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Žinios iš Lietuvos Elta

Lietuva išsiuntė 
protesto notą Rusijai

Garbės Doktoratai 
Brazdžioniui ir 

Zinkevičiui
Vilnius, birželio 30 d. (Elta) — 

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad birželio 
30 d. išsiuntė Rusijos Federaci
jos ambasadai Lietuvoje notą, 
kurioje pareikštas protestas dėl 
vienašališkų Rusijos veiksmų, 
nuo 1994 m. liepos 1 d. nusta
tant Kaliningrado skrydžių in
formacijos rajoną.

Notoje atkreipiamas dėmesys, 
kad tokie Rusijos Federacijos 
veiksmai prieštarauja tarptau
tinei praktikai. Skrydžių infor
macijos rajonai gali būti nusta
tomi tik susitarus visoms suin
teresuotoms šalims ir suderinus 
su Tarptautinės Civilinės Avia
cijos organizacijos taryba. Užsie
nio reikalų ministerijos nuomo
ne, Kaliningrado skrydžių infor
macijos rajono nustatymui būti
nos derybos tarp Lietuvos Res
publikos ir Rusijos Federacijos 
suinteresuotų žinybų.

TVF neatsiima pareiškimo 
dėl santaupų indeksavimo

Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) direktorius Michel 
Camdessus atsakė į Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus birželio 16 d. laišką, 
kuriame buvo pareikštas susi
rūpinimas dėl TVF atstovo Lie
tuvoje Peter Cornelius pažiūros 
į Tėvynės Sąjungos referendu
mui siūlomą įstatymo projektą, 
numatantį prarastų gyventojų 
santaupų indeksavimą. Laiške 
Camdessus rašo, kad ,,P. Cor
nelius išreiškia Fondo darbuo
tojų ir vadovybės nuomonę ofi
cialiais verslo ir pareiškimų 
spaudai klausimais ir nuolat 
palaiko glaudžius santykius su 
mumis”.

Kinuos užsienio reikalų 
ministras lankosi Lietuvoje

Šiandien pavakary į Lietuvą 
atvyko Kinijos Liaudies Res
publikos Valstybės Tarybos 
prenyero pavaduotojas, užsienio 
reikalų ministras Cen Cičen.

Kinijos Liaudies Respublika 
Lietuvą pripažino 1991 m. rug
sėjo 7 dieną. 1992 m. balandžio 
mėnesį Kinija įkūrė atstovybę 
Vilniuje. Su Kinija Lietuvą sieja 
prekybinis bendradarbiavimas: 
šių metų pirmąjį pusmetį, Pre

Dėl stabilumo reikia 
išspręsti sienų problemą

Vilnius, birželio 21d. (LR) — 
Lietuvos Seimo rūmuose birže
lio 20 d. Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto nariai 
susitiko su Švedijos parlamen
to — Rigstag — gynybos komi
teto vicepirmininku Sture Eric
son. „Esame jūsų šalyje, 
kadangi norime, kad padėtis 
kaimyninėse valstybėse būtų 
stabilesnė, o jūs — labiau 
pasitikintys”, jis sakė.

Anot „Lietuvos ryte” šį susi
tikimą aprašiusios Ramunės Sa
kalauskaitės, jo nuomone, dėl 
stabilumo reikia išspręsti sienų 
problemą — estams susitarti su 
Rusija, o lietuviams — su Bal
tarusija. „Kai jūs išspręsite 
Adutiškio geležinkelio priklau
somybės problemą ir pasirašy
site sutartį, ir mes Švedijoje 

asijusime saugiau”, kalbėjo 
vedijos parlamento Gynybos

kybos ministerijos duomenimis, 
tarpusavio prekybos apimtis 
siekė 8 milijonus dolerių.

Liepos 1 d. Cen Cičen susitiks 
su Lietuvos mihistru pirminin
ku Adolfu Šleževičiumi, užsienio 
reikalų ministru Povilu Gyliu, 
prezidentu Algirdu Brazausku, 
Seimo pirmininku Česlovu 
Juršėnu. Su svečiu iš Kinijos 
turėtų būti aptartos politinės 
paramos, prekybinio-ekonomi- 
nio bendradarbiavimo stipri
nimo galimybės.

Konservatoriai siūlo kaip 
išvengti katastrofos

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) valdyba priėmė 
kreipimąsi į Respublikos prezi
dentą ir vyriausybę, kuriame 
pasiūlė neatidėliotinų veiksmų 
planą, siekiant išvengti katas
trofinių padarinių šalies ūkyje. 
„Dar ne vėlu išvengti katastro
fos ūkyje ir pavojingo valstybei 
socialinio sprogimo”, pareiš
kiama šiame beveik dešimties 
puslapių dokumente.

Katastrofinius socialinius pa
darinius konservatoriai numato 
artimiausią rudenį ir žiemą, nes 
dabartinė ekonominė krizė, 
sakoma kreipimęsi, jau perauga 
į ūkio paralyžių. Pateikiama 
apie 40 konkrečių pasiūlymų. 
Kreipimąsi spaudos konferenci
joje žurnalistams pristatė Tė
vynės Sąjungos valdybos pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius.

Sekmadienį bus paminėta 
Valstybės diena

Sekmadienį Medininkuose, 
prie paminklinio akmens kara
liui Mindaugui, vyks iškilmės, 
skirtos vienintelio Lietuvos 
karūnuoto valdovo vainikavimo 
741 metinėms. Šventėje gros 
Lietuvos kariuomenės garbės 
sargybos orkestras, koncertuos 
Buivydiškių etnografinis an
samblis, bus sakomos iškilmin
gos kalbos valstybės ir išmin
tingos Mindaugo politikos gar
bei, renkama gražiausia tauti
niais rūbais pasipuošusi mer
gina. 12 valandą bus uždegta 
šventinė liepsna, giedamas him
nas. Šventėje žada dalyvauti ir 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

komiteto vicepirmininkas.
Dideles diskusijas sukėlė 

švedų klausimas apie pacifistų 
judėjimus Lietuvoje. Seimo 
narys Saulius Pečeliūnas teigė, 
kad tokių buvę, tačiau po sau
sio įvykių ir pučo, jo žodžiais 
tariant, paaiškėjo, kad judėji
mai siekia reklamos, todėl 
žmonės jais nusivylė. Minėtoms 
mintims nepritaręs Nikolajus 
Medvedevas pasakė: „Kiekvie
nas lietuvis viduje yra pacifis
tas, todėl pacifistinis judėjimas 
mums nėra reikalingas”.

Atsakydamas į švedams rūpi
mą Baltijos valstybių bendra
darbiavimo klausimą, Seimo 
Nacionalinio saugumo komiteto 
pirmininkas Vytautas Petkevi
čius minėjo, jog dabar svar
biausia problema — taikos 
palaikymo bataliono kūrimas. 
Vyksta derybos dėl sienų ap-

Birželio 17 d. Vytauto Didžiojo universitetas Kaune garbės daktarų laipsniais apdovanojo poetą 
Bernardą Brazdžionj ir lituanistikos profesorių Zigmą Zinkevičių. Nuotraukoje — universiteto 
prorektorius prof. Povilas Zakarevičius, prof. Zigmas Zinkevičius, rektorius prof. Bronius Vaškelis, 
poetas Bernardas Brazdžionis, prof. Lapė (stovi) ir prorektorius Vytautas Kaminskas.

Prekybos deficitas
gresia Lietuvos

ekonomikai
Vilnius, birželio 27 d. (Elta) 

—- Lietuvos užsienio prekybos 
balansas buvo neigiamas per 
tris praėjusių metų ketvirčius ir 
tik paskutiniajame eksportas 
šiek tiek viršijo importą. O šie
met per tris mėnesius deficitas 
sudarė net 902 milijonus litų.

Jeigu tokia tendencija išsi
laikys iki metų pabaigos, pa
brėžė antradienį spaudos kon
ferencijoje Seimo Biudžeto ir 
finansų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Audrius Rudys, 
susidarys vieno bilijono dole
rių deficitas. Todėl, jo nuomo
ne, mažai tikėtina, kad pasi
seks išlaikyti stabilų lito kursą. 
Padėtį apsunkintų ir tai, kad 
pradėtų mažėti užsienio valiutų 
rezervas Lietuvos Banke.

Audrius Rudys sakė tikįs, jog 
vyriausybė nenorinti nuvertin
ti lito, tačiau ekonominė padėtis 
verčia manyti, kad to išvengti 
nepavyks.

Kaip galimas atoveiksmio 
priemones, A. Rudys nurodė 
būtinybę apriboti privatizavimą 
už investicinius čekius, keičiant 
ją privatizavimu už pinigus. Už 
tai gautas lėšas, jo nuomone, 
reikėtų skirti ne vartojimui, o 
investicijoms į infrastruktū- 
rines šakas bei kreditinių iš
teklių didinimui kartu maži
nant palūkanų normą. Reikia, 
sakė jis, visokeriopai skatinti 
eksportą ir riboti prestižinį 
importą.

saugos ir bendros oro erdvės 
kontrolės. Prie sunkumų, truk
dančių Baltijos valstybėms 
bendradarbiauti, Petkevičius 
priskyrė mažų šalių ambicijas 
vadovauti. Su estais, anot 
komiteto vadovo, dirbti leng
viau, su latviais — sunku.

Perėjus prie saugumo proble
matikos aptarimo, Petkevičius 
pabrėžė, kad, jo nuomone, 
nestabilumą Europoje — per
dalijant teritorijas — užprog
ramavo Stalinas Potsdamo kon
ferencijos metu. Šiai minčiai 
linksėdami galvomis pritarė 
Švedijos parlamentarai.

Tą pačią dieną Švedijos gy
nybos komiteto nariai susitiko 
su Seimo pirmininku Česlovu 
Juršėnu, lankėsi karinių pajėgų 
štabe, o po pietų „Bočių” 
restorane, išvyko į Rygą. Bir
želio 22 d. vizitas Baltijos 
valstybėse baigsis Taline.

Prašo paskelbti 
Lietuvos ir Rusijos 
susitarimo tekstą

Vilnius, birželio 16 d. — 
Tarptautinės rašytojų organiza
cijos PEN Lietuvių centro 
valdyba paskelbė atvirą laišką 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui, kuriame prašo, kad jis pa
skelbtų Lietuvos ir Rusijos 
deklaracijos tekstą, kurį 1993 
rugsėjo 6 d. Lietuvos ir Rusijos 
ambasadoriai prie Jungtinių 
Tautų Anicetas Simutis ir Julij 
Voroncov įteikė JT generali
niam sekretoriui Boutros Bout
ros-Ghali, priminę, kad ši dek
laracija Jungtinėse Tautose įre
gistruota kaip oficialus doku
mentas.

Pareiškime jie padėkojo prezi
dentui už jo ir buvusių vyriau
sybių „pastangas, kurių dėka iš 
Lietuvos buvo išvesta okupaci
nė Rusijos kariuomenė iki 1993 
m. rugpjūčio 31 dienos”. Bet jie 
taip pat prisimena „Rusijos 
spaudimą Lietuvai pasirašyti 
atskirą tarpvalstybinį susita
rimą dėl kariuomenės išvedimo. 
Spaudimas buvo neteisėtas, 
prieštaravo pačios Rusijos tarp
tautiniams įsipareigojimams”, 
jie rašo.

Pagerės telefono ir fakso 
ryšiai

Vilnius, birželio 14 d. (LR) — 
Valstybinėje įmonėje Lietuvos 
Telekomas birželio 13 d. įvyko 
seminaras, skirtas telekomuni
kacijų kokybės gerinimui. Įmo
nės marketingo direktorius 
Algirdas Leipus informavo, kad 
jau kitų metų pradžioje Vilniuje 
pradės veikti 10,000 abonentų 
„Siemens” telefonų stotis. 
Kiek vėliau tokia pat stotis bus 
įrengta Klaipėdoje.

Taip pat ketinama statyti 
naują tarptautinę skaitmeninę 
stotį.

Anot A. Leipaus, įrengus šias 
stotis, telefoninių ryšių kokybė 
turi pagerėti. Pagerės ir faksi
milinio ryšio kokybė. Tačiau 
išaugs ir kainos, kuriomis jau 
dabar Lietuva lenkia daugelį 
Europos valstybių. Pavyzdžiui, 
vieno telefono numerio įren
gimas kainuos apie 1,000 do
lerių.

Kiek kainuos abonentinis mo
kestis, dar neaišku. Pasaulyje 
taikomos dvi metodikos. Arba 
brangiai kainuoja telefono įren
gimas ir pigiai abonentinis mo-

Tame kontekste Lietuvių 
PEN centro valdyba atvirame 
laiške prezidentui primena ka
riuomenės išvedimo išvakarėse, 
1993 m. rugpjūčio 30 d. prezi
dento Brazausko paminėtą „de
klaraciją”, kai jis, kreipdamasis 
į tautą per radiją ir televiziją, 
pranešė „Lietuvos žmonėms, 
kad susitarimą dėl kariuomenės 
išvedimo (kurį Landsbergis ir 
Jelcinas pasirašė Maskvoje 
1992 m. rugsėjo 8 d. — Red.) ats
tos abiejų valstybių Deklaraci
ja, kurios tekstą Jūs ir Rusijos 
Federacijos prezidentas B. Jel
cinas suderinote telefonu”, bet 
kad, „abiems pusėms susita
rus”, dokumentas, nors tikras, 
nėra pasirašytas.

Todėl Lietuvių PEN centro 
valdyba, matydama, kad pla
čioji Lietuvos visuomenė „iki 
šiol įvairiai ir labai prieš
taringai (tą dokumentą) inter
pretuoja”, prašo, kad Lietuvos 
prezidentas pasirūpintų jo teks
tą paskelbti Lietuvos laikraš
čiuose, „kad su šiuo labai svar
biu dokumentu galėtų susipa
žinti visi Lietuvos žmonės”.

kestis, arba atvirkščiai. Kokiu 
keliu nueis Lietuva, dar neaiš
ku.

Lietuvos Telekomas, numa
tydamas savo veiklos strategiją, 
ketina pasinaudoti konsulta
cinės firmos Balvil — Airijos 
konsultacinės kompanijos ODC 
atstovės Lietuvoje — rekomen
dacijomis. Ši firma pirmą kartą 
Lietuvoje rengs tyrimus tele
komunikacijų kokybei šaltyje 
įvertinti. Firma ketina išpla
tinti 5,000 anketų, kuriose 
Lietuvos Telekomo klientai bus 
prašomi įvertinti ryšių kokybę. 
Tyrimų rezultatai bus baigti 
analizuoti rugpjūčio mėnesį.

Lietuvos Telekomo direkto
rius pranešė, kad šiuo metu 
šalyje yra apie 200,000 norinčių 
įsirengti telefoną. Praėjusiais 
metais buvo įvesta apie 30,000 
numerių. Šiais metais ketinama 
įrengti maždaug tiek pat, tačiau 
telefono įrengimo galimybės 
labai ribotos, todėl dauguma 
gyventojų net nerašo pareiški
mų telefonui įrengti. Dabar 
telefono įrengimas gyventojams

Vilnius, birželio 18 d. (LR) — 
Iškilmingame Vytauto Didžiojo 
universiteto Senato posėdyje 
birželio 17 d. buvo įteikti diplo
mai jau antrosios laidos baka
laurams įr suteikti Vytauto Di
džiojo universiteto garbės 
daktarų vardai poetui Bernar
dui Brazdžioniui ir lituanistikos 
profesoriui Zigmui Zinkevičiui. 
Tylos minute pagerbtas dviejų 
šais mokslo metais mirusių 
universiteto garbės daktarų 
Marijos Gimbutienės ir Stasio 
Lozoraičio šviesus atminimas, 
rašo „Lietuvos ryto” kores
pondentė Vida Savičiūnaitė.

Iškilmės prasidėjo Bernardo 
Brazdžionio vainikavimu lite
ratūros garbės daktaro vardu ir 
regalijomis. Apie šio poeto 
kūrybos, asmenybės brangumą 
Lietuvai kalbėjo profesorius 
Vytautas Kubilius, priminęs ne 
tik rožėmis ir erškėčiais klotą 
poeto kūrybinį kelią, bet ir 
nepaprastai svarbią jo įtaką 
Lietuvos valstybingumo ir dva
sinio mentaliteto išsaugojimui. 
Šiandieniniam studentui gal 
net romantiškai nuskambėjo 
faktas, kad pokario metais, kai 
Brazdžionio knygos jau buvo 
išimtos iš visų bibliotekų, ne 
vienas jaunas žmogus, stu
dentas gavo dešimt metų la
gerio vien už tai, kad jo 
namuose buvo rasta poeto 
knyga „Per pasaulį keliauja 
žmogus”.

Savo žodyje šio universiteto

Konservatoriai
kreipiasi i

Konstitucinį Teismą
Vilnius, birželio 23 d. (LA) — 

Lietuvos Seimo konservatorių 
frakcija birželio 21 d. parengė 
prašymą Konstituciniam Teis
mui ištirti, ar Seime priimtas ir 
prezidento birželio 20 d. pasi
rašytas įstatymas „Dėl Lietuvos 
Respublikos referendumo įsta
tymo pakeitimo ir papildymo” 
atitinka Lietuvos Respublikos 
Konstituciją.

Kaip praneša „Lietuvos ai
das”, konservatorių manymu, 
šis įstatymas prieštarauja net 
keletui Konstitucijos straipsnių. 
Esminiu tiek Lietuvos Respubli
kos Konstitucijos, tiek piliečių 
teisių pažeidimu laikomas pir
masis pakeisto Referendumo 
įstatymo straipsnis. Juo Seimo 
dauguma bando atimti iš piliečių 
teisę priiminėti įstatymus, labai 
neaiškiai apibrėžta ekspertų 
komisija, kuriai šiuo įstatymu 
suteikta teisė atlikti ekonominę 
ekspertizę, iškeliama aukščiau 
už tautos valią. Be to, straips
niuose, reglamentuojančiuose 
pasirašinėjimo dėl referendumų 
procedūrą, Seimas pažeidžia 
negalios ištiktų žmonių pi
lietines teises, reikalaudamas, 
kad pats pilietis savo ranka 
įrašytų visus reikalaujamus 
duomenis. Apskųsti ir keli kiti 
šio įstatymo straipsniai.

Šiam prašymui pradėti rinkti 
Seimo narių parašai. Pagal 
Konstitucinio Teismo įstatymą, 
tokį prašymą turi pasirašyti 
vienas penktadalis Seimo narių.

kainuoja 1,400 litų.
Algirdas Leipus informavo,

kad jau kitais metais didžiuo
siuose Lietuvos miestuose 
turėtų pradėti veikti vietinių 
pokalbių apskaita.

absolventas, o dabar ir garbės 
daktaras Bernardas Brazdžionis 
pasidalijo tuo „neišnykusių 
vaizdų potvyniu”, kuris iš stu
dijų šiame universitete metų 
plūsta į poeto atmintį. „Didžioji 
profesūra, kai kurie mano 
moksladraugiai, dabartiniam 
jaunimui skamba kaip mitolo
ginės būtybės”, sakė poetas, „o 
aš juos girdžiu, matau ir dar 
tebeliečiu visais penkiais pirš
tais”.

Brazdžionis, kalbėdamas apie 
šiandieninę Lietuvą, jos žmonių 
būsenų ir savivokos skirtumus, 
išreiškė M.K. Čiurlionio „Pro
cesijos” alegorijomis. Baigda
mas savo žodį Bernardas Braz
džionis pasakė: „Teklesti Lie
tuvoje sujungtų protų ir sunertų 
rankų laimėjimai — visų mūsų 
džiaugsmui”.

Sausakimša Vytauto Didžiojo 
universiteto iškilmių salė ne 
mažesnėmis ovacijomis sutiko ir 
lituanistikos profesorių Zigmą 
Zinkevičių, pakilusį į sceną 
priimti šio universiteto kal
botyros garbės daktaro vardo ir 
regalijų.

Apie Zigmo Zinkevičiaus 
mokslinę ir pedagoginę veiklą 
kalbėjo profesorius A. Vanagas, 
pavadinęs savo kolegą didžiųjų 
Lietuvos kalbininkų darbo tę
sėju, kurio darbai ir vardas pap
litęs visame indoeuropietiška
me pasaulyje. Daugybė origina
lių, didžiulę mokslinę vertę 
turinčių Zinkevičiaus veikalų 
baltistikos, lituanistikos, 
dialektologijos srityse yra 
neįkainojamas Lietuvos mokslo 
ir kultūros lobis.

Tokios „Lietuvių kalbos istori
jos”, kokią yra parašęs Z. Zinke
vičius (penki tomai jau išleisti, 
šeštojo skaitoma korektūra), 
pasak kalbėjusio profesoriaus, 
neturi ne tik mūsų kaimyninės 
šalys, bet ir didžiosios pasaulio 
valstybės. Naujasis Vytauto 
Didžiojo universiteto garbės 
daktaras yra Lietuvos, Švedijos, 
Norvegijos mokslų akademijų 
narys, beveik penkiasdešimt sa
vo gyvenimo metų atidavęs 
mokslinei ir pedagoginei veik
lai, šiuo metu yra ir VDU 
Senato narys, dėsto šio uni
versiteto bakalaurams bei 
doktorantams.

„Visą gyvenimą dirbau Lietu
vai, o ne partijai, nors ji nuolat 
valė lituanistų gretas”, kalbėjo 
Z. Zinkevičius. „Kaip aš išlikau 
— tai stebuklas. Ne tik išlikome, 
bet sunkiausiu sovietmečio lai
ku sukūrėme baltistikos centrą, 
pripažintą visame pasaulyje”.

Šiuo metu Zigmas Zinkevičius 
tyrinėja ypač retą ir unikalią 
temą — lietuviškų poterių kalbą 
ir mano, kad lietuvių kalbami 
poteriai versti ne iš lenkų kal
bos (kaip buvo galvota), o iš 
vokiečių dar Mindaugo laikais. 
Beje, visai neseniai Zinkevi
čiaus knyga „Rytų Lietuva 
dabar ir praeityje” apdovanota 
„Metų knygos” diplomu.

KALENDORIUS

Liepos 1 d.: Pal. Junipero 
Serra, įsteigęs 21 misiją Kalifor
nijoje tarp 1769 ir 1822 m.; Juli
jus, Regina, Gandrutis, Liepa, 
Tautrimas. Kanadoje švenčia
ma Kanados diena.

Liepos 2 d.: Procesas,
Rūstenis, Napoleonas, Lengve
nis.
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XV PASAULINĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS 

(III)
P. GANVYTAS

LFK „Lituanica” veteranų futbolo komandos kapitonas H. Jenigas priima 
Lietuvos futbolo federacijos vėliavėlę prieš birželio 19 d. Marųuette parko 
aikštėje vykusias rungtynes su Lietuvos futbolo veteranais. Iš k. — 
rungtynėms teisėjavęs LFF gen sekr. R. Mieželis, svečių komandos kapitonas 
R. Birieta, „Lituanica” veteranų komandos kapitonas H. Jenigas.

Nuotr. E. Šulaičio

LIETUVOS FUTBOLO DELEGACIJA 
IŠVYKO NAMO

PO TREČDALIO ŽAIDIMŲ

Baigmės turnyras JAV-se 
užtruks 31 dieną, tačiau 11 jų 
jau priklauso futbolo istorijos 
lapams. Jau sužaistos 28 rung
tynės — dar liko 24 susitikimai 
kol išryškės meisteris. Šiame 
rašinyje suminėti duomenys tai 
iki praėjusio pirmadienio pa
siekti rezultatai. Pirmasis baig
mės ratas pravedamas 6 grupė
se. 24 komandos suskirstytos po 
ketvertuką, ir tos 4 rinktinės 
tarpusavyje sužaidžia po vie- 
nerias rungtynes su kitomis tos 
grupės vienuolikėmis. Tokiu 
būdu kiekvienoje grupėje sužai
džiamos 6 rungtynės. Pirmas 2 
vietas laimėjusios rinktinės 
automatiškai kvalifikuojasi an
tram baigmės ratui, o kadangi 
jame yra 16 „vietų”, tai dar 4 
vienuolikės pagal pasiektus lai
mėjimus patenka į baigmę, gi li
kusios 8 rinktinės vyksta namo.

KAM SEKASI?

Iki šiol sėkmingiausiai 
pasirodę brazilai laimėjo pir
muosius 2 savo susitikimus, 
priešininko vartininką įveik
dami 5 kartus, bet neįsileidę nei 
vieno įvarčio. Argentiniečiai, po 
2 rungtynių, kurias jie irgi 
laimėjo, įmušė net 6 įvarčius, 
tačiau vieną kartą ir jų varti
ninkas buvo įveiktas. Tos dvi 
rinktinės iš Pietų Amerikos kol 
kas žiūrovams padarė geriausią 
įspūdį, nes „neužmiršo” pa
siekti įvarčių. O netolimoje 
praeityje futbolo pirmenybių 
baigmės turnyrai pasižymėjo 
įvarčių šykštumu. Pvz. per 1990 
metais Italijoje pravestas žai
dynes įvarčių vidurkis per rung
tynes buvo nukritęs iki 2.21. 
Per varžybas šiame krašte tas 
vidurkis pakilo iki 2.64 — maža, 
tačiau labai vertinga pažanga, 
nes tipingas žiūrovas visgi tikisi 
pamatyti bent keletą įvarčių, o 
amerikiečiai kritikuoja, kad 
jokio įdomumo stebėti futbolo 
rungtynes, kuriose beveik jokių 
rezultatų nepasiekiama. Štai, 
pavyzdžiui, grupės E varžybose 
po 4 rungtynių teįmušti 6 įvar
čiai, o čia rungiasi tikrai garsios 
rinktinės iš Airijos, Italijos, 
Meksikos ir Norvegijos, ne 
vieno eksperto nuomone turin
čios vilčių į nugalėtojo titulą.

Grupės A ir C jau užbaigė 
savo žaidimus. Vokiečiai, pasi
žymėję žaidimo ekonomija, tapo 
C grupės nugalėtojais, sužaidę 
lygiąsias su antrą vietą išsi
kovojusiais ispanais (1:1), bei 
įveikę korėjiečius 3:2, nors an
trame puslaikyje, Dalias Cotton 
Bowl stadione temperatūrai 
pakilus iki 120 laipsnių F., vos 
išgelbėjo savo laimėjimą. Už
teko 5 įvarčių, kad taptų grupės 
pirmąja rinktine. Rumunija, 
sekmadienį įveikusi JAV-bių 
rinktinę 1:0, laimėjo grupės A 
varžybas; kartu kvalifikavosi 
tolimesnėms žaidynėms 2-os 
vietos laimėtojai šveicarai. Gi 
amerikiečiai turės palaukti iki 
savaitės galo, idant patirti ar jie 
ir toliau varžysis bei prieš ką. 
Be šių komandų tolimesnėms 
varžyboms jau kvalifikavosi

argentiniečiai, belgai bei 
brazilai. Gi namo grįžti likimas 
lėmė Bolivijos rinktinei ir — 
tikriausiai — Pietų Korėjos 
žaidėjams; jų rinktinė jau 4-tą 
kartą dalyvauja baigmės varžy
bose, sužaidę berods 11 rungty
nių, bet kol kas dar neišsikovojo 
nei vieno laimėjimo. Tik 3 ly
giosios — tai jų ligšiolinis ba
lansas.

Iš kitos pusės, mažiausiai pešė 
Kolumbijos rinktinė, net gar
saus Peles endorsuota, kaip 
viena iš geriausių komandų, tu
rinčių vilčių į meisterio titulą, 
pralaimėjo prieš amerikiečius ir 
rumunus, ir įveikė tik šveica
rus. Gi naujokai graikai iš 
priešininkų jau susilaukė 8 
įvarčių, nors jiems dar nei vieno 
įvarčio nepavyko įmušti. Bul
garai, per 6 baigmės varžybas 
nelaimėję, graikams įkirto 4:0

ŽAIDĖJŲ TARPE

Plačiai pagarsėjęs Diego 
Maradona jau 31 kartą žaidė 
baigmės varžybose, tuo pasivy
damas vokietį Seelerį ir lenką 
Zmudą. Nėra abejonės, kad jis 
per šias varžybas pasieks aukš
tesnį skaičių, ir pasekmių 
lentelėje pirmoje vietoje ras 
savo pavardę. Jo ligšiolinis žai
dimas argentiniečių rinktinėje 
tikrai geras ir svarus. Tiek bėdų 
turėjęs paskutiniu metu, šis gar
sus futbolistas susikaupęs kovo
ja už savo rinktinės laimėjimus, 
lyg norėdamas atsirevanšuoti 
už 1990 baigmėje pralaimėjimą 
vokiečiams 0:1.

Roberto Baggio, neseniai 
Paryžiuje vainikuotas geriausiu 
pasaulio žaidėju, dar nėra paro
dęs savo sugebėjimų. I kasą 
savo plaukus supynęs, šis gar
sus žaidėjas prieš kurį laiką 
perėjo į budistų tikėjimą, tapo 
labai pamaldžiu, privačiu asme
niu, dar neišsijudino nei uždegė 
savo krašto rinktinės entuziaz
mu ir tikru kovingumu. Vokie
čių Juergen Klinsmann laikyti
nas iki šiol produktyviausiu 
žaidėju varžybose. Kiekvienose 
rungtynėse jis įmušė bent po 
vieną įvartį (prieš korėjiečius 2) 
ir nuolat priešininkai baimingai 
stebi jo pasireiškimus. Sis 
greitasis veteranas Vokietijos 
rinktinėje vaidina vieną 
svarbiausių vaidmenų šiose 
žaidynėse. Bendrai gi, FIFA 
nesistengia žaidėjų pristatyti, 
jiems suteikti forumą, idant jie 
plačiau pagarsėtų, būtų atpa
žinti žiūrovų tarpe. Garsus New 
York Times komentatorius G. 
Vecsey neseniai pasiskundė 
šiuo klausimu savo skaityto
jams. Tačiau bendras susido
mėjimas žaidynėmis stiprus, 
nors jokiu būdu ne visuotinas. 
Tačiau jei prieš 4 metus įtalpo
je buvo parduota 2.61 mil. bilie
tų į žaidynes, šį kartą jų išpar
duota daugiau negu 3.5 mil. 
Taigi, susidomėjimas futbolu vis 
dar auga.

(Bus daugiau)
Jau žinoma, kad JAV rinkti

nės svąjonė išsipildė — ji pa
teko į II varžybų ratą ir pir
madienį, liepos 4 d., Stanford, 
CA, varžysis su Brazilija.

(Red.)

Lietuvos futbolo 23 asmenų 
delegacija, dvi savaites viešėjusi 
JAV, birželio 28 d. išvyko atgal 
į namus. Delegacijoje — Lie
tuvos futbolo federacijos prez. V. 
Dirmeikis, garbės prezidentas 
(Seimo narys) V. Zimnickas, 
gen. sekretorius P. Mieželis, 
Lietuvos valstybinės futbolo 
rinktinės treneris A. Liu- 
binskas, jo padėjėjas, komandos 
vadovas S. Stankus, kiti futbolo 
darbuotojai — teisėjai, buvę žai
dėjai, žurnalistas Br. Čekanaus
kas, būrelis palydovų - versli
ninkų.

LFF pareigūnai — V. Dirmei
kis, V. Zimnickas, P. Mieželis 
dalyvavo birželio 15-16 d. 
Sheraton viešbutyje, Čikagoje, 
vykusiame FIFA posėdyje, ats
tovaudami Lietuvai — pilnatei
sei FIFA narei. Lietuvos rink
tinė, dalyvaudama atrankinėse 
Pasaulio pirmenybių varžybose, 
savo grupėje užėmė 5 vietą, pra
lenkdama Latviją ir Albaniją. 
Pagal FIFA kvalifikaciją, Lie
tuva pernai, tarp maždaug 140 
valstybių, užėmė 68 vietą.

Svečius Čikagoje nuoširdžiai 
globojo būrelis LFK „Litua
nica” klubo narių. Pirmąjį 
vakarą klubo patalpose jiems 
buvo surengtas priėmimas. 
Svečiai buvo pavaišinti, su jais 
pabendrauta ir parodyti „Li
tuanicos” per 44 gyvavimo 
metus laimėti trofėjai, o jų 
susikaupė daugiau negu 130. 
Praėjusios savaitės „Sporto 
apžvalgoje” jau buvo rašyta apie

svečių ir „Lituanicos” senjorų 
sužaistas draugiškas rungtynes 
Marąuette parko aikštėje, per 
kurias, dėl neįprastos karšto oro 
temperatūros, išlieta daug pra
kaito. Negailestinga saulė 
nelepino jų ir kai karštame 
Soldiers Field stadione reikėjo 
rungtynes stebėti.

Kai kurie grupės nariai lankė 
Čikagos lietuviškas įstaigas, 
dalis buvo ir į „Draugą” užsukę. 
Daug ką Čikagoje pamatė, daug 
išgirdo, apie tai žadėjo papa
sakoti tautiečiams Lietuvoje — 
per spaudą, radijo bangomis ar 
asmeniškai.

(jis kartu su žmona Irena, 
turbūt daugiausiai rūpinasi sve
čiais). Geru žodžiu mini ir kitus 
„Lituanicos” klubo narius — A. 
Kiemaitį, A. Glavinską, L. Ju- 
raitį, jų žmonas ir kitus, kuriuos 
sunku būtų išvardinti. Išvykda
mi jie prašė visiems išreikšti 
padėką.

Paskutinę dieną pakalbintas 
Lietuvos valst. futbolo koman
dos vyr. treneris A. Liubinskas 
papasakojo savo įspūdžius iš 
matytų varžybų. Labiausiai nu
sivylęs Kolumbija, kuriai 
anksčiau pranašavo meisterio 
vardą. Pasigerėjo, kad Europos 
futbolo komandos yra pačių ge
riausiųjų tarpe. Malonia staig
mena, jo nuomone, reikia lai
kyti šeimininkų patekimą į ant
rąjį varžybų ratą. A. Liubinskas 
paminėjo, kad Lietuvai dar to
lokai iki prasiveržimo į pir
mąsias eiles, tačiau viliasi, kad 
Lietuva neužleis jau turimos 
gana garbingos vietos pasau
linėje futbolo kvalifikacijoje. 
Šiemet turėtos dvejos draugiš
kos rungtynės — su Izraeliu 
sužaista 1:1, o Čekijoje nusi
leista 3:5 (nebuvo pagrindinio 
vartininko). Šiemet prasidės 
atrankinės Europos futbolo 
pirmenybių varžybos ir Lietuvai 
reikės sužaisti trejas rungtynes 
— prieš Ukrainą, Slovėniją ir 
Kroatiją. Stipriausia jų yra 
Kroatija, savo eilėse turinti 
daugelį gerų buvusios Jugos
lavijos žaidėjų. Kadangi po
grupyje yra 6 komkndos, Liu
binskas planuoja 4-ją vietą, kas 
lietuvius šiuo metu turėtų pa
tenkinti.Svečiai gražiai atsimena Joni-

Jonas Žukauskas, ilgametis LFK „Lituanica” futbolo žaidėjas, sveikina 
svečius iš Lietuvos jiems birželio 14 d. „Lituanica” klube surengtame 
priėmime. Nuotr. E. Šulaifiio

JACHTA „LAISVĖ” APLINK 
PASAULĮ 1993-1995

Beveik metai praėjo kai jachta 
„Laisvė” paliko Klaipėdą — 
Dangės upę, kur teko dalyvauti, 
pakelti šampano taurę ir kapi
tonui Ignui Miniotui palinkėti 
„Gero vėjo!” kelionėje aplink 
pasaulį.

Minioto žmona Gražina, šiuo 
metu viešinti New Yorke, A. 
Levanui Čikagoje rašo:

„Jachta .Laisvė’ tęsia savo 
žygį. Labai nuoširdžiai lietuvius 
buriuotojus sutiko Australijos 
lietuviai. Perth mieste .Laisvės’ 
įgulą pasveikino LB pirmi
ninkas kun. dr. Savickas, globo
jo vietos lietuviai. Adelaide 
jachta užtruko ilgiau — čia buvo 
taisomas variklis. Jūreivius glo
bojo gražus tautiečių būrys, 
vadovaujamas sporto klubo 
.Vytis’ pirmininkės Irenos 
Petkūnienės, kuri pati drauge 
plaukė iki Melboume. Po 
vaišingo atsisveikinimo 
Melboume, papildžius įgulą 
atskridusiu iš Vilniaus Vit
kausku ir jo sūnum, .Laisvė’ iš
plaukė į paskutinį Australijoje 
viešnagės miestą — Sidney.

Vadovaujant karo laivyno 
komandoriams broliams Dičiū- 
nams, jachtos laukta Sidney.

Šiame kelionės etape .Laisvę’ 
užklupo labai didelė audra. 
Bangos siekė 5 - 7 metrų aukštį. 
Radijo šaukimai dvi dienas 
nepasiekė jachtos. Jei kiek il-

giau nebūtų susisiekę, laivynas 
būtų siuntęs gelbėjimo malūn
sparnius. Tačiau viskas baigėsi 
laimingai. Išlipę į krantą bu
riuotojai pateko į draugiškus 
tautiečių glėbius. Vėliau senie
ji buriuotojai teigė, kad tokių 
bangų nebuvo matę, o jaunieji 
jūrininkai prisipažino, kad 
.truputį’ — daug bijojo, bet 
nesirgo.

Sidney įgulą priėmė Lietuvos 
garbės konsulas Viktoras Šli- 
teris, nuoširdžiai globojo tau
tiečiai. Taip pat čia jachta buvo 
ruošiama tolimesnei kelionei. 
Sidney prie įgulos prisijungė 
Kazimieras Kundrotas iš 
Kauno, kuris plauks iki vaka
rinės JAV pakrantės.

Palikusi svetingą Australiją 
.Laisvė’ išplaukė į Nevv 

Zeeland. Čia pabuvota Wel- 
lington ir Auckland. Nors 
nedaug, bet ir čia gyvenama 
lietuvių, kurie buriuotojams 
parodė gražiausias vietas ir nuo
širdžiai pabendravo su .Laisvės* 
įgula. Gegužės pradžioje .Lais
vė’ pasiekė Fiji, o mėnesio pa
baigoje — Thaiti.

Birželio gale .Laisvė’ pasieks 
JAV — Honolulu, Havvaii, o iš 
ten, maždaug birželio 25 d., 
kelionė į Amerikos žemyną — 
San Francisco.

Radijo ryšį su .Laisve’ nuola
tos laiko Vilius Rapšys Čikagoje

ir jo pasikalbėjimus su kapitonu 
Ignu bus galima perduoti per 
.Margučio’ radijo.

Hawaii .Laisvę’ pasitiks dr. 
Audrius Aglinskas, kur gyvena 
ir jo tėvai — jūrų skautininkai 
dr. Kęstutis ir dr. Juzė Aglins
kai”.

„Laisvė” mielai priimtų kelei
vius ar buriuotojus kelionei iš 
Hawaii į San Francisco ar Los 
Angeles. Dėl sąlygų kreipia
masi į Darių Miniotą, New 
Yorke, tel. 914-469-7595. Dėl 
informacijos Čikagoje — L. Kup- 
cikevičius, tel. 312-737-6403.

Kapitonui Ignui ir „Laisvės” 
įgulai linkime.

Gero vėjo!
jvs L. Kupcikevičius

Ignas Miniotas, jachtos „Laisvė” 
kapitonas.

DRAUGAS
(U8PS-161400)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 

Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589.

Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subscription Rates: $90.00. Foreign countries $100.00
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 prenumerata mokama iš anksto
metams Vi metų 3 mėn.

JAV................................. ............ $90.00 $50.00 $30.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $100.00 $55.00 $35.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .............................. ............. $50.00 $35.00 $25.00
Kanadoje ir kitur . . . . ..(U.S.) $55.00 $35.00 $30.00
Užsakant į Lietuvą —
Oro paštu ................... ............  $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida . ............  $160.00 $85.00
Paprastu paštu ............ ............  $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . ............. $55.00 $35.00

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

LIETUVOS PLAUKIKAI 
TRENIRUOSIS 

FLORIDOJE

Greičiausia Lietuvos plaukikė 
septyniolikmetė Laura Petruty
tė 72 dienas treniruosis Florido
je. Ją į JAV pakvietė treneris 
Jack Nelson, kuris treniruoja ir 
kitą Lietuvos plaukiką Raimun
dą Mažuolį. Abu plaukikai Flo
ridoje ruošis pasaulio plaukimo 
čempionatui. Šiam čempionatui 
ruošiasi dar penki Lietuvos 
plaukikai.

MINI GOLFAS KAUNE

Senokai Vytauto parkas 
regėjo tokią galybę garbingų 
svečių: Kauno miesto vadovai, 
miesto kūno kultūros ir sporto 
atstovai, firmų vadovai ir dar 
daug kauniečių, kurie atėjo pa
žiūrėti naujo, Lietuvoje iki šiol 
neregėto sporto - mini golfo pri
statymo.

„Kauno diena”.

• Naujausios žinios iš Lietu
vos kasdien randamos 
„Drauge”.

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
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7916 W.171at 
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(708) 614-6871
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliufiiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Kab. 312-738-4477;
Ras. (708)246-0067; arba (708)246-6661 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3S00 W. SS St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir Šeštd 9 v.r.-12 v.p.p.
8132 S. Kedzie Ava., Chicago 

(312) 778-8888 arba (312) 488-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 
Tai. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5827 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0288

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (706)662-4169 
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5838 8. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-885-1958
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kadzla, Chicago 80652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd. 2 v. p p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12, 
ketvd. 12 - 4 v. p.p., penktd. 12-6 v.v.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9056 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tai. (708) 598-4066
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312) 737-8149
Vai. pagal susitarimą.

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

Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-6845
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7756
ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS

Good Samaritan Medical Center- 
Napervllle Campus 

1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 
Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą
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DVINARĖ LIETUVOS 
VISUOMENĖ

EGIDIJUS KLUMBYS

Lietuva, birželio 13-19 d.
Stasiui Lozoraičiui mirus

Mirė Stasys Lozoraitis. O su 
juo į Amžinybę išėjo ir Lietuvos 
istorijos dalis. Visą laiką St. 
Lozoraitis buvo tarpukario ne
priklausomos Lietuvos sim
boliu, jis garantavo nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
tęstinumą. Tiesą sakant, ne
daug kad apie jį buvo girdėjęs 
Lietuvos sovietinės okupacijos 
laikotarpiu. Su tautiniu Atgimi
mu, Sąjūdžiu vis dažniau buvo 
minima ir Lozoraičio pavardė. 
Su juo buvo nuolatos konsultuo
jamasi prieš 1990 m. kovo 11 d., 
ruošiant Nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymo planą 
bei su juo susijusius dokumen
tus. Pagaliau St. Lozoraitis tapo 
unikaliu ambasadorium — jis 
buvo ir pirmosios — tarpukario 
— Lietuvos Respublikos, ir an
trosios — dabartinės — Lietuvos 
Respublikos ambasadoriumi. 
Daug Ambasadorius nuveikė ir 
1991 m. sausio kruvinosiomis 
dienomis — jo ankstesnis įdirbis 
bei ryšiai irgi prisidėjo prie 
greitos ir griežtos Vakarų 
valstybių reakcijos.

Ne kartą ir ilgai man teko 
kalbėtis ir diskutuoti su St. 
Lozoraičiu tiek Vašingtone, tiek 
Romoje. Ir visados stebino p. 
Stasio tikslus ir detalus situaci
jos Lietuvoje suvokimus, jos ver
tinimas. Rodosi, kad Ambasado
rius ką tik grįžo iš Lietuvos, 
nors joje nebuvo buvęs ištisus 
dešimtmečius. Man teko būti 
liudininku, kaip nelengvai gimė 
St. Lozoraičio apsisprendimas 
tapti kandidatu į Lietuvos pre

zidentus. Puikiai suvokdamas 
situacijos sudėtingumą, žinoda
mas realų politinių jėgų išsidės
tymą ir Lietuvos žmonių nuo
mones, jis vis tik nutarė rizikuo
ti ir įsijungti į tą beprotišką 
rinkiminę karuselę. Tai buvo 
pareiga Lietuvai, tai buvo 
ištikimybė demokratijai. Jis 
puikiai numatė, kuo tas gali 
baigtis, bet jis labai norėjo 
ramybės bei susiklausymo Lie
tuvoje, norėjo susodinti už vieno 
stalo pagrindines Lietuvos poli
tines jėgas bei ramiai susitarti 
dėl kelių į Lietuvos ateitį. Jam 
neleido. Ir vieni, ir kiti. Nebuvo 
lemta Ambasadoriui tapti 
prezidentu.

Labai simboliška, kad apie St. 
Lozoraičio mirtį sužinojome Ge
dulo ir vilties dieną. Gedėdama 
dėl mūsų Aukų, Lietuva gedėjo 
ir dėl St. Lozoraičio; vildamasi 
geresnio gyvenimo, Lietuva vy
lėsi, jog ilgametis St. Lozoraičio 

darbas užsienyje nenueis veltui. 

Kasdienybės neatsikratysi

O gyvenimas Lietuvoje ritasi 
įprasta vaga. Interpeliacijos 
vyriausybei baigėsi tuo, kuo ir 
turėjo baigtis. Vyriausybė, tie
sa, kiek pasikeitusi, išliko. Tuo 
tarpu prenyeras A. Šleževičius 
buvo toks ramus ir užtikrintas, 
kad iš anksto suplanavo tradi
cinę išvyką — į Rokiškį. Balsa
vimas dėl nepasitikėjimo vy
riausybe dar kartą patvirtino, 
kad LDDP monolitas yra tvir
tas. Šis balsavimas parodė, kad 
ir toliau LDDP gali priimti 
sprendimus, kokių ji nori. Kar
tu ji privalo suvokti, kad visiš

kai atsako už dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Jei dar ekonominėje- 
socialinėje srityje LDDP-istus 
labai slegia praeities vyriausy
bių palikta našta, tai teisėtvar
kos srityje jų bejėgiškumas yra 
nepateisinamas. O turint savo 
rankose ir įstatymų leidžiamą
ją, ir įstatymų vykdomąją val
džią galima padaryti daug ką. 
Tik nėra ryžto. O gal noro?

Kitą dieną po balsavimo dėl 
nepasitikėjimo vyriausybe, 
spaudos konferencijose, kurias 
suorganizavo oponentai, išgirdo
me įdomių dalukų. Pasirodo, ir 
darbo demokratai, apgynę savo 
vyriausybę, ir socialdemokratai, 
panorėję nuversti darbiečių vy
riausybę, laimėjo. Žinoma, 
sveikintina, kuomet net ir bevil
tiškiausioje situacijoje nepra
randamas optimizmas. Tačiau 
mane stebina kitkas. Po in
terpeliacijos svarstymo socialde
mokratų vadai įteikė keletą jų 
paruoštų įstatymų projektų 
premjerui. Sunku suvokti, kaip 
galima patikėti savo projektus 
žmonėms, kuriais nepasitikima. 
Iš kitos pusės, kaip gali po šių 
balsavimo rezultatų vienu iš 
Seimo vadovų likti A. Sakalas, 
kurio vadovaujami socialdemo
kratai buvo interpeliacijos 
autoriais, o Seimo dauguma ne
palaikė vieno iš jo vadovų 
pozicijos.

Neišblėsta aistros
Tebesitęsia referenduminės 

aistros. Iš vienos pusės, jau ne 
kartą pamokytas ir kartaus pa
tyrimo įgavęs, Seimo pir
mininkas C. Juršėnas atsisakė 
priimti pirmąją partiją parašų 
dėl „geresnio gyvenimo” 
įstatymo priėmimo referen
dumu. Teks laukti referendumo 
įstatymo įsigaliojimo, kuris 
nusakys, kam reiks tuos 
parašus įteikti. Dar 1992 m.

.išaiškėjo, kad, prieš surenkant 
parašu",' būtina patikslinti 
„žaidintP* taisykles, t.y. 
įstatymą, Klaidos vėl karto
jamos, ir nelabaį matyti noras 
jas taisyti. Tuo tarpu premjeras 
A. Šleževičius pranešė, jog 
sudarys tarptautinę komisiją, 
kuri turės atlikti indėlių in
deksavimo padarinių ekonomi
nę eskpertizę. Mano nuomone, 
tokia komisija turėjo būti suda
ryta seniai ir jau turėjo pateikti 
darbo rezultatus. Kaip ir dauge
lyje sričių, taip ir čia LDDP 
prarąnda iniciatyvą bei tempą, 
mindžiukuoja vietoje, aiškiai 
nepasitikėdama savo jėgomis.

Tebesitęsia bėgių karas su 
Baltarusija. I jį įsijungė dar 
vienas generolas — susisiekimo 
ministras J. Biržiškis. Jo 
pareiškimas, kad Adutiškio ge
ležinkelio stoties problema at
sirado dėl to, nes ją sprendė 
politikai, tiesiog pašiurpino. Tą 
problemą sukūrė pati susisieki
mo ministerija, ne pirmą kartą 
nesilaikanti jokių politinių nuo
statų. Pagaliau laikas supažin
dinti Lietuvos visuomenę, kaip 
kilo ta Adutiškio geležinkelio 
stoties priklausomybės pro
blema ir kas jos autoriai.

Netyla ir „Šeimos” są
jungos prezidento V. Lauri
navičiaus paleidimo iš Lu
kiškių kalėjimo atgarsiai. Da
bar apie „ginklų bylos” tęsinį 
ir V. Laurinavičiaus paleidimą 
mintis išdėstė Rusijos Baltijos 
karinio laivyno vadas V. 
Jegorovas. Ne dėl kiekvieno 
Lietuvos piliečio paleidimo iš 
kalėjimo pasisako Rusijos karo 
vadai, o, jei pasisako, tai 
matomai yra dėl ko. Tad dabar 
stebė8im du lygiagrečius pro
cesus — „ginklų bylos” tyrimą 
Lietuvoje ir namų statybą kariš
kiams Karaliaučiaus srityje. 
Įdomu, kurio iš jų pirmas 
užges?

Stiprėja Lietuvos, Latvijos ir 
Estįjos suartėjimas. Taline pasi
rašytas šių trijų valstybių 
premjerų susitarimas dėl Balti
jos valstybių Ministrų tarybos 
sukūrimo tampa dar vienu 
žingsneliu į vieningą Europą, 
kuri ir nelabai mūsų laukia, ir 
niekaip negali išsigydyti nuo 
kairumo ligos, ką parodė įvykę 
rinkimai į Europarlamentą.

je _
siui į pasaulio valdovo sostą 
atsisėdo jo didenybė karalius 
Futbolas. Milijonai žmonių per 
šį laikotarpį viską užmirš, pri
kaustyti stadionuose ar prie 
televizorių ekranų. Gaila, kad 
šioje pasaulio sporto šventėje 
nedalyvauja Lietuva. Galbūt po 
10-20 metų tarp dalyvių ten 
pamatysim ir mūsų trispalvę.

Praėjusį penktadienį pasauly- 
įvyko valdovų kaita. Mėne-

NORĖTŲ, KAD 
SANTYKIAI
ATŠALTŲ

Alaskoje, prie Horton įlankos, 
ne per toli nuo Beringo sąsiau
rio esančio Nome miesto taryba, 
pageidaudama turėti glaudes
nius ryšius su demokratine 
Rusija, nutarė miestą paskelbti 
laisva prekybos zona. Tą nuo
sprendį padariusi, jį sutvirtino 
dar ir daug žadančiu šūkiu: „Iš- 
tirpdinsime ledinę uždangą”. Po 
to rusams nebeliko jokios pro
blemos. Į Alaską jie galėjo lais
vai keliauti. Dabar jie ten galėjo 
viską pirkti ir užsimokėti rub
liais. Alaskos spaudoje buvo 
rašoma, kad per Beringo sąsiau
rį į Alaską dar niekuomet tiek 
daug rusų nepersikėlė, kiek per 
paskutinį dvejų metų laikotar
pį, Spaudoje netrūksta išsireiš
kimų, esą rusai ir čiukčiai vėl 
užkariauja Alaską. Sakoma, jog 
Nome miesto gyventojai pagei
dauja, kad santykiai su Rusija 
vėl atšaltų. Esą jie baigia 
uždusti nuo bereikšmių rublių. 
Mat rusai ten viską perka už 
rublius, o net ir grąžos atgal 
rubliais imti nenori. Atsivežtas 
savo prekes parduoda tik už do
lerius, o Rusija rublius iškeisti 
į dolerius atsisakanti. Nome 
tarybos svąjonė apie ekonominį 
bendradarbiavimą neišsipildė.
Dabar ten rubliai baruose nau
dojami kaip padėkliukai po 
alaus bokalais.

Alaskoje, vienos leidyklos 
išleistoje brošiūroje su pava
dinimu: „Svečių iš Rusijos ap
tarnavimo instrukcĮja”, rašoma: 
„Jeigu atsitiktinai užsiminei 
rusui, kad norėtum jį pasikvies
ti į svečius — pradėk rimtai 
ruoštis. Gali būti tikras, kad 
kitą dieną pas tave prisistatys 
visa jo šeima ir pas tave pasiliks 
mažiausiai porą savaičių”. 
Alaskos laikraščiai pateikia ir 
pavyzdžius. Praėjusiais metais 
į.Nome, porai dienų iš Rusįjos, 
rungtyniauti su moksleiviais, 
buvusi pakviesta jaunųjų ledo 
ritulininkų komanda. Lėktuve 
„dingus” jų lagaminams, pini
gams ir atgal grįžti bilietams, 
juos Nome miesto vadovybė tu
rėjusi globoti visą mėnesį. Su 
panašios „nelaimės” skundais, 
ilgiau „viešėjusi” viena baleto 
grupė ir Magadano ir rusų kom
binato atstovai iš Vladivastoko. 
Panašių „viešnagių” neven
giančios net ir parlamentarų de
legacijos.

Toje pačioje brošiūrėlėje įspė
jama vengti svečius iš Rusijos 
vestis į krautuves, nes bus 
sunku jais atsikratyti, kol tu 
jiems nenupirksi TV, video, ar

I Danutė Bindokienė

Žvilgsnis iš kitos 
perspektyvos

Žmogaus troškimas žinoti, 
pažinti, praplėsti savo akiratį, 
siekti, kas nepasiekiama, nepa
sikeitė nuo Adomo ir Ievos, kai 
Rojaus soduose jie susigundė 
paragauti uždrausto vaisiaus, 
kaip tik dėl to, kad velnias-žal- 
tys (ar kaip kitaip tą gundytoją 
norėtume pavadinti) jiems paža
dėjo proto apšvietos dovaną.

Galima teigti, jog net XX am
žiaus pabaigos žmogus, nuo šio 
šimtmečio pradžios didžiuliais 
šuoliais skubėjęs į pažinimą, te
bejaučia gomurį kutenantį 
klausimą: kodėl? Čia turime 
mintyje tik tuos žmones, kurie 
sugeba gyventi ne vien sau, 
kurie pąjėgia matyti toliau savo 
nosies galo ir kone su vaikišku 
smalsumu ieškoti „paslėptų 
lobių” žemėje, po žeme bei 
žvaigždynuose.

Jeigu pasistengtume dėmesį 
atitraukti nuo įprastų kasdieny
bės reikalų, nuo siauro savo 
bendruomenės, savo etninės 
grupės gyvenimo rato, pama
tytume, kad tyrinėjami van
denynai ir kalnų viršūnės; 
dykumos ir džiunglės; žemės 
gelmės ir erdvių begalybė. Tur
būt nuo tada, kai pirmieji 
žmonės suvokė savo esmę ir 
sąmoningai pažvelgė į padangę, 
visa tai, ką matė paprasta akis, 
o vėliau — pąjėgiausi teleskopai, 
užkrėtė ilgesiu dar daugiau 
matyti. Nepakako žmogui pasi
lypėti ant savo namelio stogo, 
ant kalniuko, prireikė erdvėlai
vių, raketų, satelitų. Ir vis 
mažai, vis siekiama nepasiekia
mų tolių.

Šiandien apie mūsų Saulės 
palydoves-planetas kalbama ir 
rašoma lyg jos būtų ranka pasie
kiamos. Žemei „artimu užsie
niu” tapo ne vien Paukščių 
tako, bet ir tolimesni žvaigž
dynai, o įvykiai, susieti su bet 
kuria mūsų „kaimyne”, Saulės 
sistemos planeta, stebimi, svars
tomi ir pasiliekami ateičiai, 
nuolat papildant žinias naujais 
duomenimis.

Liepos viduryje, tarp 16 ir 20 
d., Žemės astronomai, geologai, 
fizikai, erdvių mokslininkai ir 
daug kitų nekantriai laukia 
įvykio, niekad anksčiau nepatir
to žmonijos amžiuje. Tuo metu

pan. Dar gi gali turėti ir 
nemalonumo kai svečias, „per 
klaidą”, užsimaus kokį tuziną 
kelnaičių ar puskojinių ir ban
dys iš parduotuvės išeiti nesu-

į didžiausią mūsų Saulės siste
mos planetą — Jupiterį — turi 
atsimušti kometos Shoe- 
maker-Levy 9 skelveldros. Ka
dangi Jupiteris nuo Žemės yra 
apie 485 mil. mylių, jokio pavo
jaus susidūrimas mums neat
neš, bet mokslininkai vis tiek 
tikisi naujų atradimų. Juk nie
kuomet anksčiau, nuo pat tele
skopo išradimo, tokio įvykio 
nėra buvę.

Jupiteris — ne šiaip sau „ka
muoliukas” Saulės sistemos pa
kraščiuose. Jo diametras — 
44,335 mylios (ties pusiauju), 
taigi už Žemę didesnis 11 kartų; 
sveria tiek, kiek 318 Žemių kar
tu sudėjus; apie Saulę apkeliau
ja per 9 vai. 56 minutes, turi 16 
mėnulių (kai kam ir sekasi! 
Žemei teko tik vienas...) ir 
įdomią „raudoną akį”, matomą 
per paprastus žiūronus. Apie 
Jupiterį daug nauju faktų suži
nojome iš Galileo ir Voyager 
erdvių satelitų. Tikimasi, kad 
tie satelitai ir dabar pasitar
naus, nes kometos skeveldros 
turinčios kristi kitoje Jupiterio 
pusėje, nematomoje nuo žemės.

Jau „suirusią” kometą pernai 
kovo mėn., vartodami 18 colių 
diametro teleskopą Mt. Palo- 
mer, CA, pirmą kartą atrado dr. 
Shoemaker su žmona Carolyn ir 
astronomas David Levy (todėl* 
kometai duotas toks vardas). Ju
piterio trauka kometos skevel
dros išsisklaidė ir todėl jos nu
kris ant planetos maždaug 
130,000 mylių per valandą grei
čiu (tikimasi, kad nukris 22 ske
veldros). Susidūrimo stiprumas 
būsiąs didesnis, kaip sprogus 10 
mil. megatonų dinamito (bent 
100,000 kartų stipresnis už di
džiausią pasaulio vandenilio 
bombą).

Kai mūsų planetos „pašonėje” 
tikimasi netrukus sulaukti 
tokio milžiniško įvykio, maži 
Žemės gyventojų kivirčai, nesu
tarimai ir rietynės palieka tar
si smulkios dulkelės prieš Alpių 
kalnus. Nors nei vienas netu
rėsime laimes šį erdvių spek
taklį matyti savo akimis, gera 
jį prisiminti ir susimąstyti. Visa 
tai padeda pažvelgti į savo kas
dienybę iš tikrosios perspek
tyvos.

mokėjęs.
Tad, nereikia stebėtis, kad 

alaskiečiai pageidauja atšalimo.
P. Palys

KUNIGAS JUOZAS 
LIETUVNINKAS

Baltimorės lietuvių patriarchas — parapijos klebonas 
(1865.1.25-1943. VII.22)

CEZARIS SURDOKAS
1

Kun. Juozas Lietuvninkas 1943 m.

Organizuojamos parapijos

Pirmieji Amerikos lietuviai, 
susirūpinę savo parapijos stei
gimu buvo šenadoriečiai. Jie jau 
1872 m. įsisteigė Šv. Kazimiero

pašalpinę draugiją, klebonu 
pasikvietė kun. Andrių Stru- 
pinską ir pasistatė bažnyčią. 
Visa bėda, kad jie, turėdami 
absoliučią daugumą, pasikvietė 
ir lenkus į parapiją įsijungti. 
Buvo neapsižiūrėta, kad jų pastatytoji bažnyčia įregist
ruota, kaip „lenkų katalikų 
bažnyčia”, kad dėl jų pačių 
skundų buvo atleistas kun. 
Strupinskas ir vietoj jo vys
kupas paskyrė lenką kun. A. 
Lenarkiewicz.

Prasidėjo nesusipratimai, 
demonstracijos, muštynės, 
teismai. Lietuviai pralaimėjo, 
turėjo mokėti pabaudas ir 
pradėti parapijos steigimą iš 
naujo. 1891 m. vasario 12 d., 
slaptai susirinkę 18 vyrų, galu
tinai nutarė kurti naują lietu
višką parapiją. Philadelphijos 
arkivysk. Ryan leido parapiją 
steigti ir klebonu paskyrė kun. 
P. Abromaitį. (Dr. A. Kučas 
„Shenandoah lietuvių Šv. Jur

gio parapija 1891-1966”, Brook
lyn, NY 1968).

Tuo tarpu Baltimorės, Maha- 
noy City ir Pittston lietuvių 
parapijos jau buvo suspėję įsi
steigti. Vyt. Sirvydas „Kunigų 
vienybės metraštyje 1941” 
nurodo, kad „pirmosios grynai 
lietuviškos parapijos garbė 
tenka Pittstono, Pa. Šv. Kazi
miero parapijai... Pirmasis 
parapijos kūrėjų susirinkimas 
įvyko 1885 m. rugpjūčio 17 d. 
Parapija inkorporuota 1887 m. 
lapkričio 17 d.; vyskupo leidimu 
pasirūpinta tik 1888 metais...’”Antroji grynai lietuvių para
pija Amerikoje, taip pat ginčų 
su lenkais nepergyvenusi, buvo 
Šv. Jono Krikštytojo, Baltimo
rėje. Ji įkurta 1887 m. vasario 
20 d. Pašalpinė Šv. Jono Krikš
tytojo draugija čia įsisteigė 1885 
m. Ši draugija organizuodavo 
pamaldas Šv. Petro bažnyčios 
rūsyje, kur airių kunigas jiems 
aukodavo Mišias. Kitas tiky
bines apeigas jiems atlikdavo 
lietuviai kunigai — lenkų Šv. 
Stanislovo Kostkos parapijos 
klebonai — kun. P. Končius ir 
kun. J. Radavičius. Jie abu už 
savo lietuviškumą nuo lenkų 
daug nukentėjo.

Klierikas Končius iš Lietuvos 
turėjo pasitraukti dėl lenk

mečio. Teologiją vėliau stu
dijavo Romoje, o po to dar studi
javo teisę Paryžiaus Sorbonoje. 
Kunigu buvo įšvęstas 1871 m., 
Milwaukee, Wisconsin vyskupi
joj. Jis buvo pirmasis lietuvis, 
kunigo šventimus gavęs 
Amerikoje. Pirmoji jo pasky
rimo vieta buvo Šamokinė, kur 
nesutarimai ir neramumai buvo 
normalūs reiškiniai. Kun. A. 
Milukas tvirtina, kad „už 
lietuviškų pamokslų sakymą 
vietos mozūrai išdaužė jam 
langus”. („Amerikos lietuviai 
XIX šimtmetyje”, 1938)

Lietuviai lenkų klebonai
Tada kun. Končius persikėlė 

Baltimorėn ir buvo paskirtas 
Šv. Vaclovo, čekų ir lenkų 
parapijos klebonu. Tačiau jis 
greit patyrė, kad tokia parapi
ja neišsilaikys, todėl pasisiūlė 
kard. Gibbons suorganizuoti 
atskirą lenkų parapiją ir tapęs 
jos klebonu (1875-1886) pastatė 
jai bažnyčią. Bet kai atsirado čia 
lenkas kunigas, jie apsisprendė 
kun. Končium atsikratyti. Pra
dėjo juo skųstiB arkivyskupui, 
užkliūdami ir už jo lietuviš
kumo. Net keturis kartus jie 
skundė savo kleboną ir kiekvie
ną kartą kard. Gibbons atmetė 
jų skundus. (Thomas W. Spaul-

ding, „The Premier See, A his- 
tory of the Archdiocese of Bal
timore, 1789-1989”. The Johns 
Hopkins University Press. 
Baltimore and London. 1989). 
Nuo tolimesnių skundų jį iš
gelbėjo mirtis, apie ką kun. P. 
Saurusaitis taip rašė: „Par- 
sikvietę vidurnaktyje neva pas 
ligonį, paniurkė keliais vargšo 
krūtinę ir paleido. Kunigas, 
pasirgęs keletą mėnesių ligon- 
butyje, pasimirė”. („Vadovas”, 
1910. Nr. 18).

Kun. Končius buvo uolus kunigas ir susipratęs lietuvis. 
Nuolat važinėdavo po lietuvių 
telkinius, kurie neturėjo kuni
go, klausyti išpažinčių. Rėmė 
pirmąjį lietuvišką laikraštį 
„Gazieta lietuviška”. Jis buvo 
pirmas žinomas lietuvis emig
rantas Baltimorėje, o taip pat 
pirmasis kunigas, aptarnavęs 
čia gausiau pradėjusių telktis 
lietuvių dvasinius reikalus. 
Kun. Končiui mirus, lenkų 
parapijos klebono pareigas 
perėmė buvęs jo pavaduotojas 
kun. J. Radavičius. Jis taip pat 
stengėsi patarnauti ir padėti 
lietuvių parapijos organizavimą 
bei dalyvavo lietuvių visuome
ninėje veikloje. Štai kaip W. 
Senkus „Lietuviškam balse”

(1886.VI.30) aprašė pirmąjį 
Baltimorės lietuvių viešą pasi
rodymą, eiseną per miestą ir 
gegužinę:

„Baltimore, 1886.VI.28. Šv.
Jono Krikštytojo draugystės 
piknikas dėl pagalbos ir naudos 
tos draugystės buvo labai 
gražiai apvaikščiojamas. 
Birželio 24 dieną, 8 valandą 
susirinko visi salėje Harugare 
Hali, 67 East Baltimore St., o iš 
ten visi su puikia muzika ėjo į 
Šv. Stanislovo bažnyčią, kur 
susirinkusiems broliams ku
nigas J. Radavyčia atlaikė Mišias ir pasakė gražų pamoks
lą apie šv. Joną ir pagyręs bro-( 
liūs lietuvininkus už gražų susi
vienijimą, liepė laikytis 
vienybėje ir vienas kitą mylėti* 
vienas kitą neišjuokti. O iš 
bažnyčios ėjo per visą miestą su 
muzika. Amerikonai, matydami 
jaunus lietuvių vyrus, džiaugėsi 
žiūrėdami į einančius, į pasi-

’ linksminimą... O ir ten mūs bro
liai pasirodė žmonės savo gražiu 
apsiėjimu, nesibarė nei mušėsi, 
vienas kitą mylėdami, linksmi
nosi... Iš to galima matyti, kad 
jau mūsų broliai pradeda ir

I lietuvystę labiau mylėti, nes ne
gėda bus pasakyti, kad esu 
lietuvininkas, ką Dieve lietu
viams padėk!”

Pirmieji nesusipratimai 
su J. Šliūpu

Apie kun. Radavičiaus visuo
meninę veiklą gali daug pasa
kyti J. Šliūpo „Metinis prane
šimas apie ‘Lietuvių mokslo 
draugystės veiklą 1890 m.” J. 
Šliūpas su pasididžiavimu mini 
1890 m. visuotinį susirinkimą, 
į kurį buvo suėję per 100 žmo
nių. Apsilankė kun. Burba, 
„Vienybės” redaktorius Andziu
laitis ir kiti. Bet toliau jam 
reikia atsiskaityti ir su kri
tikais. Jis sako: „Šitas suėjimas ilgai nebuvo užmirštas per lietuviu išgatnius, kuriems mat 
sopa širdį matant, jog lietuvys
tės bėgio jie neįstengia užlaikyti 
savo priešgynybėmis. Kas įsta
biausia, kn. Dutkevyčia buvo 
pasidrąsinęs bažnyčioje blevyz
gas, pasemtas karčiamose, at
kartoti, už ką berods draugystė 
jau buvo pasirengusi jieškoti 
teisybės per sūdą. Tik kn. 
Radavyčiui tarpininkaujant, 
sugados įvyko, nors abejingos”. 
Kun. A. Milukas savo „Ameri
kos lietuvių kronikoj” pamini* 
kad šalia kum Burbos tarp 
Lietuvių mokslo draugystės 
steigėjų buvo ir kun. Rada
vičius.

(Bus daugiau)
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INTERNAL MEDICINE

Ashraf Ahmed, M.D.
2842 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471-9000 
(708) 484-5554

Robert J. Andina, M.D.
6250 South Archer 
Chicago, IL 60638 
(312) 581-8400

VValdo J. Arteaga, M.D.
1841 VVest 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

VŲay Bąjąj, M.D.
2434 VVest 7 Ist Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 434-5849

10401 South Roberts Road 
Palos Hills, 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

Parakrama 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

Juan E Diaz, M.D.
3830 W. 95th Street 
Evergreen Park, IL 60642 
(708) 425-1812

811 VV. Wellington 
Chicago, IL 60657 
(312) 477-1922

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

George VV. Ferenzi, M.D.
9050 West 81st Street 
Justice, IL 60458 
(708) 496-0206

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

Richard Izewski, M.D.
Midway Medical Center 
5257 South Cicero Avenue 
Chicago, IL 60632 
(312) 471-7040

Mercedita C.
Jacob-Tan, M.D.
Nexus Medical S.C.
1852 West 35th Street 
Chicago, IL 60609 
(312) 523-1127

Algirdas Kavaliūnas, M.D.
5540 South Pulaski Road 
Chicago, IL 60629 
(312) 585-2802

Rąj Kumar Khurana, M.D.
4455 South Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60632 
(312) 523-0400

John A. Kovvalski, M.D.
4033 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 284-6300K

Roman O. Kozyckyj, M.D. 
6222 South Pulaski Road 
Chicago, IL 60629 
(312) 581-5276

Surender Lai, M.D.
7722 S. Kedzie
Chicago, IL 60652 
(312) 434-2123

25 West Chicago Avenue 
Chicago, IL 60610 
(312) 829-4224

Woo Y. Lee, M.D.
4255 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 581-6622

Martin S.
Lindenberger, M.D.
Southvvest Physicians 
4033 VVest 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 284-6300

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

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

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

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

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

Jayantibhai Patel, M.D.
6441 S. Pulaski Road,
Suite 211
Chicago, IL 60629 
(312)581-7441

6738 VVest Cermak Road 
Bervvyn, IL 60402 
(708) 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 VV 68th Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471-7427

Francisco J. Randin, M.D.
7101 We8t Archer Avenue 
Chicago, IL 60638 
(312) 586-6555 
(312) 471-0202

Raymond Reich, M.D.
6745 VVest 63rd Street 
Chicago, IL 60638 
(312) 586-2032

Gregorio Rosenstein, 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 VV 68th Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471-7427

Prem Rupani, M.D.
6326 South Ashland 
Chicago, IL 60636 
(312) 778-8600

3232 VVest 55th Street 
Chicago, IL 60632 
(312) 471-3600 
(708) 795-2867

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

Simeon A.
Sevandal, M.D.
3232 VVest 55th Street 
Chicago, IL 60632 
(312) 471-3600 
(312) 802-2262

B. G. Shreenivas, M.D.
3107 VVest 71st Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 776-6446

Sheldon J. Slodki, M.D. 
3830 VV 95th Street 
Evergreen Park, IL 60642 
(708) 425-1812

811 VV Wellington 
Chicago, IL 60657 
(312) 477-1922

Nancy Streitmatter, M.D. 
Holy Cross Hospital 
2701 VV 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 VV 5 Ist Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 434-5759

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

PEPIATRICS

Naila Aziz, M.D.
Holy Cross Hospital 
2701 VV 68th Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471-7425

Bemadette Espiritu, MJD.
Pediatric Center of Chicago, Ltd. 
2408-10 VV Cermak Road 
Chicago, IL 60608 
(312) 579-0133

Mary Rosales, M.D.
Pediatric Center of Chicago, Ltd. 
2408-10 VV Cermak Road 
Chicago, IL 60608 
(312) 579-0133

FAMILY PRACTICE

Khalid F. Ahmed, M.D.
6457 South Pulaski 
Chicago, IL 60629 
(312) 581-7300

Evelyn G. Basco, M.D.
6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
(312) 737-8818

3900 VVest Madison 
Chicago, IL 60624 
(312) 533-3441

Jacob Bemstein, M.D.
6158 South Pulaski 
Chicago, IL 60629 
(312) 735-8100 
(708) 677-6484

Anthony Bozzano, M.D.
6449 South Pulaski 
Chicago, IL 60629 
(312) 735-3456

John 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 Fairfleld 
Chicago, IL 60632 
(312) 523-8014

Ramiro Mercado, M.D.
4150 VV. 55th
Chicago, IL 60632 
(312) 884-3400

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

Erlinda B. Siwa, M.D.
4254-58 VVest 55th Street 
Chicago, IL 60632 
(312) 767-0606 
(312) 767-4232 
(312) 767-3268

Bernard L. Slusinski, D.O.
6508 VVest Archer Avenue 
Chicago, IL 60638 
(312) 586-5454 
(312) 797-1694

Frederick T. Tan, M.D.
1852 West 35th Street 
Chicago, IL 60609 
(312) 523-1127

Elmer L. VVashington, M.D.
Beverly Family Medical Center 
10311 South VVestern 
Chicago, IL 60652 
(312) 918-7549

6 Great Plans:
Health Direct, Ine. ■ Share Health Plan of Illinois ■ Chicago HMO Ltd. 

Humana Health Care Plans ■ Capp Care ■ Rush Prudential Health Plans

.1

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, Dažvelkit 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 Cross Hospital is Sponsored by the Sisters of St. Casimir
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LAIŠKAI
TRAKTUOKIM VIENODAI

Birželio 26 d. dalyvavau mūsų 
trijų nusipelniusių moterų, Da
nutės Bindokienės, Mary Krau- 
chunienės ir Mary P. Rudienės, 
Šauniam pagerbime Drury 
Lane, Oakbrook Terrace, IL. 
Jau vien iš mano aprangos buvo 
aišku, kad aš jas gerbiu ir ver
tinu. The Lithuanian Women’s 
Club prezidentė Irene Norbut 
pravedė dalį programos. Svečių 
tarpe buvo ir jos vyras Ben, 
kuris mūsų pirmaisiais metais 
Amerikoje turėjo vyrų ir ber
niukų drabužių krautuvę 
Bridgeporto apylinkėje Čika
goje. Po Stalino mirties pra
sidėjo siuntimai į Lietuvą ir 
mano Mama kas savaitę apsi
lankydavo toje krautuvėje, kad 
nepražiopsotų gerų išpardavi
mų. Ir man dažnai teko padėti 
parnešti Ben’o pilnai prikimš
tus maišus ne dėl pinigų, kurių 
Mama tada pakankamai netu
rėjo, o dėl p. Norbut gerašir
diškumo ir didelės meilės savo 
tėvų kraštui Lietuvai. Roman
tiški smuiko garsai, stipendijų 
įteikimas ir žmonos Praurimės 
atliktos kelios dainos atgaivino 
jausmus ir suteikė ūpą su daug 
kuo pasikalbėti ir pasiguosti. 
Tas įkvėpė ir paskatino mane 
vėl viešai prabilti.

Mes gyvenantieji už Lietuvos 
ribų, tarp kitų, daug padedam 
ir Lietuvos medicinai bei 
socialinėm įstaigom, nors 
daugelis nesam nei medikai, nei 
„sočiai workers”, nei jų 
organizacijų nariai.

Tačiau, kaip man tenka per 
Dental Assistance Foundation 
to Lithuania / DAFL (Dantų 
sveikatos talka Lietuvai) or
ganizaciją, kuriai aš atstovauju, 
kreiptis su prašymais talkos ir 
paramos, daug kartų gaunu nei
giamą šypseną su pastaba, kad 
mes esam daktarai ir kad tai 
yra grynai dantistų (per DAFL 
organizaciją) asmeninis rei
kalas.

Iš patyrimo žinau, kad dantų 
gydymo sritis Lietuvoje yra nei 
kiek nemažiau paramos reika
linga ir verta, negu kitos sritys. 
Gaila tik, kad dar vis neturime 
pakankamai panašiai galvojan
čių.

Leonidas Ragas
Itasca, IL

„Draugo” redaktoriui, rašytojui ir maloniam Bičiuliui

A.tA.
ČESLOVUI GRINCEVIČIUI

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiausią užuojautą jo 
žmonai ALDONAI ir artimiesiems, kartu liūdėdami, 
reiškia

„Draugo" tarnautojai

CLASSIFIED GUIDE

FOR RENT REAL ESTATE

Išnuomojamas 3 kamb. butas su
virtuvės įrengimais ir šiluma. $350 į 
mėn. Tai. 708-425-7160.

Išnuomojamas 3 kamb. apšildytas bu
tas 1 arba 2 suaugusiems asm. 71 St. 
ir VVashtenavv apyl. Skambinti nuo 8
v.r. — 4 v. p.p. Almai: tol. 312- 
476-8727.

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

MISCELLANEOUS

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 ’/« VVest 98th Street 

Tel. — (708) 424-8884
(312) 881-8884

ILIKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT

PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Arflher Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

KODĖL TIEK MAŽAI ŽINIŲ

Stebimės, kodėl spausdinate 
tiek nedaug žinių apie būsimą 
Pasaulio lietuvių dainų šentę 
Lietuvoje. Kai užsienio lietuviai 
ruošė dainų ar tautiniu šokių 
šventes, gaudavome informacįjų 
iki nuobodumo, bet tuo pačiu 
buvo ir įdomu susipažinti su 
šokėjų vienetais, chorais, reper
tuarais ir paruošiamaisiais dar
bais. Iki šventės pradžios 
jausdavomės tikrai įsijungę į tą 
mielą įvykį ir jo laukdavome su 
entuziazmu.

Ne visi galime keliauti į 
Lietuvą ir dalyvauti būsimoje 
Dainų šventėje, todėl būtų buvę 
įdomu susipažinti bent su į ją 
vykstančiais meno vienetais 
(girdėjau, kad keliauja apie 800 
asmenų), pasidalinti kita infor
macija. Gaila, kad labai šykš
čiai jos gavome.

Bronius Tilvytis 
Hinsdale, IL

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šoklų ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sbde, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 ct. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629

Redakcijos pastaba. Deja, ir ■ 
mes patys gavome labai mažai 
informacijos apie šį, pirmą tokį 
po daugelio okupacijos dešimt
mečių, renginį. Infoępiacijųi 
stokos priežasčių nežinome, bet 
apgailestaujame, kad lietuvių 
visuomenei žinių pašykštėta.

s^urcoavrnc

*—■ "■
Parduodamas 2 a. mūrinis nau
jas namas Vilniaus centre; 5 
mieg. kamb., 3 vonios, 2 garažai. 
Tel. Vilniuje: 77-61-70 arba 
62-51-49.

IEŠKO DARBO

Pastoviai JAV-bėse gyvenanti 56 
m. lietuvė moteris ieško darbo 
prižiūrėti vyr. amžiaus asmenį, 
padėti ruošoje ir gyventi kartu. 
Skambint: 708-868-0446.

HELP VVANTED

8IŪLOME DARBUSI

Gail. seserų padėjėjoms, kompanijo
nėms ir namų ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykt į dar

bą ir išvykt. Kreiptis:

All Caro
Employment Agency 

Tai. 312-736-7900

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:.
Gediminas: tsl. 312-928-4331

U.9. SAVINOS BONDS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

DON'T SPEND IT ALL SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND IOAN AS5OCIATION 

Charleied and Superyiied by itin United Slalet Govei limeni 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINOIS 60608 PHONE |3I2| 847-7747

A.tA.
PRANCIŠKUS NENORTA
Gyveno East Chicago, IN.
Mirė 1994 m. birželio 29 d., 10 vai. ryto sulaukęs 96 metų.
Gimė 1897 m. Lietuvoje, Kauno priemiestyje, Aleksote. 

Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: dukra Apolonija, sūnus Algis, anūkė Sigita 

ir kiti giminės bei pažįstami Lietuvoje, Kanadoje ir JAV-bėse.
Velionis buvo vyras a.a. Elžbietos Senkutės Nenortienės, 

mirusios 1987 m.
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Lie

tuviškos Knygos kldbui, Lietuvių Politinių kalinių sąjungai.
Velionis pašarvotas penktadienį, liepos 1 d. nuo 2 iki 5 

v.v. ir nuo 7 iki 9 v.v. Fife Funeral Home laidojimo namuose, 
4201 Indianapolis Blvd., East Chicago, IN. Atsisveikinimas 
7 v.v.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 2 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kazimiero parapijos bažny
čią, 1390 W. 15 Avė., Gary, IN, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Pageidauja
mos aukos „Lietuvos Vaikų Vilčiai” arba partizano Juozo 
Lukšos Daumanto fondui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukra, sūnus, anūkė ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Fife Funeral Home. Tel. 219-398-3210.

Lietuvių tautai netekus

A.tA.
ČESLOVO GRINCEVIČIAUS

kilnaus kultūrininko, rašytojo, bibliografo ir rezis
tento, o man ištikimo ilgamečio draugo, ir sūnui Gin
tarui — jo krikšto tėvo, reiškiu giliausią užuojautą 
žmonai ALDONAI, artimiesiems, LIETUVIŲ FRON
TO BIČIULIAMS ir „DRAUGO” KOLEKTYVUI.

Vytautas Antanas Dambrava su šeima

.... ....  k 1
Brangiam Tėvui, Seneliui ir Uošviui

A.tA.
ALFONSUI PIMPEI

yiirus, jo dukrai AURELIJAI POLIKAITIENEI, jos 
vyrui BRONIUI ir vaikams - MIRGAI, ARŪNUI ir 
DALIAI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą

Jadvyga ir Adolfas Damušiai

PADĖKA
A.tA.

JOSEPHINE A. JUZĖNIENĖ
Mano mylima Žmona ir mūsų dukterų Mamytė mirė š.m. 

birželio 8 d. ir buvo palaidota birželio 11d. šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Kuzinskui už atnašau
tas šv. Mišias, palydėjimą j kapines ir maldas koplyčioje. 
Dėkojame karsto nešėjams, garbės karsto nešėjoms iš Sv. 
Teresės draugijos ir „K. of C. Ladies Auxiliary” bei visoms 
tų draugijų narėms. Dėkojame Council #3024 ir kun. Vito 
Mikolaičiui už maldas koplyčioje.

Širdingas ačiū Lietuvos Vyčių kuopai #112 ir pavieniams 
Vyčiams už aplankymą ir p. A. Mockui už įspūdingas apei
gas koplyčioje. Nuoširdi padėka sol. Algirdui Braziui už puikų 
ir įspūdingą giedojimą bažnyčioje. Dėkojame organizacijoms 
ir visiems už gėles, šv. Mišių aukas ir raminančius paguodos 
žodžius. Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkus 
už tvarkingą ir malonų patarnavimą.

Nuliūdę lieka: vyras Petras ir duktė Marytė.

APLANKYKITE PABALTIJĮ 
LIETUVA '94

Kreipkitės į mus — suplanuosime jūsų kelionę. 
Prieinamiausios kainos 

Finnair ir SAS oro linijomis 
"economy" ir "business" klasė 

Viešbučiai

GO BALTIC
Mūsų naujas leidinys apie Skandinavijos 

ir Baltijos kraštus — perskaitykite!

1-800-451-9511
UNIONTOURS

Įsteigta 1931 m.

245 Fifth A ve., New York, N.Y. 10016
Tel. 212-683-9500 Fax 212-683-9511

A.tA.
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje, anksčiau
Cicero, IL.

Mirė 1994 m. birželio 28 d. 8:45 vai. ryto, sulaukęs 81 
metų.

Gimė 1913 m. sausio 17 d. Vilkijoje, Kauno apskrityje. 
Nuliūdę liko: žmona Aldona Misiūnaitė-Grincevičienė,

giminės Lietuvoje ir draugai.
Česlovas Grincevičius, rašytojas, buvęs JAV Lietuvių

rašytojų dr-jos pirmininkas, ateitininkas nuo 1927 m., „Šatri
jos” meno draugijos pirmininkas 1937-1938 m. ir jos atgai
vintojas JAV 1952 m. Vytauto Didžiojo un-to teologijos-filo
sofijos fakulteto bibliotekininkas 1941-1943 m., Kauno VD 
un-to bibliotekos direktoriaus pavaduotojas 1941-1944 m. 
Cicero Aukštesniosios lituanistinės m-los mokytojas nuo 1960 
m., direktorius 1963-1967 m. Cicero lietuviškųjų studijų ins
tituto lektorius ir vedėjas nuo 1967 m.

Buvo vienas „Draugo” redaktorių 1969-1978 m., vėliau — 
talkininkas ir pavaduotojas. Nuo 1972 m. Pasaulio lietuvių 
archyvo direktorius, Lietuvių Fronto Bičiulių Chicagos 
skyriaus pirmininkas, „Šatrijos” meno draugijos pirm., Rašy
tojų draugijos pirmininkas.

Laidotuvėmis rūpinasi žmona Aldona ir draugai. Laidotu
vės privačios. Pelenai bus pervežti liepos mėn. į Lietuvą ir 
ten palaidoti.

Penktadienį, liepos 1 d., 10 vai. ryte, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, 2345 W. 56 St., Chicago, bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Ten pat bus ir atsisveikinta su 
a^a. Česlovu.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose šv. Mišiose.

Norinčius aukoti prašome auką skirti Jaunimo centrui, 
arba kuriai nors labdaros organizacijai.

Nuliūdę: žmona Aldona, giminės ir draugai.

Mūsų brangios Mamytės

A.tA.
ONOS TALLAT-KELPŠAITĖS 

JURSKIENĖS
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

1895-1993

Prieš metus, liepos 9 dienos rytą, išėjai Amžinybėn sutikti 
a.a. Tėvelį Viešpaties Namuose ir laukti mūsų.

Su skaudančia širdimi, išsiilgę Tavęs, jaučiame Tavo švie
sią sielą mūsų kasdienybėje, prisimename Tavo pamokymus, 
mamišką šypseną, švelnias rankeles, visuomet giedrią 
nuotaiką, meilę Dievui ir tėvynei Lietuvai.

Tegul Amžinoji Šviesa Tau šviečia, brangioji Mamulyte!
Už a.a. Onos Jurskienės sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 

liepos 9 d. Kaune, Kaltinėnuose ir Laukuvoje, o liepos 10 d. 
Philadelphįjoje, Šv. Andriejaus bažnyčioje.

Maloniai prašome gimines ir pažįstamus pasimelsti už a.a. 
Onos sielą.

Liūdintys vaikai: Snieguolė, Liūtas ir Zulis Jurskiai.

A.tA.
HENRIKUI IDZELIUI

mirus, jo žmoną SALOMĖJĄ, dukras TERESE BER- 
ŽINSKIENE ir MARYTĖ VILIAMIENĖ, sūnų AU
GUSTINĄ su šeimomis bei visus gimines nuoširdžiai 
užjaučia.

Ateitininkų Sendraugių sąjungos 
centro valdyba

Amžinybėn iškeliavus

A.tA.
ALDONAI DRĄSUTIENEI,

mielai mūsų narei, liūdime.
Nuoširdžiai guodžiame velionės dukrą JOLANTĄ

žentą ŠARŪNĄ PECKUS, anūkus ir visus 
artimuosius.

Lietuvos Dukterų draugija



6 DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. liepos mėn. 1 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Draugo” redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė dėl 
Amerikos Nepriklausomybės 
šventės liepos 4 d. (pirmadieni) 
nedirbs. Įstaiga atidaryta vėl 
bus antradienį, liepos 5 d., o 
dienraštis išeis trečiadienį, 
liepos 6 d.

Illinois valstijos sekretoriaus 
įstaigos bus uždarytos JAV Ne
priklausomybės šventėje pir
madienį, liepos 4 d. Vienintelė 
išimtis — sekretoriaus įstaiga, 
esanti Ford City apsipirkimo 
centre (ji atidaryta 7 dienas sa
vaitėje).

„Draugo” administracija
šią savaitę jau išsiuntė metinius 
laimėjimų bilietus savo skai
tytojams. Kadangi lietuviško
sios visuomenės informavimas 
tegalimas su Jūsų pagalba, 
todėl prašome išplatinti tuos 
bilietus savo pažįstamųjų bei 
artimųjų tarpe, o šakneles pri
siųsti pridėtame vokelyje. Šį 
mėnesį „Draugui” bus 85-keri 
metai, kai jis lanko lietuvių 
šeimas. Jei galėtumėte savo 
„Draugą” prisiminti dar ir savo 
auka, kad būtų ir toliau lei
džiamas mūsų visų dienraštis, 
tai lietuviškos spaudos išlai
kymui būtų atliktas labai ver
tingas žygis. Aukos „Draugui” 
nurašomos nuo federalinių pa
jamų mokesčių.

Kazimiera Škėrienė buvo at
vykusį į „Draugo” įstaigą ir čia 
įteikė kelias vertingas dovanas 
laimėjimų stalui, kuris veiks 
mūsų dienraščio gegužinės metu 
liepos 31 d. Ši gegužinė bus 
Tėvų Marijonų sode, kuris yra 
tarp laikraščio ir vienuolyno 
patalpų, 4545 W. 63 St., Chica
goje. Dėkojame jai už tas dova
nas ir prašome ir kitus, kurie 
galėtų padovanoti laimėjimų 
stalui dar daugiau „fantų”, 
būtume nuoširdžiai dėkingi.

„Draugo” administracijai 
pritrūko dviejų dienų laikraščio 
numerių. Jei kas dar turėtų ir 
galėtų mums atsiųsti birželio 
21 ir 22 d. numerius, būtume la
bai dėkingi.

„Draugo” redaktorė Aldona Zailskaitė su svečiais — vysk. Paulium Baltakiu, 
OEM ir Lietuvos gen. garbės konsulu Čikagoje Vaclovu Kleiza, jiems lankan
tis redakcijoje.

x Union Pier lietuvių drau
gijos metinė gegužinė įvyks 
liepos 10 d. 2 vai. p.p. 
Michigan laiku A. P. Mikštų 
rezidencijoje, 14543 Lake Shore 
Rd., Lakeside, MI. Svečiai, va
sarotojai bei draugijos nariai 
maloniai kviečiami ir laukiami.

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd SI., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

Robert S. Boris, žymusis 
Lietuvos Vyčių veikėjas, parašė 
laišką vyriausiajam Pašto vir
šininkui Vašingtone ir pašto 
viršininkams Čikagoje bei Mi
chigan valstijoje su nuorašais 
savo senatoriams Donald Rieg
le, Jr. ir Carl Levin, jog paštas 
blogai aptarnauja savo žmones, 
kurie skaito „Draugą”. Jis iš
dėstė, kaip gavo mūsų dienraštį 
balandžio, gegužės ir birželio 
mėnesiais. Kai kada laikraštį 
gavo po 19, 18, 17, 14 ar de
šimties dienų. Michigan valsti
ja yra visai netoli Čikagos, bet 
patarnavimas pasibaisėtinas. Šį 
kartą vėl primename visiems 
„Draugo” skaitytojams, jog 
laikraštis kiekvieną vakarą 6 
valandą yra išvežamas į Čika
gos centrinį paštą išsiuntimui. 
Kas darosi tame pašte po to, kai 
laikraščiai ten atiduodami, mes 
nebeturime kontrolės. Vis tik 
raginame savo skaitytojus, kaip 
padarė Robert Boris, rašyti pro
testo laiškus naujajam Čikagos 
pašto viršininkui: Mr. William
J. Good, Postmaster — Chicago 
Main Post Office, 433 W. Van 
Buren St., Chicago, IL 60607- 
9651.

Nabisco sausainių kepimo 
bendrovė, 7300 S. Kedzie, ple
čia savo gamybą ir pradėjo kep
ti tris naujas sausainių bei py
ragaičių rūšis. Kaip anksčiau 
buvo rašyta, Nabisco nupirko 
šalia esančias, tuščias Rheem 
fabriko patalpas, kad galėtų 
ateityje padidinti savo turimą 
plotą, įrengti naujas patalpas 
kepykloms. Pabaigus naujas 
statybas, Nabisco priims nema
žai naujų darbininkų ir tuo 
pakels visą apylinkės ekonomi
ką.

Vitalija Baleišytė, viena Či
kagos Lietuvių aktyviųjų kultū- 
rininkių, kasdien padeda 
„Draugo” administracijos dar
buose nemokamai. Neseniai ji 
padėjo išsiųsti laimėjimų kny
gučių bilietus dienraščio skaity
tojams, o kasdien talkininkau
ja raštinės darbuose. Jai esame 
nuoširdžiai dėkingi už paramą 
savo laikraščiui.

x Drs. Jonas ir Terri 
Prunskiai jau antri metai 
remia našlaitį Lietuvoje. Pra
tęsdami paramą kitiems me
tams „ Lietuvos Našlaičių Glo
bos” komitetui atsiuntė $150. 
Našlaičio vardu komitetas
dėkoja.

(sk)

TĖVŲ DIENA SEKLYČIOS 
POPIETĖJ

Birželio 22 d. su vasaros 
pradžia mūsų vyresnieji gausiai 
rinkosi į trečiadienio popietę, 
kuri buvo skirta tėvų dienai 
paminėti. Deja, tėvų susirinko 
nedaug, moteriškos lyties atsto
vių atsilankė kur kas daugiau.

Programų vadovė Elena Siru
tienė punktualiai tarė sveikini
mo žodį, primindama, koks 
brangus yra tėvo prisiminimas, 
ypač lietuvio tėvo. Lietuviai 
tėvai anais Lietuvos laikais 
daugiau laiko skirdavo šeimos 
rūpesčiams, o čia jie mažiau be
gali pasišvęsti šeimai, darbas ir 
kitos pareigos užima daug laiko.

Po to ji pristatė poetę Julįją 
Švabaitę-Gylienę ir kvietė ją 
savo poezija pradžiuginti vyres
niuosius. Pradžioje poetė prisi
minė savo tėvą, kentėjusi oku
puotoje Lietuvoje ir jo garbei 
paskaitė eilėraščių: „Tėvo bal
sas iš Šilutės kalėjimo”, „Kas 
buvo tasai?”, „Nėra tau vietos 
čia”, „Ką duosit už žiedą?”, „Ar 
tu atleidai man?” ir paskutinį 
— „Tėvui”. Jautrūs poezijos 
žodžiai smigo į klausančiųjų 
širdis ir poetei buvo entu
ziastiškai plojama. Pagerbiant 
poetę, buvo prisegtas rožės žie
das. Pabaigai poetė Gylienė pa
skaitė humoristinį apsakymą 
„Šilinio memuarai”, kuris 
visiems iššaukė šypsenas. Buvo 
neilga pertraukėlė.

Antrojoj daly Elena Aleknie
nė padainavo kelias liaudies 
dainas, pati sau pritardama pia
ninu, o pabaigai visi dar daina
vo „Augo kieme klevelis” ir 
„Neiškeik, neišeik tu iš so
džiaus”. Tos dainos tarsi sujun
gė visus į vieną šeimą ir sudarė 
jaukią nuotaiką. Po to, kaip ir 
visada, buvo patiekti pietūs.

Programų vadovė dar primi
nė, kad Seklyčioj kiekvieną 
penktadienį 2:30 vai. p.p. at
vyks dr. Osvaldas Čižikas ir tik
rins pacientų kojas nemokamai. 
Kvietė visus pasinaudoti šiuo 
medicinos patarnavimu.

Apol. P. Bagdonas

DVIEJŲ ISTORINIŲ
ĮVYKIŲ PAMINĖJIMAS

BALZEKO LIETUVIŲ 
MUZIEJUJE

Liepos 15 d., 7:30 vai. vak., 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje įvyks dviejų svarbių 
Lietuvai ir Amerikos lietuviams 
įvykių minėjimas. Abu šie įvy
kiai, nors skiriami 500 metų 
tarpo, nulėmė tolesnį lietuvių 
tautos likimą.

Liepos 15 d. sukanka 584-o- 
sios Žalgirio mūšio metinės . 
Žalgirio mūšis įvyko 1410 m. 
liepos 15 d. Šiame epochinės 
reikšmės mūšyje bendra lie
tuvių ir lenkų kariuomenė, va
dovaujama Lietuvos karaliaus 
Vytauto Didžiojo, sumušė 
Kryžiuočių ordiną ir taip 
sustabdė jo veržimąsi į rytus 
500 metų. Lietuvių pergalė 
nuskambėjo per visą Europą ir 
buvo laikoma svarbiausiu am
žiaus kariniu įvykiu.

x A.a. Vladislovos Koval- 
čiukienės atminimui, jos 
duktė Virginija Kupcikevičienė 
atsiuntė draugų ir artimųjų su
aukotus $170 paremti vargs
tančius vaikus Lietuvoje. 
„Saulutė”, Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, dėkoja ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą.

(sk)

x Jei reikalinga įsigyti vai
ravimo teisė? (IL Driver’s 
License) — kreipkitės į Ed.Šu
maną, tel. 1-708-246-8241.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

klT r-'
Liepos 15-oji taip pat žymi 

61-ąsias pirmojo lietuvių Trans
atlantinio skrydžio metines. 
1933 m. du drąsūs Amerikos 
lietuviai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas perskrido At
lantą ir tragiškai žuvo nebetoli 
savo tikslo. Jų skrydis buvo lai
komas antru ilgiausiu aviacijos 
istorijoje. Dariaus ir Girėno var
du pavadinta daug gatvių, aikš
čių, pastatyta paminklų įvairio
se šalyse, tame tarpe ir JAV.

Pirmą kartą Čikagoje bus eks
ponuota Robert Luddy iš Balti
morės sukurta Žalgirio mūšio 
diorama su 700 miniatiūrinių 
Viduramžių karių figūrėlėmis. 
Taip pat ekspozicijoje tikras 
kryžiuočių kardas, naudotas 
Žalgirio mūšyje bei kolekcija 
lietuvių pulkų Žalgirio mūšyje 
neštų vėliavų replikų, atkurtų 
kunigo Antano Saulaičio,SJ.

Parodoje bus rodomi svarbūs, 
su Dariaus ir Girėno skrydžiu 
susiję dokumentai iš muziejaus 
fondų.

R. Luddy padarys pranėšimą 
apie Žalgirio mūšio reikšmę Lie
tuvai ir Europai bei savo patirtį, 
kuriant dioramą. Edmundas Ja
siūnas, aviatorius ir aviacijos 
istorikas, knygos „The First 
Lithuanian Transatlantic 
Flight” autorius,pasidalins savo 
mintimis apie šio įvykio svarbą 
Amerikos lietuviams ir aviaci
jos vystymuisi.

Po programos bus pasivaišini
mas. Įėjimo auka prie durų.

BAIGĖ KULINARIJOS 
MOKSLUS

Milda Rudaitytė, Dainos ir 
Jono Rudaičių jaunesnioji 
duktė, š.m. birželio 17 d., Ken- 
dall College aukščiausiais pažy
miais baigė kulinarijos moks
lus, įgydama Associate ir Ap
plied Sciences laipsnį.

Vasarai Milda išvyko į Union 
Pier, Michigan. Ten lietuvio 
savininko vadovaujamoje krau- 
tuvėje/valgykloje, dirbs Produce 
ir Deli skyrių vedėjos ir „deli” 
paruošėjos pareigose. Taip pat 
kelias dienas per savaitę bus 
virėja tame pačiame miestelyje 
esančiame Red Arrow Roadhouse 
restorane. Atėjus rudeniui, Mil
da ruošiasi tęsti „business 
management” studijas Purdue 
universitete, Indianoje.

Milda nuo pat vaikystės veik
liai reiškiasi lietuviškame gyve
nime. Priklauso „Nerijos” jūrų 
skaučių tuntui. Už uolią ir pa
reigingą veiklą pakelta į pa- 
skautininkės laipsnį. Reiškiasi 
Korp! Neolituania veikloje (vie
nu metu buvo Korp! pirminin
kė). Talkino neolituanų tautinių 
šokių šokėjų grupės mokytojai. 
Baigė Kristijono Donelaičio pra
džios ir aukštesniąją lituanisti
nę mokyklą. Vienerius metus 
mokėsi Vasario 16 gimnazijoje, 
Vokietijoje. Ten būdama, aplan
kė ir savo senelių gimtinę Lie
tuvą. Grįžusi mokėsi ir baigė 
Pedagoginį lituanistikos insti
tutą Čikagoje. Dvejus metus 
mokytojavo Maironio lituanisti
nėje mokykloje, Lemonte. Įvai
riose vadovės pareigose reiškėsi 
„Nerijos” tunto vadijoje ir va
saros bei buriavimo stovyklose.

Mildai linkima geriausios sėk
mės darbe ir tolimesnėse studi
jose.

Mildos Rudaitytės, baigusios kulinaruos mokslus, džiaugsmu dalinasi jos 
tėvai — Jonas Rudaitis iš Hot Springs, Arizonos, ir Daina Rudaitienė iš Ber- 
wyn, Illinois.

Maironio lituanistinės m-klos 1993-94 mokslo metų IV sk. su mokytoja Otilija Barkauskienė ir 
padėjėju Kastyčiu Šoliūnu.

Nuotr. D. Čyvienės

IŠ ARTI IR TOLI

KAUNO JĖZUITŲ 
GIMNAZIJA KVIEČIA

1991 metais tėvai jėzuitai 
Kaune vėl atkūrė savo gim
naziją. Šiemet rugsėjo 23-24 die
nomis Jėzuitų gimnazijoje vyks 
retos iškilmės — švenčiamos 
septyniasdešimtosios gimnazijos 
įkūrimo metinės.

Mums brangus kiekvienas 
gimnaziją baigęs ar joje mokę - 
sis auklėtinis, todėl visus, o 
ypač, kurie tik turės galimybių 
dalyvauti šventėje ir aplankyti 
gimnaziją, prašytume atsiliepti.

Mūsų adresas: Rotušės a 9, 
Kaunas, 3000, Lietuva, tel.: 
(3707) 22-00-98, fax: (3707) 
22-99-61.

Tėvai jėzuitai

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS 

PROGRAMA

(1994.07.31-08.07 Berwang 
vietovėje, Austrijoje, Tirolyje, 
Berwanger-Holf viešbutyje).

Sekmadienis, liepos 31 d., 8 
vai. v. — Susipažinimo vakaras.

Pirmadienis, rugpjūčio 1 d., 
10 vai. r. — Atidarymas. Vytau
tas Bieliauskas (Cincinnati, 
USA), „Moralinis vystymasis 
individuose ir tautose”; 8 vai. v. 
— Vaidotas Daunys (Vilnius) 
„Tikėjimas ir vietovaizdis. An
tano Maceinos krikščioniškoji 
akistata”.

Antradienis, rugpjūčio 2 d., 
10 vai. r. — Vincas Natkevčius 
(Viemheim) „Didžiųjų vertybių 
problema mūsų filosofijoje ir 
literatūros kritikoje (St. Šal
kauskis, A. Maceina, J. Gri
nius)”; 8 vai. v. — Irena K. 
Lukoševičienė (Etobicoke, 
Kanada) „Lietuvos socialinės 
problemos”.

Trečiadienis, rugpjūčio 3 d., 
10 vai. r. — Romualdas Sikors

kis (Vilnius) „Lietuvos ūkio 
būklė ir raidos perspektyvos; 8 
vai. v. — Petras P. Lukoševičius 
(Etobicoke, Kanada) „Lietuvos 
žemės ūkio problemos”.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 4 
d., 10 vai. r. — kun. Jonas Jū- 
raitis (Termen, Kaunas) „Prie 
policijos suvestinių versmės....” 
Po pietų — ekskursijos į aukš
čiausią Alpių viršūnę Zugspit- 
ze ir į Innsbrucką; 8 vai. v. — 
Alvydas Jokūbaitis (Vilnius) 
„Lietuvos filosofinė tradicija 
postmodernizmo akivaizdoje”.

Penktadienis, rugpjūčio 5 d., 
10 vai. r. — Viktorija Daujotytė 
Pakerienė (Vilnius) „Dvi lietu
vių literatūros .Gabijos ”; 7:30 
vai. v. — literatūros vakaras. 
Dalyvauja: Joerg-Naudžiūnaitė, 
Vaidotas Daunys, Saulius Kubi
lius. Tėvynės valandėlė. Kalbės 
vienas iš moderatorių.

Šeštadienis, rugpjūčio 6 d., 
10 vai. r. — Darius Kuolys 
(Vilnius) „Lietuvos švietimas: 
būklė ir kaitos perspektyvos”; 8 
vai. v. — Savaitės vertinimas. 
Sekanti savaitė.

Sekmadienis, rugpjūčio 7 d., 
10 vai. r. — šv. Mišios. Aukoja 
kun. Jonas Jūraitis; 11 vai. r. — 
savaitės uždarymas.

Savaitę moderuoja — D. Kuo
lys, V. Natkevičius, J. Norkai
tis. Kapelionas — kun. J. Jūrai
tis. Dalyvius registruoja — 
Irena Joerg-Naudžiūnaitė šiuo 
adresu: 6473 Wenns, Tirol, 
Austria-Osterreich. Registra
cijos mokestis — 150 DM (jauni
mui — 70 DM).

LANKĖSI PROF. 
LANDSBERGIS

Birželio 13 d. Tėvynės Sąjun
gos Floridos skyrius suruošė 
susitikimą su prof. Vytautu 
Landsbergiu. Pranešimui klube 
susirinko apie 300 dalyvių. Pie
tus paruošė E. Purtulienė su 
šeimininkėmis. Po pietų Alek
sas Vaškelis pateikė trumpą 
apžvalgą: kaip mes p. Landsber
gį vertiname čia išeivijoje. Po to 
Jurgis Mikaila paskaitė prisimi
nimus iš pirmųjų Vilniaus radi
jo pranešimą klube apie įvykius 
Lietuvoje. Klubo vardu sveikino 
pirm. M. Šilkaitis. Vytautas 
Landsbergis, padėkojęs visiems 
už malonų jo priėmimą šioje 
apylinkėje, perskaitė ir atsakė 
į klausimus, į kuriuos nebuvo 
atsakęs didžiojoje salėje. Pabai
gai apie Tėvynės sąjungą kalbė
jo Floridos skyriaus pirminin
kas Vytautas Dubauskas.

PRANCŪZIJOJE

Paryžiaus Rytų kalbų In
stitute šiemet mokosi per 120 
studentų. Pirmą kartą dėstymo 
istorijoje IlI-io kurso studentai 
galės įsigyti lietuvių kalbos

specializacijos diplomą. Minėto 
instituto prof. M. Chicouėne ir 
Vilniaus Universiteto docentas 
L. Skūpas pasirašė sutartį su 
leidykla l’Harmattan ir pradėjo 

i rašyti lietuvių kalbos ir civiliza
cijos vadovėlį prancūzams. Kny
ga turėtų būti išleista 1995 m. 
pavasarį. Nauji mokslo metai 
prasidės š.m. spalio 1 d. 
Paraiškų priėmimas nuo liepos 
mėnesio.

J. C. Mončys jau ketvirti 
metai su pasisekimu organizuo
ja vasaros artistinį stažą. Šiais 
metais stažas vyks nuo liepos 18 
iki rugsėjo 2 d. Skulptūrą dėstys 
buvę A. Mončio mokiniai P. 
Skop ir M. H. Salvados, piešimą, 
tapybą ir teatrą-J. C. Mončys. 
Stažas taip pat siūlo šiuolaiki
nio šokio, afrikietiškų mušamų
jų, tradicinio dainavimo paskai
tas, vaikų kūrybinį ratelį.

500 kg. žaislų, rūbų, maisto 
produktų, knygų ir sąsiuvinių 
Pr.l.b. valdybos vicepirmininko 
P. Liutkaus rūpesčiu iškeliavo 
Kauno našlaičių-invalidų na
mams. Juos surinko Paryžiaus 
Francs-Bourgeois mokyklos 4-os 
ir 5-os klasės mokiniai ir jų 
tėvai.

Kovo 22-28 d. Lietuva daly
vavo tarptautiniame klasikinės 
muzikos festivalyje „Musicora”. 
Kovo 24 d. buvo speciali pro- 
grama,skirta Lietuvai. Ji prasi
dėjo dviem paskaitom apie lie
tuvių muziką. Joje dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Prancū
zijoje O. Balakauskas, muziko
logas G. Gabšys, žurnalistas F. 
Reitz ir dr. A. Shuvaloff, toliau 
sekė stendo organizatorės Lietu
vos kultūros ir švietimo minis
terijos atstovės „Musicora” 
Mūzos Rubackytės rečitalis. 
Programa baigėsi priėmimu. 
Lietuvos dalyvavimo „Musico
ra” sponsoriai: Pr.l.b. (išimties 
tvarka), LAL, privatūs 
asmenys.

„Alsace-Lituanie” draugija 
vasario 13 d. Saverne mieste su
rengė vargonų koncertą parem
ti Naujosios muzikos informaci
nį centrą Vilniuje. Grojo vargo
nininkas M. Guillot. Draugijos 
pastangomis kovo 25 d. Stras- 
bourg’e įvyko Mūzos Rubacky
tės rečitalis. Svarbi programos 
dalis buvo skirta M. K. Čiurlio
nio kūriniams. Surinktos lėšos 
bus įteiktos Kauno ligoninėms.

„Languedoc-Lituanie” drau
gijos pastangomis užmegzti lie
tuvių-prancūzų tarpmokykli
niai ryšiai (Alytus-Piemont de 
l’Herault). Pasikeitimas koncer
tais įvyko tarp džiazo muzikan
tų (P. Vyšniauskas-,,Mezcal”). 
Ateity numatyta priimti liau
dies muzikos ansamblį „Rasa”, 
suorganizuoti baltų džiazo fes
tivalį, o taip pat išsiųsti 
humanitarinės pagalbos siuntą.




