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Žinios iš Lietuvos — Elta

Nukrito pasitikėjimas
Lietuvos vyriausybe
Vilnius, birželio 28 d. (Elta) Bendra Lietuvos ir Didžiosios
Britanijos rinkos ir viešosios
nuomonės tyrimų kompanija
„Baltijos t y r i m a i " birželio
8-15 dienomis tyrė Lietuvos
gyventojų požiūrį į visuome
nės institutus. Apklaustieji
buvo parinkti taip, kad ati
tiktų vyresnių nei 15 metų
tautybę, gyvenvietės tipą.
Apklausos duomenimis, 77%
(tiek pat, kiek ir praėjusį
mėnesį) Lietuvos žmonių pasi
tiki Bažnyčia. Pasitikėjimas
masinėmis informacijos prie
monėmis sumažėjo dviem
punktais ir yra 66%. Lietuvos
Banku pasitiki 35% gyventojų
— vienu procentu daugiau, nei
prieš mėnesį. Pasitikėjimas
krašto apsauga liko toks pat —
35%.
Labiausiai smuko pasitikė
jimas prezidento tarnyba ir
vyriausybe — abu sumažėjo ke
turiais punktais. Prezidento tar
nyba pasitiki 34%, vyriausybe
— 31% apklausos dalyvių.
Policija pasitiki 28% gy
ventojų — 2% mažiau, nei prieš
mėnesį. Savivaldybėmis pasi
tiki 25% (1%) daugiau, nei prieš
mėnesLLietuvos Seimu pasitiki
25% gyventojų — 3% mažiau.
Teismais pasitiki 22% arba 1%
mažiau, nei prieš mėnesį.
„Tiesa" keičia pavadinimą
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dynu tekės iki Mažeikių naftos
perdirbimo įmonės ir atgal. Be
to, per terminalą tikimasi
eksportuoti į Vakarus Rusijos
naftą, atitekančią per Joniškio
perpumpavimo stotį. Terminalo
statybos pradžios terminas dar
nėra žinomas, nes nėra, finan
savimo šaltinių.
Lietuvos Seimo nariai nori
ginkluotis
Apie dešimt iš 140 Lietuvos
Seimo narių jau pareiškė norą
įsigyti šaunamąjį ginklą. Teisę
apsiginkluoti jiems suteikė Vyriausybės nutarimas, pagal kurį
parlamentarams leidžiama laikyti ir nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą.
Seimo kancleris Neris Germanas pasakė, kad, jei susidarys
maždaug dvidešimties norinčių
įsigyti ginklą Seimo narių
grupė, parlamento vadovybė su
atitinkamu prašymu kreipsis į
Vidaus reikalų ministeriją. Ar
Seimo nariai ginklus pirks
patys, ar gaus juo nemokamai,
kancleris atsakyti negalėjo,
Pats Neris Germanas apie ginklo įsigijimą sakė „dar rimtai ne
galvojęs". Tarp dešimties no
rinčių turėti tarnybinį ginklą
parlamentarų — viena moteris.

Lietuvos ekonominė
delegacija New Yorke

Mirė rašytojas
Česlovas Grincevičius
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New Yorkas, birželio 27 d. —
Lietuvos ambasadorius prie
Jungtinių Tautų Anicetas Si
mutis ir Lietuvos Nuolatinės
Misijos prie JT patarėjas Al
gimantas Gureckas birželio 20
d. dalyvavo verslininko Juozo
Kazicko surengtame susitikime
Yale klube su vienuolikos ats
tovų delegacija iš Lietuvos.
Ekonomikos klausimais besidominti delegacija atvyko New
Yorke veikiančio Baltijos Fon
do rūpesčiu. Delegacijai vado
vauja transporto ministras Jo
nas Biržiškis, ekonomikos mi
nistras A. Vasiliauskas ir Seimo
biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Feliksas Kolosauskas.
Birželio 21 d. amb. Anicetas
Simutis ir Misijos patarėja Gintė Damušytė dalyvavo Baltijos
Fondo ir Carnegie etikos ir
tarptautinių santykių tarybos
(Carnegie Council on Ethics and
International Affairs) pietuose,
surengtuose iš Lietuvos atvykušios delegacijos garbei.Delegacija, atvykusi užsienio investitorių Baltijos Fondo kvietimu,
aplankė užsienio laisvos prekybos zonas ir susipažino su jų darbu. Pietų metu žodį apie užsienio investicijų svarbą Lietuvai
tarė ekonomikos ministras A.
Vasiliauskas,

pavogė įvairaus asmenų turto
už 1 milijoną litų. Policijos
teigimu, dažniausiai vagys įsi
laužia į gyventojų butus pirmo
Policijos duomenimis,
je dienos pusėje — nuo 8 ryto iki
vagysčių mažėja
10 valandos po pietų. Pareigūnų
duomenimis, 31.2% tokių nusi
Lietuvos Vidaus reikalų kaltimų įvykdyta kaimo vieto
ministerijos duomenimis, šiais vėse.
Šiemet už asmeninio turto va
metais, palyginti su praėjusiais,
šalyje 17.4% sumažėjo asmeni gystes atsakomybėn patraukta
nio turto vagysčių. Per penkis 2.670 Lietuvos piliečių bei 27
šių metų mėnesius nusikaltėliai kitų valstybių piliečiai.

Vienas iš keturių didžiausių
Lietuvos dienraščių „Tiesa" nuo
liepos mėnesio keičia pavadi
nimą į „Diena", laikraščio vy
riausiasis redaktorius Domijonas Šniukas pranešė, kad pa
keisti pavadinimą nusprendė
uždarosios akcinės bendrovės
„Tiesa" valdyba.
„Tiesa", kaip Komunistų par
M a s k v a , birželio 16 d.
tijos laikraštis, buvo leidžiamas
nuo 1917 metų. Sovietiniais (Reuter) — Rusijos prezidento
metais jis buvo Komunistų par Boris Jelcino įsakymas banki
tijos oficiozas. Šiuo metu for ninkystės srityje suteikė gali
maliai nepriklausomas laikraš mybę penkiems Europos ban
tis atstovauja valdančiosios kams dirbti su klientais Rusi
joje, panaikindamas ankstes
LDDP interesams.
Laikraštis leidžiamas 30,000 nius draudimus. Kita vertus, du
egzempliorių tiražu, jame dirba JAV bankai — Citicorp ir Chase
Manhattan — neteko įgaliojimų
apie 30 žurnalistų.
atlikti operacijas su Rusija.
„JAV ir Rusija nėra pasira
D a r n e r a s t a finansavimo
šiusios kapitalo investicijų
Būtingės t e r m i n a l u i
sutarties, todėl JAV bankai
Antradienį Būtingės ter nėra įgalioti aptarnauti Rusijos
minalo statybos direktorius Vla klientus", sakė vyriausiasis
dislovas Gedvilas spaudos kon prezidento patarėjas Aleksandr
ferencijoje supažindino su Livšits.
Pernai lapkričio mėnesį Jelci
planuojamo naftos terminalo
nas
suvaržė leidimus veikti Ru
Lietuvos pajūryje.
Kaip jau pranešta, iki spalio sijoje turinčius užsienio bankus
1 dienos amerikiečių firma ir užšaldė iki 1996 m. užsienio
„Fluor Daniel" parengs šio bankų skverbimąsi į Rusiją.
Naujasis prezidento įsakymas
Lietuvai strategiškai svarbaus
penkiems
bankams suteikė pri
objekto bazinį projektą. Ji taip
vilegiją
dirbti
Rusijoje. Tai
pat yra įsipareigojusi ieškoti
statybos finansavimo šaltinio. prancūzų Credit Lyonnais ir
Terminalo statybos direk Societe Generale, vokiečių
torius papasakojo apie visą Dresdner Bank ir prancūzų
būsimų įrenginių ir statinių Banąue Nationale de Paris ben
kompleksą. Naftos žaliavą iš dra įmonė St. Peterburge bei du
tanklaivių priims 4.7 km nuo Olandijos bankai — ABN
kranto įrengtas plūduras. Jis AMRO ir ING.
Prezidento Jelcino įsakas pa
bus lanksčiu vamzdynu prijung
t a s prie tvirto pakloto jūros skelbtas labai laiku: kiek vėliau
dugne. Toks pat, tik mažesnis birželio mėnesį Graikijos Korfu
plūduras, įrengtas 12 metrų nuo saloje Rusijos prezidentas pasi
jūros dugno ir 1.5 km nuo kran rašys su Europos Sąjunga ilgai
to, priims lengvuosius naftos atidėliotą sutartį dėl plataua
produktus: benziną, žibalą ir bendradarbiavimo.
Vakarų diplomatai pažymi,
dyzelini kurą.
kad
bendradarbiavimo sutartis
Vamzdynas nuo jūros iki 1.5
km nuo kranto įrengtų rezervu numatys pagrindinius Europos
bankų veiklos Rusijoje prinarų bus nutiestas po žeme.
95 kilometrus nafta vamz- cipus, tačiau specifines taisykles

A. A. Česlovas Grincevičius
1913 sausio 17 d. - 1994 birželio 28 d.

Baltijos šalyse daugiausia
mokslininkų — Lietuvoje

Vilnius, birželio 17 d. (LR) Lietuvos Mokslų Akademijoje
Vilniuje birželio 17 d. prasidėjo
trijų Baltijos šalių Mokslų
akademijų vadovų pasitarimas,
rašo Rita Grumadaitė ..Lietuvos
ryte".
Pasak humanitarinių ir socia
linių mokslų skyriaus vadovo
akademiko Algirdo Gaižučio,
kasmetiniuose susitikimuose
turės apsvarstyti dvi suintere aptariamos bendros mokslo
būklės, inovacijų, ryšių su
suotos šalys.
Minėtiems penkiems ban gamyba bei kitos problemos,
kams nebus sudaromi jų veiklos keičiamasi patirtimi, kaip
išlaikyti mokslinį potencialą
apribojimai.
JAV investicijų bankas CS ekonominiu sunkmečiu ir kuo
First Boston — vienintelis naudingiau jį pritaikyti ūkio
užsienio b a n k a s , t u r i n t i s reikmėms.
Šio susitikimo darbotvarkėje
leidimą dirbti su Rusijos verty
biniais popieriais, nors pa — diskusijos studijų ir mokslo
našaus pobūdžio pareiškimus integravimo, mokslo adminis
jau senokai buvo padavę kele travimo ir finansavimo, mokslo
laipsnių ir pedagoginių vardų
tas kitų bankų.
Vakarų bankininkų nuomo suteikimo klausimais. Taip pat
ne, draudimai išliks užsienio numatoma tartis dėl bendrų
bankų licencijavimo srityje. mokslo periodinių žurnalų,
Manoma, kad bus nustatyta bendrų energetikos, Baltijos
12% riba užsienio bankiniam jūros programų.
Iš pasitarimui parengtos
kapitalui bendroje Rusijos
bankų kapitalo struktūroje. Tik statistinės apžvalgos matyti,
riausiai užsienio bankams bus kad daugiausia mokslininkų
uždrausta atidaryti savo filialus dirba Lietuvoje — 8,700. Estijo
je dirba 4,800, o Latvijoje —
Rusijoje.
Rusijoje dabar yra apie 2,200 4,000 mokslininkų (latviai
komercinių bankų ir kas mėnesį nurodo, kad šiai specialistų
jų padaugėja maždaug po šimtą. kategorijai jie priskiria asme
Tačiau tik apie 7% Rusijos nis, užsiimančius išimtinai
bankų atitinka minimalaus moksline veikla).
Lietuvoje yra ir daugiausia
įstatinio kapitalo reikalavimus
— 2 bilijonai rublių (šiek tiek mokslo įstaigų 107 (iš jų 15
augiau, negu milijonas dolerių), aukštųjų mokyklų, 6 universi
nes bankų priežiūros sistema iš tetai). Estijoje yra 102 (22
esmės neegzistuoja. Kita vertus, aukštosios mokyklos. 6 univer
nesant konkurencijos, bankai sitetai). Latvijoje - 94 (20
aukštųjų mokyklų. 5 universi
gauna didžiulį pelną.
Rusijos vicepremjeras A. tetai).
Bet Estija skiria daugiau lėšų
Šochin sakė, kad Rusija leis
dirbti tik tų šalių bankams, mokslui finansuoti - 2% biu
kurios suteiks a t i t i n k a m a s džeto lėšų. Lietuva skiria 1.5%
galimybes Rusijos finansinin biudžeto lėšų, Latvija — 1.3%.
Kaip pasakė „Lietuvos rytui"
kams.
Mokslų
akademijos prezidentas
Kita vertus, jis teigė, jog Rusijos bankams pereinamuoju lai akademikas Benediktas Juod
ku reikia tam tikros apsaugos ka, akademijų veikla ir jų
struktūra buvo pertvarkoma
nuo užsienio konkurentų.

Rusija apriboja užsienio
bankų veiklą

Nr. 126

visose trijose šalyse, tačiau
Lietuvoje ši problema buvo
labiausiai politizuota.
Skubant padaryta klaidų, iš
kurių gali pasimokyti kai
mynai. Pavyzdžiui, Estijoje
neskubėta su Mokslo ir studijų
įstatymu - projektas tik dabar
perduotas svarstyti parlamen
tui. Daugiausia narių turi Lat
vijos mokslų akademija — 227,
Lietuvos — 130, Estijos — 59,
tačiau šiose institucijose yra
skirtingi narystės tipai. Estijo
je Mokslų Akademijos nariai yra
renkami; šiuo metu yra 59; yra
ir šeši užsienio nariai.
Lietuvos ir Latvijos akademi
jose yra keturios narystės rūšys:
akademikai (jų yra atitinkamai
— 39 ir 72), nariai korespon
dentai (57 ir 54), užsienio nariai
<2 ir 58), Latvijos akademijoje
dar renkami garbės nariai (43),
o Lietuvos — nariai ekspertai
(32).

Įsteigta Lietuvos
Moterų Katalikių
sąjunga
Vilnius, birželio 16 d. 'Elta) —
Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademijos salėje birželio 15 d.
lietuvių katalikių organizacijų
atstovės susitiko su Pasaulio
Lietuvių Katalikių Moterų
Organizacijų sąjungos pir
mininke profesore daktare
Aldona Šlepetyte-Janačienė.
Viešnia iš JAV parėmė susiti
kimo dalyvių iniciatyvą steigti
Lietuvos Moterų Katalikių
Sąjungą. Buvo priimti sąjungos
įstatai, išrinkta valdyba,
sudaryta darbų programa iki
pirmojo suvažiavimo.
Lietuvos Moterų Katalikių
Sąjungos pirmąjį suvažiavimą
numatyta surengti šių metų
rudenį.
Naujosios sąjungos steigiama
jame susirinkime dalyvavo aš
tuonių moterų organizacijų ats
tovės.

Chicaga, birželio 28 d. - pat ir vyriausiąjį „Draugo"
Šiandien apie 10 valandą ryto redaktorių kun. Praną Garšvą.
Chicagoje mirė rašytojas, buvęs Be to, jis buvo ir nuolatinis
„Draugo" redaktorius Česlovas „Draugo'" bendradarbis, savo
Grincevičius. Gimęs 1913 m. straipsniais ir vedamaisiais
sausio 17 d., jis gimnazijos dažnai praturtindamas jo
mokslą ejo Kėdainiuose ir Jė puslapius.
1953 m. buvo išleistas Česlo
zuitų gimnazijoje Kaune. Vy
tauto Didžiojo universitete vo Grincevičiaus novelių rinki
(VDU) 1933-1938 m. studijavo nys „Vidurnakčio vargonai",
prancūzų ir slavų literatūras, 1970 m. mozaikinis romanas
pedagogiką ir teatro mokslą. „Geroji vasara" ir 1972 m. —
Studijavo ir bibliologiją Kauno jaunimui skirta „Vyskupo kati
universitete. Lietuvoje dirbo nas' - . Kelios jo novelės buvo
VDU teologijos-filosofijos fa išverstos į anglų kalbą ir spaus
kulteto bibliotekininku, o pas dintos žurnale „The Marian" ir
kui Kauno universiteto biblio antologijoje „Lithuanian Writekos direktoriaus pavaduotoju. ters in the West". Novelėmis
Dėl karo 1944 m. pasitraukęs į dalyvavo „Gabijos almanache",
Austriją ir penkeris metus gy „Prozos antologijoje" ir Nidos
venęs Salzburge, Grincevičius leidyklos leidžiamose „Pradal
buvo aktyvus tenykštėje lie gėse".
tuvių veikloje ir ypatingai V.
Leidinyje „Lietuvių literatūra
Krėvės lietuvių gimnazijoje.
svetur" Grincevičius paskelbė
Česlovas Grincevičius ateiti „1945-1967 dailiosios litera
ninku buvo nuo 1927 metų. Jis tūros bibliografiją". Kartu su
buvo Šatrijos meno draugijos Alina Skrupskeliene rinko ir
pirmininku Lietuvoje ir at redagavo Juozo Brazaičio raštų
gaivino ją Jungtinėse Amerikos rinkinį, kurių iš viso išėjo 6
tomai. Spaudai paruošė kelių
Valstijose 1952 metais.
autorių knygas, viena iš jų —
Periodikoje Grincevičius gau pomirtinis Aloyzo Barono vei
siai reiškėsi teatro, knygos kalas „Mirti visada suspėsi",
istorijos ir literatūros temomis išleistas 1981 metais.
dar Lietuvoje „Ateityje", „XX
Šalia plataus rašytojiško-liteamžiuje", „Naujojoje Romu ratūriško darbo, nuo 1972 m.
voje". Gausiai bendradarbiavo Česlovas Grincevičius buvo ir
ir išeivijos periodikoje — „Ai Pasaulio Lietuvių Archyvo
duose", „Ateityje", „Drauge'" ir direktorius, tam darbui pa
„Eglutėje". Nuo 1969 iki 1978 šventęs itin daug laiko.
m. buvo „Draugo" pirmo pusla
Už Česlovą Grincevičių šv.
pio redaktorius, bet net ir pasi Mišios bus penktadienį, liepos 1
traukęs iš pilno laiko tarnybos d., 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų
„Drauge", jis ir toliau iki 1992 koplyčioje Chicagoje ir po Mišių
m. redagavo mėnesinį „Spyglių ten pat bus trumpas atsisveiki
ir dyglių" skyrių, vasaros metu nimas su juo. Vėliau jo pelenai
pavaduodavo į atostogas išvyks bus perkelti laidojimui į Lie
tančius redakcijos narius, o taip tuvą.

Atidarytas Lietuvos
konsulatas Seinuose
Vilnius, birželio 23 d. (AGEP)
— Lietuvos Respublikos konsu
latas Seinuose buvo atidarytas
birželio 17 dieną. Šiame Lenki
jos krašte gausiai gyvena lie
tuviai. Konsulato atidarymo
proga buvo kalbėta apie naują
lietuvių ir lenkų tarpusavio
santykių puslapį, apie šios in
stitucijos reikšmę valstybių
santykių plėtotei. Tačiau jau
trečią dieną po atidarymo len
ta, dviem kalbom informuojanti
praeivius, kad šiuose rūmuose
yra įsikūręs Lietuvos Respubli
kos Konsulatas, buvo nupiešta.
Beje, Lietuvos konsulatas yra
pačiame Seinų centre šalia len
kų pasieniečių būstinės, kurio
je visuomet pilna kareivių.
Konsulatas įsikūrė Seinų Vys
kupų Rūmuose, kuriuose kita
dos gyveno Lietuvos poetas
Antanas Baranauskas, parašęs
garsųjį „Anykščių šilelį".

Lietuva vėl naudos
paskolas kurui pirkti
Vilnius, birželio 16 d. (BNS)
— Lietuvos vyriausybė birželio
15 d. nutarimu paskyrė 26 mili
jonų dolerių Tarptautinio Va
liutos Fondo paskolą su lCr me
tinių palūkanų Lietuvos Valsty
binei Energetikos Sistemai ku
rui pirkti.
Dar 10 milijonų dolerių tos pa
skolos bus panaudota perdirba
mosios pramonės įmonių pro
jektams finansuoti per Lietuvos
Žemės Ūkio banką.
Paskola suteikta iki 2000
metų ir bus pradėta grąžinti
1996 metais.

Rytų Europos šalys
turi aktyviau kelti
savo interesus
New Yorkas, birželio 27 d. —
Lietuvos Misijos patarėja prie
Jungtinių Tautų Gintė Damu
šytė birželio 21d. dalyvavo Jung
tinių Tautų Vystymo Programos
(UNDP) Rytų Europos ir Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos kraštų skyriaus sušaukta
me informaciniame posėdyje,
kuriame skyriaus direktorius A.
Kruiderink apibūdino Genevoje birželio 7-17 dienomis vyku
sios UNDP vykdomosios tary
bos sesijos sprendimus.
Pranešta, kad šis regionas,
turintis skyriaus statusą, sieks
lygaus traktavimo su kitais
regionais, turinčiais aukštesnį
biuro lygį. su kuriuo siejama ir
stambesnė parama. Pastebėta,
kad Rytų Europos ir NVS šalys
nepakankamai kelia savo inte
resus UNDP sesijose Genevoje
ir kad ateinančioje sesijoje, kur
bus svarstomi biudžetiniai klau
simai, reikės kovoti už ribotus
resursus.

KALENDORIUS
Birželio 29 d.: Šv. Petras ir
Paulius, apaštalai; Benita,
Matigirdas. Gedrime. Vysk. J.
A. Giedraitis gimė 1754 m.,
Kazys Pakštas gimė 1893
metais.
Birželio 30 d.: Pirmieji Ro
mos Bažnyčios kankiniai, nu
kankinti 64 ir 67 m. po Kris
taus; Adelė, Otonas, Emilija,
Lucina, Skaidąs. Novilė.

I

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. birželio mėn. 29 d.

iSk
ODCJ

SKAUTYBĖS
kelias
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

„SIETUVOS" DRAUGOVE
SĖKMINGAI BAIGĖ
VEIKLOS METUS

DRAUGAS
(USPS-161-000)
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the
Tuesdays followmg Monday observance of Legal Holidays as *ell as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuaman Catholic Press Society. 4545 W 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589.
Second class postage paid at Chicago. IL and additional mailing offkes.
Subscnption Rates: $90.00. Foreign countnes $1(X) 00
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St..
Chicago, IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Tik šeštadienio l a i d a :
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
U ž s a k a n t j Lietuvą —
Oro paštu
Tik šeštadienio laida
Paprastu paštu
Tik šeštadienio laida

metams
$90 00
$100.00

l
<
2 metų
$50.00
$55.00

3 men.
$30.00
$35.00

$50.00
$35.00
$25.00
Lietuviškai Skautijai šven žiedai. Draugovės sesės šventės
$55 00
$35 00
$30.00
čiant 75 metų jubiliejų, daugelis proga savo draugininke sesę Jo
važiavome į Rako stovyklavietę landa pagerbė gražia dovanėle
$500.00 $250.00
švęsti šia įspūdingą sukaktį ir — medeliu su 40 gintarėlių, sim
$160.00 $85.00
$10000
$55.00
bolizuojančių
kiekvieną
siepastovyklauti. Neatsiliko ir
$55.00
$35.00
Čikagos priemiesčiuose veikian tuvietę, o jų — 40!
-*?#'*»-„ S i e t u v o s " d r a u g o v ė s s u e i g a gamtoje.
Vasario mėn. sueigoje, Lietu
čios ,,Sietuvos" draugovės
narės. Gausus būrys sietuviečių vių centre, Lemonte, buvo pami
• Redakcija straipsnius taiso
..didyjį savaitgalį'' lankėsi nėta Vasario 16-ji ir susimąsty JAV-se, bet ir Kinijoje, savo
savo nuožiūra. Nesunaudotu
• Administracija dirba kasdien
LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
straipsnių nesaugo Juos gražina
Jubiliejinėje stovykloje , Rakė. mo diena. Paskaitininkas buvo karate pažanga. Abejose valsty
nedirba.
tik iš anksto susitarus Redakcija
Kelios net stovyklavo. Nuvažia vs fil kun. Antanas Saulaitis, bėse jai pripažintas karate
VADIJA
už skelbimų turini neatsako.
• Redakcija dirba kasdien nuo
vusios ir rikiavomės. ir žygia- SJ. Iškilmingos sueigos metu juodasis diržas. Dalyvių susi
8:30 4:00. šeštadieniais nedirba
Skelbimų kaine- prisiunčiamos
1994-1996 M.
mom, ir saliutavome. Buvo la Tėvynės Dukros žymuo buvo domėjimas buvo didelis.
gavus prašymą
bai smagu prisiminti „senus, ge įtsiktas vyr. si. fil. Ginai GaGegužės mėn. Lietuvių cent
vs fil Albinas Sekas — Vy vs fil Antanas Paužuolis —
rus laikus", pamatyti seniai be runkštytei.
re, Lemonte. vykusioje sueigo riausias skautininkas, 2940 ..Skautijos" ir „Krivūlės" sk.
Kovo mėn. sueigon buvo pa je mokėmės maisto patiekalų Hopeton Rd., La Crescenta, C A
matytus veidus. Visų įspūdžiai
bourn, Dorbyshire, DE6,2JE, Pedro de Godoi, 396. 03138-010
kviesta , joga" žinovė, tos srities papuošimo ir aptarėme drau 91214. Tel. 818-240-3674. Fax ved., 7039 S. Maplewood, Chi England.
buvo labai geri.
Villa Zelina. Sao Paulo, S.P..
cago. IL 60629. Tel. 312Pažymėtina, kad kelios „Sie profesionalė, su įdomia paskaita govės ateities veiklos planus. 818-240-3674.
vs H e n r i k a s Antanaitis — Brasil.
434-5714.
tuvos" draugovės sesės sudarė ir demonstracija. Sueigai vado Pradžiai nutarta iškylos —
Australijos raj. atstovas, 4 Rovs Romas Otto — Vyr. skau
vs fil Valentinas V a r n a s —
komisiją, kuri suruošė Skauti- vavo vs Irena Šerelienė. Šioje liepos mėn. pas sesę Baniute ir tininko pavaduotojas, 172 Des
bert St., North Balvvyn, Vic.
LSB „Skautijos" ir „Krivūlės"
jos 75 metų jubiliejine parodą ir sueigoje buvo paruoštas ir iš Romą Kronus, o rugpjūčio mėn. Emeraudes, Ile Perrot, Quebec
3104 , Australia. Tel. 03sk. ved., 2307 Lyric Ave, Los
ją stovykloje išstatė. Taip pat iš siųstas siuntinys Ukmergės se vėl važiuosime pas Sofiją ir J7V 9A6. Canada. Tel. 514857-7248.
Angeles, CA 90027. Tel. 213DR. ROMUALDAS POVILAITIS
sietuviečių buvo sudaryta komi nelių prieglaudai. Malonu pa Ričardą Kunstmanus.
s. Eugenija Bacevičienė —
453-1526.
662-2611.
DANTŲ GYDYTOJAS
sija, kuri suredagavo Jubi stebėti, kad tai jau ne pirmas
Pietų Amerikos atstovė, Rua
Čia pateikiau trumpą besibai
vs fil Kazys Matonis —
T e l . (1 3 1 2 ) 7 6 7 - 7 5 7 5
vs
Rimtautas
Dabšys
—
„Sietuvos" šalpos siuntinys se giančių veiklos metų mūsų Garbės gynėjas, 2 Jackson Cirliejinės stovyklos leidinį.
5780 Archer Ava.
Tautinio auklėjimo sk. vedėjas,
(6
blokai
Į vakarus nuo Cicero Ave )
Vasarą iškylavome pas skau neliams Lietuvoje.
„Sietuvos" draugovės sueigų cle, Ocean, N J 07712. Tel. 908- 2970 Hyperion Ave., Los Ange
Valandos
pagal susitarimą
Balandžio
mėn.
sueigoje
mo
tininkus Sofiją ir Ričardą
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
apžvalgą. Tikimės, kad ateinan 922-1296.
les,
CA
90027.
Tel.
213Specialybe
vidaus
ir
kraujo
ligos
Kunstmanus Dyer, Indianoje, kėmės kaip apsisaugoti nuo čiais veiklos metais išvystysime
s. Ramūnas Bužėnas. — 665-4303.
Nechirųrgin:s išsiplėtusių venų gydymas
kur buvome labai gražiai priim užpuolikų ir banditų. Sesė dar įdomesne ir našesnę veiklą. LSB vadijos iždininkas, 5285
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802
vs
fil
Kazys
Matonis
—
Kab. tai. (312) 471-3300
tos ir pavaišintos. Rugsėjo mė Audra Lintakiene puikiai de O dabar visoms — malonių atos Coringa Dr., Los Angeles. C A
Pirm a n r . penktd 9 v r -3 v p p .
vadovų
lavinimo
sk.
ved.
(adre
VIDAS J . N E M I C K A S , M.D.
nesį iškylavome pas skautinin monstravo karate techniką. Se togų!
ketv 10 v r -7 v v trečd
90042. Tel. 213-254-6048.
sas
—
žiūr.
aukščiau).
K
A
R D I O L O G A S — Š I R D I E S LIGOS
šeštd 10 v r — 2 v p p
kus Jolandą ir Alfonsą Kerelius, sė Audra yra pripažinta ne tik
Sesė Svajone
vs Antanas J a r ū n a s —
7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . ,
vs fil Gintaras Plačas —
Susitarimo nereikia trečd ir šeštd
Michiana Shores, Michigan, kur
Chicago, III. 60652
Tiekimo sk. vedėjas, 945 prit. skautų sk. vedėjas, 11818
Sumokama po vizito
irgi labai smagiai praleidome
Balsam Ln., Bartlett, IL 60103. Brookside Ct., Orland Park, IL
dieną.
Cardiac Dlagnosis, Ltd.
Tel. 708-289-8062.
60462. Tel. 708-479-6239.
Marquette Medlcal Building
°rasidėjus naujiems 1993/94
DALIA
E.
CEPELE.
D.D.S.
s. kun. Algimantas Žilins
ps fil Vytautas J a n u š k i s —
6132 S. Kedzie
veiklos metams, pirmai sueigai
O
DANTŲ GYDYTOJA
kas — Evangelikų dvasios va vilkiukų sk. vedėjas. Rt. 1
Chicago, IL 60629
„\
7915 W. 171st
rinkomės pas sesę Baniute Krodovas, 2220 Polina Ct., Missis- Hickory St., Lemont. IL 60439.
Tai. (312) 436-7700
/ V
Tiniey Park. IL 60477
nienę, kur išklausėme įdomią
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
sauga, Ont. L5A 1K5, Canada. Tel. 708-257-5078.
(708) 614-6871
Baniutės paskaitą, apie jos
Valandos pagal susitarimą
S. PRASAD T U M M A L A , M.D.
Tel. 905-270-3723.
vs Gediminas Deveikis —
kelionę Lietuvoje. Paskui mokė
vs Vytautas Jokūbaitis — skautininkų sk. vedėjas, 3709
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
mės daryti austines lėles. Lėlės
Valandos pagal susitarimą
Tarptautinio sk. vedėjas. 3000 W. Young St., McHenry, IL
4 6 4 7 W . 103 St., Oak Lawn. IL
išėjo labai gražios. Nežinojome,
Haddon Rd., Euclid, OH 44117. 60050. Tel. 815-385-0903.
Namų (708) 584-5527
Pirmas apyl su Northvvestern un-to
kad mūsų rankos gali tiek at
Tel. 216-481-7161.
DR. ALGIS PAULIUS
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
s.v. ps. Alvydas Saplys —
likti.
prieinamą karną Pacientai priimam'
ORTOPEDINES LIGOS
v s Mykolas Banevičius — skautų vyčių sk. vedėjas, 1121
Spalio mėnesį „Sietuvos"
CHIRURGIJA
absoliučiai punktualiai Susitarimui
LSB atstovas LS fonde, 1299 N. Gable Dr.. Oakville, Ont. L6J
6132 S. Kedzie. Chicago. III.
(kalbėt angliškai) t a i . 708-422-8260
draugovė prisidėjo prie vs. fil.
Boulevard, VVest Hartford. CT 7P2, Canada. Tel. 905-829-5228.
Tel (312) 925-2670
kun. Juozo Vaišnio, S.J., 75
06119. Tel. 617-825-1832.
1185 Dundee Ave.. Elgin. III 60120
Kab. 312-735-4477;
jvs dr. Algis Paulius — jūrų
metų amžiaus ir 50 metų kuni
Tel. (708) 742-0255
Re*. (708)246-0067; arba (708)246-6581
s. fil. Gintautas Taoras — skautų sk. vedėjas, 109 Shaggystės jubiliejaus paminėjimo.
Valandos pagal susitarimą
DR.
E.
DECKYS
LSB Spec. reikalų sk. vedėjas. bark Ln., Elgin, IL 60120. Tel.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Mūsų draugovės draugininke s.
8967 Ellington St., Fort Meyers. 708-584-5527.
DR. L. D. PETREIKIS
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
Jolanda Kerelienė buvo to mi
DANTŲ GYDYTOJA
FL 33907. Tel. 813-278-4558.
EVOCINĖS LIGOS
vs
Bronius
Naras
Atlan
. . S i e t u v o s " d r a u g o v e s b ū r e l i s sesių iškyloje. Iš k. — Svajone K e r e l y t ė ,
nėjimo ruošos komiteto narė.
9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING
jvs Bronius Stundžia — to raj. atstovas, 30 Ruthen Cir1 myha | vakarus nuo Harlem Ave
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Lapkričio mėnesio sueiga d r a u g i n i n k e J o l a n d a K e r e l i e n ė . I r m a D e v e i k i e n e ir Zina Pocienė.
spaudos'informacijos
sk. cle. Shrewsbury, MA 01545.
Valandos
pagal
susitarimą
Tel. (708) 598 4055
vyko Lietuvių centre, Lemonte.
vedėjas, 53 Yorkleigh Ave., Tel. 508-845-6325.
Valandos pagal susitarimą
tuojau
pat
jį
išvytų,
jei
jis
pa
DR. A. B. GLEVECKAS
Šioje sueigoje turėjome progos
vs Algis Senkus — Kanados
sirodytų su nešvariais marški VVeston.Ont. M9J 1Y3. Canada.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pažadinti mumyse slypinčius
DR. FRANK PLECKAS
Tel. 416-247-5634.
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
raj. atstovas, 57 Kirk Bradden
niais
ir
skylėtomis
kelnėmis.
Labai
populiarioje
televizijos
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
talentus, darydamos rankdar
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Rd. E., Etobicoke, Ont. M8Y
Tikrina akis pritaiko akinius
Uniforma turi savų nepaste
Valandos pagal s u s i m ą
bius Maironio lituanistinės programoje „60 minučių'", pa
P'-na 3 v p p .7 v v antro 12 30-3 v p p
Policija,
kariai,
apsauga,
paš
2618 W. ?1st St.
2E8,
Canada.
Tel.
416-233-9092.
bimų
savybių.
Ji
turi
būti
švari,
mokyklos ruošiamai mugei Lie baigoje humoristas Andy Roo
trečc jždaryta ketvo 1-3 v p p
Tel. (312) 737-5149
tininkai,
lėktuvų
valdytojai,
s.fil.
Romas
R
u
p
i
n
s
k
a
s
penkt " šešta 9 v 12 v p p
tuvių centre, Lemonte. Vienos ney pareiškė, kad jis neįstojo į tvarkinga, atitikti uniforminius
Vai pagal susitan-na
tarakonu naikintojai, slaugės, Vidurio raj. atstovas, 221 Colfax
reikalavimus.
Tai
ugdo
tvarkos
s
k
a
u
t
u
s
todėl,
kad
nemėgo
6132
S. Kedzie Ave.. Chicago
Palos Vision Center. 7152 W. 127th St
gėles darė, kitos lėkštes degino,
ugniagesisi ir taip toliau.
(312) 778-6949 <,-pj (312) 489-4441
Ave., Clarendon Hills, IL 60514.
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
dar kitos mezgė ir siuvinėjo. uniformos. Taip pat jis stengėsi pajautimą.
r7
DR. K. A . JUČAS
T e l . (708) 448-1777
Ką
gi
Andy
darytų
be
tų
žmo
Tel.
708
88
-0189.
Gaila, kad Andy Rooney nebu
Mūsų tarpe talentų daug ir išvengti uniformos būdamas ka
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
nių,
jeigu
jie
nenorėtų
užimti
ps Algis Mikuckis — Ra
vo skautu. Daug žymių žmonių
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
DR. LEONAS SEIBUTIS
įvairių. Taip pat gruodžio mėn. riuomenėje.
pareigų
vien
todėl,
kad
uni
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
miojo
vandenyno
raj.
atstovas,
skautavo
ir
gražiai
prisimena
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
Andy
Rooney
pareiškimas,
Lietuvių centre Lemonte buvo
KOSMETINE CHIRURGIJA
forma nepatinka.
CHIRURGIJA IR GYD V MAS
5031 Briggs Ave., La Crescen
parodyta mūsų draugovės pa kad nestojo į skautus vien dėl tuos laikus. Andy prarado. Pra
6132 S. Kedzie
Andy. po uniforma slepiasi ta, CA 91214. Tel. 818-248-5709.
DR. JOVITA KERELIS
ruošta 75 Skautybės Jubiliejaus uniformos sukelia labai daug rado labai daug. Šiandien
Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
daug dalykų, kurių tu atrodo
vs Juozas Maslauskas —
Danty Gydytoja
Šeštd pagal susitarimą
paroda. Parodos ruošai vadova minčių apie jo galvoseną. Jeigu būtų žinojęs, kad negalima įžei
3315 W 55th St , Chicago IL
nesupranti.
Europos
raj.
atstovas,
7
The
Vizitai apmokami Medicare
dinėti
uniformas
dėvinčių
žmo
jis
žiūrėjo
tik
į
uniformą,
bet
vi
vo, vyr. si. fil. Gina Garunkštytė
T a i . (312) 476-2112
Kabineto tel. (312) 776-2880
Vladas Vijeikis Crescent, Mayfield, Nr. AshSausio mėn. šventėme „Sie sai neatkreipė dėmesio į skau nių. O juos sutiksi kasdien.
9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL
Namų 708-448 5545
Tai. (708) 598-8101
tuvos" gimtadienį. Tai jau tre tiškas idėjas, tai jis kažkur ap
Priklauso Holy Cross ir
Vai pagai susitarimą
Palos Community ligoninėms
čias gimtadienis. Šventė buvo siriko. Skautiška uniforma dar
ne
viskas.
Dar
yra
idėjos,
obalTel.
kabineto
ir
buto:
(708)652-4159
suruošta Condesa Del Mar pa
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
DR. P. KISIELIUS
talpose. Sueigą pradėjo ir siai, auklėjimas. Nepatiko jam
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kalbame lietuviškai
sveikinimo žodį tarė „Sietuvos" uniforma ir kariuomenėje. O
1443
So.
50th
Ava..
Cicero
6165
S.
Archer Ave. (pne Austm)
kaip
vilkėsi,
gerbiamasis,
ar
su
draugovės steigėja ir drauginin
Kasdien 1 iki 8 v v
Valandos paqal susitarimą
fraku,
a
r
su
smokingu,
ar
šiaip
ke s. fil. Jolanda Kerelienė.
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p
Tai. (312) 585-7755
Švente pravedė vs Irena Šere- kas ateina į galvą? Gal trum
DR. PETRAS V . KISIELIUS
ARAS ŽLIOBA. M.D
lienė. Jos lakus žodis labai pra pom kelnėm, o gal ir visai be
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
AKIŲ CHIRURGIJA
kelnių?
turtino šventę. Labai reikšmin
gydymas bei chirurgija
AKIŲ LIGOS
Katalikiškos mokyklos dau
gi ir įdomūs buvo s. Ritos Fabi5«35 $ . Pulaski Ptd., Chicago, IL
Good Samaritan Madlcal CenterT a i . 312-585-1955
jonienės šiai progai sukurti kup gumoje turi uniformas. Ir labai
Naperville Campus
172 t c M I t e r St., Elmhurtt. IL 60126
1020 E. Ogdan A v e . . Sulte 3 1 0 ,
letai. Kiekvienai sesei buvo gražu matyti jaunuolius švariai
706.641-2606
Napervllle IL 60563
įteiktas gvazdikas, o valdybai ir ir gražiai apsirengusius. Bet
Valandos pagal susitarimą
Tol. 7 0 8 - 5 2 7 0 0 9 0
kaip
atrodo
valdinių
mokyklų
dirbusioms komisijose —
Vakarais ir savaitgaliais tel 706634-1120
Valandos pagal susitarimą
„AČIŪ" ženkliukas. Malonu mokiniai? Baisu įjuos pažiūrėti.
Kab. t a i . (1-312) 586-3166
buvo matyti šventėn atsilankiu Gal t a i elgetos, o gal plėšikai
DR. S. LAL
Namų (708) 381-3772
sias viešnias — Čikagos skauti- pasirengę tave nudobti.
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
DR.
PETRAS ŽLIOBA
7722 S . Kasteto, CMcago 6 0 6 5 2
O k a i p atrodo televizijoje An
ninkių draugovės draugininke
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T o l . 312-434-2123
s. Aldoną Palukaitienę ir s. fil. dy Rooney? Jis visados švariais
674S West 63rd Straat
„ K e m a v ė s " t u n t o ..Dubysos* dr.iugoves naujos p a u k š t y t e s , davusios įžodį paskutinėje pri'\š vasaros
Pirmd 2 v p p - 7 v v . antr 9 v r - 12.
Vai
p«rm. antr . ketv ir penkt 3-6.
Aleksandrą Likanderienę. Ir marškiniais ir su kaklaraiščiu.
ketvd 12 - 4 v. p p . penktd 12 - 6 v v
a t o s t o g a s sueigoje. Iš k - Vanessa Rupvh, Natalija Skvirblyte. Veronika Grybauskaite. Patricija
šeštadieniais pagal susitarimą
viešnioms buvo įteikti gvazdiko Ar tai n e uniforma? Jo „bosai"
V o l k o v a i t ė rr Andrėja D e k s n y t e
Nuotr. D a n o s Mikufcienės

UNIFORMA

•

i

Ar tik taip atrodo?
Spaudoje, kino teatruose ir
TV programose pabodo dvi te
mos: Kennedy šeima ir nacių
atnešta žydams nelaimė. Gal tik
man taip atrodo. Gal kitiems
patinka dažnai skaityti apie
John, Bob, Ed ir matyti kacetus,
į dujų kameras vežamas varg
dienių mases,lankyti genocido
muziejus, klausytis paskaitų
apie nežmoniškus žiaurumus.
Gal tik man atrodo, kad pakan
kamai žinau apie Bostono agre
syvią giminę, prislidinėjusią,
prigriuvinėjusią užterštose
balose. Gal tik aš įsivaizduoju,
kokia šiurpi buvo nacių gėda,
pridengusi visą pasaulį, ir
suprantu atkaklų, iki šiandien
besitęsiantį nusikaltėlių ieško
jimą, kuris ne vieną švarų
žmogų vedžioja po pragaro
kameras.
Gal tik aš vienas taip jaučiu,
todėl tik už save kalbu.
Kennedy šeimos triukšmas —
garbėtroškos karalių triukšmas.
Jie statosi aukštus kaminus,
kad nematomai išgarintų šioje
šeimoje susikaupusį tvaiką. Ne
teisiama, netvirtinama, kad
šeima kalta. Gal likimo at
sitiktinumai atpūtė negerus
kvapus?
Nors Kennedy ir žydų temos
jau pabodo, bet jos įtikina, kad
atkaklumas turi dvi puses:
viena atvėsina, antroji pamoko,
jog net priverstinis visuomenės
sąmoninimas yra vertingas.
Lietuva taip pat pergyveno
skaudų genocidą. Netekome ar
ti milijono gyventojų, taigi
beveik trečdalio tautos. Ar tokia
didelė žaizda nekėlė konvulsijų?
Ar ji gali kada nors užgyti? Ar
mūsų genocidui talkinę, jam
pritarę, jį stebėję ir tylėję, rusai,

lietuviai, žydai ar lenkai, gali
būti laikomi civilizuotais žmo
nėmis? Ar galima tai užslėpti,
jei visą tautos kūną yra išmetę
randai?
Kalba, motyvuojama ne kerš
tu, bet istorija ir perduodama be
arogancijos priepuolių, kurie il
gainiui virsta gėda, yra ateities
įsipareigojimų vykdymas. Tai
čia matome tą antrąją, pamo
kančią atkaklumo pusę. Ji ne
leidžia baltinti nei buvusia
juodų žmonių, nei juodų įvykių.
Ji ragina tęsti tautos tragedijos
aprašą, kuriam ryžosi PLB. Tik
šis darbas negali būti vykdomas
šuoliais lyg lenktynėse jojant.
Ne vien turinys, bet ir knygų
išvaizda privalo apie aukas
kalbėti su pagarba. Skuba ir
šykštumas dar nepastatė jokių
išliekančių, nuostabą keliančių,
rūmų. Skuba ir šykštumas nėra
būdingi nei mokslui, nei
kūrybai.
Pasakojimai apie lietuvių
tautos kančias ir aukas privalo
būti teisingi, tikslūs, aiškiai
sakomi ir patalpinti savo išvaiz
da pagarbos vertose knygose,
bent į enciklopedijų leidinius
panašiose. Šie darbai yra labai
sunkūs, akimirkomis jų negalė
tų atlikti visi Lietuvos ir išeivi
jos mobilizuoti institutai ir
spaustuvės. Net ir aštuonetas
arklių sunkaus krovinio neveža
bėgomis.
Sio darbo nereikia maišyti su
fantazija. Garbingi b u s jį
tinkamai pradėję ir tinkamai
baigę.
Vytautas
Volertas

BALTIJOS, VALSTYBĖS
PSICHOLOGINIO KARO FRONTE
Rusijos imperiniai siekiai
nepasikeitę

IGNAS MEDŽIUKAS

tiek daug balsų, reikia atsi
Anglijos, Ispanijos ir kitų
Europos kraštų kolonialinė po žvelgti, kas stovi jo užnugaryje.
litika buvo vykdoma vandens Ar jis laimės — nelengva mįslė.
keliais, o Rusijos — dažniausiai
Žirinovskio rėmėjai
sausžemiu. Kai kitų kraštų ko
lonijos jau seniai išsivadavo ir
Kas gi yra Žirinovskio šalinin
tapo nepriklausomomis valsty
kai?
Pirmiausia tai žmonės, dir
bėmis, Rusija, perėmusi Sovie
bantieji
karinės pramonės srity
tų sąjungos paveldą, įvairiais
būdais tartum voratinkliu sten je. Jie su šeimomis sudaro apie
giasi apraizgyti išsivadavusias 30 milijonų asmenų. Esant sun
respublikas ir vėl jas pririšti kiai ekonominei padėčiai, Žiri
prie imperijos. Visa tai matome novskio kalbos tokiems teikia
Moldavoj, Gruzijoj, Baltarusijoj, vilčių ir tautinio pasididžiavi
Ukrainoj. Ypatingą dėmesį ski mo. Savo kalbose Žirinovskis
ria Baltijos regionui, kurio vis dažnai sumini Baltijos valsty
nenori paleisti iš savo įtakos bes, sakydamas, kad jos esan
sferos, nepaisant, kad Molotovo čios, „tik buvusios sovietų
ir Ribbentropo paktas buvo ati respublikos". Jų žmones už
dengtas kaip dviejų diktatorių nepaklusnumą reikia vėl bausti
sąmokslas pasidalinti grobį. ir tremti į Sibirą. Jei anksčiau
Nors Rusijos žemių didžiuliai Žirinovskis prie Baltijos valsty
plotai su jų turtais nėra pakan bių sienų siūlė padaryti atomi
kamai išnaudoti, bet rusų pri nių atliekų sąvartyną, tai pa
gimtis yra linkusi užkariauti, skutiniuoju laiku jis siūlo prieš
kad galėtų pasinaudoti kitų su Baltijos valstybių gyventojus
pavartoti psichologinį ginklą
kurtomis gėrybėmis.
— „išgąsdinti jie bėgtų kaip
Žirinovskio paleisti šūkiai at žiurkės iŠ skęstančio laivo".
gaivino rusų kraštutinišką na
Medicinos psichologė dr. Lina
cionalizmą. Nors daugelis
Astra
sako: „Psichologinis gin
mano, kad Vladimiras Žirinovsklas
kartu
su cheminės bakte
kis Volfovičius yra nesvarbi
politinė figūra, bet, reikia riologinės ir branduolinės gin
pripažinti, kad jis labai moka kluotės rūšimis buvusioje tota
išnaudoti psichologinį momen litarinėje valstybėje buvo
tą ir paveikti minias, nors jo kuriamas ne vieną dešimtmetį,
kalbose matome daug prieštara panaudojant bilijonines beteisių
vimų. Jau dabar aišku, kad V. žmonių uždirbtas lėšas". („At
Žirinovskis 1996 m. kan gimimas", Nr. 20).
• 1934 m. lapkričio 3 d. įsi didatuos į Rusijos prezidentus.
Psichologinio karo būdingus
galėjo Baltijos valstybių politi Jeigu paskutinį kartą rinki bruožus kadaise iškėlė buvęs
muose į durną jo partija surinko KGB gen. Įeit. O. Kaluginas. Jo
nės santarvės sutartis.
atviras pripažinimas buvo palai
kytas dideliu nusikaltimu, ne
paisant Gorbačiovo skelbtos
„pertvarkos bei atvirumo poli
tikos". Iš jo buvo atimti visi
kariniai laipsniai. Tik nepavy
kus rugpjūčio pučui, generolo
turėti laipsniai vėl jam buvo
grąžinti.
{taigos poveikis

Illinois gub. Jim Edgar birželio 13 d. į savo ištaigą Čikagoje sukvietė visų miesto ir apylinkių
tautinių grupių atstovus ir palinkėjo jiems laimingos kelionės j Lietuvoje vyksiančią Dainų švente.
Iš kairės: Irena Sužiedėlienė, Stasys Milašius, Regina Narušienė, gub. Jim Edgar, Remigijus Sužie
dėlis ir Lietuvos gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza.

KAI VIEŠKELIAI DULKĖJO
JUOZAS ŽYGAS
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Sudiev, senamiesčio gatvelės!
Metus į Nemuną paskutinį žvilgsnį, užėjo kažkoks
graudulys — lyg ko brangaus netekus, lyg palaidojus dalį
savo jaunystės ir praeities. Supratau, kad nebeteks
sekmadieniais plaukti į gegužines, kurios vykdavo
Kačerginės ar Kulautuvos pušynuose. Tuomet tos
išvykos atrodė tokios tolimos, bet visuomet būdavo su
draugais proga išplaukti, kaip tuomet sakydavome, iš
didmiesčio triukšmo pabėgti. Tokių išvykų mielai lauk
davome, kadangi pasitaikydavo galimybių su naujomis
merginomis susipažinti, o tų pažinčių niekuomet nebū
davo per daug. Jaunystėje vis atrodydavo, kad kitoje
pusėje žolė žalesnė. Dabar atrodė, kad Nemunu ne
grįžtamai nuplaukia tolimi prisiminimai. Gerklėje — lyg
obuolys įstrigo.
Einu siaura gatvele pro Perkūno namus. Daug sykių
čia buvo vaikščiota, kiekvienas užkampis pažįstamas. Ir
karveliai, kurių čia visuomet būdavo, atrodė, lyg savi.
Dabar, vakarui artėjant, karveliai Jėzuitų bažnyčios
bokštuose jau sutūpę, dar savo tarpe dienos įvykiais dali
naši. Rotušės aikštė apytuštė, žmonių tik vienas kitas,
nors šen bei ten žvirblių pulkeliai smėlyje ir dulkėse dar
turkštinasi. Greičiausiai tai naktibaldos, kurie rytmetį

Psichologinio karo strategijo
je sėkmingai vartojamas įtaigos
poveikis, šaltinių sumenkini
mas ir tuo pačiu informacijos
neutralizavimas, klaidinantieji
komentarai. Šiuos metodus sėk
mingai vartoję Sovietų sąjungos
karinių struktūrų ir kitų tarny
bų darbuotojai šiuo metu tar
nauja Rusijos federacijai.
Šiandien, atsižvelgiant į Balti
jos valstybių padėtį geopoliti
niu, socialiniu ir gynybiniu
požiūriu, labai svarbu sukurti
sistemą, kuria remiantis, gali
ma būtų pasipriešinti kiek
vienai agresijai, nukreiptai

vėlai kėlė. Žvirblių pulkai, jau šakose įsitaisę, dar alasą
kelia. Turbūt ir jie dėl geresnės vietos, o gal dėl
socialinės padėties kariauja. Mums jų reikalų nesupras
ti.
Grįžtu į namus Laisvės alėja. Centrinėje gatvėje
daugiau judėjimo, galima geresnį vaizdą susidaryti. Nors
penktadienis jau eina vakarop, tačiau alėjoje jaunimo
lyg ir nematyti. Valstybės teatras jau uždarytas, kino
teatrai taip pat neveikia, tad nėra ko veikti. Vokiečių
mieste jau žymiai mažiau. Prieš kurį laiką kalbos ėjo,
kad vokiečiai ligonines evakuoja. Kažkodėl daugiausia
garlaiviais ligonius į Tilžę evakuoja. Gal todėl gatvėse
sužeistųjų visai nematyti.
Man taip bežioplinėjant, vos vokiečiams ant kulnų
neužlipau, gerai, kad laiku susigaudžiau. Beeinant alė
jos viduriu, dar nepriėjus Mickevičiaus gatvės, prie
kampo pamačiau žandarus. Laiku persimečiau į kitą
gatvės pusę. Kadangi prie kampo buvo daug bežiopsančių, tad tarp jų įsimaišiau. Prie buvusios Karininkų
ramovės, dabar vadinamos „Deutsches haus", buvo pilna
žandarų ir rudmarškinių. Priešais pastatą stovėjo
kariški automobiliai, o prie jų sargybiniai. Tai rodė, kad
ramovėje vyksta neeiliniai pasitarimai arba lankosi
aukšti svečiai.
Kadangi frontas artėjo, tai galėjo būti koks generolų
susirinkimas, bet, žinant tarp kariuomenės ir partijos
buvusį nesutarimą ir matant rudmarškinius, galvojau
apie aukšto vyriausybės arba partijos pareigūno
apsilankymą. Gal koks Gauleiteris atvažiavo, kad
sukeltų entuziazmą. Tik koks gali būti entuziazmas,
jeigu prie dabartinės karinės padėties Kaunui užimti
būtų užtekę vieno bataliono.

prieš šias valstybes.
Rusijos politikos netikrumas
ir Karaliaučiaus srityje sutelk
tos karinės jėgos jau tuo pačiu
yra grėsmė Baltijos jūros ša
lims. Imperiniai siekimai Rusi
joje liko gyvi, ypač į politinę
sceną išėjus V. Žirinovskiui,
kuris rodo didelį aktyvumą,
lankydamasis krašte ir užsieny
je. Rusija vėl mėgina trukdyti
Baltijos valstybėms įsijungti į
Vakarų gynybos sistemą, joms
pareiškus norą stoti į NATO.
Dėl šios priežasties kompromiso
keliu atsirado „Taikos part
nerystė".
Nenuostabu, kad paskutiniuo
ju metu Rusijos spaudoje ran
dama išpuolių prieš Baltijos
valstybes, primetant joms nebū
tus prasižengimus. Dirbtiniu
būdu stengiamasi sudaryti konfliktines situacijas, kurias
mėgina aiškinti šių, neseniai
atsipalaidavusių iš sovietinės
sistemos, valstybių nenaudai.
Vilniuje paskleisti užsienyje
spausdinti atsišaukimai
Sprogdinimai, ypač Latvijoje
ir Estijoje, yra ne kas kita, kaip
psichologinio karo priemonės,
turinčios tikslą sukelti gyvento
jų baimę ir nepasitikėjimą savo
trapia valdžia bei nepriklauso
mybe. Argi ne dėl to ir Vilniuje
balandžio mėnesį buvo įvairiose
vietose paskleisti atsišaukimai,
skelbę, kad vėl greit sugrįš rusų
tankai. Išaiškinta, kad tie atsi
šaukimai buvo spausdinti ne
Lietuvoje. Taigi klaidinga infor
macija norima pakirsti šių val
stybių gyventojų pasitikėjimą
savo vyriausybe, tuo pačiu
griaunant jose pilietinės gyny
bos nuostatas prieš išorės
priešus.
Atsižvelgiant į tai, Baltijos
valstybių vyriausybių uždavi
nys — surasti reikalingą atkirtį
visiems, kurie kokiu būdu
stengtųsi kištis į šių valstybių
vidaus reikalus. Nedelsiant Bal
tijos valstybės turėtų sudaryti
valstybinio saugumo ir bendros
gynybos programas. Viltis de
dama į darnų šių valstybių ben
dradarbiavimą, prisilaikant
dėsnio: „Visi už vieną, vienas už
visus".
Tenka pasidžiaugti, kad pa
skutiniuoju metu Baltijos
valstybių bendradarbiavimas
vis glaudesnis. „Dabar ir ateity
je bet kokie grasinimai ir
spaudimas kiekvienai iš Balti
jos valstybių, bus traktuojami
kaip grasinimas visoms Baltijos
valstybėms", — sakoma Baltijos
asamblėjos pareiškime dėl Rusi
jos spaudimo.

Danutė Bindotdenė

Ar vis neatsisakysime
spaudos draudimo?
Kai nuolat, diena iš dienos, su
kuo susiduri, n e t n u o s t a b i a u 
sias reiškinys p a s i d a r o kas
dieniškas ir g a l b ū t n e p a k a n 
kamai įvertinamas. P a i m k i m e
pavyzdžiu lietuvišką spausdintą
žodį. Retas dar g y v a s m ū s ų tau
tietis prisimena s p a u d o s drau
dimo laikus, g r a ž d a n k ą , knyg
nešius ir džiaugsmą, k a i paga
liau nepalaužiamas lietuvių
ryžtas laisvai s k a i t y t i savo
kalba laikraštį, k n y g ą , viešai
neštis į bažnyčią m a l d a k n y g ę ,
nugalėjo Rusijos imperijos įsta
tymą, draudžiantį Lietuvoje
spausdinti knygas ir k i t u s leidi
nius lotyniškomis r a i d ė m i s .
Nuo 1904 metų, kai b u v o pa
naikintas spaudos d r a u d i m a s ,
juk nei šimtmetis nepraėjo, o lie
tuviai dažnai p a m i r š t a kainą,
kurią mūsų tėvai ir seneliai už
mokėjo už privilegiją lietuviškai
skaityti. Savo spaudą daugelis
traktuoja dvejopai: visiškai ig
noruoja, arba n a u d o j a kaip
ginklą užkirsti k i t a i p galvo
jančiam per galva- Ypač lietu
viai, kurie gyvena toli nuo
Tėvynės, svetimuose kraštuose,
atprato nuo pagarbos ir meilės
savo spaudai — laikraščiui, žur
nalui, knygai. K a i p k i t a i p pa
aiškintume vos saujele skaity
tojų vieninteliam d a r gyvam
dienraščiui. O ką bekalbėti apie
kitus?
Tačiau yra tokių šviesių išim
čių, kad, jas atradus, pasilieka
atšvaitai ilgam l a i k u i . Štai
gavome trumpą l a i š k u t į iš Tas
manijos (tai jau t a i p toli nuo
Čikagos, kiek toli būti gali...).
Žmogus džiaugiasi „ D r a u g u " .
nors gauna pavėluotai — po
beveik trijų mėnesių. Gauda
mas „Draugą" diena po dienos,
visgi jaučia, kad t a i dienraštis.
Tik pagalvokime, kokios pase
nusios ir nebeaktualios b ū n a
mūsų „svarbiausios" žinios, kol
pasiekia tolimą skaitytoją Tasmanijoje, o vis dėlto jis skaito ir
domisi, nes laikraštis ir jį ta
rytum įjungia j lietuvišką visuo
menę. Draugaudamas, bendrau
damas su ta visuomene per
„Draugą", nesijaučia vienas.
„Draugas" tampa nepakeičia
mu pripratimu ne tik skaityto
NAUJA P O L I K L I N I K A
SENOJE L I G O N I N Ė J E
Parke tarp Antakalnio ir Sa
piegos gatvių atidaryta polikli
nika. Ji įsikūrė v i e n a m e iš su
remontuotų senosios ligoninės,
čia pradėjusios veikti p r i e š 185
metus, korpusų.

S a u g u m a s degina dokumentus
Ilgai nežiopsodamas, einu tolyn. Mano tikslas —
praeiti pro Saugumo departamento pastatą. Perėjau į
kitą gatvės pusę, kad ant kokio saugumiečio ar ges
tapininko neužlipčiau. Dar nepriėjus Ateitininkų namų,
gatvėje pamačiau sudegusių ir apdegusių popiergalių
liekanas, o Laisvės alėjos ir Vytauto prospekto
sankryžoje tuos popiergalius vėjas draikė į visas puses.
Vytauto prospekto pusėje, prie saugumo pastato, stovėjo
sunkvežimis, į kurį krovė dėžes. Parėjus į namus
vyresnis brolis pasakė, kad rytoj atvažiuos iš brolienės
tėviškės juos išvežti. Tėviškė yra prie Kalvarijos, tad
ne per toli Vokietijos sienos.
Sakė, kad galėtų ir mano šį bei tą paimti. Pagalvo
jau, kad vis tiek bus saugiau į kaimą, ir dar pakeliui
į Vokietiją kai ką išvežus. Supakavau porą lagaminų
rūbų, porą albumų ir smulkmenų. Daug ko pakrauti
nedrįsau, nes brolio šeima su mažais vaikais, tad
pirmiausia turėjo vystyklais pasirūpinti. Be to, kai stai
ga reikia ką nors supakuoti, tad ir orientacijos nėra.
Dažnai įdedi tokius reikmenis, kurią visai nė nereikia,
o būtiniausi užmirštami.
Liepos 8 d„ šeštadienis. Iš ryto nunešiau tuos la
gaminus, o vyresnis brolis išvažiavo dviračiu. Mes dar
liekame. Motina ir sesuo, kuri rengiasi susižieduoti,
niekur nesirengia bėgti. Savaitgalis nieko teigiamo
neatnešė. Išėjau pasižvalgyti į Ukmergės plentą,
kuriame mačiau daug ryšuliais pakrautų ūkininkų
vežimų. Tarpe tų ryšulių sukištos vaikų galvutės. Salia
vieno kito vežimo, įjuos ranka įsikabinę, vyrai važiavo
dviračiais. Visas judėjimas vyko beveik viena kryptimi

jams, bet ir jame dirbantiems.
Dienos lekia pro šalį, lyg pa
saulio greičiausias traukinys:
nespėji joms nei balta skarele
pamojuoti. Net nustembi, kad
j a u dveji metai redakcijoje.
Nenusibosta, nepajunti tų die
nų skrydžio, nes darbas pilnas
netikėtumų, skubėjimo ir...
žmonių.
Žmonės yra pati geriausia,
nuostabiausia darbo redakcijoje
dovana. Kiekviena diena atne
ša progą bendrauti su skaityto
j a i s — pažįstamais ir ypač
nepažįstamais. Ne visi jie barsto
rožių lapeiius po kojų, bet ir tą
reikia priimti, kaip kasdieninio
darbo dalį. Kiekvienas žmogus
turi teisę ko nors nemėgti, kri
tikuoti. Kas jau būtų, jeigu visi
orkestro nariai grotų vienodu
instrumentu ir tik vieną, vis tą
pačią gaidą!
Žinoma, redakcija „kalta"
(ypač vyriausioji redaktorė) už
visus nesklandumus, klaidas:
kad laiku paštas „Draugo" ne
atneša, kad spausdina tokius,
bet ne anokius, laiškus, straips
nius: kad neišspausdina to „tik- •
rai geriausio iš geriausių" (pa„gal autorių). Redakcija net kal
tinama už apmokamų skelbimų
turinį, nors daug kartų paminė
ta, kad čia jau atsakingi tie,
kurie už skelbimus moka. Saky
site: juk galite nespausdinti. Ga
lime, bet „Draugui" reikia lėšų
(negi vis stovėsime ištiesę ran
ką, lyg elgetos), o žmonėms rei
kia kur nors savo renginius,
nuomones ar pasiūlymus pa
skelbti. Ką tas erzina, gali ir
neskaityti — yra „Drauge" ir ki
tokios medžiagos!
Norime šias eilutes užbaigti
padėka: už progą dirbti toki
įdomų darbą, už privilegiją pri
klausyti „Draugo" šeimai ir
pabendrauti su jos nariais —
mūsų skaitytojais, korespon
dentais, bendradarbiais. Vienin
telis troškimas: kad ta šeima
augtų. Juk niekas nedraudžia
mums skaityti lietuviškos spau
dos, jeigu mes patys — pagal
caro tarno Muravjovo pavyzdį
— neįvesime sau spaudos drau
dimo ir neužtrenksime durų vieninteliam užsienio lietuvių
dienraščiui.

„DOVANOS"

IŠRYTŲ

Lietuvoje nuo metų pradžios
difterija susirgo šeši žmonės.
Penki iš jų mirė. Sveikatos
ministerija siūlo pasiskiepyti
visus žmones, vyresnius negu
30 metų. Difterijos epidemija
atėjo iš Rusijos ir Ukrainos.

— į vakarus! Miestas pilnas visokiausių gandų. Ir vėl
kartoja, kad vokiečiai prie sienos visus sulaiko, nieko
neįsileidžia. A š į tai žiūrėjau įtartinai ir maniau, kad
tai sąmoningai komunistų leidžiami gandai. Jie
nenorėtų m a t y t i , kad daugelis iš jų nagų pasprunka.
Ir vel d a u g kur. ant kampų ar tarpuvartėse, matyti
neaiškūs tipai, kurie, atrodė, sekė, kas vyksta gatvėje.
Kaunas n e b u v o toks didelis miestas, kad nematyti
veidai liktų nepastebėti. Miesto sode arba Vytauto parke
net žinojau charakteringesnius žmones, ant kurių suolų
kas ir kur sėdėjo. Ir jie savo žmones žinojo, tad pašaliečiai
buvo nepageidaujami. Manau, kad ir policija tuos tarpu
varčių t i p u s pastebėjo. Bet, kai miestas evakavosi, ry
tojus buvo n e a i š k u s , tai ir policija tokių tipų prisibijojo.
Liepos 9 d., sekmadienis. Iš ryYo eįnu aplankyti porą
pažįstamų, kurie dirbo centrinėje policijos įstaigoje, prie
įgulos bažnyčios, manydamas, gal jie turėtų naujesnių
ir tikslesnių žinių. Namuose jų neradau, nežinia ar jau
iš Kauno išvykę, ar įstaigoje per daug darbo?
Žaliakalnyje šen bei ten rieda ūkininkių*vežimai su
ryšuliais ir vaikais. Žmonės važiuoja į kaimus, į tėviškes
ar arčiau pasienio. Išgirdau gandus, kad pro Gardiną
Rommelio šarvuotos divizijos traukia ir suduos rusams
į skūrą. V a k a r e prie Maskvos radijo minimi Švenčionys,
neaišku a r jie užimti, ar dar ten vyksta kautynės. Pirma
dienį iš ryto brolis staiga pasakė: „Gerai, važiuojame
į Vokietiją". N o r s ir t u r i m e Komisariato išduotą Vals
tybės teatro evakuacinį pažymėjimą, bet, prisiklausę
įvairių gandų a p i e pilnus laukus pabėgėlių, nutariame
turėti daugiau visokių pažymėjimų ir leidimų. Vokiečiai
mėgsta dokumentus, juo daugiau antspaudų, tuo geriau.
(Bus daugiau)
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MEDICINR

Aahraf Ahmed, M.D.
2842 West 63rd Street
Chicago, IL 60629
(312) 471-9000
(708) 484-5554
R o b e r t J. Andina, M.D.
6250 South Archer
Chicago, IL 60638
(312) 581-8400
Waldo J. Arteagh, M.D.
1841 West 47th Street
Chicago, IL 60609
(312) 927-5524
(708) 484-5554
Mohamad Atassi, M.D.
5160 S. Pulaski Road
Suite 101
Chicago, IL 60632
(312) 585-1555
*

i

Vyay Bajaj. M.D.
2434 West 71st Street
Chicago, IL 60629
(312) 434-5849
10401 South Roberts Road
Palos Hilla, IL 60456
(708) 598-4430
Mohamed S.
Dahodwala, M.D.
3830 W. 95th Street
Evergreen Park, IL 60642
(708)425-1812
811 W. Vvellington
Chicago, IL 60657
(312) 477-1922
P a r a k r a m a DeSilva, M.D.
4248 West 63rd Street
Chicago, IL 60629-5037 '
(312) 585-4900
Evelyn Diaz, M.D.
SouthWest Medical Center
5334 West 65th Street
Chicago, IL 60638
(312) 471-8800
J u a n F. Diaz, M.D.
3830 W. 95th Street
Evergreen Park, IL 60642
(708) 425-1812

Chia M. Huang, M.D.
4255 West 63rd Street
Chicago, IL 60629
(312) 735-4885

Vidas Nemickaa, M.D.
7722 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60652
(312) 471-3300

R i c h a r d IzewskL M.D.
Midway Medical Center
5257 South Cicero Avenue
Chicago, IL 60632
(312) 471-7040

Prisco I. Olaya, M.D.
3848 West 63rd Street
Chicago, IL 60629
(312) 581-8080

M e r c e d i t a C.
Jacob-Tan. M.D.
Nexus Medical S.C.
1852 West 35th Street
Chicago, IL 60609
(312) 523-1127

J a y a n t i b h a i Patel, M.D.
6441 S. Pulaski Road,
Suite 211
Chicago, IL 60629
(312;581-7441

Algirdas K a v a l i ū n a s , M.D.
5540 South Pulaski Road
Chicago, IL 60629
(312) 585-2802
Raj K u m a r Kh u r a n ą , M.D.
4455 South Kedzie Avenue
Chicago, IL 60632
(312) 523-0400
J o h n A. Kowalski, M.D.
4033 West 63rd Street
Chicago, IL 60629
(312) 284-6300
R o m a n O. Kozyckyj, M.D.
6222 South Pulaski Road
Chicago, IL 60629
(312) 581-5276
S u r e n d e r Lai, M.D.
7722 S. Kedzie
Chicago, IL 60652
(312) 434-2123
25 West Chicago Avenue
Chicago, IL 60610
(312) 829-4224
Woo Y. L e e , M.D.
4255 West 63rd Street
Chicago, IL 60629
(312) 581-6622
M a r t i n S.
Lindenberger, M.D.
Southwest Physicians
4033 West 63rd Street
Chicago. IL 60629
:312) 284-6300

6738 West Cermak Road
Benvyn, IL 60402
(7081 749-2331
Pitu G. Punjabi, M.D.
6158 South Archer Avenue
Chicago, IL 60638
(312) 767-0100
326 E. Burlington Road
Riverside, IL 60546
(708)447-6568
Holy Cross Hospital
2701 W68th Street
Chicago, IL 60629
(312)471-7427
Francisco J. Randui, M.D.
7101 West Archer Avenue
Chicago, IL 60638
(312) 586-6555
(312) 471-0202
Raymond Reich, M.D.
6745 West 63rd Street
Chicago, IL 60638
(312) 586-2032

Simeon A.
Sevandai, M.D.
3232 West 55th Street
Chicago, IL 60632
(312) 471-3600
(312) 802-2262
B. G. Shreenivas, M.D.
3107 West 71st Street
Chicago, IL 60629
(312) 776-6446
Sheldon J . Slodki, M J ) .
3830 W 95th Street
Evergreen Park, IL 60642
(708) 425-1812
811 W Wellington
Chicago, IL 60657
(312) 477-1922
Nancy Streitmatter, M.D.
Holy Cross Hospital
2701 W 68th Street
Chicago, IL 60629
(312) 471-7070
Sivaramaprasad
Tummala, M.D.
6132 South Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
(312) 436-7700
Venkata S. Vedam, M.D.
2751 W. 51st Street
Chicago, IL 60629
(312) 434-5759

Gregorio Kosenstein, M.D.
6158 South Archer Avenue
Chicago, IL 60638
(312) 767-0100
326 E. Burlington Road
Riverside. IL 60546
(708)447-6568
Holy Cross Hospital
2701 W 68th Street
Chicago, IL 60629
(312) 471-7427

811 W. WeUington
Chicago, IL 60657
(312) 477-1922

Dennis E. Malecki, M.D.
8700 West 95th
Hickory Hills, IL 60457
(708) 430-2400

Nicholas Difilippo, M.D.
9500 South 50th Court
Oak Lawn, IL 60453
(708) 424-6450

A. K. Mathew, M.D.
4455 South Kedzie
Chicago, IL 60632
(312) 523-0400

P r e m Rupani, M.D.
6326 South Ashland
Chicago, IL 60636
(312) 778-8600

George W. Ferenzi, M.D.
9050 West 8lst Street
Justice, IL 60458
(708) 496-0206

3527 West Roosevelt
Chicago, IL 60624
(312) 762-0440
(708) 749-5516

3232 West 55th Street
Chicago, IL 60632
1.312) 471-3600
(708) 795-2867

6

Jehangir Sethna, M.D.
One Capital Court Bldg.
9401 S. Pulaaki Road
Suite 101-102
Evergreen Park, IL 60642
(708)636-8088
(312) 471-0202

Raghu VollaJa. M.D.
6158 Archer Avenue
Chicago, IL 60638
(312) 767-2461

PEPIĄTMCS
Naila Aziz, M.D.
Holy Cross Hospital
2701 W 68th Street
Chicago, IL 60629
(312) 471-7425
Bernadette Espiritu, M.D.
Pediatric Center of Chicago, Ltd
2408-10 W Cermak Road
Chicago, IL 60608
(312) 579-0133
Mary Rosales, M.D.
Ftediatric Center of Chicago, Ltd
2408-10 W Cermak Road
Chicago, IL 60608
(312) 579-0133

•
•

FAMILY

PRACTFCK

Khalid F. Ahmed, M.D.
6457 South Pulaski
Chicago, IL 60629
(312) 581-7300
E v e l y n G. Base©, M.D.
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
(312) 737-8818
3900 VVest Madison
Chicago, IL 60624
(312) 533-3441
J a c o b Bernstein, M.D.
6158 South Pulaski
Chicago, IL 60629
(312) 735-8100
(708) 677-6484
A n t h o n y Bozzano, M.D.
6449 South Pulaski
Chicago, IL 60629
(312) 735-3456
J o h n Caserta, M.D.
9830 S. Ridgeland
Chicago Ridge, IL 60415
(708) 346-0367
Rogelio N. Liboon, M.D.
1937 VVest 35th Street
Chicago, IL 60609
(312) 523-8014
4401 South Fairfield
Chicago, IL 60632
(312) 523-8014
R a m i r o Mercado, M.D.
4150 W. 55th
Chicago, IL 60632
(312) 884-3400

1

Leon Y. Que, M.D.
6959 South Pulaski
Chicago, IL 60629
(312) 476-3114
(312) 776-7474

1
1
1
1
1

E r l i n d a B. Siwa, M.D.
4254-58 VVest 55th Street
Chicago, IL 60632
(312) 767-0606
(312) 767-4232
(312) 767-3268

1
1
1

B e r n a r d L. Slusinski, D.O.
6508 VVest Archer Avenue
Chicago, IL 60638
(312) 586-5454
(312) 797-1694
F r e d e r i c k T. Tan, M.D.
1852 VVest 35th Street
Chicago, IL 60609
(312) 523-1127
E l m e r L. Washington, M J ) .
Beverly Famiry Medical Center
10311 South VVestern
Chicago, IL 60652
(312) 918-7549

GREAT PLANS.*

Health Direct, Inc. • Share Health Plan of Illinois • Chicago HMO Ltd.
lumana Health Care Plans • Capp Care • Rush Prudential Health Plai
Pasirinkite sau šeimos gydytoją iš Šv. Kryžiaus ligoni
nės Gydytojų sąjungos.
Pasinaudokite apylinkės gydytojų rūpestingu patarna
vimu. Šie Šv. Kryžiaus ligoninės gydytojai priklauso virš
minėtoms sveikatos priežiūros grupėms. Jei jau priklau
sote vienai iš šių grupių, arba turite kitą sveikatos drau
dimą, bet jums reikia šeimos gvdytoio, oažvelkit į mūsų

rekomenduojamų gyd. sąrašą. Nustebsite pamatę, kad jūsų
apylinkėje, arti namų, yra aukštos kvalifikacijos gydytojų,
kurie jums patarnaus per jūsų apdraudą. Taip pat pravartu
žinoti, kad Šv. Kryžiaus ligoninė yra viena iš 5% geriau
siai pacientus aptarnaujančių ligoninių. Paskambinkite
gydytojui, kurio kabinetas arčiausiai jūsų namų. Arba, jei
norite patarimo ir pilno sąrašo, skambinkite:

(312)471-8611
Holy Cross Physician Association
2701 W 68th St. • Chicago, IL 60629
Holy Croat Hospital ia Sponaored by the Suterš of St Catinur

•

» • • •

Liobikienė (Kaunas), Dalilė Polikaitienė (Los Angeles).
3:45 vai. — Diskusijos sąjun
gų apimtyje simpoziumo t e m a .
4:30 — Ateitininkų federacijos
organizacinis posėdis: įvadas;
Ateitininkų fed. vado rinkiniai;
Ateitininkų fed. Tarybos suda
rymas; Ateitininkų fed. Konsti
tucinės komisijos sudarymas.
6 30 vai. — vakarienės per
trauka.
8 vai. v. — Literatūros ir kū
rybos vakaras. Koordinuoja Vir
ginija Kochanskytė; dalyvauja:
B e r n a r d a s Brazdžionis, Kazys
Bradūnas, Kęstutis Genys, Al
dona Puišytė, Jonas Juškaitis,
kun. Robertas Grigas ir muziki
niai vienetai.
S e k m a d i e n i s , liepos 17 d.,
Vilniaus valstybinė filharmonija

Los Angeles ateitininkų šeimos šventėje eilėraštį skaito Aidas Mattis.

ATEITININKŲ KONGRESO
PROGRAMA
XII A t e i t i n i n k ų k o n g r e s a s
vyksta Vilniuje l i e p o s 14-17 d.
10 vai. r. — registracija.
11 vai. r. — spaudos konferen
cija.
12 vai. — ateitininkijos vy
riausių vadovybių p a s i t a r i m a i .
2 vai. p.p. — Atskirų ateitinin
kų vienetų posėdžiai; Korp!
Gaja susitikimas; Korp! Giedra
susitikimas; Korp! G r a n d i s su
sitikimas.
6 vai. v. — šv. Mišios Aušros
Vartuose; v y r i a u s i a s koncelebrantas ir p a m o k s l i n i n k a s —
vysk. Sigitas T a m k e v i č i u s .
8 vai. v. — susipažinimo vaka
ras Vilniaus universiteto kieme:
jaunimo programa; šokiai ir ža:
dimai.
P e n k t a d i e n i s , l i e p o s 15 d.,
Vilniaus valstybinė filharmonija
9 vai. r. — registracija.
10 vai. r. — iškilmingas kong
reso atidarymas: įvadas, organi
zacinio komiteto p i r m . žodis —
Vaidotas Vaičaitis: prezidiumo
sudarymas — a t e i t i n i n k ų fede
racijos gen. sekrt. — Juozas
Baužys: prezidiumo pirmininko
žodis: Lietuvos h i m n a s ir žu
vusiųjų p a g e r b i m a s ; invokacija
— LAF Dvasios v a d a s vysk. S.
Tamkevičius: popiežiaus palai
minimas — nuncijus arkivysk.
Justo Mullor Garcia; kardinolo
Vincento Sladkevičiaus žodis:
Lietuvos Respublikos preziden
to žodis; Lietuvos A t e i t i n i n k ų
federacijos pirm. žodis — dr. Ar
vydas Žygas; A t e i t i n i n k ų fede
racijos vado žodis — Juozas Polikaitis.
12:30 vai. — p i e t ų p e r t r a u k a .
2:30 vai. p.p. — Laisvė ir at
sakomybė: „Piliečio a t s a k o 
mybė valstybėje" — prof. Vy
tautas L a n d s b e r g i s (Vilnius);
..Ateitininkai ir vertybių pluralizmas" — dr. Vincas Bartu
sevičius (Vokietija).
4 vai. p.p. — b e n d r o s diskusi
jos.
7 vai. v. — vakarienės pertrau
ka.
9 vai. v. — iškilmingos šv. Mi
šios Vilniaus arkikatedroje; vy
riausias k o n c e l e b r a n t a s ir pa
mokslininkas arkivysk. Audrys
Bačkis.
10:30 vai. v. — eitynės iki
Parlamento r ū m ų ; kun. Rober
to Grigo žodis: žuvusiųjų už
laisve p a g e r b i m a s — žodžių ir
dainų pynė.
Š e š t a d i e n i s , l i e p o s 16 d.,
Vilniaus valstybinė filharmonija
8 vai. r. — registracija.
9 vai. r. — šv. Mišios Šv. Ka
zimiero bažnyčioje: pamoksli

n i n k a s LAF SAS Dvasios vadas
k u n . Ričardas Repšys.
10:30 vai. — Visuomenė ir
k u l t ū r a : „Valstybės vaidmuo
t a u t o s kultūros ugdyme"' — dr.
K ę s t u t i s Girnius (Vokietija):
„Kūrėjo atsakomybė visuome
n e i " — J o n a s Mikelinskas (Vil
nius).
12 vai. — bendros diskusijos.
12:45 — pietų p e r t r a u k a .
2:30 vai. p.p. — „Šeima —
t a u t o s gyvybės branduolys" —
simpoziumas Dalyvauja: Almis
Kuolas (Los Angeles), Vidas
A b r a i t i s (Kaunas), dr. Nijolė

10 vai. r. — šv. Mišios Jonų
bažnyčioje; vyr. koncelebrantas
arkivysk. Audrys Bačkis, pa
m o k s l i n i n k a s kun. Gintaras
Grušas.
11:45 vai. r. — „Popiežiaus at
silankymo reikšmė ir mūsų už
daviniai, žengiant į XXI amžių"
— arkivysk. Audrys Bačkis.
12:30 vai. — pietų pertrauka.
3 vai. p.p. — „Pasaulietis
liudija K r i s t ų " — simpoziumas;
dalyvauja: Albina Saladūnaitė
— moderatorė (Panevėžys), Da
lia Staniškienė (Cleveland), Pet
r a s P l u m p a (Vilnius), Indrė
Čuplinskaitė (Torontas).
4 vai. p.p. — diskusijos sąjun
gų apimtyje simpoziumo t e m a .
5 vai. — iškilmingas kongreso
užbaigimas: vėliavų įnešimas,
„ A t e i t į r e g i m t ė v y n ė s lai
mingą'* — dr. Vytautas Vy
gantas; Naujojo ateitininkų fed.
vado žodis; malda — Ateitinin
kų fed. Dvasios vadas k u n . dr.
V a l d e m a r a s Cukuras: Ateiti
ninkų himnas.
7:30 vai.—jaunimui gegužinė;
vyresniesiems — kongreso pa
baigtuvių agapė.
XII Ateitininkų kongreso šū
kis: „Ateitį regim t ė v y n ė s lai
mingą!"

atlanta

IMPORT-EXPORT
Inc.
2719 West 71th Street, Chicago.lL 60629
Jei(312)434-2121 1-800-775SEND

SKOK1E, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEVVYORK.
DETROIT. GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE,
P1TTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUfS, ROCHESTER,

Pristatome siuntinius j namus
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje.
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO
Amerikietiško maisto siuntiniai.
Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus.
Persiunčiame pinigus doleriais.
Visos paslaugos atliekamos greitaiJr^pigiai.

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. birželio mėn. 29 d.

PADĖKA

A.tA.
PETRONĖLĖ KINDERIENĖ
Mūsų mylima Mama, Senelė ir Prosenelė mirė 1994 m.
birželio 10 d. ir buvo palaidota birželio 14 d. Šv. Kazimiero
kapinėse.
Dėkojame visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Dukterų d-jos narėms už
maldas koplyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse. Dėkojame
visiems aukojusiems šv. Mišias bei kitiems lietuviškiems
reikalams ir už gėles.
Dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu ar
rastu.
Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv.
Mišias ir atsisveikinimo žodžius kapinėse.
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams S.
C. Lechavičiams už rūpestingą patarnavimą.
Liūdinti šeima

Linkime Jums stiprios sveikatos ir
Dievo palaimos.
A. Bikulčienė
D. Kirkienė
D. Virbalienė

Mylima Žmona, Motina ir Senelė mirė 1994 m. birželio
28 d., sulaukusi 83 metų.
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Užpaliuose.
Gyveno Waterbury, CT. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: vyras Vaclovas, sūnus Algimantas, marti
Zuzana, anūkai: Melisa su vyru Owen Pritchard, Jane
Kuzmickaitė ir Steponas Kuzmickas. Lietuvoje seserys: Stasė
Paulauskienė, Kazė Melaikytė ir kiti giminės.
Velionė buvo baigusi Vytauto Didžiojo universitetą,
humanitarini fakultetą Kaune.
Priklausė Ateitininkams, Lietuvių Bendruomenei.
Velionė pašarvota ketvirtadieni, birželio 30 d. nuo 5 iki
8 v.v. John Stokes laidojimo namuose, 134 Highland Ave., Waterbury, CT.
Laidotuvės įvyks liepos 1 d. Iš laidojimo namų 9:45 vai.
ryto bus atlydėta i Šv. Juozapo parapijos bažnyčią, kurioje bus
aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą.
Po Mišių velionė bus palaidota Waterbury, lietuvių kapinėse.
Nuliūdę vyras, sūnus su šeima, seserys ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. J o h n Stokes. Tel. 203-574-5666

A.tA.
ALFONSUI PIMPEI
iškeliavus j Amžinybe, jo d u k r a i A U R E L I J A I i r žen
t u i B R O N I U I POLIKAIČIAMS ir v a i k a i č i a m s MIRGAI, ARŪNUI ir DALIAI s u jų šeimomis reiš
k i a m e gihą užuojautą. J i s v i s a d a pasiliks m ū s ų
mintyse.
Jonas ir Bernadeta
Reiniai
Jonas, Irmgard, Grasilda, Gytis,
Antanas, Kristina ir Julytė.

Vita,

M y l i m a m Tėveliui, Uošviui ir Seneliui
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A.tA.
ALFONSUI PIMPEI

m i r u s , velionio d u k r a i dr. A U R E L I J A I , ž e n t u i inž.
B R O N I U I POLIKAIČIAMS, v a i k a i č i a m s bei j ų šei
m o m s nuoširdžią užuojautą r e i š k i a m e ir j u n g i a m ė s
maldoje.
Ona ir Albinas

Garūnai

M ū s ų Mielai Narei

A.tA.
BRONEI GASPARĖNIENEI
m i r u s , gilią užuojautą r e i š k i a m e d u k r a i M I L D A I ,
s ū n u i TOMUI, visiems g i m i n ė m s ir a r t i m i e s i e m s .
Philadelphijos

CLASSIFIED GUIDE

SIŪLOME DARBUS!

Mylimam vyrui

A.tA.
BRONIUI GAIŽAUSKUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą m ū s ų mielai
draugei KLEOFAI ir k a r t u liūdime.
Bulotai iš Littleton,
Masiokas iš Aurora,

REAL ESTATE

HELP WANTED

Ateitininkai.

Colorado
Colorado

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai",
sekmadieniais nuo 11ki 2 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „ M u s i c of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties,
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p.
Dr. J . J . Stukas — direktorius, 234 SunlH Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 908-753-5636.

..Galiu pasigirti - Marijampolėje padarytos pirmos trys
katarakto pašalinimo operacijos su IOL įstatymu. Tai didelis įvykis
ne tik mano kaip okulisto praktikoje, bet ir mūsų ligonines istorijo
je!- Taip rašo gydytojas Ernestas Vieversys iš Marijampolės Dr
Algimantas Kelertas iš Hines VA ligoninės, Maywood, IL padovanojo
chirurginį mikroskopą. Labadrių Sąjunga - instrumentus, lęšius
siūlus ir vaistus.

Nuoširdžiai dėkojame, kad Jūs mus
visus be jokios naudos ne tik gydote,
bet ir paguodžiate.

Melaikytė

Mūsų m y l i m a m šeimos draugui

Užbaigtas Žemaitijos aklų vajus

Gerb. p. dr. Petrą Kisielių visų
buvusių ir esančių čia iš Lietuvos
tautiečių vardu sveikiname
Vardo Dienoje.

A.tA.
VALERIJA KUZMICKIENĖ

Žemaitijoje. Klaipėdos ligoninėje, jau šeši mėnesiai, kaip stovi
Labdarių Sąjungos atsiųsti mikrochirurginiai instrumentai ir kiti
reikmenys, tačiau Žemaitijos okulistai dar nesiryžo įsodinti pirmą
leš(. Linkime, kad žemaičiai pasinaudotų išeivijos lietuvių atsiųsta
pagalba, tobuliau gydytų savo pacientus.
Dėkojam visiems, paaukojusiems šiam vajui. Tenka pastebėti
kad daug aukotojų yra jaunos kartos Amerikos Lietuviai.
Dr. Linas ir Rima Sidrys $600.00
Dr Aras ir Lina Žlioba $280.00
Leo ir Stase Kankus 8200.00
Brighton Park Lithuanian Home Owners 8200.00
Algis ir dr Theresa Kazlauskas 8200.00
Dr. Jonas ir Judy Sidrys 8180.00
Vytautas Janušonis 8100.00
Jonas Kackelis 8100.00
Stasys ir Zune Žilevičius 8100.00
JAV LB Brighton Park apylinkes valdyba 8100.00
Algis ir Rasa Avižienis 880.00
Dr. Eligius ir Alė Lelis 80.00
Regina ir Edmundas Saulis 880.00
Bronė Sadauskas 828.00
Leonardas ir Jeanette Pauplis 810.00
Algirdas Boreišis 88.00
Viso 82.100.00

Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos darbininkėms.
Galima gyventi kartu arba atvykt į dar
bą ir išvykt. Kreiptis:
Ali Care
Empioyment Agency

Ž%

GREIT
PARDUODA

v

RE/MAX
REALTORS

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

Tel. 312-738-7900

RIMAS L. STANKUS
ieškoma moteris padėti namų ruo
šoj*, gaminti vaigj ir gyventi kartu.
Maistas, kambarys ir alga.
Tel. 708-825-6404

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
» MLS kompiutenųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANKZAPOUS
3208 Vi Wost tSttt Streot
Tel. — (708) 424-8884
(312) 861-8884
ELEKTROS.
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir. sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTI*

Esu subrendusio smilaus,
menininkė, našlė, rimta, ra
maus būdo. nuoširdi Norėčiau
susipažinti su kultūringu vyres
nio amžiaus (70 +) vienišu vy
riškiu, kuris suteiktų man sąly
gas kūrybiniam darbui Aš atsi
lygintus rūpestingumu ir globa
Rašyti Modesta, 202 Chalmars Ave., Dstrolt, Ml
48215.
IMEX AMERICA, INC.
8404 S. Oketo Ave..
Bridgeview. IL 60455
Nuomoja automobilius Lietuvoje.
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius į Lietuvą
Tel. 708-430-2119
Fax. 708-430-3152
Skambinkite dart>o dienomts 9 v.r.-5 v.v.

Vilniuje pigiai parduodamas 2
kamb. butas su baldais (arba be
jų). Skambinti į Toronto, t a i .
1-416-768-0644.

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. butas s.
virtuvės (rengimais ir šiluma S35C
mėn Tel. 708-425-7160.
Išnuomojamas 3 kamb apšildytas tv.-tas 1 arba 2 suaugusiems asm 71 S'
ir Washtenaw apyi Skambinti nuo 8
v.r. — 4 v. p.p. Almai: tol. 312476-8727.

Išnuomojamas 5 kamb. butas.
Tai. 312-471-0720

US. Savings Bonds
Make Great Gifts.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. birželio mėn. 29 d.

ČIKAGOJE IR
„Draugas" kitą savaitę pasirodys tik trečiadieni, liepos 6 d.,
nes Amerikos nepriklausomy
bės dieną - liepos 4-ąją nei re
dakcija, nei administracija ne
dirbs, o liepos 5 d. paruoš trečia
dienio laidą.
Vikatorija ir Antanas Vala
vičiai, nuolatos dirbą be jokio
atlyginimo mūsų organizaci
joms, kurios savo veikla nori iš
laikyti lietuviškumą šiame
krašte, ką tik atliko svarbų dar
bą ,,Draugo" administracijoje,
padedami išsiųsti mūsų skaity
tojams laiminguosius bilietus,
kurių išrinkimas bus šį rudenį
metiniame dienraščio pokylyje
rugsėjo 25 d. Jiems nuoširdžiai
talkininkavo Ona Norvilienė.
Šia proga tariame nuoširdžiau
sią ačiū už paramą „Draugui"
ir reiškiame gilią pagarbą šiems
tauriesiems lietuviams, tyliai
atliekantiems labai reikšmin
gus darbus mūsų tautinei kultū
rai.
Praėjusį trečiadienį, birželio
22 d., Seklyčioje pusryčiavo įdo
mūs svečiai: Čikagos meras Richard M. Daley, 15 apylinkės at
stovas aid. Virgil Jonės ir kiti
įtakingi asmenys. Po pusryčių
Seklyčioje svečiai aplankė apy
linkę, ypač buvusius, dabar tuš
čius, American Can bendrovės
pastatus prie Western gatvės,
kur numatoma statyti WalMart ir Builders Square parduo
tuves. Virgil Jonės stengiasi,
kad Marąuette Parko apylinkė
būtų atnaujinta ir saugesnė.

Liepos 2 d. prasideda popu
liarusis „Taste of Chicago"
festivalis, kuris tęsis iki liepos
10 d. Festivalio metu paprastai
vyksta koncertai ir kitokios
įdomios programos. Liepos 2 d.
Grant Parke esančioje Petrillo
estradoje ruošiama „Simfonijos
naktis Hollywoode" — grojant
Grant Park simfoniniam orkest
rui, bus atliekamos ištraukos iš
Įvairių, ypač senų, filmų. Liepos
3 d.. 7:30 vai. vak. simfoninis
orkestras jau 17 kartą atliks pa
triotinės muzikos koncertą
I Amerikos Nepriklausomybės
šventės proga), kurio pabaiga vi
suomet būna labai įspūdinga,
padangę nušviečiant daugia
spalvių raketų „žvaigždutėms".
Palaimintojo J. Matulaičio
misija Lemonte nuoširdžiai
dėkoja Čikagos operos dirigen
tui
A. Vasaičiui, solistams: D.
Stankaitytei, V. Momkui ir vy
rų chorui už giedojimą Mišių
metu, minint birželio trėmimus.

APYLINKĖSE

ALICE STEPHENS

DAINAVIMO
STIPENDIJA

Lietuvių kilmės dainininkės
arba dainininkai, kurie yra
parodę savo įsipareigojimą
Ses. Margarita Bareikaitė Lietuvių muzikai, kviečiami
išvyko į Lietuvą, kur ji išbus dalyvauti Alice Stephens, at
ilgesnį laiką. I Lementą sugrįš minimui sukurtame, 1,000 dole
rugpjūčio mėnesio gale.
rių metiniame dainavimo sti
Gustave Černius iš Moun- pendijų fondo konkurse.
Šis stipendijų fondas buvo
tauban, P.Q. Kanadoje, atsily
įsteigtas
Čikagos dainavimo
gindamas už laikraščio siunti
nėjimą, kartu ir „Draugo" mokytojos/dirigentės Alice
išlaikymui atsiuntė dar 150 dol. Stephens atminties pagerbimui
Nuoširždiai dėkojame už pras i mirė 1984 metų rugpjūčio mėn.).
mingą auką lietuviškos spaudos Velionė gyvenusi Čikagos piet
vakariuose, daug metų mokė
paramai.
dainavimą buvusioje Čikagos
Kur tas mūsų „Draugas" Konservatorijoje ir Marijos
nenueina! Štai Jonas Krutulis aukštesniojoje
mokykloje.
iš Tasmanijos rašo: „Draugas" Velionė pasižymėjo dideliu
ateina du ir pusę mėn. pavėluo veiklumu Amerikos lietuvių
tai, bet esu patenkintas Jūsų visuomenėje ir įkūrė „Alice Ste
laikraščiu, ypač pasikeitusiu phens dainininkes". Ji taip pat ėjo
straipsnių išdėstymu, o labiau Čikagos Lietuvių operos chorosiai — vedamaisiais. Sėkmės mokytojos (chormeisterės) parei
darbe!" Mes savo ruožtu J. Kru gas, pirmininkavo komitetui,
tuliui dėkojame už linkėjimus ir kuris suorganizavo pirmąją lie
gerus žodžius. Pažymėtina, kad tuvių Dainų šventę Amerikoje,
Jonas Krutulis yra lietuviškos buvo šio ir kitų švenčių choro
radijo valandėlės vedėjas Tas- dirigentė. Alice Stephens tal
manijoje.
kininkavo „Lira Singers", vie
nintelio Amerikos lenkų mu
zikos profesionalinio lygio
PAŽANGUS MOKINYS kolektyvo įsteigimui.
1993 metų Aiice Stephens sti
Erikas Sabin (11 metų am
pendija buvo paskirta Virgini
žiaus), Živilės (Barmutės) ir
jai Bruožytei iš Cleveland, OH.
Robert Sabin sūnus. Geneva
Stipendijos reikalu gali kreip
pradžios mokyklos penkto sky
tis kandidatai tarp 16-40 metų
riaus mokinys, gavo JAV prezi
amžiaus. Kandidatų kvalifika
dento Clinton sveikinimą, o taip
cijos nėra varžomos nei gyve
pat JAV Švietimo sekretoriaus
namosios vietos, nei pilietybės.
Diek Riley žymenį - „ĖducaStipendijos bus skiriamos nu
tional Excellence Award". Tas
statyto konkurso keliu Čikagos
žymuo yra įteikiamas tiems mo
Maria aukštesniojoje mokyk
kiniams, kurie parodo pažangu
loje. 6727 S. California, š.m.
mą ir darbštumą moksle.
rugsėjo 24 d. Stipendijų fi
Sią vasarą Erikas lankys
nalistai j konkurso vietą at
Aurora universiteto gabiųjų
vyksta savomis lėšomis. Netu
jaunuolių programą, kur jis
rint savo akompaniatoriaus, juo
studijuos „Rain Forest" ekologi
pasirūpins stipendijų fondas.
jos sistemas ir Fermilab, BaStipendijų kandidatai turi pa
tavia laboratorijos programas.
ruošti tris muzikinius dalykus,
Erikas šį rudenį toliau lankys
kurių vienas gali būti arija ar
Lemont Maironio lit. mokyklą
daina, o vienas kūrinys turi
ir taip pat mokysis naujoj
būti atliktas lietuvių kalba.
Geneva Middle mokykloj, kur
Konkurso dalyvių pasirodymą
jis buvo išrinktas į pažangiųjų
įvertins žinomų muzikų komisi
klasių grupę.
ja.
Eriko mokslo sėkme džiaugia
Stipendija gali būti naudo
si tėveliai, sesutė Stefutė.
jama kolegijos, universiteto ar
močiutė Stefanija Barmiene.
ba privačių dainavimo studijų
tėvukas Leonas Barmus, teta ir
išlaidoms padengti. Alice Ste
dėdė — Dalia ir Stasys Zikai iš
phens stipendijos laimėtoja/lai
Bostono, MA.
mėtojas bus paskelbtas ir premi
M. P.
ja išmokėta šių metų pabaigoje.
Prašymų formos ir visos infor
macijos apie kandidatų kvalifi
kacijas gaunamos skambinant
LIRA SINGERS, telefonu (312)
539-4900. Kurie gyvena už Il
linois ribų, prašomi skambinti
1 800-547-LIRA.
G. M. G.

x DĖMESIO KELIAUTO
JAMS l DAINŲ ŠVENTĘ!
Dar turime kelis likusius bilie
tus į Dainų Šventės renginius.
Kreipkitės: American Travel
Service, tel. 708-422-3000.
(ak.)

Brigita Tamošiūnienė, St.
Petersburg Bech, FL, atsilygin
dama už „Draugo" laikraštį, jo
išlaikymui dar pridėjo ir 110
dol. Jai nuoširdžiai dėkojame už
šią auką mūsų vieninteliam
dienraščiui išlaikyti.
Erikas Sabin

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja už
aukas vargstantiems Leituvos
vaikučiams: A. Bacevičius $25
ir rūbų; D. Kurauskienė $12 ir
knygelių bei pieštukų; D. Siliūnienė vaikiškų vaizdajuosčių.
Ačiū! „Saulutė", 419 YVeidner
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.
(sk.)

x „BALIONAI, BANANAI
IR BIUROKRATAI" Povilo
Žumbakio radijo komentarų
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS knyga, su daug priedų ir išnašų,
yra puiki dovana giminėms Lie
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
tuvoje. Knyga išleido A. Zapa
Tel. (1-312). 77&-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 racko vadovaujama Lithuanian
Tel. (708> 301-4866
Melodies Publishing, Inc. Kny
Valandos pagal susitarimą
gą galima isigyti asmeniškai ar
ba paštu: „Patria", 2638 W. 71
x LEMONTE, PL centre,
St., Chicago, IL 60629, tel.
Advokatas Cibaitis
TRANSPAK įstaiga veikia
(312) 778-2100. Kaina $15.
6247 S. Kedzie Ave.
fok.) kiekvieną savaite: penktd. 3 v.
Chicago, IL 60629
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v.
x A.a. Irenos Perokuvienės p.p., sekmd. 8:30 v.r.- 2 v. p.p.
Tel. 1-312-776-8700
atminimui pagerbti „Lietuvos Tel. 708-257-0497 arba 312Kriminalinė Teisė
Našlaičių Globos" komitetui au 436-7772
kojo: dr. Albina Prunskienė, Eu
(sk)
genija Barškėtienė ir N.N, viso
ADVOKATAS
$55. Komitetas reiškia gilią
A R A S R O O r ING
Vytenis Lietuvninkas
užuojautą velionės šeimai, gimi
Ar</yrJ,is K i o l n
2501 VV. 69th Street
nėms, o aukotojams Lietuvos
IK'IH)!,
Chicago, IL 60629
našlaičių vardu dėkoja. Komi
' .'. N stnrjus
Tel. (1-312) 778-0800
teto adresas: 2711 W. 71 St.,
' 0 8 ?r,7 O M f i
Valandos pagal susitarimą
Chicago, IL 60629.
h i t i t i po f> v v
(sk.)

įsteigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagoe įkyrimu
33M W. 65tfc Ptace, Chicago, IL 60629

LIETUS

ERŠKĖTROŽĖ
Po mokytojo langu
Erškėtrožė žaliavo.
Žal iuojančiam biržely
Toli jis iškeliavo.
Tėvynės dulkės mielos
Nuo vieškelio vis kilo.
O sunkvežimiui ūžiant.
Paukšteliai nenutilo:
Balseliais kaip varpeliais
Sudievu jam kartojo.
Sudiev šlamėjo uosiai
Sodyboje artojo.
Ir linksmas vyturėlis
Liūdnu balsu pragydo.
O po mokyklos langu
Erškėtrožė pražydo.
Pražydo ir nevysta
Ir mokytoją mini.
O mes širdy nešiojam
Troškimą begalinį.
Kad grįžtų mūsų broliai
Iš šiaurės tolimiausios.
Erškėčiai, kad nežeistų
Tėvynės mylimiausios!
L e o n a r d a s Žitkevičius
BILRŽELIO MĖNUO
Gamtos atžvilgiu — gražus va
saros mėnuo. Į Lietuvos istori
jos puslapius jis įrašytas gedu
lo rėmuose. Prasidėjo Tėvynės
okupacija, karas, trėmimai ir di
delės lietuvių kančios. Gamta
skendėjo žieduose, o Lietuva —
kraujuose. Neseniai tuos liūd
nus įvykius prisiminėm ir pasi
meldėm.
Katalikų bažnyčia birželio
mėnesį yra paskyrusi Jėzaus
Širdies mėnesiu. Jėzus buvo ir
yra gailestingas žmonėms. Jis
mirė už žmones, kad juos iš
ganytų. Tačiau ne visi žmonės
priėmė tą Dievo malonę. Tą pa
rodo jau aprašyti įvykiai. Daž:
nai žmonės nemato savo nusi
kaltimų ir kaltina Dievą, kad
Jis jiems negeras. Šiandien
visame pasaulyje ir mūsų Tėvy
nėje vyksta sunkūs nusikalti
mai ir Dievo bei tikinčiųjų nie
kinimas. Dievas žmonėms sukū
rė gražią gamtą, blogi žmonės
nori ją s u n a i k i n t i . Taip
elgdamiesi daro didelę klaidą,
nes jie patys save susinaikinę.
Todėl verta pakelti aukštyn
akis ir prisiminti tą Gailestin
gąją širdį. Jeigu mes Jį prisi
minsime, Jis ir mus prisimins.
Tegul daugiau nebesikartoja
liūdnieji birželiniai įvykiai!
Redaktorius
Į V A I R Ū S ĮVYKIAI
Man buvo ypatingas įvykis,
kai aš parašiau pirmąjį žodį.
Pats netikėjau, kai pastačiau iš
kaladėlių lėktuvą. Šiandien
man yra ypatinga diena, nes aš
keliausiu į dėdės Juzės naujus
namus. Aš labai norėjau gauti
„magic set". Man labai patiko
s u tėte plaukti burlaiviu.
V y t a s Bradūnas
Man patinka žuvauti, nes yra
labai ramu. Galima sugauti di
delę arba mažą žuvį. Galima an
čių pamatyti. Man patiko su
gauti didele žuvį. Mano tėtukas
sugavo mažą žuvytę, kurią mes
suvalgėme. Mes sugavome daug
„saulės žuvų" (sunfish) ir jas
suvalgėme. Pavalgyti ėjome į
Roy Rogers restoraną.
J o n a s Vaitkus

Tai bent laimikis, kuriuo didžiuojasi žvejys Gintas.

LITUANISTINĖ MOKYKLA

KANKLES

(Pabaiga)
Mano vienuoliktieji metai
Maironio lituanistinėje mokyk
loje skyrės nuo Jankutės laikų.
Mūsų mokykla tris kartus pa
keitė vietas. Kai aš pradėjau
lankyti vaikų darželį, mokykla
buvo Lemont H.S. Aš ten prisi
menu vienerius metus. Kitais
metais mes persikėlėme į Bromberek pastatą. Ta mokykla ne
didelė, bet daug atvirų klasių.
Buvo viena didelė klasė su plo
nomis, permatomomis sienomis.
Mes gerai galėjome matyti, kas
darėsi kitose klasėse. Vieną
kartą prisimenu, kad kažkas
metė pieštuką į lubas ir jis ten
įstrigo. Metė kitą ir tas įstrigo.
Jų atsirado daugiau ir niekas jų
negalėjo nuimti. Pagaliau metė
visą pieštukų dėžę, tada visi
nukrito.
Man jau esant penktajame
skyriuje, iš ten išėjome ir persi
kėlėme į Andreas patalpas, da
bar vadinamas Pasaulio lietu
vių centru. Mūsų klasė buvo
maža, degė viena lemputė. Lan
gas buvo toje pusėje, kur stovė
jo mokytoja. Kai žiūrėdavome į
mokytoją, būdavo per šviesu,
mokytoja atrodydavo visa tam
si, negalėdavome atskirti nosies
nuo akių.
Lankant šeštą skyrių, buvome
patogioje klasėje, apsiėjome be
nuotykių. Septintą skyrių pra
dėjome sename, mažame kam
baryje, toli nuo raštinės. Vieną
dieną atėjęs į mokyklą atidariau
savo klasės duris ir nustebau.
Prie klasės durų buvo raudonas
kilimėlis, o klasėje stovi sena
moteris su auksiniais dantimis
ir pjausto morką dideliu peiliu.
Ji man pasakė, kad čia yra jos
kambarys. Vėliau sužinojau,
kad mus vėl perkėlė į naują
klasę. Aš greitai ten nubėgau.
Aštuntasis skyrius buvo pasku
tinis su mano „pilna" klase.
Devintajame skyriuje liko tik
5 mokiniai iš vienuolikos. Tie
metai buvo smagūs, bet greitai
pasibaigė. Prasidėjo paskuti
niai. Dabar tik 3 ar 4 mokiniai
atvažiuoja, kartais susijungiam
su gimnazijos pirmąja klase.
Žvelgdamas praeitin matau,
kad mano kelionė nėra tokia
skirtinga nuo kitų. Nėra skir
tinga nuo Nyolės, Jono ar Mari
jos. Nors liūdna, žinau, kad man
jau laikas eiti tolyn. Laikas
kitai, jaunesnei klasei. Laikas
jiems sužinoti tai, ką aš ir kitos
klasės prieš mane sužinojo: kad
Lietuva laisva ir kad šeštadie
ninėje mokykloje yra smagu.
Vytas Ringus,
Lemonto Maironio lit. m-los
10 klasės mokinys.

(Legenda)

Abu Balti morės Karaliaus
— Kada vilkas aviną labiau
Mindaugo lit. m-los mokiniai. siai vertina?
(„Mūsų žinios")
— Kai jis atsiduria jo pilve.

(Tęsinys)
Vytautas ir Jogaila dalijo
baltą drobę marškiniams, prie
upių ir versmių patys šlakstė
(taškė) vandeniu ir krikštijo
žmones. Krikštijosi Vilnius,
krikštijosi visas kraštas ir
užgesino aukurus, šventus ąžuo
lynus paliko vėjams.
Tik vienas vaidila išdidus ne
nusilenkė vandeniui. Atėjęs
pilin, sėdosi į dainiaus kėdę ir
skambino.
— Tu pagonis, — tarė jam
Vytautas. — Mano dvare jau
visi krikščionys.
— Aš toks, kaip ir tie, kurie
buvo prieš mane ir skambino
šiomis kanklėmis. Kitoks
negaliu būti.
— Šį vakarą atvyksta kryžiuo
čių pasiuntiniai. Visi šį vakarą
bus krikščionys. Ar tu galėsi
skambinti?
— Galėsiu!
Kai svečiai susirinkę puotavo
ir gyrė valdovą, kad jis ir jo
tauta priėmė krikštą, pro di
džiąsias duris įžengė vaidila.
Atsisėdęs dainiaus kėdėje, jis
tuoj palietė kankles. Pirštai vis
bėgo, tik šokinėjo stygomis, pri
keldami keistus negirdėtus bal
sus.
Pasigirdo giesmė. Ji plaukė
didžiojoje menėje, blaškydama
žvakių šviesas, siautulingai
(audringai, šėlstančiai) kildama
ir stiprėdama, kol vėl pamažėl
nurimdavo, giliai raudodama.
Visi klausėsi nutilę. Ir daug
dalykų suprato, ko nebuvo jo
kiuose metraščiuose surašyta.
Svetimieji regėjo (matė) tautą,
kuri siūbuoja lyg marios ir nėra
jėgos jai sulaikyti. Savieji matė
praeitį ir ateities žygius.
Paulius Jurkus

Šiandien lietaus lašai vis
krenta Ir krenta. Pertraukos
metu negalėjome dėl lietaus
išeiti laukan. Po pamokų no
rėčiau su drauge eiti į parką
ratukais pasivažinėti, bet jei
visą laiką lis, negalėsime to
daryti.
Lyjant, dažniausiai būnu
namuose, žiūriu televiziją,
piešiu ar ką nors daugiau
veikiu. Kartais pasikviečiu pas
save draugę, mes kartu sprendžiam galvosūkius, ar žaidžia
me įvairius žaidimus. Kartais
man yra liūdna kai lyja, ką nors
suplanuoju įdomaus atlikti ir
negaliu. Bet kartais smagu yra
pabūti ir namuose.
Šiandien mokykloje mes ra
šėme du rašomuosius: matema
tikos ir istorijos — geografijos.
Po to buvo kitos kasdieninės
pamokos. Dabar aš vis dar gal
voju apie lietų.
Adelė Ročytė
*
Marąuette Parko lit.
m-los 7 sk. mokinė.
KAI SAULĖ SU MĖNULIU
SUSIPYKO
Vieną kartą Saulė ir Mėnulis
buvo geri draugai. Saulė buvo
labai graži, auksiniais plaukais
ir nuolat šypsodavosi. Mėnulis
irgi buvo gražus, stiprus. Abu su
Saule draugavo ir visur ėjo kar
tu.
Taip gražiai sugyveno tol, kol
Mėnulis pradėjo šypsotis Auš
rinei. Saulė pamačiusi, supyko
ant Mėnulio ir prašė, kad
daugiau pas ją neateitų, nes jo
nebenori matyti.
Dabar Saulė ir Mėnulis vaikš
čioja atskirai. Kai Saulė šviečia,
nematyti Mėnulio. Mėnuliui
šviečiant, nematyti Saulės.
Aušra Venckutė
Los Angeles Šv. Kazimiero
lit. m-los mokinė
(„Vardan tos Lietuvos")
fftįĖ
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Piešė R e n a t a Augaitytė
„Žiburėlio" mokykla

SPĖKITE
1. Plieno plūgas aria švie
siame bare (lauke) tamsias va
gas klodamas.

(Bus daugiau)
2. Aplinkui medis, vidury
dažis (dažai).
PAVARDŽIŲ
ATLIETUVINIMAS
Nepriklausomoje Lietuvoje
3. Niekur nėjau, nevažiavau,
(1918) daug lietuvių turėjo ne bet už marių buvau.
lietuviškas pavardes. Vieni
lenkiškas galūnes, kiti nelietu
viškus priešdėlius ar priesagas.
Lietuvos valdžia ragino žmones,
4. „Kur teki, krive?" - „Kas
kad sulietuvintų savo pavardes. tau rūpi, skuste" (Krivė-kreiKartą Kauno Vytauto Didžio vas, o skuste — nuskustas, nu
jo universitete susitiko du pro pjautas).
fesoriai Levas Karsavinas ir
Augustinas Voldemaras. Jie
pradėjo kalbėti apie pavardžių
atlietuvinimą. Pirmas kreipėsi
5. Eina jautis baubdamas,
į Voldemarą Karsavinas saky dangų ragais rėždamas.
damas: „Numesk tą nelietu
višką savo pavardės ,Volde'
Praėjusios savaitės
pradžią ir turėsi lietuvišką
atsakymai
pavardę .Maras' ".
Voldemaras atsikirto: „O tu
1. Rašalas. 2. Šratas. 3. Ter
numesk tą savąjį ,Kars' ir turėsi mometras. 4. Užšalusi upė (ap
lietuvišką pavardę .Avinas' ". dengta ledu). 5. Rasa.

