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99 Išrinkime Seimą kuo 
greičiau... arba tęskite 

perversmą be manęs...' 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gegužės 27 d. (Elta) 
— Gegužės 26-ają Vytautas 
Landsbergis pasakė kalbą 
Aukščiausiosios Tarybos plena
riniame posėdyje, kurioje api
būdino padėtį Lietuvoje. 
Pateikiame citatų iš šios kalbos: 
, Referendumo politinis turinys 
— tai pasitikėjimo patikrinimas. 
Apie 70 procentų balsavusių 
piliečių parėmė Sąjūdžio koali
ciją „Už demokratinę Lietuvą" 
ir, jei norite, Vytautą Lands
bergį. Įstatymą priimti pristigo 
balsų, bet piliečių nuomone, jei 
čia būtų r inkimai pagal 
Vakarų standartus, būtų ver
tinama, kaip reprezentatyvi, 
visiškai įtikinama". (...) „25 pro
centus turinčios politinės jėgos 
turėtų siekti bendradarbiavimo, 
o ne uzurpacijos. Tuo tarpu pro
cesai, vykstantys pirmiausia 
mūsų Parlamente, teikia des
trukcijos ir grėsmės atspalvį 
visam mūsų šalies gyvenimui" 
(...) „Parlamente vykstantį 
procesą galima vadinti šliau
žiančiu perversmu su dideliais 
pavojais demokratijai ir nepri
klausomybės krypčiai". (...) „Ką 
mes turime daryti, kaip atsa

kingas už Lietuvos ateitį Parla 
mentas? Pirmiausia siūlymas 
„daugimiečiams" — atsisakyti 
pagundų koalicijoje su LDDP 
užgrobti viską" (...) „Geriausia 
būtų trims mėnesiams įšaldyti 
esamų struktūrų status quo, 
žinoma, nebūtinai įšaldant 
pirmininką ar kokį ministrą. Aš 
t ikra i neketinu dankstyti 
perversmo, jeigu j is bus 
tęsiams". (...) „Išrinkime seimą 
ir kuo greičiau! Siūlau tai daryti 
rugpjūčio mėnesį" (...) „Reikia 
išrinkti Lietuvos Seimą, kurio 
deputatai turės žmonių pasiti
kėjimą" (...) „Nejau Lietuvoje 
neatsiras 100 ar 140 nepaper
kamų nei pinigais, nei valdžios 
blizgesiu? Tebus jie išrinkti 
vieneriems metams, — periim-
ti naują Nepriklausomos Lietu
vos Konstituciją ir užbaigti 
pagrindines reformas, išlydėti 
svetimą kariuomenę" (...) „Ar
ba sustabdom šliaužiantį 
perversmą ir einam garbingai į 
seimo rinkimus, arba — tęskite 
perversmą be manęs", — baigė 
savo kalbą Vytautas Landsber
gis. 

Pareiškimas dėl Rusijos kariuomenės — 
nauja invazija? 

Vytautas Landsbergis padarė 
pareiškimą dėl okupacinės ka
riuomenės neteisėtų veiksmų. 
Jame sakoma, kad nepaisant 
Lietuvos protestų ir reikala
vimų, į Lietuvą be sutikimo 
toliau įvedami nauji, kol kas 
nedideli, Rusijos kariuomenės 
kontingentai. Tai turėtų būti 
vertinama kaip invazija į 
suverenios valstybės teritoriją. 
Rusijos karinė vadovybė nesi

laiko savo valstybės įsipareigo
jimų gerbti Lietuvos suvereni
tetą. Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas labai susirūpinęs 
dėl gautų žinių apie gresiantį 
didelių Rusijos kariuomenės 
kontingentų įvedimą į Lietuvą. 
Vytautas Landsbergis pasakė 
turįs viltį, kad tam neliks abe
jingos užsienio valstybės — Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos narės. 

Paskutinysis VLIKo 
suvažiavimas 

Gegužės 30 dieną Vilniuje 
prasidės iškilmingas Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto kongresas. Ta proga į 
Lietuvą atskrido VLIKo pirmi
ninkas dr. Kazimieras Bobelis, 
visa valdyba, tarybos nariai, 
Tautos Fondo valdybos ir 
tarybos atstovai. K. Bobelis 
aerouoste žurnalistams pasakė, 
kad VLIKas šiame suvažiavime 
užbaigs savo veiklą. Visus jo ar
chyvus, turimą medžiagą, įstai
gas VVashingtone nuo liepos 1 
dienc s perima Lietuvos vyriau
sybė. Kartu turėtų būti per
duotos ir visos lėšos. 

Šiandien Kazimieras Bobelis 
susitiko su ELTOS direktoriumi 
Adolfu Gurskiu. Buvo tariamasi 
dėl ELTOS atstovybės įsteigimo 
Washingtone ir kitais klausi
mais. 

Vokiečių įteikta labdara 
Vokietijos ambasadorius Lie

tuvoje Gottfried Albrecht ir čia 
gastroliuojančio Bambergo sim
foninio orkestro atstovai įteikė 
Landsbergio fondo valdybos pir
mininkei Gražinai Lands
bergienei labdaros siuntą, kuri 
yra skiriama Vilniaus universi
tetinei vaikų ligoninei. Prieš 
koncertinę kelionę į Baltijos 
šalis Bambergo simfoninio or
kestro dirigento Christop 
Eschenbach ir smuikininko Gi-
don Kramer iniciatyva Bamber
go Domininkonų katedroje 
orkestras surengė labdaros 
koncertą, buvo sukaupta dar ir 
—»3ftJt i i * . , T 1 

gabenant; muzikos instrumen
tus į Baltijos šalis, vokiečių 
muzikantai sukrovė šimto tūks
tančių markių vertės humanita
rinę pagalbą. Orkestras taip pat 
apsiėmė parūpinti preperatų 
nuo vėžio sunkiai sergantiems 
vaikams, kurių buvo prašiusi 
Vilniaus universitetinė vaikų 
ligoninė. 

Atvyko rentgenologas 
Į Vilnių atvyko žymus JAV 

rentgenologijos specialistas, 
Minesotos universiteto pro
fesorius Eugenijus Gedgaudas. 
Vizito tikslas — susipažinti su 
rentgenologijos ir radiologijos 
tarnybomis Lietuvoje, nuspręs
ti, kokią konkrečią pagalbą pro
fesorius galėtų suteikti čia dir
bantiems kolegoms, jų pacien
tams. 

„Jauna muzika" 
Šiandien Lietuvoje prasidėjo 

festivalis „Jauna muzika". Jis 
vyks Vilniuje ir Druskininkuose 
iki birželio 2 dienos. Festivalio 
metu visuomenei bus pristatyti 
naujausi jaunų respublikos 
kompozitorių kameriniai kūri
niai, Taip pat koncertuos šiuo
laikinės muzikos interpretato
riai iš Anglijos, Japonijos, Itali
jos. (J.V.) 

— Estijos naujasis Užsienio 
reikalų ministras Jaan Manit-
sky pareiškė, jog visi Europos 
kraštai turėtų jausti atsakomy
bę už mažumas, gyvenančias 
Rusijoje ir tai neturėtų būti 
laikoma kišimosi į jos vidaus 

Lenkijos prezidentas Lech Walesa ir jo žmona Danuta meldžiasi Katyne už 
nužudytus savo tautiečius, kur buvo Sovietų nužudyta 4,000 lenkų karininkų 
1940 m. 

Rusai dalyvavo pagerbiant 
n o aukas Katyi 

Katynas. Gegužės 25 d. — 
Reuterio žinių agentūra pasklei
dė pasaulyje Lenkijos preziden
to Lech VValesos apsilankymo 
žinią Katyne, kurio metu jis 
pagerbė tūkstančius lenkų 
karininkų, kuriuos išžudė 
Stalino slaptoji policija. Jų at
minimo iškilmėse dalyvavo kar
tu ir Rusijos oficialūs parei
gūnai. 

Rusijos atstovų dalyvavimas 
šalia Lenkijos prezidento turė
tų reikšt i gerų santykių 
pradžią, išsireiškė prez. Lech 
Walesa. Katyno miško tragedi
ja netoli Smolensko lydėjo 
dešimtmečiais lenkų-rusų san
tykius, kurie pasižymėjo „šal
tumu ir nepasitikėjimu", kai 
sovietinės vyriausybės neprisi
ėmė atsakomybės už jų 
išžudymą. 

Dabar Lenkijos valstybės 
vadas, išvedęs tautą į ne
priklausomybę, padėjo gėlių 

Tęsiasi suirutė 
Lietuvos Parlamente 

Vilnius. Gegužės 2." d. — 
Gegužės 26 dienos sesija buvo 
transliuojama per Lietuvos 
radiją. Susidarė vaizdas, kad 
darbas negali vykti normaliai, 
praneša RFE/RL žinios iš Miun
cheno. Po prez. Landsbergio 
kalbos tą dieną, Sąjūdžio koali
cijos deputatai ir tautinės gru
pės boikotavo sesijos dalį, kaip 
kad jie boikotavo ir praėjusią 
savaitę. Kadangi Parlamente 
nebuvo kvorumo, tai tebuvo ga
lima priimti nesaistančias rezo
liucijas, pavyzdžiui, kad Par
lamento prezidiumas atleistų 
Saulių Stomą iš „Lietuvos aido" 
redaktoriaus pareigų. 

Taip pat buvo pasiūlyta, kad 
rinkimai į naują Parlamentą 
būtų vykdomi rugsėjo 6 dieną ir 
kad Ekonomikos ministras Al
bertas Šimėnas pakeistų Gedi
miną Vagnorių kaip ministrą 
pirmininką. Gi antrojo referen
dumo vykdymas birželio mėne
sio 14 dieną, kad būtų suteiktos 
tos teisės prezidentui kaip kad 
yra numatyta Konstitucijos pro
jekte, kurį paruošė Parlamento 
komitetas, nuspręsta nevykdyti 
ir to klausimo daugiau nebekel-

vainiką prie 1940 metų Katyno 
masinių kapų. kur į duobes 
buvo suversti 4,000 surištų, 
užkištomis burnomis, sušaudy
tų per galvas d, nugaros pusės 
lenkų karininkų, žiauriai 
NKVD slaptosios tarnybos, 
vėliau pavadintos KGB, vyrų 
nužudyti. Lenkų karininkams 
nebuvo leista mirti kaip 
kareiviams, bet kaip nusikal
tėliams, pasakė Walesa. 

Maskva gi dešimtmečiais 
melavo, kaltindama nacius, kad 
jie nužudė juos, tik 1990 metų 
balandyje, kai buvo paskelbta 
Gorbačiovo glasnost programa, 
buvo sutikta, kad rusai juos 
sušaudė. 

Šiame prisiminime dalyvavo 
Rusijos karininkai iš karinio 
prokuroro įstaigos Maskvoje. 
Pulk. Alexander Tretesky, 
investigacijų skyriaus viršinin
kas, įteikė Lenkijos prezidentui 
L. Walesai 18-kos tomų doku
mentus ryšium su Katyno žudy
nėmis. 

Nauji batai Lietuvos 
neturtingiesiems 

New Yorkas, 1992 gegužės 
20 d. (LKRŠ' - Vakar išsiųsta 
į Lietuvą maždaug 3000 porų 
naujų batų, padovanotų Minne-
sotos valstijoje veikiančios fir
mos Red VVing Shoe Company, 
praneša Lietuvių Katalikų Reli
ginė šalpa. 

Šios siuntos įgyvendinimui 
talkininkavo Lithuanian Com-
merce Corporation (New Jer-
sey). LCC darbuotojai suvedė 
inventorių bei supakavo per
siuntimu' iš įvairių Red VVing 
Shoe parduotuvių prisiųstus ba
tus. Siuntą Lietuvoje skirstys 
Vilkaviškio vyskupijos „Cari
tas" skyrius internatams, vaikų 
bei senelių prieglaudoms, ir ne
pasiturintiems žmonėms kurie 
neįstengia šiame ekonomiškai 
sunkiame laikotarpyje nusipirk
ti jiems reikalingos avalynės. 

— Prez. G. Bushas priėmė 
Brazilijos prezidentą Fernando 
de Mellos, kurių pagrindinė 
pokalbio tema buvo Brazilijos 
įsiskolinimas užsieniui net 122 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Estijos Kongresas turėjo 
savo devintąją sesiją praėjusį 
savaitgalį , kad nuspręs tų 
būsimųjų rinkimų taisykles ir 
datą, tačiau nepajėgė padaryti 
galutinio nutarimo. Vienintelis 
sprendimas buvo, kad nubal
savo prieš pasiūlymą paimti 
pagrindu 1938 metų Estijos 
Konstituciją. Dėl to, kad nebuvo 
balsų kvorumo, nebuvo galima 
priimti jokio svarbesnio klau
simo net balsavimui. 

— Maskvoje Rusijos štabo 
viršininkas pasisakė, jog yra 
planuojama išvesti pagrindines 
rusų pajėgas iš Baltijos vals
tybių tik tada, kai bus pasi
traukta iš Vokietijos ir Lenki
jos. Gen. P. Gračev pasakė, jog 
40% dalinių bus galima išvežti 
1992-94 metų laikotarpyje, o 
kitas likusias pajėgas tik po 
1994 metų. 

— Lietuvos radijas pranešė, 
jog Respublikos delegacijai pasi
tarimams Maskvoje vadovauja 
Lietuvos Parlamento pirminin
ko padėjėjas Česlovas Stankevi
čius, kuris pareiškė, kad Rusi
ja privalo išvežti savo karines 
pajėgas šiais metais ir sumokė
ti padarytą žalą per 50 metų. 
Latvijos delegacijai vadovauja 
valstybės minis t ras J a n u s 
Dinevics. Pasitarimuose yra ir 
Estijos delegacija. 

— Latvijos „Diena" pranešė, 
jog Šiaurės karinių pajėgų 
vadas Valerii Mironov pasakė, 
jog yra galimybė, kad gali įvykti 
Dniestro tipo konfliktas Baltijos 
regione. 

— Estijos Komunistų partijos 
nariai gerai laikosi finansiškai, 
nežiūrint kad daug jos narių yra 
pasitraukę, bet jie gali gerai gy
venti iš santaupų, pasakė buvęs 
pirmasis sekretorius Enn-Arno 
Sillari. To priežastis esanti 
geras finansų tvarkymas praei
tyje. Regis, kad pinigai buvo 
pervesti kai kurioms užsienio 
valstybių partijoms, iš kurių jie 
dabar gauna subsidijas savo 
pragyvenimui. 

— Afganis tane dviejų 
part izaninių grupių vadai 
susitarė baigti kovas ir pravesti 
rinkimus per 6 mėnesius. Parti
zanų vadas G. Hekmatyar ir 
kitas partizanų vadas, šiuo 
metu jau Gynybos ministras 
naujoje vyriausybėje, Ahmad 
Shah Masood, turėjo pasita
rimus septynias valandas. Jie 
abu pašalino komunistą prezi
dentą Najibullah ir abu dabar 
nori vyrauti dabartinėje vyriau
sybėje. 

— Kubos pietinėje kalnuotoje 
srityje įvyko žemės drebėjimas, 
kuris sugriovė daugiau kaip 
šimtą namų ir sužeidė daugiau 
kaip 40 žmonių. Richterio skalė
je tai buvo pažymėta 5.2 stipru
mu. 

— Kinija išsprogdino po žeme 
iki šiol didžiausią branduolinės 
jėgos ginklą vieno megatono, 
kuris lygus milijonui TNT tonų. 

— Washingtone Energijos de
partamentas pranešė, jog nebe-
gamins daugiau uranijaus, ku
ris reikalingas branduoliniams 
ginklams gaminti. Energijos 
departamento sekre tor ius 
James VVatkins pasakė, jog tai 
tuoj pat sutaupys 84 milijonus 
dolerių valstybei. 

— Vengrijos Socialistų par 
tija. buvusioji komunistų parti
ja, turėjo savo trečiąjį suvažia
vimą Szegedo mieste. Trijų 
dienu kongrese buvo perrinktas 
Gyula Horn prezidentu ir 
išdiskutuota partijos strategija 
ryšium su parlamento rinki-

Teismas Komunistų 
partijai 

Gorbačiovui įsakyta dalyvauti 
Maskva. Gegužės 26 d. -

Rusijos naujasis Konstitucinis 
Teismas pasiruošė teisti Komu
nistų partiją ir jos septynių 
dešimtmečių valdymą, sujung
damas komunistų ir jų oponen
tų prašymus bei kaltinimus į 
vieną didelę bylą. Trylikos na
r ių Teismas paskelbė, jog 
liudininkų apklausinėjimai pra
sidės liepos 7 dieną, kad abi 
pusės turėtų pakankamai laiko 
šiai milžiniškai bylai pasiruošti. 

Originaliai Teismo tardymo 
pareikalavo 36 buvę Komunistų 
partijos nariai — deputatai, 
kurie nusprendė, kad preziden
to Boriso Jelcino dekretas 
uždrausti partijai veikti ir atim
ti jos nuosavybes yra nekonsti-
tucinis aktas. Tačiau vėliau 
kaip žinoma, buvo įteikta Olego 
Rumyantsevo peticija. Jis yra 
Rusijos konstitucinės komisijos 
pirmininkas ir pasisako už 
Jelciną, kad pati partija yra 
nekonstitucinė ir negalėjo 
veikti. Jis prašė paskelbti 
Teismą, kad partija tikrai ne
konstitucinė ir todėl negali 
egzistuoti. 

Galės pasiųsti savo atstovus 
Rusijos Konstitucijos teismas 

įsakė buvusiam Sovietų prezi
dentui Michailui Gorbačiovui 
reprezentuoti Komunistų par
tiją teisme. Jam buvo įsakyta 
todėl, kad jis buvo paskutinis 
Komunistų partijos vadas. Šalia 
jo dar įsakyta taip pat būti 
teisme Vladimirui Ivaško ir 
Valentinui Kuptsovui, kurių -
pirmasis buvo partijos Genera
linio sekretoriaus pavaduotojas, 
o antrasis - pirmasis Centro 
komiteto sekretorius. Kiek
vienas iš jų gali savo vietoje 
pasiųsti kitą atstovą, kad būtų 
teismo metu. Gennady Burbu
lis, Rusijos valstybės sekre

torius, mano, kad Gorbačiovas 
pasinaudos ta teise. Gorbačio
vas pasitraukė iš Generalinio 
partijos sekretoriaus posto dar 
prieš partijos likvidavimą. Jo 
įstaigos atstovas Gregory Šak-
nazarov pareiškė nepasitenki
nimą, kad Gorbačiovui buvo 
įsakyta atvykti į Teismą, kai 
bus pradėta tos bylos eiga. 

Burbulio nuomonė 
Istorikas Roy Medvedev pasa

kė spaudos konferencijoje, kurią 
suorganizavo buvę partiečiai, 
jog Gorbačiovas turi pareigą 
dalyvauti ir viską papasakoti. 
„Gorbačiovo rezignavimas dar 
neatleidžia jo nuo pareigos būti 
teisme ir nuo atsakomybės už 
partijos veiklą". Burbulis šia 
proga pareiškė, jog jis esąs 
įsitikinęs, kad Teismas paskelbs 
Komunistų partiją neteisėta, 
bet kad vyriausybė neplanuoja 
Niurnbergo stiliaus teismo 
apkaltinti Gorbačiovui arba ir 
kuriam kitam partijos vadui. 
Tačiau Viktor Šeinis, Rusijos 
parlamentaras, pasakė, jog 
daugelis rusų nori, kad Komu
nistų partijos vadai būtų 
nubausti. 

Teismas buvo paskelbtas po 
tos dienos, kai buvo vyriausybės 
paskelbti slapti dokumentai, 
kad Komunistų partija buvo 
įsi vėl v si į tarptautinį terorizmą 
ir rėmė palestiniečių grupes 
prieš Izraelį ir amerikiečius. 
Tuo būdu priminta Rusijos im> 
nėms kraujuota partijos pra
eitis, rašo ITAR-Tasso žinios. 

Roman Popad iuk . 
JAV ambasadorius Ukrainos Res
publikai. 

>» 
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JAV ir Latvijoje 
daugiausia skyrybų 
Ryga. — Latvijos universiteto 

darbuotojai atliko demografinės 
situacijos respublikoje praėju
siais metais analizę. Jos rezul
tatai nenuteikia optimistiškai. 

Vidutinė gyvenimo trukmė 
Latvijoje sumažėjo iki 69 metų. 
Tai vienas žemiausių rodiklių 
Europoje. 1991 metai — rekor
diniai ir pagal mažiausią nuo 
1945 metų santuokų skaičių. 
Respublika kaip ir anksčiau 
užima antrąją vietą pasaulyje 
po JAV pagal skyrybų skaičių. 

— Estijos ministras pirmi
ninkas Tiit Vahi, baigęs keturių 
dienų vizitą Kinijoje, pasirašė 
prekybos ir ekonominio bendra-

V 

Išvaduotojų armija 
Ryga» — „Atgimimas" savo 

18 numeryje rašo, jog Latvijos 
gynybos ministras Talavas 
Nazis pranešė, kad Rygoje ką 
tik pasibaigusiame Šiaurės 
Atlanto Asamblėjos seminare 
Rusijos atstovų buvo pareikšta, 
kad Rusijos armija Latvijoje — 
tai išvaduotojų armija. Remtasi 
net 1721 m. Švedijos ir Rusijos 
Ništato sutartimi, pagal kurią 
Karelija, Estija ir Latvija yra 
sudėtinė Rusijos imperijos dalis. 

Pasibaigus seminarui, įvyku
sioje spaudos konferencijoje 
Šiaurės Atlanto Asamblėjos ge
neralinio sekretoriaus pava
duotojas Saimonas Lunas pažy
mėjo, kad šiame seminare kart
kartėmis sunkiai pavykdavo 
palaikyti konstruktyvų dialogą. 
Jo nuomone, būtina gerinti 
Baltijos valstybių vyriausybių ir 
Rusijos armijos santykius. 
Pasak jo. labai svarbūs net ir 
pažadai pagal galimybes kuo 
greičiau išvesti kariuomenę. 

Danijos parlamento gynybos 
komisijos vadovas Hansas 
Heikerupas sutiko su tuo. jog 
būtina nustatyti konkrečius 
kariuomenės išvedimo ter
minus. ..Bet šis klausimas turi 
būti sprendžiamas Latvijos ir 
Rusijos derybose. Tarptautiniai 
stebėtojai galės sekti, kaip Rusi
ja išveda savo armiją tik po to, 
kai bus nustatyti šie terminai", 
— pasakė jis. 

KALENDORIUS 

Gegužės 28 d.: Šeštinės. 
Aušra. Augustinas, Jogirdas, 
Rima. 

Gegužės 29 d.: Algedas, 
Erdvile, Magdalena. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:14. 
Temperatūra dieną 65 1., 

• 
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LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 
CHICAGOJE 

Marąuette Parko rajone, Chi-
cagoje, veikianti 112 Lietuvos 
Vyčių kuopa šį pavasarį buvo 
ypač veikli. 

Kovo 8 d. kuopos narėms Zu
zanai Binkienei ir Onai Marijai 
Juraitis buvo suteiktas Trečias 
Lietuvos Vyčių laipsnis. Vasa
rio 18 d. Antras Lietuvos Vyčių 
laipsnis suteiktas Karoliui ir 
Sofijai Beinorams, Grožvydai 
Giedraitytei, kun. Jonui Ku-
zinskui — Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos klebonui, Lu-
cillei Shotas, Zenonui Šukiui ir 
Denise Zakarkai. Pirmąjį laips
nį užsitarnavo kazimierietė se
selė Angelą Balchunas, Joana 
Danilevičius, dr. Ferdinandas 
Kaunas, adv. Saulius Kuprys, 
Donaldas Petkus, Jr., Vincentas 
Petrošius, Regina Pollack, ses. 
Maurita Shaiko ir Stasys Jur
kus. 

Kiekvieno mėnesio trečią 
antradienį Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje vyksta 
šios kuopos susirinkimas. Pas
kutinis įvyko gegužės 19 d. 

Šįmet kuopai vadovauja pirm. 
Donaldas Petkus ir vicepirm. 
Aleksandras Mockus. Iškiliąja 
šių metų kuopos nare pripažin
ta Eleonora Kasputienė, o iš
kiliuoju nariu — Al Dagis. 

Sveikiname narį kun. Joną 
Kuzinską gegužės 19 d. šventusį 
savo kunigystės 40 metų sukak
tį. Ta proga Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje sek
madieni, gegužės 24 d.,buvo au
kojamos Padėkos Mišios. Iškil
mingas banketas Martiniąue 
pokylių salėje vyko trečiadienį, 
gegužės 27 d. 

Balandžio 26 d. kuopos nariai 
gausiai dalyvavo Šv. Kazimie
ro vienuolyne vykusiose pamal
dose. Melstasi šios vienuolijos 
įkūrėjos Motinos Marijos Kau
paitės beatifikacijos intencija. 

112 kuopa aukomis prisideda 
prie Lietuvai medicininės pagal
bos teikimo. Visi nariai ragina
mi aukoti šiam tikslui. Fondas 
pradėtas 1,000 dol. auka. Aukos 
labai reikalingos ir kiekviena 
auka nuoširdžiai vertinama. No
rintieji aukoti prašomi kreiptis 
} Ritą Zakarkaitę, 6958 S. 
Rockwell St., Chicago, EL 60629. 
Daugiau informacijos gausite 
paskambinę tel. 312-434-7785. 

Dolores Wainauskis 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

36-TOS KUOPOS 
VEIKLOJE 

36-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
Chicagoje nariai kovo 8 d., mi
nint šv. Kazimiero šventę, gau
siai dalyvavo šv. Mišiose Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje. Tą dieną kuopos sekre
torei Pranei Urnažus buvo su
teiktas Trečias Lietuvos Vyčių 
laipsnis. 

Neseniai Daley kolegijoje vy
kusioje dailės parodoje kuopos 
narys Al Žukas buvo išstatęs 
kelis savo tapybos kūrinius. Di
džiuojamės jo pasiekimais. 

Balandžio 20 d. susirinkime 
šventėme Velykų antrąją dieną. 
Susirinkime anglų kalba prog
ramų vadovas Dovydas Gaidas 
supažindino su svečiu Russ Pon-
tali, kuris mums parodė įdomų 
religini video filmą. Po to sve
čias kalbėjo apie Medjugorje 
vykstančius stebuklus ir atsaki
nėjo į klausimus. 

Sabina Henson 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVOS VYČIŲ 
APYGARDOJE 

Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos apygardos 1991-92-jų 
veiklos metų valdybą sudaro 
pirmininkas Aleksas Akule, 
pirmasis vicepirm. Benediktas 
Coach, antrasis vicepirm. Pra
nas Peterson, trečioji vicepirm. 
Ieva Bali, sekretorius Jonas 
Grenda-Lukas, iždininkė Mari
jona Hobitz, susirašinėjimų sek 
retorė Birutė Stoškus, patikėti
nės Elena Dallalis ir Irena Ta-
mulevich, dvasios vadas kun. 
Petras Shakalis. Komitetų pir
mininkais išrinkti: archyvų — 
Lionginas Švelnis ir Audronė 
Toole, ritualų — Marijona Raci-
cot, Rita Pinkus ir Jurgis Bar-
ton, viešųjų reikalų — Aldona 
Marcavage, lietuviškų reik. — 
Andrius Akstin, kultūrinių 
reik. — Ignacius Hobitz, sporto 
— Irena Tamulevich ir Dorotėja 
March, stipendijų — Blanche 
Genaitis, Ieva Bali ir Veronika 
Bizinkauskas, bei ryšių palaiky
toja su Lietuvių Romos Katali
kų federacija — Aldona Keaney. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

WORCESTER, MA 26-TOJI 
KUOPA 

1991-92-jų Worcester, MA 
26-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
valdybą sudaro: pirmininkė Ri
t a Pinkus, vicepirm. Ona Lese-
man, protokolų sekretorė Aldo
na Waska, finansų sekr. Mari
jona Racicot, iždininkas Stepo
nas Walinsky Jr., revizorius 
William Leseman, bei tvarkda
rys Karolis Kulakusky. Komi
tetų pirmininkai: viešųjų rei
kalų — Virginija Cummings, ko
respondencijų — Olga Keršis, 
ritualų — Marijona Racicot, lie
tuviškųjų bei kultūrinių reik. — 
Edvardas Meilus, Jr. ir dvasios 
vadas — kun. Jonas Petrauskas. 

Kuopa auga. Štai įstojo nauji 
nariai Guy Glodis, Dorotėja Spo-
kis, Judita Maleckas, Juozapina 
ir Benny Ambrose, Ona DeLau-
rier, Kazimieras ir Elena Val
ion, Antanas ir Adelė Dailida. 

Užuojautos Mildai Lapinskie
nei, amžinybėn iškeliavus jos 
vyrui Karoliui, Garbės narei Ri
tai Pinkienei, mirus vyrui Ted, 
bei Olgai Keršis ir Aleksui Anu
sauskui, Didžion kelionėn išvy
kus jos motinai ir pastarojo 
seseriai Onai. Ona buvo ne tik 
kuopos narė, bet ir Maironio 
parko lietuvių labdaros sąjun
gos finansų sekretorė daugiau 
negu 60 metų. Užjaučiame ir 
Nell Mitchell, mirus broliui 
William Galvich bei Praną 
Kondrotą, mirus seseriai Onai 
Volent. Lai jie visi ilsisi Dievo 
ramybėje. 

Ona Leseman 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

Š a r ū n a s Marč iu l ion i s , po r u n g t y n i ų Detroite, kalbasi su vietos l ietuviais . 
Nuotr . J . G r i g a i č i o 

JAV LB MICHIGANO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Birželio 21 d. 12:15 vai. JAV 
LB Michigano apygardos val
dyba šaukia JAV LB Michigano 
apygardos suvažiavimą Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpose, 
25333 West Nine Mile Road, 
Southfield, MI 48039. 

Suvažiavime turi teisę daly
vauti JAV LB Michigano apy 
gardos valdybos ir kontrolės 
komisijos nariai, Detroito, Lan-
sing ir Grand Rapids apylinkių 
valdybos ir tų apylinkių susi
rinkimuose išrinkti atstovai, po 
vieną nuo kiekvieno 50 apylin
kėse balsavusiųjų paskutiniuo

se JAV LB Tarybos rinkimuose. 
Suvažiavimo darbotvarkėje: 

JAV LB Michigano apygardos ir 
kontrolės komisijos pranešimai, 
apylinkių valdybų pranešimai, 
diskusijos, naujų JAV LB Mi
chigano apygardos ir kontrolės 
komisijos narių rinkimai bei 
klausimai ir sumanymai. 

Suvažiavime svečių teisėmis 
kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai. 

Vytautas Kutkus 
JAV LB Michigano apygardos 

valdybos pirmininkas 
1992.5.21 d. T 

BRIDGEPORT, CT 
141-MA KUOPA 

1991-92-jų Bridgeport, CT, 
141-mos Lietuvos Vyčių kuopos 
valdybą sudaro dvasios vadas 
prel. Pranas Pranckus, pirmi
ninkė Klementina Miller, pir
masis vicepirm. Silvestras Mar
cavage, antrasis vicepirm. Jur
gis Radzwillas, sekretorė Barbo
ra Schmidt, iždininkas Alfonsas 
Trainis, finansų sekr. Lee Mar-
cinka, pa t ikė t in ia i Pe t ras 
Putrimas ir Steponas YVilčin-
kas, bei tvarkdariai Jonas Mar-
cinka ir Petras Peters. Komite
tų pirmininkais išrinkti: kultū
rinių reikalų — Aldona Peters, 

BALSAVIMAI DEL 
LIETUVOS 

REFERENDUMO 
Lietuvos Prezidento referen

dumo klausimu balsavimo būs
tinė Detroite, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre, Southfield, Mi-
chigan, gegužės 23 d. buvo ati
daryta nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. 
p.p. Rinkimų komisiją sudarė 
LB Detroito apylinkės valdyba. 
Balsavo 85 Lietuvos piliečiai ar 
teisę Lietuvos pilietybei turin
tys asmenys. 82 balsai buvo už 
Prezidento institucijos atkūri
mą. 3 Balsai sugadinti — neuž-
skaityti. Balsavimo duomenys 
buvo perduoti JAV LB Krašto 
valdybai ir Lietuvos ambasadai. 
Lietuvoje balsavime dalyvavo 
57.6% turinčių teisę balsuoti. 
69.5% jų balsavo už Prezidento 
institucijos atgaivinimą. Šis re
ferendumas nelaimėjo, nes jam 
reikėjo 50% plūs vieną balsą 
visų turinčių teisę balsuoti, o už 
referendumą visų turinčių teisę 
balsuoti buvo surinkta tik 40%. 

Detroito visuomenė apie rin
kimus sužinojo per Lietuvos am
basadoriaus Stasio Lozoraičio 
pranešimą per abi radijo pro
gramas ir Vilniaus radijo laidas 
užsieniui. 

Gegužės 22 d., buvo perduotas 
ambasadoriaus Lozoraičio pasi
kalbėjimas su Algiu Zaparacku 
per „Lietuviškų melodijų" radi
jo valandėlės laidą. Rinkimo ko
misijai Detroite vadovavo Algi
mantas Bražėnas. 

IŠLEIDOM LIANĄ I 
MARTELES 

Gegužės 23 d. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje kun. Antanas 
Saulaitis, S.J., suteikė mote
rystės sakramentą Lianai Bau
žaitei ir Daniel Lewis. Jaunuo
sius lydėjo septynių porų pul
kas. Vyriausia pamergė buvo 
Audra Baužaitė, o vyriausias 
pabrolys David Lewis. Sutuok
tuvių puotai vadovavo Nikutė 
Baužaitė ir Gailutė Černiaus-

lietuviškų reik. — Juozas Janiū
nas, Mitch Mareinauskas, ir 
Vladas Barius, lietuvių kalbos 
— Stefa Vaikutis, viešųjų reik. 
— Pat Šilk, ritualų — Lee Mar-
cinka ir K. Miller, renginių — 
Stela Marcinauskas, bei kores
pondentė — Aldona Marcavage. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

kaitė. Jaunuosius pasitiko 
tėveliai Sandra ir David Lewis, 
Yolanda ir Algis Zaparackai. 
Kartu su jaunaisiais, linksmino
si giminės, svečiai ir draugai 
atvykę iš įvafrių JAV ir Kana
dos apylinkių, Šokiams grojo 
Rimo Kaspučio vadovaujamas 
orkestras. Jaunavedžiai gyvens 
Chicagoje. Jauniesiems, linki
me sėkmės it gražaus sugyve
nimo sukūrus naują šeimos 
židinį. 

METINIS FARAPIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Dievo Apvaizdos parapijos me
tinis parapinių susirinkimas 
vyks sekmadienį, gegužės 31 d., 
tuoj po 10:30 y,, ryto šv. Mišių. 
Prieš susirinkimą bus proga pa
sivaišinti Danutės Doveinienės 
paruoštu valgiu. Visi parapie-
čiai kviečiamj. metiniame susi
rinkime dalyvauti. Susirinkimą 
šaukia Dievo Apvaizdos parapi
jos taryba, vadovaujama And
riaus Butkūno ir klebono kun. 
Viktoro Kriščiūnevičiaus. 

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS 

Sutvirtinimo Sakramentas 
Dievo Apvaizdos parapijoje bus 
sekmadienį, birželio 7 d., 10:30 
vai. r. šv. Mišių metu. Sutvir
tinimą suteiks vysk. Paulius 
Baltakis. 

ATLAIDAI ŠV. ANTANO 
PARAPIJOJE 

Šv. Antano parapijos šventė — 
atlaidai vyks sekmadienį, birže
lio 7 d. Šv. Mišios bus aukoja
mos 10:30 vai. ryto. Giedos 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Po Mišių 
įvairaus maisto pardavimas ir 
laimės žaidimai. Visi parapie-
čiai ir Detroito bei apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti. 

LB MICHIGANO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

JAV LB Michigano apygardos 
suvažiavimas vyks sekmadienį, 
birželio 21 cL, 12:15 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
re, 25335 W. Nine Mile Road, 
Southfield, MI. Suvažiavime da
lyvaus JAV LB Michigano apy
gardos valdybos ir kontrolės 
komisijos nariai, Detroito, Lan-
sing ir Grand Rapids apylinkių 

ATGYVENUSI SĄVOKA 
Kai prieš keturis dešimt

mečius į Šiaurės Amerikos 
žemyną atvyko tūkstančiai 
lietuvių po ilgos ir skausmingos 
Odisėjos karo nualintoje 
Europoje, naujoji Amerikos 
lietuvių banga ilgokai save 
vadino „tremtiniais", nors jie 
čia atvyko ne ištremti, bet savo 
noru, ieškodami pastogės ir lais
vės. Ilgainiui kilus protestams 
ir diskusijoms tiek spaudoje, 
tiek pokalbiuose pabrėžiant, 
kad „tremtinio" sąvoka tinkan
ti tik į Sibirą prievarta iš
vežtiems mūsų tautiečiams, tas 
žodis pamažu išnyko, jį pakeitus 
„išeivija", kuri jau taip pat ne
beatitinka aptarimui lietuviš
kos visuomenės, gyvenančios už 
savo tėvynės ribų. 

Naujausio 1992 metų „Lietu
vio žurnalisto" laidoje redaktorė 
RKV rašo apie Amerikoje 
gimusio lietuvių jaunimo 
atstovo Audrio Jarašūno protes
tą prieš Amerikos lietuvių 
vadinimąsi „išeivija". J is 
pasisakęs, kad „aš iš niekur 
neišėjau. Aš esu Amerikos lie
tuvis". 

Šiaurės Amerikos žemyne yra 
didelis skaičius tautinių grupių, 
kilusių iš įvairių Europos ir Azi
jos kraštų. Stebint vokiečius, 
italus, japonus ar lenkus, 
neteko pastebėti, kad jie save 
vadintų „išeiviais". Dalinai gal 
toji sąvoka ir tiktų vyresnei 
Amerikos lietuvių kar ta i , 
gimusiai Lietuvoje ir iš jos 
„išėjusiai" Antrojo pasaulinio 
karo metu. Bet kaip galima tą 
žodį taikyti jau toli nuo tėvynės 
gimusiai kar ta i , kuri yra 
lietuviška, bet nėra iš niekur 
„išėjusi"? 

Įsigiję savo gyvenamųjų 
kraštų pilietybes, bet taip pat 
išlaikę ir savo tautinę tapatybę, 
nesame „išeiviais", bet tapome 
pilnateisiais gyventojais, buvu
siais „ateiviais". Pats žodis 
„išeivija", Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, mus savotiš
kai atskiria nuo tautos ka
mieno. Jei visame pasaulyje 
pasisklaidžiusius mūsų tau
tiečius vadintume Kanados, 
Amerikos, Australijos, Europos 
ar tik užsienio lietuviais, stiprė
tų dvasinis saitas su savo kilme 
ir tėvyne ir taptų viso pasaulio 
lietuvių vienybės simboliu. 
Turime gausią spaudą, kurią 
vadiname „išeivijos spauda". 
Juk ji atspindi l ietuvių 
gyvenimą tiek Lietuvoje, tiek 
už jos sienų, PLB leidžiamame 
„Pasaulio lietuvio" žurnale 
skaitom apie lietuvių veiklą ir 
Azijoje, ir Pietų Amerikoje. Jei 
iki šiol nebuvo kritikuojama 
išeivijos sąvoka, tai dabar, 
pasikeistus laiko dvasiai ir įvy
kiams pakeitus santykius tarp 
Lietuvos ir užsienio lietuvių, 
vertėtų atsisakyti išeivio vardo. 
Jaunoji užsienio lietuvių karta 
visai teisingai protestuoja prieš 
tą sąvoką, nes ji ne tik nėra iš 
niekur išėjusi, bet nėra net 
„atėjusi" tik gimusi iš lietuvių 
tėvų ne po Lietuvos dangumi. 
Kam jiems primesti „išeivio" 
graudų ir neteisingą vardą? 

Amerikoje gimusiems ir suau
gusiems vaikams aš ne kartą 
bandžiau paaiškinti „išeivio" 
sąvoką, bet... „Iš kur mes, ma
myte, išėjome?", klausia mane 
mano vyriausias sūnus. 
Ieškodama argumentų, aš jiems 
aiškinau dar tuo metu, kai 
Lietuvos nepriklausomybė buvo 
tik graži svajonė, kad mes 
„išėjome", nes tėvynėje 
siaučiant raudonajam terorui 
negalėjome likti. Jei nebūtų 
reikėję „išei t i" , tai ir tu 
būtumei gimęs Lietuvoje"... 
Nežinau, ar tada įtikinau, bet 
dabar jau to argumento nedrįs
čiau panaudoti... 

Kai į nepriklausomą Lietuvą 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašyrrfą 

prieš Antrąjį pasaulinį karą 
apsilankydavo nuo caro valdžios 
į Ameriką pabėgę lietuviai, jie 
savęs kitaip nevadino tik 
„Amerikos lietuviais", todėl jie 
mums buvo tik kitur gyvenan
tys tikri lietuviai. „Išeivijos" 
vardas šiuo metu stato savo
tišką užtvarą tarp Lietuvos ir 

užsienio lietuvių. Laikas tą 
užtvarą panaikinti ir atsisakyti 
nerealistiškos, atgyvenusios 
„išeivio" sąvokos. 

Aurelija M. Balašaitienė 

Laimingas ryšys, kur vyras — 
galva, o žmona — širdis. 

J. Chr. Haug 

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

SPECIALYBĖ — Širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medtcare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-912) 434-3843 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 736-4477; 
Aei. (708)243-0037; arba (703)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEIMCAL BUILDING 

•449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
S540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 583-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

Kato. tol. (1-312) 535-0348; 
•am, (1-312) 773-8333 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 33rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

Kato. t a i . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kadz la A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tol. (1-312) 925-2370 

1185 Dunda* Ava., Elgln. I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3055 8. Roborta Rd., Hickory Hllla. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (708)352-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clearo 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
183 N. ftMchtaan Ava., Sutte 324 Ir 

8338 8. Puleekl Rd., Chicago. IL 
8 1 St. Ir Kean Ava., Juat lca, IL 

Ta i . (1-312) 388-2380 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 7 le t Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

valdybos ir tų apylinkių susirin
kimuose išrinkti atstovai po vie
ną nuo kiekvieno 50 apylinkė
se balsavusiųjų paskutiniuose 
JAV LB Tarvbos rinkimuose. 

l.m. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McgMgatt Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

18300 W*at Ava., Ortand Park 
708-348-8100 

10 W Martin. Mapervllle 
708-388-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 703387-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p. 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. (1-312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 3. Archer Av* . (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 388-7755 

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

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Medical Contor-

Naaervttt* Campu* 
1020 E. Ogden Ava., Sarta 310. 

Naporvm* IL 80833 
Tai. 1 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W*et 83rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Mūsų gyvenimo matas — 

DANGUN ĮŽENGIMAS 

Kiekvienos tautos ir laikme
čio žmonės vis skirtingai vaiz
duoja Kristų. Aštunto šimtme
čio airių eilėraštyje jis buvo taip 
nusakomas: „Jis yra Pirmasis ir 
Paskutinysis./ J is yra antrasis 
Adomas ir pirmojo Adomo Bro
lis./ Jis yra kelias, tiesa ir gyve
nimas, ir kalnas, ant kurio pa
statytas miestas./ Jis yra tikra
sis vynmedis ir Jesės kelmas./ 
Jis yra deginanti ugnis ir aukos 
Avinėlis./ Jis yra duona iš 
dangaus, padalinta šventie
siems./ Jis yra stiprusis Judo 
genties liūtas,/ Jis yra laukų 
gėlė ir slėnių lelija./ Jis yra tei
singumo saulė ir kertinis ak
muo, įstatymo šviesos davėjas ir 
didysis gydytojas". 

Šv. Ignacas Lojolą jį pavadino 
„mūsų pavyzdys ir mūsų regu
la". Viduramžiais, kai kiek
vienas žmogus turėjo savo vietą 
visuomeninėje sąrangoje ir 
kiekvienas vyras turėdavo sau 
„viešpatį", kurio pareiga buvo 
užtikrinti savo vasalo saugumą, 
o vasalas buvo įpareigotas net 
savo gyvybe ginti savo viešpa
tį, ir Kristaus viešpatystė turėjo 
tokią prasmę. Jėzus buvo 
„mūsų (t.y. krikščionių) Vieš
pats". Kenčiantys, bejėgiai en
giami žmonės jį vaizdavo ken
čiantį, nemylimą, reikalingą pa
guodos ir meilės. Vargų pri
spaustiems lietuviams kaimie
čiams jis buvo Rūpintojėlis, jis 
buvo ir Ponas Dievas — papras
tus žmones mylintis, neat
pažintas jų tarpe vaikštantis, 
bėdoje esantiems, nebeturin-
tiems iš ko pagalbos prašyti, 
stebuklus darantis — priešin
gybė blogam dvaro ponui, kuris 
juos engė ir išnaudojo. Devy-
niolikto šimtmečio anglai mies
tiečiai jį vaizdavosi panašų į 
save, o dvidešimtame šimtmety 
užtinkame jį vaizduojamą ir 
kaip „Superstar" ir kaip var
guolių išsilaisvinimo ginklu 
kovotoją. 

Apie įvairius Kristaus atvaiz
davimus rašantis Dangun Žen
gimo šventės proga domi
ninkonas kun. Geoffrey Preston, 
savo knygoje Hallovuing the 
Time, rašo: „Žmonės turi idea
lus ir poreikius ir jie juos iš
reiškia savo Jėzaus sampra
tomis, atvaizdavimais. Bet, jis 
rašo, būtina leisti savo Jėzaus 
įvaizdžiams būti apšvarinamais 
Naujajame Testamente duo
damais Jėzaus pavaizdavimais. 
Tačiau, net ir čia rasime įvairių 
būdų Jėzų suprasti, įvairių 
požiūrių, iš kurių į Jėzų 
žvelgiama. Bet visi mūsų susi
daryti Jėzaus įvaizdžiai turi 
kaip nors atliepti Šventraštyje 
duodamus įvaizdžius, nes kitaip 
yra pavojus, kad garbiname 
savo sukurtą stabą. 

Pirmojo šimtmečio krikščio
nys, Jėzų vadindami Viešpačiu, 
visai ką kitą sakė apie Jėzų, 
negu viduramžių krikščionys. 
Pirmiesiems žemiškasis viešpats 
buvo tas, kuriam visą gyveni
mą vergu tarnavai, bet kuris 
tau užtikrino ir pastogę ir pra
gyvenimą visą amžių. Bet Kris
tus Naujajame Testamente savo 
mokiniams nuolat primena, kad 
jis nėra žemiškas viešpats, o 
toks, kuris rankšluosčiu susijuo
sęs savo „tarnams" — moki
niams kojas plauna, kuris spe
cialiai j iems draudė būti 
tokiems, kaip žemiški viešpačiai 
(Mk 10:42-45). Anglų džentel
meniškas Jėzus neatitinka Ma
to evangelijoje vaizduojamo, iš 
šventyklos pirklius varančio Jė
zaus. Ginklu kovojančių už pri
spaustų žmonių išlaisvinimą Jė
zus neatitinka Alyvų darželyje 
buvusio Kristaus, liepusio savo 
mokiniui kišti kalaviją atgal į 
makštį, nes kardu kovojantieji 
ir žus nuo jo. 

Apreiškimo Jonui knygoje 
Jonas rašo, jog išgirdęs galingąjį 

Viešpaties balsą jam kaip trimi
tas bylojantį už nugaros, jis 
turėjęs „atsigręžti, pažiūrėti 
balso, kalbėjusio su manimi". 
„Atsigręžti" — tai tas pats grai
kiškas žodis, kuriuo nusakomas 
atsivertimas. Jonas turėjo pa
keisti savo gyvenimą — atsivers
ti — atsigręžti, kad tame balse 
praregėtų, ką Viešpats jam sako 
(Apr 1:10,12-14). Jam tikėjimas 
atėjo per žodį ir tapo supratimu, 
taip, kad praregėdamas Senojo 
Testamento pranašo Zacharijo 
regėjimą apie žibintus (Zch 

•3-14), jis pamatė Kristų. Ir 
t* t) šioje savo apreiškimų 
kn„ Toje jis užsimena daugybę 
Sene, Testamento įvaizdžių ir 
regėji. ų — ir visuose jis jau 
savu tii >iimu ir meile mato 
Kristų, m. "ydamasjį vis iš kitų 
perspektyvų, požiūrių. Ir tuose 
reginiuose jam vis išryškėja 
Nazareto Kristus, kuris nors čia 
jau švyti visoje savo garbėje, 
vaikščiodamas tarp pranašo 
regėtų žibintų, vis tiek yra Žmo
gaus Sūnus, tas pats, kurį sekė 
apaštalai Galilėjoje. Tai tas 
pats žemėje, laike gyvenęs Jėzus, 
kvietęs prastus žvejus ir mui
tininkus jį sekti, kuris jiems sta
tė reikalavimus, juos mokė, 
mylėjo ir guodė. Kuris ir 
šiandien savo mokinius Bažny
čioje moko, myli, guodžia ir sta
to jiems reikalavimus. 

Šv. Jonas regi dangun įžengu
sįjį Jėzų, galingą nugalėtoją — 
Judo genties Liūtą (plg. Iz 
29:11) — liūtas iš Dovydo gimi
nės (t.y. Mesijas) (Apr. 5:5). Bet 
vėl žvilgtelėjęs pamatė, kad iš 
tikrųjų jis buvo užmuštas Avi
nėlis — Jėzus-žmogus, kuris bu
vo nužudytas — toks yra mūsų 
garbingasis, dangun įžengusy
sis Viešpats. Velykų ir Dangun 
Žengimo švenčių iškilmėmis 
minime galingąjį Judo genties 
Liūtą, kuris tačiau buvo užmuš
tasis Avinėlis, prisikėlęs ir 
dangun įžengęs, bet su visomis 
žmogiškosios kančios žaizdomis. 
Su žmogiškom žaizdom, nes 
savo kančia jis pašventino 
žmogišką kančią. Jis padarė 
žmogaus kančią išganingą, ve
dančią ne į mirtį, o į amžinąjį 
gyvenimą. Bet tik tiems, kurie, 
išgirdę jo balsą, jį įtiki ir apsi-
gręžia sekti tuo keliu, kuriuo jis 
į garbę atėjo. 

Šv. Jono regėjime danguje 
esantysis Kristus turi ir mirties 
ir pragaro raktus, nes jam 
duota visa galia danguje, žemėje 
ir po žeme. Bet jo Tėvas jį 
išaukštino kaip ik dėl to, kad 
jis pilnai priėmė savo žmogišką 
mirtingumą, visiškai nesilaiky
damas savo dieviškumo (Flp 
2:6-11). 

Kristaus Dangun žengimo šven
tėje švenčiame ne tiek kadais 
žemėje gyvenusį istorinį Kristų, 
bet prisikėlusį, dangun įžengusį 
gyvą Kristų, kuris įžengė į dan
gų tam, kad mums atsiųstų Šv. 
Dvasią, kuri mus įgalina jo gy
venimo pavyzdžiu sekti. Dan
gun žengimo šventėje švenčia
me visą galią gavusį, dieviškąja 
garbe švytintį, bet žemiškos 
kančios pažymėtą Kristų, kuris 
ištesėjo savo duotą pažadą ne
palikti mūsų vienų, kuris ir 
mūsų žemiškuose kentėjimuose 
duoda mums savo sustiprinančią, 
paguodžiančią, perkeičiančią 
dvasią, jeigu tik, išgirdę jo 
balsą, kaip šv. Jonas Teologas, 
atsigręšime, pasuksime savo 
gyvenimą jo keliu. 

Bet tai priimti gali tik ti
kėjimo dovaną gavusieji, nes 
žemiškomis akimis, mylinčiojo 
nukryžiuoto Kristaus keliu se
kimas „žydams yra papiktini
mas, pagonims — kvailystė, bet 
pašauktiesiems... Dievo galybė 
ir Dievo išmintis" (1 Kor 
1:23-24). 

a.j.z. 

DIDELIS RŪPESTIS DŽIAUGSMAS 
- DIDELIS 

Pokalbis su dr. Petru Kisielium, Tautinių šokių šventės rengimo 
Dideliais žingsniais artėja 

liepos penktoji diena ir didžiulis 
renginys — lietuvių Tautinių 
šokių šventė, kuriai rengiamasi 
beveik visus metus. Švente 
domisi ne tik Amerikos ir Kana
dos lietuviai, kurių Bend
ruomenės rengia, bet ir viso 
pasaulio l ietuviai . Tokios 
šventės nėra kasmetinės, susi
būrimas nėra tik pavienių 
žmonių. Čia suvažiuos šio 
krašto ir Kanados jaunimas ir 
vyresnieji, atvyks taip pat ir 
Pietų Amerikos lietuviai, kurie 
tautiniais šokiais priklauso 
lietuvių visuomenei. 

Pasigaunam tautinių šokių 
šventės Rengimo komisijos 
pirmininką dr. Petrą Kisielių, 
nesigailintį savo energijos ir 
laiko atiduoti tautiniams reika
lams. Jam ir pateikiame keletą 
klausimų. 

— Tautinių šokių šventės 
surengimas yra didelė šventė 
visiems lietuviams. Ar pirmi
ninkui dideli rūpesčiai iš 
anksto, kad t ik šventė praei
tų gerai? 

— Tautinių šokių šventė bū
davo didžiausias renginys lietu
vių išeivijoje po Antrojo pasau
linio karo. Ji kartojama kas 
5-ri metai, o paskutiniais laikais 
kas 4-ri metai. Ji sutraukdavo 
bent 10,000 žiūrovų. Ji domino 
žiūrovą masiniu jaunų žmonių 
tautiniu šokiu ir ypač tautinių 
rūbų spalvingumu ir įvairumu. 
Iš tikrųjų tai didelė išeivijos 
šventė plačiąja prasme. 
Aštuonios šventės, iki šiol 
praėjusios dideliu pasisekimu, 
atmintyje gražiausieji praeities 
miražai. Norėtųsi, kad ir ši 
devintoji šventė praeitų aukš
tame meniniame lygyje ir geru 
organizavimu,o taip pat turėtų 
ir didelę žiūrovų masę. Turėtų 
ji būti ir didžioji išeivijos 
džiaugsmo šventė, nes tai pir
moji šokių šventė po Lietuvos 
laisvės atgavimo. 

Tad rūpestis didelis, jis vis 
didėja, artėjant šokių šventei. 
Tačiau čia reikia pastebėti, kad 
tas rūpestis yra padalintas tarp 
Rengimo komiteto narių (32!), 
kurių kiekvienas turi skirtingą 
šventės ruošimo lauką — 
uždavinį ir šiam uždaviniui 
vykdyti tur i sudaręs savo 
komisiją. Ypač malonu konsta
tuoti, kad mano pagelbininkė 
šventės ruošos komiteto 
vicepirmininkė Birutė Jasai
tienė yra nepaprastos energijos 
ir didelio patyrimo įvairiausiuo
se didžiuosiuose renginiuose. Tą 
patį tenka pasakyti ir apie kitus 
komiteto narius, visi ir jie 

pirmininku 
kruopščiai ir labai atsakingai 
atlieka savo darbus, gerai 
sugyvendami ir respektuodami 
vieni kitus. Toks komitetas gali 
kalnus nuversti, tad ir tas 
rūpestis stovi visai kitoje švie
soje. 

— Kaip sprendžia visas ko
mitetas ir ypač pirmininkas, 
kai šokių šventė šį kartą yra 
toli nuo miesto, daugeliui 
nežinomoj vietoj? Ar nema
note samdyt i au tobusus , 
kurie nuvežtų ir parvežtų no
rinčius į sutartas vietas? 

— Tinkamos salės, kurios 
arenoje būtų galima sutalpinti 
2000 ar daugiau šokėjų, Chica-
goje nerasta. Tiesa, Amphiteat-
ro salė ploto atžvilgiu reikala
vimus patenkindavo kadaise, 
tačiau dabar neturi šaldymo sis
temos. Tad teko keltis j užmies
tį, į Rosemont miestelio Horizon 
salę, kuri yra, palyginus, nau
ja, labai gerai įrengta, erdvi, 
gero matomumo, gerai vėsi
nama, patogios kėdės. Tad žiū
rovai, net ir gilaus amžiaus, 
salėje jausis patogiai. Žiūrovų 
patogumui yra jau susitarta su 
keliasdešimčia autobusų, — jie 
bus naudojami ir šokėjų trans-
portacijai — kurie iš lietuvių 
kolonijų centrų, kaip pvz. iš 
Marąuette Parko, Brighton 
Parko, Cicero, Melrose Parko, 
Oak Lawn, Lemonto nuveš žiū
rovus į salę ir po programos 
grąžins atgal. Autobusai bus 
taip pat šaldomi. Tikimės, kad 
ši kelionė bus visai patogi ir 
vyresnio amžiaus žmonėms. Be 
abejo, dauguma žiūrovų naudos 
savus automobilius nuvykimui 
į salę. Planą, kaip pasiekti salę, 
paskelbsime laikraščiuose. 
Planas bus galima išsikirpti, o 
taip pat paaiškinama bus per 
radiją. 

— Kaip spręsite pačioje 
Tautinių šokių šventėje su 
atvažiavusiais jaunuoliais, 
kad nebūtų išsišokimų, tau
tinės gėdos, nuostolių ir ne
reikalingo triukšmo? 

— Šis klausimas buvo svars
tomas ir daromos išvados jau 
pereitą vasarą šokių vadovų 
stovykloje Dainavoje. Šokių va
dovai yra paprašyti kreipti 
ypatingą dėmesį į jų šokėjų 
elgesį, pramatant visas galimy
bes. Manau, kad šokių vadovai 
ne vieną kartą bus tuos 
klausimus diskutavę su savo 
grupių šokėjais. Neapseisime ir 
be stiprios policijos priežiūros. 

— Kaip komiteto ypač pir
mininko palaikomas kontak
tas su meno dalies vedėja, 
nors ji gyvena gana toli? 

— Su šokių šventės meno 
dalies vadove naudojame dažną 
telefoninį ryšį. Dalia Dzikienė 
laiks nuo laiko dalyvauja ir 
mūsų viso ruošimo komiteto 
posėdžiuose pristatyti savo 
pageidavimus, atskrisdama iš 
Hartfordo į Chicagą. Dzikienės 
nuomonė bei pageidavimai 
visuomet randa t inkamą 
respektą bei atgarsį mūsąjame 
komitete. Be to, ji dar turi dvi 
savo atstoves pačiame šokių 
Rengimo komitete. Tad ryšis su 
meninės dalies vadovybe yra la
bai tamprus. 

— Ar manote, kad užteks 
lėšų atsivežti ansamblius iš 
Pietų Amerikos ir Europos, 
ar bus duodami bilietai ir dėl 
pagarbos asmeninis, paauko
jusiems didesnes sumas, ku
rios bus įskaitomos į bilietų 
kainą? Ar numatot, kad visi 
tu rės lygias teises ir parei
gas? 

— Lėšų klausimas yra svar
bus kiekvienam renginiui, kur 
vien tik salės nuoma su įvai
r iausiais aptarnavimais , 
draudimais kaštuos 70,000. Iš 
Pietų Amerikos laukiame apie 
100 šokėjų. Taip pat 25 šokėjai 
iš Lietuvos. Jiems neįmanoma 
atvykti į šventę savo lėšomis. 
Bent pusę kelionių išlaidų šokė
jams iš kitų kraštų turės pa
dengti šokių rengimo komitetas. 
Tai ir vėl milžiniškos išlaidos. 
Tačiau, jei mes pamirštumėm 
Pietų Ameriką, ten lietuvybė la
bai greitai uždustų. Kelionių 
išlaidų pozicija panaši j minėtas 
salės išlaidas. Vien pamai
tinimas šokėjų repeticijos metu 
(apie 2000 šokėjų bei vadovų) 
kaštuos apie 10,000 dol. Šokėjų 
transportacijoms bus naudo
jama 45-50 autobusų. Neįma
noma čia išvardyti įvairiausias 
išlaidas. Jų bus daug ir prie di
džiausių taupumo pastangų. 
Tad mums labai reikalingos 
aukos. Praeityje mūsoji išeivija 
ypač kreipė dėmesį į jaunimą, 
tikimės jos rimto dėmesio ir da
bar. Iki šiol dar ne visi suspėjo 
šį dėmesį parodyti. Paauko
jusieji didesnes sumas (500. 
1000 dol. gauna 2 bilietus į 
šventę, į banketą ir į susipaži
nimo vakarą. Paaukojusieji 250 
dol. gauna 2 bilietus į šventę. 
Visos aukos bus skelbiamos 
šokių šventės leidinyje ir 
nurašomos nuo valstybės 
mokesčių. 

— Ar laukiate atvykstant 
svečių iš kitų valstybių ir 
kitų miestų, kurie papildys 
Chicagą? 

— Prieš pat šokių šventę vyks 

Dr. Petras Kisielius, Tautinių šokių šventės rengimo komiteto pirmininkas. 

Pasaulio Lie tuvių Bend
ruomenės seimas, kurio atstovai 
taip pat dalyvaus šventėje ir 
bankete . Seime lauk iama 
lietuvių atstovų net iš 24 vals
tybių. Aišku daug šokėjų ir žiū
rovų atvyks iš Kanados spe
cialiais autobusais ir automo
biliais, nes ir šią šventę ruošia 
Amerikos ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenė, o meninę pro
gramą paruošia Lietuvių Šokių 
ins t i tu tas . Šventėje žadėjo 
dalyvauti Lietuvos premjeras ir 
kultūros ministeris. Ar šventėje 
dalyvaus JAV viceprezidentas 
Don Quayle, dar pažiūrėsime. 
Laukiame taip pat daug žiūrovų 
ir iš daugelio kitų Amerikos 
miestų. Ypač daug žiūrovų turė
tų būti iš Clevelando ir Detroi
to. Tačiau Chicaga liepos 5 
turėtų visa pers ikel t i į 
Rosemontą. 

— Ko labiausiai lauktumėt, 
kad Taut inių šokių šventė 
išeitų pas isekusi , taut iškai ir 
ku l tū r i ška i r e ik šminga ir 
visus j a n u o s i u s j u n g i a n t i 
ateičiai? Ką manote daryt i , 
kad t ikra i visa sektųsi? 

— Pilnai suprantant tautinių 
šokių vertę jaunimo identifika
cijai su lietuvių tauta ir išlaiky
mui jame lietuvybės, atsiras 
reikiama lietuviškos visuo
menės parama ne tiktai šiai 
šventei, bet ir daugeliui šokių 
švenčių ateityje. Šioji šokių 
šventė bus pasisekusi, jei komi
tetas turės pakankamai lėšų 
įvykdyti savo planą, jei neat

siras didesnių nelaimių ar 
išsišokimų šokėjų ir žiūrovų 
eilėse, ypač kelionėse, jei šokių 
meninis lygis nebus sutrikdytas 
kokių nenumatytų kliūčių. 
Meno dalies vadovybės sugebė
jimais neabejojame. Norėtųsi, 
kad Amerikos ir Kanados 
lietuviškoji visuomenė, kaip 
ruošėjos tautinių šokių švenčių, 
pilnai suprastų šokių šventės 
svarbą lietuvybės ateičiai išei
vijoje. Tūkstančiai jaunų lietu
vių šokėjų arenoje, tūkstančiai 
lietuviško jaunimo žiūrovų kė
dėse matys ir pajus lietuviško 
meno grožį ir jėgą. daug 
pažinčių, daug šypsnių, lietu
viškoji jaunystė žais didžiojoj 
Horizon salėje ir liksis 
niekuomet jiems nepamirš
tama. Koks kitas įvykis galėtų 
duoti jaunam lietuviui susiža
vėjimą ir pasididžiavimą savo 
tauta ir dar tokiam dideliam 
jaunų žmonių būriui. 

Ko pageidautų pirminin
kas ir komitetas iš publikos, 
kuri lankysis šokių šventėje? 

— Žiūrovai tenesigaili savo 
delnų plojimui, bet šokio metu 
lauksime tylos ir drausmės, kas 
lietuvių publikai yra natūralu. 
Tegul kiekviena šeima isigyja 
šokių šventės leidinį, bet jį tektų 
įsigyti dar prieš šventę, nes už 
šokių šventės metu parduotus 
leidinius salės savininkams 
tenka 40^ pajamų. O kad koks 
nors nenaudėlis nepasisavintų 
žiūrovų pinigu, tebūna jie 
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Virš galerijų dar yra du aukštai, kuriuos laiko 

masyvinės keturkampės kolonos, tarpusavyje su
jungtos arkomis ir papuoštos karnizais, virš kurių eina 
piliastrai, būtent: dešinėje rūmų pusėje ligi karnizo, 
o priešakiniame, kuris skiriasi savo išvaizda nuo 
dešinėje pusėje esančių rūmų, ligi pirmo aukšto. 

Įdomu ir rūmų viduje. Į juos įeinama iš Skargos 
(Akademijos) kiemo, kairėje pusėje prie Šv. Jono 
bažnyčios varpinės. Įeinama ne tiesiog į rūmus, bet į 
prieangį, kuris pastatytas prie universiteto rūmų. 

Prieangis pastatytas tokio pat aukščio kaip ir 
rūmai. Tai baroko ir klasicizmo derinys. Jo sienos 
lygios. Iš kraštų jį puošia kampiniai piliastrai, išsikišęs 
prie stogo karnyzas ir puslankio išvaizdos stogas su 
langu, kurio stiklai sudėti lyg tekančios saulės 
pavidalo. Durys plačios. Jas puošia portalas, virš ku
rio yra, trikampio išvaizdos, „stogelis", o iš šonų — 
sienų nišose po statulą. Virš durų užrašyta lotyniškai 
— „Alma Mater Vilnensis". Tiek koridoriuje, tiek ir 
auditorijose, kai tik įeini, pasijauti, kad gyveni ne 20 
šimt., bet viduramžių laikais, nes kiekvienas rūmų 
kampelis nuteikia tokia savijauta. Koridoriai papuoš
ti statulomis ir memorialinėmis lentomis. Auditorijos, 
nors gana didelės, bet tamsokos, kurių lubos, kaip ir 
koridorių, skliautinės. Taip pat gražiai įrengtos ir salės, 

skaityklos, rektoratas, biblioteka ir kitos patalpos. 
Gražiausiai įrengtos salės. Iš jų visų išsiskiria 

kolonų salė, kuri pastatyta pagal arch. Mykolo Šulco 
projektą. 

Kolonų salė nėra didelė, bet gana aukšta, užimanti 
net du aukštus. Virš kolonų yra galerijos, kurios, kaip 
ir kolonos, eina aplink salę. (Įėjimas į galerijas iš an
tro aukšto). Toje galerijos daly, kur stovi vargonai, yra 
didelis, puslankio išvaizdos, kaip ir lubos, langas, kurio 
stiklai įrėminti, kaip ir pagrindiniam įėjimo priesta
te virš portalo lange. Lubos cilinderio išvaizdos, papuoš
tos išilginėmis ir puslankio išvaizdos linijomis, sudaro 
kvadrato įdubimus. Salės sienos papuoštos Vilniaus 
universiteto profesorių biustais. Scena yra po vargonų 
galerijos. Vidury salės stovi minkštos kėdės. Įspūdis, 
kai į ją įeini, didelis. Joje įvyksta svarbūs universiteto 
posėdžiai. 

Didelį įspūdį padaro ir „Baltoji" salė, ypatingai jos 
durų portalas, kuris kiekvieną turistą priverčia susto-
ti ir pasigrožėti to portalo meno kompozicija, kuria 
įkūnijo arch. Knakfusas. Portalą puošia piliastrai, 
kapiteliai, zodiako ženklai (avinas, vėžys, svarstyklės 
ir ožragis), frizas, Stanislovo Augusto medalionas, 
Dianos ir Uranijos skulptūros virš portalo (Diana 
atvaizduota laikanti fundatorės Oginskaitės-
Puzinienės portretą). Tai vienas iš gražiausiu portalų, 
kurį teko matyti Vilniuje. 

Nors beveik visur, įdomumo vedamas, išlan
džiojau, bet observatorijos bokštuose neteko būti, ku
rią įrengė 1753 m. lietuvis jėzuitas Tomas Žebras-Žeb-
rauskas, padedant kunigaikštienei Elžbietai Puzi-
nienei, kuri tam tikslui buvo paskyrusi 600,000 zlo
tų. Taip pat T. Žeura-Žebrauskas nustatė tikslią 

Vilniaus miesto geografinę padėtį. 
Vilniaus universiteto ribose yra didesnių ir 

mažesnių kiemų pavadintų buvusių žymiųjų profesorių 
vardais, kaip M. K. Skarbievijus, Počebuto, Skargos 
(Akademijos) ir kitais vardais. M. K. Skarbievijus buvo 
Vilniaus universiteto auklėtinis (1595-1640). 17 šimt. 
pagarsėjo ne tik kaip profesorius, bet ir kaip poetas. 

Ypatingai didelį įspūdį padaro Počebuto kiemo ob
servatorijos rūmų fasadas, pastatytas 1782-1786 m. 
laikotarpyje pagal arch. Martyno Knakfuso projektą. 
Tai vertingas meniniu atžvilgiu architektūros kūrinys, 
susidedąs iš pamato, vidurinės dalies, artikos ir iš 
kampų po vieną didingą, pusiau į kampus sulindusių, 
kolonų. Pamatas gana aukštas, pastatytas iš skaldy
tų, keturkampio išvaizdos, pilko granito plytų. Jame 
yra du, kvadrato išvaizdos, langai. Antroje fasado daly
je, į kurį įeina du rūmų aukštai, yra 4 langai, po du 
langus kiekviename aukšte. Virš langų yra sandrikai 
skirtingos formos: pirmam aukšte stogelio, o antram 
— trikampio išvaizdos. Sienos vidurinėje fasado daly
je yra lygios. Virš antro aukšto langų tarp dviejų 
karnizų, kurie skiria antrą fasado dalį nuo artikos, yra 
plati frizų juosta su zodiako ženklais. Artikos apatinėje 
dalyje yra nedidelis langas, o viršutinėje — lygi siena 
ir baigiasi trikampiu. Kolonos aukštos ir baigiasi 
kupoliniais stogais, žemiau kurių, kiekvienoje kolonoje 
yra po tris mažus langelius. Vidurinė fasado dalis, nuo 
buvusios pagrindinės rūmų sienos yra apie du metrus 
išsikišusi pirmyn, sudarydama lyg priestatą. Visas 
pagrindines dalis viena nuo kitos skiria karnizai. Tai 
yra pietinis observatorijos rūmų šoninis fasadas, 
papuoštas pagal arch. M. Knakfuso projektą. 

(Bus daugiau) 
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JAPONŲ 
TECHNOLOGIJA 

UŽVALDĖ PASAULĮ 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Japonų gamybos automobi- kompanijos daro savo produktų 
liai, televizijos aparatai ir kiti tyrimus savose laboratorijose 
modernūs išradimai patobulino Japonijoje. Jie samdo žymius 
žmonių gyvenimą visame japonų mokslininkus iš Hitachi. 
pasaulyje. Nepaslaptis, kad 
Amerikos kompanijos mokosi, 
kaip įeiti į Japonijos tech
nologijos pasaulį, kaip anksčiau 
japonai sistemingai pajėgė 
užkariauti amerikiečių tech
nologiją. Amerikos biznieriai, 
norėdami techniškai progresuo
ti, apleidžia šį kraštą ir keliasi 
į Japoniją. Žvelgiant į ateitį 
Japonijoje yra geresnės galimy
bės. 

Pirmoji kompanija, kur i 
numatė pelningą biznį yra 
Amerikos Eastman Kodak, kuri 
Yokohomos mieste atidarė 70 
milijonų dolerių vertės tyrimo 
centrą. Amerikos kompanijų 
noras yra samdyti talentingiau
sius japonų elektronikų specia
listus ir medžiagų ekspertus, 
kurie išras naujausius techniš
kus pagerinimus Kodak produk
tams. 

Praeityje dauge]i metų didelis 
skaičius japonų atvyko į JAV. 
Čia jie pirko ar skolinosi tuo
laikinę amerikiečių tech
nologiją. Vėliau ją patobulino ir 
perdirbtą parduodavo Ame
rikai, kaip naujus užbaig
tus produktus. Japonijos 
kompanijos pasiuntė tūkstan
čius savo inžinierių studijuoti 
Amerikos universitetuose ir čia 
įsteigė savo tyrimo laboratori
jas. Kompiuterių milžinas NEC 
įrengė savo 25 milijonų dolerių 
vertės laboratoriją Princetone ir 
pasamdė geriausius moks
lininkus iš BELL laboratorijų 
jiems vadovauti. Japonų Kobe 
Steel ir Fujitsu kompanijos turi 
savo tyrimo centrus Silicon 
Valley, Californijoje. 1989 
metais Amerikos kompanijos 
pardavė Japonijai savos tech
nologijos už 2.5 bilijonų dolerių, 
tačiau iš jų pirko tik už 500 mili
jonų. Šiuo metu daugiau 
amerikiečių kompanijų stei
gia savo laboratorijas Japoni
joje. 

Šios amerikietiškos kompa
nijos pradėjo veikti agresyviai 
su naujomis komercinėmis 
japonų idėjomis. Tolygiai nori
ma pasimokyti, kaip japonai 
naudoja amerikiečių tech
nologiją. Šiais metais TEXAS 
Instrument atidaro pagrindinę 
savo tyrimų laboratoriją Japo
nijoje. Toliau yra Dow Corninc, 
IBM, Du Point ir W. R. Grace 
jau ten įsisteigė anksčiau. Jau 
kuris laikas ir kitos Amerikos 

(Atkelta iš 3psl.) 

DIDELIS RŪPESTIS 
padėti pas Rengimo komiteto iž
dininką K. Dočkų. Taip pat ir 
bilietus į šokių švente žiūrovai 
turėtų įsigyti Vaznelių parduo
tuvėje, nes nuo salėje parduotų 
ar „ticketran" būdu įsigytų 
bilietų nemažą procentą tenka 
sumokėti salės savininkui. 

Pabaigai. Tenka priminti dar 
vieną labai svarbų Rengimo 
komiteto rūpestį — tai nakvy
nės. Mums reikia būtinai 
surasti nakvynes Pietų Ame
rikos 100 šokėjų grupei, iš Lie
tuvos 25 šokėjams. Jie nėra 
pajėgūs susimokėti už nakvy
nes, komitetas taip pat neturės 
šiam reikalui lėšų. Jie mūsų 
tauta, mūsų sesės ir broliai. Tad 
su labai dideliu prašymu krei
piamės į Chicagos leituvišką vi
suomenę. Priimkite nakvynėn 
jaunus žmones, gal net po 2, po 
3. Viena našlė priims net 8. 

Dėkojame pirmininkui už 
nuoširdų pokalbį. 

Toshiba ir Nissan kompanijų. 
Amerikiečiai moka vyresniam 
japonų mokslininkui 45 metų 
amžiaus 38,000 dolerių metams 
ir daugiau. Tuo pačiu jis gauna 
progą ir laisvę įsijungti į 
pasaulinę išradimų sritį. 
Amerikiečių kompanijos pini
gais remia žymius japonų pro
fesorius, o taip pat ieško jaunų 
studentų, kuriems tobulintis 
gali suteikti pašalpas. 

Tuo tarpu nedidelė grupė 
jaunų amerikiečių mokslininkų 
ir inžinierių studijuoja japonu 
techniką ir įsijungia į jų korpo
racijų vidų pažinti ir įsigyti rei
kalingus metodus. Žymios 
japonų kompanijos, kaip NEC, 
Hitachi, ir Toshiba, yra pasi
rengusios užmegzti ilgalaikes 
sutartis su Amerikos mokslinin
kais ir universitetais. Didieji 
japonų universitetai, kurie spe
cializuojasi technikoje, neįsilei
džia užsienio studentų. Japoni
jos mokslininkų straipsniai 
daugiausia spausdinami japonu 
kalba, kas yra neprieinama 
užsieniečiams nemokantiems 
japoniškai. Bendrai paėmus 
užsieniečiai nemėgsta mokytis 
japoniškai, kuri yra sunki kalba 
su savo atskiru raidynu. Viską 
išversti į anglų kalbą užima 
daug laiko ir yra susijusi su 
didelėmis išlaidomis. 

Kitas įdomus faktas yra, kad 
japonų technologija nepar
duodama taip pigiai,kaip ameri
kiečių. Anksčiau šios problemos 
neegzistavo, nes visas pasaulis 
žiūrėjo į Japoniją kaip į kopijuo
toją. Dabar atėjo laikas, kad 
Japonija konkurencijos tiks
lams sukūrė naujus origina
lus. Šios sritys yra aukštos 
klasės televizija „liąuid Crys-
tals", semikonduktoriai, bio-
technika, naujos medžiagos ir 
svarbiausia nauja ir pažangi jų 
gamyba. Šiam naujam planui 
žymiai ta lkina net pati 
japonų vyriausybė. Amerikos 
kompanijos nesiima greitos ini
ciatyvos perimti japonų techni
nes naujenybes. 

Dar daugelis gyventojų at
simena, kad anksčiau Amerika 
buvo vienintelė valstybė, kuri 
buvo pajėgiausia komerciškai 
importuoti naujus išradimus. 
Dow Chemical tarptautinis pre
zidentas Michael Mintz 
pareiškė, kad mes vadovavome 
ir buvome mokytojai kitiems 
kraš tams, todėl dabar 
pamiršome kaip būti studentais. 
Yra sunku rasti amerikiečių 
mokslininkų, kurie vyktų į 
Japoniją tobulintis išradimų 
srityje, nežiūrint, kad Japonija 
dažnai už tai gerai apmoka. 

Paskutiniais metais iš 
Amerikos išvyko maždaug 1400 
mokslininkų. Tuo tarpu Japoni
ja atsiuntė į Ameriką 8500 
mokslininkų. Pridėjus tuos, 
kurie čia atvyksta studijuoti ir 
įsigyti diplomus, priskaitoma 
30,000 japonų. Tuo tarpu 
amerikiečių, studijuojančių 
Japonijoje, yra tik 1800 žmonių. 
Amerikos studentai nemėgsta 
studijuoti japonų kalbą. Per
nai į universitetą užsi
rašė l°f< studentų. Po vienerių 
metų jų skaičius nukrito 40^. 
1990 metais Amerika išleido 
491 milijonus dolerių leidimams 
japonų technologijos. Tuo tarpu 
prieš aštuonerius metus išleis 
davo tik 89 milijonus. 
Amerikiečiai jau įsitikino, kad 
japonų kompanijos suprojek
tuoja ir pagamina produktus 

p g, daug greičiau ir pigiau negu 
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Lietuviška tautodailė tautybių par<xloje \Visconsine. 

amerikiečiai. -Japonų -kompa
nijos moka 98^ išlaidų planą 
vimui iš kompanijų pelno, tuo 
tarpu amerikiečiai priklauso 
nuo Washingtono valdžios 
Didžiausias patogumas 
amerikiečiams vykdyti plana
vimus ir įgauti naujas idėjas yra 
Japonijoje. 

Užtenka išei t i į Tokio 
Akihabara miesto dalį ir čia 
rasite „gudrią" baltinių plovimo 
mašiną, kurią naudoja konduk 
torius išmatuoti baltinių ne
švarumą ir kitus pagerinimus. 
Čia pat rasi te kopijavimo 
mašiną foto kameros didumo. 
Naujas kompiuteris ^yra ne 
didesnis už „Pppsica.L^ kurio 
galite skaityti 3500 ranka 
rašyto kiniečių alfabeto. 
Važiuojant traukiniu gali nau
doti turimą su savimi mažą 
ploną ir lygų televizijos aparatą. 
kario ryškūs paveikslaifpaįvai-
rina kelionę. 

Amerikiečių Dow Corning 
kompanija, kur i gamina 
siliconą iš smėlio, naudojamą 
lėktuvų kurui ir medicinos in
strumentų gamybai. Si kom

panija praėjusių metų spalio 
mėnesį atidarė naują 7'milijonu 
vertės tyrimų laboratorija Yoko 
homos mieste. IBM kompanija 
Tokio laboratorijoje aptarnauja 
pasaulinę rinką su naujos for
mos kompiuteriu, kurie turi 3.5 
inčų diametro ,.magno optical"* 
apskritimą. 

Ši nauja dalis savyje sutalpina 
nepaprastai didžiulį skaičių gar
sų. Texas Instruments kom
panija jau 20 metų projektuoja 
ir gamina semikonduktorius 
Japonijoje. Jų gamykloje dirba 
5000 tarnautojų. Šios kompani
jos gaminamos , .Chipsas" 
padarys revoliuciją televizijos 
pasaulyje. Tačiau jie nusprendė 
su šia naujettvbe nustebinti 
Ameriką 1995 metais. 

Amerikos vaistų gamybos 
kompanija UPJON dirba kartu 
pharmaceutikoš gaminius su 
japonų kompanijomis, kurios 
vyrauja pasaulyje. UPJON 
kompanija investavo 100 mili
jonų dolerių j Mitsubishi 
Pharmaceut ica l . Japonai 
palaiko plačius ryšius su šia 
kompanija ir dažnai važinėja į 
Kalamazoo. MI. 

Sparčiai auganti Medtronic — 
medicinos produktų kompanija 
Minneapolyje, kuri praeitais 
metais pardavė savo produktų 
už 836 milijonus dolerių. Si 
kompanija šių metų birželio 
mėnesį atidaro penkių akru 
technologijos centrą Japonijoje. 
Hokkaido mieste. Cia jie ga
mins japonų rinkai širdies 
,,pacemakerius". 

KVIETIMAS Į SINOIKIJĄ 
1992 rugsėjo 19-26 d., Lietuvo dalyvauti savo paskaitomis yra 

je rengiama Ketvirtoji Sinoi- kviečiami pranešti organizato-
kija. religijos filosofijos bei riams. Dalyviai prašomi 
bažnytinio meno studijų savai- apsimokėti kelionę į Lietuvą, 
tė. Paskaitų bei koncertų pro- Registarcijos mokestis - 50 dol. 
gramą vyks Vilniuje, Kaune. 
Klaipėdoje -jr Panevėžyje. Or
ganizuojamos teologijos, religi
jos filosofijos, filosofijos, reli
ginio meno bei muzikos sekcijos. 
Šioje tarptautinėje savaitėje 
galima naudoti anglų, vokiečių, 
prancūzų, lenkų, rusų ir, be abe-
jo, lietuvių kalbas. 

Galį šioje studijų savaitėje 

Japonų fflukslo programa 
reikalauja^, kad visi baigę 
mokslus inžinieriai ir 
mokslininkai atliktų vienerių 
metų stažą. Daugiau negu 250 
diplomuotų-' žmonių šiose 
kompanijose sudaro elitą, kuris 
po 20 metų^atneš rezultatus. 
Japonija ateityje su gera moksio 
ir praktiška programa bus vado
vaujantis visopąsaulio veiksnys 
biznyje ir tyrimuose. Amerikos 
kompanijos praeityje elgėsi 
neprotingai, parduodamos pi
giai savo technologiją. Tuo 
pasinaudojo Japonija ir dabar 
jau Amerikarfiato neigiamus 
rezultatus. Bendrai amerikiečių 
nuomonė apie japonus šiandien 
yra labai skirtinga nuo senos 
generacijos, ©abar jau visas 
pasaulis pagarsėjo su jų gamy- k o k a i n o vartojimas surištas su 
bos automobiliais, televizija ir g y v y b i n i a i s pavojais. New 
elektronais. Yorko mieste 1984-1987 m. net 

Jeigu vienV dieną baigsis 80<% m i r č i ų t a r p i u o d u k ų i r 
technologinis karas tarp Japoni- i s p a n į š k ų j ų vyrų įvyko dėl 
jos ir AmenkoB tai tas įvyks tik savižudybių ar nužudvmų tų, 

Dalyviai aprūpinami nakvyne, 
maistu, kelione autobusu tarp 
miestų bei kasdieninėmis smul
kiomis išlaidomis. Prašome 
pranešti organizatoriams apie 
atvykimo laiką bei pateikti 
sekančią informaciją kiek 
galima greičiau. Reikalinga ši 
informacija vizai parūpinti: 
dalyvio vardas, pavardė, adre
sas, telefonas, pilietybė, tau
tybė, gimimo data, paso nume
ris. Programa iš anksto spausdi
nama: tad reikalinga dalyvio 
paskaitos tema ir trumpa san
trauka (nedaugiau kaip 10 
sakinių). 

Informaciją galima pateikti 
faksu, telefonu arba oro paštu. 
Fakso numeris: Vilnius 625876, 
IV Sinoikija — D. Stančienė. Ad
resas: D. Stančienė, Viršuliškių 
71-60, Vilnius 2056, Lithuania. 
Telef. 41-36-23. 

KOKAINO PAVOJAI 

Chicagoje esantis JAV me
dicinos darbuotojų sąjungos cen
tras — American Medical Assn. 
žurnale skelbia apie pravestus 
tyrimus, kurie rcdo, kad 

pilnos abiejų kraštų kooperaci
jos dėka. Tikrieji pionieriai yra 
pasirengė ne milžiniškiems 
pelnams, bet su naujomis 
idėjomis pagerinti pasaulio 
gyvenimą. ""* 

kurie naudojo kokaino narko
tikus. 

99 ,r „VARPAS 
Gali jums padaryti šias paslaugas: 
* JAV pinigus persiųsti į Lietuvą. Adresatas 

gauna valiutą doleriais. 
' Persiunčiame į Lietuvą medžioklinius ir 

kariškus šautuvus. 
* Sutvarkome medžioklės reikalus Lietuvoje. 
* Padedame greit susisiekti su Lietuva fax'u 
(per 1 dieną) 

Kreiptis į Antaną Jokubauską, 
tel. 213-662-3963 

VARPAS 
rį 2437 Micheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z a i 6 c V f 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingg paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 

Nebūk nei moters vergas, nei 
tironas. Pitagoras 

• 6 2 S S o u t h 7 9 t h A v . n u . 
Htefcory M M . IHtnota S 0 4 5 7 
T a M o n t t ( 7 M ) 4 3 0 - 7 2 7 2 

2 2 3 K»tv«r1fv g u t v * 
VMn»u«. U a t u v a 
Ta la f ortas 350 1 15 Ir 778 -392 

REAL E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Irena Blinstrubtane 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzl* Ave. 
Tel . 436-7878 

Qntuij£ KMIEC1K REALTOSV 
M | 7922 S. Pulasli M. 
Z \ 4365 S. Archer \\e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l i a i , sąž i n i nga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLiS 
3208Vi Wsst 95th Strat 
Tai . - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Ch'cngos miesto leidimą D»bu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Moving — kraustymas 
Dirbame sąžiningai, prieinamomis 
kainomis. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis į: Vytą tai. 925-4331 8 
v.r. iki 12 vai. Tai. 436-5219 5 v. 
p.p. Iki 9 v.v. 

REAL feSTATE 

p ra -, ~ . . — j 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kedzie Ava., 
Chiceoo, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuola:da pensininkams 

Gmuifc 21 
m MLŠ 

REALMART, INC. 
6S02 S. Pulaski, 

Chicago, l t 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

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

FOR RENT 

FOR RENT 
1 bdrm. apt. 1st f I. vic. 63 & 
Pulaski for single vvorking person. 
Refrig & stove. $400 per mo. 

Tel. 312-767-3176 

snuomojamas 4 kamb. 1 mieg. 
butas Marquette Pk. apyl. Su 
š i luma Ta i . 708 -639 -9153 . 
Skambinti po 6 v.v. 

Dėmesio Turistams vykstantiems Į 
L ietuvai Vilniuje, Centre, pigiai 
išnuomojami privatūs butai, su visais 
patogumais Kreipt is: Floridoje 
904-245-8017, Vilniuje 62-04-00, ar
ba 22-58-59, arba 63-82-49. 

Išnuomojamas šviesus, gražus, 
5 kamb. butas. 

Kreiptis: tai. 312-776-2072 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Brighton Parke, ant Artesian Ave. 
Antrame aukšte, vienam arba 2 
suaugusiems asmenims be 
gyvuliukų. Tai. 312-247-3838 

LORETTA'S—LTD 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
• Nannles • Babysitting 

• Companlon • Elderly Care 
• Home Health Care* 

• House Keepers • 
Licensed & Bonded 

(312) 523-3575 
(312) 523-3767 

PRIMENAME: Lietuvoje labai laukiami Jūsų siuntiniai 
PATARIAME: kreiptis tik į BALTIA EXPRESS 
TEIGIAME: vienintelė ir seniausia kompanija patikimiausiai pristatanti 

Jūsų siuntinius 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPŠYS 

TIK 90 et. UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 sv. 
$1.00/sv. IKI 80 sv. 

— APDRAUDŽIME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ 
— SIŲSKITE VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ: RŪBUS. MAISTĄ, 
VAISTUS, BALDUS IR AUTOMOBILIUS 

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA BIRŽEUO 8 D. 
MŪSŲ SUPAKUOTI TIK GERIAUSIŲ AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ 
MAISTO SIUNTINIAI YPAČ LAUKIAMI LIETUVOJE 40 sv TIK $85.00 

EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KAS TREČIADIENĮ 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

3782 W. 79th St. 
CHICAGO , IL 60652 

SKAMBINKITE NEMOKAMU TELEFONU 
1 -800 SPARNAI (1 -800-772-7624) 1 —312-284-8449 

BALTIA EXPRESS TAI GARANTUOJA 
SIUNČIATE PATIKIMAI IR GREITAI 

• I 
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ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
DARBUOJASI LIETUVOJE 

Medininkų Lietuva, kur lietuviai buvo nužudyti. Čia dega žvakutės kasdien, 
čia gedi našlės ir našlaičiai. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ TALKOS 
BEIEŠKANT 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Sklaidant Devintosios Lietu
vių tautinių šokių šventės komi
teto protokolus suvoki, k iek 
daug sudėt ingų darbų t e n k a 
atlikti ruoš ian t šią šventę, k iek 
daug reikia lėšų, kad įgyven
dinus visus užmojus. Šventės 
sąmata viršija 200,000 dol. Tai 
nemaža s u m a pinigėlių, o jų 
reikės.. Juk norime, kad Lietu
vai a t s t o v a u t ų g r u p ė iš 
L i e t u v o s , k a d n e b ū t ų nu
skr iaus tos Pie tų Amer ikos , 
Europos šokėjų grupės, kad 
joms būtų su te ik iama finansinė 
parama, nes kitaip, sakoma, jos 
šventėje negalės dalyvaut i . 

Tad lėšų te lkimo komisija, 
vadovaujama dr. Antano Raz
mos, m a n a u , ramia i miegoti 
negali , kada pieš akis čia pat 
šventė, o lėšos plaukia lėtai . Iš
siųsti laimėjimų bilietėliai , jų 
apie 11,000. Be abejo, visi juos 
gavę galvoja, ar ver ta atsiliep
ti. Ta ip , mieli tėvynainiai , ver
ta juk tik teprašo dešimkės. Žiū
rėkite, jeigu visi atsilieptume su 
dešimke — komitetas ir turi 
šimtą tūks tančių dolerių. Tad 
pagalvokime, laiko vos kelios 
savaitės ik i šventės. 

Komi te t a s išsiuntė laiškus 
m e c e n a t a m s . Žinoma i š jų 
t ik imasi su l auk t i stambiųjų 
aukotojų, pajėgesnių, o n e nu
vargintų pensininkų atsilie
pimo. Ir čia Komitetas turi 
vilties, kad turtingesnieji jaut
riai a ts i l ieps į prašymą, nors ir 
jų k išenes ištušt ina įvairios 
kepurės, įvair iems t ikslams. 

Gerai veikia informacijos tar
nyba — komisija. Lietuvių spau
doje dažni raš inia i šventės rei
kalu. Dažnai prisimenama ir di
dieji rūpesčiai. Anglų spauda 
lėšų mums , atrodo, nesutelks, 
bet svarbi informacija propa
guojant Lietuvą, o drauge ir 
išeivijos gyvastingumą. 

Labai svarbi radijo informa
cija. Čia nepailstantis Margučio 
radijo valandėlės vedėjas Petras 
Petrutis su savo talkininkais, be 
abejo, jud ina Chicagoje gyve
nančių taut iečių atsiliepimą, o 
be to, P e t r u t i s apima visą 
informaciją radijo laidose ir ki
tose vietovėse. Tai svarbus dar
bas ir t ik padėkime Margučio 
vedėjui Pe t ruč iu i , t e ikdami 
s v a r b i ą , b ū t i n ą , š v e n t ę 
liečiančią informaciją, o jis ją 
skleis ir per ki tas radijo valan
das . 

Tad kuo dar galė tume padėti 

Tautinių šokių šventei įveikti fi
n a n s i n i u s sunkumus? Kaip 
žinia, šventėje, dalyvaus dau
giau negu penkiasdešimt tau
t in ių šokių grupių iš JAV, 
Kanados, Pietų Amerikos, Eu
ropos. Tos grupės jau gal ant r i 
metai šventei ruošiasi, išmoko 
reper tuare numatytus gražius 
t au t in ius šokius ir laukia pasi
rodymo pačioje šventėje. Deja, 
t a i būtų jų pasirodymas vien
kar t in is ir būtų labai gaila 
grupių sunkaus darbo. Tad ar 
neve r t ė tų nedelsiant visose 
kolonijose, kur veikia taut in ių 
šokių grupės, suruošti vietoje 
t a u t i n i ų šokių grupių kon
cer tus? Ats imin t ina , kad į 
šventę neišvažiuos visi tau
tiečiai iš savų vietovių, o jie taip 
pa t negalės pamatyti ir savo 
telkinio gražaus pasirodymo. 

Vietoje suruošt i Tau t in ių 
šokių šventės repertuaro kon
certai įgalintų plačią visuome
n ę b e n t d a l i n a i p a m a t y t i 
būsimos šventės grožį. Tuo 
pačiu būtų duodama proga ir 
t i ems v i e n e t a m s pasirodyt i 
savose kolonijose, būtų jiems at
pildas už jų triūsą. Tikėkime, 
kad to labai norėtų ir jaunimas. 
Tad kodėl praleisti tokią progą? 
Į koncertus vietoje, manau, at
si lankytų nemaža žmonių, ir 
tuo būdu šokėjų vienetai su
telktų lėšų, kurios palengvintų 
grupių keliones į šventę ir 
a tpa la iduo tų Komitetą nuo 
paramos toms grupėms. 

Kur galima, suruoština ir ge
gužinės. Žmonės mėgsta išvykti 
į gamtą, gerai organizuoti ren
giniai taip pat duoda gražaus 
pelno, ką liudija, sakysime, ir 
Floridoje kai kur praktikuo
jamos tokios gegužinės. 

Nusiskundžiama, kad šiais 
metais labai daug tautiečių 
vyksta Lietuvon, kelionės suriš
tos su didelėmis išlaidomis ir t.t. 
Tai šventa tiesa. Bet juk dešim
tys tūkstančių tautiečių Lietu-

Kaip jau žinome, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nuta
rimu Nr. 56. Dėl maldos namų 
bei k i tų pastatų grąžinimo 
religinėms bendruomenėms ir 
atsižvelgdama į Kauno arki
vyskupijos kurijos užtikrinimą, 
kad Pažaislio bažnyčia ir vie
nuolynas, išskyrus seserų celes, 
bus atviri lankymui, Lietuvos 
Respublikos vyriausybė nuta
ria: „Grąžinamas Lietuvos Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijai 
Pažaislio architektūros ansamb
lis". 

Pamink lo tva rkos depar ta 
m e n t u i prie Lie tuvos Res
publikos vyriausybės pavedama 
„sudary t i sąlygas iki 1992 
liepos 1 d. Lietuvos Šv. Kazi
miero kongregacijos seserims 
įsikelti į Pažaislio vienuolyno 
pietinį korpusą". 

1907 rugpjūčio 29 d. Chicago
je, JAV, įkurtos Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos n a r ė s 
siekė auklėti lietuvių šeimų 
vaikus religiškai ir tautiškai . 
Vienuolyno iniciatorė — Kazi
miera Kaupaitė (1880-1940) gi
musi ir augusi Lietuvoje, Ramy
galos parapijoje, Gudelių kaime. 

Žemaitijos vyskupo P. Karevi
čiaus kvietimu iš JAV į Lietuvą 
atvykusi Motina Marija 1920 
lapkričio 19 d. įsteigė Šv. Ka
zimiero seserų kongregacijos 
šaką Pažaislyje. Nepriklauso
mybės laikotarpiu (1918-1940) 
vienuolija buvo išplėtusi savo 
veiklą visoje Lietuvoje. Pradžios 
mokyklų mokytojomis bei dar
želių auklėtojomis seserys dirbo 
Pažaislyje, Kaune , Vilniuje, 
Žem. Kalvarijoje, Rumšiškėse, 
Vilkaviškyje, Kazlų Rūdoje, 
Salamiestyje, Aukštadvaryje, 
vadovavo amatų-ruošos mokyk
loms bei mergaičių ir studenčių 
pensijonams Telšiuose ir Vabal
ninke, senelių prieglaudai — 
Žem. Naumiestyje. Jų globoja
ma mergaičių gimnazija Kaune 
per 17 metų išleido 327 abitu
rientes. Nemažai seserų dirbo 
ligoninėse, bažnyčiose, kleboni
jose. 

Nors sovietinė valdžia 1940 
užadarė visas Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos prižiū
r imas auklėjimo įstaigas, sese
r ims dirbusioms gimnazijos 
mokytojomis, iš pradžių dar 
buvo leista dėstyti įvairiose 
Lietuvos valdiškose mokyklose. 
Tačiau jau 1948 visos seserys iš 
švietimo įstaigų buvo pašalin
tos. Penkiolikai mokytojų dir
busių Šv. Kazimiero gimnazijo
je, buvo atimtos pensijos. Pa
žaislio vienuolynui l iepta per 
tris dienas išsikraustyti . Nuo 
tada seserys ieškodavo darbo 
valdiškose įstaigose i r pas 
privačius asmenis. Įsidarbinda-

von neskr i s . L iks daug 
namuose. Tad ir prašoma aukos 
iš tų, kad ir nedidelės. Juk di
džiuojamės sava išeivija, jos 
pajėgumu, o Taut inių šokių 
šventė ir yra mūsų pajėgumo ir 
kultūros išsaugojimo liudijimas. 

Svarbu žiūrovas. Tad tegul 
liepos 5 d. Chicaga tampa tikrai 
lietuviška ir tegul skamba 
lietuvių kalba, l inksmos nuo
taikos gatvėse, susibūrimuose ir 
Rosemont Horizon stadione. 
Mūsų jaunimas šventai ir iš
t ikimai dirbo, ruošėsi, dirbo 
muzikos vadovas D. Polikaitis, 
dirbo vyr. meno vadovė Dalia 
Dzikienė, į šventę jungiasi cho
rai , tad junkimės ir mes iš arti 
ir toli sulėkę šventės žiūrovai. 

vo ligoninėse, klebonijose, var-
goninkaudavo, puošdavo ir tvar
kydavo bažnyčias, redaguodavo 
iš svetimų kalbų verstas kny
gas . Daugel is seserų kate-
kizuodavo vaikus, jaunuolius ir 
ne t suaugusius. Keturios sese
rys buvo areštuotos ir ištremtos 
į Sovietų Sąjungos lagerius. Dvi 
išvyko apaštalauti į Moldovą. 
Dvi estės, pabaigusios Lietuvoje 

A.tA. 
ELZBIETAI BAUKIENEI 

m i r u s , dukrai VILIJAI su vyru RIMU SUŽIE-
D Ė L I A M S nuoširdžią užuojautą reiškia 

Juzė Petrauskienė 
Vytautas ir Palmyra Janušoniai su šeima 

naujokyną, grįžo misiomenauti 
į tėvynę. 

Šiuo metu Lietuvos Šv. Kazi
miero seserų kongregaciją su
daro 80 seserų, iš kurių 7 yra 
jaunesniosios; ta ip pat dar yra 
2 naujokės, 2 postulantės ir 5 
kandidatės. Kazimierietės dėsto 
tikybą Vilniaus , Kauno, Varė
nos, Saločių, Pasvalio, Talino 
vidurinėse mokyklose. Sugrįžu
sios į Pažaislį, seserys ketina 
atidaryti savaitinį vaikų darželį 
ir įsteigti rekolekcijų namus 
įvairios padėties ir įvairaus am-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gegužės mėn. 28 d. 5 

žiaus žmonėms. Dabartinis vie- Ką Dievas sujungė, žmogus 
nuolijos adresas: Kaunas, Že- teneišskiria; tuojau pasi rūpins 
maičių 57-1, tel. 228143. pats Dievas. 

Iš L. Kat . Baž . G. B. Shau-

Mielai 

A.tA. 
LORETAI BLUMS 

po sunkios ligos JAV-se mi rus , r e i šk iame užuojautą 
jos vyru i VALDŽIUI, d u k r a i AUDRAI, jo seseriai 
MILDAI ir k i t iems a r t imies iems ir k a r t u l iūdime. 

A. Paulius ir dukra Daina 

A.tA. 
MALVINAI NORKŪNIENEI 

Amžinybėn i ške l iavus , jos vyrą STASĮ, dukrą 
J Ū R A T E AUKŠTIKALNIENĘ su še ima , g imines i r 
ar t imuosius didžio skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

K. ir J. Babravičiai 
R. Ditkienė 
A. ir VI. Gedmintai 
M. ir H. Gineičiai 
K. Gurskienė 

S. ir P. Jančauskai 
S. ir V. Kapeckai 
Ir. ir P. Navazelskiai 
L. ir B. Tautvaišai 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, vyrui dr. VYTAUTUI, sūnums 
d r . ARVYDUI su žmona DALIA i r š e ima ir dr . 
ŠARŪNUI su žmona BIRUTE i r š e ima nuoširdžią 
užuojautą re iškia 

Vytautas ir Palmyra Janušoniai su šeima 
Juzė Petrauskienė 
Juzė Janušonienė 

A.tA. 
STEFANIJAI BALTŪSIENEI 

i škel iavus Amžinybėn, duk ra i G E N E I ir jos vyrui 
TADUI BAUŽAMS ir anūke i I N D R E I bei jos vyrui 
V Y T A U T U I ŠEMOGAMS nuoširdžią užuojautą 
re i šk ia 

Juzė Janušonienė 
Juzė Petrauskienė 
Vytautas ir Palmyra Janušoniai su šeima 

A.tA. 
STEFANIJAI BALTŪSIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, dukra i GENOVAITEI ir 
žentui TADUI BAUŽAMS, anūke i INDREI jos vyrui 
VYTUI ir proanūkui VYTUKUI ŠEMOGAMS nuošir
džiausią užuojautą reiškia 

Stasys ir Aldona Mažuliai 
Algimantas, Barbara, Andrius ir 
ir Kristina Mažuliai 

A.tA. 
Dr. DOMUI MICUTAI 

mano mielam draugui įnirus, jo dukterims 
BIRUTEI su šeima ir JŪRATEI reiškiu 
širdingiausią užuojautą. Liūdintis 

Jonas Šereiva 

Phoenix, Arizona 

PADĖKA 
A.tA. 

ELZBIETA BAUKIENĖ 
Mirė 1992 gegužės mėn. 8 d. Detroit, Michigan. Gegužės 

mėn. 11 d., po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, buvo palaidota katalikiškose Holy Sepulchre 
kapinėse. 

Nuoširdi padėka kun. Alfonsui Babonui už rožinio 
sukalbėjimą koplyčioje, šv. Mišių auką ir palydėjimą į 
kapines; Gyvojo Rožinio draugijos narėms už rožinio 
sukalbėjimą koplyčioje ir narei Kašelienei už vadovavimą; 
Pranui Zarankai už šv. Rašto psalmių skaitymą koplyčioje; 
Jonui Mikulioniui už šv. Rašto skaitymą gedulingų šv. Mišių 
metu; muz. Stasiui Sližiui, altoriaus patarnautojams, 
karstanešiams. 

Nuoširdus ačiū dr. Birutei Girnienei už rūpestingą 
priežiūrą ligoje. 

Dėkojame laidotuvių direktorei Jolandai Zaparackienei, 
kuri savo draugiškumu ir nuoširdumu mus stiprino liūdesio 
valandoje. 

Visiems giminėms ir pažįstamiems už lankymą koplyčioje, 
dalyvavimą laidotuvėse, išreikštą užuojautą, gėles, aukas šv. 
Mišioms ir organizacijoms tarime ačiū. 

Ilsėkis ramybėje - Žmona, Mamyte, Močiute, Promočiute! 
Pasiliko liūdesy: vyras Matas; sūnus Vytautas, anūkai 

Tadas ir Nida; dukra Zelvyra Šimoliūnienė ir žentas 
Algis, anūkės Julija D'Auria, vyras Richard ir proanūkė 
Kristina, Viktorija Leonard ir vyras Peter; dukra Vilija 
Sužiedeliene ir žentas Remigijus. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 West 71st Street 
C hkago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus la idotuvių n a m u s ga l i te pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Šiandien y ra Dangun 
Žengimo šventė — privaloma 
visiems katalikams. Sv. Mišias 
visi gali išklausyti savo parapi
jose, nes jos pritaikytos dirban
tiesiems ir pareigas turintiems. 

x Prel. D. Mozeris, buvęs 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas, nuoširdžiai visiems 
dėkoja, kad prisiminė jį esant 
Sv. Kryžiaus ligoninėje. Dabar 
jis meldžiasi už visus savo pa-
rapiečius. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyrius rengia tra
giškų birželio įvykių minėjimą 
pamaldomis Šv. Antano bažny
čioje, kurioje pamaldas laikys 
kun. dr. K. Tr imakas , ir 
akademine dalimi, Birželio 7 d. 
11 vai. bus šv. Mišios tuoj po 
pamaldų salėje dr. Petro 
Jokubkos paskaita. Meninę dalį 
atliks Moterų sekstetas, vad. 
muz. Juozo Sodaičio. Dek
lamuos S. Palionienė, o 1. Pran-
ckevičienė su talkininkėmis 
paruoš kavutę. 

x Uršulės Astrienės tauto
dailės darbų paroda sėkmingai 
vyksta Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje ir ją jau aplankė 
daug lietuvių ir nelietuvių. 
Paroda tęsis iki birželio 6 d., tai 
nedaug laiko liko ją apžiūrėti. 
Paroda atdara kasdieną muzie
jaus valandomis. 

x „The New World" savait
raštyje, gegužės 2 d. laidoje, iš
spausdintas ilgas straipsnis apie 
reikalą savanorių, kurie padėtų 
Lietuvoje, ypač Carito darbuose 
ir medicinos reikmenų dali
nime. Nereiktų bijoti, kad 
nekalbama lietuviškai, nes 
daugelis jau supranta angliškai 
arba yra pakankamai vertėjų. 

x Cicero R. Lietuvių Bend
ruomenės 500 dol. dovaną 
Lietuvos našlaičių ir senelių 
globai A. Skopas įteikė Chica-
gos Caritas talkos būreliui. Bū
relio pirm. Julija Šaulienė 
būrelio vardu nuoširdžiai dėkoja 
Cicero R. Lietuvių Bendruome
nei, gražią auką įteikusiam 
Chicagos kun. Gražinos vyr. 
skaučių būreliui ir Chicagos vi
suomenei, gausiai atsiliepu
siems į Lietuvos senelių ir 
našlaičių pagalbos šauksmą. 
Per šių organizacijų ir žmonių 
jautrias, artimą mylinčias širdis 
Dievas vėl atnaujino būrelio 
iždą taip. kad jau galima numa
tyti rudenį patenkinti iš Uk
mergės Carito gautą prašymą 
pagelbėti jų seneliams. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
gegužės 31 d. Baltia Express 
ir vėl priiminės siuntinius 
Lemonto Lietuvių centre nuo 
9 vai. ryto. Laivo konteine 
ris išplaukia birželio 8 d. In
formacijai skambinti nemoka
mu telefonu 1-800-SPARNAI 
a rba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x Parduodami tautiniai rū
bai, austi Amerikoje, aukštaū 
gei jaunuolei. 12 numerio. Tel. 
312-642-0227. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 
ARAS ROOFING 

Arvydas Kl«l» 
Dcnglam* Ir talsom* 

visų rūilų stogus 
Tel. 708 257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

x A. a. Ju rg i s Brizgys, sale
ziečių vienuolijos narys, mirė 
gegužės 23 d. Rosario mieste, 
Argentinoje, ir buvo gegužės 24 
d. palaidotas. Velionis mokėsi 
Marijampolės Marijonų gim
nazijoje, įstojo į saleziečių vie
nuoliją ir Vytėnuose atliko novi
ciatą. Prieš antrąjį karą išvyko 
į Italiją ir ten gerai išmoko 
spaustuvės darbus. Daug metų 
gyveno Argentinoje, buvo 
spaustuvės direktorius, pasku
tiniu metu dirbo kaip meninių 
spausdinių vedėjas. Chicagoje 
gyvena t rys jo broliai su 
šeimomis. J i s buvo brolis 
neseniai mirusio vysk. Vincento 
Brizgio. 

x Saulius Stoma, „Lietuvos 
aido" vyriausias redaktorius, 
gegužės 26 d. lankėsi „Draugo" 
redakcijoje. Turėjo pasitarimą 
su „Draugo" vyr. redaktorium 
ir apžiūrėjo redakcijos ir spaus
tuvės patalpas bei įrengimus. 
Pranešimą apie Lietuvos spau
dą mūsų visuomenei Saulius 
Stoma pateiks šį penktadienį 
vakaronėje Jaunimo centro ka
vinėje 7:30 vai. vakare. įėjimas 
laisvas. Lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

x LB Brighton P a r k apy
linkės valdyba rengia pietus šį 
sekmadienį, gegužės 31 d., Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
salėje nuo 11 iki 1 vai. p.p. Visi 
kviečiami pietuose dalyvauti ir 
paremti Brighton Parko LB 
apylinkės veiklą. Taip pat bus 
galima įteikti auką Washingto-
no ambasadai ir susimokėti 
solidarumo mokestį. 

x A.a. J u l i u s Ramoška , 
staigiai mirė ir buvo palaidotas 
gegužės 23 d. Jis buvo atvykęs 
prieš pusmetį iš Lietuvos. Jo 
pelenai bus parvežti į Lietuvą, 
bet jį pažinusieji ir kiti prašomi 
aukoti jo vardu išlaidoms 
„Kasoje", sąskaita Nr. 3636. 
Nuliūdę draugai prašo prisidėti 
priėjo laidotuvių skolos išmokė
jimo. 

x „Aušra", Lenkijos lietuvių 
leidinys, išėjo iš spaudos su 
straipsniais, tinkamais Lenkijos 
l ietuviams, ir informacija. 
Gražiai išleistas žurnalas, 
papuoštas viršelis paveikslu iš 
ciklo „Lithuania". Vyr. redakto
rė A. Sitarskienė su talkinin
kais išleido šių metų 3 numerį. 

x Stasys ir Elena Barai (TL), 
suprasdami išeivijos kultūrinių 
renginių svarbą, paskyrė 250 
dolerių IX Tautinių Šokių 
Šventės ruošai. Lėšų telkimo 
komisija nuoširdžai dėkoja už 
paramą. 

(sk) 

x Parodos „Langai" — Vik
torijos Daniliauskaitės spausto 
popieriaus reljefai ir A. Kezio 
fotografijos atidarymas bus 
birželio 6 d., šeštadienį, 7:30 v.v. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le-
monte. Bus demonstruojama A. 
Reneckio vaizdajuostė „Vil
niaus grafika ir akvarelė". Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x Daniela D'Ercole Lozo
rait ienė dalyvaus amb. St. 
Lozoraičio priėmime Balzeko 
muziejaus „Gintaro" salėje, 
birželio 5 d. 7 v.v. Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x Tautinių Šokių šventės ir 
jos banketo bilietai jau gauna
mi Gifts International, J. N. 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-471-1424 ir taip pat paštu iš 
Šventės raštinės: Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312436-0197. Čekiai rašomi 
anglišku šventės vardu ir, tik 
juos gavus, bilietų užsakymai 
bus išpildyti. Šventės bilietai 
yra po 10, 15 ir 20 dol Suau
gusiųjų banketo bilietai po 35 
dol. 

(sk) 

Washingtone lankėsi Lietuvos Transporto ministeris Jonas Biržiškis. kuriam U.S. Baltic Foun
dation surengė pietus. Iš kairės: J. Lukitsch, Linas Kojelis — U.S. Foundation direktorius, Cliff 
Carnes, Chuck Omstead, min. Jonas Biržiškis ir Audronė Pakštienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
40 METŲ KUNIGYSTĖS 

SUKAKTIS 
procesijoje, vadovaujant Kolum
bo vyčiams. Parapijos choras 
iškilmingą šv. Mišių auką pra-

Gegužės 24 d. Švč. Mergelės dėjo su Veni Craetor Spiritus 
Marijos Gimimo parapijos kle- giesme, prašydamas Šventosios 
bonas Marąuette Parke šventė Dvasios palaiminimo ir toliau 
savo kunigystės 40 metų šiam jubiliatui. Ypač vėliau 
sukaktį. įspūdingai buvo atlikta Mozar-

Sumos metu buvo pilnutėlė to „Gloria" kartu su kitomis 
dabar naujai išdažoma bažnyčia choro giesmėmis, kurias diri-
žmonių, kurie pasitiko savo gavo muz. Antanas Linas, var-
kleboną kun. Joną A. Kuzinską gonais palydint muz. Ričardui 

. Šokui. Solo partijas atliko sol. 
x Lietuvos generalinis kon

sulatas Chicagoje pranešė, 
kad ligi birželio 5 d. Lietuvos 
Respublikos pilietybę atstatyti 
ir piliečio pažymėjimą gauti 
galima Seklyčioje, 2715 West 
71st Street, Chicago, IL, nuo 9 
vai. ryto ligi 6 vai. vakare dar
bo dienomis. Reikia atsinešti pi
lietybės įrodymo dokumentus ir 
tris fotografijas 2.5 x 3.5 cm. 
Po birželio 5 d. pažymėjimai 
bus išduodami pagal susita
rimą konsulate. 10000 S. Bell 
Ave., Chicago. IL 60643, tel. 
312-233-9122. 

x Alfonsas Koncė „Laiky-
nas" išėjo iš spaudos, spaus
dintas Pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne, N.Y. Tai autobio
grafiniai duomenys, surašyti 

ir sol. Margarita Momkienė 
Genovaitė Mažeikienė. 

Savo pamoksle garbingasis 
jubiliatas kun. Jonas Kuzinskas 
prisiminė kai ką iš savo iš
gyvenimų ir pasidalijo su savo 
parapiečiais. 

1952 m. gegužės 1 d. 50 jaunų 
vyrų kardinolas Samuel Stritch 
įšventino kunigais. Jo giminės 
suvažiavo iš visos Amerikos 
keturias dienas prieš kunigys
tės sakramento suteikimą, kad 
kartu galėtų turėti ir šeimos 
suvažiavimą, pabūti kartu ir pa
bendrauti. Šešiolika žmonių 
apsistojo jų name, bet netilpo, 
tad nuomininkai užleido savo 
butą, kad klebono giminaičiai 
tada galėtų pernakvoti. Įšventi
nimo rytą šeima susitarė su 
parapijos kunigu priimti šv. 

eilėraščių forma ir papildyti Komuniją pr ieš-šv. Mišias 
daugeliu iliustracijų. Knygelė parapijos bažnyčioje. Bet... tas 
tik 48 psl. 
x Pratęsė prenumeratą su 

20 dol. auka: E. Diminskienė, 
Hot Springs Village, Ark., 
Jonas Kavaliūnas, New Smirna 
Beach, Fla., Marija Vieraitis, 
Ellicott City, Md., Karolis 
Balys. Dearborn Hts.. Mich.. 
Valentina Dailidka, Albu-
querque. N.M., Elena Mazurai-
tis, Hot Springs, Ark. Dėko 
jame. 

x DĖMESIO! Bilietai auto
busams i IX Tautinių Šokių 
Šventę gaunami: Marųuette 
Parke Gifts Intl. — Vaznelių 
prekyboje, 312-471-1424 ir 
„Seklyčioje", 312-476-2655. Au
tobusas išvyksta nuo „Sekly
čios"; Brighton Parke pas S. 
Daulienę, 312-847-4855. 
Autobusas išvyksta nuo 44 St. 
ir California Ave.; Oak Lawn 
— pas N. Kaveckienę, tel. 
708-499-0867; Cicero - pas R. 
Rimkų, tel. 708-484-3234. Auto
busas išvyksta nuo Šv. Antano 
bažnyčios. Visi autobusai iš 
virš minėtų vietų išvažiuoja 
liepos mėn. 5 d. 12 vai . 
Smulkesnei informacijai 
kreipkitės į A. Palukaitienę, 
312-471-0811. 

(sk) 

x Dr. Adolfas ir Algė Šležai 
(IL) yra naujieji IX Tautinių 
Šokių Šventės mecenatai, 
atsiuntę 500 dolerių auką. 
Šventės lėšų telkimo komisija 
nuoširdžiai dėkoja už paramą. 

(sk) 

kunigas pramiegojo, tad buvo 
tam tikro susimaišymo sugrįžus 
į namus ir prieš vykstant į Mun-
delein šventinimo iškilmes. 

Klebonas papasakojo, kad kai 
sustojo prieš koplyčią suteikti 
pirmąjį palaiminimą savo tė
vams, tai jis pastebėjęs, kad jo 
mama po įšventinimo iškilmių 
buvo kažkaip nerami. Mama 
jam pasakiusi, kad jai sarmata, 
nes visame tame triukšme ji 
užmiršusi savo kasdieninius ba
tukus pasikeisti sekmadieni
niais. Tai tada jaunasis kunigas 
jai taręs: „Mama, nesirūpink, 
jie žiūrės į mane, bet ne į Tavo 
kojas". 

„Tas rytas buvo rytų rytas. Aš 
pasiekiau savo pašaukimą ir aš 
buvau pilnas daugel vilčių ir 
svajonių. Aš prisimenu savo 
tėvel io žodžius vieno ap
silankymo metu namuose dar 
prieš įšventinimą. Jis sakė: 
, Sūnau, aš norėčiau pasikalbėti 
su tavimi. Be abejo, tu pašvęsi 
savo kunigystę j aun imu i . 
Tačiau, ar galiu prašyti tavęs 
neapleisti vyresniųjų ir ligonių. 
Nebijok pasveikinti vyresnį 
žmogų, tai gali būti vieninteliai 
draugiški žodžiai, kuriuos tas 
asmuo galbūt girdės tą dieną. Ir 
nėra reikalo man sakyti tau, 
kaip raminančiai veikia, kai 
parapijos kunigas aplanko savo 
sergantį parapietį'. Aš stengiuo
si būti ištikimas jo patari 
mams", kalbėjo klebonas kun. 
J. Kuzinskas savo žodyje. 

Dabar, žinodamas, ką reiškia 

kunigystė, jis sakė, kad ir šiuo 
metu norėtų būti kunigu įšven
tintas, jei vėl reikėtų pasirinkti 
pašaukimą. „Bažnyčioje buvo 
daug pasikeitimų, bet tai 
nepal ie tė mūsų tikėjimo 
pagrindų. Visuomenė keičiasi ir 
mes turime prisiderinti, kad ga
lėtume patarnauti tai visuo
menei be kompromiso savo 
tikėjimo principams". Kun. J. 
Kuzinskas švelniai priminė 
tikrovę: „Prieš kiek laiko 
bažnyčios būdavo perpildytos, 
vienuolės aptarnavo mokyklas 
ir buvo daug kunigų. Šiandien 
taip nėra. Materializmas pasi
darė visuomenės pagrindu. 
Pasiaukojimas — svetimas 
žodis, nes pinigai ir malonumai 
daug patrauklesni..." Per 40 
metų, kurioje parapijoje jis 
buvęs, ten patyręs džiaugsmo ir 
pasitenkinimo dvasine prasme. 
„Aš buvau labai laimingas, 
gyvendamas su gerais kunigais, 
dirbdamas su nuostabiomis vie
nuolėmis ir tarnaudamas bei 
dirbdamas su parapiečiais, 
kur ie labai palaikė". J i s 
padėkojo ir savo šeimos gau
siems nariams, kurie jį visad 
rėmė ir atsilankė į šias iškilmes. 

Baigdamas šį savo gyveni
mišką bei prasmingą žodį, jis 
padėkojo visiems, neužmirš
damas seselių, parapijos choro 
ir jo vadovo, vargonininkų, 
solistų ir visų, kurie prisidėjo 
prie šių iškilmių paruošimo, o 
ypač abiem Petrošiams už or
ganizacinį darbą. 

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko priėmimas, kuriame daly
vavo pilnutėlė salė žmonių. 
Jubiliatas visų buvo pasvei
k in tas , sugiedant jam t ik 
„Ilgiausių metų". Jokių kalbų 
čia nebuvo, tik muz. Ričardas 
Šokas įspūdingai grojo su savo 
orkestru. 

Savo pamokslą kun. Jonas 
Kuzinskas baigė šiais žodžiais: 
„Tęsdamas savo tarnystę, aš 
prašau Jus pasimelsti už mane, 
o aš visada pasimelsiu už Jus". 

R. T. 

VARGONŲ VIRTUOZO 
GEDIMINO KVIKLIO 

KONCERTAS 

Gegužės 17 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje įvyko 
vargonų virtuozo Gedimino 
Kviklio koncertas. Prie pro
gramos prisidėjo solistė Dana 
Stankaitytė ir smuikininkė Lin
da Veleckytė-Kerpienė. 

Jei neklystu, Amerikos lietu
viai neišaugino vargonų vir
tuozų . tokių . kaip Žukas, 
Nomeika, Romanas ar šiuo 
metu — Digrys, Vasiliauskas ir 
Kviklys. Seniau tarpe Amerikos 
lietuvių komp. Žilevičius ir 
komp. Antanas Pocius gerai 
valdė vargonus, bet jie nebuvo 
skaitomi vargonų virtuozais. 

Tarpe atliktų vargonų kūri
nių man padarė nepaprastą 
įspūdį Kutavičiaus Sonata „Ad 
Pa t res" (pagal Čiurlionio 
paveikslų ciklą „Laidotuvių 
simfonija"). Būtų gerai turėti 
partitūrą arba muzikinį įrašą, 
kad geriau susipažinus su vei
kalu. Neblogą įspūdį irgi padarė 
Naujalio Preliudija ir Malda, 
nors jie labai skirtingi nuo Ku
tavičiaus muzikinio charak
terio. Virtuozas Kviklys pasi
rodė kaip galingas, meistriškas 
vargonų artistas virtuozas per 
Bach'o Preliudiją ir Fugą. 
Baigiant Gediminas Kviklys 
atliko Rogerio Fantaziją „Ein' 
feste Burg", kuri skambėjo kaip 
religinės temos improvizacija. 
Šis kūrinys irgi gerai parodė 
klausytojams Gedimino Kviklio 
virtuoziškumą. Per koncertą 
galvojau, kaip gera būtų išgirs
ti Gediminą Kviklį grojant 
vamzdiniais vargonais, tinka-
mesniais virtuoziniui vargoni
ninkui. Tada gal galėtume iš
girsti net Cesar Franck, Mes-
siaen, Dupre ir kitų vargonams 
kūrinius. 

Malonu buvo pastebėti, kad 
atsilankiusi publika labai šiltai 
įvertino visus tris menininkus. 
Šį koncertą globojo parapijos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 
Tie, kurie dar norėjo, galėjo iš
girsti vargonų virtuozą Gedi
miną Kviklį gegužės 24 d. Šv. 
Andriejaus par. bažnyčioje. 

Dr. Albinos Prunskienės suda
rytas organizacinis komitetas 
pakvietė Gediminą Kviklį at
vykti iš Lietuvos ir sudarė jam 
keletą progų dalyvauti kon
certuose pas lietuvius. Šis 
sumanymas yra vertas didelio 
pagyrimo. 

Leonardas J . Šimutis 

LIETUVOS DEIMANTINĖ 
SUKAKTIS 

Ateinančiais metais sueis sep
tyniasdešimt penkeri metai, kai 
švenčiame Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį. Tai bus 

IŠ ARTI IR TOLI 
k 

J.A. VALSTYBĖSE 

— Prezidentas G. Bush'as 
įteikė baigimo diplomą Elenai 
Adelei Skučaitei per JAV Karo 
laivyno akademijos šaunias pa
baigtuves Annapolis, MD, 1992 
m. gegužės 27 d. Per iškilmes 
kariūnė Skučaitė buvo pakelta 
į karo laivyno leitenantes. 
Leitenante Skučaitė yra JAV 

Lietuvių Jaunimo sąjungos Jungtinėse Amerikos Valstybėse nauja 
pirmininkė Gaile Radvenyte iš Los Angeles, Paulius Mickus — PL.I sąjungos 
pirmininkas iš Washingtono ir Sigutė. 

aviacijos pulkininko leitenanto 
Donato ir dr. Ginos Skučų 
duktė. Leitenante Skučaitė yra 
trečios kartos karininkė Skučų 
šeimoje. Jos senelis, kūrėjas-
savanoris ir vėliau nepriklau
somos Lietuvos leitenantas An
drius Skučas jau yra miręs ir 
palaidotas Floridoje. Akademi
joje leitenante Skučaitė 
pasižymėjo savo atletiškumu, 
baigdama naujokų apmokymą 
pirmąja tarp moterų. Sveikin
damas savo dukterį su 
pakėlimu į karininkes, pulki
ninkas Skučas perdavė jai savo 
tėvo, nepriklausomos Lietuvos 
karininko, ženklus ir palinkėjo 
„garbingai t a rnaut i JAV 
laivyne ir toliau tęsti nepri
klausomybės kovą dėl savo 
senelių žemės". 

— Lietuvoje leidžiamo mė
nesinio ku l tūros ž u r n a l o 
„Naujojo židinio — Aidų" 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoje gyvenantieji 
prenumeratoriai dėl pašto 
kaltės šiais metais dar nėra 
gavę nė vieno numerio. Apgai
lestaudami nemalonią padėtį, 
leidėjai žurnalą (taip pat jau 
išėjusius numerius) t iems 
prenumeratoriams siųs oro 
paštu. 

deimantinė sukaktis. Ketvirta
dienį, gegužės 21 d., Seklyčioje 
susirinko komitetas aptarti, 
kaip šią iškilmingą sukaktį tin
kamai paminėti. Visi pritarė, 
kad tai ne tik iškilminga, bet ir 
džiugi šventė, kurią reikėtų 
viešai paminėti, sudaran t 
progą ir ne lietuviams daly
vauti. 

Susu inkimą pravedė Lietuvos 
generalinis konsulas Vaclovas 
Kleiza. Plojimu Alė Kėželienė ir 
Birutė Augaitienė buvo patvir
tintos komiteto pirmininkėmis. 
Į iškilmingos šventės ruošimo 
darbus su entuziazmu jungėsi 
mūsų jauni profesionalai ir 
įgudę visuomenininkai. Buvo 
kalbėta — Nepriklausomybės 
šventę ruošti vasario 20 d. mies
to centre, į banketą pakviečiant 
įvairių tautų konsulus, gyve
nančius Chicagoje. Visuomet 
turėtumėm ypatingu žodžiu 
prisiminti Islandijos konsulą, 
nes Islandija buvo pirmoji 
pripažinusi Lietuvą. Gal kai 
kam atrodys anksti planuoti 
ateinančių metų įvykius, bet 
norint Lietuvos Nepriklausomy
bę efektyviai atšvęsti, reikės 
daug darbo ir mūsų visų 
įsijungimo. 

I. T. 
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