviško maisto 
karšta vakarienė, šokiai ir tik 
$26 porai asmenų. Kas dar ne
užsisakė vietų, skambinkite 
312-582-6500. Laukiame! 

(sk) 

Kad „ D r a u g a s " i š l iktų d i enrašč iu , rė
mėjai , b e n d r a d a r b i a i ir skai tytoja i prašo
mi p a g a l b o s . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
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 jo 
leidėjų. V i e n a m e punkte malonia i prašome 
įrašyt i : „I g i v e a n d b e ą u e a t h t h e sum of... 
t o „ D r a u g a s " (arba to t h e Lith. Marian 
Fathers) , 4545 W. 63th St., Ch icago , IL 
60629". A u k o s „Draugu i" ir Mari jonų vie
nuolijai n u r a š o m o s nuo vals tybinių mokes
č ių . 

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) 

x Naujas, NEBRANGUS, 
MAISTO siuntinys tik $49: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava, 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 56 SVA
RŲ siuntinys iš įvairių pro
duktų tik $85; 22 SVARAI tik 
mėsos gaminių irgi $86. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak. 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

X ROMAS PŪKŠTYS, 
Transpak firmos savininkas 
vėl vyksta į Lietuvą liepos 
gale. Pinigai pervedami dole
riais pasieks jūsų artimuosius 
liepos mėn. Atsiskaityti iki 
liepos 14 d. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Prašoma atsiliepti: Vy
tautas Bitinas ir Alfonsas 
Kairelis, 1943 m. abu dirbę 
Vilniuje. Ieško Rimantas Ei-
gelis, V. Krėvės g-vė, 109-54, 
3041 Kaunas. 

(sk) 

iš anksto apie nedalyvavimą 
buvo pranešę. Kiek teko supras
ti, kai kurie jų pasitraukė iš 
savo pareigų (ar išėjo į užsi
tarnautą poilsį po ilgų metų 
švietimo darbe). 

Darbotvarkė buvo išdalinta 
susirinkimo pradžioje. JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkė 
atidarė susirinkimą. Supažin
dino su padėtim Susijungimo 
komisijos pirmininkė Daina 
Dumbrienė, Kr. Donelaičio litu
anistinės mokyklos tėvų komi
teto pirmininkas Eugenijus 
Paulius, Dariaus Girėno/ČALM 
lit. mokyklos atstovas Gintaras 
Plačas. Papildymus (ir vėliau 
atsakymus) pateikė Jaunimo 
centro atstovas Jonas Paronis. 
Per beveik dvi su puse valandų 
visiems buvo progos išsiaiškinti. 

Susirinkime buvo pateikta in
formacija apie mokyklų susi
jungimo klausimą. Pasirodo, 
kad tas reikalas buvo iškilęs jau 
1988, bet tuo metu nėjo tolyn. 
Susirinkime išaiškėjo (ir kas gal 
ne visiems buvo aišku), kad nuo 
1991 rudens Dariaus Girėno 
lituanistinė mokykla ir Chica
gos Aukštesnioji mokykla fak
tiškai jau buvo sujungusios 
iždus ir tėvų komiteto roles ir 
žadėjo formaliai susijungti 1992 
rudenį, todėl šis jungtinis viene
tas į diskusijas apie Chicagos li
tuanistinių mokyklų sujungimą 
buvo teigiamai nusiteikęs. Kris
tijono Donelaičio mokykloje 
buvo tam tikrų komunikacijos 
problemų tarp direktoriaus, 
mokytojų, tėvų komiteto ir spe
cialios susijungimo komisijos. 
Birželio 3 d. susirinkime daly
viai sutiko, kad K. Donelaičio 
lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto sušauktame visuo
tiniame susirinkime 1992 ba
landžio 25 d. balsavimas su
jungti Chicagos lituanistines 
mokyklas buvo teisėtas. 

Apie mokyklų susijungimą 
buvo kalbama jau 1988 m. Nuo 
1991 m. rudens buvo stengtasi 
gauti tėvų pritarimą, kad susi
jungimui pritaria. Nutarus, kad 
tėvų pritarimas gautas, 1992 m. 
pavasarį buvo sudaryta susi
jungimo komisija su 3 pakomi-
sijomis: mokyklos programos, 
administracinė komisija ir ben

dras 1992-1993 m. tėvų 
komitetas. 

Birželio 3 d. susirinkime buvo 
diskutuojami įvairūs klausimai. 
Iš pradžių visi norėjo išsi
aiškinti, ar balsavimas susijun
gimo klausimu buvo teisėtai 
at l iktas. Iš Dariaus Girė
no/ČALM lit. mokyklos girdėjo
si, kad tėvai buvo iš pradžių 
90%, vėliau 100% už susi
jungimą. Iš K. Donelaičio pusės 
buvo iškelti rūpesčiai tėvų 
komiteto ir mokytojų, kad žinios 
apie šio klausimo iškėlimą ir 
žinios apie įvairius posėdžius ir 
susirinkimus tuo reikalu visai 
arba labai pavėluotai juos 
pasiekė. Visi galutinai sutiko, 
kad visuotiniame tėvų susi
rinkime tėvai asmeniškai ar 
raštišku balsavimu pasisakė už 
susijungimą (43 šeimos iš 63 
šeimų). 

Susirinkusieji sutiko, kad 
Chicagoje esantis Jaunimo cen
tras tinkamas visais atvejais 
jungtinei l i tuanistinei mo
kyklai, nes tam Jaunimo cen
tras ir buvo pastatytas. Vienas 
tėvas pasakė, kad jei jiems 
patalpų klausimas nepriimti
nas, tėvai galės užregistruoti 
vaikus į Lemonte esančią Mai
ronio lituanistinę mokyklą. Kai 
kurie išreiškė susirūpinimą 
keliais praktiškais klausimais 
— dėl Jaunimo centro patalpų 
saugumo, žiemos metu klasėse 
išlaikomos temperatūros, kitų 
veikiančių minėjimų/lankytojų 

laikysenos tose patalpose 
mokyklos metu ir pan. Jaunimo 
centro atstovas Jonas Paronis 
patvirtino, kad patalpos apsau-
gojamos, prižiūrimos ir kad 
jose veikiančios lituanistinės 
mokyklos visados gauna pirme
nybę. 

Mokyklų sujungimo klau
simas turės būti išpsręstas kuo 
greičiau. Švietimo tarybos di
džiausias rūpestis, kad mokslo 
metų pradžioje nedingtų nei 
vienas mokinys. Viena motina 
pasakė, kad ji iš principo 
balsavo už sujungimą net 
nežinodama mokyklos pa
vadinimo, direktoriaus nei kitų 
konkretybių. Kita pasakė, kad 
mokinių skaičius sumažėjo ir jai 
vaikų gaila, kad mažesnėje mo
kykloje jų yra tik po 2-3 klasėje, 
o sujungiant mokyklas, padidės 
ir mokinių skaičius. 

Teisinius, iždo, mokyklos pa
vadinimo klausimus bei sutartį 
su Jaunimo centru ir mokyto
jais turės padaryti jungtinis 
tėvų komitetas. Švietimo taryba 
yra užsiangažavus šį susi
jungimą stebėti, įsijungti, kai 
bus diskutuojami programiniai 
bei kiti jai rūpimi punktai. 
Svarbiausia, bus stengtasi susi
siekti su atskirų mokyklų direk
toriais ar buvusiais direktoriais 
išsiaiškinti ir taikiai reikalą 
išspręsti. 

Tėvai pasakė, kad jiems la
biausiai rūpi vaikų lituanistinis 
švietimas. Jie nori vaikams 
užtikrinti geriausią programą, 
užtikrinti, pvz., kad programa 
būtų pritaikyta vaikų pajė
gumui specialiose klasėse norin
tiems gerai išmokti lietuviškai. 
Jei pasunkėtų finansiniai 
reikalai, tėvai užtikrino, jie yra 
pasiruošę mokyklos finan
savimu. Ramunė Kubiliūtė 

NAMU SAVININKŲ 
RENGINIUI PRAĖJUS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija 
įsisteigė 1937 m. Taigi šiais 
metais švenčiame jos 55 metų 
sukaktį. Šios organizacijos pra
dininkai matė reikalą įsteigti 
tokią organizaciją, k i ta ip 
sakant, suburti namų savinin
kus į vieną stiprią grupę, kuri, 
reikalui esant, galėtų kalbėti 
visų vardu. Gyvenimo sąlygos 
prieš 55 metus daug skyrėsi nuo 
šių laikų. 

Šiais laikais turime pakan
kamai problemų, daug daugiau 
negu šiai organizacijai įsistei
gus. Svarbiausia problema yra 
tai mūsų apylinkės gyventojų 
keitimasis. Namų savininkų or
ganizacija tuo reikalu nieko ne
gali pagelbėti. Čia kalti esame 
mes patys. Vienas patarimas: 
nepalikime mūsą gražaus Mar
ąuette Parko, visi bendromis jė
gomis kovokime su kitomis pro
blemomis, kad mūsų apylinkė 
būtų saugi ir švari. To pasiekti 
dabar nėra sunku, nes turime 
gerą aldermaną Virgil Jonės, 
kuris visada padeda, kada 
kreipiamasi į jį. 

Narių subūrimui ir finansų 
sutelkimui valdyba surengė pa
vasarinį renginį gegužės 16 d. 
6:30 vai. vakare parapijos salėje. 
Visiems svečiams susėdus prie 
stalų, pirm. Juozas Bagdžius pa
sveikinęs visus pobūvio daly
vius ir palinkėjęs linksmai 
praleisti vakarą, pakvietė 
vicepirm. Vidą Sakevičiūtę to
limesnei programai pravesti. 
Pristačiusi kan. V. Zakarauską, 
kazimierietes seseles, kurių 
buvo visas stalas, priminė, kad 
Standard Federal bankas turi 
paėmęs du stalus — prie vieno 
iš jų sėdėjo seselės, buvo prista
tyta iš banko viena tarnautoja, 
kurios pavardės tikrai nežinau 
— ar tai buvo Martinkutė ar 
Marcinkutė. Taip pat buvo at
silankęs ir gražiai pristatytas 
lietuvių draugas 15 wardo 
aldermanas Virgil Jonės su savo 
sekretore ir padėjėju. Alderma
nas tarė trumpą sveikinimo žodį 
ir aplankė visus stalus, norė
damas kiekvieną pasveikinti 
asmeniškai. Pobūvio dalyviai 
visi jį sutiko su džiaugsmu. Be 
to, buvo pristatyti J. Kulio 
svečiai: Robert Bertucci, Circuit 
Court of Cook County teisėjas, 
Julija Žemaitaitytė, M.D., ir 
Rasa Kazlauskaitė, M.D. Meni
nę dalį atliko Algimantas Bar-
niškis, padainuodamas keletą 
dainų. Šaltą, šiltą vakarienę 
pateikė Talman Delicatessen 
nauji savininkai Kazlauskai. 
Maistu visi buvo labai paten
kinti. Prieš pradedant valgyti, 
maistą palaimino kan. V. Zaka
rauskas. Parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas tik stab
telėjo, pasveikino ir išvyko. Bu
vo gausus laimės šulinys, kurį 
pravedė S. Rudokas su talki
ninkėmis. Nereikėjo kęst i 
troškulio — buvo kuo atsigai
vinti. Norintiems pamiklinti 
kojas grojo K. Ramanausko 
orkestras. 

Bendrai tariant, valdybos 
buvo pasiruošta labai gerai, tik 
publikos buvo per mažai. Daug 
ką padarė kiti renginiai tą pačią 
dieną. Kad lietuviškoji visuo
menė nerėmė, tai tas nenuo
stabu, nes kiekvienas eina pa
gal savo grupę, bet kad patys 
namų savininkų organizacijos 
nariai nedalyvavo, tai tas man 
liko neaišku. Padėka visiems, 
kurie dalyvavo ir kuc nors pri
sidėjo prie šio renginio. 
Pagyvensim, pamatysim. 

Ant. Repšienė 

Gera motina verta šimto 
mokytojų. Herbert 

St. Lozoraičiui, Lietuvos ambasadoriui Washingtone, surengtame priėmime 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Matyti dr Petras V. Kisielius su žmona 
Daiva. 

Nuotr. I. T. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

T d . (1-312) 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šeštad 9 v r. iki 1 vai d. 


