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Sovietai trukdo 
Medininkų investigaciją 

Į Lietuvą atvyko papildomi 
parašiut ininkų daliniai 

W a s h i n g t o n a s . Rugpjūčio 9, 
(LIC) — Nežiūrint prezidento 
Gorbačiovo pažado praėjusią 
savaitę kruopščiai ištirti Medi 
ninku žudynes ir Sovietų cent
rinės vyriausybės atstovų tvir
tinimo, kad j ie kooperuoja su 
Lietuvos va ldž ia , L ie tuvos 
vyriausybė apkalt ino Kremlių 
už „trukdymą ir žlugdymą" 
žudikų suradimo, nužudžiusių 7 
Lietuvos pasienio oficialius 
asmenis ir už slaptai siunčia
mus naujus kariuomenės dali
nius į Lietuvą. 

Lietuvos vyriausybės suda
ryta komisija ištirti liepos 31-os 
žmogžudystėms, įspėjo savo pa
darytame pareiškime praėjusią 
naktį, kad „atstovai iš TSRS 
Prokuratūros ir TSRS Vidaus 
reikalų ministerijos nesuteikia 
konkrečios pagalbos Lietuvos 
Respublikos įs tatymus vykdan 
čiom ins t i t uc i jom t i r i a n t 
Medininkų žudynes, nevykdo 
daugelio pavedimų ir trukdo,ir 
žlugdo tardymą". 

Tas akivaizdžiai prieštarauj? 
rugpjūčio 7 jungt in iam pareiš
kimui, padarytam TSRS Vidaus 
reikalų ministerijos, KGB ir 
Gynybos ministerijos, kuriame 
„pabrėžiamas jų ryžtingumas 
padaryti viską, kad būtu de 
maskuoti tikrieji organizatoriai 
ir kal t ininkai tų žudynių ir 
atiduoti te ismui" . Pagal AP, 
jungtiniame pareiškime pridur
ta, kad Sovietų ištyrimas bus 
vedamas „kooperuojant su ... 
Lietuvos įstatymus vykdančiais 
organais". 

Sovietai netirs savųjų 
žudikų darbus 

Lietuvos komisija diskutavo 
Sovietų k a r i š k i ų . KGB ir 
Vidaus re ika lų ministerijos 
tvirtinimą, kad niekas iš jų 
jokiu būdu nebuvo įpainiotas į 
Medininkų žudynes, sakydami 
„ten nėra jokio pagrindo priim
ti šį pareiškimą". 

Komisija priėjo prie tokios 
išvados, kad „TSRS valdžia 
nėra suinteresuota objektyviai 
ištirti kruvinąsias sausio žudy
nes, nei 1991 liepos 31 žudynes 
prie Medininkų pasienio kontro
lės posto. Pasit ikėjimas TSRS 
valdžia sumažėjo dar ir dėl to 
fakto, kad paskutinių kelių 
dienų metu papildomai parašiu
tininkų kar iuomenės daliniai 
lėktuvais s lapta buvo atgaben
ti į Lietuvą". 

Keliom valandom praėjus po 
Medininkų žudynių, prez. Gor
bačiovas pare i škė būdamas 
spaudos konferencijoje su prez. 
B u s h u . k a d KGB vadovas 
K r i u č k o v a s . .pas iū lė savo 
kooperavimą" ir pradedamas 
apklausinėjimas. „Aš turiu pa
sakyti kad mes imamės visa
pusiškų priemonių nustatyti 
faktus ir išvengti tokių kraš-
tut inimų". 

Lietuvių kaltinimai dėl Sovie
tų valdžios opozicijos ištisą 
savaitę po Medininkų užpuoli 
mo, galėjo patvirtinti sutrikimą 
daugiau negu vieno prezidento. 
Kalbėdamas po Gorbačiovo to
je pačioje spaudos konferencijo
je, Bushas sakė. kad Gorba
čiovas „tuojau pat rūpinasi tuo 
re ikalu ir kad j ie praveda 
tyr imus" . Bushas parodė savo 
pasitikėjimą Gorbačiovo pažadu 
i š t i r t i į v y k i u s , n e ž i ū r i n t 
oficialios Amerikos kri t ikos 

Gorbačiovo atžvilgiu birželio 3 
d. išleisto pranešimo, kuriame 
išteisinama KGB ir Sovietų 
kariuomenės daliniai, vykdę 
sausio 13 Vilniuje neginkluotų 
žmonių žudynes, matant ir 
Vakarų žurnalistams. 

Aps igyn imas nuo teroristų 
Tuo tarpu kitas ženklas, kad 

padėtis Lietuvoje darosi rimta, 
Lietuvos vyriausybė šiandien 
pranešė , kad ji nusprendė 
įsteigti „ginklų fondą". Trys 
priežastys nurodomos to fondo 
įsteigimui, tai papildymas tų 
ginklų, kuriuos iš Lietuvos 
Vidaus reikalų ministerijos iš 
vogė „Juodos ios be re t ė s " , 
s u s t i p r i n i m a s apsaugos 
Lietuvos pastatams ir muitinių 
postams, ir atgrasyti Lietuvos 
civilinius gyventojus nuo ginklų 
naudojimo. Parlamento spaudos 
t a rnyba sakė, kad civiliai 
gyventojai nelegaliai turėję 
ginklus ir amuniciją nebus 
baudžiami, jei juos atiduos 
ginklų fondui. Priimant legalius 
ar nelegalius ginklus, bus pri
imami ir pinigai kaupiant lėšas 
pirkti daugiau ginklų saugumo 
pajėgoms. 

Vakarykštis sprendimas įkur
t i Ginklų fondą tu r i du tikslus: 
numatyt i Lietuvos valdžios 
ins t i tuc i jų ir į s ta tymus 
vykdančių organų maksimalinę 
apsaugą prieš Sovietų užpuoli
mus, tokius kaip kad Medinin
kuose, ir sumažinti galimybes 
nevaldiškiems civiliams būti 
įveltiems į kruviną konfron
taciją su Sovietų okupacinėmis 
pajėgomis. 

Med in inka i keičia 
nus i s t a tymą 

Medininkų žudynės matyti 
a tvėrė d a u g i a u pavojingą 
įvykių vystymosi eigą Lietuvos 
kovoje dėl nepriklausomybės. 
Ankstesniuose neišprovokuo
tuose užpuolimuose šiais metais 
daugiau negu dvidešimtyje pa 
sienio muitinės postų, kuriuos 
įvykdė Sovietų pajėgos, 
lietuviai sugebėjo atsakyti ne 
įtūžio politika, nežiūrint pa
sienio pareigūnų sumušimo. 
Tačiau 7 lietuvių egzekucija, 
kaip Vi ln iaus valdžia yra 
įsitikinusi, buvo arba KGB ar
ba „Juodųjų berečių" daliniu 
atlikta ir galutinai įtikino 
Lietuvos oficialius asmenis, kad 
tokia taikaus pasipriešinimo po
litika prieš būsimus užpuolimus 
būtų savižudybė. Čia nėra jokių 
abejonių, kad brutalios žudy
nės Medininkuose sukėlė nusi 
vylimo jausmus Lietuvos pilie 
čiams. vis dar liūdintiems dėl 
sausio mėn. žudynių prie 
televizijos bokšto Vilniuje, ir 
galbūt padarė juos daugiau 
linkusius pasiduoti provokaci 
joms iš reakcingų Sovietų jėgų 
pusės, kurie nori dainuojančiąja 
revoliuciją t ransformuoti i 
kruviną kovos lauką. 

- Latvi jos vizų skyrius 
skelbia, jog per pirmuosius 5 
mėnesius šiais metais 50.000 
žmonių buvo išvykę į užsienį. 
Latv ia i mie la i pasirenka 
Lenkiją savo turistinėm kelio 
nėm. nes 38,000 vizitavo Lenkija. 
9.000 Vokietiją, o JAV 2,500 
latvių. 485 asmenys emigravo į 
Izraeli, 150 į JAV, šimtą* 
žmonių i Vokietiją. 

Popiežius Jonas Paulius II prie savo tėvų kapų Wadow.ce miestelyje, 
netoli Krokuvos, kai jis atvyko į katalikų jaunimo Pasaulinį dieną, kuri 
šiais metais buvo suruošta Lenkijoje. 

s motina nare 

Popiežius savo gimtinėje 
K r o k u v a . Rugpjūčio 13 d. — kalbėjo jaunimui, tad ta pačia 

Š iandien popiežius Jonas proga jis galėjo sustoti savo 
Paulius II atvyko į savo tėviške gimtinėje — Wadowke. kuri yra 
jau antrą kartą šiais metais bet 30 mylių už Krokuvon Savo pa-
šį kartą į Katalikų Bažnvčios moksle jis pasisakė už demo-
pasaulinę jaunimo dieną kratiją: .Viepatie. išmokyk mus 

Popiežius šios kelionės metu būti laisvais". Čia jis taip pat 
pirmą kartą aplankė savo tėvų paskelbė palaimintąja šv. Mišių 
kapus, kurių jis nebuvo lankęs metu Angelą Salavvą, kuri visą 
nuo 1979 m. Čia jis už savo savo gyvenimą pašventė varg-
tėvus neįdėsi 10 minučių ir šams ir suluošintiems. Taip pat 
pasakė, jog jo tėvas Karolis, jis pašventino vaikų ligoninę, 
kariuomenės karininkas, buvo kurią finansavo ..Projcet Hope". 
giliai religingas, kuris šeimoje Ši ligoninė pavadinta kongres-
buvo ne tik tėva«. bet ir mitina, meno Clemeto Zablockio pava

dinimu, kuris buvo Atstovų 
rūmų narys iš Milvvaukee. JAV 
Kongreso delegncijai vadovavo 
kongr. Dante Fascell, dalyvavo 
ir JAV Veteranu departamento 
skyriaus sekretorius Edvvard 
Dervvinski. kuris čia perskaitė 
JAV prez. Busho laišką. Popie
žius aplankė 150 sergančių 
leukemiją vaiku ir kiekvieną jų 
palietė. O kalbėdamas jauni 
mui, jis primine: jei jaunimas 
galėjo čia rinktis, tai yra 1989 
metu įvykių raidos nuopelnas, 
kai prasidėjo komunizmo 
žlugimas. Vakar jis lankėsi 
Jasna Gora ( enstakavoje ir 
meldėsi prie Jadosios Madonos 
paveikslo, o penktadienį iš
vyksta į Vengriją. 

nes popiežiau 
1929 m. 

I r Amerikos delegacija 
Vatikanas globoja Pasaulio 

jaunimo dieną, kurioje popiežius 

Lietuvos premjeras 
kainų pakėlimo 

klausimu 
Vilnius. — Nepriklausomos 

Lietuvos radijo pranešimu rug
pjūčio 6. ministeris pirmininka-

Gediminas Vagnorius pasiuntė 
laišką Lietuvos Laisvės Lygos 
Panevėžio skyi iui. atsakv damas 
jų protestams dėl kainų pake 
limo respublikoje. Jis pažymėjo, 
jog, nors Lietuva 1991 sustabdė 
savo įnašus į • SRS biudžetą ir 
negavo jokių dotacijų iš jo 
Lietuva negali išvengti infliaci 

jos efekto, kurio priežastis yra 
TSRS išleidimas niekieno nepa
laikomo rublio. Vyriausybė 
padidino žmonėms kompensaci 
ją dėl aukštesnių kainų, kurių 
prieža°tis buvo žaliavų pabran 
girnai bet tolimesnis kainų ki 
limas vra neišvengiamas. 

Įspėjimo laiškas 
latviams 

Ryga. - S( vietų Sąjungos 
Gynybos min-erio pavaduoto 
jas Michailą- Moisejevas pa
siuntė Latvijos prezidentui 
Anatolijui Gcrbunovui laišką, 
įspėdamas jį. jcg bus imtasi visų 
galimų priemenių, kad būtų 
at l ikta pavakario šaukimo 
jaunų vyrų reg Gracija j Sovietų 
kariuomenę, pranešė Rygos 
radijas praėjusį savaitgalį. 
Tačiau kariuomenės komisa
riatas Latvije pranešė latvių 
pareigūnams, jog jaunieji latviai 
maždaug 20 25% jau išpildė 
naujokų kvota tad jėga nebū
sianti naudojimą ir likusiems 
vyrams gaudyti. Bet Latvijos 
pareigūnai netiki šiam sovietų 
kariškiu p?.--ūkimui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas pasakė trečiadienį, jog 
jis ir prez. Bushas savo pasi
t a r i m o me tu s u t a r ė , kad 
Pabaltijo klausimu jie abu turi 
tą pačią pol i t iką i r y ra 
nusiminę, kad Sovietų prez. 
Gorbačiovas tuo klausimu turi 
kitą politiką. 

— Vokieti jos Prekybos rūmų 
atstovas iš Vestfalijos Robert 
Diek Rygoje pa re i škė , jog 
apsvarstė ekonominio bendra
darbiavimo galimybes tarp Lat
vijos ir Vokietijos ir netrukus 
tai pradės konkrečiai vykdyti. 
- Rusijos Respublika pripažino 
Lietuvos nepr ik lausomybę , 
pasirašydama sutartį liepos 29 
dieną Maskvoje. Special iai 
minima 1990 metų kovo 11-oji, 
kur buvo paskelbta Lietuvos 
deklaracija. Vytautas Lands
bergis mano. kad Rusijos pa
vyzdžiu turėtų pasekti ir kitos 
valstybės. 
- J A V S e n a t a s p r iėmė 
užsienio pagalbos įs ta tymą 
liepos 26 d. su prierašu, jog 
draudžiama pagalba Sovietų 
Sąjungai, jei nebus lygiai ji 
p a s k i r s t o m a Paba l t i j u i ir 
kitoms respublikoms. Panašų 
į s ta tymą anksč i au pr iėmė 
Atstovų rūmai. Abiejų rūmų 
projektai d raudž ia t e ik t i 
paramą Sovietams, jei negrą
žins užgrobtus pastatus Pabalti
jui. Galutinis įstatymas bus pri
imtas rugsėjo mėnesį. 

— V o k i e t i j o s Užsienio 
re ika lų min i s t e r i s Hans-
Die t r ich Genscher Bonoje 
ragino Europos Bendruomenės 
kraš tus pradėti prekybą su 
buvus ia i s komun i s t i n i a i s 
kraštais Rytų Europoje — Len
kija. Čekoslovakija ir Vengrija. 

— Illinois valstijos mokesčių 
departamentas praneša, jog yra 
nesumokėta 1.1 bil. dolerių par
davimo ir pajamų mokesčių šiai 
valstijai. Iš tos sumos maždaug 
868 milijonai bus negalima 
i š r e i k a l a u t i . Dauge l i s tų 
mokesčių sumų negalima patik
rinti, nes nerandama dokumen
tų. 

— Izrael io min. pirm. Y. 
Samiras patvirtino sekmadienį, 
k a d Izrae l i s s u t i n k a su 
palestiniečių atstovais Jordano 
delegacijos sąstate Vidurio Rytų 
Taikos pasitarimuose, tačiau 
pasilieka veto teisę prieš jam 
nepatinkamus palestiniečius, 
kad jų nebūtų Jordano delega
cijoje. 

— Senato Etikos komitetas 
baigė tirti sen. Alfonse D'Amato 
bylą, kad jis kartais prasilenk
davęs su etikos taisyklėmis. 
Buvo r a s t a t i k vienas 
ne l e i s t i nas a tve j i s , kai 
senatorius leido savo broliui 
pasinaudoti savo įstaiga, kai jis 
norėjo gauti valdžios kontraktą. 
Iš to nedaroma jokių išvadų, o 
visi kiti kaltinimai prieš senato
r ių ne tu r i jokio įrodymo, 
pareiškė minėtas komitetas. 

— Šiaurės ir Pietų Korėjų 
studentai apsikabinę dainavo 
susijungimo dainą, kai jie pirmą 
kartą po 46 metų galėjo susi
jungti ir bendrauti, tačiau jų 
džiaugsmą aptemdė Šiaurės 
Korėjos nu t a r imas , kad jų 
studentai negalės dalyvauti 
jungtinėje 1992 m. olimpinių 
žaidynių komandoje. 

Lietuvos Respublikos 
vyriausybinės komisijos 

pranešimas 
Vilnius. Rugpjūčio 13 d. — 

Lietuvos Respublikos vyriausy
binė komisija 1991 m. liepos 31 
d. incidentui, kurio metu žuvo 
ir buvo sužalo t i Lietuvos 
muit inės bei policijos dar
buotojai, budėję Medininkų pa
sienio apsaugos poste, bei 
sprogimo, įvykusio Vilniuje, L. 
Sapiegos g. 1, greta tarybinės 
armijos karinės dalies Nr. 3404 
štabo, apl inkybėms iš t i r t i , 
susipažino su TSRS VRM (Vi
daus reikalų ministerijos), VSK 
(Valstybinio saugumo komiteto) 
ir Gynybos ministerijos 1991 
rugpjūčio 7 d. pareiškimu, ku
riame teigiama, kad nė viena 
šių žinybų vadovybė neprisidėjo 
prie Medininkų pasienio ap
saugos poste įvykusių žudynių. 
Vyriausybinė komisija pažymi. 
kad tikėti šiuo pareiškimu nėra 
pagrindo, nes: 

1. Šios TSRS žinybos ir TSRS 
prokuratūra nuslėpė 1991 m. 
sausio mėn. žudynių Vilniuje 
kaltininkus, toliau skleidžia 
dezinformaciją ir, nepaisydamos 
pasirašyto susitarimo, neprade
da bendro tyrimo su Lietuvos 
Respublikos prokuratūra. 

2. TSRS prokuratūros ir VRM 
atstovai neteikia realios pa
galbos Lietuvos Respublikos tei
sėsaugos institucijoms, tirian
čioms žudynes Medininkuose, 
nevykdo daugelio pavedimų, 
vilkina ir žlugdo tyrimą. 

3. TSRS vadovybė iki šiol 
nedavė nurodymo grąžinti 1991 
m. sausio mėn. užgrobtų Lietu
vos Respublikos valstybinių pa
statų. 

4. TSRS VRM. nepaisydama 
oficialių bei žodinių susitarimų 
su Lietuvos Respublikos VRM ir 
Vyriausybe, 1991 m. birželio 21 
d. išleido įsakymą Nr. 199, 
kuriuo remiantis bandoma kur
t i a l ternatyvias s t ruk tū ra s 
transporto policijai Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse. 

5. TSRS VRM neišformuoja 
tiesiogiai jau pavaldžių Rygos ir 
Vilniaus OMONo būrių, vyk
dančių atvirą terorą Baltijos 
valstybėse, juos remia. 

6. TSRS VRM š.m. pradžioje 
nutraukė ginklų tiekimą Lietu
vos Respublikos VRM. konfis
kavo Lietuvos Respublikos 
VRM turimas ginklų atsargas ir 
iki šiol jų nesugrąžino. 

7. Tarybinės armijos savivalė 
tęsiasi — šių metų liepos 
23-osios naktį Vilniaus rajone 
tarybiniai kariškiai pagrobė 
Lietuvos Respublikos VRM 
priešgaisrinės apsaugos depar
tamento autotechniką ir nesi
rengia jos grąžinti. 

Todėl vyriausybinė komisija 
priversta konstatuoti, kad TSRS 
vadovybė nėra suinteresuota ob
jektyviai ištirti nei kruvinų 
žudynių sausio mėnesį Vilniu
je , nei liepos 31 d. Medininkų 
pasienio apsaugos poste Pasiti
kėjimą TSRS vadovybe mažina 
ir tai, kad šiomis dienomis į 
Lietuva lėktuvais paslapčia yra 
atsiųsti papildomi desantininkų 
daliniai. 

Z. Vaišvila 
Vyriausybinės komisijos 

pirmininkas 

Armėnijos — Lietuvos 
sutarties pasirašymas 

— TWA lėktuvų kompanija 
paskelbė bankrotą, nes turi 
daugiau vieno bilijono dolerių 
nuostolių. 

Vilnius. 1991 rugpjūčio 13. 
(LIC) — Kaip vakar pranešta, 
rugpjūčio 14 d. Armėnijos 
oficiali delegacija atvyksta į 
Vilnių deryboms su Lietuva. 
Lietuvos AT infobiuras šiandien 
atsiuntė informaciją apie dele
gacijų sudėtį bei programą. 

Lietuvos delegaciją sudaro 
Vy tau ta s Landsbergis , AT 
pirmininkas; Zigmas Vaišvila. 
Vyriausybės vicepremjeras; 
Algirdas Saudargas, Užsienio 
reikalų ministras; Albertas 
Šimėnas, Ekonomikos minis
tras; Liudvikas Sabutis. AT 
sekretorius; Virgilijus Čepaitis. 
AT piliečių teisių ir tautybių 
reikalų komisijos pirmininkas; 
Eugenijus Petrovas, AT prezi
diumo narys; Egidijus Bičkaus
kas, Lietuvos Respublikos ats
tovas Maskvoje; Gediminas 
Šerkšnys, AT valstybės atkū
rimo komisijos pirmininkas; Ro
mas Gudaitis, AT prezidiumo 
narys ; Ri ta Dapkutė , AT 
infobiuro direktorė; Aurelijus 
Katkevičius, AT pirmininko 
patarėjas. 

Armėnijos delegacijai vado
vauja AT pirmininkas Levon 
Ter-Petrosian.. Kiti nariai: 
Gevorg Vardanian, Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduo
tojas; Ara Saakian, AT sekre
torius; David Vardanian. Už
sienio ryšių komisijos pirmi
ninkas; Rafael Papajan. AT 
žmogaus teisių komisijos pir-

— Žemės ūkio Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos ministeriai pasi
rašė su Danijos ministeriu 
bendrada rb iav imo su ta r t į 

mininkas; Savarš Kočarian. AT 
užsienio ryšių komisijos pir
mininko pavaduotojas; Alek-
san Akopian. Pabėgėlių klausi
mų komiteto pirmininkas; Aik 
Sarkisian. Valstybinio ekono
mikos komiteto pirmininko pir
masis pavaduotojas. Ašot Egia-
zar ian . Užsienio r e ika lų 
ministras; Žirair Liparitian, AT 
informacijos ir analizės skyriaus 
vedėjas; Šaen Karamanukian. 
AT pirmininko patarėjas; Ašot 
Antiman. AT spaudos centro 
vadovas. 

Armėnijos delegacija sutikta 
Vilniaus aerouoste. AT pirmi
ninkai Landsbergis ir Ter-Pet
rosian susitiko 12 vai. pokal
biui. Delegacijų susitikimas ir 
derybos prasidėjo 13 vai. Sutar
ties pasirašymas Aukščiausio
joje Taryboje numatytas 15 vai. 
Po to bus spaudos konferencija 
bei Ter-Petrosiano susitikims su 
Armėnų bendruomenės Lietu
voje atstovais. Armėnijos dele
gacija išvyksta iš Vilniaus 
aerouosto 20 vai. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 15 d.: Marijos į 
dangų ėmimo šventė — Žo
linė. Napoleonas . S ig i t a . 
Visvilas. Vydenė. 

Rugpjūčio 16 d.: Rokas. 
Alvitą. Butvydas. Jokimas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:57. leidžiasi 7:52. 
Temperatūra dieną 88 L, 

naktį 67 1. 

http://Wadow.ce
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VEIKLA 

Sekmadienį, vasario 24 dieną, 
17 152-ros Lietuvos Vyčių 
kuopos narių dalyvavo Vidurio 
Atlanto apygardos suvažiavime 
Maspeth, N Y. Cia 110-toji 
kuopa visus priėmė šiltai ir 
t va rk inga i , p a v a i š i n d a m i 
skaniu maistu ir punktual ia i 
surengdami darbo posėdžius. 
Didelė padėka ne tik šiai kuopai 
bet ir prelatui Bulovai, Persi-
mainymo parapijos klebonui. 

Šiame apygardos posėdvie 
penkiems mūsų nariams — Bea 
ir Fred Lucką, Agnietei Marma, 
Jonui Sakai ir Feliksui Zorskui 
buvo suteiktas Trečias Lietuvos 
Vyčių laipsnis. Sveikiname! 

Kovo 10 dieną Šv. Kazimiero 
parapijoje surengėme met in ius 
pusryčius ir Komuniją. Mišias 
išklausėme Ostrabrama bažny
čioje Cutchogue mieste. J a s 
aukojo mūsų 152-ros kuopos 
dvasios vadas kun. Scrill ir tos 

Det ro i t o l i e tuv įų sporto k l u b o „ K o v a s " p i m i . A l g i r d a s R u g i e n i u s ir spaudos 
b e n d r a d a r b ė I . iūd^ Rugier i ienė a t v y k ę i IV P L S ž a i d y n e s Lie tuvoje . 

Nuot t A . J u o z a p a i č i o 
Stygienė, gyvenanti London, 
Ontario, bei daug kitų giminių 
ir pažįstamų. 

Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda M. Zapa-
rackienė. 

SPORTININKAI GRĮŽO IŠ 
ŽAIDYNIŲ LIETUVOJE 

Detroi to sporto klubo 
,.Kovas" sportininkai ir turis 
tai . dalyvavę IV PLS Žaidynėse 
Lietuvoje, grįžo rugpjūčio 14 d., 
o kiti pasiliko dar vieną savaitę 
svečiuotis Lietuvoje. Iš grįžusių 
pa t i r t a , kad t ik Detroito 
„Kovas" atvyko gerai pasi
ruošęs ir susiorganizavęs repre
zentuoti savo telkiniui krep
šinio, lauko teniso, šaudymo, bi
liardo, ledo ritulio ir kėgliavimo 
varžybose. Jų išeiginė uniforma 
skyrėsi nuo australiečių, kana 
diečių ir kitų JAV sportininkų 
Žaidynių atidarymo bei uždą 
rymo iškilmėse. Grįžusieji pilni 
įspūdžių apie susitikimą su 
giminėmis, Lietuvos vaizdus, 
patyrė Lietuvos gyventoju 
sunkumus ir viltis, turėjo pro 
gos pabendrauti su Lietuvos 
sportininkais. Savo įspūdžiais 
dalinosi parapijos ir kituose sa
vaitgalio susibūrimuose. 

Mykolas Abarius savo įspū
džius perdavė p -̂r „Amerikos 
Lietuvių balso" radijo klubo 
laidą, o Viktoras Memenąs — 
per „Lietuviškų melodijų" radi
jo valandėlės rugpjūčio 12 d. 
laidą. 

Det ro i to vyrų krepš in io 
komanda buvo vienintelė iš 
užsienio atvykusių komandų, 
patekusi į medalių rnto finalą, 
čia laimėta 8-ta vieta. Finaluo
se detroitiečiams teko žaisti be 
savo p a g r i n d i n i ų Antano 
Rackos ir Algio Rugieniaus. 
kurie susižeidė nebegalėjo žais 
t i f inale . „Kovo" Paul ius 
Gražulis buvo įvertintas kaip 
tu rnyro geriausias centras 
Ledo ritulio turnyre pasižymėjo 
k a n d a d i e č i u komanda 
„ J u n g t i s " , kurioje žaidė ir 
detroitiečiai, Justas Pikūnas ir 
Gyt is Udrys . Ledo r i tu l io 
užsieniečių komand?* turnyrą 
baigė 4-toje vietoje. Šaudymo 
varžybose, 55 m. ir vyresnių 
kategorijoje, antrą vietą laimėjo 
Jonas Sostakas Vyrų šaudymo 
kategorijoje ketvi r tą vietą 
pasiekė Vitalis Št-puta. Lauko 
teniso vyrų dvejete antrą vieta 
laimėjo Stepas S<-!is (Det 
„Kovas") ir Jonas ( i kotas. 

Moterų dvejete detroitietė 
Britt Šeputienė ir vilnietė Auš
ra Kaunolaitė laimėjo antrą 
vietą. Moterų biliarde ketvirtą 
vietą laimėjo Audronė Tamulio-
nytė MacDonald. Detroitiečiai 
organizuotai dalyvavo Medi
ninkuose nužudytų muitininkų 
laidotuvėse rugpjūčio 3 dieną 
Vilniuje. Laidotuvių nuotrauką 
atspausdino ir Detroito dien
raštis rugpjūčio 4 d., laidoje 
„Washington Post" laidoje buvo 
galima atpažinti prie JAV vėlia
vos stovinčią „Draugo" ir „Lie
tuviškų melodijų" radijo 
valandėlės korespondente Liudą 
Rugienienę. Detroito lietuviai 
džiaugiasi savo sporto „Klubo" 
ir jų narių pasiektais rezultatais 
ir puikiu atstovavimu Detroito 
lietuvių telkiniui. 

SPECIALI DELEGACIJA 
Michigano universiteto Medi

cinos fakulteto dr. Wiliiam Wa-
ring vadovaujama 11 asmenų 
delegacija, kurių tarpe yra ir 
invalidų. 15-kai dienų išvyko i 
Lietuva, rugpj. 11d. Delegacijos 
tikslas yra supažindinti Lietu
vos visuomenę kaip JAV invali
dai yra integruoti į bendrą JAV 
gyvenimo eigą. Kartu su dele
gacija išvyko Jūratė Pečiūrienė. 
Regina Garliauskaitė-Goebel. 
seselė Aušra Garliauskaitė ir 
dr. Kristina Nakienė. Jūratė 
Pečiūrienė taip pat atstovauja 
Detroito Lietuvos Dukterų 
draugijai. Apie šią kelionę Jū
ratė Pečiūrienė papasakojo 
„Lietuviškųjų melodijų" radijo 
valandėlės rugpjūčio 6 d. laidoje 

A.A. Z. STYGA 

Zenonas Styga. 82 m. am
žiaus, rugpjūčio 10 d., po 

LIETUVOS VYČIU 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių metinis su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
daugiau negu 300 delegatų, 
rugpjūčio 1-4 d., vyko St. Peters-
burg, Floridoje. Nauja CV buvo 
išrinkta iš Daytone gyvenančių 
vyčių. Ateinantis visuotinis 
suvažiavimas numatomas atei
nančių metų liepos mėnesį, 
Allentovvn, Pa„ Vyčių Garbės 
narys Robert Boris suvažiavimo 
buvo įgaliotas lydėti sekantį 
medicinos konteinerį į Lietuvą. 
Trečiasis konteineris vaistų jau 
k raunamas World Medica* 
Relief organizacijos. 

Im 

ANTANINA Z O K I E N Ė 
ŠVENTĖ 100-JI 
GIMTADIENĮ 

Antanina Zokienė šeimos ir 
artimųjų ratelyje rugpjūčio 1 d. 
savo namuose šventė 100-jį gim
tadienį. Jubiliatės kambaryje 
ant komodos buvo pastatytos 
sveikinimo kortelės ir gėlės. 
Pietų metu sugiedota „Laimin
go gimtadienio" . J u b i l i a t ė 
užpūtė ant gimtadienio torto de
gančias žvakutes ir pakvietė at
vykti į jos gimtadieni ateinan
čiais metais. Jubiliatė džiau
giasi savo gerais vaikais — 
sūnum Bronium ir marč ia 
Luella ir kaip gerai jie ją užlai
ko! Jie ja labai myli, globoja ir 
rūpinasi. 

ST. BUTKAUS ŠAULIU 
KUOPOS IŠVYKA 

St. Butkaus šaulių kuopa rug
pjūčio 18 d. ruošia išvyką į „Švy
t u r i o " j . š . šaul ių kuopos 
stovyklą „Pilėnai". 

Sesės šaulės vaišins skaniais 
gedulingų šv. Mišių Šv. Antano lietuviškais valgiais, broliai 
parapijos bažnyčioje, buvo palai- šauliai gaivinančiais gėrimais, 
dotas Holy Sepulchre kapinėse. Turtingame dovanų paskirs-
Buvo gimęs Veliuonoje. Buvęs tyme visi galės išbandyti savo 
Veliuonos kooperatj vo skyriaus laimę. Tai bus gera proga susi 
vedėjas. Priklausė Šaulių or tikti su draugais, pasivaišinti ir 
ganizacijai. Iki 1968 m. gyveno praleisti besibaigiančios vasaros 
VVindsore. Persikėlęs į Fast Det dieną „Pilėnuose". Naudokimės 
roitą gyveno iki savo mirties 
dienos, rugpjūčio 7 d. Giliam 
nuliūdime liko žmona An 
tanina. dukra Meilutė Senish, 

proga, nes vasara jau baigiasi. 
Kuopos valdyba kviečia visus 

atvykti į „Pilėnus" ir praleisti 
dieną su šauliais. Stovyklos var-

vaikaičiai Christopher, Terry ir tai bus atidaryti nuo pat ryto. 
Mkhael Brolienė Antanina 

parapijos klebonas ir klebonas 
emeri tus. SveiKindamas atvy
kusius lietuviu? klebonas kun. 
R i č a r d a s Kco insk i i škėlė 
is torinį faktą jog Lietuvos 
p a k r i k š t y m a ^ įvyko kai 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Jogaila vedė Lt n sijos karalaitę 
Jadvygą. Mišią metu devyni 
Vyčiai įsigijo Antrąjį Lietuvos 
Vyčių la ipsn; Tai Alberta 
Clark, Jonas Greičius, Marija ir 
A n t a n a s Majeuskai, Marija 
Petrowski, Neiiie Šarkus, Ona 
ir Jonas Šidlauskai bei Blanche 
Zeidat. Pirmas!> laipsnis buvo 
suteiktas Elenai Kenny bei 
Alicijai ir Jurgiui Kline. 

Po Sv. Mišių arti 100 narių ir 
svečių dalyvavo pie tuose 
Svečias kun. Edgar Debany,SJ, 
kalbėjo apie mūsų gyvenimų 
panašumus į Lietuvos istoriją. 
Taip, kaip Lietuva pažino gar
bingas praeities dienas po kurių 
kentėjo sunkumus bei liūdesį, 
panašiai mes pavieniai asmenys 
ta i kenčiame, tai džiaugiamės 
likimu. 

Kovo 8 dieną į Didžią kelionę 
i švyko na rys Edvardas 
Laukai t is . Užuojauta našlei 
Bertai ir šeimai. Lai Dievas 
priima jį amžinam poilsiui. 

K v i e č i a m e visus Vyčius 
pasimelsti už ilgai ir sunkiai 
negaluojantį Antaną Zambuto. 

Tomas Ta rmey , 

N A U J O S I O S ANGLIJOS 
LIETUVOS VYČIU 

A P Y G A R D O J E 

Bostono kardinolas Bernard 
Law sukvietė lietuvius birželio 
16 dieną dalyvauti pamaldose 
Švento Kryžiaus katedroje. 
Mišios buvo skirtos paminėti 
1941 metų tragiškąsias Birželio 
d ienas , kai l ie tuvia i buvo 
masiniai vežami į Sibirą, taip 
pat ir šių metų sausio mėnesio 
kruvinojo sekmadienio įvykius. 

Petras Shapras ir jo žmona 
labai emocingai pasakojo apie 
sugrįžimą į Lietuvą po 46 metų. 
Per ašaras jie pasakojo apie 
siaubingą taikingų, negink
luotų lietuvių nužudymą tą 
sausio mėnesio 13 dieną. 

Gegužės 19 dieną Naujosios 
Anglijos Lietuvos Vyčių apygar
da surengė Maldos valandą 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje. Po jų Maironio parke 
vyko pietūs. 

Kennebunkporte vykusiose 
savaitgalio rekolekcijose visos 
vietos buvo užpildytos. Kun. 
Jurgelaitis buvo jų vadovas. 

1991 metų visuotinio seimo 
Floridoje delegatais išrinkti 
Rita Pinkus ir Viktoras Ma 
thieu, o jų pavaduotojais — 
Birutė Stoskas ir Alicija Per-
penza. Sve ik iname Tretyjį 
Lietuvos Vyčių laipsnį įsigi 
jusius — 7-tos kuopos narę Ele
onorą Arnauskas, 141-tos kuo
pos narį Lee Marcinką ir 26-tos 
kuopos narį Artūrą Racicot. 

Worcesterio miesto 116-tos 
kuopos lietuviškųjų reikalų 
komiteto pirmininkas Andrius 
Aks t in sus i t i ko su JAV 
senatoiumi Gary Hart , kuris 
įsitikinęs, kad Lietuva atgaus 
savo nepriklausomybę ateinan
čių kelių metų bėgyje, nežiūrint 
visų sunkumų. A. Akstin gegu
žės mėnesį buvo susitikęs ir su 
Lietuvos respublikos preziden 
tu V. Landsbergiu. 

B. Soskas išsiuntė laiškus Lie
tuvių Bendruomenei, Vlikui bei 
Altai, raginančius tas organiza
cijas prisidėti prie medicininių 
priemonių siuntimo Lietuvon. 
Viliamės teigiamo atsakymo. 

Kadangi šiais metais nebuvo 
kandidatų Vyčių stipendijai 
gauti, stipendijų fondas padidės. 
Ateinančiais metais gal atsiras 

A. Gr . t inkamų kandidatų. 

Irena Tamulevich pranešė 
apie kėgl iavimo turnyrą , 
kuriame dalyvavo 50 varžovų. 
Kitas turnyras įvyks jau Šį 
rudenį. 

Bridgeport, CT, mieste vei 
kiant i Vyčių kuopa įsteigė 
naują jaunųjų kuopelę, suside
dančią iš šešių narių, kurių 
amžius yra tarp 8 ir 17 metų. 
Jauniesiems vadovauja kuopos 
pirmininkas Clem Miller. 

Waterbury, CT, 7-tos kuopos 
narė Alma Torre organizuoja 
autobusu kelionę į Floridoje 
vykstantį visuotinį suvažia
vimą. Kelionė kainuosianti 268 
dol. Bus parūpinta nakvynė 
vienai nakčiai į abi puses. 

Apygardos rudeninis suva
žiavimas rengiamas Lavvrence. 
MA, rugsėjo 22 dieną. 
Suvažiavimą globos vietinė 
78-ta kuopa Šv. Pranciškaus 
parapijoje, 94 Bradford Street. 
Kviečiame visus atsilankyti. 

Spalio 20 dieną Maironio 
parke vyks Naujosios Anglijos 
Lietuvos Vyčių apygardos fes
tivalis. Kiekviena apygardoje 
veikianti kuopa platina lai
mėjimų bilietus, kurių pelnas 
skiriamas stipendijų fondui. 
Kuopos raginamos ir kitokiais 
būdais kaupti šiam projektui 
pinigų. Festivalyje maistu 
pasirūpins Bridgeport, CT. 
141-moji ir Waterbury, CT. 
7-toji kuopos. 

Aldona Mareavage 

DOSNŪS 
PENNSYLVANIJOS 

VYČIAI 

Šių metų vasario mėnesio 
susirinkime Lietuvos Vyčių 
144-ta kuopa, veikianti An 
th rac i t e , PA. nubalsavo 
paaukoti 1,000 dol. Lietuvai 

felbėti medicinos reikmenimis, 
i kuopa paaukojo jau 4,000 dol. 

šiam vertingam humanitari 
niam projektui. 

Lietuviškų reikalų komiteto 
pirmininkas Juozas Martunas 
prašė narius skambinti senato
riams Heinze ir Specter bei 
kongresmanui Yatron, prašant 
remti Dole-Bird rezoliuciją, kuri 
stabdo pašalpą sovietams už 
Lietuvos gyventojų žmogaus 
teisių pažeidimus. 

Maizeville, PA, Šiluvos 
Motinos parapijoje Ona Elena 
McDonald ir Pa t Roberts 
surengė „Maldą Lietuvai ir 
visam pasauliui" minėjimą. Po 
šv. Mišių, parapijos salėje įvyko 
programa. Čia , sugiedoję 
tautines giesmes, išklausėme 
atstovo Lucyk ir senatoriaus 
Rhoades proklamacijas, liečian
čias Lietuvos laisvę, kurias 
juodu pasiūlė Atstovų rūmuose 
bei Senate. Tuo būdu Vasario 16 
diena oficialiai pripažinta kaip 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena. Bernardas Žilaitis buvo 
pagerbtas už nenuilstamą darbą 
Lietuvos naudai. 

St. Clair miesto Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun Ronal 
das Jankaitis publiką pralinks
mino linksma, tačiau ir gan 
rimta, kalba apie etnines šaknis 
bei Lietuvos likimą. Svečiu 
tarpe buvo Mt. Carmel parapi 
jos kunigas Bovvler ir Mahanoy 
City kunigas Wassel. Rengimo 
komiteto nariai buvo Tomas 
McDonald, Bernardas Žilaitis. 
Ona ir Albertas Yochachonis. 
Estera Bartashus, Juozapina 
Manikas . Ona Radzavage. 
Eleonora Yancofski, Ona Su 
pernavage. Beatričė Wasley. 
Juozas ir Paulina Martunai, 
Betty Tumas ir Bill. Elena bei 
Marija Labadžiai. 

Ona Wargo su broliu Albertu 
Klizu, pakviesti kongresmano 
Don Ritter dalyvauti Senato 
Helsinkio komisijos apklausi
nėjimuose, nuvyko išklausyti 
Lietuvos ir Latvijos vicepre 
zidentų liudijimų. 

Užuojautos Onai Pnnchari 
mirus jos mot ina i ; Onai 
Carlitus. mirus jos seseriai, ir 
Jul i ja i Zakark iene i bei 
dukterims, mirus vyrui ir tėvui 
Albertui Zakarkai A. Zakarka 
buvo Centro valdybos lietuviškų 
reikalų komiteto pirmininkas ir 
1991 metų Visuotinio Lietuvos 
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Ver tė 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Pridauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Re*. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY8E - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
Irečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penkta 

ir šeštd 9 v r-12 v p p 

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

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

PARDUOTA 15,744 NAMAI 

Antrą pusmetį namų parda
vimas Chicagoje pašoko 63CZ. Iš 
viso parduota 15.744 namai 
Kainos svyravo tarp 70,000 ir 
120,000 doL o buvo ir tokių, kad 
siekė pusės milijono dolerių. 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
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Amerikos pusrutuly reikia 

BENDROS RINKOS 
Įpusėjus antruosius 1990 de

šimtmečio metus, ryškėja įspū
dis, kad šis deš imtmet i s 
pasižymės ne tik kylančiu 
supratimu Rvtų ir Vakarų — ir 
pastangų ieškoti konstruktyvių 
bendravimo formų, bet ir au
gančiu supratimu, kad vis la
biau ateityje Šiaurės Amerikos 
kraštų gerovė bus surišta su 
Pietų Amerikos kontinento 
kraštų gerove. JAV-ėse prade
dama pastebėti, kad pasaulyje 
kylant dviems kitiems apie geo
grafinius centrus susispietu
siems stipriems ekonominiams 
centrams — Europai ir Japoni
jos vadovaujamai Pietryčių Azi
jos grupei — JAV-ės taip pat 
turi rimtai suvokti savo geo
grafinės pozicijos ekonominę 
reikšmę ir sukurti . ir suburti 
apie save Siaurės ir Pietų 
Amerikų ekonominį kartelį, 
panašų į Europos ir Azijos. 

Kai kas ginčytų, kad paly
ginimas netinkamas. Europos 
Ekonominei bendruomenei pri
klausantys kraštai visi yra stip
rūs, gyvastingi, produktyvūs. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
Pietryčių Azijos bendrininkus, 
pvz. Japoniją, Hong Kongą, 
Singapūrą, Taivvaną ir kitus. O 
visi JAV ių ekonominiai partne
riai šiame pusrutulyje tėra tik 
silpni, nestabilūs, neprodukty
vūs pašalpos reikalaujantys 
kraštai. Bet svarbu atsiminti, 
kad po karo tokie ekonominiai 
driskiai buvo ne tik Vokietijos 
ir Japonijos kaimynai, bet la
biausiai jos pačios. Skirtumas 
tarp Amerikų ir anų dviejų gru
pių tik tas, kad JAV-ėms pa
dėjus atsistatyti tiems kraš
tams, jie pradėjo savo geogra
finiuose rajonuose ekonomiškai 
bendrauti, padėti vieni kitiems 
palankiomis prekybos sutar
timis, nes pasimokė, kad eko
nominė gerovė priklauso nuo 
ekonominiai pajėgių kaimy
nų, Tad ekonominėje srityje 
pergalė la imima ne savo 
kaimyno sunaikinimu, paver
gimu, o padedant jam pasidaryti 
savarankiškam, pajėgiam eko
nominio bendravimo partneriui. 
Reiškia, tie kraštai, patys ga
vę pagalbą ant kojų atsistoti, 
paskui padėjo ir savo kaimynams 
sustiprėti, nebijodami pavojaus 
nukentėti nuo stipriu kaimynų. 

Ta kryptimi samprotaujant, 
kyla klausimas, kodėl JAV-ės, 
sugebėjusios padėti ekonomiš
kai ant kojų atsistoti savo buvu
siems priešams, nesugebėjo to 
padary t i sau geografiškai 
artimesnėms šio pusrutulio pie
tinėms valstybėms? Ar dėl to, 
kad laikėsi senoviškos baimės 
turėti stipru kaimyną, tad daug 
drąsiau paremti nugalėtą, toli 
esantį kraštą9 O gal dėl to, kad 
Amerika nejautė jokio didelio 
reika'o ,.kištis" į Pietų Ameri 
kos kraštus, juo labiau, kad po 
teritorinio Meksikos-Amerikos 
karo, JAV-ės nebuvo draugiškai 
užsirekomendavusios tuose kraš
tuose. O ir Ameriku pusrutulio 
geografija neverčia JAV-ių ar
timiau santykiauti su pusru
tulio kraštais, nes rubežiuojasi 
tik su Meksika, o visame pie
tiniame Ameriku pusrutulyje 
kalnynai ir džiunglės trukdė iš
vystyti tampru susisiekimo 
tinklą 

Šiandien tačiau geografija ne-
bestato tokiu rimtų kliūčių, nes 
ji peržengiama satelitinėmis 
rašto, žodžio ir vaizdo komuni
kacijos sistemomis, o taip pat ir 
tankia bei greita aviacijos sis
tema. Be to. augant JAV-ių 
prekybo« deficitui, kyla ir eko 
nommis spaudimas stengtis 
išugdyti savo gaminiams nau
jas, pajėgias pirkti rinkas, nes 
senąsias baigia perimti joms 
geografiškai artimesnei kon 
kūrentai Bet neatrodo, kad 
JAV vyriausybė tą labai aiškiai 
supranta. 

KOKIA TURĖTŲ BŪTI LIETUVOS MOKYKLA 
RASA RAZGAITIENĖ 

1980 dešimtmety, JAV-ės 
Centrinės Amerikos kraš tams 
skyrė daugiau pašalpos negu 
bet kuriam ki tam k ra š tu i , 
išskyrus Izraelį ir Egiptą. Bet 
tie pinigai ėjo ne ekonominiam 
vystymuisi, o „Šaltojo karo" 
kurstomiems politiniams kon
fliktams vesti. Tad ir tų kraštų 
bendras ekonominis našumas 
per tą l a iko ta rp į ne t i k 
nepakilo, o net nusmuko. 1970 
m. dešimtmety šeši Centr inės 
Amerikos kraštai gamino 4 .1% 
visos Pietų Amerikos gaminių, 
o 1980 dšmtm, pabaigoj jų gamy
ba nusmuko iki 3.5%. Tų kraštų 
gyventojų pajamų v idu rk i s 
nukrito 17.5 procentais 1980 
dešimtmety. 

1990 dešimtmečio pradžia 
tačiau žada būti jų atsistatymo 
dešimtmečiu. Vienas Pasaulio 
Banko pareigūnas, sekant i s 
Centrinės Amerikos kraš tus , 
mano. kad įjuos grįžta politinis 
stabilumas, kuris padaro juos 
patraukliais užsienio investa
vimui, ir auga demokratija tuo 
pačiu, kai savo valstybiniuose 
biudžetuose jie mažina kar ines 
iš la idas ir d id ina p a r a m ą 
socialiniams patarnavimams, 
kaip ligoninėms ir mokykloms. 
Prie jų stabilumo prisideda ir 
Sovietų Sąjungos, t .y . ko
munizmo žlugimas, nes iki šiol 
Sovietų Sąjunga treniravo ir 
rėmė juose siaučiančias teroris
tų grupes. 

Pagaliau prie jų ekonominio 
prisikėlimo prisideda ir besikei-
čiąs prekybinis klimatas visame 
Amer ikų p u s r u t u l y j e . V i s 
daugiau panaikinami preky
biniai tarifai taip, kad ypač 
palengvinama prekyba t a rp 
Centrinės Amerikos kraš tų . 
Peraugusios valstybinės biu
rokratijos yra mažinamos, vals
tybinės pramonės yra perlei
džiamos į civilių rankas, inflia
cija yra sėkmingai mažinama ir 
pinigų vertė mažinama, kad 
galėtų konkuruot i va l iu tos 
rinkose. 

Bet vienas JAV ekonomistas, 
kuris seka Centrinės Amerikos 
ekonomiją, sako, kad šiems 
kraštams neužteks tik palankių 
prekybinių sutarčių su viena 
kita, nes jos visos yra pana
šiame ekonominiame lygyje. 
Joms būtina prekiauti ir su eko
nominiai pajėgesniais kraštais . 
Iki šiol jos ta i darė su Europos 
kraštais. Bet Europai kur ian t 
savo ekonominę bendruomenę, 
jos naudai apdedant importus iš 
kitų kraštų dideliais tarifais, 
Centrinės Amerikos kraš ta i 
pasidarys p r ik l ausomi n u o 
prekybos su turtingais kraštais 
savame pusrutulyje. 

O ką daro JAV-ės šiuo atveju? 
Veikia priešingai. Kai JAV-ių 
augintojai pradėjo verkšlenti , 
kad jie nepajėgia konkuruoti su 
Centrinės Amerikos kraš tų pi
giais importais, JAV-ės jų 
importus apdėjo mokesčiais. O 
kadangi JAV-ės bendrai sten
giasi mažinti savo federalinį 
deficitą, 1990 dešimtmety pra
dėjo mažinti ir teikiamą pašalpą 
tiems kraštams. 

Bet Centrinę Ameriką pažįs
tantys ekonomistai sako, kad 
tokia politika yra trumparegiš
ka. Anot jų, kadangi tie kraštai 
buvo aukos juose vykdomo „šal
tojo karo" tarp JAV-ių ir So
vietų Sąjungos. Amerikai re
miant Sovietams priešingas 
grupes tuose k r a š t u o s e , 
Amerika dabar turi nemažesnę 
moralinę atsakomybę padėti 
ekonomiškai pastatyti ant kojų 
šiuos kraštus, kaip tai padarė 
Europai ir Japonijai po II 
pasaulinio karo. Pagaliau tai 
būsią ir pačios Amerikos nau
dai, kaip tai patiria Europa, 
turinti stiprius ekonominius 
bendrininkus savame žemyne, 
ir panašioje situacijoje esantys 
Pietrytinės Azijos kraštai . 

a.g. 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
neseniai lankėsi Lietuvoje, ir 
šios mintys buvo jo išdėstytos 
Ethnic Community Services su
ruoštame vakare Chicagoje. 

Pabrėždamas, kad jo kalba 
čikagiečiams nėra mokslinė 
studija, kun. Saulaitis pradėjo, 
mesdamas žvilgsnį į bendrąją 
mokslo sampratą. Anot jo, mūsų 
didieji filosofai te igia , kad 
mokyklos uždavinys yra ugdyti 
pilnutinį žmogų ir jo žmogiš
kumą. Mokykla talkina šeimai 
j a u n i m o auklė j ime , lavina 
žmones. 

Lietuvos spaudoje dažniausiai 
pasitaikantis žodis svarstybose 
apie mokslą ir diskusijose apie 
j a u n i m o organ izac i j as yra 
„dvasingumas". Pabrėžiama, 
kad reikia „tautos dvasinę 
gyvybę ugdyti". Kun. Saulaitis 
pastebi, kad Lietuvoje žodis 
„dvasingumas" yra naudojamas 
kitaip negu čia. Mes supran
tame šį žodį religine prasme. 
Lietuvoje jis yra daug plačiau 
suvokiamas. 

Dvasingumas interpretuoja
mas kaip paveikimas savo 
aplinkos, kas truputį artėja prie 
marksistinio paaiškinimo, arba 
yra iš jo kilęs. Taip pat šis žodis 
susijamas su pažinimu viso 
kultūrinio pasaulio vertybių bei 
pažinimu taut inių vertybių, 
kurios įauga į žmogaus būdą ir 
ugdo jo charakterį. Lietuvoje pa
brėžiama, kad tautiniai bruožai 
nusako ką nors ap ie patį 
asmenį, jį padaro skirtingą nuo 
kitų tautybių žmonių. Lietuvos 
dvasingumo sąvoka taip pat 
apima kūrybą ir visa tai kas 
buvo dingę, užslopinta. Anot 
kun. Saulaičio, šis dvasingumas 
a p i m a v isa t a i , k a s nėra 
sovietiška. 

AUKLĖJIMO VEIKSNIAI 

Pagrindiniai jaunimo auklė
j imo ve iksn ia i y r a šeima, 
mokykla, Bažnyčia ir organi
zacijos. 

Per ilgus žmonijos istorijos 
metus vaikų auklėjimas ir lavi
nimas yra buvęs šeimos reika
las. Tai apėmė amatų mokymą, 
liaudies medicinos apibūdini
mą, visuomeninius santykius, 
įsipareigojimus ir pan. Mokykla 
yra plyginti tik labai neseniai 
atsiradęs išradimas. 

Nors šiais laikais Jungtinėse 
Amerikos Valstijose tik pusė 
vedybų išlieka visą gyvenimą, 
o kita pusė išyra, šeima vis vien 
pasilieka ir neišnyksta. 

Sovietiniame metode vaikai 
buvo atitraukiami kuo anksčiau 

nuo šeimos, atimami į darželius, 
mokyklas ir lavinami pagal 
sovietinę tvarka, kad kuo dau
giau mažintų šeimos įtaką. Da
bartinė Lietuves valdžia sten
giasi padėti šeimoms, kad joms 
būtų įmanoma vaikus auklėti 
namuose. 

Jaunimo organizacijos, atsi
radusios tik devyniol ikto 
šimtmečio galt ir dvidešimto 
pradžioje Europoje, yra naujas 
reiškinys ir mums ypač reikš
mingas. Per stovyklų ir kursų 
programas galime labai daug 
atlikti jaunime auklėjimo sri
tyje. Nežiūrint kokia būtų 
t ikyba , bažnyčia, sinagoga, 
mečetė yra itin svarbi instituci
ja auklėjimo darbe. Lietuvos 
bažnyčioje šiuo metu vyksta 
didelis supasaulėjimas, sekulia
rizacija iš vakaru Europos. Lie
tuvoje veikia dar ir k i tas 
veiksnys, būtent, papročiai ar
ba tautinės tradicijos. Pasak 
kun. Saulaičio. jos atspindi 
žmonijos visą istoriją. Per jas 
vertybės, moralė ir dora per
duodami ne įstatymuose, ne per 
nurodymus, bet per pasakas, 
dainas, patarles legendas, prie
žodžius. Sis kultūrinis lobis yra 
atrama, į kuria atsirėmęs žmo
gus stovi bendruomenėje. 

DORINIS AUKLĖJIMAS 

Žmogaus pagrindiniai bruožai 
yra ryškūs ir įtvirtinti prieš 
penktus jo amžiaus metus. Es
minės vertybės visam gyveni
mui yra sulydytos prieš dešimt 
metų amžiaus. Po tojau galima 
daryti ką norim, bet tos ver
tybės nesikeis. Užtat nepap
rastas dėmesys turi būti krei 
piamas į šį pirminį vaiko bren
dimo periodą. 

Šiame krašte dorinis auklėji
mas vyksta visuomeninio gyve
nimo ugdymo kursuose, kurie 
vadinasi „civies". Kituose kraš
tuose yra specialūs kursai. Taip 
pat vyksta ir tikybos pamokos. 

Kuo pasižymi doras žmogus 
Lietuvoje? Kun. Sau la i t i s 
teigia, kad ten doro žmogaus 
savybėmis yra laikomos tokios: 
a tpažinimas š v e n t ų vietų 
ir daiktų, pagarba žemei, neiš
naudojimas kitų žmonių, pasiti
kėjimas kitais ir jiems ištie
siama pagalbos ranka. 

MOKYKLA 

Ir Lietuvoje ir išeivijoje lie
tuviai verti" i mokslą. Moko
masi daugiau negu kad reikia 
darbui ar duigiau uždirbti. 
Sovietinės mokyklos palikimas 

dar bus ilgai jaučiamas. Pagrin
dinė auklėjimo priemonė sovie
tinėje sistemoje buvo baimė. 
Mokiniai ir mokytojai buvo pri
versti galvoti tik vienaip ir 
turėti kitų nustatytas pažiūras. 
Net ir dabar kai kur dainuo
jamos senos propagandinės 
dainelės apie Leniną, nes 
mokytojas dar nenusprendęs ar 
pasikeitimai išliks, ar bus 
grįžtama prie seniau įprastos 
tvarkos. Sovietinėj sistemoj 
mokiniai nepadrąsinami ir jų 
gerosios savybės nekeliamos. 
Jie y ra viešai peikiami ir 
žeminami. Kultūringose tautose 
mokoma, kad auklėjant vaikus, 
juos reikia girti viešai, o pabarti 
tik privačiai. 

Sovietinėje sistemoj fizinės 
bausmes dar egzistuoja. Yra 
centralizuotas pamokų planavi
mas, kuris sustatomas ne pagal 
vaikų greitį ar sugebėjimus, bet 
pagal planą. Yra pilna moky
tojų, kurie mokė ir anksčiau, ir 
ne visi j ie y r a sąžiningi. 
Aplamai, žmonių manipuliavi
mas, grubumas, cenzūra, infor
macijos kontrolė sovietinėj sis
temoj yra paveikusi jaunuolius 
negatyvia prasme. 

Amerikoj pagrindinis auklė
jimo būdas nėra tik mokytojo 
žinių perdavimas, o paties 
mokytojo pavyzdys. Lietuvoje, 
mokymo metodas yra vaikui sė
dėti ir klausyti. Patalpų būklė 
yra laba i sunkioj padėty. 
Beskyrinė sistema nežinoma, 
projektų ir uždavinių metodas, 
kuris priimtas visam pasauly, 
dar ten negirdėtas. Kun. Sau
laitis tačiau sako, kad mokytojo 
uždavinys yra sudaryti sąlygas, 
kad vaikas galėtų mokytis, nes 
mokykla yra jam. o ne mokyto
jui. Jo nuomone, labai svarbu, 
kad Lietuvos mokytojai susipa
žintų su Vakarų sistemomis. 

TIKYBA MOKYKLOJ 

Šie metai yra antri, kai 
dėstoma tikyba Lietuvoje. Kun. 
Saulaitis pabrėžė, kad tikybos 
pamokos labai skiriasi nuo bio
logijos, matematikos ar geogra
fijos tipo pamokų. Iš esmės, tiky
bos pamokų metu nėra perduo
damos žinios, kurias reikia at
siminti, bet yra praktiškas, 
veiksmingas gyvenimo būdo 
perdavimas, kurios vyraujantys 
principas yra tarnyba kitiems. 
Tai yra mokymas liudyti tikė
jimą savo gyvenimu. 

Per pirmuosius dvejus metus 
su tikybos pamokomis Lietuvo
je buvo laba i sunku, nes 
auk lė to ja i neturėjo jokių 
priemonių. Vaikam tokiu atve-
iu buvo labai sunku išsėdėti. 

Taigi dėstymo metodo pakei
t i m a s yra labai a k t u a l u s 
reikalas. Tikybos mokymas at
sirado Lietuvoje labai staiga. 
Šiam darbui buvo iškart paskir
ti kunigai, pagal įsakymą iš 
visų vyskupų, išskyrus vieną. 
Tačiau ne visi kunigai yra mo
kytojai ar auklėtojai. Daug 
vienuolių ėjo dėstyti, ką jos jau 
buvo dariusios 50 metų slaptai. 
Kun. Saulaičio nuomone, šios 
seselės yra Lietuvos Bažnyčios 
nugarkaulis. 

Pasauliečiai taip pat ateina į 
tikybos dėstymo areną. Atsiran
da ir nemažai buvusių ateizmo 
mokytojų, kurie dabar nori dės
t y t i t ikybą. Todėl susi
daro labai kebli situacija. Jei 
žiūri į tikybą kaip dėstomą 
dalyką, tada toks dalykas yra 
įmanomas, jei siūlomasi iš įsi
tikinimo, tai yra kas kita, ka
dangi motyvacijos yra neaiš
kios. Bažnyčios vadovybė susi
duria su realia problema. 

Pamokos yra daugiausia lan
komos savanoriškai. Paskirtas 
laikas tikybos pamokom labai 
priklauso nuo mokyklos vedėjo 
nusiteikimo. Pamoka gali būti 
įrašyta prieš arba po pamokų 
arba net tokiu laiku, kai vyks
ta kita pamoka, pavyzdžiui, 
anglų kalbos. Bažnyčia yra su
sitarusi su valdžia, kad bus 
mokamos algos tikybos moky
tojams, bet ne kunigams ar vys
kupams. Seselėms ir pasaulie
čiams primokama apie du rub
lius (keturis centus) už pamoką. 

Lietuvoje paskutiniu metu 
vyko aštrios diskusijos dėl 
religijos pamokų įstatymo. 
Klausimas buvo: ar turi iš viso 
būti privalomos tikybos pa
mokos? Jei tėvai nepageidauja, 
kad vaikai eitų į tikybos 
pamokas, tai ar jiems turėtų 
būti privaloma dorinio auklė
jimo pamoka, kaip kad daroma 
Vokietijoje? Iš kitos pusės buvo 
keliama galimybė, kad dorinis 
auklėjimas būtų privalomas, o 
tų pamokų metų tikinčiųjų 
vaikai eitų į tikybos pamokas. 
Galop, ar iš viso neturėtų būti 
privalomos nei tikybos, nei 
dorinio auklėjimo pamokos, bet 
būtų visai savanoriškos. Tai 
yra, sudaromos sąlygos mokytis, 
bet neprivaloma vaikams eiti 
nei į tą, nei aną pamoką. 

Toliau ryškindamas temą, 
k u n . A. Saulaitis kalbėjo apie 
sąvokas, kuriomis žmonės save 
Lietuvoje apibūdina. Jie sakosi 
esą „deformuoti", jaučia men
kavertiškumo kompleksą. So
vietinės sistemos bruožai, t.y. 
materializmas, smurtas, prie
varta, žmogaus nuvertinimas, 
konformizmas, iniciatyvos 

sumažinimas, žemas pareigin
gumo, atsakomybės ir darbštu
mo jausmas skatina tokios 
rūšies žmogaus savęs apibūdi
nimą. 

Tikybos mokymas turi būti 
suprantamas ne kaip daikto ar 
žinių perdavimas, bet kaip 
atsakomybė už kitus Dievo 
akivaizdoje. Tai yra,ne tik Baž
nyčios lankymas ir pamaldu
mas, bet visas žmogaus gyve
nimo būdas, jo pasaulėžiūra. 
Priverstinė jaunimo ateizacija 
sovietinėje sistemoje daug ką 
sugriovė, bet nieko nesukūrė. 
Dabar yra atėjęs laikas dorą ir 
tikybą kuo plačiausiai mokyti. 

Pačioj pradžioj Lietuvos 
religinis švietimas turės ieškoti 
finansinės pagalbos iš Amerikos 
ir kitų kraštų. Amerikos vysku
pai jau yra paskyrę Lietuvai 
pusę milijono dolerių grynais 
p inigais . 100.000 dol. y ra 
paskirta jaunimo kateketinėm 
priemonėm, kurios bus naudo
jamos šešiuose kateketikos cent
ruose Lietuvoje ir 400.000 dol. 
septyniolikos klierikų auklė
jimui Romoje Šv. Kazimiero 
kolegijoje. 

KATALIKIŠKA MOKYKLA 

Dabartinėje Lietuvoje visos 
mokyklos yra valdiškos. Yra 
k a l b a m a apie ka ta l ik i šką 
mergaičių mokyklą Žemaitijoj ir 
kitas mokyklas. Kauno Jėzuitų 
mokykla, kuri turės dvylika 
klasių, prasidės šį rudenį, 
rugsėjo pirmą dieną. 

Kun. Saulaičiui teko kalbėtis 
su grupe būsimų Jėzuitų gimna
zijos mokytojų, kur buvo aiš
k in ta , kad ši ka ta l ik i ška 
mokykla skirsis nuo kitų savo 
auklėjimo metodais. Šis auklė
jimas skatins žmoniškumą, žmo
gaus laisvę ir tikėjimą. Va
dovybėj bus svarbus jėzuitų ir 
kunigų vaidmuo. 

Numatytos patalpos yra tos 
pačios, kur anksčiau buvo 
Jėzuitų gimnazija. Patalpos 
apleistos, turės būti remon
tuojamos. Pastato viršutiniame 
aukšte veikė šaudykla ir stogas 
sušaudytas. Ieškomi tinkami 
vadovėliai mokyti, nes šiuo 
metu jų nėra nei vieno. Susirū
pinimas mokytojų tarpe dėl 
mokytojų atrankos. Ar bus 
reikalaujama, kad jie eitų į 
bažnyčią? Ar bus kokia nors 
prievarta? Atsikratydami bai
siosios sovietinės prievartos, 
niekas nenori pasiimti jokio au
toriteto, ir yra atsiradęs didelis 
susiskaldymas. Mokytojų tarpe 
kilo ir drausmės klausimas. Jei 
negalima mokiniams grasinti, 
ką daryti, kad jie patys išlai
kytų drausmę? Kaip sukurti 
aplinką, kuri neerzintų ir 
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senuką. Ant šautuvo užsidėjęs durtuvą. Tikr; - karys! 
Belaukdamos jo galvoju, kad ir beginklis esu. bet su 
tavim lengvai susidorosiu. Priėjęs vėl pakarojo: 

— Kur eini? 
— Aš pats nežinau, kur einu, kur esu ir k< ieškau. 

Visur krenta sviediniai, taip ir šokinėju kaip ? chma-
tų lentelėje. Nuo vieno griuvėsio prie kito. Tai j is ir 
sako: 

— Ich weis, mein Lieber. Sie gerui zum 
amerikaner.. . 

Paėmęs mane už alkūnės, pasivedė už užd ngos ir 
pirštu rodydamas į gatvę, patyliukais kužd. ausį: 

— Eik. — sako, — tiesiai ta gatve. Kai pri* įsi trečią 
sankryžą pasuk į dešinę ir eik tiesiai ik' antros 
sankryžos — ten rasi amerikiečius. Tai pasak, nukiū
tino į skiepą, o aš jo nurodyta kryptimi. Lietu- pliopė 
nedėkingai. Ėjau viduriu gatvės. Prie nurod\'os san
kryžos per gatvę buvo pertiesta virvė, užjos ; miniais 
lietpalčiais apsisiautę sėdėjo du amerikiec >i Man 
sustojus viduryje gatvės pamojo prieiti prie jų. 
Angliškai aš nemokėjau Jie pasišaukė jauna \ lietuką 
vertėju. Sužinoję mano norus paaiškino. k;>H civilių 
asmenų perėjimas užfrontėn sustabdytas Prves kitas 
amerikietis mane nulydėjo i didžiule mok*lą. Aš 
nuogąstavau, kad nenoriu pakliūti rusams. Jis 
padrąsino mane, būk amerikiečiai per nakti p'troliuos 

aplink mokyklą. Mokykla jau buvo pripakuota įvairių 
tautybių pabėgėliais. Sutikau latvį buvusį SS-ninką. 
Iš vokiečių sužinojome, kad amerikiečiai pareikalavo 
Chemnitzo kapituliacijos. Namų languose pakilo baltos 
vėliavos. 20:00 vai. atvažiavo automobiliu su balta 
vėliava burmistras ir jo civiliai palydovai. Fronto tarny
ba nuleido virvę. Automobiliui įvažiavus, apsupo jį 
kariška sargyba ir nulydėjo tolyn. Pasibaigus toms 
„iškilmėms" grįžau į mokyklą. 

Pirmadienis, gegužės 7 d. Šį rytą jau švietė skais
ti saulutė. Abu su latviu nuėjome pasidairyti apie fron
to sargybas. Sušnekome su vienu ten stovėjusiu poste, 
kuris mokėjo šiek tiek vokiškai. Mus praleisti nesu
tiko be komendanto leidimo, o jo būstinė dešimt km 
užfrontėje. 

— Mes laukiame kol rusai užims miestą, tada 
nuimsime sargybas ir praėjimas bus laisvas. Rusų nėra 
ko bijoti, jie geri žmonės, — padrąsino mus. Sužinojome, 
kad kapituliavo paskutinioji vokiečių 9-ji armija. Karas 
b gtas. Frontas ir sargybos pasilieka savo vietoje. Tuo
jau prasidės internavimas belaisvių. Priėjęs vėl prie 
to paties sargybinio pareiškiau norą pereiti užfrontėn, 
o jis vėl tą patį kartoja ką ir anksčiau. Tada aš jam 
ir sakau: 

— Areštuok mane ir siųsk su palydovu pas 
komendantą. 

— Jeigu esi kareivis, tuoj pat. Tik duok man 
Soldbuch. 

— Aš ne vokietis ir Soldbuch neturiu. Turiu kitus 
dokumentus — lietuvišką pasą ir atsargos liudymą. 
Nieko nelaukdamas padaviau. Pervertęs juos ir sako: 

— Tai tu esi lietuvis? — ganėtinai gražia lietuviška 
tarme paklausė. 

— Taip, esu lietuvis. 

Prisipažino, kad ir jis lietuvis. Kilęs iš Washington. 
Net ir latvis pralinksmėjo sutikęs ..bralis tautas"" 
amerikietį tikėdamas, kad perėjimui užfrontėn yra pro
ga auksinė. Tarp kitko jis pradėjo man aiškinti savo 
sampratą, kad mes norime pereiti į amerikiečių zoną 
vien dėl to, kad galėtume patekti į Ameriką. Būk tai 
galvojame, kad ten doleriai ant medžio auga. o kepti 
karveliai patys į burną skrenda. 

— Taip nėra, — sako jis. - Amerikoje gyvenimas 
yra sunkus. Nuolatinė bedarbė, o jei darbą gauni tai 
reikia sunkiai dirbti, nes yra didelis fabrikantų iš
naudojimas. 

— Labai gaila, kad buvau blogai suprastas. Ieško
ti galimybių kaip lengviau patekti Amerikon, tokia 
mintis mano sąmonėn dar neužklydo. Mano tikslas ne 
kelionė į Ameriką, bet grįžti į Tėvynę. Tik ne sovie
tiniu etapu užkaltuose vagonuose keliauti tūkstančius 
km ir merdėti Archipelago mirtininkų lageriuose. Aš 
noriu grįžti kaip žmogus, ne kaip plėšrus žvėris 
užblombuotame vagone, po stipria NKVD-istų sargyba. 

— Tai tau rusai blogi, nepatinka. — piktai atkirto 
ir pakėlęs šautuvą kovos padėtin sušuko: 

— Traukitės nuo virvės arba abu nudėsiu kaip 
šunis! 

Tai jau tikras raudonųjų „Laisvės" ir „Vilnies" abi
turientas, — pagalvojau. 

Ką gi apsisukę drožiame atgal. Vokietė dirbdama 
prie namo darželyje mums praeinant ir sako: 

— Prieš kelias dienas kaip buvo žmoniškas komen
dantas, tūkstančius praleido, o naujasis, kurio tikyba 
ir rasė humaniškumo principais nesivadovauja, išduos 
visus sovietams. 

(Bus daugiau) 

' 
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LIETUVIŲ 
CENTRE PASIDAIRIUS 

JUOZAS B. LAUČKA 

Lankydamasis Chicagos apy
linkėse, turėjau progos iš arčiau 
susipažinti su P. Lietuvių cen
tro vadovybės veikla ir rūpes
čiais. Lemonte 16 kos akrų 
plote, arti greitkelių susisie
kimo, prieš kelerius metus 
įsikūrusi nauja lietuvių in
stitucija pasiryžusi vykdyti savo 
pagrindinį tikslą — tarnauti 
lietuvių tautos didžiosioms ver
tybėms, jas puoselėti, ypač 
jaunojoje kartoje. Visos reika-

£ lingos išori'iės priemonės čia 
prieinamos - erdvios patalpos 
susirinkimams, renginiams, 
koncertams, sporto žaidynėms, 
suvažiavimams. 

Artimi planai 

Centro vadovybė — taryba ir 
valdyba — dažnai posėdžiauja. 
Liepos 31 d. valdybos posėdyje 
pažvelgta į finansinę padėtį ir 
svarstyt i a te i t ies darbai . 
Vadovybė šviesiai žiūri į Centro 
ateitį, nors įsiskolinimo našta ir 
nelengva. Centro patalpos vis 
dažniau ir gausiau naudojamos 
kultūriniams, tautiniams, socia
liniams renginiams. Šio posė
džio išvakarėse sužinota, kad 
Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės 1992 metų seimas bus 
ruošiamas P.L. centre. Už tokį 
pasirinkimą pasisakė PLB 
kraštų pirmininku ir jų atstovų 
suvažiavimas. įvykęs Vasario 
16-tos gimnazijoje. Vokietijoje. 
JAV L. Bendruomenės pirm. dr. 
A. Razmai atstovavo vicepirm. 
dr T. Remeikis ir Br. Juodelis. 

1992 m. Tautinių šokių šven
tės jaunimo susipažinimo 
renginys numatytas taip pat 
P.L. centrp 

ParoH-i viešbutyje 

Drauge su Balzeko kultūros 
muziejumi P.L. centras liepos 
15-20 dienomis Palmer House 
viešbutyje įrengė lietuvių dailės 
ir rankdarbių parodą. Ji ruošta 
pažymint Vilniaus ir Chicagos 
miestų draugvstės ryšius. Pana
šiais ryšiais Chicagos miestas 
yra susijęs su daugelio valstybių 
miestais. Parodoje atstovauta 
visų žemynu valstybėms. Lietu-

LIETUVOS 
MOKYKLA 

(Atkelta iš 3 psl) 
nenervintų vaikų9 

Yra iškilęs ir ekumeninis 
klausimas. Ar stačiatikiai, 
kurie atstovauja praėjusių 
šimtmečiu okupantams, evan 
gelikai ir kiti bus priimami j 
mokyklą? Taip pat mokomasi 
sugyventi. Švietimo ministerija 
irjėzuitii iabai nori. kad Kauno 
Jėzuitų mokykla Rotušės aikštė
je taptų pavyzdine mokykla, su 
kuria kiti bendradarbiaudami 
galėtu mokytis ir semtis naujų 
idėjų. Bus laukiama pagalba iš 
šio krašto ir iš kitų. Katali 
kiškos mokyklos būna surištos 
su vienuolijom ir švietimo tink
lu, kuris yra pasaulinis. Per šį 
tinklą gilima atidaryti duris į 
pasaulį, kuriame y a kitų 
mokytojų, patarėjų, knygų 
pagalba ir paskata. 

Kas bus svarbiausia šioje 
mokykloje9 Kun. A. Saulaitis 
teigia ši'aip: bus ugdoma visuo
meninė atsakomybė, skatina
mas teisingumas ir solidaru
mas. Pabrėžiamas visas tikė
jimo pob'idis. kuris neapeiginis 
Ne tik moralizuojantis, bet tas. 
kuris kyla iš ryšio tarp žmonių 
ir žmogaus ryšio su Dievu, supa 
žindinimas su Vatikano II-jo 
nu t a r ima i s ir idėjomis. 
Iškeliama žmogaus vertė ir jo 
laisva tarnyba kitiems žmo
gaus laisvė mąstyti, spręsti ir 
turėti savo iniciatyvą. 

vos skyriaus parodoje kaimy
nais buvo Korėja, Australija ir 
Italija. Tarp įvairių eksponatų 
išstatyta A. Paskočimo kryžius, 
o Rūpintojėlio statulą paskolino 
Lietuvių dailės muziejus, esan
tis P.L. centre. Lietuvių skyrių 
je gausiai paskleisti L. Bend
ruomenės ir Vliko išleisti in
formaciniai lankstinukai. Sky
riaus įrengimui vadovavo dr. 
Pranutė Domanskienė, o sky
riuje budėjo, gausius lankytojus 
pasitikdavo ir su parodos ekspo
natais supažindino pasivaduo-
damos dr. Birutė Dailidienė. 
Indrė Biskytė, Alė Lieponienė, 
Genė Rimkienė, Indrė Tijūnelie-
nė ir Birutė Vindašienė. Vai 
Ramonis iš Balzeko kultūros 
muziejaus pagelbėjo parodos 
eksponatus išstatyti. Neatsiliko 
su talka ir Centro pirm. Rimas 
Domanskis. 

Lietuvos delegacija 

Posėdyje pranešta, kad prieš 
keletą dienų į Centro pirminin
ką kreipėsi Illinojaus legisla
tūros tarpvyriausybinė komisi
ja, prašydama talkos priimant 
apie dešimtį Lietuvos parlamen
tarų, atvyksiančių į JAV Illino
jaus valstijos legislatūros (se
nato ir atstovų rūmų) kvietimu. 
Lietuvos delegacija pakviesta 
susipažinti su valstijos įstatymų 
priėmimo eiga ir iš viso su 
p a r l a m e n t a r i n e t v a r k a . Iš 
Springfieldo svečiai atvyks gal 
porai dienų į Chicagą, o iš čia 
keliaus į šalies sostinę. Jos 
lankymuisi Washingtone rūpi
nosi kongresmenas Richard 
Durbin. P.L. centro vadovybė 
sutiko suras t i svečiams iš 
Lietuvos apsitojimo vietas jų 
viešnagės Chicagoje dienomis. 
Numatyta, kad Lietuvos parla
mentarų delegacija atkeliaus 
šių metų lapkričio viduryje. Ja i 
vadovaus Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko pavaduotojas C. 
Stankevičius. 

Nauji tobu l in imai 

Gal jau šiomis dienomis Cen
tro sodyba pasipuoš 25 pėdų 
aukščio metaliniu kryžium, 
kurį padovanojo Edvardas ir Jū
ratė Vasiliauskai. 

Net rukus Lemont Rd. ir 
greitkelio I 55 kryžkelėje bus 
iškabintas P.L.C. ženklas — 
rodyklė. Jį ruošia dail. V. 
Lukas . I l l inojaus valst i jos 
legislatūra tuo reikalu priėmė 
teigiamą sprendimą atitinkama 
rezoliucija. 

Sutarta art imiausiu laiku 
rengti Centro vakarones su 
įvairia kultūrine programa ir 
drauge stiprinant Centro rėmė
jų ir lankytojų bendravimą. 

G a r b ė s len tos 

Ryškioje Centro vietoje pa
grindiniame pastate bus įreng
tos garbės lentos, kuriose bus 
įrašyti P.L. centro rėmėjai, 
paaukoję bent 200 dol. Vardai 
bus įrašyti pagal aukos paramos 
sumą, pvz. vienoje eilėje — 
aukoję nuo 200 iki 999 dol., 
kitose - nuo 1,000 iki 4,999. 
nuo 5,000 iki 9.999 ir taip 
toliau. Iki šiol P.L. centras 
susilaukė 640 narių — rėmėjų, 
kurių keturi šimtai paaukojo po 
1.000 dol. ir po daugiau. 

Iš viso iki šių metų liepos 29 
d. P.L. centras gavo aukų 
694.479 dol. Didžioji sumos dalis 
sumokėta perkant nuosavybe iš 
„Lito" bendrovės. Į pagalbą 
p i rk imui atėjo , , K a s o s " 
bendrovė, suteikdama 600,000 
dol. paskolą. Ta skola dabar 
siekia tik beveik trečdalį šios 
sumos. Palyginti per trumpą 
laiką . . K a s a i " a t m o k ė t a 

beveik du trečdaliai įsiskoli
nimo, P.L.C. vadovybei suma
niai administruojant nuosavy
bes tvarkymą ir jos naudojimą. 

Centras palankiomis sąlygo
mis nuomoja savo patalpas Mai
ronio lituanistinei mokyklai, 
šiandien didžiausiai Ameriko
je, o taip pat ir Montessori dar
želiui. Trys salės išnuomojamos 
įvairioms organizacijoms. Ma
tulaičio koplyčios, tarnaujančios 
Lietuvių katalikų misijai, prie
žiūra ir išlaikymas finansiškai 
yra patikėtas L. Bendruomenės 
Lempnto apylinkei. Koplyčioje 
Mišios laikomos kasdien. Sek
madieniais ji vos besutalpina 
atsilankančius į pamaldas. 

Kiti pajamų šalt iniai 

Pata lpas nuomoja ir ne
lietuviai. Pvz., šią vasarą spor
to salę nuomoja Lemonto gim
nastikos mokykla. 

Gaunama pajamų ir iš Centre 
esančių vieno ir dviejų kam
barių butų. Praėjusiais metais 
gyvenamų butų skaičius padi
dintas, įrengus 17 naujų kondo-
miniumų butelių. Iš naujų butų 
tik vienas liko dar neparduotas. 

Aukotojų gretose.. . 

P.L. centras daugiausia au-
kotojų-rėmėjų, suprantama, 
tur i I l l inojaus valstijoje. 
Tačiau narių sąrašuose matyti 
vardai gyvenančių ir ki tur — 
Kalifornijos, Michigano, Con-
necticut, Massachusetts, Mary-
lando, Oregono, Arizonos, New 
Jersey, New Yorko, Ohio, Flo
ridos Georgios, Virginijos, New 
Mexico, Texas, Nevados, Wa-
shingtono. Wisconsino, Tennes-
see, Indianos valstijose ir Wa-
shingtone, D.C. 

Centro nariu yra ir senatorius 
Paul Simon iš Illinojaus. 

Iki šiol stambiausi Centro 
nar ia i - rėmėjai iš pavienių 
asmenų yra Zenius ir Vanda 
Petkai (12,000 dol.), dr. Leonas 
ir Irena Kriaučeliūnai (11,000 
dol.), dr. Mindaugas ir Austė 
Vygantai (10,000 dol.) ir Vladas 
Skripkus (10,000 dol.). 

Paskolos b e nuošimčių 

Naujos statybos ir „Kasos" 
skoloms sumažinti labai paleng
vina gaunamos paskolos iš na
rių ke le r iems m e t a m s be 
palūkanų. Tokių pasakolų suma 
jau siekia apie 250,000 dol. 
Stambiausi skolintojai yra Van
da ir Zenius Petkai, paskolinę 
Centrui 100,000 dol. 

Vilties p rošva is tės 

Centro vadovybė, susidaranti 
iš optimistiškai nusiteikusių 
jaunesniosios kartos žmonių 
šviesiai žiūri į ateitį. Taip, skolų 
nemažai, reikia daug darbo ir 
atsidavimo užsibrėžtam tikslui 
siekti, bet ir darbo vaisiai ma
tomi. Centras subur ia vis 
gausesnį jaunų šeimų būrį — 
visi jie pasiryžę išlaikyti lie
tuvybę gyvastingą savo šeimose 
ir aplinkoje. Priemiesčiuose gy
veną lietuviai turi lengvai 
pasiekiamą vietovę būti ir 
jaustis draugėje. Iš artimų susi
būrimų kyla nauja iniciatyva ir 
didesniems žygiams atlikti, 
kaip skubios informacijos tel
kimui ir tiekimui (Hot Line), 
medicininės pagalbos Lietuvai 
telkimui ir išsiuntimui (Mercy 
Lift). 

C e n t r a s laukia ir t ikisi 
daugiau rėmėjų iš artimesnių ir 
tolimesnių vietovių. Centras 
turi daug galimybių. Jame 
šauniai įrengtas Dailės mu
ziejus, jis gali būti plečiamas. 
Yra daug vietos archyvams, bib
liotekai. Su jokia lietuviška 
įstaiga jis nesivaržo. Infor
macijas mielai Centras suteiks. 
Jo adresas: Lithuanian World 
Center, 511 E. 127 St., Lemont. 
IL 60439. Telef. 708-257-8787 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Kepurinis vėjo malūnas Lietuvos Liaudies buities muziejuje. 

B.Baltrušaičio nuotr. 

* * m 

Mažieji baubliai kiaušinius ir 
vaikus myli taip, jog net sunku 
varu išvaryti patelę iš krūmo, 
kur yra jos lizdas. Artinantis 
prie lizdo, patelė tuoj pasirodo, 
prieina ar t i ; atsitikdavo, kad 
net snapu kirsdavo žmogui į 
ranką. Kabindamasi į nendrių 
ir kitų žolių stiebus, ji gailiai 
šaukia „gek gek gek", kilnoja 

uodegą, kaip vandens vištelė, ir 
rodo didžiausią susijaudinimą. 

Jei jaunikliai tupi dar lizde, ji 
prieina taip ar t i , bet patinas 
laikosi atokiau, iš pasalų žiūri 
į trukdytoją, ir kartais girdėti jo 
balsas. 

(T. I v a n a u s k o „L ie tuvos 
paukščiai") 

Ir dejuoja kaip baublys baloje. 

r 

Kentėjimo neauklėtas žmogus 
visada pasilieka vaikas. 

N. Tommaseo 

KORP! NEO LITHUANIA 19-to SUVAŽIAVIMO 
ĮVYKSTANČIO 1991 m. rugsėjo m ė n . 6-8 d . 

OLYMPIA VILLAGE OCONOMOVVOC, VVisconsin 

DARBOTVARKĖ 
Rugsėjo 6 d. — penktadienis 
7:00-9:00 v.v. — Registracija 
9:00 v .v. — Susipažinimo valandėlė 

Rugsėjo 7 d. — šeštadienis 
9:30 v.r. — Registracija 
10:00 v.r. — Iškilmingas posėdis, suvažiavimo atidarymas 

1. Pirmininke žodis 
2. Mirusiųjų pagerbimas 
3. Kol. Vidos Jonušienės paskaita 
4. Suvažiavimo prezidiumo sudarymas 

10:45 v.v. — Pirmas darbo posėdis 
1 Komisijų sudarymas: registracijos, nominacijų, spaudos ir 
spaudos ir nutarimų 

2. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas 
3. Valdybos pranešimai 

a) pirmininko 
b) iždininko 
c) arbiter elegentarium 

4. Revizijos komisijos pranešimas 
5. Pasisakymai dėl pranešimų 

12:30 v. p.p. — pietūs 
1:30 v. p.p. — Pirmo darbo posėdžio tąsa 

6. Garbės teismo pranešimas 
7. Korp. leidinio redakcinės kolegijos pranešimas 
8 „Naujosios Vilties" žurnalo pranešimas 
9. Tautinio Kultūros fondo pranešimas 

10. Diskusijos dėl pranešimų 

15 min. pertrauka 

3:30 v. p.p. — Antras darbo posėdis 
1. Korp. padalinių pranešimai 
2. Rinkimai: 

a) Vyr. Valdybos 
b) Revizijos komisijos 
c) Garbes teismo 
d) Tarybos 

3. Nutarimų komisijos pranešimas 
4. Pasiūlymai bei sumanymai 
5 Suvažiavimo uždarymas 

7:00 v. — Vakarienė 

10:00 v.v. — Alutis 

Rugsėjo 8 d. — sekmadienis 
9:00 v.r.-2:00 v. p.p. — „Brunch" 

Laisva diena visokie sportai: golfas, tenisas, maudymosi ba
seinas, dviračiai, .spa" ir t.t. 

Dėl registracios ir informacijos kreiptis pas 
kol VMą Jonušiene 
12500 Pawnee Rd. 

Palos Park, IL 60464 
706-446-4520 

Qntų£ REAIMART. INC. 
y y . 6602 S. Pulaski. 
£\ Chicaso. II 60629 

312-767-0600 

iB. MIS 

„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
res 312-778-3971 

Gntuifc 21 
KMIECIKRtAlTORS 
7922 S. Puidai Rd. 

4363 S. Vcher ^ve. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai . ir 

į asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

HELP VVANTED 

Skubiai reikalinga auklė prie 1 M. vaiko 
5 d savaitėje Palos Heights Galima 
gyventi kartu arba kasdien atvažiuoti 
Pageidaujama, kad šiek tiek suprastu ang
liškai. Kreiptis Danguolė. tel. 
708-361-3852. 

MISCELLANEOUS 

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

To l . 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V 2 West 95th Stret 
Tel. — (706) 4248654 

(312)581-8654 

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

runų Ch'Cigos miesto leidurą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai >r sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

H 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedde Ave., 
Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis, Realtor 

Irena Blinstrubisne, 
Realtor Assoc 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax-
5953 S. Kadzla Ava. 

Tel. 436-7878 

DAYTONA BEACH, FL 
Sav parduoda 3 mieg. 2 garažų 
modernišką namą. 1 bl. iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p. 

Tel. 312-847-2226 

PARDUODAMAS NAMAS 
9328 S. M»Jor (2 bl. | vakarus nuo Cantral) 
Galima apžiūrėti sekmadieniais 12-4 v p.p. 
|moke|imas $4.000. mėnesinis mokestis 
$1.300 Pilnai atremontuotas. 3 mieg kamb.. 
centri šaldymas Vartė $131,000. Skam
binkite 312-247-2791. Kalbėkite angliukai. 
palikite . message". 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
su baldais ir šaldytuvu vienam 
asmeniui. Prie gero susisiekimo. 

Kreiptis: tel. 312-471-4263 

Išnuomojamas 5 kamb. 3 mieg. 
gražus, šviesus butas antrame 
aukšte. Su šiluma ir elektra; 73 ir 
Richmond apyl. Kreiptis: te l . 
312-476-2929 po 6 v.v. 

Išnuomojamas butas 5100 S. Ked-
zie apyl antrame aukšte. Su šiluma ir 
karštu vandeniu. Pageidaujami suau
gusieji. 

Tel. 312-776-9156 

Išnuomojamas gražus, naujai l i -
remontuotas 2 mieg. butas arti 71 
St. ir Rockvvell Ave.. Sav. gyvena an
trame aukšte; kiti gyventojai ramūs 
pensininkai $285 į mėn. Nuomininkas 
užsimoka už šilumą ir elektrą. Skam
binti po 6 vai. vakaro, t e l . 
312-434-0566 

IEŠKO BUTO 
Šalmą su vlanu valku nori Išnuomoti 
2-3 mieg kamb. butą/namą su valg 
kamb pietų ar pietvakarių priemies
čiuose. Brighton Pk. arba Marquette Pk. 
j vakarus nuo California Ave Prašoma 
•kamblntl: 312-737-1138. 

IEŠKO DARBO 

48 m. moteris Ieško bet kokio 
darbo. Gali slaugyti ligonius ar 
ptižiūrėti vaikus. 

Tel. 708-423-9738 

JUOZO URBŠIO 
Ats imin imai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos tondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministens ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



Šiaulių Šv. Petro ir Povilo par. kleb. prel. K. Jakaitis šventina Montrealio 
Augios Vartų parapijos choro pastatytą kryžių Kryžių kalne liepos 5 d. 

PAŠVENTINTI 
NAUJI PARAPIJOS 
NAMAI VILNIUJE 

Lietuvių Informacijos centrą 
pasiekė kun. Medardo Čeponio 
pranešimas apie naujų Palai 
mintojo Ju rg io Matulaičio 
parapijos namų ir juose įrengtos 
laikinosios kophčios pašventi
nimo iškilmes. 

Penktadieni, liepos 12 d., pa 

tikintieji, ypač jaunimas, galėtų 
burtis ir mokytis krikščioniškai 
gyventi ir dirbti. Iškeldamas 
palaimintojo Jurgio idėjų 
gyvumą šioms dienoms, ragin 
damas parapijos tikinčiuosius, 
visus žmones, ypač jaunimą, 
kurio iškilmėse buvo gausu 

laimintojo Jurgio Matulaičio (dalyvavo visų Vilniaus bažnyčių 
minėjimo dieną Vilniuje, Viršu-
liškių rajone, kur bus statoma 
nauja pirmoji pokarinė bažny
čia, vyskupas Juozas Tunaitis, 
arkivyskupijos administrato
r ius , pašvent ino parapijos 
namus ir juose įrengtą laikinąją 
koplyčią. Į pašventinimo iškil 
mes susirinko gausus parapijos 
ir Vilniaus miesto tikinčiųjų 
būrys, atvyko Lietuvos Respub
likos ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, jo pata
rėjas A. Bočiarovas, deputatas 
Tupikas, statybos ir urbanis
tikos ministeris A. Nasvytis. 
Vilniaus miesto tarybos pirmi 
ninkas A. Grumadas, Viršuliš 
kių seniūnas A. Survila. 

Prie laikinosios koplyčios 
durų klebonas kun. M. Čeponis 
kreipėsi į vyskupą, prašydamas 
pašventinti parapijos namus, 
trumpai prisimindamas nueitą 
kelią: parapijos steigimo pra
džią, priežastis, kurios subran 
dino būtinumą kuo greičiau 
turėt i savo maldos namus 
Vyskupas šventina koplyčia ir 
kviečia tikinčiuosius į ją. 

Koncelebarcinėse šv. Mišiose 
kartu su vyskupu dalyvauja 
Marijonu vienuolijos vyr. 
vadovas kun. Donaldas Petrai 
tis, Vilniaus Šv. Teresės, Aušros 
Vartų, parapijos klebonas prel 
A. Gutauskas, kun. A. Čeponis. 
J. Sabaliauskas. K. Meilius, E 
Atkočiūnas, ir kt. įžangos žody
je vyskupas Juozas Tunaitis 
kreipdamasis į susirinkusius 
padėkojo visiems, kurie priarti
no šią reikšmingą dieną: ar
chitektams, konstruktoriams, 
statybininkams ir ypatingai 
aukotojams, kurie savo įnašu 
atvėrė duris į naują koplyčią. 
Ypatingai dėkingi, pabrėžė 
vyskupas, ministeriui pirminin
kui G. Vagnoriui. Vilniaus 
tikintiesiems, kun. Donaldui 
Petraičiui. Kirche in Not orga
nizacijai, jos na.iams kun. F. 
Kapusciak ir Marko Tomashek. 
kun. K. Pugevičiui ir visiems 
malda, auka ir darbu priarti
nusiems šią dieną — parapijos 
titulo šventėje džiaugtis sava 
koplyčia, nauja is maldos 
namais. 

Mišių metu po Evangelijos 
pamokslą pasakė iš Belgijos 
sugrįžęs kun. A. Belickas. 
Trumpai nušvietęs parapijos 
steigimo istoriją, pirmuosius 
sunkumus , būtinybę turėt i 
savus parapijos n?mus, kur 

jaunimo atstovai su tautiniais 
rūbais) sekti , palaimintojo 
pėdomis ir įgyvendint i jo 
skelbtąjį šūkį: blogį nugalėti 
gerumu 

Graži ir prasminga visuotinė 
malda buvo už Bažnyčios vado
vus, kunigus, veikėjus, už su
tarimą, už jaunimą, už statybi
ninkus ir aukotojus, už ateities 
darbus — pačios bažnyčios 
s tatybos sėkmę. Atnašų 
ceremonijoje — laukų gėlės, 
mokyklos baigimo pažymėjimai, 
būsimos bažnyčios maketas, 
duonos kepalas, nauja palai 
mintojo Jurgio procesijinė vėlia
va, ostija, vynas ir vanduo 
Aukos li turgijos pradžioje 
vyskupas pašventina vėliavą, 
altorių, tabernakuli ir komu
ninę. 

Giesmės melodijai aidint, 
(giedojo parapijos jaunimas) 
Mišių eiga — perkeitimas, 
pirmą kar tą koplyčioje 
skambanti visų kalbama Tėve 
mūsų malda, Komunijos dalini
mas ir apaštalinis palaimini
mas, kurį maldininkams šutei 
kė vyskupas Juozas Tunaitis. 
Po pirmųjų šv. Mišių parapijos 
klebonas, dar kartą padėkojęs 
vyskupui už koplyčios 
pašventinimą, išreiškė gilią 
pagarbą visiems aukotojams ir 
rėmėjams, primindamas, jog 
nuo šio atmintino vakaro nau 
joje parapijos namų koplyčioje 
šv. Mišios bus aukojamos kiek 
vieną dieną 7 vai. vak., sekma
dieniais 9 ir 12 vai. 

Kitą dieną, nepūs io , po»vc< 
tintoje parapijos namų koply 
čioje buvo nauja šventė — pir 
masis krikštas. Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologi 
jos-filosofijos studento Kęstučio 
ir vilnietės Jūra tės Šimkūnų 
šeimos naujagimis Jul ius tapo 
krikščioniu Vakaro šv. Mišiose 
parapijos klebonas kun. M. 
Čeponis prisiminė parapijos 
jaunimą, kur i s savo kruopščiu 
ir rūpestingu darbu švarino, 
valė, tvarkė būsimąja koplyčią 
beveik ištisą savaitę. 

Liepos 14 d., sekmadienį. 12 
vai. pagrindinėse šv. Mišiose, 
kurių metu buvo pilna naujoji 
koplyčia, klebonas pamokslo 
metu dar kar tą prisiminė visus 
aukotojus ir parapijos rėmėjus: 
Vilniaus miesto bažnyčių aukr. 
tojus. Lietuvos tikinčiuosius. 
Ypat ingai l iksime skolingi 
užsienio lietuviams ir aukoto
jams. Pi rmiausia Vokietijos 
lietuvių sielovados vadovui pre
latui A. Bungai, už jo nuolatinį 
rūpestį mūsų parapija. Jo dėka 
ir pagalba buvo susirišta su Kir 
che in Not šalpos organizacija, 
kuri pirmoji kartu su kunigu iš 
Budenheim am Rhein LTrichu 
Pivvek'u parėmė naujos paiapi-
jos namų statybą. Kirche in Mot 
atstovams Miunchene, padova
nojusiems parapijai keturis ar
notus, Mišių taurę, ypatingai 
dėkingi kun. Florijanui Kapus 
ciak'ui ir Marko Tomashek ui. 

Šiandien didelė šventė i» 
džiugi diena, pasakė klebonas. 
Kartu su mumis šv. Mišias ' 
aukoja mūsų parr.pijos i ėt-iėjas 
ir geradarys kun Dubcit Hin 
termeier iš Vokietijos Degen 
dorf-Mainkofen'o miesto. Šio 
aukotojo dėka dar prabėgusiais 
meta is turėjome komuninę , 
kurią pašventino vyskupas. O 
šiandien jis mums dovanoja dai 
dvi komunines. Mišių iuk".-
liturgijai indel ius vynui ir 
vandeniui . Jo dėka tu r ime 
nuostabią Fa t imos Marijos 
skulptūrą. Svečias kun. Huber 
tas pasakė trumpą žodelį, kui k) 
mintis susirinkusiems perdavė 
vertėjas 

Mišių eigą ir auko^ liturgija 
palydi vargonėl ia i , kur iuos 
įsigijome prelato A. Bungos 
d ė k a . t ę s ė padėkos žodį 
klebonas. Dar ilgai turė tume 
vardinti vardus ir pavaHoc t-
nuostabių žmonių, kuri^ prisi 
dėjo. parėmė, stiprino mus kely
je į šiuos parapijos namu=;... 
Visiems l iksime skolingi ir 
dėkingi, už juos melsimės kiek
vieną sekmadienį, prašvdarni 
Aukščiausiąjį palaimos ir stip 
rybės. 

Dabar atėjo metas ir patiems 
konkrečiu indėliu prisidėti prie 
ateities t iks lu įgy venduiimo 
mūsų laukia sunkū« da»-ba'. 
būsimoji bažnyč ia , ku r io s 
statybą numa tome dar šios 
vasaros pabaigoje. Rimškimė-
šiam darbui, burkimė 5 visi.. 
Mokykimės ne tik kartu melstis 
čia laikinoje koplyčioje, bet ir 
šalia jos krikščioniškai gvventi 
Atverkime savo sielos duris 
t iems, kur ie ieško kelio į Gėrį. 
Tiesą. Grožį, amžinąją Meile 
Padėkime ir tiems, kurie savo 
keliu ieško Dievo, nori jį atrasti 
ir pamilti . Šiuose rąjonnose 

ypatingai dmg jaunimo tikin 
čio, mokančio melst is ir 
krikščionišKai gyventi, bet 
nemaža ir 1 -iblaškančio, klys 
tančio ar su K laidinto. Jų kelias 
l Dievo nai: •* sunkus, paleng
vinkime ji padėkime jiems. 
Mūsų visi aukia nelengvi 
uždaviniai ios įgyvendinsime 

tik būdami vieningi, dvasingi ir 
dirbdami bei melsdamies i 
kartu. 

Kasdieną į naujus maldos 
namus ateina gausus būrys ti
kinčiųjų, parapije:: ir vis nauji, 
juos lydi džiaugsmas — Dievas 
garbinamas it čia tolokai nuo 
centro. 
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Theright 
flight 
to 
Vilnius 

A.tA. 
IZIDORIUS STRAUKAS 

Gy no I -mont. IL, anksčh. J <"u Vagoje. Marąuette Parko 
apylink»"e. 

Mi>e 1991 m. rugpjūčio 14 d., 8 vai ryto, sulaukęs 104 
m. ami'aus. 

Gine Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Laukuvos valsč., 
Girvainiu kaime. Amerikoje išgyveno 41 m. 

Pasako dideliame nuliūdime dukterys: Birutė Na-
vickier*. žentas Ignas, Modesta L mbrasienė. žentas Vitalis, 
Zita Dankienė. Aldona Kasperienė, žentas Aleksas ir Lietuvo
je Iren* Sakalauskienė: sūnus Kęstutis Straukas; septyniolika 
anūkų •> ^iolika proanūkų; Amerikoje sesers vaikai: Juozas 
ir Tad?^ Koieliai. Vanda Geniotienė ir jų šeimos. Lietuvoje 
daug kitu įminiu. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, BALF'ui ir Lietuvių 
kaulių sąjungai. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 16 d. nuo 2 iki 
9 v.v. V::V>^vicz Funeral Home koplyčioje. 108 Illinois St., 
Lemont. IL 

Laid tuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 17 d. Iš koplyčios 
9:30 vai ryto bus atlydėtas į Pal Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyči :. !.emont, IL. kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldi už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimi'" ''"tuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, sūnus ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Markiewicz Funeral Home. 

708-257 H363. 
Tel. 

TRIJŲ METU 
MBCTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
RASA 

LAIMUTYTĖ 
KAPOČ1ENĖ 

Jau suėjo trys metai, kai Tu, mylim" Dukrele, palikai sa\i o 
Motina ir tris dukreles-našlaitėles. 

Už a.a. Rasa šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, 
rugpjūčio 18 d. 9:15 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke. Draugai ir pažįstam' kviečiami 
prisiminti a.a. Rasa savo maldose. 

r-^dieną minime Tave Hūdėdamos... 

Motina ir dukrelės 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

mirų-, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai 
NATALIJAI, dukteriai KRISTINAI, sūnui MARIJUI. 
seser ai BIRUTEI SKORUBSKIENEI, broliams LEO 
NU1 MINTAUTUI. RIMUI, jų Šeimoms ir artimie-
sier"-

Vai P ir Antanas Skriduliai 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AKPORT 

vo* 
*e 

> 

Jei keliaujame i Vilmu. skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą i 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos | Varšuvą kasdien o 
antradienis ir šeštadieniais Į Rygą 

Atvykstama nopiet. ir 
transportaciją | V'inių ga
lima lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di

dįjį apsipirkimo centrą — sutaupysite, 
pirkdami puik>as dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs ir ..OnePass" nariai 
gauna kreditą, kun ga'ima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premija Platasnai informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS. tel. 1-8OO-221-2350. 

Mv^ ̂  

S4S 

A.tA. 
VALIUS SODEIKA 

Mirė 1991 m. rugpjūčio mėn 5 d. 
Gyveno Cicero, IL 
Paliko giliame nuliūdime žmona Liale Jelmokaitė, duktė 

Kristina su vyru Rolandu, sūnus Marijus, sesuo Birutė Sko 
rubskienė su šeima, broliai: Leonas ir jo žmona Irena, Mintau 
tas ir jo žmona Dalia, Povilas Rimas ir jo žmona Zita su 
šeimomis, svainė Olimpija Baukienė su šeima, uošvė Jadvy
ga Jelmokienė. 

Kūnas buvo pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 7 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Vance laidotuvių koplyčioje. 1424 S. 50 A ve., Cicero, 
111. Laidotuvės buvo ketvirtadienį, rugpjūčio 8 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto buvo atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyyčią, 
kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę: žmona, duktė su vyru, sūnus ir kiti giminės. 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

mirus, jo žmoną NATALIJĄ, dukrą KRISTINĄ, sūnų 
MARIŲ, sesutę BIRUTĘ, brolius LEONĄ, MINTAU-
TĄ ir RIMĄ bei jų šeimas giliai užjaučiame ir k a r t u 
liūdime. 

Gražina ir Vladas Biknevičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Kiti 

6541 S. KEDZIE 
\1arquette Parke 

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

Visų 
2424 VV. 69 St. * Chicago 

telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\Iarquette Funeral Home 
2539 VVeM 7 M Sfttd 
C hk.igo. Illinois 6062^ 

H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Baimta Raad 
Palos Hills. Illinois MU6? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South =s0th Aveniu-

(. kero, Illinois N ^ ^ ' 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South M'th Avenue 

( kero, Illinois Ntr-̂ 0 
708-652-1003 

Visu> laidotuvių n a m u s galite p.isiekti 
sLimbindcimi l-<312)-476-2345 

ANTHONY B PILKUS 
PONAI.D A. PFTKUS 

PONAI P M PFTKUS 

: 

file:///1arquette
file:///Iarquette


DRAUGAS, ketvirtadienis. 1991 m. rugpjūčio mėn. 15 d. 

x Š iandien yra Žolinė Švč. 
Marijos dangun ėmimo šventė. 
Šv. Mišias visiems reikia iš
klausyti savo ar kitose parapi 
jos bažnyčiose dirbantiems pri
taikytu laiku. 

x A.a. Izidorius S t raukas , 
104 metų amžiaus, mirė 
Lemonte pas dukterį Birute 
Navickienę . Liko ketur ios 
dukterys ir sūnus su šeimomis 
Plačiau apie jį bus vėliau. 

x L i tuanus fundacija, 37 
metus leidžianti „Lituanus" 
žurnalą, įregistruota Illinois 
valstijoje kaip nepelno siekian
ti korporacija. Ji protestuoja 
prieš jos vardo naudojimą Edm. 
Juškio ir jo akcinės bendrovės. 
Ji prašo nutraukti ,,Lituanus" 
vardą naudoti. 

x Kauno medicinos akade
mijos farmacijos fakulteto 
dekano Eduardo Tarasevičiaus 
susipažinimo vakaronė bus 
penktadienį, rugpjūčio 16 d., 7 
vai. vak. Seklyčioje. Visi 
kviečiami išgirsti jo pranešimą. 

x Pau l iaus Žilinsko ir Ste-
phanie Simons užsakai eina 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje prieš jų sutuoktuves. 

x Genutė ir Pe t ras Juod i 
k i a i pas Sofiją P len ienę 
užsisakė visą dešimties asmenų 
stalą \ „Draugo" banketą Marti
niąue pokylių salėje. 

x ALRK Moterų sąjunga 
ruošiasi suvažiavimui. Seimo 
rengimo komitetą sudaro šios 
narės: Vida Sakevičiūtė — 
pirmininkė, Salomėja Daulienė, 
Mary Ann Gerčius, Sabina Hen-
son, Roma Kuprienė, Grasilia 
Meiluvienė, Janina Mikutai-
t ienė, Bernice Nedzveckas, 
Emilie Prose, Jadvyga Tama-
sevičienė, Helen Vaičekauskas, 
Betty Žibąs ir Donna Žilis. 
Seimas atidaromas ketvirtadie
nį, rugpjūčio 22 d., per šv. Mi
šias 9 vai. ryto Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 

x Lie tuvos Vyčiai, viena 
veikliausių lietuvių organiza
cijų, kasmet suorganizuoja du 
stalus į „Draugo" banketą. Ir 
šiemet jie paėmė 20 bilietų j 
„Draugo" pokylį, kuris bus 
rugsėjo 22 d. Martiniąue, Ever-
green Park. 111. Vyčiai nuolatos 
rašo laiškus senatoriams bei 
kongresmanams Lietuvos reika
lu, taipogi aktyviai prisidėjo 
prie vaistų siuntimo okupanto 
nuteriotai Lietuvai. 

x S tanda rd FederaI Ban
kas , kuriam vadovauja filon-
tropas Dovydas Mackevičius, 
kasmet suorganizuoja iš savo 
tarnautojų visą stalą į „Drau 
go" banketą. Veikli banko vyr. 
viceprezidentė Rūta Jonynai
tė-Juškienė ir šiemet paėmė 
visą stalą iš 10 asmenų į „Drau
go" banketą, kuris bus rugsėjo 
22 d., sekmadieni, gražioje 
Martiniąue pokylių salėje. 

x Prof. dr. Vytautas S. Var
dys po pabaltiečių konferencijos 
atvyko į Chicagą ir apsistojo 
savo dukters Elzytės Lietuv-
ninkierės arba žmonos sesers D. 
Pareigienės namuose. Aplankė 
ir kurį laiką pabuvo pas savo 
senutę motina Kenoshoje. Iš
vyksta atgal į Norman Okla., 
už poros dienų. Žmona Nijolė 
dar pasiliks Chicagoje. 

x Putnam Catholic Acade-
my 1966 m. klasė kviečiama 
atsiliepti ir eventualiai susitikti 
paminėjimui 25 metų baigimo 
sukakties. Susirinkimui ieško
mos: Dianne Kaunas, Eleonor 
Kivenas, Jūrate Saikus, Grace 
Savickas ir Marie Vakselis. 
Visų prašoma susisiekti su 
Sham D. Parson. 195 Rockvvell 
Ave.. Bristol, CT, 06010. Išjos 
galės sužinoti p la tesnę 
informaciją. 

x J u z ė Laukaitienė, nuošir
di gerų darbų talkininkė, kar
tu su Birute Navickiene paruoš 
pietus Lietuvių Respublikonų 
Illinois lygos metiniam išvažia
vimui, kuris vyks Lietuvių cen
tre Lemonte ši sekmadienį, rug
pjūčio 18 d. Pradžia 12 vai. Visi 
kviečiami. 

x Švč. M. Marijos Nekalto 
Pras idė j imo seserų rėmėjų 
rengiama madų paroda bu? 
spaHo 13 d. Jaunimo centre. 

x Sofija Plenienė iš Oak 
Lawn. 111., turėdama daug pažįs
tamų ir draugų iš įvairių lietu
viškų organizacijų veiklos, nes 
įi visur nuoširdžiai dalyvauja ir 
oadeda. šiais metais prižadėjo 
sudaryti pilnus 6 stalus po 10 
?.smenų į „Draugo" banketą, 

uris bus rugsėjo 22 d. Martini-
que pokyliu salėje. Stalų ar bi 
lietų rezervacijos reikalu skam 
binti banketo pirmininkei Sta
sei Semėnienei 312-582-6500. 

x Kun. Theo Palis, Pitts 
burg. Cal„ „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, grąžino laimėjimų 
šakneles ir 100 dol. su tokiu 
prierašu: „Siunčiu 100 dol. už 
10 laimėjimų knygelių: vieną 
jdedu — pridėkite dar 9. Ačiū". 
Labai dėkojame. Prašymą išpil-
dysime. Linkime sėkmės. 

x Dr . A. Vanagūnas iš Oak 
Park. II!., grąžino laimėjimų 
šakneles su 50 dol. auka. Labai 
dėkojame už paramą savai spau
dai. 

x Dėmesio! Chicagos Sau
lių r inkt inė rengia gegužine, 
kuri įvyks šių metu rugpjūčio 
18 d. Šaulių namuose. Pradžia 
12 vai. Geras maistas, gera mu
zika, turtingais laimės šulinys. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti . Šaulių r inkt inė . 

*sk> 

x Pasau l io Lietuvių Gydy
tojų są jungos suvažiavimo 
metu įvyks iškilmingas pokylis 
šeštadieni, rugpjūčio 31 d. 7 v.v. 
Pasaulio Lietuvių centre. Le
monte. Auka asmeniui S25. Sta-
iu rezervacijas pr i ima: J . 
Vala i t ienė , tel. 708-246-2775. 

( s k . i 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais Kreipki 
tės į Mutual FederaI Savings. 
2212 West Ce rmak Road -
Tel . VI 7-7747. 

f s k i 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Ki*la 

D«nglam« ir taisoma 
vfsų rūsių stogus 

T*4. 312-434-9656 arba 
312-737-1717 

x Paskubėki te! jeigu norite 
atgauti savo turtą Lietuvoje, 
kreipkitės į East West Trading 
Partners Corporation artimiau
siu metu. Mes padėsime taip pat 
nusipirkti žemes, namus, įmo
nes, butus, persikelti gyventi į 
Lietuvą. Pervesti bei gauti pali 
kimus, investuoti santaupas į 
biznį Lietuvoje, surasti preky
bos partnerių ir kitais klausi
mais. Skambint i 407-392-7916 
Pe t ru i Pakenui . 

'sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž), 1 kg. liežu
vis drebučiuose <3 dėž. i, 1 kg. 
vištiena savo sultyse '3 dėž.i, 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg „Lietuviška" dešra. Kreip
tis: . .ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, II. 60457. 
Tel. 708-430-8090. 

'sk) 

x Faustina Mackevičienė iš 
Lockport. IL, nepavargstanti 
ir daug draugų turinti „Drau
go" renginių komiteto nare, 
kasmet sudaro porą stalų į 
„Draugo" banketą. Tikimasi, 
kad šiais metais jai pavyks 
sudaryti kelis stalus, nes Marti
niąue pokylių salėje talpina per 
800 žmonių, kur bus galima 
daug susitikti pažįstamų ir kar
tu gražiai pabendrauti. Bank 
t a s bus rugsėjo 22 i 
sekmadienį. 

x Frank Zapolis iš Ever-
green Park, 111., energingas 
Lietuvos Vyčių šokių ansamblio 
vadovas, niekad neatsisako 
dalyvauti „Draugo" metiniame 
bankete. Ir šiais metais paėmė 
visą stalą iš 10 asmenų. F. 
Zapolis yra State Farm insuran-
ce brokeris, kurio geru patarna
vimu daug lietuvių pasinaudo
ja. Banketas bus rugsėjo 22 d. 
Martiniąue pokylių salėje. 

x F. K. „Li tuan ica" turny
r a s ir piknikas šį šeštadienį, 
rugpjūčio 17 d., Lietuvių centre 
Lemonte. Turnyre dalyvaus 15 
futbolo komandų. Pradžia 12 
vai. Visi kviečiami atsilankyti. 
Futbolo mėgėjams neeilinė pro
ga tą pačią dieną matyti visą 
eilę rungtynių, o žaidėjams žiū
rovai yra paskatinimas na
šesnei veiklai. 

x Juozas Baltrus (Baltrušai
tis) iš Chicagos IV-se PLS Spor
to Žaidynių Alytuje vykusių 
stalo teniso varžybose senjorų 
klasėje laimėjo sidabro medalį. 
Praėjusios savaitės „Sporto 
apžvalga" skyriuje kores
pondento per klaidą jam buvo 
„suteiktas" bronzos medalis. 
Bronzą laimėjo J. Ablonskis iš 
Australijos. 

x Kristina Antanavičiūtė 
norėtų susirašinėti su Amerikos 
lietuviais. Jos adresas: Kristina 
Antanavičiūtė, Norgėlai, Eglių 
7, Raseiniai, Lithuania. 

x Aleksas Laura i t i s iš Wil-
\ow Springs, 111., American 
Travel Service Bureau savinin
kas (tel. 1-312-238-9787) grąži
no laimėjimu šakneles su 35 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Vaclovas Mažeika, Park 
Ridge. 111.. Arnold J. Chesna. 
Melrose Park, 111., Tadas Buka-
veckas. Chicago, 111., grąžinda
mi laimėjimų šakneles, pridėjo 
po 20 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Skani vakar ienė , graži 
meninė programa, linksma nuo
taika, geras pabendravimas. 
Visi kviečiami dalyvauti ALRK 
Moterų sąjungos seimo banke 
te, kuris įvyks šeštadienį. 
rugpjūčio 24 d., 6:30 v.v. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bilietai $15.00. Dėl toli
mesnių informacijų skambinti 
312-523-3899. 

(sk) 

x Likę t ik 4 vietos KELIO
N Ė J E LAIVU KARIBŲ JŪ
ROJE.. . septynios naktys, ke
turios salos. Kaina $1,019.00 
žmogui įskaitant skridimą iš 
Čikagos. Kambarys su vaizdu į 
jūrą, visas maistas, uostų mo
kesčiai ir taksai. Išplaukiam 
š.m. lapkričio 3 d. Skubėkite re
gistruotis. Registraciją uždarom 
rugpjūčio mėn. 22 d. Skambin
ti: G. T. INTERNATIONAL 
tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x 55 SV. MAISTO PRO
DUKTŲ pr i s ta tome i namus 
LIETUVOJE: cukrus, ryžiai, 
mėsa. miltai, kondensuotas 
pienas, olandiškas s^ ;s. špro 
tai, aliejus, razinos, riešutai, 
kava. arbata, prieskoniai ir 1.1. 
- $95 ŠVENTINIS SIUNTI
NYS: kava, razinos, riešutai, 
šprotai , mėsa. šampanas , 
šokoladas dėžutėse, gėlės - $65. 
Transpak . 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , II. 60629. te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

Lietuvos pasienio pareigūnų laidotuvių procesijoje Vilniuje. Iš kairės: J A V LB k ra š to valdybos 
ir ŠALFASS vicepirm. Rimantas Dirvonis, ŠALFASS kontrolės komisijos pirm. Vyt. Jokūba i t i s , 
ŠALFASS valdybos nariai Renata Žilionienė, Algis Tamošiūnas, Aleksas Laura i t i s ir p i rmin inkas 
Valdas Adamkus. 

N'uotr. A l e k s . J u o z a p a i ė i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
J U O D O J O KASPINO 

DIENA 

Jau daugelį metų su gedulu 
minime rugpjūčio 23 dieną 
„Black Ribbon Day ' - Hitle-
rio-Stalino sutarties metines. 
Pagal senovės paprotį, pra
nešant apie pavojų. Pabaltijy 
bus uždegami laužai. Chicagoje, 
nors ir neleidžiama iaužo kurti 
miesto centre, ši Judo diena bus 
minima demonstracija Daley 
Plaza, penktadienį, rugpjūčio 23 
d., nuo 2 iki 5 v. p.p. Kaip ir per
nai, Kazimieras Oksas, Paverg
tų tautų pirmininkas, su dele
gacija ap lankys vokiečių 
konsulatą ir įteiks peticiją, 
prašant a t šauk t i paktą ir 
pripažinti teisėtą Lietuvos 
valdžią. Yra paskatinimas pa
remti dr. Lino Sidrio pasiūlymą 
boikotuoti vokiškas prekes. 
Demonstracijoje pra-omi daly
vauti visi pabaltiečiai ir pri
jaučiantieji. Kadang tai darbo 
diena, gal dirbantieji mieste 
galėtų pasiliuosuoti iš darbovie
tės apie 4 valandą ir bent pasku
tinę valandą prisidėti prie 
demonstracijų. I talką kviečia
mos visos organizacijos, ypač 
jaunimas. Bus autobusai iš įvai
rių lietuviškų kolonijų. Siūloma 
išgalvoti naujų šūkių, dėvėti 
juodą kaspiną, kurį prie savęs 
laikysime, kol Lietuva bus 
pilnai nepriklausoma. Kreipia 
masi į politikus dalyvauti. Alė 
Kėželienė, pajutusi, kad nuo bir
želio mūsų viešoji \ ek l a aptilo, 
ėmėsi iniciatyvos raginti de
monstracijų ruošimą ne tik 
Chicagoje, bet ir visoj Amerikoj. 

Nelaukite asmeniško pakvie
timo. Prisidėkite entuziastiškai 
su vėliavomis, juodu kaspinu, 
p lakata is bei savo kūry
bingumu. Okupantų tęsiamas 
terorizmas Lietuvoje neturi būti 
užmirštas ir likti amerikiečių 
publikos nepastebėtas, užmas
kuotas Busho ir Gorbačio
vo draugiška šypsena. Dėl 
informacijos kreiptis į Alę 
Kėželienę 312 751-0040. 

L T . 

VASARIO 16 GIMNAZIJA 

Nebuvus Schloss Reinhoff 
pilies aplinkoje Huettenfelde 
Vokietijoje, sunku įsivaizduoti 
kaip gražiai, sistemingai ir 
patogiai įrengta ši lietuviškojo 
švietimo sala laisvajame vaka
rų pasaulyje. Aplankius ją 
pamatai, kad tokios vertingos 
lituanistines mokyklos, su taip 
lietuviškai sukurta aplinka, 
nėra nei JAV. nei Kanadoje, nei 
Pietų Amerikoje, nei kituose 
pasaulio kraštuose, išskyrus 
pačią Lietuvą. Belieka tik vi
siems kraštams pasina idoti Va
sario 16 gimnazija. pa»,naudoti 
jos plačiai teikiamomis galimy 
bėmis išmokti lietin j kalba. 

pasinaudoti jos patogumais, su 
seną Lietuvos dvarą pri
menančia gamta ir aplinka. 

Tolimi keliai iš kitų kon
tinentų, Amerikos ar Aust
ralijos labai apsunkina mokinių 
atvykimą į Vasar io 16 
gimnaziją. Nors ir didelė Vokie 
tijos valdžios parama nėra 
užtenkama gimnazijos išlai
kymui. Tad gimnazijai išlaiky
mo likutis, mokinių verba
vimas, jų kelionės ir išlaikymas 
priklauso visai lietuvių išeivijai. 
Prieglobstį šioje gimnazijoje 
randa ir iš Lietuvos atvykę AT 
deputatai, nuo persekiojimo 
pasi t raukę j aunuo l i a i , 
bendruomeniniai suvažiavimai 
ir studijų dienos. Pagaliau Va
sario 16 gimnazijos pastatai ir 
turtas yra milijoninės vertės. 
Lietuvių Fondas mokinių 
stipendijoms š ia is me ta i s 
paskyrė 22,000 dol. 

Vasario 16 gimnazijai remti 
komitetai yra įsikūrę keliuose 
kraštuose. PLB Vasario 16 
gimnazijai remti centrinis komi 
tetas yra Chicagoje. Nese
niai jis. su ta lkininku pa
galba, išsiuntė 12,000 laiškų 
JAV lietuviams prašant galimai 
didesne auka paremti Vasario 
16 gimnazijos išlaikymą. Si 
auka yra ilgalaikis inves
tavimas į lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje ir parama atsiku
riančiai Lietuvai. Tad būkime 
dosnūs 

Bronius Juode l i s 

TRYS NAUJOS 
FARMACIJOS DAKTARĖS 

Farmacijos mokslus daktaro 
laipsniu University of Illinois 
College of Pharmacy birželio 
mėnesį baigė čikagietės Alek
sandra Sigutė Gražytė. Dana 
Kristina Didžbalytė ir Lora Rita 
Blažytė. Joms buvo įteikti Doc 
tor of Pharmacy (Pharm. D.) 
diplomai. Visos trys daktarės 
yra aktyvios l ietuviškoje 

jaunimo veikloje, ypač skautų 
o rgan izac i jo je . A. G r a ž y t ė 
p r i k l a u s o , , N e r i j o s " j ū r ų 
skaučių tunto vadijai, o D. Didž 
balytė ir L. Blažytė — „Aušros 
Var tų" tun tu i . 

Spėjama, kad dabar lietuvių, 
ar lietuvių kilmės vaistininkų 
Amerikoje jau yra daugiau 
šimto ir kasmet jų skaičius di
dėja . Šią vasa rą . Aldonos 
Kirkl ienės, R. PH. iniciatyva 
bus bandoma jungti juos visus 
į Amerikos Lietuvių Pharmacy 
Association <ALPA>. 

Naujosioms farmacijos dak
ta rėms l inkime sėkmės profe
siniame darbe ir toliau liekant 
veikl iomis l ie tuviškame gy
venime, o ypač skaučių orga
nizacijoje. 

P R I Ė M I M A S P A V E R G T U 
T A U T U A T S T O V A M S 

J a u daugelį metų Illinois vals
tijos gubernator ius surengia 
g r a ž ų p r i ė m i m ą P a v e r g t ų 
Tau tų ats tovams, kuris vyksta 
liepos 3-ją savaitę, kuri pagal 
U.S. Kongreso nutarimą, vadi
n a m a Pavergtų Tautų savaite. 

Šiais metais toks priėmimas, 
kurį surengė gubernatoriaus 
J im Edgars įstaiga, susijungusi 
su Illinois valstijos Pavergtų 
Tautų komitetu, įvyko liepos 16 
d. Illinois Centro pastate , 100 
W. Randolph St. apatinėje ap
valioje salėje (Rotundoje). Pri
ė m i m a s prasidėjo 6:30 vai. 
vakare ir susidėjo iš šių dalių: 
nuo 6:30 v.v. iki 8 v.v. — vaišės 
ir meninė programa įvairių 
tautybių. Atvykę atstovai, susė
do prie gražiai baltomis staltie
sėmis padengtų stalų ir susta
t y tų pusiau žiedo forma. Per 
pusantros valandos dalyviai vai
šinosi geru šiltu maistu, kavu
te su pyragaičiais ir minkštai
s iais gėrimais. Per tą laiką 
visus linksmino programa atlie
k a m a pavergtų tautybių meni
nių jėgų — grupių. Lietuvių gru
pei atstovavo Kauno kapelos 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— J A V Lietuvių Kunigų 
v i enybės metinis seimas bus 
rugsėjo 10-12 dienomis Nekalto 
Prasidėjimo Mergelės Marijos 
seserų vienuolyno patalpose 
Putnam, CT. Kviečiami visi lie
tuviai kunigai seime dalyvauti. 
Bus sprendžiami mums visiems 
labai aktualūs klausimai. Tuo 
pačiu metu, t.y. trečiadienį 
priešpiet, vyks ir metinis Reli
ginės šalpos direktorių suvažia
vimas. Norime parūpinti kuni
gams patogias sąlygas apsistoti, 
todėl nor in t ie j i da lyvau t i 
prašomi tuojau apie tai pranešti 
s e k r e t o r i u i : Rev. V. M. 
Cukuras . 600 Liberty Hwy., 
Putnam, CT 06260. Seimo pra
džia — antradienio vakare 6 
vai., pabaiga ketvirtadienį, 
rugsėjo 12 d. per pietus. 

Vokietija 
— V i l n i a u s u n i v e r s i t e t o 

da inų i r šokių ansambl i s po 
varginačios nakties kelionės 
Azoto autobusu Romuvą pasie
kė liepos 7 anksti rytą. Nusi
plovę kelionės prakaitą, kiek 
pailsėję ir papusryčiavę, dar tą 
pačią dieną išvyko į St. Leon-
Rot. Koncertavo Kultūros ir 
sporto rūmų Harres didelėje 
salėj. 

— V a s a r i o 16 gimnazijos 
vasaros atostogos prasidėjo lie
pos 6 d. Nauji mokslo metai pra
sidės rugsėjo 2. Mokiniai suva
žiuoja rugsėjo 1. 

grupė „Griežlė" su savo muzika, 
dainomis ir šokiais. Ionela Pro-
dan. Romanian dainininkė, 
atliko gražia programą. Taip 
pat pasirodė ir kitų tautybių 
tautinių šokių grupės. Lygiai 8 
vai. vakare pirmoji priėmimo 
dalis buvo baigta ir prasidėjo o-
ficialioji dalis, kuri susidėjo iš 3 
dalių: oficialioji programos 
dalis, sveikintojai ir kalbėtojai 
ir žymenų įteikimas. 

Oficialiąją dalį atidarė ir pra
vedė Orest Baranyk. Amerikos 
h imną sugiedojo Amerikos 
Lietuvių Tarybos Chicagos sky
riaus narė Mary Kinčius. Buvo 
vėliavos pagerbimas ir invoka-
cija, kurią sukalbėjo kun. Jo-
seph Cirou. 

Antroje dalyje sekė kalbėtojai. 
Pirmas kalbėjo Mark Peterson 
— gubernatoriaus Chicagos sky
riaus įstaigos direktorius, visus 
pasveikindamas gubernatoriaus 
J im E d g a r vardu. Antroji 
kalbėjo ir sveikino Pat Michals-
ki, gubernatoriaus asistentė et
n inėms grupėms. Pavergtų 
Tautų vardu Casimir Oksas, 
kongresmano Porter asistentas 
Ginny Hotaling ir komisionie-
rius Richard Siebel. 

Trečioji ir paskutinė dalis 
buvo žymenų įteikimas, kurių 
buvo trys. Už pasižymėjimą 
pareigose žymenį gavo Niek 
Zyznieuski. organizacijų vardu 
— Amerikos Ukrainos kongre
so komitetas ir specialus pa
dėkos žymenys gubernatoriui 
Jim Edgar, kurį priėmėjo asis
tentė Pat Michalski. Baigus 
žymenų įteikimą, buvo sugie
dota „God Bless America". Tuo 
ir buvo baigtas gražus Pavergtų 
Tautų atstovų bei svečių priėmi
mas. 

Tenka pastebėti, kad daly 
vavo 279 atstovai ir 20 Pavergtų 
Tautų vėliavų. Kai kurie kalbė
tojai išreiškė nepasitenkinimą 
šio krašto vedama politika Pa
vergtų Tautų atžviliu. 

Atstovai ir svečiai dėkingi gu
bernatoriui už gražų ir nuošir
dų priėmimą skirstėsi j namus. 

Ant. Repš ienė 

Naujos farmacijos daktares po diplomu į te ikimo Univers i ty of Illinois Col-
lege of Pharmacy IS k Aleksandra S igu tė Gražyte . P h a r m I) . Dana Kris 
tina Didzhalvte. Pharm O ir l>ora Rit« Blažytė. Pha rm. D. 
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