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Palaimintojo šventė
Marijampolėje
Vilnius. — ..Lietuvos aidas"
savo 73 numerio pirmame pus
lapyje rašo Juozo Tonkūno žo
džiais, jog Viršuiiškių mikrora
jone, kur praėjusiais metais pa
statytas kryžius, iškils palai
mintojo Jurgio Matulaičio baž
nyčia.
Jau ketveri metai, kai arki
vyskupas Jurgis Matulaitis pa
skelbtas Katalikų Bažnyčios
palaimintuoju. Karstas su jo pa
laikais yra Marijampolės Sv.
Arkangelo Mykolo bažnyčios
altoriuje. Kasmet liepos 12
prasideda savaite trunkantys
palaimintojo Jurgio Matulaičio
atlaidai.
Jo asmeniui neabejotinai
būdingi genialumas, veiklumas
ir šventumas. Jis sukuria labai
retą, spalvingą asmenybę, vertą
mūsų dėmesio ypač šiais laikais.
Matulaitis pažino Rytus ir
Vakarus, jo nerimas susikaupė
ties savo tautos ir Bažnyčios
rūpesčiais.
Matulaitis ypač pasižymėjo so
dalinėje veikloje, kurią pradėjo
Varšuvoje. Su keliais kunigais
ir pasauliečiais įkūrė Krikščio
nių darbininkų sąjungą, leido

•Jurgis Matulaitis, kai bure Vii
niaus vyskupu.

laikraštį ..Darbininkų drau
gas". Dėl šios veiklos buvo
apšauktas Bažnyčios priešu.
liberalu, socialistu, tačiau ne
sugniužo ir nepalūžo. 1907
metais ji nelauktai pakvietė
Petrapilio dvasinėn akademijon
dėstyti kaip tik sociologijos, dar
niekur nedėstytos Rusijoje.
1909 m. profesorius kunigas J.
Matulaitis slapta padaro vie
nuolio įžadus. Matulaitis at

Tarptautinėje
plotmėje
Talinas. — Estijos Užsienio
reikalų ministeris Lennert Meri
pasakė užsienio žurnalistams
šią savaite, prieš išvykdamas į
Helsinkį, jog pastangos ..sutarp
tautinti Pabaltijo krize yra pa
sisekusios"'. Jis priminė, jog
praėjusią savaite pahaltiečių
atstovai galėjo kaip svečiai
d a l y v a u t i Šiaurės k r a š t u
delegacijų svečiais Berlyne
vykstančioje Europos užsienio
reikalų ministerių pasitarime,
kurio metu Valstybės srkre
torius James Baker pasakė, kad
Amerika pasisako už Pabaltijo
dalyvavimą Europos Saugumo
ir Bendradarbiavimo konferen
cijoje... Šia savaite dalyvaujama
Helsinkyje, o kita savaite
Pabaltijo atstovai dalyvaus
Liuksemburge Europos Bend
ruomenės viršūnių pasitarime.
kur taip pat bus diskutuojami
Pabaltijo klausiniai.

naujino marijonų vienuoliją,
kuriai, kaip ir daugeliui, caro
valdžia neleido priimti naujų
narių. 1918 m. jis įkūrė nauja
Švenčiausiosios Mergelės Mari
jos vargdienių seserų vienuoliją.
Bene didžiausia jo auka Lietu
vos labui — sutikimas imtis Lie
tuvos sostinės Vilniaus vyskupo
pareigų 1918 m. Ta proga
kalbėjo „Jei Lietuvai reikalinga
mano auka, aš neatsisakau".
V y s k u p u i buvo p e r d u o t a s
Trinapolis — buvusi Vilniaus
g a n y t o j ų rezidencija. Bet
Matulaitis paliko ją anksčiau
čia įsikūrusiai lietuvių vaikų
prieglaudai, nes nenorėjo, kad
dėl jo nukristų bent viena vaiko
ašara.
Tą Vilniaus vyskupo sostą
svilino aitri politinės neapy
kantos ugnis, nepakentusi lie
tuviu kilmės ganytojo, kad ir
koks objektyvus ir visiems
tėviškas jis buvo. L e n k a m s
užėmus Vilnių ir V i l n i a u s
kraštą, Matulaitis buvo ypač
puolamas už tai, kad tvirtai
gynė lietuvių ir gudų katalikų
teises garbinti Dievą savo
gimtąja kalba.
1925 metais J. Matulaitis at
sisako Vilniaus vyskupo parei
gų. vėliau pakeliamas tituliniu
arkivyskupu ir paskiriamas Va
tikano atstovu Lietuvai. Sis pa
skyrimas — antras atsitikimas
Bažnyčios istorijoje, kai Vati
kanas savo įgaliotiniu siunčia
tos pačios tautos asmenį. Romos
pavedimu Matulaitis įkuria
Lietuvos bažnytinę provinciją,
rengia Lietuvos ir Vatikano
sutarties (konkordato) planus.
Dirbdamas kentė apendicito
priepuolius, bet n e s k u b ė j o
kreiptis į gydytojus. Pavėluota
operacija nebeišgelbėjo gyvybės,
ir 1927 sausio 27 d J. Matu
laitis mirė.
Beatifikacijos 'paskelbimo pa
laimintuoju) byloje dalyvavę
kardinolai, sako, buvę nustebin
ti, koks aktualus J. Matulaičio
asmuo ir idėjos mūsų laikams.
Zurn J. Tonkūnas primena,
jog leidėjo l a u k i a G i r d ž i u
klebono V. Šauklio surinkta
gausi medžiaga Lietuvoje apie
palaimintąjį Jurgį Matulaiti.

Didesnės kainos
Lietuvoje
Vilnius. - Birželio 28 d.
Lietuvos
ministeris
pir
mininkas Algirdas Vagnorius
paskelbė, jog nuo liepos mėnesio
1 dienos kainos pakeliamos
maždaug 9%. Tai pranešė Vil
niaus radijas. Tas pakėlimas
bus maždaug toks pats. kaip
kad buvo siūlyta sausio mėnesį,
tačiau dabar situacija yra skir
tinga, kadangi liepos 1 diena
padidinami taip pat ir atlygi
nimai maždaug 3 0 ^ , o kompen
saciniai išmokėjimai kiek
vienam vaikui padidės maždaug
80 rublių. Atlyginimai darbi
ninkui sausio mėnesį viduti
niškai buvo maždaug 300 rubliu
mėnesiui, bet po liepos 1 bus
maždaug 500 rubliu, pranešė
..Laisvosios Europos" radijas.
— L o n d o n e veikianti Tarp
tautinės Amnestijos organizaci
ja, Reuterio pranešimu, nustatė,
jog prajusiais metais visame
pasaulyje n e t e i s i n g a i buvo
nužudyta, nukankinta ir be
teismo kalinta maždaug 10.000
žmonių Šie nusikaltimai prieš
žmonių teises buvo vykdomi U 1
krašte.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— „ D r a u g a s " , vienintelis
laisvuose Vakaruose lietuvių
dienraštis, buvo pradėtas leisti
1909 metais liepos 12 dieną.
— 1920 m. liepos 12 d. socia
listinė Rusija pasirašė taikos su
tartį su Lietuva, pripažindama
jos suverenumą visiems laikams
ir atsisakydama j ją bet kokių
pretenzijų.
— 1988 m. liepos 12 d. Vil
niuje dešimtys t ū k s t a n č i ų
lietuvių susirinko paminėti
Lenino pasirašytą Lietuvos
nepriklausomybės pripažinimo
sutartį ir Sovietų atsisakymą
bet kokių reikalavimų Lietuvai
„visiems laikams". Šio mitingo
pagrindiniai organizatoriai tada
buvo suimti ir policija vertė jėga
išsiskirstyti.

Rusijos Respublikos prezidentas Boris Jelcinas stovi sartu su
viceprezidentu Ruslanu Kasbulatovu, kairėje, kai giedamas Rusijos nau-

jasis himnas. Jelcinas yra pirmasis Rusijos išrinktas prezidentas jos
tūkstančio metų istorijoje.

Rusijos Respublikos prezidento
priesaika
Kur ateizmas buvo oficiali valstybės religija
M a s k v a . Liepos 10 d. —
Šiandien su trimitų garsais pra
sidėjo Kremliuje iškilmės, kai
pirmą kartą per tūkstantį metų
Rusijos istorijoje laisvai žmonių
i š r i n k t a s prezidentas Boris
Jelcinas davė priesaiką, pridėjęs
ranką prie savo širdies, ginti
įstatymus ir Rusijos Respubli
kos Konstituciją.
Trečiadienį įvyko Jelcino
inauguracija Rusijos Federali
nės Respublikos prezidentu,
kuri neturi vyriausiojo teismo
teisėjo priimti naujai parašytai
priesaikai ir oficialaus valstybės
himno. Prez. Boris Jelcinas
stovėjo iškilmingoje Kongreso
rūmų platformoje, išpuoštoje
rožėmis ir t a u t i n e Rusijos
vėliava, ir žurnalistų prane
šimu, atrodė gerai suprantąs
momento įvykį, tačiau lyg būtu
praėjusią naktį nesudėjęs akių.
Komunizmo pasmerkimas
Rusai ir visi Sovietų Sąjungos
gyventojai matė. kaip buvo
parblokštas komunizmas, pir
miausiai Leningrado aktoriaus
Olego Basilašvili žodžiais,
iškeliančiais turtingą Rusijos
istoriją ir p a s m e r k i a n č i a i s
holševikus, pastojusius kelią į
civilizaciją ir kultūros klestė
jimą. Tik vienintelis paveldė
jimas komunistams beliko, tai
jų galingos valstybės piliečiai be
teisių ir be apsaugos. Ši padėtis
egzistavo nuo pat Jono Žiaurojo
laikų. Tačiau ji dabar panaikin
ta rusu tautos žmonių, išren
kant savo prezidentą.
Ddžiulėje scenoje nebebuvo
Lenino atvaizdo, kuris buvo
uždengtas užuolaida. Niekas jo
nebecitavo savo kalbose, net
pats Sovietų prez. Gorbačiovas,
kuris dalyvavo šiose iškilmėse.
Du žmonės, kurie kalbėjo tele
vizijoje prieš Jelcino priesaiką
buvo k a r t u p a s a u l i e t i s ir
dvasiškis,
simbolizuodami
naują erą, abu tik primindami
komunistinę tragediją per sep
t y n i a s dekadas, bet kurios
šiandien
nebeliko.
Anas
aktorius priminė rusų tautai,
kad jie yra Petro Didžiojo.
Puškino, Dostojevskio ir Tolsto
jaus palikuonys ir kad kadaise

jie eksportavo maistą kitiems
vietoje šių dienų ubagavimo.
P a l i k i m a s Jelcinui
Kai Jelcinas priėmė priesaiką,
pirmuoju pakilo kalbėti Rusų
Ortodoksų Bažnyčios patri
archas Aleksiejus II, buvęs lo
jalus komunistų šulas, bet šian
dien pasisakęs prieš jį. „Trys
rusų generacijos užaugo sąly
gose, kurios sunaikino žmonėse
norą dirbti. Rusijos komunistai
valdydami manė. kad jie galės
viską sufabrikuoti, pavadin
dami tai nauja žmogiška me
džiaga". Jis pasmerkė 73 metų
komunizmą, kai žmonės nebe
moka ir nežino kaip melstis.
,,Jūs imatės atsakomybę už
kraštą, kuris rimtai serga",
kalbėjo Aleksiejus, t i e s i a i
žiūrėdamas į Jelciną. „Jūs esate
dabar atsakingas ne tik prieš
žmones, bet ir prie? Dievą". Ir
tada jis dideliu kryžiaus ženklu
palaimino Jelciną, nuris ilgokai
spaudė patriarcho ranką, o
pilnutėlė ddžiulė salė nuaidėjo
triukšmingais pl< mais. Plat
formoje grojo karškas orkest
ras, o vyrų chorai apsirengęs
frakais, ir mišrus choras atliko
nebe Sovietų, bet n; ują Rusijos
himną ir „Gloria" iš Glinkos
„Caro gyvenimas primenant
priešrevoliucinius
Rusijos
laikus ir koki palikimą gauna
pats Jelcinas
Pakilo R u s i j o vėliava
Auditorijos priešinėje eilėje
buvo ne tik Aleksiejus II. bet
Romos Katalikų Bažnyčios, pro
testantų, budistų musulmonų
ir žydų dvasiškiu atstovai.
Kai Jelcinas d a e priesaiką,
tai per televizija rodė, kaip Rusi
jos vėliava kyla \ ir? Kremliaus,
kuris dabar dalinsis patalpomis
su Sovietų Sąjunga.
Boris Jelcinas savo trumpame
žodyje pasakė, joi ,.Rusija at
gimė" ir pabrėžė demokratijos,
laisvės ir Rusijos kultūros
atgaivinimą. Sake. kad brėkšta
nauja Rusijos era ?u atsakinga
vyriausybe. Bet naujasis prezi
dentas pareiškė, jog „preziden
tas nėra dievas ne; >aujas caras,
jis nėra ir stebuk ngas darbi

ninkas. jis yra taip pat pilietis",
kalbėjo Jelcinas, kuris pasi
traukė iš Komunistų partijos
praėjusią vasarą. „rTrlnimri, bei
mes daug vėliau sužinojome,
negu kitos tautos, jog valstybė
gali būti stipri tik per savo pilie
čius". „Mes dėl to užmokėjome
brangią kainą". Baigdamas
savo žodį Jelcinas pasakė, jog
esminė jo, kaip prezidento, pro
gramą bus „bet kokio ideolo
ginio diktato atmetimas".
Žodį tarė ir Gorbačiovas, pa
sveikindamas jį. tačiau primin
damas reikalingumą, kad Rusi
ja būtų integralinė Sovietu
Sąjungos dalis „atnaujintoje
mūsų federalinėje daugtautinėje valstybėje". Bet Sovietų
prezidentas nustebino audito
riją. kai baigdamas pasakė:
..Žmonės v-įsuose kontinentuose
stebi m u s su dideliu dėmesiu,
ką jūs ir aš darysime". Bet tas
būdas, kaip jis tai pasakė,
susilaukė visoje auditorijoje gar
saus murmėjimo. Tačiau Jelci
nas vėliau su juo kartu nuėjo
nuo platformos.
Rusija. Jelcino vadovaujama,
p a s k e l b ė savo s u v e r e n u m ą
prieš 14 mėnesių. Tad užsieno
spaudos žurnalistai kelia klau
simą, ar suvereni Sovietų
Sąjunga gali koegzistuoti su
suverenia Rusija, kuri valdo 2/3
teritorijos ir turi daugiau kaip
pusę visos sąjungos gyventoju
su dideliais žemės turtų ištek
liais?

Brzezinskis Latvijoje
ir Estijoje
Ryga. Liepos 8 d. — Buvęs
JAV Saugumo tarybos patarė
jas prezidento Carterio admi
nistracijoje Zbigniew Brzezinski. lankydamasis Rygoje liepos
4 d. kalbėjo, jog Pabaltijo res
publikų nepriklausomybė bus
pagrindinis klausimas svars
tant toliau saugaus pastovumo
ir geresnių ryšių klausimus tarp
Rytų ir Vakarų. Jis manąs, jog
„Vakarų ekonominė pagalba
Sovietų Sąjungai priklauso tik
nuo tiesioginių pasikeitimų
pačioje Sovietų Sąjungoje. Tai
kingas Pabaltijo klausimo spren
dimas turi įvykti greitai. Tai
atidarys duris Rusijos dalyva
vimui Europoje ir pradės nor
malius ryšius su Vakarais".
Brzezinskis taip pat susitiko ir
su Latvijos vyriausybes nariais.
Vėliau jis dalyvavo ekonominėje
konferencijoje Taline ir susitiko
su Estijos ministerių pirminin
ku Edgar Savisaaru.

Sąjūdžio nutarimai

Europos rašytojai
smerkia Sovietus

V i l n i u s . Birželio 29. Sąjūdžio taryba čia posėdžiavo
ir apsprendė Sąjūdžio veiklos
klausimus. Kalbėjo parlamen
tarai Zita Sličytė. Virgilijus
Čepaitis, Kazimieras Motieka.
Romualdas Ozolas. Česlovas
Stankevičius, Aloyzas Sakalas,
kurie visi buvo išrinkti atsto
vauti Sąjūdį. Sąjūdžio pirmi
ninkas Juozas Tumelis kalbėjo
apie politinę situaciją Lietuvoje,
bet posėdyje buvo diskutuoja
mas ir Sąjūdžio veikimas. Nu
tarta peržiūrėti
Sąjūdžio
laikraščius rajonuose. įsteigti
Sąjūdžio dienraštį ir užregis
truoti Sąjūdžio Informacijos
Agentūrą, kurios tikslas bus
surinkti visas galimas infor
macijas iš visos Lietuvos.

R e g e n s b u r g a s . — Čia savo
konferenciją turėjo Europos
Rašytojų sąjunga, kurios metu
buvo p r i i m t a
rezoliucija,
pasmerkianti tęsiamą Sovietų
okupaciją Latvijoje ir Lietuvoje,
o ypač spaudos pastatų užėmi
mą ir Vilniaus televizijos pasta
to negrąžinimą lietuviams po
kruvinųjų riaušių. Rezoliucija
ypač smerkia sovietus už laisvo
žodžio varžymą ir r a g i n a
Europos demokratines jėgas
prisidėti prie rašytojų ir kartu
su Pabaltijo rašytojais kovoti
prieš vedamą smurtą ir už Pa
baltijo nepriklausomybę.

— Maskvoje Amerikos evan
gelistas Billy Graham kartu su
Maskvos baptistų dvasiškiu
Gregory Komandant meldėsi
Lenino stadione, kuriame visą
savaitę šis amerikietis evange
listas pamokslaus sovietų žmo
nėms. Ši programa Sovietų Są
jungoje yra pirmoji tokio pobū
džio.
— I r a k o vyriausybė prisi
pažino, jog turi tris programas
įsigyti uranijui, kuris reikalin
gas
atominei
bombai
pasigaminti.

— Bonoje Vokietijos vy
riausybė nusprendė atnaujinti
pagalbos teikimą Nikaragvos
valstybei, kuri po 10 metų
civilinio karo po t r u p u t į
pradeda atsigauti ir sugrįžti į
normalų ekonominį gyvenimą.
Kai sandinistai valdė kraštą, ta
parama buvo sulaikyta. Iš viso
jai bus duota 60 milijonų dolerių
parama.
— Kroatijos Gynybos mi
nisteris Sime Djodan pasakė, jog
„kariuomenė ir Serbijos vyriau
sybė nori atstatyti stalinistinę
ir centralizuotą sistemą visoje
Jugoslavijoje".
— Slovėnijos vyriausybė ir
Jugoslavijos vyriausybė kaltina
viena kitą sulaužius taikos
pa'iaubas. kurios buvo pasiek
tos trijų Europos Bendruomenės
užsienio reikalų ministerių
tarpininkavimu.
— Britarųjos vyriausybė, atsi
žvelgdama, kad nebeveikia So
vietų vadovaujamas Varšuvos
paktas, nutarė savo karines
pajėgas sumažinti 20ac.
— Bulgarija nutarė uždaryti
du Sovietų pastatytus branduo
linius reaktorius, kurie, kaip
ekspertai po patikrinimo pareiš
kė, yra pavojingi ir gali sprogti
bet kuriuo metu.
— VV'ashingtone vyriausias
Pašto viršininkas Anthony
Frank pasakė, jog padidinus
vienu centu pašto ženklą už pir
mos klasės laiškus bus gauta
800 mil. dolerių, kurie esą
būtinai reikalingi pašto tarnau
tojams.
— Sovietų prez. M. Gorba
čiovas pranešė, kad jis savo
paruoštą ekonominių reformų
planą išsiuntinės visiems septy
niems didiesiems, kad jie iš
anksto galėtų susipažinti prieš
Londono konferenciją.
— Slovėnuos vyriausybė atsi
sakė siųsti savo delegatą į Ju
goslavijos federalinę preziden
tūrą ir atšaukė savo delegatus
iš įstatymų leidimo tarybos.
— Siaurės Korėja kreipėsi j
Jungtines Tautas, kad būtų pri
imta nare į šį tarptautinį tau
tų forumą, norėdama baigti
savo izoliaciją valstybių tarpe.
KALENDORIUS
Liepos 12 d.: Bonifacas, Iza
belė. Marijona. Margiris. Skaidra.
Liepos 13 d.: Henrikas. Arvilė. Arvilas. Anakletas. Mildreda.
ORAS C H I C A G O J E
Saulė teka 5:26. leidžiasi 8:26.
Temperatūra dieną 79 L,
naktį 63 1.
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KAS VYKSTA Į IV PLS
ŽAIDYNES
I IV PLS žaidynes, iki kurių
beliko vos porą savaičių, kai
kurie dalyviai vis dar l a u k i a
vizų, bet tikimės... Jei spėsime
gauti, t a i j Lietuvą pasiruošę
yra 11 JAV lietuvių sporto
klubų: B a l t i m o r ė s L S K su
moterų t i n k l i n i o k o m a n d a ;
Bostono „Grandis" — vyrų tink
linis; Chicagos F K „Lituanica"
— vyrų ir senjorų futbolas;
Chicagos ASK „Lituanica" —
vyrų k r e p š i n i s ; C h i c a g o s
„ N e r i s " — vyrų ir moterų
tinklinis; Chicagos lietuvių
teniso klubas: Detroito „Kovas"
— vyrų krepšinis,; Californijos
„ B a n g a " — vyrų t i n k l i n i s ;
Clevelando „Žaibas" — vyrų
tinklinis; New Yorko LAK —
vyrų ir jaunių krepšinis, vyrų,
moterų ir mergaičių tinklinis;
Washingtono „Vėjas" — pa
vieniai sportininkai. Taigi 11
klubų su 15 įvairių komandų.
Iš Kanados vyksta 3 klubai:
Toronto „ V y t i s " — vyrų
krepšinis; Toronto „Aušra" —
moterų krepšinis ir Toronto
„Jungtis" — ledo ritulys. Su
visais klubais vyksta po keletą
individualinių sporto š a k ų
dalyvių ir, pagaliau, būrys spor
tininkų, nepriklausančių jo
kiam sporto klubui. Iš individu
alinių sporto šakų pažymėtinas
yra lauko tenisas su 40 dalyvių.
Po 10 dalyvių bus lengvoje atle
tikoje, plaukimo, buriavimo, sli
dinėjimo, šachmatų ir šaudymo
varžybose. Po keletą dalyvių
turėsime tokiose sporto šakose,
kaip dviračiai — 2; fechtavi
mas — 2; biliardas — 4; sklan
dymas — 2; stalo tenisas — 5 ir
bokse — 1. Pridėję k v i e s t u s I
Tautinės olimpiados dalyvius
(8), vadovus, trenerius, gydyto
jus ir keletą žurnalistų, bendras
JAV ir Kanados dalyvių skai
čius bus daugiau negu 400. Ir,
pagaliau, su 200 t u r i s t ų ir
susidarys
skaičius,
kurį
numatėme pačioje pradžioje.
Pagarba visiems klubų vado
vams už didžiules pastangas, pa
švęstas valandas, net savo lėšas
įvairiausioms išlaidoms, dau
giausiai telefonui ir faxui.
Didžiulį ir sėkmingą darbą
atliko New Yorko LAK P. Gvil
dys, Detroito „Kovo" A. Ru
gienius, Californijos „Bangos"
A. S e k a s ir B a l t i m o r ė s A.
Veliuona, Bostono „Grandies"
a.a. V. Eikinas, Clevelando
„ Ž a i b a s " su p a g a l b a A.
Bielskaus, Chicagos ASK „Litu
anica" ir „Neries" tinklinis su
Z. Žiupsniu. Panašiai ir R. Sonda su Toronto „Vyčio" krepšinio
k o m a n d a , R. K u l i a v a s su
„Jungties" ledo ritulio koman
da ir būriu slidinėtojų. Toronto
„ A u š r o s " vardą išgelbėjo
Audrius Šileika, šiaip taip
suklijavęs moterų krepšinio
komandą. Gaila, kad „Aušros"
vyrų krepšinis, dar taip nese
niai toks galingas, nedalyvavo
nei Australijoje, nėra jo ir dabar.
Tur būt tik dėl jų krepšinio
vadovo asmeniškų ambicijų,
blaškomų „Vėjo". Lygiai gaila
ir Chicagos „Neries" krepšinio,
ypač jaunių, kurie paskutinius
trejus metus buvo neįveikiami.
Gal ir čia vadovų p a s t a n g ų
stoka...
Kiekvienu atvju ŠALFAS da
lyvių bus dvigubai daugiau,
negu visus kitus užsienio daly
vius kartu sudėjus. Iš Aus
tralijos atvyksta tik arti 70, nes
ten pats mokslo metų vidurys.
Iš Argentinos 15, daugiausiai
lauko tenisininkų. Iš Vokietijos

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

— 5. Iš Anglijos — 2. Krepšinio
komandos iš Lenkijos, Latvijos,
būrelis iš Estijos ir telegrama iš
Sibiro Igarkos sporto komiteto
pirmininko Antano Daugnoros:
„Atvykstame su krepšinio ko
manda ir po vieną dalyvių šau
dyme, badmintone ir stalo teni
se".

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto
U.S.A
Kanadoje ir kitur (USA. dol)
U.S.A. savaitinis išešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U.SA. dol.) savaitinis

DAR ĮVAIRIAUSIŲ
ĮVAIRENYBIŲ
J a u rašėme, kad be normalios
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirm. pro: V y t a u t a s Landsbergis balandžio 28 d. Senuosiuose
žaidynių programos, numato
Trakuose uždegė IV PLS Žaidynių ugnį, kur:, apkeliavusi visą Lietuvą, liepos 27 d. bus įnešta
mos ir automobilių bei baidarių
į K a u n o stadione vyksiančias žaidynių atidarymo iškilmes.
N u o t r V i k t o r o Klenktynės ir daugybė įvairių
sesijų, forumų ir pan. O prie to
BALTIMORĖS LIETUVIŲ
viso dar naujas pranešimas, kad Futbolas Chicagoje
organizuojama programa „Spor
„ATLETŲ" KLUBO VEIKLA
LYGIOSIOS
tas visiems". į kurią bus
Atgimstanti Lietuva kviečia Andrius pradėjo žaisti futbolą
įtraukta visa Lietuva ir kvie
PRIEŠ
atvykti savo sūnus ir dukras į būdamas tik 6 metų savo tėvelic
čiami visi atvykę turistai ar
4-tąsias Pasaulio Lietuvių Spor Algirdo treniruojamas. Andrius
palydovai.
„SCHWABEN"
to žaidynes. Išgirdęs šį kvietimą išsivystė į ypatingai stiprų
Liepos 26 d- — bėgimas Drus
Tvankią praėjusio sekmadie Baltimorės ..Atletų" klubas vidurinės linijos puoliką (centet
kininkai - Palanga.
Liepos 28 d. — plaukimas per nio, liepos 7 dienos popietę, „Li- sparčiai pradėjo organizuotis ir mid-field). Baigęs Mount St.
Platelių ežerą; imtynių varžy tuanicos" vyrų komanda žaidė treniruotis šiai išvykai. Dau Josephs High School, Andriu?
paskutines pavasario pirmeny- gumas vykstančių apleido Tė- laimėjo 4-rių metų futbole
bos Tauragėje.
bių
sezono rungtynes prieš šiuo vyne būdami vaikai ar jaunuo- stipendiją į Loyolos universi
Rugpjūčio 1-2 d. — bokso
varžybos Tauragėje ir aklųjų metu stipriausią Metro lygos liai, gimnazistai. Vyksta ir čia tetą. Augustinas Uleckas. būda
varžybos Varėnoje.
Chicagoje major divizijos gimę Tėvynės dar niekad nere mas High School, irgi buvo
Rugpjūčio 3 d. — stipruolių komandą „Schvvaben". Rungty gėję, bet girdėję iš savo tėvelių geras žaidėjas. Tai buvo prieš
nės vyko Pasaulio lietuvių cen apie tą stebuklingą šalį prie daugelį metų.
konkursas Klaipėdoje;
Tenisininkai — nė vieno
Rugpjūčio 4 d , - karate tur tro aikštėje, Lemonte. Jos Baltijos jūros.
Iš
viso
šiai
kelionei
užsi
jaunuolio, visi 50 metų ir
n y r a s Akmenėje; akrobatikos pašonėje, namų ir medžių
varžybos Ignalinoje; šaškių tur pavėsyje surengtame piknike, angažavo 23 s p o r t i n i n k a i : vyresni, visi maždaug vienodo
nyras Marijampolėje. Motokroso vaišinosi svečiai, suvažiavę iš moterų tinklinio komanda, fut pajėgumo. Tai Vytas Dūlys.
varžybos Utenoje ir net rąstų plačiosios apylinkės, ir futbolo bolininkai ir gražus būrelis Balys Brasauskas, Jane Bralauko teniso žaidėjų.
sauskienė, Viktoras Sajauskas.
mėgėjai iš Chicagos.
pjovimo varžybos Joniškyje.
Moterų
tinklinio
komandą
Kazimieras Uleckas, Algirdas
Prieš rungtynėms praside
Negana tų visų renginių, po
žaidynių liepos 6 d. Palangoje dant, didelė dalis piknikautojų, „Vilkas" sudaro: Vida Bučins- Veliuona, Rosalie Veliuonienė,
prasidės tarptautinis veteranų „nušlavę" rengėjų paruoštas kaitė-Bicheil, Dana Bučinskai- Petras Okas ir buvęs baltimo
teniso turnyras. Vyrams trys gėrybes, persimetė prie aikštės tė-Kempa, Birutė Dulytė — Gor- rietis, dabar gyvenantis Caliklasės 35-44 m.; 45-54 m. ir 55 žiūrėti rungtynių. G e r i a u rell, Nijolė Dulytė-Kaltreider. fornijoj, Algis Bačianskas.
Vaclovas Laukaitis, vienas iš
m. ir vyresnių, o moterims dvi pažįstantiems „ L i t u a n i c o s " Sylvia Kaltreider, Nida Liogytė,
k l a s ė s 30-40 m. ir 41 ir komandos sąstatą, likusį po Vida Liogytė, Regina Laskaus- „Atletų" klubo steigėjų ir pir
vyresnių. Taip pat bus ir vyrų paskutiniųjų rungtynių, kai kaitė-Sajauskienė ir Daina Bui- masis pirmininkas, vyksta kaip
bei moterų dvejetų varžybos. Šio keletas mūsų žaidėjų, nevadinę vytė. „Vilkas", įsisteigęs prieš treneris.
,,Your 10 metų, y r a registruotas
Prie sportininkų prisidėjo ir
t u r n y r o laimėtojams numato rungtynių teisėją
United
States
Volley
Bali
AssoHonor", už menkniekius gavo
24 turistai. Taigi iš mūsų mažo,
mos net piniginės premijos.
Pabaigai dar vienas Lietuvos raudonas korteles ir buvo ciation. 1990 metais USVBA bet veiklaus telkinio pakils 47
Respublikos vyriausybės nuta pašalinti iš aikštės keletai Vidurio Atlanto rajono turnyre keleiviai Tėvynės link. Retai
rimas, rodantis, kokią svarbą ir rungtynių, komandos sudary laimėjo 2-rą vietą. Šiais metais pasitaiko, kad mūsų kolonija
reikšmę IV PLS žaidynės žada mas šį kartą kėlė pagrįstą žaidė įvairiuose kviestiniuose
Lietuvai. Lietuvos Respublikos rūpestį, kad neįvyktų katas turnyruose, kaip Delaware uni
vyriausybė gegužės 13 d. nutarė trofa prieš tokią gausią publiką versiteto. Marylando univer
papildyti IV PLS žaidynių ir dar naujoje vietoje. Tik siteto, Columbia Maryland ir
organizacinį komitetą šiais komandos vadovas Ged. Biels- Fifth Regiment Armory. Ko
1991 metų ŠALFAS sąjungos
nariais: K Birulis — ryšių kus buvo šaltas ir rezervuotas, manda laimėjo 3-čią vietą kvies
golfo
pirmenybės vyks rugpjūčio
tiniuose
regiono
turnyruose
kaip
visada.
Paklaustas
apie
m i n i s t r a s , A. G i r ž a d a s —
31
rugsėjo
1 dienomis Quail
su
treneriu
Charlie
Loskarn
finansų ministro pavaduotojas, komandą, skėstelėjęs rankomis
Hollovv
Resort
golfo laukuose.
priekyje.
Deja,
treneris
Charlie
A. Grumadas — Vlniaus miesto pasakė: „Zaisim, reikia žaisti".
Komanda išbėgo aikštėn be 4 Loskarn. dėl ligos šeimoje, Concord, Ohio. J a s rengia
Tarybos pirmininkas ir J. Jan
Clevelando Lietuvių Golfo
pagrindinių
žaidėjų — gerokai negali vykti į Lietuvą.
kauskas — Lietuvos Respubli
pajaunėjusi
amžiumi
ir
patir
kos vyriausybės patarėjas spor
Futbolininkai Andrius Ve klubas. Pirmenybės bus praves
timi:
Jonas
Putna,
Aivaras
t o ir t u r i z m o k l a u s i m a i s .
liuona ir Augustinas Uleckas. tos vyrų, moterų, senjorų ir
jaunių individualinėse klasėse.
Pasirašė Lietuvos Respublikos Savukynas, Rol. Siniakovas,
Taip pat vyks ir vyrų bei mote
Ministras pirmininkas G. Vag- Phil Abed, Gytis Kavaliauskas.
ruošė
laiku
pašalinti
kamuolį
iš
rų tarpmiestinių komandų var
Rol. U r b o n a v i č i u s , Virgis
norius.
y
G
Zuromskas, Artūras Savukynas baudos aikštelės, bet „bovijos" žybos.
ir 4 žaidėjai iš rezervo koman galvomis, kol „Schvvaben"
Yra tik ribotas skaičius
KANADIEČIAI J A U
dos, kurių net pavardžių nega žaidėjas įstūmė kamuolį į mūsų k a m b a r i ų p a č i a m e Quail
PASIRUOŠĖ KELIONEI
lėjau tiksliai sužinoti. Pagrin vartų kamputį ir 1:0 jų naudai. Hallovv viešbutyje, 1-90 & Rt.
Po įvarčio žaidimas dar labiau 44, Concord. Ohio. Telef. (800>
diniai komandos žaidėjai —
pagyvėjo,
mūsiškių persvara 792-0258 ir (216)352-6201.
Kanados lietuviams sporti Giedrius Grigas, Virgis Marninkams ir su jais keliaujan činskas. Mark Jenigas ir Toni ryškesnė pasidarė. Antpuoliai y Rengėjai rekomenduoja rezer
kokių dar neteko matyti, prasi vuoti kambarius „Qualitv Inn*'.
tiems turistams į Lietuvą vizos Maestre ilsėjosi „tremtyje".
dėjo prie ..Schvvaben" vartų. telef. (800)752-2582; „Days
j a u yra gautos. 1991 m. birželio
Pirmąjį puslaikį mūsų vyrams
Gynimas, kurio centre šį kartą Inn", VVilloughby. OH 1-90 &
19 d. Toronto Lietuvių namuose
teko žaisti truputį prieš vėją.
žaidė R. Siniakovas, asistuo Rt. 306, telef. (800)325-2525;
buvo sušauktas vykstančiųjų
Tik saulė laikėsi neutraliai —ly
jamas Aivaro Savukyno ir Phil „Red Roof Inn", OH 1-90 & Rt.
susirinkimas, kuriame Kanados
gioje ir gražiai įšlinijuotoje aikš
Abed, pasidarė nepralaužiamas. 306, t e l . (800)843 . 7 6 6 3 ;
išvykos į IV-sias PLS žaidynes
tėje kepino visus. Nežiūrint jos,
Ir šiaip visi šį kartą žaidė visu „Harley Hotel", 1-90 & Rt. 91,
komiteto pirm. Rimvydas Sonaikštėje vyko gyvas ir permain
100 nuošimčiu ir gal aukščiau telef. (216)944-4300; „Fairfield
da padarė pranešimą ir davė
ingas žaidimas ir tarpais su
savo pajėgumo. Matyt stengėsi Inn", 1-90 & Rt. 91. telef.
daugiau informacijos apie šią
ryškesne „Liths" komandos per
paversti niekais ponų teisėjų (216*975-9922. Rezervacijas pra
kelionę. Sekančią dieną, birže
svara. O žiūrovai? Stebisi ir
„Lituanicos" komandai pada šom daryti iš anksto „Lithulio 20, nuvykęs į Hamiltoną.
netiki. Paskutinėje puslaikio
rytas skriaudas.
Rimas Sonda hamiltoniškiams
anian Golf Tournament" vardu.
minutėje „Schwaben" žaidėjas
pakartojo tą pačią informaciją.
Po
keletos
pavojingų
Registracija ir susipažinimo
parvertė beprasiveržiantį mūsų
Kaip žinome, išvykstama 1991
bandymų
V.
Žuromskui
pavyko
v a k a r a s įvyks penktadienį,
puolėją Žuromską, už ką teisėjas
m. liepos 24 d. ir grįžtame
paskyrė 11 metrų baudinį. Pui pataikyti į „Schvvaben" vartus, rugpjūčio 30 d., vakare, Quail
rugpjūčio 9 d., kita grupė —
kiai šautą Rol. Urbonavičiaus kurių ir puikus vartininkas Roy Hollovv viešbutyje. Pirmenybių
rugpjūčio 21 d. J Lietuvą iš viso
kamuolį svečių vartininkas nebeišgelbėjo. Lygiosios prieš pradžia šeštadienį 7:30 vai. ryto
vyksta apie 170 asmenų, iš jų 70
laimingai atmušė ir išgelbėjo ..Schvvaben" šį kartą moraliai ir sekmadienį — 12:00 vai.
sportininkų.
Del platesnės informacijos
savo komandą nuo pralaimėji daugiau reiškė, negu laimėji
mas prieš bet kurią kitą ko prašom kreiptis pas pirmenybių
Visuomenė ir sportininkų ar mo.
mandą Jos parodė, kad „Liths" vadovą Algį Nagevičių telef.
timieji prašomi paremti jau
Antro puslaikio pirmoje mi dar gyvi.
j ^ (216)845 4954.
nimą, vykstantį į PLS žaidynes. nutėje mūsų gynimas neprisi-

ŠALFASS GOLFO
PIRMENYBĖS

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba

S.C.

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

$30

$25

DR. KENNETH J . YERKES
DR. MAGDALEN B E U C K A S
DANTŲ GYDYTOJAI
Panalninkama nuolaida
4007 W. 59 8t.
Tai. (312) 735-5556
507 8. Gllbert, LaOranga, IL.
Tai. (708) 352-4407

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 7 1 Straat, Chicago
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai)
Pirm., antr. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Kab. (1-312)735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581

$50

3 mėn.
$25
$30
$25

* Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnlu
nesaugo Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija u i
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą

taip „ištuštėtų", gal tik šokių
švenčių renginiai labiau prare
tina gretas.
Elena Okienė
DR. VIJAY BAJAJ, M.D

metams 4 metų
$80
$45
$90
$50
$45
$30

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel (1-312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M . D .
PETER STECY, M.D.
CESAR J . HERRERA, M . D .
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. E. B. GLEVECKAS

DR. ALGIS P A U U U S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. T«t. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p -7 vv.. antrd 12 30-3 v p p
trečd uždarytaa, Ketvd 1-3 v.p.p., penktd
ir šeštd 9 v r-12 vpp

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kadzia, Chicago, I I I .
Tai. (1-312) 925-2670
1185 Dunda* A v a . , Elgln, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kadzle Ava., Chicago
(1-312) 778-6909 arba (1-312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ
IR ŽAIZDŲ GYDYMAS
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE
CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robarta Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS

Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgims išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaakl 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

Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71 at St.
Tai. ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai. pagal susitarimą.
Palos Vlalon Cantar, 7 1 5 2 W. 127th St.
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v v
Tai. (708) 448-1777

DR. JOVITA KERELIS

DR. ANTANAS G . R A Z M A
SPECIALYBĖ — P L A U Č I Ų L I G O S
4700 W . 9 5 St.
Oak Lawn, IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3
Tai. 708-8336-3113

Dantų Gydytoja
3315 W 55 St., Chicago, IL
Tai. (1-312) 476-2112
9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava.. Clcaro
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Mlchlgan Ava.. SuHa 324 Ir
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL
81 St. ir Kean Ava.. Justice, IL
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai )
Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W 71 at Straat
(1-312) 434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. t a i . (1-312) 585-0348;
Raz. (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
Kab. t a i . (1-312) 471-3300;
Raz. (708) 442-8297

DR. DANA M . S A L I K U S
DANTŲ G Y D Y T O J A
10442 W. C e r m a k R d .
VVestchester. I L 6 0 1 5 3
Tai. 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3
Valandos pagal s u s i t a r i m ą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2658 W. 6 3 r d Straat
Vai aiKr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
šešt pagal susitarimą
Kablnato tai. (1-312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archar A v a . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (1-312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M . D .
AKIŲ C H I R U R G I J A
AKIŲ L I G O S
Good Samarttan Madlcal Cantar
NaparvtMa Campus
1020 E. Ogdan A v a . , SuHa 3 1 0 ,
Naparvllla IL 80583
Tat. 1-708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.

Kab. tat. (1-312) 588-3188;
Namų (708) 3 8 1 - 3 7 7 2

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava.,
Chicago. III. 60652
Pirm . antr . ketv ir penkt
pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 Wast 63rd Straat
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6.
šeštadieniais pagal susitarimą

DR. PETRAS Ž U O B A

Daug ką bauginančios

ŠV. DVASIOS
DOVANOS

LIETUVIŠKOS DŪ IOS NIUANSAI
(Pabaiga)
A. Čiuberkis: Jaunimo teatro
„Pirosmani. Pirosmani". pagal
programą, yra parašytas Korostyliovo, bet ten irgi nė vieno
žodžio Korostyliovo nėra. Buvo
pjesė pavadinta „Pirosmani". ir
jie bestatydami visiškai atmetė
tą tekstą ir sukūrė naują spek
taklį, bet paliko pavadinimą.
K. Smoriginas: Taip reikala
vo ministerija...
R . R a z g a i t i e n ė : Kokios
reakcijos susilaukė pirmieji
„Kvadrato" pasirodymai?
K. S m o r i g i n a s : Pirmieji
spektakliai sukėlė šoką Lietuvo
je. Ir kritikai jį nelabai priėmė,
nes tai buvo nestandartas, kaž
kas neaiškaus. Pirmos reakcijos
buvo tokios skandalingos. Iš
karto per Vilnių nuėjo tokia
banga, kad čia yra politinis
spektaklis. Iš karto pasipylė
draudimai, kad jo negalima
leisti. Atėjo komisija viena,
pasižiūrėjo, nu, sako, bet lyg tai
čia tokia humaniška yra tema.
gal leisti galima, bet vis tiek čia
kažkas yra paslėpta, kažkas
negero. Geriau jį leisti tiktai
Lietuvoje. Ir tai greičiau, kad jis
pasibaigtu. Bet „Kvadratas"
pradėjo gyventi savo gyvenimą.
Labai pradėjo žmonės eiti i
spektaklį ir jis pradėjo turėti
savo žiūrovus. Yra labai daug

R A S A RAZGA

1ENE

žmonių, kurie žiūr<
.ektaklį
po dešimt, po daus
kartų.
R. Razgaitienė:
paliečia
te labai jautrią st> . lietuviš
koje publikoje su Kvadratu**.
K. S m o r i g i n a s 'a p, kiek
vienas gali atrasti
analogi
ją su savo tėvais, su >a\o iš
vežtais broliais, seserim. Čia
labai viskas supr:r.ama. Bet
jeigu mes būtume; e statę kon
krečia politinę i • riją, mes
turbūt nebūtume; e pritraukę
taip žmonių. Dabč: kiekvienas
gali atrasti savo skausmą ir
savo pasipriešini na ; r <avo
gerumą ir pasitik..- ;i, kiek jis
yra geras ar jauti

ja tol, kol jis įdomus ir kol jis yra
tikras. Jis gali būti labai for
malus ir labai įmantrus, bet jis
vis tiek gali būti tikras ir. kol jis
yra tikras, tai jis yra svarbus ir
reikalingas. Tai yra mūsų tema
ir mūsų nusistatymas. Mes reikalaudavom iš savęs priversti
žiūrovą mane suprasti. Kad žiū
rovas jaustų mane. Jeigu žiūro
vas ateidavo, mes jautėm, kad
mes reikalingi. Mes gyvenom
lygiai tokį pat gyvenimą kaip ir
jis. Mes negalėjom galvoti tolyn
apie kokias perestroikas ar
zastroikas, nes mes lygiai taip
pat buvome daugeliu atveju
akli. Pet galbūt žmogaus in
tuicija yra išsakyti tai. ko
negalima. Labai yra didžiulis
malonumas daryti t a i , ko
negalima. O kas buvo galima?
Negalima buvo pasakyti „Lais
vė Lietuvai". Negalima buvo
Gedimino stulpų nupiešti. Bet
šito nereikėjo mums. jei mes
galėjom per kitus dalykus, per
meninius dalykus, vis tiek tą
patį pasakyti. Tai toks mūsų
nusistatymas buvo. sakyčiau,
labai intuityvus... Nu, tiesiog
meilė darbui ir labai didelė
meilė žiūrovui. Mes tikrai
mylim savo žiūrovus.

„Jei visiems, kurie yra pa Dvasia kviečia bloguosius, kad
krikštyti, pradėtum sakyti, kad galėtų jiems dovanoti, o geruo
jie jau t u r i Šventosios Dvasios sius, kad jie pajėgtų keisti blo
dovanas — tik sėklos formoje — gąsias savo būdo savybes.
ir jei jie žinotų, kas tos dovanos
Tačiau daryti pažangą dvasi
yra, jie baisiai išsigąstų. Jie niame gyvenime trunka visą
sakytų — Ar tai reiškia, kad tie amžių. „Nėra ko stebėtis, kad
dalykai, kurie verčia Motiną daugumas labai gerų žmonių
Teresę daryti tai, ką ji daro. glū
yra seni. Tik ilgesnį amžių pri
di ir manyje? Vai Jėzau!" Taip gyvenę žmonės paprastai būna
kalbėjo pranciškonas Tėvas įsitikinę, kad .pasaulio cirkas'
Benedict Groeschel su juo neapsimoka ir pradeda tikrai
padarytame interviu, pasiro atviromis širdimis priimti Šv.
džiusiame U.S. Catholic žurnale Dvasios dovanas. Jie pajunta,
(gegužis, 1991).
kad tos dovanos juos nuostabiai
Tėv. Groeschel, kuris vado išlaisvina. Tačiau dažnai ir jau
R. Razgaitienė: Ai Jūs jau
vauja New Yorko archidie- nesnis žmogus, susirgęs mirtina
liga,
pradeda
daryti
didelę
tėte
pasikeitimus t a'.re. kai jie
cezijos Dvasinio Ugdymo ofisui
dvasinę
pažangą.
Vaikas
ar
pa
pradėjo būti žymi M jaučiami
ir dėsto pastoracinę sielovadą
kituose gyvenimo sluoksniuose?
Iona kolegijoje, pripažįsta, kad auglys ligoje neretai per trumpą
J ū s juk statėte Šiuos spektak
d a u g u m a s žmonių išsigąsta tik laiką pasiekia dvasines aukš
lius j a u prieš deši-r metų.
pagalvoję, kad jie gali būti tumas, bet mes visi likusieji
esame
susirūpinę
išsaugoti
savo
kviečiami į kažką didesnio už
K. S m o r i g i n a s : Kasa. aš ne
kasdienybę. „Bet Šventosios kailį ir ką nors atsiekti. Steng
galvoju, kad teatralai yra tokie
Dvasios dovanos jau yra mu damiesi neatsilikti nuo konku
protingi ir tokie toliaregiai, kad
myse ir jos veikia paprastų rentų, neskiriame laiko pažvelg
taip galėtų •unctatyti vieną
žmonių gyvenimų ypatingose ti į gyvenimą iš amžinųjų verty
liniją... Mes gyven- :n taip, kaip
aplinkybėse... Nesitikėtais mo bių perspektyvos, o dvasine
visi kiti Lietuve- žmonės ir
pažanga
įmanoma
tik
tada,
kai
mentais žmonės pasiekia alt
dabar gyvenam tai: kaip ir visi
New Yorko produceris Arūnas Čiuberkis su Vilniaus teatro aktore Dalia
Storyk, atlikusią Yelenos vaidmenį ..Dedej Vanioj".
ruizmo, gerumo, įžvalgos ar iš žmogus tam skiria laiko".
kiti. su tom pačior dom ir su
R. Razgaitienė: Kokios toli
N'uotr. Vyt. Maželio
minties aukštybes, kurių niekais
tom pačiom problemom. Bet aš
Pradžiai galime pažvelgti j
mesnės gastrolės laukia Jauni
nesitikėjo. Todėl žmonės tokie supratimo dovaną. Supratimas
nežinau, man teatrai egzistuo9
miestas, kuriame yra taip pat
R. R a z g a i t i e n ė : Idėjų pašau
mo teatro
įdomūs", sako tėv. Groeschel.
padeda
žmogui
suprasti
aiškiai kaip fotografijose matosi
A. Čiuberkis: Rugpjūčio mė lis kitas.
Kasgi yra tos Šventosios Dva gyvenimą iš amžinybės per
nesį važiuos į Šveicariją su
K. S m o r i g i n a s : Turbūt, kad balta ir juoda. Reikia arba pa
sios dovanos? Jos y r a iš spektyvos. Tėv. Groeschel šitaip
nauju „Nosies" pastatymu ir su idėjų pasaulis kitas. Mane pri milti šitą miestą, arba tas
vardintos Šv. Rašte — pranašo pailiustruoja supratimo dovanų.
miestas baugina. Pirmom gal
..Kvadratu". Yra rimtos kalbos trenkė, pavyzdžiui, kaip skaus
Izaijo knygoje 11:2-3, būtent: iš Prie jų vienuolyno gyvena
minutėm
pirmą kartą man buvo
su Londono nacionaliniu teatru. mingai mus priiminėjo suomiai.
mintis, supratimas, patarimas, 80 metų ispanų senutė, kuri
kiek
nejauku.
Bet dabar aš
Škotai kviečia vėl į Glasgow. J Jie verkė tiesiog. Masės žmonių
tvirtumas, žinojimas, pamal kasdien aplankydavo vienuo
Australiją važiuoja kovo mėne verkė ir juokėsi vienu kvėpavi galiu čia būti ir man visai
dumas ir dievobaimingumas. lyną. Ji kalbėdavo labai grei
si. Su Japonija ir daugeliu kitų mu. Ir norvegai lygiai t a i p pat. fain. Aš gyvenu kaip pasaulio
Nors patys žodžiai daugumai tai, sunkiai suprantama tarme.
dar pradinės kalbos. Praėjusią olandai fantastiškai. Galbūt vo žmogus. Labai sunku, pavyz
mūsų dar nedaug pasako apie Vieną dieną ji atėjo labai
savaitę spektaklio pasižiūrėti kiečiai šalčiau, bet j u k kitas džiui. Švedijoj, nes tu jautiesi,
tas dovanas, nes nepažįstame supykusi. Kai pagaliau pavyko
atėjo stambiausia Amerikos ko stilius vėl gi... I t a l a i t a i p kad esi užsienietis. New Yorke
Šventojo Rašto — Senojo ir Nau išsiaiškinti priežastį, pasirodė,
mercinių gastrolių firma Col- emociškai! Amerikiečiai mus bent kol kas aš šito nepajutau.
jojo Testamento kartu — Tėvas kad visas savo sutaupąs — apie
Aš labai džiaugiuosi, — be
umbia Artists, kuri domisi priima ir yra ..Bravo" ir viskas,
Groeschel gražiai jas ir jų 1200 dol. ji norėjo išimti iš
..Kvadrato" pristatymu plates bet aš nežinau, atrodo, kad jie abejo čia Arūno dėka ir daugelio
veikimą apibūdina. „Šventosios banko ir įdėti į savo brolio
nei Amerikos publikai.
žiūri į mus kaip į kokius žaisliu kitų žmonių — kad mus čia į
Dvasios dovanos yra laukiamojo sąskaitą, kuris buvo invalidas
Ameriką kviečia amerikiečiai.
R. Razgaitienė: Kai pas J u s kus trupučiuką.
Mesijo savybės: Bažnyčia pasi slaugymo namuose, bet kasi
Mes labai laimingi žmonės. Kad
ateina amerikietiška publika.
rinko šį Šventraščio tekstą pa ninkės jai nedavė. Kai vienuolis
R. Razgaitienė: Kokie atgar mes matėm t i e k pasaulio, kad
ar Jūs jaučiate, kad amerikie siai bendrai dėl šios gastrolės?
aiškinti tą paslaptingą jėgą, jos paklausė, kodėl ji tai norėjo
mus kvietė amerikiečiai, kad
čiai
reaguoja kitaip į spektaklį,
kuri iš sunkiai gyvenimo keliu padaryti, ji atsakė: „Dėl to, kad
A. Č i u b e r k i s : Spauda apla mes t u r i m k u r gyventi ir mes
negu lietuviška publika?
dūlinančių varguolių padaro šiandien po pietų aš mirsiu ".
mai labai pozityviai vertino psame n e p r i k l a u s o m i . Mes
K. Smoriginas: Publika čia Jaunimo teatro pasirodymus.
d i d v y r i u s k r i k š č i o n i s . Jos
esam reikalingi jiems ir jie sako:
..Nejaugi. Angelika. Nusi
vra 'abai mielaširdinga. Lietu
įgalina mus padaryti nuosta
Joyce
Teatras
ir
Lincoln
Center
,Mes mylim juos ir mes mylim
ramink", ramino ją vienuoliai
viška publika, kuri ateina, vis
bius darbus. Jos iš bailių padaro
tikrai
nuoširdžiai
komplimen
jų meną ir mes suteikiam jiems
„O ne", ji tvirtino. „Aš šiandien
tiek daugiau skaito mūsų intui tus kartoja. Jie palaiko Jaunimo
narsuolius. Jos perkeičia mūsų
tokias sąlygas. Mes juos pasi
nueisiu pas Rosita. ten užsistatyvų pasauli, nes jis yra jiems teatrą Jie buvo pasiryžę at
kasdieniškas savybes. Jos iš
kvietėm ir m e s jais džiaugia
tysiu ispaniškos muzikos,
-uprantamas ir artimas. Bet sikviesti, jie paty& jj jvertma ir
durnelių padaro išminčius. Tai
mės."
Ir tai y r a labai gerai.
šoksiu flamenco ir mirsiu". Vie
amerikiečių bendroji masė, ne jie jaučia, kad jis buvo reika
bailius, nemokytus, ar teologijos
Svarbiausia,
k a d viskas tvarko
nuoliai pakraipė galvas ir tik
žinau, gal pasakyčiau, kad labai lingas New Yorko teatro gyve
nestudijavusius žmones gali iš
ma taip profesionaliai. Ir dar
paragino suvalgyti paduotus
socialiai ir labai lengvai reaguo nimui. Tai yra tikrai labai nuo
gąsdinti". Tad kyla klausimas:
kai ateina režisieriai amerikie
pietus. Po toji nuėjo į bažnyčią,
ja ir trupučiuką pasilinksmini stabu a gražu. Išeivijos lietuviai
Kiek t ų dovanų veiksmingumas
čiai arba kiti profesionalai, jie
garsiai kalbėjo su Švč. Mergele
mo nori. Man Europoje straips taip pat džiaugiasi Jaunimo tea
priklauso nuo žmogaus noro jas
tave taip priima ir sako tau
Marija ir šv. Juozapu, nuėjo
niai ir recenzijos atrodė lyg tru ir didžiuojasi, kad amerikie
priimti? Tėvas Groeschel at
skatinančius žodžius ir tą nuo
pas Rositą ir ten bešokdama
gilesni. Europiečiai labai čiai vertina lietuvių teatrą.
sako: „Bent šiek tiek reikia
širdžiai daro. be jokio pataika
flamenco 3:15 v.p.p. sukrito
gražiai skaito mūsų niuansus,
norėti jas priimti. 94 <95-je) psal
vimo ar paviršutiniškumo, tai
negyva. Tėv. Groeschel aiškina,
tuos. kuriuos mes tikrai dūšioj
mėje esame r a g i n a m i : ,Jei
R. Razgaitienė: Kostai, kaip
yra labai svarbu. Aš suprantu,
kad čia yra tos supratimo do
šiandieną išgirsite jo balsą,
Arūnas Čiuberkis, tarpininkavęs atsikvieč a Vilniaus Jaunimo jaučiam, kad mes tą norėjom pačiam patinka Ne\v Yorkas?
kad aš kol k a s kažką teisingai
vanos pavyzdys. Ji tą rytą Produc
pasakyti, kad tas mums labai
nesukietinkite savo širdžių'. O
K. S m o r i g i n a s : Tai yra visteatrą.
darau. Kol kas kelias teisingas.
suprato visą savo gyvenimą, jo
N tr Vyt. Maželio skauda.
mes gal šiek tiek jas ir sukie
tiek pirmas, vienintelis toks
prasmę, tikslą ir kad jis jau
tiname. Nelabai atvirai Dievo
yra pasiektas. Tad suprato ir
kvietimą priėmė ir Jeremijas ar
kad mirs.
kosvaidžių ugnį. Nebuvo mažiausios vilties gyviems Jums skirtas autovežimis j a u laukia.
Joną. Kai Dievas juos kvietė, jie
Daugelis
gal
esame
girdėję
išlikti. Stebėjau, kuris iš mūsų pirmas sukniubsime.
Sudiev pusrytėliams! Nutiks ir man k a i p tam
Dievui siūlė kitus kviesti, bėgo
panašių
dalykų
ir
lietuvių
Leitenantas
kiek
galėdamas
spaudė
benzino
pedalą.
čigono
arkliui. Kartą čigonas pasakojo kaimynui:
į kitą pusę Net ir šv. Petras. Jė
Autovežimis nėrė pilnu tempu. Jeigu pašaus vairuo
— Pone, mano arklys jau buvo atpratęs nuo ėdimo,
zaus pašauktas, sakė: .Atsi tarpe. Kartais jį gauna karei
KCSTUTIS RADVILĖNAS
toją, arba pramuš padangą, mes pilnu greičiu nurie bet ėmė ir pastipo.
tolink nuo manęs, Viešpatie, viai, einantys į karo lauką. Kar
dėsime į griovį ir apsiversime. Ko gero dar užsidegs.
Susigraibęs šešiolika ..brolių", a n o t tos pasakos —
nes aš — nusidėjėlis'. O šv. tais gyvybinėje krizėje atsidūrę
18
žmonės
pamato
visą
savo
gyve
Būsime
ne
tik
sumalti
į
kotletą,
bet
ir
iškepti
Tokia
.juodvarniais
lakstančių", išėjome. Tas p a t s lei
Paulius į Damaską vyko visai
nimo
kelią
ir,
staiga
jį
sovokę,
mintis
viešpatavo
vyriausioje
mano
centrinėje.
Nors
tenantas,
su
kuriuo
važiavome vakar, jau laukė
Še tau ir poilsis, pagalvojau.
kitais tikslais ir pakeliui visai
pagiję
pradeda
visai
kitaip
—
— Reikalinga du savanoriai važiuoti į Sch: -berg. kovos krišto išvengėme vakar —jį sutikome šiandien. vykdyti naują uždavinį. Dar tolokai prieš didelį kaimą
apsisuko. Jo atsivertimas tai
Bet mums laimingai užkopus ant kalnelio, išnykome sustojo. Rodydamas ranka jo pusėn pasakė, kad ten
tikras psichologinis stebuklas". didžiadvasiškai gyventi. Kar Norintieji, — pas mane! — garsiai paskelbiau.
tais
žmonės
pergyvena
tokius
iš jų akiračio ir laimingai grįžome į štabą. Visa mo esanti toji belaisvių stovykla. Buvo lygiai 9:30 vai. Aš
Iš tikrųjų Šv. Dvasios dovanos
Tuojau du prisistatė.
dvasiško
supratimo
momentus,
yra dalis tos paslapties, su kuria
Išėjome per duris. Autovežimyje jau lauk leite kykla nekantraudama mūsų laukė. Buvome pavargę išlipęs patraukiau to kaimo link, visi kiti pasiliko. Pri
kurie
jiems
gyvenimą
nušviečia
mes sudiduriame kiekvieną
nantas. Įšokome ir mes. Laikrodis rodė 10:40 vai. Pra — dvi paros be poilsio. Džiaugėmės, kad mokyklos ėjęs prie kaimo nustebau, kad nesimatė jokių stovyklos
visai
kitoje
šviesoje,
paprastai
gyvenimo momentą. Mes turi
važiavome praeitą naktį mums suteiktą gamtf- pamo viršininkas nepanoro tęsti naktinį žygį. o ap- vartų, tvorų, sargybų, informacinių arba įspėjamųjų
me Dievą įsidėję į dėžę — mano kasdienišką užsiėmimą da tės nakvynės vietą. Nieko įtartino nesimatė. Greičiau- sinakvydino prie štabo patalpose. Nieko nelaukdami ženklų — užrašų. Nieko! Ėjau pagrindine kaimo gat
ve besidairydamas kokios nors mįslės. Net pradėjau
me, kad iš anksto galime numa rant. Vienas dalykas visiems šiai ir praeitą naktį čia jokie t a n k a i nešliauž:ejo. Tai kritome ant šiaudų ir mes.
bendras
—
kai
žmogus
leidžia
tyti, kaip Dievas veiks. O iš
kpt. idėja mus pratinti prie fronto aplinkybių. —
Antradienis, sausio 23 d. Pakilęs ryte dar įtarinėti, kodėl taip ramu? Jokio gyvo žmogaus! Negi
supratimo
dovanai
išbujoti
—
tikrųjų Dievas mėgsta pajuo
pamaniau. I Schlossberg atvykome 12:30 vai si ojome nesijaučiau pilnai pailsėjęs. Praeitos dienos klaikių bolševikai užklups mane iš pasalų ir nuliniiuos?
dažniausiai
palaipsniui
per
k a u t i — mus nustebinti —
prie pašto įstaigos. Leitenantas įėjo vidun, mes įvykių vaizdai slinko mano vizijos ekrane Jaučiausi Pagaliau prie vienos gatvelės sankryžos radau rodyklę
gyvenimą
dvasiniai
augant
—
ji
padaryti kaip niekas nesitikėjo.
palikome lauke. Jo belaukdami apėjome miesteli po ne tik pavargęs, bet ir išalkęs. Per dvi paras neturėjau su įrašu „ B i u r o " — raštinė. Kaip t i k toje gatvelėje už
Kurgi Kristus gimė? Netur- ar jis visai kitaip pradeda ver kelis kartus. Nacių geležinis sekvestro^
buvo progos nei pagalvoti apie ta sausą davinį, o jis ten kelių pastatų ir buvo t a s „Biuro". Eidamas vidun
tinti,
kas
svarbu,
nebebijo
nei
tingiausias tarp neturtingųjų.
pakrikęs. Žmonės pjovė antis, žąsis, skerdė k:, -s. Tai vežime, šalia kitų maisto gėrybių laukia išalkusio maniau, kad ten rasiu vokišką stovyklos administraaukos,
nei
mirties,
mato
grožį
ir
Kaip jis gimė? Iš mergelės! Kaip
grobis iš buvusių lenkų dvarų, kuriuos nac;^ buvo skilvio. Šiandien tikriausiai, palikę fronto štabą, cįja. Man pabaladojus į duris kažkas atsiliepė. Ką sakė
tik dėl to. kad Šv Dvasios pergyvena didelį džiaugsmą ir nusavinę. Vos tik geležim kaustytam i josios žygiuosime toliau, o prieš tai, savaime aišku skirs laiko nenugirdau. įėjęs vidun radau prie stalo sėdintį
dovanos veikia taip ir ten. kur ramuma, kur kiti jo nemato.
Europos kūrėjui pabėgus, visi skubėjo apsirūp'"Ti ryto- ir alkiui nuraminti. Taip saldžiai besvajojant apie Amerikos armijos majorą. Jis vokiškai manęs paklausė:
niekas nesitiki, jos yra labai
jui, kuris geresnių vilčių neteikė. Nes, išsinėšinusių sužiedėjusį juodos duonos kriaukšlį į mūsų patalpą įėjo
— Su kokiomis naujienomis?
Bet daugumas mūsų nenori
svarbios. Mes žinome, kad ir me pasiduoti šiai paslaptingai vietoje, gaisrų nušviestoj fronto juostoj, ats!er> azija- Korv'kpt. Laurinat. Priėjęs prie manęs sako:
Padėjau prieš jį man duotą žemėlapi ir paaiškinau,
blogiausi žmonės nėra absoliu
usius
— Mes turime dar vieną patarnavimą atlikti, kad man yra pavesta jų stovyklą perkelti. Žemėlapyje
supratimo dovanai, nes tai tiškas slibinas, naujoji vergija, kuri pake tiškai blogi, ir kad geriausi pakeistų, kaip mes gyvename, vakarykščius valdovus.
Pafrontėje yra karo belaisvių stovykla. Juos reikia parodžiau būsimą stovyklos vietovę.
žmonės nėra absoliutiškiškai nežinomais būdais. Daugumai
— Gerai, — sako majoras. — prieš pietus j a u
Po ilgo ir nekantraus laukimo sugrįžo ir !> ' iantas perkelti į saugesnę vietą. Fronto štabas neturi atsargoje
geri. Matome, kad ir iš blogųjų mūsų mielesnis „kipšas, kurj - skubėjome atgal. Maždaug toje vietoje, ku- praeitą kareivių, kurie tai atliktų. Mūsų pareiga jiems padėti, nesuspėsime 12:00 vai. pietūs, paskiau iki 13:00 vai.
kartais ateina gėris, o iš gerųjų pažįstame", negu ..angelas, naktį tykojome sovietų tankų, dabar bolševiUpozici- Paimk 15-16 kareivių ir perkelk belaisvius aštuonis poilsis. 14:00 vai. būsime išsirikiavę pagrindinėje gat
— net ir didelės blogybės. Šv. kurio nepažįstame".
jos buvo išsidėstę apie 300 metrų nuo plento u^Hūkš- kilometrus toliau nuo fronto, rodydamas man vėje.
(Bus daugiau>
a.j.z. čio vagoje. Mums privažiavus, atidengė šautu .ir kul- žemėlapyje dvarą, numatytą jiems naują stovyklą.

KAI SIAUBAS ARTĖJO

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. liepos mėn. 12 d.

Los Angeles
Šv. Kazimiero parapijos
auksinis jubiliejus
IGNAS MEDŽIUKAS
(Pabaiga)
Prel. J u l i u s Maciejauskas —
Šv. Kazimiero parapijos
pradininkas
Šv. Kazimiero parapijos Los
Angeles mieste steigėjas ir pir
masis klebonas prel. J. Macie
jauskas gimė 1869 m. liepos 1 d.
Papyvesių kaime, Biržų apskr.
Lankė Rygos gimnaziją, iš
kurios įstojo į Žemaičių kunigų
seminariją. 1891 m., gavęs
kunigo šventimus, buvo vikaru
Ramygaloje ir Panevėžyje. 1899
m. kun. J. Maciejauskas paskir
tas Švėkšnos klebonu ir dekanu.
Čia jis išbuvo 38 metus ir daug
n u v e i k ė . P a s t a t ė gotikos
stiliaus mūrinę bažnyčią. Įstei
gė lietuvišką pradžios mokyklą,
kuri vėliau buvo paversta dviklase. 1919 m. ši mokykla iš
plėsta į progimnaziją ir vėliau
išaugo į 8 klasių gimnaziją.
1928 m. jis pastatė gimnazijai
namus ir įsteigė mokinių bend
rabutį. Neturtėliams seneliams
parūpino namus su ūkiu, paves
damas juos tvarkyti Šv. Elz
bietos seserims. Įgijo namus
ligoninei. Įsteigė kooperatyvą ir
pieno perdirbimo bendrovę.
Savo sumanymams vykdyti
jis vyko keletą kartą į JAV
rinkti aukų — net 8 kartus bu
vo perplaukęs Atlantą. 1918 m.
kun. J. Maciejauskas buvo pa
skirtas Žemaičių vyskupijos
garbės kanauninku, o 1927 m.
Telšių vyskupijos prelatu. 1938
m. prel. J. Maciejauskas jau 9
kartą vyko į JAV visiškai nenu
jausdamas, kad čia jo laukia
dideli darbai ir kad jam jau ne
teks grįžti į Lietuvą.
Prel. J. Maciejauskas, atlikęs
Šv. Kazimiero parapijos pionie
riaus darbą, sunkiai susirgo ir
pasirgęs 11 savaičių, 1947 m.
gegužės 14 d. mirė. Jo vieton
stojo teisingai pasirinktas kun.
J. Kučingis, kuris parapiją
pastatė ant tvirtų pagrindų.
Prel. Jonas Kučingis —
Šv. Kazimiero parapijos
architektas
Prel. Jonas Kučingis (anks
čiau Kučinskas) gimė 1908 m.
gruodžio 23 d. Šnypšlių kaime,
Švėkšnos valsčiuje, Tauragės
apskr. Mokėsi „Saulės" progim
nazijoje Švėkšnoje. Baigė sa
leziečių kolegiją Turine, Itali
joje, ir 1937 m. kunigų semina
riją Telšiuose. Jaunas kunigas
darbavosi Šilalės parapijoje vi
karu. Studijavo Milano katalikų
universitete. Vėliau buvo 6 pėst.
P. K. Margio pulko ir amatų
mokyklos kapelionas Telšiuose.
Pirmosios sovietų okupacijos
metu Šilalės parap. klebonas.
Po to Telšių gimnazijos kape
lionas. Ypač prisimintinas lai
kotarpis, kai jis buvo mokyklų
kapelionas. Jis buvo ne tik re
ligijos mokytojas, dvasios vado
vas, bet rūpinosi mokinių kas
dieninio gyvenimo sąlygomis,
kad jie būtų pavalgę ir turėtų
mokslo priemones.
1944 m. kun. J. Kučingis pa
sitraukė į Vokietiją ir darbavo
si Nasgenstadto parapijos admi
nistratorium ir buvo vienuolyno
kapelionas. 1946 m., trumpai

sustojęs Philadelphijoj, atvyko j
Los Angeles, kur buvo paskirtas
Šv. Kazimiero parapijos vikaru
Netrukus prel. J. Maciejauskui
rimtai susirgus, 1947 m. balan
džio 11 d. paskiriamas šios pa
rapijos klebonu.
Prasidėjus emigracijai, jis pa
rūpino sutartis, kad 300 lie
tuvių šeimų iš Vokietijos galė
tų atvykti į Kaliforniją. Atvyku
sius globodavo, surasdavo dar
b u s ar net apgyvendindavo pa
rapijos patalpose.
Prel. J. Kučingis yra žymus
lietuvių spaudos rėmėjas. Jis ir
pats, t u r ė d a m a s lanksčią
plunksną, yra parašęs daug
straipsnių, pasirašinėdamas J.
Padaubiečio vardu. 1952 m. spa
lio mėn. jis pradėjo leisti Šv.
Kazimiero parapijos žinias, ku
riomis palaiko ryšius su parapiečiais, juos informuodamas.
Susipažinęs su Pennsylvanįjos
lietuvių rengiamomis lietuvių
dienomis, jis 1954 m. įvedė šią
tradiciją Šv. Kazimiero parapi
joje, k u r s u s i t i k ę lietuviai
galėtų pabendrauti, kultūringai
laiką praleisti, o k a r t u ir pasi
reklamuoti prieš amerikiečius,
nes dažnai į tokius renginius
buvo kviečiami valdžios atsto
vai ar pareigūnai.
Kun. J. Kučingis buvo apdo
vanotas ne tik tvirtu pašau
kimu darbuotis sielų išganymui.
bet ir dideliais administraci
niais gabumais. Jis turėjo vizi
ją, kad parapijai vykdyti savo
tikslus ir uždavinius turi būti
sudaryta stipri ekonominė bazė.
Ir tai per gana trumpą laiką
buvo pasiekta. Tuo jis teisingai
nusipelnė parapijos architekto
vardą.
1965 m. popiežius Paulius VI
kun. J. Kučingį, Šv. Kazimiero
parapijos k l e b o n ą , p a k ė l ė
prelatu Right Reverend Monsignor titulu. 1984 m. birželio
15 d. prel. J. Kučingis, sulaukęs
75 m. amžiaus, iš pareigų pasi
traukė. Klebonu buvo paskirtas
jo asistentas kun. dr. A. Olšaus
kas. Bet prel. J. Kučingis, būda
mas geros sveikatos, ir toliau
reiškiasi parapijos darbuose
kaip emeritas.
P a r a p i j o s k l e b o n a s k u n . dr.
Algirdas F. Olšauskas
Kun. Algirdas Ferdinandas
Olšauskas, gimęs 1926 gruo
džio 29 d. vienuolikos vaikų šei
moje dešimtuoju Žeimių kaime.
Salantų valsč., Kretingos apsk
rityje. Jis, kaip ir daugelis lie
tuvių, 1944 m. pasitraukė į Va
karus. 1946 m. baigė Oldenburgo, Vokietijoje, lietuvių gimna
ziją ir tais pačiais metais įstojo
į Eichstaetto kunigų seminariją.
Baigęs filosofijos kursą, išvyko
teologinėms studijoms į Laterano universitetą Romoje, kuria
me 1952 m. baigė teologijos fa
kultetą, gaudamas teologijos li
cenciato laipsnį, buvo įšventin
tas kunigu. Po to dar dvejus me
tus gilino teologijos studijas ta
me pačiame universitete, 1954
m. jas apvainikuodamas dakta
ro laipsniu.
1955 m. Los Angeles arkivys
kupo kardinolo Mclntyre kvie
čiamas atvyko į JAV. Havvthor-

NEW GREEN CARD LOTTERY

mus. Pasirodo, kad JAV gan
šaltokai žiūri į kroatų ir slovėnų
siekį. VVashingtonas yra linkęs
remti Pabaltijo nepriklauso
mybę, tačiau nori ir toliau
išlaikyti vienalytę Jugoslavijos
REAL E S T A T E
REAL ESTATE
valstybę. Vokiečiai korespon
dentai tuoj pat pažymi, kad JAV
niekuomet nepripažino Pabalti
GREIT
jo valstybių okupacijos, tuo tar
PARDUODA
pu Kroatija yra jos priešas,kovoBELL-BACE REALTORS
jusi antrame pasauliniame kare
J. BACEVIČIUS
Vokietijos pusėje.
6 5 2 9 S. K a d z l a A v a . ,
Paryžiaus ,,Le Figaro" birže
Chlcago, I L 6 0 6 2 9
lio mėn. 29 d. rašo. kad vakarai
(312)778-2233
RE/MAX
„atsisuko" nuo slovėnų, kurie
REALTORS
INCOME TAX —
INSURANCE
nori pasitraukti nuo Belgrado,
(312)
586-5959
•
Namų
pirkimas
ir
pardavimas
tačiau pritaria pabaltiečiams,
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba
norintiems nutraukti Maskvos ( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1
• Veltui namų Įvertinimas
pančius.
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
RIMAS
L.
STANKUS
Lietuvos nepriklausomybės
• Vial agentai kalba lietuviškai
klausimu birželio mėn. 29 d. • Perkant ar Parduodant
• Nuolaida pensininkams
plačiai pasisakė buv. Rytų
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
Vokietijos Leipcigo dienraštyje • MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
C9 MLS
..Leipziger Tageblatt' buv. min. • Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus.
ŠIMAITIS REALTY
pirm. K. Prunskienė-Tarvydie• Apartmentus ir Žemę.
Viktoras Šimaitis, Realtor
nė.
Irena Bllnstrublene
• Pensininkams Nuolaida.
Pasikalbėjime su dienraščiu
Realtor Assoc
K. P r u n s k i e n ė - T a r v y d i e n ė
Nuosavybių pardavimas Income Tax
OAYTONA BEACH, FL
pasakė, kad galutinės Lietuvos
5953 S. Kedzle Ava.
Sav parduoda 3 m i e g . 2 garažų
Tel. 436-7878
nepriklausomybės reikia laukti
modernišką namą. 1 b l . iki A t l a n t o !
dviejų-trijų metų laikotarpyje, o Skambinti nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p.
laisvos rinkos ir mūsų valstybės
Tel. 312-847-2226
įjungimo į Europinę bendruo
REALMART, INC.
menę — bent 7-10 metų. Savo
KMIEC1K REALTORS
6602 S. Pulasfci,
Gntuifc£ \ Chicago,
pasikalbėjime K. Prunskienė Gntuifc
7922 S. Pulavki Rd.
U 60629
Kun. dr. Algirdas Olšauskas, dabartinis Sv. Kazimiero paiapijos klebonas aiškiai meta kaltę „Sąjūdžiui".
4365 S. Archer Ave.
?12-767-0600
Jis mažai dėmesio kreipė į
H MIS
DANUTE
MAYER
demokratinę santvarką, perver
tino valstybės vaidmenį at
284-1900
„ B U D " BUDRAITIS
siskyrimo procese nuo Sov. Są
jungos.
)<?i norite parduoti ar pirkti na
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
KAZYS BARONAS
mus,
kreipkite*-1 Danutę Mayer. |i
Dienraštis pažymėjo, kad buv.
vybių pirkime bei pardavime, mies
profesionaliai,
spiningai
ir
Mūsų korespondentas Europoje
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti
min. pirm. 1990 m. vidaus
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas
skambinkite BUDRAIČIUI
valstybės reikaluose ir nesusi
veltui
Kartu su daugiatautės Jugos kroatų ir kitos. Nužudomi kro pratimų pasekmėse su Lietuvos
bus. 312-767-0600,
lavijos valstybės krize atsirado atų veikėjai, padedamos bombos prez. V. Landsbergiu dėl jo
res 312-778-3971
ir Pabaltijo valstybių klausi prie vokiškų bažnyčių <pvz. paimtų greit nepriklausomybės
mas, iškeltas ne tik vokiečių Miunchene), kuriose slovėnai ir atgavimo bėgių atsistatydino iš
H E L P YVANTED
Prestižinė Fox Point apyl.
spaudos ir televizijos, bet taip kroatai susirenka išklausyti šv. savo pareigų, pasirinkdama opo
Puikus 2 a namas pilnas (vairiausiu prie
pat Europos dienraščių.
Mišias, pabendrauti.
MAINTENANCE
ziciją.
dų ir patogumų Atvykite pasižiūrėti. Pri
OPPORTUNITIES
Tikrovėje vokiečiams. ..arčiau
Tuo tarpu Pabaltijo valstybės
einama kaina — $329,900
Romoje įvyko Europos vyrų
širdies" yra Balkanų valstybė, yra „toli" nu< šiandieninės krepšinio p i r m e n y b ė s . J a s We are seeking individuals in the follovvkadangi Jugoslavijoje kiekvie Vokietijos, pačiu pabaltiečių gal laimėjo Jugoslavija, baigmėje ing areas
Žavus Viktorijos stiliaus namas; 3 mieg .
nais metais savo atostogas pra tik keli tūkstančiai, o Lietuvos, įveikdama Italiją pasekme
MAINTENANCE
pagrindinai atremontuotas: įauki veranda,
leidžia šimtai tūkst. vokiečių Latvijos ir Estijos vardai tik 88:73
ELECTRICIANS
gražus kiemas. 2 auto garažas $124,900
(48:41).
Vokiečiai
Rate; S10.70-S12.20/Hour
(pigus pragyvenimas). Be to ir prieš trejetą metų pasirodė Vo p r i s i m i n ė
pabaltiečius,
Otrftjiy,
pačioje Vokietijoje gyvena virš kietijos spaudoje, televizijos pažymėdami spaudoje ir per Candidates mušt have minimum 2 year
21
500 tūkst Jugoslavijos piliečių, ekranuose, išgirsti radijo ži duodami televizijoje baigminį formai education m electrical fundamen
tais w i t h
4 years
experience
OLSICK & CO., REALTORS
sukūrę mišrias šeimas. Tai niose.
susitikimą, kad be lietuvių troubleshooting and repairing industrial
1180 Stata Streat
likučiai ..svečių-darbininkų",
Nesistebėkime, kad įtakingi Marčiulionio, Sabonio, Kurti controls and AC overhead cranes. ExLemont, IIHnols 60439
atvykusių prieš 20-30 metų ir Vokietijos politiniai vadovai — naičio ir kt. pabaltiečių Sov. perience with SCR drives is a plūs
(312) 257-7100
įleidusių šaknis į ekonominį Vo užs. reik. min. D. Gencher kalba Sąjunga nepateko į baigminius
MAINTENANCE
kietijos gyvenimą. Jie turi apie žmogaus teises, socialdemo susitikimus, p r a l a i m ė d a m a
MECHANICS
Noriu pirkti 3-2 butų aroa didesni namą.
įsteigę savo politines, kultū kratų partijos vadas B. Eng- Maskvoje
eliminacines
Rate: $ 1 0 . 7 0 - $ 1 2 . 2 0 / H o u r
su galimybe Įrengti kambarius giminėms.
rines ir religines organizacijas, holm, krikščionių-demokratų
rungtynes prancūzams. Ar ji 4 years experience in heavy industrial Marquette Parke ar Chicagos piet
įsteigę valgyklas, kelionių gen. sekr. Rurke reikalauja tuoj
atgaus ankstyvesnį svorį be environment with vvorking knovvledge of vakariuose, Į vakarus nuo California Ave
įstaigas. Iš kitos pusės ir Vo pat pripažinti Slovėnijos ir Kro
pabaltiečių — sunku pasakyti — overhead cranes up to 40 tons Should Į visus pasiūlymus atsakysiu po rugpjūčio
also have knovvledge of hydraulics and 15 d Rašykite angliškai:
kietijoje jaučiamas stiprus anta atijos nepriklausomybę.tačiau
sako vokiečių spauda.
T. Petraitis
pneumatics.
gonizmas tarp serbų iš vienos parodydami šaltus pečius lietu
Box 32086
pusės bei katalikų slovėnų ir viams, latviams ir estams,
Chicago. IL 60632-2086
M U Š T BE ABLE TO W O R K
TIRPSTA Š I A U R Ė S
patardami pabaltiečiams ir tai
ALL SHIFTS
AŠIGALIS
daugumoje
lietuviams (jie Pane. Lagūna Beach. Venice ir
HELP VVANTEO
Šiaurės ašigalį dengiantis le
laisvės ins dynas sumažėjo 2% nuo 1978 m. We offer complete fringe benefit prokitose Los Angeles arkivyskupi baltyje laikomi
1
gram Please send resume to
jos parapijose buvo vikaru. 1967 piratoriais prie nepriklauso spalio mėn. iki 1987 m. rug
Personnel Department
Reikia moters, jaunesnės, negu 40
m. spalio 12 d. buvo paskirtas mybės eiti mažais žingsniais.
pjūčio. Tai rasta, naudojantis sa
metų. padėti senesne: moteriai lengvo
UNION TANK CAR C O .
vikaru į lietuvių Šv. Kazimiero
Bet Vokietijos spauda negali telitų duomenimis ir manoma,
je namų ruošoje, virti valgyt ir gyvent
300 West 15lst St
parapija 1984 m. birželio 15 d. aplenkti Vakarų pasaulio, kitų kad tai gali būti įspėjimas, kad
kartu 6 d. sav S125. Skambinti tarp
East
Chicago. Indiana 46312
toje pačioje parapijoje paskirtas valstybių pasi-akymų Pabalti visos
žemės
atmosfera
2 v.p.—5 v. p.p. t e l . 7 0 8 - 5 6 2 - 5 5 8 3 .
(No Phone Calls Please)
klebonu. Taigi lietuviu tarpe jo riepriklaiHO'Mybės klausimu, palaipsniui šyla, nors truks dar
equal opportunity employer m/f
darbuojasi jau beveik ketvirtį daugumoje talpindama savo 30 metų rinkti duomenis, norint
Applicant mus be able to speak English
MISCELLANEOUS
šimtmečio.
JAV korespondentų praneši tai galutinai konstatuoti.

CLASSIFIED GUIDE
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LIETUVA IR BALKANAI

,

TORGSYN

5542 Geary Blvd.,
S a n Francisco, C A 94121

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES!

BR0WN. ELFMAN. 4 TORRES. Artorneys
15 Park Row. New York. NY 10038
We handle all IMMIGRATION MATTERS anypiace m the United States
Visa Master Card American Exoress Aecepted

Išnuomojamas

5

kamb.,

2

Jūsų d r a u g a m s kr giminėms Lietuvoje trūksta maisto Pripildykit ių tuščius šaldytuvus dabar! Nėra
muito! Prekės pristatomos Į namus veltui 1 Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 1 5 - 2 0
dienų kitose USSR respublikose:

MO V IN G

mieg. butas ramiame 4 butų pa
state; su šiluma; arti gero susisie Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6
kimo, 64 St. & California Ave.
1 0 % — 2 0 % — 3 0 ° o pigiau mokėsit
Skambinti: 708-361-1171
Išnuomojamas butas antrame
aukšte, 5100 S Savvyer apyl. 2
arba 3 suaugusiems; su šiluma ir
karštu vandeniu. $550 į mėn.
Skambinti: 312-776-9156

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS!

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus
FRANK

ZAPOLIS

3208V2 W e s t 95th Stret

Tel. — (708) 424-8654

(312) 581-8654

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI:

TV, VCR'S
TELEFONAI
CAMCORDERS
V o l t a i * * 127/220
TV PRIIMTUVAI
per satelitą Europai

1

MAISTO SIUNTINYS *1

Importuotas k u m p i s
Importuota dešra

LAKOMKA siuntinys

8 8sv

2 MAISTINGAS S i u r — . , 8 8 s v
3 DOVANŲ siuntinys
10.5 Sv
4 ŠEIMAI siuntinys
18.0 sv
5 Š V E N T I N I S s«un»inys įso sv

$79 00
$89 00
$100 00
$11900
$139 00

Taip pat galite siuntine l i n k t i jvairg ma'S'ą iš
katalogo, kun |ums pa*iq*«n* veltui

(Importuoti produktai)

IT you were boro m UtMMMta Y0U CAN WIN A GREEN CARD EARLY REGISTRĄ
TION IS ESSENTIAL BECAUSE THE FIRST 40.000 OUALIFIEO people who register
will WIN tneir GREEN CARDS Spouses and children of a vvinner will also get Green
CardS FIRST COME - FIRST SERVED' WE CAN MAKE SURE YOUR APPLICATION
VVILl BE AMONG THE VERY FIRST1 Apphcams may file within the United Statec.
or from abroad CALL SIONEY ElFMAN (212) 766-5300 for detaiis

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

A v.irnūT¥

FOR R E N T

1 sv

2 2 sv

Žmmlautloa kmlno* JAV bėf
Priimam uisikymu*
fffonu
U vtau J* V mfmtu ir I* kitų krtėtų Parduodam* autortyooHkm
giminėm* Sov. Smjungo) t>a~~iz-»
pinigu:
Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšig radijus ir elektrr n.nius prie
taisus į Sov Sąjunga, su apmokėtu arba neapmokėtu muitu

«

* Prancūziški vaistai
* šeimos vaistinėle (kit)
' Vaistai vaikams (kit)
* Maistas vaikams ( kit)
" Automobiliai (LADA) nuo $6.600
" Šaldytuvai
nuo $500
* Health Spa
pasiteiraukite
* Kondommiumai Pasiteiraukite
' Indų plovimo mašinos nuo $500
* Skalbimo mašinos
nuo$550
* Minitraktonai
nuo $2.000
* (vainos prekes Pasiteiraukite
KOMPIUTERIAI
Su r u s l i k u raidynu
Valandos

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali p r i ž i ū r t : i ligonius,
senelius, vaikus ir dirbti namų
ruošoje
Tel. 708-422-7554

Noriu susipažinti su kultūringu, ne
rūkančiu ir nmtu vyriškiu 62 m amžiaus ar
ba vyresniu Esu rimta ir linksmo budo. ūgis
— 5.7. svoris — 140 sv Rašyti, pridedant
fotografiją, šiuo adresu R. P., P.O. Box
29128, Chicago. IL 60629

pirm - t r e č d . 1 1 - 6 ,

ketvlrtd.-eettd
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ELEKTROS
-^
(VEDIMAI - PATAISYMĄ,
*»
Tunu Ch'cigos miesto le»dimą Dirbu >r
užmiesty Dirbu greitai, yarąntuotai ir sąži
ningai
3t2-77'J-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
—

Gerai siuvu
moteriškus drabužius
Skambinti Onutei:
312-776-4938

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. liepos mėn. 12 d.
kūrybingiausi ir entuziazmo pil
ni metai. Dar laikosi šios in
stitucijos, d a r jomis naudojasi.
Bet žvelgdamas į aplinką galvo
ji, kiek dar ištversime lietuviš
Savanoris Kūrėjas, Lietuvos aviacijos pulk. ltn.
kajame Marąuette Parke. Net ir
prekybos savo duris laiko po
JURGIS JANUŠAITIS
užraktu ir tikrina, kas nori į jas
Po ilgesnės pertraukos vis dar ateitį.
įeiti. Talman Deli didysis lan
malonu sugrįžti į Lietuvių sos
Tas mano Jonelis vargu kada gas stambios kulkos peršautas,
tinę Chicagą pasižvalgyti po subręs, vis laksto kaip jaunuolis gerai, kad nesužeista žmonių.
mirė š.m. liepos 8 d. 9:45 vai vakaro, sulaukės 89 metų. Išejes
gyventas vietas, sutikti visuo- su tais futbolininkais, vis po Marytė ir Leopoldas Kupcikepensijon, iš Čikagos persikėlė j Florida. Paskutiniu metu
meninkus. kultūrininkus, orga aikštes, vis jam rūpi sporto atei vičiai, taip pat lietuviškosios
gyveao Orland Park. IL.
nizacijų veikėjus ir buvusius kli- tis, o dabar visą širdį atidavęs veiklos nuoširdūs rėmėjai, ska
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 metus.
jentus, su kuriais bedirbant ben futbolininkams iš Lietuvos, juos niai tebegamina delikatesus,
Pasiliko giliame nuliūdime: žmona Ona Liorentiene,
duktė Ina Kasienė su vyru Jonu. posūnis Aleksandras
drus darbus teko praleisti arti visokeriopai globodamas... juo aptarnauja pokylius, bet nežino,
Maksymowicz su žmona Lillian bei kiti gimines.
trisdešimt penkeris metus. Tad kaudama pasakoja jo nuošir- kiek ilgai tęsės šioje aplinkoje.
Lietuvos prezidentą - . -tautas Landsbergis aerodrome pasirašo paskutinius
Vykdant velionio valią, laidotuvių koplyčioje jis nebus
sugrįžus Chicagon, sugrįžta ir džioji gyvenimo palydovė Ada. Biznio gatvėse kuriasi nauji raštus. Iš kairės: pr >f Tomas Remeikis, LB krašto vald. pirm. dr. Antanas
pašarvotas.
Šv Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje
praeities malonūs prisiminimai,
Jaučiuosi kaip jaunuolis, tad biznieriai-arabai, atidarydami Razma. Lietuvos ; re?.. Vyt. Landsbergis ir LB reikalų vedėja Danutė
š.m.
liepos
13
d. 9:30 vai. ryto.
draugų nuoširdžios draugystės, nerimstu, reikia rūpintis ir maisto ir gėrimų krautuves ir Korzonienė.
Šeima
prašo
gimines, draugus ir artimuosius dalyvauti
šakota lietuviška veikla.
sportu, atsiliepia Jonas. Joną tuo sunkindami lietuviams biz- .
šv. Mišiose ir po to pelenų palaidojime Lietuvių Tautinėse
Ir šį kartą taip nutiko. Viešė Jušką ypač teko gerai pažinti nieriams verstis prekyba.
kapinėse.
jome Chicagoje ištisą mėnesį, drauge bedirbant Paramoje. Tai
Marąuette Parko bažnyčia dar
Nuliūdusi šeima.
skubėjome į visus Lietuvių nuostabaus sąžiningumo vyras. lankoma. Teko buvoti pamaldo
muzikos šventės renginius — Jis nei minutei nesustos dirbęs se gegužės 26 d. Tada šv. Mišias
koncertus, pokylius, atsisvei ir j a m rūpėjo mūsų prekybos atnašavo Vilkaviškio vyskupas
koms: muzikai, dainoms, šo
k i n i m u s ir l a n k ė m e senus geras vardas. Pokalbiuose su Juozas Žemaitis drauge su Lowell, MA
kiams,
rankdarbiams... Šventę
didele pagarbą prisiminiau ir keletu kunigų. Bažnyčia pilna
draugus.
MENO
FESTIVALIS
globoja Lowell National HisPirmiausia buvo malonu pa savo buv. bendradarbius, ku žmonių, iš visur sulėkusių, nes
A.tA.
torical
Park ir National Counbuvoti buvusių mielų kaimynų riems priklauso didelė padėka. tos pamaldos buvo laikomos
Liepos
26.
27.
28
dienomis
cil for Traditional Arts.
Šiašiasdešimt devintoje dar Dainų šventės dienos proga.
ANTANINAI V I L I M I E N E I
Reginos ir Vlado Andrijauskų
Lovvell,
MA,
įvyks
liaudies
me
Praeitais
metais
rugpjūčio
t
v
i
r
t
a
i
tebesilaiko
ir
mūsų
Atrodo, parapijos choras, vadov. no šventė-festivalis. {domu tuo,
namuose. Jie bene prieš porą
mėn. J A V L i a u d i e s meno
mirus, jos vyrui ANTANUI, s ū n u m s VYTUI ir
metų paliko Marąuette Parko ilgamečiai draugai Elenutė ir muz. Lino ir Skaisgirio nesiruo kad šioje liaudies meno šventėje
festivalis
tris
dienas
vyko
J
u
r
g
i
s
Povilaičiai.
R
a
m
ū
s
šia nutilti. Giesmės skambėjo bus reprezentuojamos ir lie
rajoną ir g r a ž i a i į s i k ū r ė
PAULIUI su šeimomis reiškiame užuojautą ir k a r t u
Johnstovvn, PA. ten taip pat
gražiame priemiestyje. Vladas žmonės. Parodė kiek susirūpini nuostabiai gražiai, jas paįvairi tuvių liaudies dainos. Tai atliks
liūdime.
Philadelphijos kvartetas atliko
Andrijauskas dar vis tvirtai mo ateitimi, nes šią apylinkę no svečiai solistai iš Vilniaus. Philadelphijos Liet. liaudies
programas, todėl šiais metais
Akvilina Siurnienė, duktė Elena
tebesilaiko savoje užeigoje Mar- užima nauji gyventojai. Siū Sakyčiau, tai tos parapijos dainų k v a r t e t a i Penktadie
Smithsonian instituto atstovas
ir sūnus Antanas su šeima
quette Parke Lithuanian Plaza lėme keltis į gražią Daytoną pasididžiavimas.
nį vakare, liepos 26 d 7:30 vai. pakvietė kvartetą ir sudarė
Court gatvėje. Malonus vyras, Beach, bet juos vilioja ir
Švč. M. Marijos Gimimo para 25 min. koncertas: liepos
sutartį dainuoti 5 kartus Lovvell
draugiškas, mokąs varyti biznį, vėsesnis klimatas Vvisconsine. pijos klebonas dabar yra labai 27 d. 2 vai. p.p. 15-50 min. ir 4
liaudies meno šventėje.
todėl ir dar dabar, kada ši Pokalbiuose prisiminėme daug darbštus, lietuvių interesus vai. 45-50 min koncertai.
Kvartetą sudaro Brigita ir
apylinkė keičia veidą, jis savo gražių išgyvenimų, kada dažnai ginas kun. Jonas Kuzinskas. Sekmadienį liepas 28 d. 12 vai.
užeigoje jaučiasi neblogai. O kai pas Elytę ir Jurgį Povilaičius Tai Amerikoje gimęs, augęs, pasikalbėjimas su dainininkais Juozas Kasinskai. sol. Rasa
vieną dieną su žurnalistu Juozu bendrai švęsdavome didžiąsias mokslus ėjęs, bet lietuviškumo ir dainos ir 2:3< vai. dainos ir Krokytė ir Bronius Krokys,
Kasinskams palydint smuiku ir
Žygu stabtelėjome atsigaivinti, šventes.
nepraradęs, Lietuvą mylintis, pasikalbėjimas. Tokia yra sutar
gitara.
užeigoje ūžė būrys tėvynainių —
Žvalgomės po pažįstamas, gy išeivijos lietuviu reikalais labai tis su programr- sudarytojais.
Šiuo metu kvartetas repetuo
E U D E I K IS
Vilniaus operos menininkų.
ventas vietas. Darosi griaudu. besirūpinąs kunigas Be to. jis
Siame mieste liaudies meno ja ir yra paruošęs daugiau kaip
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Vladas turi net svečių knygą, Viena iš gražiausių kolonijų turi aukštas pareigas arkivys šventė pasidarė tradicine. Pagal
30 lietuviškų liaudies dainų,
kupijoje,
turi
labai
gerą
vardą
Marąuette
Parkas
per
aštuone
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
į kurią čia besilanką svečiai,
statistikos duomenis, joje ap senų ir šiandieninių dainuo
ypač iš Lietuvos, įrašo savo rius metus pakito neatpažįsta ir glaudžius ryšius su kardino! u silanko apie 150.000 žmonių.
4330-34 S. California A v e n u e
jamu Lietuvoje, pvz. Oi, ko
įspūdžius, sveikinimus, linkėji mai. Būriai naujų gyventojų Joseph Bernardinu ir dėl to kar Šventėje atstovaujama įvai
Telefonai
- (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852
nusižvengei, berašai žirgeli, ko
mus. Teko nugirsti, kad Vlado stoviniuoja prie gražiausių, dinolas paskutiniaisiais metais riausioms liaudies meno šadairais a p l i n k u i į dulkėtą
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
Andrijausko v a r d u Vilniaus lietuvių rankomis ir sunkiai lankosi lietuvių parapijose, do
kelią?...
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
operos rūmuose net pavadintas u ž d i r b t a i s pinigais s t a t y t ų misi jų veikla, o kai Chicagoje
Anglų
k.
pranešėja
Rasa
patarnautojos
gražios,
sim
vienas baras. Regina ir Vladas namų. Iš mokyklos pasipylė viešėjo Lietuvos Respublikos
4348 S. California A v e n u e
Krokytė prieš programą dažnai
Andrijauskai savo laiku buvo minia juodukų moksleivių. Bu Aukščiausios tarybos pirmi patingos, iš Lietuvos lietuvaitės,
Telefonas - (1-312) 523-0440
paklausia" ..Ar yra publikoje 'jų
dideli lietuviškos veiklos rėmė vusios prekybos gatvėse daug ninkas Vytautas Landsbergis, kalbančios lietuviškai ir su
visuomet daug) l i e t u v i ų ?
jai, Lietuvių fonde įamžinę namų užkaltais langais, nebe kun. Jotio Kuzinsko pastango prantančios angliškai. Bet ir
Lietuvių vis būna.
svetimtaučių
valgyklose
mais
mis jis susitiko su kardinolu,
Reginos tėvelį a.a. Stasį Trinką. plaka juose gyvybė.
Tokio plataus masto šventėje
t
a
s
labai
įvairus,
geras
ir
Vladas yra pergyvenęs ir nesėk
Žiūriu j Marąuette Parko an pusryčiavo ir labai nuoširdžiai
tikrai
yra ko pasižiūrėti ir
mių, buvo keletą kartų apiplėš samblį — Šv. Kryžiaus didelė aptarė visus Lietuvos katalikų nebrangiai galima pavalgyti.
Taigi mūsų antrieji namai- pažinti žmones per jų repre
t a s , s u n k i a i sužalotas, bet ligoninė, Marijos aukšt. mokyk Bažnyčios reikalus. Linkėtina
Marąuette
Parkas keičia savo zentuojamą meną.
sutiktas nesiskundė likimu. la, vienuolynas su buvusia aka kun. Jonui Kuzinskui su tuo
Kor.
veidą,
ir
tai
labai gaila.
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša
Kupinas energijos žadą dar vis demija, a.a. Jono Muloko archi pačiu ryžtu šią parapiją kiek
kad atidarė naujus laidotuvių namus
laikytis savo „rotušėje".
t e k t ū r i n i s lietuvių išeivijai galima išlaikyti lietuviška.
Besižvalgydami po Marąuette
Besisvečiuojant pas Reginą ir paminklas Sv. Mergelės Gimi
Vladą Andrijauskus buvo miela mo bažnyčia, prie jos lietuviškas Parka, aplankėme ir lietuviškas
sutikti senus d r a u g u s Vacį ir kryžius. Galvoji, o kiek čia valgyklas. Jų dar keletas: Se
A.tA.
Mariją Donskius, Danutę ir širdies įdėjo senesniosios im klyčia, Nida, Tulpė. Visos
Inž. ALBINUI ŠATRAIČIUI
Edmundą Milius, save įamžinu igracijos lietuviai, kiek meilės gamina lietuviško skonio gerą
sius Lietuvių fonde, Editą Ben- ir išradingumo idėjo architektas maistą ir nebrangų. Todėl jos
mirus š.m. birželio 28 d. St. Petersburg. Florida, gilia
derienę. Tik šį kartą liko tuščia Jonas Mulokas šiai gražiai lie turi pasisekimą ir turi valgyto
kėdė a.a. Hario Benderio, kuris tuvių bažnyčiai pastatyti. Čia jų. Tik didžiosios valgyklosužuojauta reiškiame velionio žmonai E U G E N I J A I ir
staiga neseniai išėjo amžiny p a t gražus parkas, kuriame di Neringa. Daina. Ramunė, anks
sūnui ARVYDUI su šeima bei giminėms Lietuvoje.
6541 S. KEDZIE
bėn, o buvo mielas ir drau dingas Dariaus Girėno pamink čiau buvusios lietuvių rankose,
giškas žmogus. Čia susitikome las. Tai buvo išeivijos lietuvių dabar atiteko lenkams. Bet
Marquette Parke
Petras ir Alena Dalinis
ir kun. Juozą Vaišnį, S.J. Jis
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
Justas ir Alena
Dirginėtus
ruošėsi kelionėn į Lietuvą, kiek
11028 Soutrmest Hwy. * Palos Hills
Antanas ir Vanda
Gruzdys
nervinosi, bet atrodo, be reikalo.
Antano* ir Irena Mačionis
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
J a u teko girdėti jį šauniai
Ignas ir Konstancia
Podėlis
2424 VV. 69 St. * Chicago
kalbant iš Vilniaus. Su kun.
Vacys ir Stasė Urbonas
Visų telefonas: 708-974-4410
Juozu Vaišniu teko dvi kaden
Jonas ir Ona
Pupininkas
cijas dirbti Lietuvių žurnalistų
Aldona
Variakojis
sąjungos centro valdyboje. Tada
Kaz\s ir Alena
Vilnis
jis buvo sąjungos pirmininkas.
Grie'žtas, reiklus sau ir kitiems,
energingas, turįs daug gerų
įdėjų, todėl su juo buvo vienas
malonumas beveik aštuonerius
V1arquette Funeral Home
metus drauge dirbti ir tada
see
us
for
LŽ s-gos veikla buvo gana gy
2533 VVest 71st Street
financing.
va, ruošianti suvažiavimus, ba
Chicago, Illinois 60629
lius, minėjimus ir pan.
1-(312)-476-2345
the best vay to s a v e regularly'

MARQUETTE PARKE
PASIŽVALGIUS

A.tA.
JONAS LIORENTAS

MŪSŲ KOLONIJOSE

GAIDAS-DAIMID

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS

PETKUS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

PASSBOOK
SAVINGS... vtfflft

AT OUR LOW RATES

Joną Jušką gerai pažįsta spor
tuojantis j a u n i m a s , ypač Lituanus futbolo komandos. Be to
jis šaunus sporto žurnalistas,
dažnai sporto skyriuje „Drau
ge" aptaria šio Liths klubo
veiklą. Ir beviešint vieną popie
tę Ados ir Jono Juškų namuose,
dar kartą skubėjome ne tik lie
tuviškojo jaunimo, sporto, bet ir
visuomenės veiklos keliais. Jo
nas jautrus, bet kuklus, nesiveržiąs į pirmas vietas tėvynai
nis. Ada ir J o n a s Juškai praė
jusiais metais atšventė vedybi
nio gyvenimo auksinę sukaktį.
Darbštūs žmonės, gražiai įsikū
rę Marąuette Parko pakraštyje,
n a m e l i s j a u k u s , džiaugiasi
išauginę ir išmokslinę savo
vaikus ir iiems užtikrinę šviesia

T O f T VOO»>

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-130-4455

INCOMI

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650

PaicJ and
Compounded
Ouanerly

708-863-2108

.

Mutual Federal
Savings and Loan
2212 W6ST C E R M A K ROAD C H I C A G O . ILL 6 0 6 0 8
ppter K a z a n a u s k a s . Prs.
Tel.: 847-7747

Vilniaus Jaunimo teatro aktorius Kostas Smoriginas įr Dalia Overaite su
cukraus gabalėliu scenoje iš ..Kvadrato" pastatymo New Yorke
Nuotr Vyt. M»*elin

-ours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur 9 8 Sat 9-1
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

!

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Visus l a i d o t u v i ų n a m u s g a l i t e 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
DONAID A PFTKUS

DONALD M. PETKUS
LAVVRENCE C. GASUNAS

LIETUVA NESILEIS I
PROVOKACIJAS

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m liepos mėn. 12 d.

x Marijonų v i e n u o l y n o so
duose bus „Draugo" dienraščio
gegužinė rugpjūčio 4 d., sekma
dienį. Šv. Mišios bus 12 vai.
Marijonų koplyčioje, po to bus
geri pietūs ir atsigaivinimas.
„Draugo" administracijoje bus
galima įsigyti knygų, užsi
mokėti prenumeratą, atlikti ki
tus reikalus ryšium su spauda.

x Danutė Petrusevičiūtė,
neseniai išrinkta Į JAV Lietu
vių Bendruomenės tarybą, bus
dieninių ir vakarinių programų
vedėja a t e i t i n i n k ų studijų
dienose, kurios įvyks rugpjūčio
30 rugsėjo 2 dienomis Dainavo
je. Toliau informuotis pas Biru
tę Bubliene.

x I š r i n k t a Lietuvių B e n d 
r u o m e n ė s taryba, bet sesiją
paskelbs buvusios tarybos pre
zidiumas, nuskirdamas vietą ir
laiką. Tarybos suvažiavime bus
išrinktas LB krašto valdybos
pirmininkas, kuris sudarys savo
valdybą ir pasiūlys tarybai ją
patvirtinti. Apie suvažiavimą
bus p a s k e l b t a spaudoje ir
išsiuntinėti laiškai naujiems
tarybos nariams.
x Nors ateitininkų studijų
dienų dienotvarkėje nepažymė
tas studentų laužas, bet būtų
prasižengimas tradicijai, jeigu jo
nebūtų.
Atvažiuokite
ir
prisidėkite prie šios gražios tra
dicijos pratęsimo. Studijų dienos
įvyks rugpjūčio 30-i ugsėjo 2
dienomis Dainavoje.
x I r e n a Blekys, Seattle.
Wash., Z. Petkus. Kirkland.
Wash., „Draugo" bendradarbės,
buvo a t v y k u s i o s į v a i r i a i s
reikalais į Chicaga ir ta proga
aplankė „Draugą", kalbėjosi su
redakcijos ir administracijos
personalo nariais ir pasidalino
kelionės įspūdžiais. Abi pasi
rinko ir įsigijo naujausių lei
dinių už didesnes sumas. Z.
P e t k u s lietuviškos knygos
palaikymui paaukojo 20 dol.
Labai dėkojame.
x A n t a n a s P u p i u s . Lake
Ozark, Mo., Aldona Bara
nauskas, Dovvners Grove, 111..
Aleksas Šatas, Cicero, 111., Ona
Bundelis, Charles Sable, Algir
das Bikulčius, visi iš Chicago.
111.. lankėsi „Drauge" ir įsigijo
įvairių leidinių.
x Dr. L. O. G r i n i ū t ė , Chi
cago, 111., Vincas Simanavičius.
Salt Lake City. UT. Vydas Dar
gis, Madison. Wisc, Gražina
Denk, Luverne, Minnesota. Bri
gita. Tamošiūnas, St. Petersburg
Beach, Fla.. Bruno Lukas, Hot
Springs, Ark., „Draugo" rėmė
jai, garbės prenumeratoriai,
pratęsė prenumeratą su 20 dol.
auka. Labai dėkojame.
x V y t a u t a s G e č a s , Sunny
Hills, Fla., Olga Sakas. Bay
H a r b o r Isl.. F l a . . M a r i j a
Milišauskas, Kenosha, Wisc.. H.
ir I. Laučiai. Paterson. N.J.,
Jonas Rugys. Hovvthorne, N.J.,
Robert S. Boris, Bloomfield
Hills, Mich.. A. Šimkus, Santa
Monica, Cal., M. Bulota. Los
Angeles, Cal.. Antanas Lingis.
Burbank, Ill„ Jonas Tamulis.
Jolliet, 111., P- Kripas. Toronto.
Kanada, „Draugo" garbės
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol.
auKa. Labai dėkojame
x SIUNTINIUS PRISTA
TOME į namus LIETUVOJE.
Rūbai, maistas vaistai — kie
kiai n e r i b o t i , muito n ė r a .
Iš kitų miestų savo daiktus
s i ų s k i t e m u m s paštu arba
U P S . T r a n s p a k , 2638 W. 69 St.,
C h i c a g o , IL 60619. tel.
312-436-7772.
(sk>

P . PALYS

x P a s . Lietuvių J a u n i m o
k o n g r e s u rūpinasi Jungtinėse
Amerikos Valstybėse Vytautas
Kamantas, kuris yra talkos
komiteto p i r m i n i n k a s . J i s
gyvena prie Grand Rapids Spar
tus priemiestyje.
x Artritis kontroliuojamas
Šv. Kryžiaus ligoninės gydytojų
ir gailestingųjų seserų, tik
reikia laiku prisistatyti ii
prasyti pagalbos. Geriausiai pir
miau
pasiskambinti
tel.
312 471-5550.
x V y t a u t a s A u š r o t a s , Weston. Ont., Kanada, lietuviškos
spaudos b e n d r a d a r b i s , už
parduotas „Draugo" knygas at
siuntė 600 dol. ir dar daugiau ju
užs-^akė. V. Aušrotas jau daug
metų kaip sėkmingai veda
Lietuvos Kankinių knygyną.

Kudirkos Naumiestyje poetą B. Brazdžionj sveikina gimnazijos mokiniai. B. Brazdžionis kelio
likoje vietų Lietuvos gimnazijose s k a i t ė savo k ū r y u
N u o t r . Vido V e n c l o v a i ė i o

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

sijos pirm. M. Remiene pabrėžė,
kad pirmą kartą buvo šiemet
paskirstyta per 300,000 dol.
Pelno skirstymo komisiją suda
rė
dr. P. Kisielius, R Lukienė,
Lietuvių fondas, padaręs
A.
Barzdukas, M. Remienė
sprendimą dėl pelno paskirs
(pirm.),
V. Kamantas ir D.
x N o r m a n B u r s t e i n iš tymo, liepos 10 d. Seklyčioje
Kojelytė.
Stipendijų komisiją
Skokie, 111., žinomas moterišku sukvietė spaudos bei radijo
sudarė
M.
Remienė (pirm.), O.
ir vyriškų kailinių prekybi atstovų konferenciją. Susirinko
ninkas, kurį dažnai matome arti 30 asmenų. Renginį pra Baršketytė, D. Kojelytė, dr. A.
Liulevičius. J. Narutienė ir R.
lietuvių renginiuose, lankėsi dėdamas, susirinkusius pa
..Drauge" ir lietuviškos spaudos s\eikino Arit. Juodvalkis. Prel. Steponavičiūtė.
Šiemet ypač daug prašymų
.iui nukalbėjus maldą,
palaikymui paaukojo 20 dol. La
buvo
atsiųsta iš Lietuvos — net
vyko
vakarienė,
kurią
parūpino
bai dėkojame.
76. Prašymų buvo gauta 111
dr. F. Kaunas savo auka.
686.000 dol. sumoje. Patenkin
Fondo t: rybos pirm. P. Kilius
x J o s e p h Š a l k a u s k a s i."
ti 69 prašymai sumoje 198,800
Wat;kegan. 111.. ..Draugo" gar pranešė, kad su šių metų
dol. Dar likutis 13,800 dol. bus
bės prenumeratorius, pratęsė paskirstymu jau iš viso iš
p a s k i r s t y t i rugsėjo mėnesį.
prenumeratą, pridėjo 20 do!. dalinta pr>r 3 mil. dol. Fondas
Daugiau stipendijų buvo skirs
dienraščio paramai, 15 dol. už vi-ada skelbia a p y s k a i t a s .
toma
studijuojantiems lituanis
kalėdines korteles, kalendorių Valdybos pirm. adv. A. Ostis
tinėje
katedroje bei Vasario 16
su prierašu: „Sveikinu visa pasigėrėjo, kad pereitais metais
gimnazijoje.
.Draugo' administraciją su aukų buvo surinkt a per 600,000
Apskritai, švietimo reikalams
1991 metais ir linkiu visiems dol.. užbaigiant 5 mil. dol.
paskirta
48,100 dol. lituanis
geros s v e i k a t o s d a r b e ir Dėkojo \ isuomenei bei fondo va
tiniam
švietimui
5'".175 dol.,
nepavargti dirbti ir siekti pa dovybei. Pelno skirstymo komiLietuvos
studentų
s:
pendijoms
vergtai Lietuvai laisvės". Labai
41,900 dol., kultūriniams reika
dėkojame už linkėjimus ir auką.
x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su lams skirta 28,000 dol. Čia įeina
x Stasys P r a k a p a s , Toron 20 d o l . a u k a šie g a r b ė s sumos premijoms, Dailiojo meno
to, Ontario. Kanada, ..Draugo" p r e n u m e r a t o r i a i , dienraščio institutui, operai t e a t r a m s ,
bendradarbis, už parduotas įvai rėmėjai: Bronius Pranckevičius, mokslo reikalams - 4,500 dol.,
rias knygas ir leidiniu- atsiuntė S. P. Tauras, Valparaiso, Ind„ o iš viso kultūros reikalams —
Albinas Smolinskas, Chicago, 32.000 dol. Lietuviškai spaudai
500 dol.
II! . Juozas Sabas. Burbank, 111., t e k o 2 0 , 0 0 0 dol., r a d i j u i
S. M. J e m e i k K Palm Beach 5,000dol. Lituanistikos tyrimo
x J o n a s B a u ž y s , Sunny
Shores. Fla.. St. Mineika, Cen- ir studijų centrui 12,100 dol.
Hill, Fla., Juozas Miečius.
terville, Mass., John E. McClos- Lietuvių centras Lemonte gavo
Chicago, 111., Antanina Starins
kei, Springdale, Pa., Sofija ir 2.000 dol.
kas, Dorchester, Mass., P. A.
Zigmas Ramanauskai, HallanSmulkesnė apyskaita buvo iš
Bielskus, Hinsdale, Ul„ Petras
dale. Fla.. Ann T a l a n t i s ,
d a l i n t a konferencijos daly
Maželis, Los Angeles. Cal..
Detroit. Mich. Visiems nuošir
viams, kurie vėliau galėjo kelti
Gediminas Damašius, Liberdus ačiū už rėmimą lietuviško
klausimus, diskutuoti pelno
tyville, 111.. Vitalis Svazas, Belžodžio.
skirstymo komisijos sprendi
levue. Wa., „Draugo" garbės
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
x A m e r i k o s Lietuvių Tau mus.
Diskusijų metu platesnių pa
tęsė prenumeratą ir kiekvienas tinės s gos gegužinė įvyks
paaukojo po 20 dol. Labai dėko sekmadieni, liepos 21 d., Ateiti aiškinimų davė M. Remienė. dr.
jame.
ninku namų a/uolyne. Kviečia G. Balukas. St. Baras, dr. A.
me narius su artimaisiais ir Razma, P. Kilius Daugiau
x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! visus mums prijaučiančius. aptartas Lituanistikos semina
Miltų 10 sv.. cukraus 10 sv.. ry Kaišti pietūs, baras ir kitos ro reikalas. Šiemet jo egzis
žių 6 sv., aliejaus 64 oz.. 8 linksmybės. Pradžia 1 vai. p.p. tencija pavojuje.
O'Clock pupelių kavos 39 oz.. V is ; maloniai laukiami.
Dr. A. Razma visu vardu pa
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio
dėkojo
pirm. M. Rimienei už
(sk,
(1 kg). 2 dėž. liežuvio drebučiuo
gerai
pravestą
paramos,
se '0.65 kg>. 2 dėž. vištienos sa
x P a r d u o d a m a s n a u j a s stipendijų paskirstymą, dėkojo
vo sultyse (0.65 kg). Pilna kai A U i O M O B I L I S L a d a Lie A. Juodvalkiui už gerą renginio
na $100. Bus pristatyta bet ku tuvoje su garantija — $3,900. suorganizavimą ir pravedimą.
rioje Lietuvos vietovėje per 10 T r a n s p a k . 2638 W. 69 St., Svečiai buvo pakviesti liepos 27
darbo dienu. „ Ž A I B A S " 9525 C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 . t e l . d. dalyvauti Lietuvių fondo
So. 79tli Ave.. Hickory Hills. 312-436-7772.
BL 60457 - tel. <708) 130-8090.
(sk)
(sk

x Baltijos r e s t o r a n e g e r a s
l i e t u v i š k a s m a i s t a s ir įvairūs
kokteiliai. Dvi salės įvairiems
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdiena 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Rob e r t s R d „ tel. 708-458-1400.
(sks

x Akcijų, b o n ų bei kitų ver
tybių p i r k i m e ir p a r d a v i m e
jums nuoširdžiai patars ir pa
x M Ė S O S P R O D U K T A I tarnaus, duodami komiso nuo
a u k i ė i a u s i o s k o k y b ė s prista
laidą, A l b i n a s Kurkulis, tel.
tomi į namus LIETUVOJE me 312-977-7916 arba jo sūnus ir
džioklinės dešrelės, palendvica. partneris A n d r i u s K u r k u l i s ,
dešros ir kt. - $95 M a ž e s n i s tel. 312-977-7242 dirbą *u Rod
siuntinys - $68 T r a n s p a k . man & Renshavv, Inc. ChicagoM 3 8 W. 69 St., C h i c a g o , IL je 14 kitur, skambinkite veltui:
60629. tel. 312-436-7772.
tel. 1-800-423 2294.
(sk)
(sk)

LIETUVIU FONDO
SPAUDOS
KONFERENCIJA

x Greit p a r d u o d u vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE MAX REAL i ORS, Rimas
Stankų*, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708» 425 7161.
(sk>
x KARGO f LIETUVA! Rū
bus. naujus ir dėvėtus, batus,
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima
^usti , Lietuvą BE MUITO!
siunčiame O R O L I N I J A I
R Y G A - ^ i ' ^ t o n u - atsiimti RY
(i')S muitinėje. Minimumas
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.45
už svarą Kreiptis į: G. T. In
t e r n a t i o n a l , tel. 708-430-7334.
9525 So. 79th Ave.. Hiokorv
Mills. IL 6<H57.
(sk)

suvažiavime Jaunimo centre.
St. Baras paaiškino, kad
daromos pastangos išleisti
Lietuvos istoriją keleto tomų.
Dr. F. Kaunas pagyrė spaudos
darbą. Užbaigdamas pobūvį,
Ant. Juodvalkis pasigėrėjo fon
do augimu, rodomu žmonių
pasitikėjimu, tiksliomis apy
skaitomis, dėkojo už daly
vavimą,
j pr
SUSITIKO G I M I N Ė S
Pranutė Ivanauskienė, gy
venanti Marąuette Parke Chi
cagoje, artėja prie devynias
d e š i m t i e s metų
amžiaus
sukakties. A.a. Kazimieras ir
Pranutė Ivanauskai daugelį
metų gyveno Dievo Apvaizdos
parapijoje, vertėsi maisto
produktų prekyba ir nuo pat
jaunystės ir atvykimo Ame
rikon įsijungė į katalikiškųjų
lietuvių organizacijų veiklą.

P r a n u t ė Ivanauskiene. 90-tuosius
metus einanti, savo šeimos ir giminių
tarpe.

Ypač Pranutė buvo nuostabios
energijos moteris, priklausė mo
t e r ų organizacijoms, dirbo
valdybose ir kai kuriom vado
vavo. Kazimieras ir Pranutė
Ivanauskai buvo išskirtinos šir
dies gerumo ir dosnumo žmonės.
Buvo dideli lietuviškų organiza
cijų rėmėjai, savo stambiomis
aukomis rėmė vienuolijas,
parapijas.
Jų laimingą gyvenimą džiugino į šį pasauli atėję dukr.'i

Paskutiniu laiku, išskyrus
mažas žinutes, Lietuvą liečian
čių straipsnių amerikiečių spau
doje mažiau besimato. Maloni
išimtis buvo Pennsylvanijoje
išeinantieji laikraščiai. Juose
buvo eilė straipsnių iš Vilniaus
ir Kauno. Juos parašė sindika
tiniai žurnalistai Jack Anderson ir Dale Van Atta. Straipsny
je „Lithuania won't be provoked into rebellion by Soviet att a c k s " skaičiau dienraštyje
„Pocono Record" birželio 20 d.
Šis d i e n r a š t i s l e i d ž i a m a s
Straudsburg, PA, yra plačiai
skaitomas Pocono kalnų ir
buvusiose anglies k a s y k l ų
rajonuose.
Dienraštyje rašoma apie
Sovietų armijos dalinius, kurie
pastaruoju laiku jėga užėmė du
Lietuvos aerodromus. Tuose
aerodromuose buvo laikoma
vienintelės Lietuvos „oro pajė
gos", kurios esą naudojamos tik
pasėlių apipurkštimui. Sovietai
aiškinasi, kad tas buvo daroma
apsisaugojimo tikslais nuo
galimo užpuolimo.
M. Gorbačiovas ir jo kareiviai
anksčiau buvusioje nepriklau
somoje respublikoje, užimdami
bankus, aerodromus ir panašius
objektus, tai daro provoka
ciniais tikslais, kad vėliau
galėtų panaudoti jėgą. Bet
gyventojai į provokacijas
nesileidžia.
Krašto apsaugos ministeris
Audrius Butkevičius straipsnio
autoriams pasakė: ,„Man pana
šūs žaidimai yra geai pažįstami.
Tų žaidimų, kuriems Maskva
nustatė taisykles, mes žaisti
nesusigundysime"! Toliau
straipsnyje sakoma,
kad
Butkevičius yra 30 metų, o
civiliniame gyvenime — dak
taras. Jis savo žinioje turįs 2,500
neginkluotų vyrų, kurie 26 pa
sienio postuose saugo, kad geros
kokybės gaminai nebūtų isšmugeliuoti į Sovietų Sąjungą. Tuo
pačiu įrodant, kad jie kon
troliuoja ir respublikos sienas.
Sovietų kariniai daliniai tuos
E l e n a ir s ū n u s A l b e r t a s ,
kuriuos tėveliai rūpestingai
auklėjo, išleido į mokslus,
dalinai įkvėpė ir lietuviškosios
dvasios.
Sūnus Albertas dabar JAV
laivyno kapitonas, dukra Elena
baigė muzikos mokslus ir dabar
dažnai aktyviai dalyvauja lietu
vių organizacijose — Alvude,
šaulių organizacijose, atlikdama
menines, su muzika susijusias
programas. Neretai vargonais
groja ir lietuvių parapijose
pamaldų metu.
Sūnus Albertas su žmona
Lucy gražiai įsikūrė Riverside
gražioje sodyboje. Dukra Elena
ne per seniausiai n e t e k o
mylimo vyro Alfonso Aleknos.
Tačiau ir skaudūs išgyvenimai
nepalaužė Ivanauskų šeimos
gražaus gyvenimo, o dukra
Elena Aleknienė ir sūnus Alber
tas su žmona Lucy liko ištiki
miausi savo mylimos mamytės

pasienio k o n t r o l ė s p o s t u s
užpuldinėja. Yra sudeginę apie
12 postų, sumušę tuos postus
saugojančius vyrus ir mažiau
siai vieną iš jų nužudė.
Butkevičiaus krašto apsaugos
departamentas galįs panaudoti
nedaugiau kaip 10,000 daugiau
sia neginkluotų vyrų. Iš antros
pusės žiūrint, Sovietai čia laiko
mažiausiai 90,000 gerai ap
ginkluotų karių. J ų tarpe yra
parašiutininkai ir specialūs
daliniai, kurie kiekvienu
momentu yra pasiruošę veikti.
„Kiekvieną dieną mes susi
duriame su įvairiomis provo
kacijomis"! kalbėjo Butkevičius.
„Tų provokacijų tikslas — iš
šaukti gyventojų išpuolius, kad
jie, prieš juos panaudoję jėgą,
galėtų pasiteisinti.
Geriausiai, ką Butkevičius
gali padaryti, kad apsaugojus
tuos pasienio postus, sako
straipsnio autoriai, tai pasinau
dojus Martin Luther King ir
Mohanda3 Gandhi patirtimi
prie tų postų
pastatyti
neginkluotų žmonių sieną, nors
tas metodas ir negelbėjo, kada
Sovietų tankai traiškė demonst
rantus prie TV bokšto Vilniuje.
Slaptą metodą sovietai naudo
ja paleisdami iš kalėjimų krimi
nalinius kalinius. Kalėjimus jie
tebekontroliuoja, o KGB stro
piai darbuojasi v i s a m e krašte
kiršindama gyventojus.
V i c e p r e z i d e n t a s Česlovas
Stankevičius pastebėjo: „Nėra
kalbos — jie visokiomis priemo
nėmis stengiasi sukelti gyven
tojuose įvairias nesantaikas ir
neramumus. Jie bando atsikąsti
gabalą net ir mūsų teritorijos"!
Straipsnį autoriai užbaigia:
„Lietuvos
vadovaujantieji
asmenys sako, kad šiais metais
Lietuvoje bus ilga ir karšta
vasara. Jie turėsią dirbti
antvalandžius, kad atšaldžius
įkaitintą gyventojų tempera
mentą, apsaugant juos nuo
masinių demonstracijų, kas
galėtų iššaukti nepageidaujamą
Sovietų reakciją".
Pranutės
Ivanauskienės,
gerokai j a u
pavargusios,
globėjai.
Praėjus lietuvių muzikos
šventei, birželio 9 d. sūnus
Albertas Ivanauskas-Evans su
žmona Lucy savo sodyboje su
ruošė labai jaukų plačios Iva
nauskų giminėlės susitikimą,
pabendravimą.
I šį susitikimą suvažiavo sū
naus Alberto ir dukros Elenos
šeimos, su a n ū k a i s ir proanūkais, didelis j a u būrys arti
mųjų, taip pat susitikime daly
vavo Ivanauskienės Pranutės
brolis Jurgis su žmona Veronika
Janušaičiai iš Floridos, a.a.
muz. Adolfo ir Antonetės Mondeikų dukrelės, muzikė Marytė
ir Teresė, Rasa, Benediktas ir
Natalija Skvirbliai.
Susitikime besivaišindami
arčiau susipažino savo tarpe,
pasidalino gyvenimo džiaugs
mais, rūpesčiais, šeimų rei
kalais, ir gražiai pagerbė vaikai,
a n ū k a i ir p r o a n ū k a i savo
mylimą mamytę, močiutę ir
sesutę Pranute Ivanauskienę,
kuri, nežiūrint savo amžiaus,
dar guvi, viskuo besidominti,
skaitanti „Draugą" nuo pat
atvykimo į Ameriką dienos.
Kiek pavargus akims, spaudą
skaito jai d u k r a ir sūnus.
Ivanauskienei Pranutei visi
palinkėjo dar daug gražių
gyvenimo metų ir sveikatos.
Susitikimas retas, bet mielas.
jvr

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

T e l . (1-312) 776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
Seštad 9 v r iki 1 vai d

