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Lietuva prašo 
prieglobsčio 

atsisakantiems tarnauti 
TSRS armijoje 

Vilnius , 1991 birželio 19. 
(LIC) — Vakar Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba kreipėsi į 
pasaulio parlamentus ir vyriau
sybes suteikti politinį prie

globstį l i e t u v i a m s atsisa
kan t i ems t a r n a u t i TSRS 
okupacinėje armijoje ir jau esan
tiems užsienyje. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
kreipimasis į pasaulio valstybių parlamentus 

ir vyriausybes 
Lietuvos Respublikos Aukš- kitose šalyse, teises ir pareigas; 

čiausioji Taryba kreipiasi į 
pasaulio valstybių parlamentus 
bei vyriausybes ir prašo suteikti 
tarptautinės teisės normomis 
pagrįstą statusą ir apsaugą 
t iems Lietuvos Respublikos 
piliečiams, kurie pasitraukė iš 
Lietuvos teritorijos dėl TSRS 
ginkluotųjų pajėgų persekio
jimo. 

TSR Sąjunga, 1940 metais 
okupavusi ir aneksavusi Lietu
vos Respubliką, jėga tebeverčia 
Lietuvos piliečius t a r n a u t i 
okupacinėje ka r iuomenė je . 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba, 1990 m. kovo 11 
dienos Aktu atstačiusi nepri
klausomą Lietuvos valstybę 
nutraukė TSRS įstatymų veiki
mą Lietuvoje ir nustatė, kad 
Lietuvos Respublikos piliečiai 
neprivalo tarnauti TSRS ka
riuomenėje, ir kad jie gali tar
nauti šioje kariuomenėje t ik 
t uome t , kai pa tys l a i sva i 
pareiškia tokį norą. Priimti ir 
kiti nutarimai, kuriais siekia
ma už t i k r i n t i L ie tuvos 
Respublikos piliečių te i s ių 
apsaugą remiantis tarptautinės 
teisės normomis. Kartu Lietuva 
siekia, kad šie klausimai būtų 
' š s p r ę s t i derybų su TSR 
Sąjunga būdu, tačiau derybos 
iki šiol nevyksta dėl TSRS 
kal tės . Lietuvos teritorijoje 
tebeesantys TSRS ginkluotųjų 
pajėgų daliniai ir toliau naudo
ja smurtą, verčia Lietuvos Res
publikos piliečius t a r n a u t i 
okupacinėje kariuomenėje, o 
pasitraukusius iš TSRS gink
luotųjų pajėgų ir atsisakiusius 
vykdyti šiuos neteisėtus reika
lavimus persekioja ir grobia. 

Tebesi tęsiant i TSRS karinė 
agresija prieš Lietuvos Respub
liką, smurtas jos piliečių atžvil
giu ypač atvirai ir brutaliai 
pasireiškė 1991 m. sausio 11-13 
dienų įvykių metu -TSRS pa
naudojus ginkluotą jėgą prieš 
taikius Lietuvos gyventojus, 
žuvo 15 ir buvo sužeista daugiau 
kaip 600 žmonių. Visa tai liudi
ja, kad Lietuvos Respublika, 
svetimai valstybei naudojant 
karinę jėgą ir nuolat grasinant 
ja, laikinai negali užtikrinti 
absoliučios savo piliečių teisių, 
jų gyvybės ir sveikatos apsau
gos. 

Lietuvos Respub l ikos 
Aukščiausioji T a r y b a , 

atsižvelgdama į t a i . kad 
Visuot inės žmogaus t e i s iu 
deklaraci jos 14 s t r a i p s n i s . 
skelbia, jog „persekiojamas 
kiekvienas žmogus turi teisę 
ieškoti prieglobsčio kitose šalyse 
ir juo naudotis"; 

turėdama galvoje, kad pasau
lio valstybės, siekdamos ap
saugoti žmogaus teises. 1951 m. 
SNO Konvencijoje dėl pabėgėlių 
statuso bei 1967 m. SNO priim
tame šios Konvencijos protokole 
n u s t a t ė asmenų, pr ivers tų 
ieškoti savo teisių apsaugos 

atkreipdama dėmesį į tai, kad 
TSR Sąjunga, toliau prievarta 
tebeimdama Lietuvos Respubli
kos piliečius į savo ginkluo
tąs ias pajėgas , š iu rkšč ia i 
pažeidžia 1949 m. Ženevos 
Konvencijos dėl t a ik ių 
gyventojų apsaugos karo metu 
51 s t ra ipsn į , d r a u d ž i a n t 
prievarta imti užimtų teritorijų 
gyventojus į okupacinę kariuo
menę; 

pažymėdama, kad nemažai 
Lietuvos Respublikos piliečių, 
kategoriškai atsisakydami tar
nauti TSRS ginkluostosiose 
pajėgose ir siekdami dėl to 
išvengti TSRS kariškių prievar
tos, išsaugoti savo gyvybę bei 
sveikatą, pasitraukia į užsienio 
valstybes, kuriose jie neretai 
atsiduria neapibrėžtoje teisinėje 
padėtyje, 

k r e ip i a s i 
į pasaulio valstybių Parla

mentus ir Vyriausybes ir prašo 
— įvertinti Lietuvos Res

publikos pi l iečių pas i t rau
kusių dėl minė to TSRS 
ginkluotųjų pajėgų persekiojimo 
į užsienį, teisinį statusą, atsi
žvelgiant į 1951 m. SNO Kon
venciją dėl pabėgėlių statuso ir 
1967 m. SNO priimtą šios Kon
vencijos Protokolą, 

— pr ipaž in t i š iuos Lietuvos 
Respub l ikos pi l iečius pabė
gėliais n u o T S R S p r i eva r tos 
veiksmų, 

— padėti užtikrinti jų teisių ir 
pareigų, susijusių su šio statuso 
pripažinimu, įgyvendinimą. 

V. L a n d s b e r g i s 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas 

Vilnius, 1991 m. birželio 18 d. 

Lietuva palydi 
arkivyskupą Steponavičių 

Vatikano nekrologas 

Lietuvos valstybinio teatro nariai New Yorke dah v juja T a r p t a u t i n i a m e Meno festivalyje. Čia 
aktorių viduryje matyti to teatro režisierius Eimuntas Nekroš ius , o apl ink jj ,,Dėdės Vanios" 
artistes ir artistai: Vladas Bagdonas, Dalia Storyk, Ltaiia Overaitė, Elvyra Žebertavičiūtė, Vidas 
Petkevičius. Kostas Smoriginas. Juozas Pocius, Iren.i Tamošiūnaitė, J ū r a t e Aniulytė. Rimgaudas 
Karvelis ir Vytautas Taukinaitis. 

Pabaltijo ministeriai Berlyne — 
Skandinavijos svečiai 

N e p r i k l a u s o m y b ė s p r i e š a i S o v i e t ų d e l e g a c i j o j e 

Koordina tor ius 
Vokietijoje 

Bona. — Lietuvos nepri
klausomas radijas birželio 7 d. 
pranešė, jog Lietuvos parlamen
ta ras Antanas Račas buvo 
paskirtas Lietuvos reikalų koor
dinatoriumi ta rp Vokietijos 
Bundes tago ir Lietuvos 
parlamento. Račas atvyko į 
Vokietiją jau kovo mėnesį, kad 
įsteigtų Lietuvos informacijos 
biurą Huettenfelde. lietuvių 
mokyklos patalpose. Račas jau 
suorganizavo Lietuvos parla
menta rų vizitą vokiečių 
Bundestage balandžio 17-19 
dienomis. Račas pastebėjo, kad 
šiuo metu jo pagrindinis užda
vinys yra padėti lietuviams ka
reiviams, kurie pasitraukė iš 
Sovietų kariuomenės. Jis sakėsi 
neturįs tikro skaičiaus, kiek pa 
sitraukusių lietuvių gali būti, 
bet atrodo kad kur nors tarp 100 
ir 200 vyrų. Račas pasakė, jog 
vokiečiai aprūpina juos maistu, 
drabužiais ir prieglauda, buvo 
pranešta per „Laisvės" radiją. 

B e r l y n a s . Birželio 19. 
(RFERL) - Pabaltijo delegaci
ja šią savaitę Berlyne vykstan
čioje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenci-
jos užsienio reikalų ministerių 
pas i ta r ime dalyvauja kaip 
Skandinavijos kraštų svečiai. 

Lietuvos radijas pranešė, jog 
Daniia pakvietė Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerį Algirdą 
Saudargą, Norvegija Latvijos 
Užsienio reikalų ministerį Janis 
Ju rkans , o Švedija Estijos 
Užsienio ministerį Lennart 
Meri būti jų svečiais šioje kon
ferencijoje. Tačiau pranešama, 
jog Vokietijos Užsienio reikalų 
min is te r i s Hans-Dietr ich 
Genscher susitiko su trimis 
Pabal t i jo užsienio reikalų 
ministeriais Reichstage birželio 
18 dieną ir paaiškino jiems, kad 
jie, ka ip svečiai , tegalės 
dalyvauti tik formaliose viešai 
atliekamose ceremonijose. Ne
formalūs pasikalbėjimai su 
Pabaltijo atstovais vyks visą tų 
34 valstybių užsienio reikalų 
ministerių posėdžiavimo laiką. 
Valstybės departamento sekre
torius James Baker III, kaip 
nustatyta darbotvarkėje, su Pa
baltijo vadais susitiko birželio 
19 d. 

Susitikimas su rusais 
VVashingtonas. — Birželio 19. 

— Be dramatiško vizito prezi
dentui Bushui Baltuosiuose rū
muose. Rusijos pirmas rinktasis 
visų gyventojų prezidentas 
Borisas Jelcinas dar turės kitą 
istorinę sesiją su rusais emi
grantais, kurie yra pabėgę nuo 
Sovietų komunistų tironijos ir 
apsigyvenę š iame kraš te . 
Jelcino susitikimas su savo 
tautiečiais įvyks Kennedy cent
re. Tokio susitikimo nėra rusai 
čia turėję 70 metų. Vėliau Jelci
nas susitiks dar su vyriausybės 
kitais pareigūnais, politikais ir 
pramonės vadais. Pats Jelcinas 
atvykęs į sostinę, pareiškė, kad 
jis neatvyko čia maldauti pini
gų, bet pasakyti prez. Bushui, 
jog Rusija nori bendradarbiauti 
su Vakarais ir su JAV ir įsi
jungti po tiekos metų izoliacijos 
į civilizuotą pasaulį. 

P ro te s t a s sovietams 
Kita žinia atėjo iš Berlyno, jog 

Tarptautinė Žmogaus teisių 
organizacija kurios centras y ra 
Frankfurte, protestavo prieš Ed
mundo Kasperavčiaus dalyva
vimą Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencijo
je, kaip nevyriausybinės orga
nizacijos nario. Vakarų žinių 
agentūros pranešė, jog Kaspera
vičius yra Sovietų Sąjungos 
delegacijos nariu. Tai tas pa ts 
Kasperavičius, kuris kalba iš 
televizijos bokšto Vilniuje, kurią 
smurtu tebelaiko užėmę Sovie
tai nuo Kruvinojo sekmadienio 
sausio mėnesį. 

Kas y ra Sovietų 
delegacijoje 

Lietuva, Latvija ir Estija daro 
visus žygius, kad būtų priimtos 
į šią tautų organizaciją, kur i 
kartais vadinama Helsinkio 
organizaci ja ir y ra t a u t ų 
forumas, nors stebėtojų statusu. 
Šį kartą Maskva atsivežė trijų 
Pabaltijo komur.istų partijų, 
kurios eina su Kremliumi, ats
tovus ir ..tautinu išlaisvinimo 
komite tų a ts tovus" , k a i p 
pranešė Estijos L :>ienio reikalų 
ministerija. Jie visi, k u r i e 
pr ieš inas i Pabsltijo nepr i 
klausomybei, dalyvauja Sovietų 
Sąjungos delegac 'os sudėtyje. 

Albanija vėi E u r o p o s 
gretose 

Berlynas . — Reuterio žinių 
agentūra pranešė, jog Balkanų 
valstybė, kuri ilgiausia garbino 
Staliną ir neleido ivo žmonėms 
turėti jokios nuosavybės, tre
čiadienį buvo prr.mta po pus-
šimtmečio izoliacijos vėl į 
Europos valstybii šeimą. Alba
nija buvo pnir. ta kaip 35 
valstybė į Europa Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferen
ciją. Albanijos Už-ienio reikalų 
ministeris Muha net Kapllani 
užėmė vietą sali; JAV Valsty
bės sekretoriaus J mes Bakeno. 
Ji šiais metai:- turėjo pir
muosius laisvu- r i n k i m u s . 
„Albanijos vyriai ybė yra pasi 
ruošusi pasiraš; i Helsinkio 
Baigiamąjį Akta O" Paryžiaus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vals tybės departamento 
s e k r e t o r i u s J a m e s Baker 
pakvietė Sovietų Sąjungą ir jos 
buvusius sateli tus jungtis į 
naująją Atlanto partnerystės 
sąjungą, kuri apims plotą nuo 
Šiaurės Amerikos iki Sovietų 
tolimųjų rytų pakraščių. 

— Busho administracijos pa
reigūnai, susitikę su Rusijos 
prezidento B. Jelcino padėjėjais 
ir išgirdę jų pageidavimus, 
pasakė, jog JAV vyriausybė 
ša l ta i priima jų pasiūlymą 
p r a d ė t i nuosavus užsienio 
ryšius su Rusija. 

— Alžirijos naujasis minis
ter is pirmininkas Sid Ahmed 
Ghoza l i s u d a r ė 29 nar ių 
kabinetą, kuriame yra ir dvi 
moterys. Ši vyriausybė turės 
pasiruošti daugpartiniams rin
kimams šioje šiaurinėje Afrikos 
valstybėje. Fundamentalistai 
sako, jog moterys, turi būti 
namuose ir negali užimti viešojo 
pobūdžio pozicijų. 

— Seat t le arkivyskupas Ray-
mond Hunthausen, kurio libera
linės pažiūros dažnai būdavo 
aprašomos spaudoje, pranešė 
pasitrauksiąs į poilsį, kai jam 
bus 70 metų rugpjūčio mėnesį. 

— Sovietų min. pirm. Valen
t inas Pavlovas pasakė Aukš
čiausiojoje Taryboje, jog jis 
nepritaria tam planui, kurį per 
t r is savaites aptarė jų ekono
mistas G. Javlinskis. kuris buvo 
pasiųstas paties Gorbačiovo pas 
Harvardo ekonomistus, kaip pe
reiti į Vakarų stiliaus ekonomiją. 
Tam planui pritarė ir Boris 
Jelcinas, ne tik Gorbačiovas, bet 
senieji Sovietų komunistai su 
juo nesutinka, kadangi atsisa
koma komunistinės sistemos. 
Pavlovas nori, kad užsienio 
kompanijos tiesiog investuotų į 
jų industriją, bet nesutinka pri
imti paramą paskolos formoje. 

č a r t e r į k i e k v i e n u metu"' , 
pasakė padėkodamas Albanijos 
Užsienio reikalų ministeris. 
Vokietijos Užsienio reikalų mi
nisteris Genscheris, kuris yra 
šio suvažiavimo šeimininkas, 
pasveikino Albaniją ir pasakė, 
kad ..tai svarbus žingsnis į 
laisvą, sujungtą Europą". Deja, 
Pabaltijo valstybės, dėl sovietų 
veto, vis dar nepriimamos į 
Europos tautų bendruomenę. 

Vilnius, 1991 birželio 19. 
(LIC) - Vakar vakare apie 9:30 
Lietuvos laiku mirė Vilniaus ar
kivyskupas Julijonas Steponavi
čius, pakirstas sunkios Ugoa. 
Birželio 10 d. arkivyskupui 
buvo padaryta sunki inkstų ope
racija, po kurios nebeatsigavo. 
Paiskutinias dienas prieš mirtį 
buvo praradęs sąmonę. 

Arkivyskupo Steponavičiaus 
palaikai ketvirtadienį po pietų 
buvo pašarvoti Vilniaus arki-
katedroje-bazilikoje. Laidotuvės 
įvyks sekmadienį, birželio 23 d., 
16 valandą Vilniaus arkika
tedroje. Arkivyskupas Stepona
vičius bus palaidotas arkikated
ros kriptoje. 

V a t i k a n o radijo nekro logas 
Arkivyskupo Steponavičiaus 

mirtis — tai skaudus nuostolis 
Lietuvai ir jos Bažnyčiai, kuriai 
velionis garbingai ir ištikimai 
tarnavo visą savo gyvenimą, 

. ypač gi Bažnyčiai ir tautai sun
kiaisiais laikais. Julijonas Ste
ponavičius buvo už religinę 
laisvę ir tikinčiųjų teises, 
kovojančios Lietuvos Bažnyčios 
simbolis, kaip toks priklausė 
visom Lietuvos vyskupijom, 
visai Lietuvos katalikų bend
ruomenei. Jo heroiška ištiki
mybė persekiojimo meta i s 
plačiai nuaidėjo po visą pasaulį, 
sukėlė visuotinį pasigėrėjimą ir 
pagarbą. 

Trumpai prisiminkime arki
vyskupo Julijono Steponavi
čiaus biografinius bruožus. Yra 
gimęs 1911 metais Gervėčių pa
rapijoje, ūkininkų šeimoje. 
Mokėsi Vi ln iaus Vytau to 
Didžiojo gimnazijoje, ir baigė 
Vilniaus universitetą teologijos 
magistro laipsniu. Kunigu 
įšventintas 1936 metais. Mo
kytojavo ir kapelionavo Gardi
ne, klebonavo Palūšėje, Daugė
lišky, Adutišky. Ėjo Švenčionių 
dekano pareigas. 1955 rugsėjo 
11 vysk. Kazimieras Paltarokas 
Panevėžio katedroje Julijonui 
Steponavičiui suteikė vyskupo 
šventimus. Prieš pat vyskupo 
Paltaroko mirtį 1958 metais 
popiežius Pijus XII paskyrė 
vyskupą Steponavičių Panevė
žio ir Vi ln iaus vyskupijų 
apaštaliniu administratorium. 

Gilus i š s imoks l in imas . 

pastoracine patirtis, besąlyginis 
kunigiškas uolumas buvo tos 
savybes, dėl kurių Julijonas Ste
ponavičius buvo parinktas sos
tinės vyskupu. J au pirmieji jo 
ganytojiško darbo metai įrodė, 
kad jis buvo vertas vyskupo 
Kazimiero Paltaroko ir kalėjime 
mirusio Vilniaus arkivyskupo 
Mečislovo Reinio jpėdinis. O 
darbo sąlygos tuo metu buvo 
nepaprastai sunkios, reikalavo 
nepaprastai d a u g drąsos 
išminties. Nepaisan t visų 
kliūčių ir sunkumų, vyskupas 
Julijonas Steponavičius su visu 
ganytojiškos atsakomybės pa
jutimu rūpinosi kunigų ir 
pasauliečių dvasine gerove. 
Kaip tik dėl to asmeniškai 
patyrė a t e i s t i nės valdžios 
rūstybę. 

Kai tuometinis Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis valdžios 
pavedimu pareikalavo, kad vys
kupas uždraus tų kunigam 
mokyti vaikus besiruošiančius 
pirmajai išpažinčiai ir šventajai 
Komunijai, vyskupas Stepona
vičius pareiškė, kad to padaryti 
jis negali, nes tai prieštarauja 
vyskupiškai sąžinei, bažnytinės 
teisės kanonams. Kai vysk. 
Steponavičius pradėjo ryžtingai 
ginti represuojamus kunigus ir 
Kauno kunigų seminarijos tei
ses, 1961 sausio 24 jis buvo 
suimtas ir prievarta išvežtas iš 
Vilniaus i Žagarės miestelį. 

27 metai tremtyje 
Julijonas Steponavičius liko 

tremtyje dvidešimt septynerius 
metus. Pakartotini Lietuvos ir 
pasaulio dvasininkų prašymai 
ir reikalavimai leisti vyskupui 
tremtiniui sugrįžti į savo 
vyskupiją, liko neišklausyti. 
Ryžtingasis vyskupas tapęs 
kovojančios ir persekiojamos 
Bažnyčios simboliu, buvo 
ateistinei valdžiai per pavojin
gas. Tik pasikeitus politinei 
padėčiai, vyskupui Steponavi
čiui susidarė sąlygos sugrįžti iš 
tremties į jam pavestą valdyti 
Vilniaus arkivyskupiją. 
Vyskupas sugrįžo į sostinę 1989 
m. vasario mėnesį. Tų pačių 
metų kovo 10 d. popiežius Jonas 
Paulius II paskyrė Julijoną 
Steponavičių Vilniaus arki
vyskupu ordinaru. 

Prasidėjo Lietuvos — Sovietų 
darbo grupių pokalbiai 

Vilnius. Birželio 18. — Nepri
klausomasis Lietuvos radijas 
pranešė , jog darbo grupe , 
pasiruošusi deryboms dėl ne
priklausomybės su Sovietų 
Sąjunga, susitiko Maskvoje. Lie
tuvos delegacijai vadovauja 
ministeris specialiems reika
lams Aleksandras Abišala. 
Delegacijoje yra Tautinio Ap
sigynimo departamento vadovas 
Audrius Butkevičius ir Lietuvos 
parlamentarai — Kęstutis Gla
veckas ir Egidijus Bičkauskas. 
Sovietų delegacijai vadovauja 
Teisingumo ministeris Sergie-
jus Luščikovas. Bičkauskas 
išsitarė, jog susitikimas buvo 
..konstruktyvus" ir kad įvairių 
specialistų grupių pasitarimai 

— K u w a i t o t e i smas vėl 
nu te i sė 8 žmones mi r t i e s 
bausmėmis už padėjimą Irako 
kareiviams, kai jie okupavo 
Kuwaitą. Šeši nuteisti yra „už 
akių", nes jų nebuvo teisme 

turėtų prasidėti greitai, pranešė 
„Laisvės radijas" Europoje. 

Sovietai į savo delegaciją 
paskyrė 14 ekspertų, kurie bus 
darbo grupėse pasitarimuose su 
Lietuva. Vienuolika grupių 
konsultuosis prekybos, ekono
mikos, finansų, žmogiškųjų 
teisių ir kitais klausimais, 
įskaitant ir paruošimą sutarties 
projekto Lietuvos-Sovietų ry
šiams aptarti. 

KALENDORIUS 

Birželio 21 d.: Aloyzas. Apo
linaras. Alicija. Galminas. Va-
sare 

Birželio 22 d.: Inocentas, Lai
ma. Kaributas. Tomas More. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:16. leidžiasi 8:28. 
Temperatūra dieną 92 1., 

naktį 70 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

IV PL SPORTO 

IV PLS ŽAIDYNĖMS 
LIETUVOJE ARTĖJANT 

JAV SPORTINIŲ VIENETŲ 
VADOVAMS 

nesate padavę ar pakeitę at
vykimo datą ir laiką ir žinoma, 
miestą — Vytautui Grybauskui 

Ženklai 
Liepos mėn. pradžioje bus pa 

ruoš t i ŠALFAS S-gos 
medžiaginiai spalvoti ženklai, 
kuriuos galėsime prisiūti prie 
išeiginių uniformų (mėlyni 
švarkai) ar prie treningų, baltų 
marškinių, ir net komandinių 
uniformų. Tuoj praneški te 
skaičių ir pasiųskite čekj po 2 
dol.. už kiekvieną ženklą — 

Sparčiai artėjame prie išvy- Algiui Tamošiūnui, 317 So. 
kimo dienos į IV PLS Žaidynes. Catherine Ave., La Grange, IL 
Mums sunku net įsijausti su 60525. Užsisakykite iki liepos 1 
kokiu dideliu dvasiniu pakilimu d. 
Lietuva pasiruošusi sutikti sve
čius. Jųjų darbas ir viltys įparei
goja mus visus: MES NEGALI
ME NUVILTI IR ĮSKAUDINTI 
MŪSŲ LAUKIANČIŲJŲ LIE 
TUVOJE. 

Kreipiuos į Jus , ragindamas ir 
įpareigodamas, kad Jūsų vado
vaujami spor t in ia i vienetai 
būtų tvarkingi ir drausmingi. 
Aš, ir Jūs visi, būsime atsakingi 
už Amerikos lietuvių sportinės 
delegacijos reprezentaciją prieš 
lietuvių visuomenę. 

Sėkmės kel ionėje ir iki 
pasimatymo atidarymo iškil
mėse KAUNE! 

Su sportiška pagarba 
V a l d a s A d a m k u s 

ŠALFAS s-gos J A V Išvykos 
komiteto p i r m i n i n k a s 

Ar j a u p a s i r u o š ė m 

Tik kelios savaitės iki didžiojo 
įvykio — IV-jų Pasau l io 
Lie tuv ių Spor to Žaidynių! 
Iškvietimai jau Washingtone. 
Nede l sdami W a s h i n g t o n a n 
siųskite užpildytas vizoms gauti 
anketas, su 3 nuotraukomis ir 
paso kopija, aišku, nepamirškite 
pridėti ir mokestį už vizos iš
davimą. 

Lietuva žaidynėms jau pasi
ruošė ir l a u k i a . Ar mes 
pasiruošę? O pasiruošę turime 
būti organizaciniai, kaip klubas 
a r komanda, su tvark inga 
apranga ir įsisąmoninę draus
mingumo bei sportiško elgesio 
pr incipus . ŠALFAS c.v. ir 
Išvykos k-to p i rm. Valdo 
Adamkaus paskutinius nurody
mus gerai perskaitykite ir pa
diskutuokite su visais išvykos 
dalyviais. 

Kad būtų įmanoma visus pa
imti iš Talino, Rygos ar pervežti 
Maskvoje iš vieno aerouosto į 
kitą, tuoj praneškite, jei dar 

San Francisco „Warriors" klubo žaidėja.- -^rūnas Marčiulionis, po rungtynių su Detroito „Pis-
tons", susitiko su detroitiečiais. Iš k. — Vikaras Memenąs, Šarūnas Marčiulionis, Algis Rugienius, 
Linas Mikulionis. VT » . , _ . . 

Nuotr. Liudos Rug iemenės 

Futbolas Chicagoje 

RUNGTYNĖS LEMONTE 

IV -se PLS Žaidynėse dalyvausiančių 
JAV spo r t i n inkų medž iag in i s 
ženklas, dėvimas ant uniformų ir 
kitų drabužių. Ženkle jungiamos 
Lietuvos ir JAV vėliavų spalvos. 
Ženklo centre olimpinis ženklas — 
auksines spalvos. 

Taip pat ir suvenyriniai 
ženkliukai, kuruos galėsite da
linti Lietuvoje, su jūsų klubo 
pavadinimu, bus jums įteikti 
Lietuvoje. Jūsų klubui ženkliu
kai jau užsakyti. Čekį už juos 
siųskite taip pat Algiui Tamo
šiūnui, aukščiau minėtu adresu. 

Kiti įvykiai 
Ža idynių metu dar 

numatoma: liepos 29 d. Lietuvos 
Olimpinės Akademijos sesija; 
liepos 30 d. mokslinė konferen
cija Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto istorijos klausimais; 
liepos 31 d. sporto veteranų 
s ą sk ryd i s ; rugpjūčio 2 d. 
P a s a u l i o lietuvių sporto 
forumas. 

Viskas vyks Kaune ir visi 
kviečiami dalyvauti ar net 
daryti pranešimus. Iš anksto 
užsiregistravę bent viename iš 
tų renginių, bus traktuojami 
kaip žaidynių dalyviai. 

Bet to rugpjūčio 3 d. Anykščių 
kartodrome bus automobilių 
lenktynės. Galės dalyvauti visi 
turį vairavimo leidimus. Auto-

Viso sezono pirmenybių rung
tynių tvarkaraštis sudaromas 
dar prieš pirmenybėms praside
dant. Joms jau vykstant, dėl 
įvairių priežasčių tenka daryti 
pakeitimus. Šio sekmadienio, 
birželio 23 dienos rungtynės 
prieš vokieių ,,Green-White" 
komandą turėjo vykti jų aikš
tėje, bet paskutiniu momentu 
rungtynių rengėjas pakeistas. 
Rengėju tapo „Lituanica-Liths" 
komanda, kurios pareiga pa
rūpinti ir paruošti a ikštę . 
Kadangi Marąuette Parko aikš
tės šį sekmadienį užimtos ir per
pildytos (kaip vykstančių į 
Lietuvą tautiečių lagaminai), 
rungtynėms ten leidimo ne
gauta. 

Apylinkėje kitų aikščių nėra. 
Susidarė natūrali proga pir
menybių rungtynes sužaisti 
Lemonte, Lie tuvių centro 
aikštėje, kuri yra prie pat 
koplyčios, 511 East 127 St.. 
Lemonte. 

Nauja vieta — nauja laimė? 

Pavasario sezono pirmenybės 
jau artėja prie pabaigos. „Li-
tuanicos" komanda šiuo metu 
dar laikosi aštuntoje vietoje tarp 

Praėjusiais metais žaidžiant 
prieš „Green-White", mūsiškiai 
visą laiką juos spaudė, kaip Gor-
bi Lietuvą, bet įvarčius įkirto ir 

dešimtie? major divizijos taškus nusinešė jie — „G.W.". 
komandų Po šešerių sužaistų šį kartą būtinai reikia pasukti 
rungtynių „Liths" vyrai savo laimės ratą visu 180 laipsnių 
pajėgume dar neparodė. Jei jau kampu ir pradėti skaičiuoti 
parodė, tai toks pajėgumas nėra taškus... 
per daug imponuojant i s . Rungtynių pradžia 2 vai. po 
Nesunku suprasti ir kodėl? pietų. Rezervas žais 1 vai. ten 
Žaidėjai patys pripažįsta, kad p a t . 
nė ra ištvermės, nėra susi-
žaidimo. Nėra kas sukeltų entu
ziazmą treniruotėms ir laimė
jimams. Visos tokios padėties 
neigiamas veiksnys yra pats 
kasdieninis buitinis gyvenimas. 

Kaip ten bebūtų, dar per 
anksti nuleisti galvas. Realiai 
žiūrint, šioje divizijoje yra tik 
dvi ar trys komandos, kurios ga
li egzistuoti be kasdieninių 
rūpesčių. Jos y ra lenkų 
„Eagles", vokiečių „Schvvaben", 
italų „Maroons" ir galbūt Deer-
field „Pegasus". Visi kiti turi 
problemų kaip ir mes. 

Šio sekmadienio „ L i t h s " 
komandos pr ieš in inkas — 
vokiečių komanda „Green-
White*' iki paskutiniųjų 
rungtynių su „Eagles" per daug 
nepasižymėjo. Sužaidus su jais 
lygiomis 2:2, atkreipė daugelio 
dėmes) Ji atsistojo penktoje vie
toje. 

SALFASS LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS 

1991 m. ŠALFASS organizuo- lošiama ant „hard-tru" aikščių 
jamos Š iaurės Amerikos tokių pat, kokios bus naudo 
Lietuvių Lauko teniso pir
menybės vyks birželio 29 ir 30 
dienomis Stone Oak Country 
Club , T o l e d o , Ohio . Bus 

mobilius duos organizatoriai, 
treniruotės bus varžybų dieną iš 
ryto. Lenktynių distancija 900 
metrų. Iš trijų važiavimų bus 
imamas geriausias laikas. 

Rugpjūčio 2-3 d. Lietuvos 
tur i s tų sąjunga kviečia į 
baidarių 34 km maratoną 
romantiškais Ūlos upės vingiais 
žavingoje Dzūkijoje. Iš anksto 
užsiregistravę bus aprūpinti sto
vyklavimo ir varžybų invento
riumi. 

Išvykos Organizacinis 
komite tas 

ŠALFAS s-gos centro valdyba po pasitarimo Chicagoje su Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto 
p i rmininku Ar tūru Poviliūnu Iš k.: Vytautas Grybauskas, Valdas Adamkus. Romas Puodžiūnas. 
Aleksas Lauraitis. Renata Žilioniene. Rimantas Dirvoms, Artūras Poviliūnas ir Zigmas Žiupsnys 
Trūksta Algio Tamošiūno Nuotr Z. Degučio 

jamos IV-se PLS Žaidynėse, Lie
tuvoje. 

Visi Lietuvių Lauko teniso 
klubai ir pavieniai žaidėjai 
kviečiami dalyvauti ir nedel
siant registruotis pas ŠALFAS 
s-gos lauko teniso vadovą Steve 
Solį, PO. Box 12412, Toledo, 
Ohio 43606. a rba telef. 
419-472-3890. 

Pirmenybės vyks šiose 
kategorijose: Vyrų A ir B; 
Moterų A ir B; Vyrų ir Moterų 
senjorų; Jaunių; Vyrų, Moterų 
ir Mišrūs dvejetai. Galimybės 
plačios, tad visi kviečiami 
varžybose dalyvauti, o kad 
varžybos bus įdomios, rodo ir 
tai, kad jose dalyvaus Jonas 
Čikota- (1988 ir 1989 metų čem
pioną? iš Washington, D.C., 
Edas Andrulis (1983 m. čem
pionas iš Toronto, Kanados; 
Rima Lusavičiūtė (1990 Bal 
tiečių mišraus dvejeto čem
pione i. Barauskai iš Detroito 
(Taurai žaidžia tenisą už Wayne 
State universitetą), Stepas Solys 
iš Toledo. Ohio, ir kiti. 

Varž/bose visi dalyviai turės 
progo pasireikšti pagal savo 
pajėgumą o penktadienio ir šeš
tadienio vakarais numatytos 
įdomios p-ogramos. 

Nedelskite! Skambinkite Ste
pui Sohuituoj pat, pranešdami 
savo dalyvavimą varžybose. 

S tepas Solys 
ŠALFAS s-gos Lauko 

teniso vadovas. 

J A V FUTBOLO RINKTINE 
CHICAGOJE 

Praėjusį sekmadienį, birželio 
16 d., JAV futbolo — soccer — 
rinktinė žaidė Chicago Soldier 
Field prieš Italijos profesionalų 
komandą A.C. Milan. Rungty 
nės, stebint 41,572 žiūrovams, 
kurie mokėjo po 10, 15 ir 20 dol. 
už bilietus, baigėsi lygiomisl:l. 
Sumokėjus svečių komandai 
180,000 dolerių rengėjams irgi 
šiek tiek galėjo likti. 

Toks žiūrovų skaičius 
užtikrino, kad Chicago miestas 
turės teisę surengti keletą 
Pasau l io futbolo t au rės 
rungtynių, kurios vyks JAV 
1994 metais. 

J . J . 

A U S T R A L I J O J E 

„BALTIJA" 
Kovo 3 sporto klubas „Balti
ja" sušaukė metinį narių susi
r inkimą l ietuvių namuose, 
Išrinkta nauja valdyba pasis
kirstė pareigomis: 

pirmininkas Saulius Karpuš-
ka. 

vicepirmininkas Vaidotas 
Stankūnas, 

sekre to r ius Alg imantas 
Milvydas, 

iždininkas Henrikas Petraus
kas. 

pareigūnų vadovas Rimas Vit-
kūnas, 

krepšinio vadovas Raimondas 
Mališauskas, 

ryšininkė Monika Stankūnai
tė. 

Klubo veiklos pranešimą 
padarė sekretorius A. Milvydas. 
Prieš penkerius su puse metų 
susikūręs jaunimo komitetas 
rūpinosi sportininkų ir tautinių 
šokių reikalais. Padavus pra
šymą, klubas buvo priimtas į 
ALFA kaip pilnateisis narys. 
Maždaug trejus metus veikė 
berniukų krepšinio komanda, o 
dabar jau žaidžia vyrų koman
da. Jauniai laimėjo Brisbanės 
lygos B klasėje pirmą vietą, o 
vyrai 5 divizijos pirmą vieta ir 
dabar žaidžia 4-toje divizijoje, 
kur pernai laimėjo Urą vietą. 
Dabar norima pertvarkyti spor
to klubą ,,Baltija", kad būtų 
panašus j didžiuosius Australi
jos lietuvių sporto klubus 
Norima įsteigti naujų sporto 
šakų ir pr i t raukt i daugiau 
narių, ypač vaikų ir rėmėjų. 
Vienas iš pirmųjų naujos val
dybos darbų bus paruošimas 
statuto ir pateikimas jo ALFAS 
valdybai patvirtinimui. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Cti lcgo 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai | 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; aroa (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert, LaGrange. IL. 
T\ '. (708) 352-4487 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYUVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALVBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 4220101 
Valandos pagal suSita- rr.ą 

Pirma 3 v p p -7 vv . antra 12 30-3 v p p 
:-ečc -ždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

.r sestd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Kedzte Ave., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR 2AIZDŲ GVDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis . L td . 
Marquet te Medical Bu i ld ing 

6132 S Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Oundee Ave . , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos paga! susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S! . Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79t* Ave . Hickory Hilis IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pag.il susif,T>m? 

Tel. Kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Clcerr 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
'ŠSkyruS treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviška1) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St . 
O a k L a w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Ta*. 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k Rd . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Streat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v. p.p r ketv 2-5 v p p 
šešt pagal o"c ' tarima 

Kabineto ta i . (1-312) 776-2880. 
Raz . (708 )448 -5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (pne Ausim) 

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

Kab. tai. (1-312)471-3300; 
Ra*. (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedile Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr . ketv >r penkt 
pagal susitarimą 

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

AK IŲ L IGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogden Ava . . Sulte 310. 

Naparvllla IL 60563 
Ta i . 1-708 527-0090 

Valančios pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

•> 
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Ar 1992 m. popiežius 

VYKS MASKVON? 
Jelcinui laimėjus Rusijos pre- Žinia, Maskvos Šv. Liudviko 

zidentinius rinkimus, kai kurie parapijos klebonas yra lietuvis 
politiniai komentatoriai mano, k u n . P. Račiūnas. Toje 
kad iš tikrųjų tai tik naujausias bažnyčioje pamaldas lanko ne 
iš pelitinio manevruotojo Gor- vien rusai , bet daugiausia 
bačiovo ėjimų, stengiantis savo Maskvoje gyvenantys diploma-
galią išlaikyti. J ie mano, kad t a i . žurna l i s ta i ir ki t i 
žinodamas, jog ekonominės, užsieniečiai, jų tarė ir lietuviai 
politinės reformos neįmanomos bei kitų tautybių katalikai, 
su žmonėmis, kurie nemoka O'Grady rašo, kad Maskvos 
nieko kito. kaip t ik reikalauti, katalikai paskutiniuoju laiku 
kad valdžia jiems viską paduotų labai suaktyvėjo — ten dabar 
ir viską išspręstų, leido Jelcinui įsikūrė glaudi katalikų bend-
apsiimti ir, žinoma, kai jam ruomenė, panaši į Lotynų 
nepasiseks, rusams dar liktų Amerikoje esančiąsias bazių 
Gorbačiovas. bendruomenes. Ten aktyviai 

Antra vertus, Jelcinas atrodo apaštalauja kelios vienuolijos 
geresnis politikas negu bei pasauliečių sąjūdžiai kaip 

Gorbačiovas, nes savai reformai „Focolare" ar „Communione e 
jis aktyviai kooptuoja įmonių ir Liberazione". Pastarieji į savo 
savivaldybių vadus, kad jie metinį suvažiavimą Rimini 
nesaboiuotų reformų, o patys Italijoje net pakvietė Gorbačio-
remtų ir vestų savo darbi- vą, tuo norėdami į savo sąjūdį 
nmkus. Be to, Jelcinas rimčiau patraukti daugiau rusų. Ne 
skaitosi su pačiais gyventojais seniai Maskvos universitete 
- mato svarbą rinkimuose ture- įvyko pirmasis katalikiško 
ti jų absoliučios daugumos jaunimo festivalis ir Maskvoje 
paramą, kad, tada remdamasis įsisteigė Caritas — tarptautnės 
jų įgaliojimu, galėtu juos vesti, katalikų šalpos orgnaizacijos 
To nepadarė Gorbačiovas, kuris p a d a l i n y s . kuris įgalins 
buvo išrinktas ne žmonių, o Maskvoje priimti užsienio 
parlamento. Tad Rusijoje vyksta katalikų pašalpą, 
kova. g rumtynės , siekiant Tokiai plačiai katalikų veiklai 
pakeisti žmonių gyvenimo būdą kunkuliuojant Maskvoje, jau 
ir per tai savimone Bandymai buvo pats laikas jai paskirti 
tebevyksta, bet senųjų pažiūrų vyskupą. Maskvai paskirtas 

SIELOVADOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIME CHICAGOJE 

I r e n o s Lukoševičienės pranešimas 

gynėjai dar nepasiduoda. 
Tačiau kiek jie turės galios 

1992 metais, kada yra numa
toma popiežiaus kelionė į Sovie
tų Sąjungą? Kai M. Gorbačiovas 
1989 m. lankėsi Romoje ir su juo 
susitikės pakvie tė lankytis 
Sovietų Sąjungoje, pop. Jonas 
Paulius II pastatė dvi sąlygas: 
kad ukrainiečiai unitai būtų 
oficialiai pripažinti kaip religinė 
grupė ir kad būtų pravesti tei
singesni įstatymai dėl religinės 
laisvės. Tos dvi sąlygos jau yra 
išpildytos. 

Tačiau buvo dar ir kitos kliū
tys: Šv. Tėvas paprastai nelanko 
Krašto, jei jo nepakviečia vietos 
.yskupai ir civilinė vyriausybė, 
daugumoj;* Sovietų Sąjungoje 
nebuvo vyskupų, kurie galėtų jį 
pakviesti. Bet ši kliūtis buvo 
pašalinta, kai neseniai buvo 
paskir t i vyskupai Maskvai, 
Sibirui. Kazachstanui ir Balta-

arkiv. Tadeusz Kondrusiewicz, 
kilęs iš Vilniaus, prieš tai buvęs 
Baltarusijos apaštalinis admi
nistratorius Minske. Jo darbas 
ir bus, iškvietus Sv. Tėvą, 
koord inuo t i jo priėmimą 
Maskvoje. 

O kaip su Lietuva? Kada Šv. 
Tėvas lankysis Lietuvoje? Šiuo 
klausimu lieka dar didelių 
p rob lemų, rašo Desmond 
O'Grady. Šventasis Sostas nie
kuomet nepripažino Lietuvos 
Sovietų Sąjungos dalimi, o 
visuomet rėmė jos nepriklau
somybės kovą. Tačiau Va
tikanas taip pat remia Gorbačio
vo perestroiką, pagal O'Grady, 
greičiausiai bijant, kad bejos ar
ba visai suirtų Sovietų Sąjunga, 
arba joje įsigalėtų karinė dikta
tūra. Bet kuriuo iš tų dviejų 
atvejų nutrūktų Vatikano ryšiai 
su Maskva ir, žinoma, galimybė 
popiežiui lankytis Sovietų 

Taip pat yra keliamas rūpes-
rusijai. kurie, be abejo, pasiųs Sąjungoje 
popiežiui savo kvietimus. Tarp . a i P P a 

f •:, - s\ a i vi^it^r. t is . kad popiežiaus lankymasis 
kitko, rašo Our Sunday Visitor *™*' , „ 

Lietuvoje greitai galėtų 
pasikeis t i iš ganytojiško į 
ryškiai politinį. Net ir popiežiui 
tylėjimas nepriklausomybės 
klausimu lankantis Lietuvoje, 
rašo. O'Grady, turėtų politines 
pasekmes, nes dėl nepriklau
somybės kovojantieji katalikai 
t a i supras tų ka ip politinį 
manevravimą. 

Kita problema yra su santy
kiais tarp katalikų ir ortodok 
sų Vakarų Ukrainoje. Daugelis 
ortodoksų yra nepatenkinti 
unitų katalikų pripažinimu ir jų 
atgaivinimu. Vyksta ginčai dėl 
pagrobtų bažnyčių ir kitų 
bažnytinių pastatų grąžinimo. 
Vakarų Ukrainos miestuose 
santykiai yra pasitaisę, bet ne 
kaimuose. Be to, ir Maskvoje 
pravoslavai nelabai laukia po
piežiaus atvykimo, nes jie į tai 
žiūri kaip katalikų norą brau 
tis į ortodoksų apaštalavimo 
lauką. 

Anksčiau atrodė, kad lietuvių 
ir unitų klausimai bus didžiau 
šios kliūtys popiežiaus lanky-
muisi Maskvoje, bet dabar arki 
vysk. Sodano siūlymas, kad 
Šv. Tėvo kelionė būtų trumpa, 
iš viso aplenkiant ir Lietuvą ir 
Ukrainą, ją daro įmanomesne. 
Nors tai nuvils ir lietuvius ir 
ukrainiečius, kurie tūkstančiais 
vyko į Lenkiją popiežiaus pasi
tikti, tik dėl sovietų nesibai
giančios okupacijos negali jo 
niekad susi laukt i savose 
žemėse. 

a.j.z. 

laikraščio Vatikano korespon
d e n t a s Desmond O'Grady 
(1991.VT.9), sovietų pareigūnai 
vis t ik p a r e i š k ė protestą 
Vatikanui, kad skiriant naųįuo 
sius vyskupas nebuvo pakan 
karnai jų atsiklausta, nors tai 
nepakenkė dabartiniams ge-
riems ryšiams tarp Sovietu ir 
Vatikano. 

ėdamas su žurnalistais 
f-žiaus lėktuve, grįžtant iš 

kelionės į Portugalija gegužės 
13. Vatikano valstybės prosek-
retorius arkiv. Angelo Sodano 
patvirtino, jog yra pagrindo 
tikėtis, kad popiežius lankysis 
Sovietų Sąjungoje 1992 m., bet 
tai greičiausia būsianti trumpa 
kelionė, panaši į pernai darytąją 
Čekoslovaki jon. Popiežius 
greičiausia lankysiąs Maskvą. 
Kazachstaną. Sibirą ir galbūt 
Batarusiju. Vykdamas į kurį 
nors kraštą. Sv. Tėvas ten lanko 
katalikus tikinčiuosius Kaip 

. Desmond O'Grady. ,.pač 
Sibire ir Kazachstane jis rasiąs 
daug tikinčiųjų - apie 800.000 
Stalino ir Chruščiovo depor-

• tuotų lietuvių, vokiečių, lenkų 
ir ukrainiečiu ir ju vaikų Šiuo 
metu tačiau daugelis Sibire ir 
Kazachs t ane gyvenanačių 
vadinamųjų Volgos vokiečių 
priima Vokietijos kvietimą apsi 

•ui Vokietijoje. 
Kai kurie šaltiniai apskai 

čiuoja, kad Maskvos apylinkėse 
yra apie 5.000 katalikų; tačiau 
k i t i soėia. kad vra ik i 50.000 

Vysk. P. Baltakio pakviesta, 
mėginsiu pasidalinti pat i r t imi, 
išgyventą praėjusį rudenį de
šimt savaičių dirbant Lietu
voje. Per tą laiką buvo d a u g 
pastebėta, išgyventa, išmokta, 
ir šiandien, nors ir po pusmečio, 
nėra lengva pateikti racionalę 
analizę. 

Savo pranešime aš paliesiu 
Lietuvoje sutiktą žmogų ir jo po
reikius ir kokias reakcijas t a i 
sukelia mumyse. (Lietuvoje 
lankiausi ir dirbau Kauno Me 
dicinos akademijos iškviesta, 
supažindinti medicinos darbuo
tojus su socialinės pagalbos pro
fesija). 

— Pasidal insiu įspūdžiais 
apie a p l a n k y t a s į v a i r i a s 
institucijas. 

— Iškelsiu išgyventus mo
mentus, kurie yra Lietuvos 
stiprumo ir gajumo pagrindas. 

— Ir paba iga i m ė g i n s i u 
pateikti mintis ir pageidavimus, 
ko Lietuvos žmonės laukia iŠ 
išeivijos ir ko mes bendrai galė
tume siekti. 

Penkiasdešimt okupacijos 
metų ir lietuvių tautos genocido 
paliko neaprašomus pėdsakus 
iki tam tikro laipsnio iš pa
grindų pakeitė lietuvio tipą, jo 
dvasingumą, bendradarbiavimo 
ir komunikaci jos f o r m a s , 
siekimus ir tikslus. Ba imė, 
įtampa, nepasitikėjimas, užsi
darymas ir kova už būvį, gyve
nimas šia diena yra nuolatiniai 
žmogaus palydovai. Buit iniai 
nepr i tekl ia i , ieškojimas i r 
„kombinavimas", kur ir ka ip 
gauti elementarinių reikmenų, 
pareikalauja daug energijos, 
sukelia nekantrumą ir nuola
tinį rūpestį rytojaus diena. Po 
darbo, po buitinių rūpesčių 
nedaug lieka bio-psicho-so-
cialinės energijos džiaugsmui, 
nerūpestingumui, meilei vieni
šiems ir apleistiems, skausman 
ar į sunkumus patekusiems, o 
kartais net ir šeimos nar iams ir 
šeimos gyvenimui. Kyla v isa 
gama žmogiškų p r o b l e m ų : 
nesantaika, agresyvumas, pavy
das, apgaudinėjimas, s t o k a 
respekto ir meilės žmogui, savo 
artimui, bėgimas nuo savęs. Iš 
to iškyla problemos: alkoholiz
mas, šeimų nesantaika ir skyry
bos, nusikaltimai ir visa eilė 
kitų socialinių problemų, k u r i ų 
išrišimui reikia daug pas tangų 
ir planingo, profesionalaus dar
bo. Čia yra pirmas įspūdis dalies 

l ie tuvių tautos, kur: palūžo po 
priespaudos ir naik .nančios sis
t e m o s jungu. 

Lietuvos gyvenime labai ryš
k u s gėdos ir nusivy.mo jausmas 
p r i e š psichinius ir fizinius ne 
ga lav imus ir socialines pro
b lemas , kurios destabilizuoja 
normalų šeimos, žmogaus ar 
v i s u o m e n ė s gyvenimą. Yra 
ryšku , kad su tuo iškylančios 
problemas turi k s nors iš
spręsti , ką nors padaryti, kad jų 
nebūtų . 

Taigi labai para' K u pažeistą 
kūdikį, psichiškai ai chroniškai 
susirgusį ligonį ku: nors padėti. 
k a d jis nebūtų mū> i akyse ir ne
t rukdy tų jau ir taip komplikuo
to gyvenimo. Todė'. nenuostabu. 
k a d Sovie tų Sąjungoje ir 
Lietuvoje beveik nėra statistikų 
ap ie psichiškai sergančius, in
val idus ir 1.1. 

Institucijose skiriamas didelis 
dėmesys matoma: gerovei — 
švarūs pastatai, tvarkingai pa 
t a i sy to s lovos, pakankamai 
ge ras maistas, apsirengimas ir 
ša l ia to nematoma, kad vaikai 
i r paaugl ia i alk.-ta meilės, 
dėmesio, supratimo, šeimynines 
apl inkos ir širdie-

Seneliai ir chroniškai ser
gan tys slankioja tamsiuose ko
ridoriuose, nes kambariai ir 

lovos tur i būti tvarkingos. Nėra 
jiems jokių tinkamų užsiėmimų. 

Mokyklose ir bendra i 
gyvenime nėra beveik jokio 
socialinio integravimo nepajė 
giems normaliai funkcionuoti. 
Taip ir prisipildo institucijos 
įvairaus lygio poreikių 
žmonėmis, kurie ir vadinami 
prasmingu posakiu: „žmonės be 
dalios". Didelį rūpestį sukėlė 
vadinamos ..blaivyklos", kur 
įstatymiškai su policijos pa
galba mėginama rehabilituoti 
alkoholikus. Aišku, jų skaičius 
nemažėja, ir ši socialinė dėmė 
darosi vis gilesnė ir gilesnė, o jos 
pasekmes paliečia įvairius gyve 
nimo sluoksnius: individus, 
šeimas, jaunimą, moteris, tiek 
mieste, tiek kaime. 

Bendrai, gyvenimo sąlygos 
yra labai nepalankios nor
maliam žmogaus brendimui ir 
vystymuisi. Pavyzdžiui, dažnai 
viename bute gyvena trys kar
tos — tuo būdu tėvai tampa 
praktiškai atsakingi už savo 
vaikus, kol j ie gyvi. Ir taip 
sukasi užburtas ratas. Sunkiai 
įmanoma tokiose sąlygose 
ugdvt i santykį žmogaus su žmo
gum, atsakomybę, autoritetą, 
pareigingumą, vertybes. Pana
šių pavyzdžių galima išskaičiuo
ti begales. 

Iš kitos puses yra tautos 
galiūnai, kurie mums visiems 
dovanojo kovo 11 tąją. kurie 
išaugino mokslininkų ir spe
cialistų kadrus, gimdo kūrėjus, 
menin inkus , ku l tū r in inkus . 
Žmonės dega troškuliu išmokti, 
kaip suprasti žmogų ir jo po
reikius, kaip išbristi iš skurdo 
ir vargo, kaip išvystyti mūsų 
tautos potencialą, kaip užlopy 
t i vergijos ir okupacijos spragas 
ir tautai padarytas skriaudas. 

Yra gyvas dvasinis ir religinis 
atgimimas, kuris reiškiasi įvai
riais būdais: bažnyčių lankymu 
ir religine praktika, katekiza-
cija, kar i ta tyvine veikla, pa
galba artimui. Susidaro savi 
t a r p i n ė s paga lbos grupės , 
kurios be kyšių ir užmokesčio 
padeda savo darbu ir patirtimi 
silpnesniems ir nepajėgiems at 
sakyti į jų asmenin ius po
reikius. 

Negaliu užmiršti lapkričio 
trečiosios partizanų ir politinių 
kalinių metinės konferencijos 
Kaune, kur išlikę kovotojai 
atnešė bunkeryje sušaudytą tri
spalvę tautos vėliavą prieš apie 
tūkstantį gyvų liudininkų ir 
išlikusių kovos draugų. 

Laikas neleidžia išskaičiuoti 
tuos visus išgyvenimus, kurie 
akylai liudija mūsų tautos jėgą 
ir nemarumą ir darosi supran
tami išsireiškimai — „negali 
būti ilgiau, kaip buvo mes ište-
sėsim, mes nepalūšim". 

Ir čia pasijauti mažas ir 
menkas prieš tau tos ryžtą ir iš
tvermę. Ir tada pamatai, kad 
išeivija ir Lietuva yra dvi pa
ralelės, kurios d?»- neišmoko 

Amerik - Lietuviu Tarybos pasimatyme su p>-ez. Vyt. Landsbergiu, 
reikalam- Petras Bučas kartu -u ižd. Daina Dumbriene įteikia prez. 
a u k a Lietuvos reikalams. 

ALT vicepirm finansiniams 
Vyt. Landsbergiui simbolinę 

N'uotr. J o n o Tamula ič io 

kalbėti viena kalba, išklausyti 
ir suprasti vieni kitus, dirbti 
kar tu bendriems tikslams ir 
bendriems prioritetams. 

Drįstu teigti, kad šiandien 
dvasingumo, vertybių auklėji
mo ir kitose idealistinių po
reikių plotmėse nėra esminio 
skirtumo tarp Lietuvos ir išei
vijos žmonių. Pagrindiniai skir
tumai yra materialinėse, aplin
kos, išorinėse formose, išsi
reiškimo ir komunikacijos bū
duose. Išeivijoje gyvename 
didelį badmetį dvasinių verty
bių ir idealų siekimo plotmėse. 
J e i šiandien mes netur ime 
p a š a u k i m ų , l i e t u v i š k a i 
kalbančių jaunų šeimų, parapi
jose ir visuomeniniame 
gyvenime dirbančių j a u n ų 
žmonių, lietuviškų laikraščių 
puslapius užpildančio prieauglio 
ir pan., t a i tik dėl to, kad kur 
nors pasimetėm savo vertybių 
skalėje ir mus s u p a n t i 
materialinė gerovė ir jos monai 
tapo daug svarbesni, negu 
realus pažvelgimas į save, savo 
siekius, būdus ir priemones, 
a u k l ė j a n t vertybes ir 
angažuojantis visuomeninėje 
veikloje. Besaikis lyginimasis, 
pirmumo ieškojimas, dolerių 
apsprendimas dvasinių reikalų 
i r bekompromisinis įs i t iki
nimas, kad kiekvienas iš mūsų 
geriausiai žinome, ką išeivija ir 
Lietuvos žmonės tur i daryti ir 
ka ip orientuotis kebl iose 
situacijose, yra, turbūt, didžiau
si s tabdžiai mūsų bendro 
kūrybos proceso, nesus i -
šnekėjimo ir vieni kitų nesupra
timo. Jau praėjo beveik ketveri 
metai nuo Lietuvos laisvėjimo 
proceso pradžios, o mes dar 
nepajėgiame susiplanuoti ir 
susigroti, kaip ir kokia pagalba 
Lietuvai būtų svarbiausia. Mes 
kiekvienas dar tikime, kad mes 
geriausiai galime nuspręsti, ko 
Lietuvai reikia, galime juos 
pamokyti ir žinome, kaip juos 
orientuoti įvairiuose kompli
kuotuose sprendimuose. Retai 
kam praslenka mintis, kad išei
vija ir Lietuva tu r i laba i 
panašių poreikių ir kad gal būtų 
labai svarbu pradėti vykdyti 
bendrus projektus, vieni ki tus 
papildant savo žinojimu, patir
timi ir materialiniu pajėgumu. 
O kad prie to prieitume, reikė
tų išmokti vieni kitus išklausyti 
ir atrasti būdus sumažinti nuo
tolį t a r p tų lygiagreč ių 
paralelių. Tą momentą, ka i 
Lietuva ir išeivija pajėgs pradėti 
vieni k i tus išklausyti ir supras
ti, prasidės naujas bendravimo 
būdas ir užsimegs bendras 
kūrybinis procesas, kuris galėtų 
užtikrinti dvasingumo augimą 
ir vystymą. 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 

Kodėl taip lengvai m u s iš le idžia , kai viduose 
užkampiuose gaudo vyrus įvair ioms paskirtims Nejau
gi mums jau spąstai paspęsti? Vokiečių kariško- įstai
gos apie pasikeitimus fronte, vokiečių ar ju i-iešų 
naudai, žinojo. Mes gi n ieko . G a l jie mus išleidžia į 
pramatytą apsupimo žiedą? 

Mes gerai žinojome, k a d geležinkelio kancler • par
tijoje, SS ir gestape, simpatija l ie tuviškai rezistencijai 
buvo išblėsusi, nepavykus suorganizuoti lietuvišką SS 
legioną. Bet mes vis guodėmės, k a d esame prisu' audę 
vokiečių kariuomenės žinioje, o kariuomene r ionių 
žudynėse nedalyvavo, tokiems ve iksmams nepr::.u-ė ir 
atrodė buvo mums pa l ankesnė . 

Apie 15:00 vai. kiekvienas asmeniškai gavome pa
ruoštus dokumentus. Mūsų t re je tukui buvo pavesta 
pasižvalgyti Kaune ir apyl inkėse . Grįžtant į Voketiją. 
Vilkaviškyje užeiti jų n u r o d y t u adresu į tam tikrą 
įstaigą. Tikslas nežinomas... K o k i u s uždaviniu- gavo 
kybartietis, nesiteiravau, t a i j o tarnybinė pas' ptis. 

Taip mūsų gyvenimą regul iuojant i rodyki pasi
suko į nekasdieniškus, n e į p r a s t u s kryžkelių-, ve
dančius skirtingais keliais į nežinomus polius ir t s.slus. 

Paskutinis t raukinys I n s t e r b u r g Įsruti B kr atimi 
jau buvo išėjęs. Pasilikome l a u k t i rytinio, kankinami 
niūrios nakties, nostalgijos ir nea i škaus rytojai* 

„KRIKŠTYNOS" 

Šią naktį Įsrutis s u l a u k ė 
„Krikštynas" spa rnuo tų „svečių" 
Sirenos vaitodamos k a u k ė . 
Vardan drauevstės s u t a r č i ų 

Drebėjo žemė ir mūs' barakai. 
Klaikiai šnarėjo berželiai. 
Virpėjo krūmai, gėlės, trakai, 
Mes... ir šio miško žvėreliai. 

Rytas. Griuvėsiuos nuogos rankos. 
Styro ta rp daugel pastatų. 
Susukti bėgiai į baronkas — 
Naujos Europos pamatų. 

Aplankyt tėviškės pagojus 
Ir tautą priešų iškankinta 
Prašvito laukiamas rytojus 
Liepos dvidešimt septintą. 

Tam žygiui buvom pasirengę, 
Prisiekę vardan Lietuvos — 
Kovot už savo žemę brangią 
Ne už Berlyno ar Maskvos!... 

Penktadienis, liepos 28 d., išaušus rytui, mes j au 
laukėme traukinio Dallvvitz gelžk. stotelėje Mūsų ket
vertukas, išskyrus kybartietį, buvo vardais prasidedan 
čiais raide „K" — Kostas. Kazys ir Kęstutis. Traukinys 
atėjo laiku ir 5 vai. pajudėjo Instenburg kryptimi. 
Stoties nedavažiavus traukinys sustojo. Po naktinio 
bombardavimo bėgiai, stotis ir daug pastatų buvo su
griauta. Nei vieno civilio žmogaus nesimatė. Gelžkelio 
bėgius remontavo uniformuoti rudmarškiniai. Mus pra 
einančius įdėmiai nulydėjo akimis. Instenburg stotyje 
sužinojome, kad traukinys į Gumbinę tą dieną neiš
eis. Pasileidome plentu pėsčiomis Nutarėme pasi-
nautoti kariuomenes paslauga Netrukus plente susi-
stabdėme pravažiuojantį karišką automobilį. Gavome 
atsakymą, kad civilius kariškomis priemonėmis vežti 
draudžiama. Bet mūsų dokumentuose buvo įsakmiai 

parašyta, kad mums pareikalavus, kariuomenė priva
lo suteikti reikiamą pagalbą. Tada šoferis nuvežė mus 
į Gumbinę. Iš ten traukiniu atvykome į Eitkūnus. Cia 
m u m s buvo pranešta, kad traukiniai į Kauną jau ne
kursuoja. Marijampolė esanti užimta bolševikų. Bet 
mes netikėjome. Vėl pasitaikė kariškas autovežimis, 
važiuojantis į Kauną. Paima ir mus. Marijampolę pra
važiavome laimingai. Aš su Kostu išlipau Mauručiuo
se. Kazys važiuoja į A. Panemunės rajoną. Rugiapjūtė. 
Ugnies liežuviai laižo Tėvynės padangę. Visas horizon
tas padengtas dūmais. Staigiai sutemo. Apsinakvojome 
Tvarkiškių kaime. Kraupi, beviltiška naktis apgaubė 
tėviškės padangę. 

Šeštadienis , liepos 29 d. rytą, aplankęs pažįstamus 
ir savus, su Kostu išvykau į Kauną. Stotis evakuota. 
Vokiečiai galvotrūkčiais tuštino valstybinės degtinės 
sandėlius ir visa, kas tik vertingesnio į jų rankas 
pakliuvo, krovė į kariškus sunkvežimius. Gavom ir mu
du ,.dėl drąsos" po keturis pusbonkius. Kostas išvyko 
aplankyti namiškius. Aš likau Kaune ir nakvojau savo 
bute. Artilerijos sviediniai sproginėjo be perstojimo. 

S e k m a d i e n i s , liepos 30 d. rytą, nemigos 
iškamuotas, atjungęs telefono aparatą, nunešiau pas 
savo pažįstamus gyvenančius Biržų gatvėje. Nepaslap-
tis, kad mums sugrįžus tokią komunikacijos priemonę 
bus pravertu turėti įrengtą saugioje vietoje. Begrįžtant 
a tgal į miestą, nuo Muravos kaimo trumpomis seri
jomis šaudė kulkosvaidis. Krintančios kulipkos čaižė 
plento asfaltą. Per Ukmergės plentą, t ies Žemaičiu 
gatve, teko bėgte persimesti. Pasukau prie Karo Mu
ziejaus. Vartai į sodelį buvo praviri. įėjau. Vytauto 
Didžiojo Rūmų pagrindinės įėjimo durys užtrauktos 
grotomis. Jokios gyvybės ženklų. Bokšte istorinė vė
liava jau neplazdėjo. Karo invalidų, kurie nuolat čia 
budėjo ir asistavo vėliavos pakėlime, nesimatė. Visi 
evakuavosi. 

(Bus daugiau) 

. 
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SVEIKINANT 

Dr. Stepo ir dr. Giedrės Matų 
namuose. Independence, Ohio, 
gegužės 19 d. buvo surengta 
graži jų šeimos šventė, kur pasi
džiaugta jų dukros dr. Dainos 
Kotrynos odontologijos studijų 
baigimo ir DDS diplomo gavimo 
proga. Be jo? tėvų, brolio 
Ričardo < vasarą gaunančio 
magistro laipsnį iš istorijos 
Clevelando valstybiniame 
universitete ir rugpjūčio mėn. 
pradedančio teisės studijas Tole
do, Ohio, universitete), dalyvavo 
giminės iš Clevelando. Detroito, 
Toronto, VVindsoro ir šeimos 
artimieji. 

Di r -.s na K Mataitė, DDS. 

Dr. Daina, daktarės DDS 
diplomą iškilmingose universi
teto ceremonijose Sevarance 
Hali salėje gegužės 17 d. priėmė 
iš savo mamos dr. Giedrės. Case 
VVestern Reserve universiteto 
odontologijos instruktorės ir 
turinčios savo sėkmingą dantų 
kabineto praktiką Brecksville. 
OH. 

Studijas jaunoji daktarė baigė 
su aukščiausiais pažymiais bei 
akademiniais įvert inimais. 
Daina išrinkta į Omicron Kap-
pa Upsilon National Honor 
society fjai priklauso ir dr. 
Giedrė'. Northeasterri Society of 
Perodontics įteikė jai garbės 
pažymėjimą, įvertinant jos 

rezultatus. J i , iš 51 šią 
laida odontologiją baigusiųjų 
daktaro laipsniu, buvo tarpe 
šešių su aukščiausiais pažy
miais. Iš American Academy of 
Orai Medicine ir American Col-
lege of Prosthodontists — pro
tezu gavo garbės diplomus už 
aukšta akademinį ir klinikinį 
darbą Dr. Mataitė jau šią 
vasara pradeda tęsti papildomas 
studijas, specializuodamasi 
žinomos Clevelando medicinos 
institucijos odontologijos depar
tamente. 

Daina Mataitė yra baigusi 
St. M?chaele pradžios mokyklą 
Independence; Parmoje-Holy 
Name gimnaziją. Tuo pat laiku 
ba y ir Sv. Kazimiero lituanis-

• mokyklą, aktyviai daly
vaudama mokyklos metraščio 
k-iHime ir redagavime. 
Priklausė Clevelando „Nerin-

skaučių tuntui. Bakalau-
: įsigijo John Carroll 
' t e . o dantų gydytojos 

')1)S Case VVestern Reserve 
uvemtete Clevelande. 

<lr. Matu šeima — 
iška šeima. Abu tėvai 
n inka i . sūnus ir duk tė 

avo su Clevelando skau-
Giedrė ilgus metus buvo 

skautu tėvų komiteto pirmi-
• ( ntuziastinga Čiurlionio 

ansamblio ir Dievo Motinos 
-parapijos chorų dainininkė. 

-•< pas. i\K bendradarbis, buvęs 
I R tarybos narys, dirbės su 

Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjunga. 

Naujai, j auna i profesionalei 
Dainai nuoširdžiausi linkėjimai 
ir sveikinimai, įžengiant į jos 
naują gyvenimo tarpsnį. 

MULIOLJŲ Š E I M O J E 
DAUG G E R Ų N A U J I E N Ų 

Linas Muliolis, daugiau kaip 
metus dirbės Lietuvos parla
mente ir studijavęs lietuvių 
kalbą Vilniuje, birželio 4 grįžo 
C leve landan ir i šskr ido į 
Australiją dalyvauti brolio Jono 
ir solistės Virginijos Bruožytės 
ves tuvėse . Jonas Muliol is 
Clevelande dirba , ,Oas i s " 
Computer Consultants firmoje, 
kaip programų sudarytojas ir 
analizuotojas. I vestuves išskri
do ir jaunojo tėvai Algis ir 
Amanda Mulioliai. 

Algis Muliolis — dailininkas 
dirba Amer ican G r e e t i n g s 
kompanijoje, kaip menininkas 
projektuotojas . A m a n d a 
Muliolienė mokytojauja 
Clevelando diecezijos mokyklų 
sistemoje, dėsto matematiką ir 
fiziką Šv. Augustino akademi
joje. Ji š.m. balandžio 30 buvo iš
rinkta iškiliąja mokytoja ir ap
dovanota žymeniu, kurį įteikė 
pats diecezijos ordinaras vysk. 
Anthony Pilla. 

Visa Muliolių šeima darbu ir 
stambiomis sumomis nuošir
džiai remia lietuviškus reikalus, 
ypač dosnūs a tg imstanč ios 
Lietuvos labui. 

P A S I T A R I M A I IR 
P O B Ū V I S 

Birželio 5 d. Graž ina ir 
Raimundas Kudukiai į savo 
naująją rezidenciją Moreland 
Hills, Clevelando pietryčiuose 
esančioje vietovėje, pakvietė 
Clevelando organizacijų atsto
vus bei asmenis besireiškian
čius visuomeninėje, kultūrinėje 
bei socialinėje veikloje jaukiam 
pabuvojimui, kokteiliui ir pasi
tarimams. Dalyvavo arti 50 
asmenų. Čia pabaltiečių-lietu-
vių, latvių ir estų pirmininkai 
turėjo posėdį, kuriame buvo ap
tartos paskutinės birželio 16 — 
t r ėmimų i r v i l t ies dienos 
minėjimo detalės; pamaldos 
Clevelando Šv. Jono katedroje ir 
minėj imas diecezijos kon
ferencijų salėje. Tartasi kaip 
suderinti visų Pabaltijo valsty
bių veiklą šių dienų vyksme. 

Dalyvavo čia ir svečias prof. 
dr. Petras Stirbys (MD ir PhDi. 
Kauno Medicinos akademijos 
prorektorius klinikiniam darbui 
ir New Yorko mokslų akademi
jos narys. J i s sveikino ir džiau
gėsi, kad Clevelandas ir Kaunas 
„ s u s i g i m i n i a v o " , t a p d a m i 
, , s e se r imi s " . Žodį t a rė ir 
Clevelando miesto atstovas tau
tybių reikalams R. J. Konisie-
vicz. 

Kad ši g i m i n y s t ė t a p t ų 
realybė, daug savo darbu, pa
s tangomis ir ke l i onėmis 
prisidėjo Gražina Kudukienė ir 
Vytautas Staškus. Tartasi su 
Kauno burmistru V. Adamoniu 
ir Clevelando burm. M. White. 
Graž ina s a v o vizi tų m e t u 
Vilniuje kalbėjo su prez. V. 
Landsbergiu, tarėsi su Lietuvos 
televizijos dir . Kaušpėdu ir 
kitais Lietuvos biznio žmonėmis 
dėl prekybinių ryšių plėtimo. 

Vytautas Staškus yra naujai 
įsteigtos ,.Mūsų sodybos", Inc.. 
pirmininkas. Bendrovės tikslas 
— investavimas ir bendrų žemes 
ūkių įmonių steigimas Lietu
voje. V. Staškus taip pat atsto

vauja Travel Agents Interna
tional biurui Clevelande. 

Trumpai kalbėjo ir pobūvio 
šeimininkai , pasveikindami 
gimtadienio proga ir Ritą 
Matienę. nekilnojamo tur to 
įstaigos savininkę. 

Helsinkio grupės atstovė 
Clevelande Gaila Klimai tė 
užsiminė. kad Lietuvos 
p a r l a m e n t a r a s K a z i m i e r a s 
Uoka. kaip laisvųjų unijų or
ganizatorius Lietuvoje, yra pa
kviestas į JAV didžiųjų unijų 
konferenciją Detroite, kur jam 
bus įteiktas garbės žymuo, kokį 
yra gavės mokslininkas Sacha
rovas ir kiti žymūs pasaulio 
žmonės. 

Raimundo ir Gražinos na
muose, ne tik Clevelando 
l ietuviai s u s i t i n k a pasi ta
rimams bei jaukiems pobū
viams, bet ir svečiai iš Lietuvos 
čia randa svetingą pastogę ir 
globą. 

KOKIE UŽDAVINIAI 
LAUKIA IŠEIVIJOS? 

Dainavos jaunimo stovykla, 
švęsdama 35 metų sukaktį, 
vykdo l a imė j imus , k u r 
laimingieji galės laimėti vienos 
savaitės atostogas Marco saloje 
(1,500 dol. vertės) ar Walt 
Disney kelionę (600 dol.) ar ir 
ki tas dvi dovanas. 

Bilietai j au išsiuntinėti. Juos 
gavusieji prašomi įsigyti ir 
šakneles su auka grąžinti Ni
jolei Balčiūnienei. 18712 Ar-
rovvhead Ave., Cleveland, Ohio. 
44119. Nijolė yra viena iš 
Dainavos globos komite to 
Clevelande narių, kurie šiuos 
laimėjimus praveda. 

Traukimas įvyks liepos 21d., 
Dainavos metinėje šventėje, 
Manchester. Mich 

Dainava, ruošdama mūsų išei
vijai naujų darbuotojų kadrą, 
r e i k a l i n g a visų paramos . 
Kviečiami visi atsiliepti į šios 
stovyklos kreipimąsi: „keičiasi 
laikai. Lietuva keliasi iš sun
kios vergijos. Dar neaišku, 
kokie uždaviniai laukia mūsų 
išeivijos, kokias naujas pareigas 
uždės ir Dainavai . Tačiau 
Dainavos talka lietuvių kilmės 
jaunimo krikščioniškam ir tau
tiniam ugdymui įvairius kur
sus, stovyklas bei seminarus or
ganizuojant buvo, yra ir bus la
bai svarbi ir būtina". 

V . R. 

CLASSIFIED GUIDE 

Dainų šventės r-ngejai sveikinasi su garbės svečiu. Iš kairės: Birutė 
Jasai t ienė, Alė K• želienė, sen. Alan Dixon ir Nijolė Voketaitienė. 

Nuotr. Indrės Tųūnėlienės 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Worcester. Ma. 
TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS 

Lietuvoje ir už jos ribų esą 
lietuviai niekada neužmirš ano 
meto gedulo ir siaubo birželio 
įvykius mūsų tėvynėje. VVorces-
terio ir apylinkių lietuviai, 
birželio 9 d., sekmadienį, gausiu 
dalyvavimu pamaldose bei 
minėjime parode, kad Lietuvai 
padarytą skriaudą, lietuviai iki 
šiol nešiojasi savo širdyje. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
10 vai. ryto, šv. Mišias už 
Lietuvą aukojo kun. Jonas C. 
Petrauskas. Jo turiningas pa
mokslas, bažnyčios choro, vad. 
Onos Valinskienės, harmo
ningos giesmės bei dalyvių 
maldos, prašė Visagalį sustab
dyti Lietuvoje tebevykstantį 
smurtą, tautinį naikinimą ir 
grąž in t i Lietuvai la isvės 
dienas... 

Po šv. Mišių vietos šaulių 
būrys, vad. Arūno Grigalausko, 
ir Mišių dalyviai, nužygiavo 
prie šventoriuje esančio žuvu
siems už Lietuvos la isvę 
paminklo. Čia kun. Jono C. Pet
rausko sukalbėta malda, LB 
Worcesterio apyl. pirm. Stasio 
Rudžio tartu žodžiu ir vainiko 
padėjimu pagerbė žuvusiuosius 
už tėvų žemę. 

3 vai. p.p.. Maironio Parko 
pa ta lpų apat. salėje vyko 

minėjimo tąsa-akademija. Ją 
sklandžiai pravedė St. Rudys. 
Kun. J. Petrauskui sukalbėjus 
invokaciją, buvo pakviestas šio 
minėjimo pagrindinis kalbėtojas 
inž. Donatas Šatas iš R.L. 
Trėmimų m e t u jis, t ada 
dvylikos metų jaunikai t i s , 
skausmingai pergyvenęs tuos 
įvykius. Tautiečių tarpe jie 
sukėlė neapsakomą baimę, 
neapykantą rusams. Vėles
nėmis dienomis lietuviai per
gyveno dar baisesnius įvykius. 
Svarbu, kad šių įvykių 
minėjimas visų lietuvių būtų 
tęsiamas. Paskaitininkas, nesi
gilindamas į tremtinių vargus 
ir pilnus kančios pergyvenimus, 
— nes jie šiuo metu visiems 
gerai žinomi — didesnę paskai
tos dalį skyrė dabartinei pa
dėčiai Lietuvoje, jos valdžiai ir 
tęsiamai kovai dėl laisvės. 
Apibūdino kas šiuo metu vyksta 
Lietuvoje. Neseniai pats buvęs 
Lietuvoje, jis gerai susipažinęs 
su tautiečių gyvenimu, rūpes
čiais ir la isvės s iekimu. 
Paminėjo, kad šiuo metu paste
bimas nesutar imas. J i s iš
vardino ir šių nesutarimų 
šaknis ir kaip stengiamasi jų 
atsikratyti. 

Paskaita buvo įdomi ir susi
rinkusiųjų išklausyta su dideliu 
susidomėjimu. 

Po paskaitos inž. D. Šatas 
atsakinėjo į iškeltus klausimus. 
Minėjimas ba ig tas giesme 
„Marija. Marija". 

J . B. 
. 

• 

CHICAGOS L I E T U V I U MOTERŲ KLUBAS 
Rengia 

29-tąjį GINTARO BALIŲ 
Debiutančių ,,Gintarėlių" pristatymas 

1991 m. birželio 29 d., šeštadienį 
t-'OTEL INTERCONTINENTAL CHICAGO 

Grand Ballroom 
505 N. Michigan Ave.. Chicago. IL 

6 v.v. kokteil iai, 7 v.v. vakarienė 
$55 asmeniui 

Rezervacijos: Francis Simanonis 
t e l . 708-422-5937 

Saulius Steponavičius 

BAIGĖ GIMNAZIJĄ 

Saulius Steponavičius, kleve-
landiečių Gidonės ir Kęstučio 
Steponavičių sūnus, gegužės 26 
d. baigė Gilmour Academy gim
naziją. 

Gimnazijoje jis priklausė sve
t imų kalbų klubui, SADD klu
bui (studentai prieš alkoholio 
vartojimą ir vairavimą) ir buvo 
krepšinio komandos kapitonas. 

Saulius priklauso ateitininkų 
organizacijai ir „Grandinėlės" 
ansambliui. Lankė Šv. Kazi
miero li tuanistine mokyklą. 
Rudenį Penn State universitete 
pradės studijuoti inžineriją. 

Tėvai, giminės ir draugai 
linki Sauliui šviesios ateities ir 
sėkmėr s i e k i a n t aukštojo 
mokslo. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best v,ay to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

W0-
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
VVITH » l » A V M f » ( t 

TO F'T VOUO I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel . : 847-7747 

Hoors Mon. Tue. Fri 9 4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLANO SINCE 1905 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
REALTORS 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzte Ava., 

Chtcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Parduodamas 4 mieg. mūrinis namas 
arti 55 St ir Pulaski Rd 
Jei galvojate parduoti namą, kreipkitės į: 
PRO REALTY. 6151 S. KacUMe Ave 

tol. 312-776-7100 
Patarnaujame asmeniškai; speciali 
komiso nuolaida. Klauskite Jono. 

I Bronės arba Dovydo. 

I 

3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaiti*, Realtor 
Irena Bllnstrublene 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzle Ava. 
Tel. 436-7878 

Žavus Viktorijos stiliaus namas, 3 
mieg.. pagrindinai atremontuotas. 
Jauki veranda, gražus kiemas. 2 auto. 
garažas. $124,900 

Puikus 2 a. namas; ištisas rūsys 
Viskas, ko jums reikia! Daugybė 
priedų! $179,900 

Gntuffc KMIEC1K REALTORS 
r /V | 7922 S. Pulaski Rd. 
e £ | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 

! asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

Ontur# 21 
OLStCK A CC REALJOftS1 

1180 Stata Street 
Lemont, llllnole 60439 
(312) 257-7100 

FOR SALE 

* Wondarful 2-be<Jroom h ome m 
Wiltow Springs! VVoodburning fireplace. 
2-tier wrap-arour»d deck. and great yard! 
In move-in condition! $115.000. 

* MagnHtcerrt Prairta Home on Ar
cher m Witow Springs' 3-bedroom main 
house with 2 fireplaces and vvonderful 
9 acre wooded lot! Coach House on pro-
perty can be rented or used for ln-laws' 
$237,500 

* 4.4 ecree of heavlly woodad land 
with creek adjoming Forest Preserves 
m Willow Springs! Brick and frame 
house is also on the land Very scenic! 
City sewer and Chicago water. close to 
155, Tri-state Tollvvay and 1-355 
$546,00. 

Call- Joen Rlzzl 
COLOWELL BANKER 

T e l . 708-789-3200 

FOR SALE 
Open hse. Sunday. June 22, 2-4 p.m., 

349 Clearwater, 
Beverly Shores, IN 

stuningly spotless split-level home with 
guest cottage nestled on beautiful land-
scaped lot close to Ik Michigan $199.000 

Call Carol 
Century 21 Harborview 

219-762-9194 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Cicero, IL, geroje vietoje Pagei
daujami suaugę, be vaikų arba pensi
ninkai. 

Teirautis: 708-656-2762 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
su apšildymu Marquette Pk. apyl. 

Tel. 708-499-5725 

IEŠKO DARBO 

Statybai p a r u o s t a s 1 8 0 x 1 0 0 pėdų 
sklypas; 24 mėlynos eglės ir jaunas 
sodas; gėlynas ir gyvatvorė. Lake 
Geneva, Como. Wl. Kaina $15,000. 
Tai . 414-248-1838. 

Brolis (27 m.) ir sesuo arba vienas 
iš jų gali slaugyti ir prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmones arba vaikus 
ir padėti namų ruošoje Kalba lietuviš
kai, rusiškai ir angliškai. Skambinti: 
708-749-4290 arba 616-329-2575 

Prityręs lietuvis statybininkas ieško 
darbo Skambint i vakara is : 

312-347-3777 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W e s t 9 5 t h Strat 
Ta i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

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

27 m. vyras ieško darbo. Re
montuoju ir dažau. 

Tel.708-749-4290 arba 
616-329-2575 

FOR SALE 

Pigiai parduodu 2 sklypus 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Gražioje vietoje. Skambinti, te l . 
312-436-1395 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Ch ic igos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

< " T" "f 

Skubus Ir sąžiningas 
patarnavimas 

P L U M B I N G & S E YVE R 
pataisyme 
Skambinti: 

Dariui ta i . 312-778-8088 

PARDUODAME LIETUVOJE 
AUTOMOBILIUS: 

LADA 2106 $4,000: LADA 2107 $4.300 
LADA 2108 $4,300 LADA 2109 $4.500. 
Mašinos nauios su dviejų melų ga
rantija Taip pal pervedame pinigus už 
10°/o ir mažiau, pagal sumos dyd| At
siskaitymas tik po paslaugų suteikimo 
Skambinti ar rašyti 

GEYSER IMP0RT EXP0RT INC. 
7667 W. 95Th St. 

SUITE 208 
HICK0RY HILLS, ILLINOIS 60457 

Tai. (708) 430-0030 
FAX (708) 430-0153 

I 



MŪSŲ KOLONIJOSE 

Septintojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo metu. Iš kaires arch. A Kerelis 
ALIAS pirm., D. Zanevičius, Lietuvos inž. s. pirm. ir Juozas Šarkus, sim 
poziumo tarybos pirm. pavaduotojas. 

VIEŠNAGĖ CHICAGOJE 
J U R G I S JANUSAITIS 

Prieš pradedant pasižvagy-
mus, pirmiausia noriu padėkoti 
Lietuvių muzikos šventės in
formacijos vedėjui, uoliam 
nalistui Juozui Žygui, kurio 
rūpest ingos paslaugos mus 
įgalino keliauti beveik į visus 
d idž iuos ius šios šventės 
renginius, aplankyti įstaigas, 
pasižvalgyti po plačią Chicagą. 

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
Lietuvių muzikos šventės komi
tetui ir jo pirmininkui bičiuliui 
Stasiui Barui, o taip pat ir 
kolegai Juozui Žygui už gražią 
dovaną — gerus bilietus į beveik 
visus šventės renginius. Viso
mis dovanomis mielai pasinau
dojome. Šventės r eng in ia i 
paliko neužmirštamą įspūdį. 
J u o s l ankydami pajutome 
išeivijos didybę, darbštumą, 
ryžtą, auką ir Lietuvos operos 
menininkų nepaprastai didelį 
įnašą į išeivijos ku l tū r in į 
gyvenimą. Matėme, kiek darbo 
r a n k ų dirbo ruošiant įvai
r i a u s i u s renginius , vaišes, 
pokylius. Matėme dainuojančią 
išeiviją, dar nepavargstančią, 
didingoje sept intoje dainų 
šven tė je . Dideli rūpesčia i 
atspindėjo renginių komitetų 
pirmininkų ir narių veiduose, o 
vyriausias komitetas su Stasiu 
Baru pakė lė sunk iaus ią 
L ie tuv ių muzikos šventės 
organizavimo naštą, derinant 
tokią gausą gražiausių kultū
rinių renginių. 

Tad kolegos Juozo Žygo pa
slaugomis ir pradėjome žval
gytis po Chicagą. 

Pirmiausia rūpėjo stabtelėti 
mūsų spaudos pačiame didžiau
siame centre „Drauge". Esu 
šioks toks „Draugo" bendradar
bis, t a d rūpėjo susitikti su 
redaktoriumi ir kitais „Draugo" 
dirbančiaisiais, kuriuos beveik 
visus pažįstu. Marijonų centras, 
kuriame ir didžioji spaustuvė 
lietuvybės išlaikymui jau tar
nauja daugelį metų. Dienraštis 
„Draugas" — vienas iš svar
biausių švyturių, šviečiąs lie
tuviškajai išeivijai visuose fron
tuose. Spausdintas žodis dar 
lanko keletą tūkstančių šeimų, 
ž a d i n a l ie tuvybę šeimose, 
jungia išeivijos lietuvius bend
ram tikslui — kovoje už Lietu
vos laisvę. „Draugas" visų lau
kiamas svečias ar būtum arti jo 

ar tolimose periferijose. Čia dir
ba pasišventėlių redaktorių ir 
admin i s t r ac i jos personalo 
nemažas būrys, nors atlygini
mai daug kuklesni už paprasto 
darbo žmogaus atlyginimus. 

Redaktorių Praną Garšvą ra
dome darbo kabinete, įnikusį 
į da rbą , p r ie rašomosios 
mašinėlės. Iš tolo žvilgtelėjus, 
jis buvo susikaupęs ruošdamas 
kažkokį straipsnį. Sutrukdome 
valandėlei. Nuoširdžiai pasis
v e i k i n a m e i r nedesldami 
dalinamės „Draugo" rūpesčiais, 
artėjančios Lietuvių muzikos 

Tegu žengia dvasinė kultūra 
vis pirmyn, tegu auga gamtos 
mokslai platyn ir gilyn, tegu 
išsiplečia žmogaus dvasia kaip 
tik nori, aukščiau krikščionybės 
a u k š t u m o s ir dorinės jos 
kultūros, taip, kaip ji spindi ir 
šviečia iš Evangelijų, ji neiškils. 

J. W. Goethe 

šventės nuotaikomis, nepa
mirštame ir mūsų gražios 
Daytona Beach lietuvių koloni
jos nuotaikų bei bendrų 
pažįstamų. 

Ant redaktoriaus stalo kalnai 
rankraščių. Daugelis jų laukia 
savo eilės į „Draugo" puslapius. 
Rankraščių gausa rodo, kad 
„ D r a u g a s " dar nestokoja 
bendradarbių. Jų tarpe gražias 
prošvaistes rodo ir jaunieji 
spaudos bendradarbiai ir tai vil
tingai galima žvelgti į ateitį, 
nors vyresniųjų gretos gerokai 
praretėjo. Nebesutikome darbš
taus redaktoriaus a.a. Broniaus 
Kviklio, poilsin išėjo gabus 
redaktorius žurnalistas Algir
das Pužauskas, dar skubantį 
sutinkame poetą Kazį Bradūną, 
buvusį „Draugo" kultūrinio 
priedo redaktorių. Čia sume
tame po žodį apie netrukus pra
sidėsiančias poezijos dienas, o 
juk K. Bradūnas čia bus vienas 
iš žemininkų poezijos atstovų. 

Palinkime darbščiam redakto
riui Pranui Garšvai sveikatos ir 
sėkmės, nuoširdžiai atsisvei
kiname, išsinešdami redakto
riaus didžiuosius rūpesčius, 
kurių tiek daug tenka pakelti. 
Tik skaitytojas vargiai suvoks, 
kokią atsakomybę neša redak
torius, kiek būna pabarimų, net 
užgauliojimų iš tų žmonių, 
kurie kartais nesutinka su 
vieno kito bendradarbio minti
mis. O rankraščiai taip pat 
duoda sunkių momentų. Ne visi 
korespondentai sąžiningai 
laikosi rašymo metodo, rašo 
ranka, neįskaitomai ir redak
torius apsišarvavęs kantrybe 
juos turi taisyti ir net perrašyti. 

Reikalų vedėjo kėdėje radome 
sėdintį Stasį Džiugą. Mielas 
vyras. Pažįstami dar iš Hanau 
stovyklos laikų. O dabar il
gametis „Draugo" darbininkas. 
Stasys Džiugas praeityje yra 
rašęs gražius ei lėraščius 
vaikams, taigi vaikų literatūros 
poetas, tik laiko sąvartoje kiek 
nutilęs. Stasys Džiugas ir jo 
gyvenimo palydovė jau daug 
metų reiškiasi ir lietuvių vi
suomeninėje veikloje. 

Administracijos erdviame 
kambaryje dirba keletas 
tarnautojų. Pasikeitęs ir čia 
vaizdas. Dar prieš keletą metų 
čia radau „barikadomis" ap
tver tas tarnautojas . Buvo 
keistas vaizdas. Šiuo metu 
barikados nugriautos. Pa ts 
laikas. Menu, kai užsiminiau 
anuo metu apie užtvaras 
buvusiam vadovui, jis atrėžė: 
taip reikia. Taip pakeliamas 
darbo našumas, neleidžiama 
tarnautojoms tarpusavyje 
kalbėti ir eikvoti darbo laiką 
asmeniškiems pašnekesiams. 
Pasirodo, kad jo teigimas 
neturėjo pagrindo ir dabar 
atrodo, darbo našumas dar 
didesnis. 

Žodelį sumetu ir su operos 
soliste Danute Stankaityte. 
Pasveikinu ją sugrįžus į mūsų 
sceną. Padėkojau ja i už šaunų 
giedojimą ir re l ig in iame 
koncerte su Jonu Vazneliu ir 
Lietuvos operos solistais. 
Koncertas buvo skirtas 50 metų 
sukakčiai trėmimų prisiminti. 
J ame dalyvavo. Lietuvių 
muzikos šventę atidarė ir 

Phoenix, AZ 
GENEROLO MIEŽELIO 

MIRTIES SUKAKTIS 

Birželio 4 dieną suėjo 5 metai 
nuo gen. Vlado Mieželio mirties. 
Daug kas net nustebo — nejaugi 
t ikra i tiek laiko praėjo no 
paskutinio atsisveikinimo su 
tuo kukliu, mielu ir didžios dva
sios žmogumi? Paminėti šią 
sukaktį į Sunland kapines, 
Sun City, Az., susirinko, tur
būt, visi šioj apylinkėj gyve
nantys lietuviai. Visi gi buvo ge
nerolo draugai. Kun. Romanui 
Klumbiui vadovaujant, prie 
rožėmis ir rūtomis papuošto 
kapo buvo sukalbėtos maldos ir 
sugiedotos giesmės, užbaigiant 
Lietuvos himnu. Generolo našlė 
Ona savo jautriu žodžiu išreiškė 
gilų liūdesį, netekus neužmirš
tamo draugo ir tuo pačiu pasida
lino švesia viltimi, kad „Lie
tuva, dėl kurios jis visada tiek 
sielojosi ir rūpinosi, didvyriškai 
ir sėkmingai kovoja už išsilais
vinimą iš sunkios vergijos". 
Lietuvos kapi tonas Vincas 
Ruseckas savo trumpam žodyje 
priminė, kad generolas Mieželis 
„prisidėjęs prie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo, taip pat 
pergyveno ir jos laisvės prara
dimą. Su juo, kaip paskutinio 
Lietuvos generolo mirtim, tar
si užsidarė pirmieji Lietuvos 
atgimimo puslapiai". Tačau jo 
ir kitų patriotų darbai nenuėjo 
veltui — Lietuva vėl bus laisva. 

Po Mišių už mirusiojo sielą 
visi buvo pakviesti į paruoštas 
vaišes. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA 

Birželio 2 dieną Arizonos 
Lietuvių Bendruomenė turėjo 
met inį narių sus i r ink imą 
VValter ir Aldonos Klemkų 
sodyboje. Dalyvaujant dideliam 
narių skaičiui, buvo apspręsti 
Bendruomenės veikimo reikalai 
ir išrinkta nauja valdyba bei 

kontrolės emisi ja . Susirinki
mui vadovaujanti apylinkės pir
mininkė Antonija Petrulienė 
savo pranešime, tarp kitko, pa
pasakojo apie susitikimą su 
Lietuvos prezidentu Vytautu 
Landsbergiu Los Angeles 
l ie tuvių jam su ruoš t am 
priėmime. Ten nuvykus, ji 
įteikė Landsbergiui ne tik visų 
Arizonos lietuvių pasveikinimą, 
bet ir originalų indėnų muzikos 
instrumentą — birbynę, pado
vanotą buvusio Heard muzie
jaus darbuotojo Ray Boley-Bule-
vičiaus, gyvenančio Phoenize. 

Išklausęs metinę apyskaitą, 
susirinkimas paskyrė 1,350 
dolerių įvairiems lietuvybės 
vienetams paremti. Didžiausia 
dalis teko Lietuvos atstovybei 

•ir Lietuvių informacijos centrui 
VVashingtone. Naują valdybą 
sudaro: pirmininkė — Antonija 
Petrulienė, vicepirmininkai — 
Landis Aden, ir Emil Grenda, 
sekretoriai — Antanas Barčas ir 
Viktorija Zakarienė, iždininkė 
— Aldona Vaitkienė, renginiams 
vadovaus — Stasys Narkus, Sofi
ja Narkienė ir Juozas Žadavi-
čius. Į kontrolės komisiją 
išrinkti: Vytautas Adomaitis, 
Walter Klemka ir Vincas Ru
seckas. 

Vikt. Zakarienė 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. birželio mėn. 21 d. 

A.tA. 
BRUNO J. ERCUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Chicagoje, 1912 m. vasario 25 d. 
Su didžiausiu liūdesiu ir skausmu pranešame, kad labai 

ilgos ir sunkios ligos iškankintas, a.a. Bruno š.m. birželio 20 
d. 4 vai. ryto buvo Aukščiausiojo pasauktas Amžinam Poilsiui, 
kur daagiau nebus rūpesčių, skausmo ir kančių. 

Priklausė daugeliui lietuviškų ir amerikietiškų 
organizacijų. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, birželio 21d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 22 d. Iš koplyčios 11 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 11:30 vai. ryt° įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po mišių bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Mielas Bruno, ilsėkis Viešpaties Ramybėje! 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Liko giliame liūdesyje skausmo prislėgta žmona 

Vladė Bakaitienė-Ercienė, posūnis Algis Bakaitis su 
žmona Jūra ir šeima, sesuo Eleanor E. Tildsley ir jos 
šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312^76-2345. 

koncerto klausėsi pats Lietuvos 
respublikos p r ez iden t a s ir 
minios žmonių. 

Danutei palinkiu kantrybės, 
pasidžiaugiau jos grįžimu į 
sceną ir padėkojau užjos didelį 
įnašą praeityje į mūsų kultūrinį 
gyvenimą. 

Besižvalgant „Drauge" tos 
kelios akimirkos, malonios ir 
mielos, priminė čia dirbančių 
žmonių ištvermę ir spausdinto 
žodžio didžiąją reikšmę lietu
viškajai išeivijai. Tad turėtume 
visi atsiminti „Draugą", jį 
prenumeruoti, skaityti, nes tai 
yra vienas iš didžiausių mūsų 
tautinio gyvastingumo šaltinių. 

Mielam JUOZUI DAUNORUI, žmonai 

A.tA. JANINAI 
mirus , reiškiu gilią užuojautą. 

Dr. Milda Budrienė 

A.tA. 
JANINAI DAUNORIENEI 

mirus, giliai užjaučiame jos vyrą JUOZĄ, mūsų 
nuoširdų talkininką, bei velionės seserį VALĘ 
VALIUKĖNIENE ir brolius ADOMĄ ir HENRIKĄ 
MACIEJAUSKUS su visais artimaisiais. 

Pirm. prof. Jonas Račkauskas 
ir visi Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centro bendradarbiai 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
416-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūKsta maisto. Pripikjykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekes pristatomos į namus veltui' pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Vottaias 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
par sataMtą Europai 

MAISTO SIUNTINYS #1 
(Importuoti produktai) 
$152 su pristatymu 

Importuotas kumpis 1 sv. 
Importuota dešra 2 2 sv 

Mincemeat" 0.75 sv 
Dešreles („Frantrfurters") 1 sv 
Daniškas sūris 0 88 sv 
Troškinta jautiena 1.1 sv. 
v»sa baltame padaže 1.1 sv 
Vada pupelių kava 1.1 sv 
Tirpstanti kava 0 44 sv 
<: densuotas pienas 0 75 sv 
Importuota arbata 1.1 sv 
Kakava 11 sv. 
Saafll prieskoniai 1 box 
sportuotas šokoladas 1 oo» 
*- 'Oiadiniai pyragaičiai 1 1 sv 
G'kiai arba spaget 2 2sv 

t»mt*u*om fcatooe JAV-bė—. Prtlmmm ui** fnmm ftofonu 
l**1miJAVml0»tųh'Midtųicraitų.PMduod*"*m**amu»imuf 
SM9i*n9tfi*t sov. W*įunQO§. P#or9tf£fli# p4n9ct/*. 
Mūsų parduotuve siunčia visokių rūšių radijus ir e ektroninius prie
taisus i Sov Sąjungą su apmokėtu arba neao^cetu muitu 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* Šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5,600 
* šaldytuvai nuo $500 
' Health Soa pasiteiraukite 
* Kondomimumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktonai nuo $2.000 
* (vainos prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rualšku raidynu 

Valandos: p h m - t r o c d . 11-6, 

ketvlrtd - i a i t d 11-7 

A.tA. 
STEPAS A. RIŠKUS 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m birželio 19 d., 11:45 vai vakaro, sulaukės 

85 m. amžiaus. 
Gimė Rusijoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Anastazija Riškienė, duktė 

Nijolė Gierštikiene; penki anūkai: Linas ir Rasa Gierštikai, 
Stephen, Carly ir Michael Riškai; brolis Kazys su žmona Stase 
ir jų šeima: duktė Aldona Riškutė, sūnūs — Kęstas ir Jurgis 
Riškai su šeimomis bei kiti giminės. 

Velionis buvo tėvas a.a. Vytauto Alberto Riškaus. 
Laidotuvės privačios. Seimą prašo giminių ir draugų 

prisiminti a.a. Stepą savo maldose. 

Nuliūdusi šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

Mielam Bendradarbiu i J U O Z U I DAUNORUI jo 
žmonai 

A.tA. JANINAI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą. 

Budrio Vardo Lietuvių Foto archyvas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal ifornia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal ifornia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

» 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s gali te p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

! 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. birželio mėn. 21 d. 

x „ D r a u g o " b i r ž e l i o 20 d. 
laidoje Detroito skyriuje rašo 
kažkoks J e r o n i m a s T r i u k a s 
laišką, kad paš t a s la ikraš t į yra 
pervedęs į . J u n k ma i l " . Galėjo 
perskaityti „ D r a u g o a n t r a m 
puslapy apie s i u n t a s ir ant ros 
k lasės p i r m e n y b e s . K i t a s 
dalykas, kad p a š t a s neat l ieka 
savo pareigų. Tai žino ne t ik au
torius, bet ir k i ekv ienas laik
raštis — ne t i k l i e tuv iškas , bet 
ir angliškas. 

x L i e t u v i ų d r a u g a s Ed-
w a r d J . D e r w i n s k i , Veteranų 
sekretorius, kalbėjo veteranams 
apie Ukrainą ir pa t i r t į Sovietų 
Sąjungoje. J i s dažna i užsimena 
ir Lietuvą, k r i t i k u o d a m a s 
Sovietų Sąjungos komunizmo 
ideologiją. 

x V y t a u t a s K a m a n t a s , 
Sparta. Mich. PLB Fondo pirm., 
Leonas Kra jauskas . St. Peters-
burg, Fla., J o n a s Adomaitis. 
Tinley Park, 111., V a n d a Pruns-
kis, Oak Lawn. 111., Stanley 
Milas. Lake Geneva . Wisc . 
Maria Auš ro t a VViener, Ft. 
Lauderda le , F l a . . Alfonsas 
Alkas, Tampa . F la . . „Draugo" 
garbės p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai, pratęsė prenumera tą ir 
kiekvienas paaukojo po 20 dol 
Nuoširdus ačiū. 

x Kun. J o s e p h P a n a v a s . 
Evergreen Pa rk . 111.. Vladai 
Jasiulionis, Mayvvood. Cal. , An
drius Jak imčius , Sa l ine , Mich., 
Zigmas G i r d a u s k a s , Toronto. 
Kanada, Bruno Užemis, Hot 
Springs, Ark. . Vacis Dzigas, 
Omaha, N e b r a s k a , Alfonsas 
Totoraitis, Toronto , Kanada. 
„Draugo"' g a r b ė s prenume
ra to r i a i , r ė m ė j a i , p r a t ę s ė 
prenumeratą su 20 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x J u o z a s Ž v y n y s , St. Pe 
tersburg Beach , Fla . Kazys 
Dačiūnas. Beverly Shores, Ind.. 
Marija L e s i n s k i e n e , Salem, 
N.H., Liudmila Stulpinas, East-
port, Me„ Aldis Barsket is , Park 
City, UT, Vacys Slusnys. Det-
roit, Mich. D a n u t ė Mikaliūnas. 
Cleveland, O h i o , „Draugo" 
garbės p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai, p r a t ę s ė prenumeratą 
su 20 dol. a u k a . Labai dėkoja
me. 

x G e n o v a i t ė V i s k a n t a iš 
Chicago, 111., „ D r a u g o " garbes 
p r e n u m e r a t o r ė , nuoš i rd i 
rėmėja, p ra t e sdama prenumera
tą, pridėjo 25 dol. dienraščio 
paramai ir 15 dol. už kalėdines 
korteles ir ka lendor ių . Labai 
dėkojame už r ė m i m ą savos 
spaudos. 

z Dail. A k v i l ė s Zav i ša i t ė s 
pas te l inės t apybos darbų pa 
rodą a t ida roma birželio 21 d. 
penktadienį, 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, J a u n i m o centre . Pa
roda tęsis iki liepos 4 d. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti. 

(sk) 

x R O M A S P Ū K Š T Y S vėl 
vyksta i L i e t u v ą liepos men. 
P e r v e d a m i d o l e r i a i , pali
kimai. P r i i m a užsakymus au
tomobiliams. Ats iska i ty t i iki 
liepos 15 d T R A N S P A K , 2638 
W. 69 St. , C h i c a g o , I L 60629. 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x VISI S I U N T I N I A I Į LIE
TUVĄ s iunčiami su PRISTA
TYMU I N A M U S papigintomis 
kainomis. Rūbai , mais tas , vais
tai - K I E K I S N E R I B O T A S , 
MUITO N Ė R A . Iš kitų miestų 
savo d a i k t u s s iųskite mums 
paštu a r b a U P S TRANSPAK, 
M H W. 69 St . , C h i c a g o . IL 
00629, t e l . 312-436-7772. 

(sk) 

x Moksleivių Ateit ininkų 
sąjungos centro valdyba su 
pirmininku Audrium Polikaičiu 
paruošė programą vasaros 
stovyklai ir jai vadovaus. 
Stovykla bus Dainavoje nuo 
sekmadienio, birželio 23 d., iki 
>ekmadienio, liepos 7 d. 

x Lietuvos Vyčiai Vidurio 
Amerikos distriktas rengia 
gegužinę Beverly Shores, Ind., 
Stankūnų Pines restorano ir so
do patalpose. Bus atsigai
vinimas, užkandžiai, muzika ir 
kitokios įvairenybės. Gegužine 
bus liepos 4 d. Autobusai išeis 
nuo Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios 10:30 vai., nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
11 vai. Grįš 5:30 vai. vak. 

x Chicago Botanikos So
das Glencoe, 111., šį mėnesj 
švenčia savo įsikūrimo 25 metų 
sukaktį. Į sukakties minėjimus 
kviečia visus, ypač tuos, kurie 
domisi gražiomis gėlėmis, me
deliais ir sodo įtaisymais. 

x Petras Bingelis, Tustin, 
Cal., pratęs prenumeratą viene
riems metams, su 100 dol. auka, 
kad lietuviškas žodis stiprėtų, o 
„Draugas" lankytų kiekvieną 
lietuvišką šeimą. P. Bingelį 
skelbiame garbės prenumera
torium, Q už realią paramą 
tariama dideli ačiū. 

x M. Augustinavičienė iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge" 
ir už kalėdines korteles ir 
kalendorių įteikė 20 dol. auką. 
O. Kapteinis, Chicago Ridge, 
atsiuntė taip pat 20 dol. Jonas 
Vaitkus, Hyattsvil le Md., 
atsiuntė 15 dol. Po 10 dol. 
atsiuntė įvairiomis progomis. 
M. Peteraitienė, Dalia R. 
Jensen, Albina Markus, Ed. 
Stepas ir Paul Saltimieras. 
Visiems tariame ačiū. 

x A m e r i c a n - L i t h u a n i a n 
Club of Melrose Park and 
Vicinity, Melrose Park, 111., per 
valdybos sekretorę Reginą Ba
rauskaitę atsiuntė „Draugui" 
už jo gerą informaciją 25 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių 
ir pratęsė prenumeratą: Zeno
nas Petreikis, J. Markauskas, 
Stasė Tamašauskas, P. T. 
Norkus, Ant. Osteika, Jurgis 
Bradūnas, Petras Bar tkus , 
Juozas Bekeris, A. A. Stulpinas, 
Frank Razgaitis. Ačiū. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles ar kitomis pro
gomis: J. Cechanavičius, J. A. 
Baškauskas, Ant. Zaparackas, 
Antanas Liudžius. M. Lapienis 
- 8 dol. Ačiū. 

x KARGOI LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
1101bsarba50kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternational, tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 
x MĖSOS P R O D U K T A I 

aukščiausios k o k y b ė s pri
statomi į namus LIETUVOJE: 
medžioklinės dešrelės, palendvi-
ca, dešros ir k t . — $95. 
Mažesnis siuntinys — $68. 
Transpak 2628 W. 69 St., Chi
cago, IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

x „Vytis" birželio Nr. 6 išėjo 
iš spaudos. Šiame numeryje 
rašoma apie Ann Jillian, apie 
Birželio mėnesi, įdėta sen. 
Alfonse D'Amato kalba ir kt. 
„Vytį" redaguoja Mary Rusas 
kober Port VVashington, N.Y. 
Plačiai rašoma apie Jėzuitų 
vienuoliją ir lietuvius jėzuitus, 
įdedant ir jų provincijolo kun. A. 
Saulaičio nuotrauką. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 9 - GER-
BER BABY FOOD. 10 dėžių -
po 12 stiklainių kiekvienoje: 
persikai, bananai, žalios pupe
lės, žirniai, morkos, veršiena, 
jautiena, kiauliena, kumpis, ka
lakutas Pilna kaina $150.00 
„ŽAIBAS" 9525 SO. 79TH 
AVENUE, H I C K O R Y 
HILLS, ILL. 60457. T E L F . 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x P ra t ę sė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka: dr R. Senkus, Liu
das Medelis, Petras Marčiukai-
tis, Jonas Kilčiauskas, Petras 
Ezerskis, Craig Hardy, Sofija 
Holiuša, A. Smilgys, Vytautas 
Kalasinskas, A. Norkevičius, 
Erika Lungas, Vacys Maleckas, 
Margare t Sąmatas , L iuda 
Kulikauskas, V. Vaičiūnas ir 
Jeronimas Švabas. Labai ačiū. 

x P ra t ę sė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka už kalėdines kor
teles, kalendorių: Antanina 
Juknev ič ius , R. N a m i k a s , 
Vacys Stepsys, Isabella Ambra
sas, P. Antakauskas, Stasys 
Mileika, Ignas Bumelis, Janina 
Rukšėnas, Antanas Račkaus
kas, Aleksas Karaiūnas, Ann 
Pukel, Joe Vitas, A. Vaitiekai-
tis, Antanas Balukas, Jonas 
Pileckis ir Stasė Mackonis. 
Visiems ačiū. 

x Ats iuntė po 10 dol. už ka 
ledines korteles, kalendorių ir 
pratęsė prenumeratą: Vladas 
Slikas, George Balbata, Br. 
Mikulskis, V. Naruševičius, 
Pranas Šimkus, B. Buika , 
Juozas Paliulis, Vytautas Oren-
tas, Emilija Dėdinas, L. R. 
Stukas, Stasys Melnikas, Paul 
Korla, Genė Poniška, G. Gali-
naitis. Ačiū. 

x J o n a s Miežinskas iš Hot 
Springs, Ark., buvo atvykęs į 
Chicagą ir ta proga užsuko į 
„Draugą", pratęsė prenumeratą 
ir dar pridėjo 30 dol. dienraščio 
paramai. J. Miežinską įrašome 
į garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką labai dėkojame. 

x Atsiuntė p o 10 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių 
ir pratęsė prenumeratą: Ona 
Vaitkūnas, L. V. Petrušaitis, 
Pranas Simonavičius, Jonas 
Vaškevičius, Petras Macnorius, 
A. Kavaliūnas, M. Dapkienė, 
Irena Li le ikienė, Virgi l i ja 
Nelsas, Leone Kybartas, A. 
Mingėla, ir V. Stanaitis. Ačiū. 

x LIETUVA P a r c e l Servi
ce siunčia apmokėtu ir ne
apmokėtu muitu siuntinius į 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
visą Rusiją. Daugeliui dalykų 
visai nuimtas muitas. Turime 5 
rūšių standartinius maisto siun
tinius ir vieną, kurį galite pasi
r ink t i pagal sąrašą . 
Standartinių siuntinių kainos 
yra nuo 79 dol. iki 139 dol. 
Tokie siuntiniai jūsų giminėms 
bus įteikti 2 savaičių bėgyje. 
Kreiptis: J a n i n a Juodva lk i e -
nė, 4108 S. Arche r , Chicago, 
IL 60632, tel. 312-254-2817 ar
ba 312-847-2614. 

(sk) 
x Grei t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kurkul i s . tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s Kurku l i s , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-123-2294. 

(sk) 
x Baltijos r e s t o r a n e ge ra s 

l ie tuviškas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber t s Rd., tel . 708458-1400. 

(sk) 

Pabaltijo un: 
fesorių ir stu. 

neto 4o metų nuo jsiki rehs buvusių pro-
•ntų. Jų viduryje —jubiliatai prof. M. Mackevičius ir prof. P. Jonikas, pasveikinti 

jų 85 metų g.-ntadienio proga. Nuotr P. Ju rkaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
B A L Z E K O MUZIEJAUS 

S I D A B R I N I S JUBILIEJUS 

Muziejaus pilnas pavadinimas 
yra: Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus, taip pat ir angliškai 
jis vadinasi . Chicagos piet-

x K u n . F r a n k Kelpšas, Šv. 
Kryžiaus ligoninės kapelionas, 
Chicago, 111., Ed. Vengianskas, 
Lakeside, Mich., šaulių ir kitų 
lietuviškų organizacijų darbuo
tojas, A. Giedraitis, Willowick, 
Ohio, „Kasa", Southfield, Mich., 
g a r b ė s p renumera to r ia i , 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su 20 dol. auka Labai 
dėkojame. 

x K u n . V a l d e m a r a s M. 
C u k u r a s , Putnam. Conn., 
Gediminas Lapenas. Daytona 
Beach Shores, Fla. Vincent 
Salčiūnas, Port St. Lucie, Fla.. 
Liuda Petravičius Putnam, 
Conn. , Gediminą? Kazėnas. 
Darien, 111., Antan^ - Jamdolis, 
Chicago, 111., J. Antanavičius, 
Providence, R. I Algimantas 
S i d a s , Berkeiey Ca l . , J. 
Gvildys, Palos Bills, 111., „Drau 
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 20 dol. 
parama „Draugui Nuoširdus 
ačiū. 

x Eugeni ja Bhnstrubienė, 
Oak Lawn, 111., Alex Šatas, 
Cicero, 111., Stasys ir Dalia 
Zikai, Melrose Park, m., G. Pen-
čyla , Downers Grove, 111., 
Gražina Cieply. R:\erside, 111., 
Zigmas Mišauskas. Union Pier, 
Mich., lietuviškos knygos mylė
tojai, lankėsi „Drauge" ir įsigijo 
įvairių leidinių. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 10 dol. auxą: Elegijus 
Kaminskas, Vladas Navickas, 
Antanas Rūkas. Elzbieta Kazic
kas , Jurgis Gepneris, Kazys 
Rutkauskas, Felicija Krumplis. 
Charles M. Gricių Kazimieras 
Jonvnas. Ačiū 

vakarių g re i tke l iuose yra 
rodyklės nurodančios muziejų, 
tokios pat rodyklės y ra ir ant 
didžiųjų gatvių. Šis muziejus 
yra gal daugiausiai žinoma 
lietuviška institucija visoje 
Chicagoje. Buvo didelė 
staigmena, kuomet buvo pra
dėta kalbėti apie muziejaus or
ganizavimą. Atsimenu, kuomet 
St. Balzekas. Jr., kalbėdamas 
apie būsimą muziejų, aiškino 
..gyvo muzie jaus" mintį. 
Tuomet nesupratome, ką jis tuo 

x Raimundas Rimkus iš 
Berwyn, 111., lietuviškų or
ganizacijų darbuotojas, Antanas 
Malinauskas ir Juozas Pečiulis, 
Chicago, 111., „Draugo" garbės 
prenumerator ia i , rėmėjai, 
lankėsi „Drauge" , pratęsė 
prenumera tą v iener iems 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Dr. A. Kelertas iš Brook-
field, II!., dažnai įvairiomis pro
gomis paremia , ,Draugą". 
Apmokėdamas skelbimą pridėjo 
ir 20 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Irena K r i k š č i ū n a s iš 
Evergreen Park, 111., lietuviško 
žodžio nuoširdi rėmėja, apmokė
dama skelbimą, paaukojo ir 30 
dol. dienraščiui. Nuoširdus ačiū. 

x Pratęsdami p renumera 
tą ar kitomis progomis atsiuntė 
po 15 dol. aukų: K. Žutautas, 
Toronto. Kanada, Pranė Laurai-
tytė, Yonkers, N.Y., Jonas 
Jurkūnas, St. Petersburg. Fla.. 
Jonas Savickas, Carson City, 
NV, J. Drukteinis. Omaha. Ne
braska. Ačiū. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių ir 
pratęsė prenumeratą: Ona Ja-
gėla, Alf. Lauras. Emilija Kra-
kauskas, Vladas Vizinas. J. 
Kavaliauskas, V. Kontrimas, 
Ona Gadeikis. Barbara Jakutis, 
V. M. Sirutis, Saulius Naujokai
tis. Leonas Žėruolis, Kazimiera 
Kuželienė, Jadvyga Papartis. 
Joseph Kavaliūnas. Dėkojame. 

norėjo pasakyti. Mes turėjome 
labai aiškią muziejaus sąvoką. 
Muziejus tai buvo didelė patalpa 
pilna stiklinių dėžių ir vitrinų, 
kuriose sudėta surūdiję ginklai, 
papuošalai, kaulai ir monetos. 
O čia dabar buvo kalbama apie 
..gyvą muziejų". Greitai teko 
suprasti, ką jis planavo daryti. 

Teko prisidėti prie filatelijos 
parodos organizavimo. Buvo 
galvojama, kurią iš esamų 
lietuviškų salių pasir inkt i . 
Kažkas prasitarė, kad naujai 
atidarytas Balzeko muziejus 
siūlo savo patalpas. Muziejaus 
turimos patalpos buvo aiškiai 
per mažos, bet, pasirodo buvo 
galvojama apie automobilių 
prekybos didžiąją salę. Priedo 
buvo sužinota, kad salė 
duodama nemokamai. Jaunasis 
Balzekas, nekreipdamas daug 
dėmesio į tėvo protestus, liepė 
automobilius išvežti, salę iš
valyti ir trim dienom ją užleido 
parodai. Taip buvo surengta 
Balzeko muziejaus vardu pirmo
ji paroda Tai ir buvo „gyvojo 
muziejaus" pradžia. 

Tą parodą sekė kitos parodos. 
Buvo pradėta rengti įvairios pa
skaitos. Pradžioje susirinkdavo 
tik mažas būrelis muziejaus 
draugų. Bet rankų nebuvo nu
leidžiama, dirbama, organizuo
jami draugai ir įvairios sekcijos. 
Senosios patalpos buvo aiškiai 
per mažos, taip pat nebuvo vie
tos automobi l iams. Buvo 
kalbama apie naujo pastato sta
tybą arba seno praplėtimą. Tam 
tikslui buvo pardavinėjamos 
plytos, paprastos ir auksinės. 
Metai slinko. Rajonai keitėsi, 
daugelis lietuvių kėlėsi toliau į 
vakarus . Pagaliau pasklido 
žinia, kad perkamas buvusios 
ligoninės pastatas. Tai buvo 
visiems džiugi žinia. Nupirkus 
ligoninės pastatą, reikėjo jį 
kap i ta l in ia i pe r tva rky t i . 
Balzekas. būdamas biznio žmo
gus, moka suorganizuoti žmo
nes ir pinigus sutelkti. Reikėjo 
įrengti ir banketų salę, buvo su
rastas mecenatas, kuris tam 

Kaimo K 
šeStadif 

•la iš Kauno V; 
: vai vakaro 

* i i ..." m 
Ivanauskas Koncertas Jaunimo centre \ 

tikslui paaukojo pinigus. Tokiu 
būdu dabar yra puošni „Gin
taro" salė. Bendrai viską į krū
vą sudėjus, lietuviai su pa
grindu gali šiuo kultūriniu cen
t ru didžiuotis. 

Ir mūsų politiniai „veiksniai" 
galėtų juo pasinaudoti. Jeigu 
norime užmegzti ryšius su poli
tiniais sluoksniais ar „media", 
ta i turime save pristatyti iš 
geriausios pusės. Taip pat reikia 
žinoti pasakymą: „Jeigu netep
si — tai nevažiuosi". Čia ir yra 
mūsų silpnoji pusė, kad mes 
neturime ryšių, tai įrodė ir 
paskutinioj i Dainų šventė. 
Mūsų rašymas, kad esame kar
tu su „kovojančia tauta" , neiš
sipildė, kadangi likome nepaste
bėti. Balzeko muziejus yra ta 
vieta, kur susitinka 3-4 lietuvių 
kartos ir jų draugai. Beveik 
kasdieną muziejus, kaip bičių 
avilys, dūzgia gyvybe. Jame 
vyksta lietuvių kalbos pamokos, 
tautodailės institutas — kur 
tuksi staklės ir mirga drobių 
raštai. Prieš Kalėdas vyksta 
šiaudinukų pamokos, o prieš 
Velykas — margina margučius. 
Tarpe viso to, vyksta meno pa
rodos ir aukšto lygio paskaitos, 
kurios jau patraukė visuomenės 
dėmesį. Visa tai atlikti reikia 
daug t a l k i n i n k ų ir daug 
darbščių rankų. 

Ir taipjau praėjo 25 metai nuo 
muziejaus įsteigimo. Minė
damas savo sidabrinį jubiliejų, 
muziejus iš lauko pasipuošė 
dail. Ados Sutkuvienės sukur
tomis vėliavomis — su heral-
diniais ženklais ir simboliais. 
Dailininkė kiekvieną darbą 
atlieka ne pripuolamai, bet 
įdeda daug širdies ir jausmo. 
Minėdamas savo jubiliejų,norėjo 
su draugais ir rėmėjais kar tu 
pasidžiaugti. Tad birželio 15 d. 
surengė vakarienę — banketą. 
Kadangi muziejus turi daug 
draugų, tad buvo daug svečių. 
Prieš sėdant prie stalų, galeri
jos patalpose vyko susipaži
nimas ir pasišnekučiavimas. 
Kiek apšilus, svečiai buvo pa
kviesti į Gintaro salę. 

Banketui vadovavo žinomas 
visuomenės darbuotojas ir tauti-
n ių šokių vadovas F r a n k 
Zapolis. J i s yra, berods, jau 
trečiosios ka r tos a t s tovas , 
tačiau gražiai kalbantis lietu
viškai ir besisielojąs lietuvių ir 
Lietuvos reikalais. Jis atidarė 
banketą ir pasveikino susirin
kusius. Invokaciją sukalbėjo 
Juozas Kvainauskas. Himnų 
giedojimą pravedė Genovaitė 
Giedra i t i enė i r Eleonora 
Zapolienė. Atlikus standartinę 
a t idarymo procedūrą, buvo 
patiekta skani Aldonos Šoliū-
nienės gaminta vakarienė. Už 
muziejų ir jo steigėją buvo 
pakeltos šampano taurės. 

Illinois gubernatoriaus J im 
Edgar sveikinimą ir Illinois 
kongreso rezoliuciją perskaitė 
adv. Algirdas Ostis, Lietuvių 
fondo valdybos pirm. Buvo St. 
Balzeko, muziejaus steigėjo ir 
prezidento, žodis. Po jo dailiojo 
žodžio akt . Nijolė Martinaitytė 
perskaitė Ąžuoliuko (stelmužiu-
ko) sveikinimą. 

Banketo programą užsklendė 
pora šokėjų (Dame Libby 
Komaiko), kurie atliko ispa
niškus šokius. Abu šokėjai labai 
aukšto techniško lygio. Kiekvie
nas šokis buvo skirtingas ir 
atliktas su pietietišku tempe
ramentu. Čia ir yra viena iš 
svarbiųjų muziejaus paskirčių: 
jis yra ne tik tiltas tarp lietuvių 
generacijų, bet ir mūsų ryšis su 
ki tomis t au tybėmis . J e i g u 
norime, kad pasaul is m u s 
suprastų tai pasaulis turi mus 
pažinti. Balzeko muziejus to 
ambasador iaus pareigas ir 
atlieka. 

J . Žygas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzi* Avemie 

Chicago, IL 60629 
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