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Pirmadienį — neeilinis 
Parlamento posėdis 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Birželio 5 d. (Elta) — 

Sąjūdžio koalicija „Už demokra
tinę Lietuvą", kuriai priklauso > 
vadinamojo „dešiniųjų" bloko 
Lietuvos Parlamento deputatai, 
nutarė pirmadienį, birželio 8 
dieną, sukviesti neeilinį Aukš
čiausiosios Tarybos posėdį. 
Posėdyje siūloma apsvarstyti 
rinkimų į Seimą datą ir sąlygas, 
Vyriausybės klausimą (prime
name, kad minis t ras pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
yra pateikęs atsistatydinimo 
pareiškimą). Koalcija taip pat 
siūlo aptart i įstatymą dėl 
Lietuvos nesijungimo į postso
vietinius Rytų (buvusios 
Sovietų Sąjungos) blokus, kitus 
klausimus. 

Landsbergis apie derybas 
su Rusija 

Rusijos delegacija faktiškai at
sisako derėtis dėl pagrindinio 
klausimo — Rusijos kariuome
nės išvedimo tvarkos iš Lietuvos 
teritorijos, — pasakė Lietuvos 
parlamento pirmininkas Vytau
tas Landsbergis. Jis teigia, kad 
Rusija mėgina klaidinti viešąją 
nuomonę dėl Lietuvos delegaci

jos pozicijų. Lietuvos delegacija 
yra kaltinama tariamu nenoru 
ar „nepasirengimu" derėtis dėl 
antraeilių dalykų. „Galbūt tai 
nėra Riisijos politikos tąsa, o 
vien blogi diplomatų įpročiai", 
— pasakė Vytautas Landsber
gis. „Mes neprarandame vilties, 
kad Rusijos delegacija liausis 
blokuoti pagrindinę Lietuvos ir 
tarptautinio saugumo bei dvi
šalių santykių problemą". 

Sovietų kariškiai nerimsta 
prieš referendumą 

Birželio 15 dieną Maskvoje 
ruošiamas Rusijos ir kitų 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos (NVS) šalių karininkų 
susitikimas. Gauta informacija, 
kad jame planuojama pateikti 
provokacinę medžiagą apie 
Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių tariamus išpuolius prieš 
buvusios SSSR kariškius, jų 
šeimas, pranešė Lietuvos Vy
riausybės informacijos biuras. 
Susrūpinimą kelia ir faktai, kad 
Vilniuje esančiame okupacinės 
kariuomenės dalinyje, vadina
mame „Šiaurės miestelyje", jau 
keletą dienų dirba Rusijos 
saugumo tarnybų bendradar
biai. 

Lietuvos vyriausybė įspėjo čia 
laikinai dislokuotų karinių 
dalinių vadovus: jei šie bandys 
provokuoti incidentus, visa at
sakomybė teks sovietų kariš
kiams. 

Lietuvos vyriausybė kreipėsi 
į civilius gyventojus ir krašto 
apsaugos karius, kviesdama 
laikytis santūriai ir nepasiduoti 
galimoms provokacijoms, artė
jant birželio 14 dienos referen
dumui dėl sovietų kariuomenės 
išvedimo šiais metais. 

Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterijos duomenimis Rusijos 
kariuomenė neteisėtai papildo 
Lietuvoje dislokuotus dalinius 
naujokais. 

Lietuvos vyriausybėje 
Vyriausybė sudarė jungtinį 

komitetą, kuris įgyvendins Lie
tuvos ir Švedijos laisvos preky
bos sutartį. Iš Lietuvos pusės 
komitetui vadovauja Tarptauti
nių ekonominių santykių mi
nistro pavaduotojas V. Gricius. 

Vyriausybė išleido nutarimą 
„Dėl užsienio investitorių teisės 

įsigyti Lietuvos Respublikos 
įmonių akcijų kontrolinį pake
tą". Šiuo nutarimu patvirtintas 
įmonių, kurių akcijų daugiau 
kaip 50 procentų užsieniečiai 
gali įsigyti tik gavę specialų 
Lietuvos Vyriausybės leidimą, 
sąrašas. Tai — valstybinė įmonė 
„Azotas", Kėdainių chemijos 
gamykla, aviakompanija „Lie
tuva", valstybinė įmonė „Ak
menės cementas", kai kurios 
kitos grūdų perdirbimo, gėrimų, 
kitos produkcijos gamyklos. 

Vyriausybė nutarė įsteigti 
Lietuvos ekonomikos ir užsienio 
investicijų vystymo agentūrą. Ši 
organizacija kaups užsienio 
firmų pasiūlymus dėl investicijų 
ir prekybos ir rengs rekomen
dacijas ekonominio bendradar
biavimo klausimais. Agentūra 
įgaliota teikti informaciją, kon
sultuoti užsienio firmas, padėti 
joms užmegzti ekonominius, 
prekybinius ryšius. 

Vokietijos firma rengia 
parodą Lietuvoje 

Birželio 5 dieną Vilniuje 
atidaryta tarptautinė plataus 
vartojimo prekių paroda. Ją 
rengia Vokietijos parodų orga
nizavimo firma „Primuš". 
Mugėje dalyvauja apie 80 firmų 
iš Vokietijos, Lenkijos, Šveica
rijos, Danijos ir kitų sa-nų. 
Parodoje demonstruojama kom
piuterinė technika, baldai, foto 
bei kino aparatūra, maisto pa
ruošimo ir gamybos įrengimai, 
tekstilės, trikotažo gaminiai. Ši 
paroda — mugė bus proga už
megzti ryšius su Vakarų part
neriais ir tęsis iki birželio 14 
dienos. 

Atominės Elektrinės 
saugumas 

Ignalinos atominėje elektri
nėje nutarta įrengti jautrią 
seisminę aparatūrą ir techno
loginius tobulinimus, iš anksto 
stabdančius reaktoriaus darbą 
žemės drebėjimo atveju. Tai 
nutarta Lietuvos Energetikos 
ministerijoje vykusiame specia
listų pasitarime. 

Iš r inkta skautų sąjungos 
vadovybė 

Dvi dienas Vilniuje vyko Lie
tuvos skautų sąjungos suvažia
vimas. Jis surengtas pagal 1989 
metais atkuriamojo LSS suva
žiavimo patvirtintą statutą. 
Suvažiavimas išrinko Lietuvos 
skautų sąjungos vadovybę. LSS 
tarybos pirmininku išrinktas 
ekonomistas Algirdas Končius 
— Lietuvos skautas nuo 1926 
metų, prieš karą baigęs Angli
joje aukštuosius skautų kursus. 
LSS Seserijos vyriausiąja 
skautininke išrinkta Lietuvių 
išeivijos skautų judėjimo vete
ranė Stefa Gedgaudienė, LSS 
Brolijos vyriausiuoju skauti
ninku — pedagogas Artūras 
Andriušai t is , Akademinių 
skautų vadovu — buvęs ilgame
tis Vilniaus universiteto dėsty
tojas inžinierius Andrius Milak-
nis. 

Atsikūrusi Lietuvos skautų 
sąjunga jungia apie pusantro 
tūkstančio narių. 

Grąžinta senoji vėliava 
Lietuvos Atsargos karininkų 

sąjungai grąžinta senoji vėliava, 
kurią daugiau, kaip prieš 60 
metų buvo įteikęs prezidentas 
Antanas Smetona Per Sovietų 
okupacijos metus šią vėliavą 
išsaugojo Lietuvos kariuomenės 

Paminklas Jonui Jablonskiui 
Marijampolė gegužės viduryje minėjo 325 metų sukaktį nuo pirmojo jos paminėjimo rašytiniuose 
šaltiniuose. Jablonskio vidurinei mokyklai buvo 125 metai. Prie mokyklos buvo atidengtas Jonui 
Jablonskiui paminklas, kurio autoriai — skulptorius P. Aleksandravičius ir architektai A. ir V. 
Nasvyčiai. 

Rusiškieji „svečiai" čia nesielgia 
kaip svečiai 

\Vashingtonas. Birželio 3 d. 
— Išnaudodami keliavimo su
varžymų beveik nebebuvimą 
buvusioje Sovietų Sąjungoje, 
emigrantų nusikaltėliai Ameri
koje pradėjo importuoti pigaus 
meno artistus, plėšikautojus, ir 
samdyti žudikus, kurie atlieka 
nusikaltėlišką susitarimą už 
mažą sumą pinigų ir po to vėl 
pranyksta, išvykdami namo, 
praneša teisingumo depar
tamento pareigūnai. 

Kriminalistų veikla 
Tarpkont inent inis k r imi 

nalistų judėjimas yra išsi
plėtęs ir padugnių gaivalai 
lengvai išvyksta iš buvusios 
Sovietų Sąjungos ir čia pažei
džia įs ta tymus, a t l i kdami 
nusikalt imus. Nors n iekas 
nežino tikslaus nusikaltimų 
skaičiaus, tačiau New Yorko ir 
Los Angeles policijos jau turi 
įrodymų, kad tokie atvykėliai 
dažnai vykdo čia nusikaltimus. 
Pavyzdžiui Brooklyne F. Miller 
buvo apiplėštas ir nušautas savo 
krautuvėje, kai du rusiškai 
kalbą vyrai įsibrovė į šią bran
genybių parduotuvę. Policija 
sako, kad jie po to tuoj sugrįžo 
į buvusią Sovietų Sąjungą. Hol-
lyvvoode, Californijoje, sausio 
mėnesį policija rado du vyrus iš 
sovietijos bekapojant dviejų 
ankstesnių emigrantų kūnus. 

majoro Jokūbo Dagio šeima. Vė
liavą su išsiuvinėta Vytimi ir 
sąjungos ženklu jos šiandieni
niams vadovams įteikė jau 
mirusio Jokūbo Dagio sūnus 
Aleksandras. Iškilmės įvyko 
Kaune, Karininkų ramovėje. 

Lietuva — sveikatos modelis 
Pasaulinės sveikatos organi

zacijos Europos biuro pasi
tarime „Lygybė ir prieinamu
mas sveikatos apsaugo je" 
nutarta, kad Lietuva kurs 
sveikatos apsaugos modelį 
pagal pasaulinius standartus. 
Sis modelis bus rekomenduo
jamas kaip pavyzdys kitoms 
valstybėms — naujoms PSO Eu
ropos biuro narėms. Pirmąją 
konferenciją sveikatos apsaugos 
modelio klausimais Lietuvoje 
numatyta surengti šių metų 
pabaigoje. 

Konferencija žurna l i s tams 
Vilniaus universitete, ruo-

šiančiame diplomatinius žurna
listus, prasidėjo tarptaut inė 
konferencija „Mass media vaid
muo besikuriančioje visuome
nėje". 

Policija taip pat susekė grupę, 
kuri pakviesdavo rusus pirkti 
čia kompiuterius su padirbtais 
čekiais. Šiuo metu tie krimi
nal in ia i nusikaltėliai pasi
kviečia k i tus kriminalistus 
atlikti čia žiaurius nusižengimo 
darbus, pasakojo detektyvas 
New Yorko spaudai. 

Pad i rb t i iškvietimai 
Jie važinėja dažnai į Maskvą, 

o taip pat ir į kitus sovietinius 
kraštus, sako Amerikos parei
gūnai, ir jie parduoda padirbtus 
iškvietimus atvykti į Ameriką 
už 300 dol. arba ir už tam tikrą 
rublių sumą. Tenykščiai asme
nys, norį atvykti į Ameriką, 
tokiu būdu gauna savo „globė
jo" kvietimą atvykti į šį kraštą. 
Policija ir atsakingų agentūrų 
pareigūnai turi daug sunkumų 
su tokių asmenų apklausinėji
mu, kurie nesupranta angliškai; 
esą buvę sunkumų ir anksčiau, 
bet šiuo metu jų kur kas dau
giau, nors sakoma, kad tokių 
asmenų tėra tik keli šimtai. 

Californijoje tokie asmenys 
buvo išvystę milijoninį alyvos 
bei gazolino išnaudojimą. Polici
ja praneša, jog jie turėjo ryšius 
su Lucchese ir Colombo Mafia 
šeimomis ir tarp rusiškai kal
bančiųjų tai vadinama „organi
zacijos" vardu. Kriminalistų 
grupės būnančios po kelis iš 
vienos vietovės, dažnai nuo 5 iki 
20 narių, tačiau ir tie dažnai 
veikia pasidalinę. Jie paprastai 
vežasi su savim atgal mažas 
sumas dolerių, — dažnai tik 2 
tūkstančius, kuriuos parvažiavę 
iškeičia juodoje rinkoje į šimtus 
tūkstančių rublių. Todėl ir tos 
kelionės vykdomos gana dažnai. 
FBI pareigūnas Thomas Parker 
Los Angeles mieste visa tai 
palygino itališkajai mafijai. 

Prileidžiama, kad kai kurios 
neišaiškinamos žudynės Brigh-
ton Beach vietovėje gali būti 
priskiriamos rusiškai kalban
tiesiems asmenims, kurie, kad 
neliktų nuospaudų įrodymų, nu
kapojo pirštų galus. Ten buvo 
rasta dideli kiekiai paslėptų 
kompiuterių, laserio spausdi
nimo priemonių ir faksų 
mašinų. 

Rusijos ambasada patvirtino 
nelegalių asmenų buvimą, o 
New Yorko FBI įstaigos direk
torius James Fox sako, jog jie 
nedaug ką praranda, jei 
lygintume gyvenimą Amerikos 
kalėj ime su jų gyvenimu 
Sovietu kalėiime. 

TRUMPAI 
IR VISUR 

— Vakarų Europos politi
niai vadai, nežiūrint Danijos 
žmonių nubalsavimo nesijungti 
į Europos Bendriją, mano, kad 
tokia politinės ir ekonominės 
vienybės sąjunga bus sudaryta. 

— Ispanijoje Sevilijos tarp
tautinėje parodoje dalyvauja iš 
111 pasaulio kraštų su meno 
programomis net 55,000 įvairių 
atlikėjų. Ši paroda, kuri buvo 
atidaryta balandžio 20 d., tęsis 
iki spalio 12 dienos. 

Nauja bažnyčia 
Elektrėnai . (Elta) - Šio 

miestelio centru taps Marijos 
Kankinių Karalienės bažnyčia. 
1990 m. pradėta statyti 
bažnyčia numatoma baigti kitų 
metų vasarą. Tai 1.000 
kvardratinių metrų statinys. 

Jau užbaigtas bažnyčios rūsys, 
kur bus trys laidojimo koplyčios 
ir statoma viršutinė bažnyčios 
dalis. Vasarą rengiamas stogas, 
įvedama šilima. Bažnyčia sta
toma už aukas. Statybos komi
teto pirmininkas yra kun. kleb. 
Jonas Sabaliauskas. Projekto 
autorius — Henrikas Šilgalis. 
Bokšto aukštis bus 44 metrai. 

Lietuvos pilietybės 
įstatymo aiškinimas 

Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimai 

KALENDORIUS 

Birželio 6 d.: Norbertas, 
Mėta, Paulina, Tauras. 

Birželio 7 d.: Sekminės. 
Robertas, Lukrecija, Milda, 
Radvydė, Ratautas. 

Birželio 8 d.: Medardas, 
Eigintė, Merūnas, Germinė. 

Birželio 9 d.: Efremas, Gintė, 
Felicijus, Gintas, Mažvydas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:21. 
Temepratūra šeštadienį 75 1., 

sekmadienį 74 1., pirmadienį 77 
1., antradienį 82 1. 

Vilnius. — Per Lietuvos am
basadą anksčiau buvo gautas 
Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūno Šarūno Adomavi
čiaus paaiškinimas Lietuvos 
pilietybės klausimu, kurio 
ištraukas čia spausdiname. 

Pernai , gruodžio 10 d. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba priėmė pilietybės 
įstatymą ir kartu panaikino dar 
1989 m. lapkričio 3 d. senojo 
šaukimo Aukščiausiosios Tary
bos priimtą tokios pat paskirties 
teisinį aktą. 

Naujasis įstatymas pirmą kar
tą pokario istorijoje sprendžia, 
kaip atstatyti pilietybę lietuvių 
kilmės žmonėms. Ir kartu pasa
kysiu, kad šią procedūrą nusta
to aiškiai ir palankiai. 

Taigi norėčiau nodugniau pa
aiškinti kai kurias pilietybės 
įstatymo ypatybes ir naujoves. 

Šiame akte nustatyta, kad 
lietuvių kilmės asmenys, 
turėję Lietuvos Respublikos 
pilietybę ir nuo 1940 m. birželio 
15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. 
pasi t raukę iš Lietuvos ir 
gyvenantys kitose valstybėse, 
norėdami atstatyti Lietuvos 
Respublikos pilietybę nebūtinai 
turi atsisakyti turimos kitos 
valstybės pilietybės ir persikelti 
nuolat gyventi į Lietuvą. Tokią 
pat teisę atstatyti Lietuvos 
Respublikos pilietybę turi ir 
nurodytų asmenų vaikai, kurie 
gimimu neįgijo kitos valstybės 
pilietybės. Šis paaiškinimas ski
riamas, pirmiausia, gyvenan
tiems Vakarų valstybėse. 

Tie žmonės, kurie iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėjo Lietuvos 
pilietybę, taip pat jų vaikai ir 
vaikaičiai, gyvenantys už Lie
tuvos ribų — buvusioje SSRS 
teritorijoje yra Lie tuvos 
piliečiai, nes buvusi Sovietų 
Sąjungos pilietybė yra nie
kinė. 

Asmenims, kurie atstato Lie
tuvos Respublikos pilietybę, 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerija ar diplo
matinės įstaigos turi išduoti 
Lietuvos Respublikos piliečių 
pasus. Tačiau kol nėra paga
minta reikiamo kiekio Lietuvos 
Respublikos pasų, šiems asme
nims išduodami Lietuvos Res
publikos piliečio pažymėjimai, 
kurie galioja iki 1993 m. liepos 
1 dienos. Šis dokumentas bus 
prielaida Lietuvos Respublikos 
piliečiams išduoti naujuosius 
pasus. Tačiau laukti ilgai 
nereikės, nes pirmieji pasai jau 
išduodami. 

Kaip ir numatyta įstatyme, 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasai pirmiausiai išduodami 
asmenims, sulaukusiems 16 
metų ir pirmą kartą gaunan
tiems pasą, taip pat buvusiems 
politiniams kaliniams, trem
tiniams ir rezistencijos 
dalyviams, bei tiems žmonėms, 
kurie iki 1991 m. rugsėjo 17 d. 
grąžino Vidaus reikalų minis
terijos pasų tarnyboms turėtus 
Sovietų Sąjungos pasus arba pa
reiškė atsisaką Sovietų Sąjun
gos paso. 

Patvirtintos taisyklės 
Šių metų balandžio pradžioje 

Užsienio reikalų ir Vidaus 
reikalų ministrai patvirtino ir 
taisykles, kuriose išdėstyta, 
kaip bus išduodami Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėji
mai gyvenantiems užsienio 
valstybėse. 

Mano paaiškinime nurodyti 

lietuvių ki lmes asmenys, 
norėdami gau t i Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymė
jimą, gali kreiptis tiesiog į 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministeriją a r į 
Lietuvos Respublikos diplo
matines (konsulines) įstaigas 
užsienyje. (Pvz.: į ambasadą 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, ambasadą Prancūzijos 
Respublikoje, ambasadą Belgi
jos karalystėje, ambasadą Vo
kietijos Federacinėje Respub
likoje, Garbės konsulą Austra
lijoje, Garbės Generalinį 
konsulą Kanadoje ir kt.). 

Kokių dokumentų reikėtų 
Lietuvos Respublikos pilietybei 
atstatyti? Pirmiausia, aišku, 
reikia pateikti Lietuvos Res
publikos vidaus reikalų minis
terijai ar Lietuvos Respublikos 
diplomatinėms įstaigoms užsie
nyje raštišką pareiškimą. Prie 
pareiškimo pridedami: doku
mentai (arba jų kopijos), patvir
tinantys asmens tapatybę, tau
tybę, turimą kitos valstybės pi
lietybę, taip pat asmens gyvena
mąją vietą (šitie duomenys gali 
atsispindėti ii viename doku
mente); trys 2,5 x 3,5 cm dydžio 
foto nuotraukos. 

Asmuo, gaudamas Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymė
jimą, turi pasirašyti pasižadė
jimą laikytis Lietuvos Respub
likos įstatymų, gerbti savo 
valstybės nepriklausomybę ir 
jos teritorinį vientisumą. Taip, 
beje, pasižadėjo ir Lietuvos gy
ventojai. (Amerikoje pasižadėji
mas nereikalaujamas, Red.). 

Naujasis pilietybės įstatymas 
numato ir neterminuotą teisės 
į Lietuvos pilietybę išsaugo
jimą. Ši teisė išsaugojama 
asmenims, turėjusiems Lietuvos 
Respublikos pilietybę iki 1940 
m. birželio 15 d. ir gyvenan
tiems kitose valstybėse, jei šie 
asmenys nėra repatriavę iš Lie
tuvos; asmenų, turėjusių Lietu
vos Respublikos pilietybę iki 
1940 m. birželio 15 d., vaikams, 
kurie gimė Lietuvoje ar pabėgė
lių stovyklose, tačiau gyvena 
kitose valstybėse; taip pat 
kitiems lietuvių kilmės asme
nims, gyvenantiems užsienio 
valstybėse. 

Tokiai teisei patvirtinti išduo
damas dokumentas — Teisės į 
Lietuvos Respublikos piliety
bę išsaugojimo pažymėjimas. 
Norintieji gauti tokį pažy
mėjimą turi pateikti prašy
mą Lietuvos Respublikos diplo
matinėms (konsulinėms) įstai
goms arba vidaus reikalų minis
terijai (Adresas: 2009 Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų mi
nisterija. Vivulskio, 4a, Vil
nius). Jeigu kas turi išsaugojęs 
Lietuvos Respublikos vidaus ar
ba užsienio pasus, gimimo liu
dijimus, archyvų ar kitus doku
mentus, patvirtinančius šiuos 
asmenis turėjus Lietuvos 
Respublikos pilietybę, tai tokių 
dokumentų kopijas reikėtų pri
dėti prie prašymo. 

Prašymus dėl nurodytų pažy
mėjimų išdavimo nagrinėja ir 
sprendžia Vidaus reikalų minis
terija, o dokumentus išduoda 
šios ministerijos pasų valdyba 
arba Lietuvos Respublikos dip
lomatinės (konsulinės) įstaigos. 

Šie asmenys su savo šeimos 
nariais bet kada be vizų gali 
aplankyti savo Tėvynę Lietuvą, 
savo tėvų ar protėvių gimtinę, 
o gal apsidairius ir apsigyven
ti. 

file:///Vashingtonas
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KANKINIŲ KNYGA 
A. SAKĖNAS 

Kaip kraujas raudona knyga: 
. .Ateit ininkai komunis tų ir na
cių kankiniai". Knygos 248 pus
lapiuose redaktoriai Leonardas 
Kerul is , Pi lypas Na ru t i s ir 
Juozas P r u n s k i s kruopščiai 
su r i nko bolševikų ir nacių 
kank in tų a te i t in inkų istorijas. 
Tai mūsų šeimos nar ia i , kurie 
buvo t remt i į Sibiro p la tumas . 
j Dachau ir Stut thof koncent
racijos lagerius, kurių kūnai 
buvo guldomi tu rgaus aikštėje. 
Knyga — tai tiesiog alfabetizuo-
tas žmogaus kentėjimų leksiko
n a s , b a i s u s d v i d e š i m t o j o 
a m ž i a u s k a n č i ų ž o d y n a s . 
Knygoje telegrafiniu st i l iumi 
a t p a s a k o d a m a s ž m o g a u s 
likimas. Štai atverskime knygą 
nuo vidurio ir ska i tykime 88 
puslapyje. 

Kač iu l i s J u o z a s , s. Juozo, g. 
1908, mokytojas. 1925 baigė 
Naumiesčio mokytojų kursus , 
veikė atei t ininkuose. Su šeima 
iš Vainiūnų k., Seirijų vis., Aly
t a u s aps., NKVD 1941 birželio 
14 d. išvežtas j Sibirą. Išvežta jo 
šeima: žmona — Zuzana, g. 
1906 , moky to j a ; s ū n ū s — 
Algimantas , 8 m., Gražvydas, 6 
m. ir Rimantas, 7 m. J. Kačiulis 
t r emian t j Sibirą išprotėjo. 

Dieve, neužmiršk Juozo, kuris 
lūžo. baisaus skausmo naštos 
nepakėlęs. Koks demoniškas 
bolševikų p lanas sunaikint i 
žmones, kurie Lietuvai buvo rei
kal ingiaus i : mokytojus, kuni
gus , ūkin inkus . Š ta i dar viena 
t r u m p a i š t rauka , šiuokart iš 
3 88 puslapio: 

Š t a u p i e n e - G u d a i t ė , Pau l i 
n a , d. Juozo, 28 m., mokytoja, 
a te i t in inkė . Klaipėdoje baigusi 
Pedagoginį insti tutą. Iš Kauno 
N K V D 1941 birželio 14 d. 
išvežta į Sibirą. Tremiant nuo 
vyro a tsk i r ta . Sibire mirė 1986 
m. Kar tu išvežtas sūnelis Vyte
nis, 1 m. 

Šalia — Jono ir Paulinos 
Štaupų vestuvinė nuotrauka. 
Jų veiduose nesimato kraupaus 
l ikimo nuojautos. Už kokius 
nus ikal t imus Jonas , Paul ina ir 
Vytenis išvežti į Sibirą? Ar už 
t a i , kad ji — mokytoja, kad jis 
— Lietuvos banke buhalteris? 
Ar dėl to, kad J o n a s Štaupas 
buvo penkis metus Ateit ininkų 
federacijos generalinis sekre
tor ius , pavasarininkų centro 
valdybos narys? Be t už ką iš
vežtas vienų metų Vytenis? 
J o n a s t remiant n u o šeimos 
a tski r tas , kal intas Sverdlovsko 
sr i t ies koncentracijos stovyklo
je, t en ir mirė 1941 metų pabai
goje. Ar Paulina įstengė išsau

goti sūnų Vytenį? Ar jis užau
go ir šaknis įleido Sibire? Ar dėl 
to ir motina Sibire pasiliko ir 
mirė 1986 metais? 

Kokiu būdu galima kalbėti 
apie knygą, kurioje surašyti 
žmonių kentėjimai? Nevalia 
tuos kentėjimus paversti statis
tikomis. Kiekvieno knygoje 
aprašytas gyvenimas yra liudi
jimas, kad net bolševikų ir na
cių mėsmalėse žmogų neįsten
giama padaryti tik statistiniu 
duomeniu. Žmogus išlaiko bai
sias sąlygas ir, nors mirčiai 
smerktas, vis tiek išlieka gyvu. 
Nuostabiausias visoje knygoje 
taip dažnai atsikartojantis vieno 
žodžio sakinys „Grįžo". Štai 
ap ra šoma mokytoja S tasė 
Barisienė-Morkūnaitė. Sibiro 
tremtyje, t ik atskirose vietose, 
buvo ir jos tėvai, senelis, du 
broliai ir du pusbroliai. Senelis 
ir vienas pusbrolis Sibire mirė, 
kiti grįžo tėvynėn. Aišku, pra
eitis nesibaigė. Štai teisininkė 
Ona Beleckienė-Gaigalaitė rašo: 
„Dabar duonos valgau sočiai ir 
kada tik noriu. Gyvenu šiltame 
bute, gul iu ne an t ledinių 
grindų t a rp snieguotų sienų, o 
švariame patale, tik naktimis 
mane lanko košmariški prisi
minimai. Kiek kartų aš galėjau 
mirti, o nemiriau. Ir grįžusi sto
vėjau an t ribos — gyventi ar 
mirti". Gal ir į šią knygutę ge
riausia ir tur ime žiūrėti, kaip 
žmonių ba i s ių ken tė j imų 
ženklą, kaip vyskupo Vincento 
Borisevičiaus marškinius, kurie 

"išlikę ir išsaugoti nuo kanki
nimų su kraujo dėmėmis 1988 
metais į teikti popiežiui (p. 31). 

Nuostabu, kaip žmonės savo 
veiklą organizacijoje galėjo tęsti 
net Sibire. Štai Juozas Grat-
kauskas buvo 1931-32 metais 
SAS pirmininku. Geras orga
nizatorius, paskait ininkas, su 
paskaitomis daug važinėjo po 
ateitininkų ir „Pavasario" or 
ganizacijų skyrius. Sibire bū
damas organizavo j aun imo 
vakarus, chorą. Mėgino įtikinti 
valdžią, kad reikalingos lietuvių 
kalbos pamokos l i e tuv ių 
vaikams. Deja, nepavyko <p. 63). 

Dažną birželį matome baisią 
n u o t r a u k ą iš 1941 m e t ų 
birželio: j a u n a moteris su juoda 
skara laiko labai sužaloto vyro 
lavono ranką. Ar ši t rumpa 
knygos iš t rauka kaip tik ir 
nea tpasako ja žodžiais tą 
nuotrauką: 

Gudon i s A n t a n a s , g. 1911 
rugsėjo mėn., gydytojas, atei
tininkų medikų „Gajos" korpo
racijos narys. VDU Kaune baigė 

Stud savaitgalyje D a i n a v o s stovyklavietėje. 

1937. Panevėž io apskr i t ies 
l igon inės gydytojas . 1941 
birželio 26 d. su kitais dviem 
gydytojais ligoninėje ligonį 
operuojant, įsiveržusių NKVD-
istų visi trys buvo suimti, išvesti 
ir NKVD patalpų rūsyje, Va
sario 16 gatvėje (buvusio notaro 

ATEITININKŲ 
Š E I M O S ŠVENTĖ 

Partizano Daumanto/Pr. Die-
lininkaičio jaunučių kuopa, kar
t u su Prez. A.Stulginskio moks
le iv ių kuopa , s e k m a d i e n i , 
birželio 14 d„ Ateitininkų na-

Moigio n a m u o s e ) , ž iaur ia i muose ruošia Šeimos šventę, 
nužudyti. Šventė bus pradėta 9 vai. ryto 

Knygoje randame ir lietuvių šv. Mišiomis pal. J. Matulaičio 
pasipriešinimo prieš okupantus misijoje, Lemonte. Mišių me tu 
duomenis: kandida ta i duos įžodį. 

P a k š t a s V y t a u t a s , s. Po Mišių tolimesnė šventės 
Mykolo, g. apie 1920 Vilka- p rograma ir užkandžiai vyks 
viskyje. Motinai mirus, likęs Ate i t in inkų rtamuose. 
apie 4-5 m e t ų . Augo pas Dalyviai prašomi atnešti lėkš-
Rušienę-Pakštaitę Starkų vnk„ t ę užkandžių sunešt inėms vai-
Vyžuonų vis., Utenos aps. Po šėms sekančiai: asmenys, kur ių 
kokių 5-6 metų tėvui apsi- pavardės yra A — M raidžių 
gyvenus Utenoje, grįžo pas tėvą. apimtyje, prašomi atnešti pyra-
Baigė Utenos gimnaziją vienas g u s ar saldumynus. Asmenys, 
iš pirmųjų mokinių. Veikė atei- kur ių pavardės yra N — Ž 
tininkuose. Antros rusų okupa- r a i d ž i ų ap imtyje , p r a š o m i 
cijos metu vadovavo apylinkės a tneš t i sumuštinius arba salo-
lietuviams partizanams. Vieną t a s . s 
naktį iš miško grįžęs, sekma- Tikimės gražaus oro ir gau-
dienį persirengęs išėjo ir nebe- s a u s dalyvavimo. Visi kviečia-
grįžo. Rastas nukankintas ir pa- mi drauge šeimyniškoje nuo-
mestas Utenos turgaus aikštėje, t a iko je p ra le i s t i p a v a s a r i o 

P a u k š t y s Bron ius , g. 1897 sekmadienį, 
vasario 15 d. Višakio Rūdos - • 
par., Marijampolės aps., kuni-

Nuotr. R. Kriaučiūno 

J A S s t o v y k l a Dainavoje 
vyks liepos 6-18. Registruotis 
ik i liepos 6 d. pas Nijolę Lap-
šienę, 4170 Echo Rd„ Bloom-
field Hil ls , MI 48302. Nedels
ki te! 
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UNAS A. SIDRYS, M.O. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2939 W . 71st St . 
312-439-5590 

4149 W . ta r t i t t . 
312-7*83-7709 

IL 

DR. UNAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr P. Toussaint 
1 0 8 3 5 S . VVestem A v e n u e 

C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
T e l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 

Valandos pagal susitarimą 

D R . A R V Y D A S J . DA IL IDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Otympla Flslds, III. 
Tsl . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

gas salezietis. (...) Vokiečių „Darbininke", a l e m a i č i ų prie- • 
okupacijos meta is jo pastan- telyje' . Vokiečių okupacijos 
gomis ir rizika buvo išgelbėta metais paruošė ir išleido prieš 
arti 200 žydų gyvybių. Dienos v o k i e č i u s o k u p a n t u s ro t a -
metu jis juos slėpdavęs ir mai- toriumi labai piktą satyrinį 
tindavęs, o nakt į organizuo- „Naujoji Europa", kur tilpo ir 
davęs jų išvežimą pas ūkininkus tokie eilėraščiai: 
į kaimus. Keletas dešimčių jo iš- Tai ko čia kabi, pilieti 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulsskl Rd., Chlcaoo. IL 

Rs». (1-312)778-7679 
Ksb. (1-312)542-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravfnla PI. 
Ortand Parfc, IL 

Ts l . 708-349-0897 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Mecicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Otrsst, Chtcago 
Tsl . (1-312) 434 9 9 4 9 (veikia 24 vai.) 

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

•r 

Pirm 

gelbėtų žydų tebegyvena 
Izraelyje. V i e n a s jų buvęs 
Kaune advoka tas Abraham 
Tory, gerai lietuviškai kalbąs ir 

Aukštai ant šakos pakabintas 
Švieti kaip „Naujosios 

Europos" žibintas. 
Tai buvo a t s a k y m a s , k a i 

rašąs, su savo šeima gyvena Iz- vokiečių gestapas pradėjo kar-
raelyje. Jo pastangomis, Izraelio t i spekuliantus ir žydus. Ir dar: 
vyriausybė 1982 m. a.a. kun. Ar aš tau, sese, nesakiau, 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Avs., St«. B, tai. (708) 512-0084 
Westmont. IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Moly Cross, 2701 W 68 St. Chicago 

Tet (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge. IL 

Tai. (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitanną 

Ksb. (1-912) 739-4477; 
(709)249-0997; arba (799)249-6591 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CftAWFOM> M H M C A L BUILDING 

9449 9 o . PutaafcJ R o s * 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. Tsl. (709) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v., antrd. 12:30-3 v.p.p 
trecd. uždarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p.. penktd 

ir SeStd. 9 v r.-12 v p.p. 

9132 S. Ksctass Avs . . Chlcaoo 
(1-312)779 9999 arba (1-312) 499-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

Broniui Paukščiui pripažinusi 
išskirtinus nuopelnus, paskyrė 
jam aukso medalį ir nutarė jo 
vardu pasodinti medi Izraeliui 

nepirk arklienos tu daugiau, 
arklienos kumpis ir mėsa, 
po pilvą žvengia — i-ha-ha... 
Nuo pakar to t inos sovietų 

nusipelnusių geradarių alėjoje okupacijos 1944 nepasi t raukė, 
Je ruza lė je . K u n . Bron ius l iko Lietuvoje. Apie 1946 žuvo 
Paukštys 1944 sovietų saugumo partizaninėj kovoj Žemaitijos 
buvo išvežtas į Sibirą, grįžo miškuose. 
1956 pavasarį. Mirė 1966 gruo- Š v e i k a u s k a s B r o n i s l o v a s , 
dzio 1/ d. Kaune , palaidotas -mm I -X * * 
_ .. . A , . , • g. 1910 m. kunigas, įšventintas 
Sutkų kapinėse, Sakių apskn- 1 9 3 g V e i k e a t e i t i n i n k u o s e P o 
" ka ro Šilalės par., Tauragės aps., 
Radzevič ius Vincas , gimė k l e b o n a s . Sovietų spaudos 

apie 1910 m., Marijampolėje apkaltintas, kad tikinčiųjų anti-
baigė marijonų gimnazija, veikė t a ryb ine i agitacijai naudojo 
ateitininkuose. Po karo parti- sakyklą, o 1948 lapkričio 1 d. 
zanavo Marijampolėje. Nuc Visų Šventųjų šventėje raginęs 
1945 rugp jūč io mėnesio m e l s t i s už p a r t i z a n u s , 
Skardupių bažnytkaimio „Tau sakydamas: ..Melskitės už tuos, 
ro" apygardos partizanas, slapy- kur ie užmiršti miške. Nors kai 
vardis „Vaidila", pogrindžio k a s juos ir pakeikia, bet jie šven-
laikraščio „Laisvės žvalgas" re- t i " . O 1949 birželio 30 d. vaka-
daktorius. NKGB 1945 spalio r in ių pamaldų ' metu ragino 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Ts l . 312-735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Ts l . 815-723 0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA • 

9356 S. Robsrts Ro»d 
Hlckory Hills 

Tsl . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAI 

FamNy u.dic.i cilnk 
217 E. 127 St. — Lemom, IL W43» 
P'iklauso Palos Commurtity Hospilai \< 

S'lver CiOSS Hospilai 
valandos pagal susitarimą 

T t . (70S) 2S7-22SS 

mėnesi suimtas ir kalintas. 
Kalėjime ta rdant nužudytas. 
Lavonas išvežtas ir išverstas j 
duobe pievoje pr ie Šešupės. 
Dabar toje vietoje auga erškėtis 
ir gluosnis. 

melstis dar vieną mėnesį, kad 
„gailestingas Dievas išvaduotų 
mūsų tėvyne Lietuvą", o pa ts 
atsistojęs prie kryžiaus garsiai 
kalbėjęs: „Dieve, pasigailėk 
mūsų tėvynės Lietuvos, išlais-

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ts l . (1-312) 767-7575 
8 7 9 0 Arehsr Avs. 

(6 blokai | vakarus nuo Ci;ero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydyioiai ir chirurgai 
I r i 

Kak. ts l . (1-312) 999-0349; 
Ras. (1-312) 779-9933 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4299 W. 93rd 9t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

K a b . t e l . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . K a d ž i o A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 9 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildina 

6132 S. Kedzie \ 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
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 

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

ir hemoroidų gydymas 
5940 3 . Pulsskl Rosd. 
Tai . (1-312) 599-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tsl . (1-312) 479-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tsl . (709) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

r » j » t (7SS) 534 5S2? 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 8 . Ksdris, Chicago. III. 
Tai . (1-312) 925-2670 

1195 Dundss Avs., Elgln, IN. 60120 
Tsl . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. b! PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 5 . Robsrts Rd., Hlckory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tsl. (709) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Ta i . ksMnsto Ir buto: (709)992-4189 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 9o. SOtti Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec Sėst. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st 3t . 

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

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

Tai . (708) 449-1777 

A t e i t i n i n k ų federacijos dvasio* vadas kun dr Va ldemaras Cukuras skai to 
p a s k a i t a a te i t in inkų stovykloje Kennebunkport , Maine . 

Šilgalis I g n a s , s. Antano, g. v i n k ją, duok a m ž i n ą 
apie 1917 m. Skuodo vis., Kre
tingos aps., studentas. 1940 
Sovietų Sąjungai Lietuvą okup 
avus, nuo NKVD arešto pabėgo 
į Vokietiją. 1942 grįžęs tęsė 
studijas VDU Filosofijos fa
kultetą. Pr ik lausė studentų 
ate i t ininkų meno draugijai 
, ,Ša t r i j a" . B e n d r a d a r b i a v o 

gyvenimą . 1949 liepos 12 d. 
s u i m t a s , išvežtas i Sibirą, 
paleis tas 1956 liepos 6 d. Mirė 
1968 spalio 3 d. Pagėgiuose. 

Besitęsiantį l ietuvių pasi
priešinimą tamsiaisiais dešimt
mečiais gal geriausiai atsto
vauja ši ištrauka: 

<Bus daugiau) 

Sherman ligonine Ek>n. IL 
Tai . 709-888-8976 

DR. DANA M. SAUKUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Cermak Rd. 
VVestchsster. IL 60153 

T a i . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. W c h l | i n Ava. , SuMs 324 Ir 

9938 9 . Pulsskl Rd. . Chtcsao, IL 
91 St. Ir Kaan Ava. , Justlcs. IL 

Ta i . (1-312) 599-2990 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2494 W. 71st tu—t 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12. Psnkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Df. Mcctsyol t lf Or. AdSfTts 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wsst Ava . , Ortsnd Psrk 
709-349-9100 

10 W. Msntrt. MaparvNts 
709-355-9779 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 709-957-9393 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2959 W. S3rd Otrsst 

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

Kabtnsto tsl . (1-312) 779-2990. 
Rsz. (709) 449-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
5195 5. Arehsr Avs. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tsl . (1-312) 595-7758 

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

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Msdlcsl Csnter-

NaparvOls Campus 
1020 I . Ogdan Ava., Sutte 310 , 

NaparvNIa IL 90993 
Tai. 1-709-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab tsl . (1-312) 588-3188 
Nsrm( (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8745 Wsst 33rd 8trsst 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Tautiniai šokiai 

GAIVINA TAUTOS 
DVASIĄ 

Jau devintą kartą rengiama 
Tautinių šokių šventė išeivijoje. 
Čia galės pasirodyti jaunieji 
šokėjai, bet prie jų prisidės ir tie, 
kurie kadaise buvo jauni ir šoko 
savo tautos šokius, atstovauda
mi pavergtai ir laisvai tautai, 
jos žmonėms bei jos praeičiai. 
Kaip daugelis tradicinių pasi
reiškimų, taip ir tautiniai šokiai 
išreiškia tautos dvasią, ją gai
vina, primindami praeitį, senas 
glūdumas, neatmenamus lai
kus. Tai kiekvienos tautos 
tas, einąs kartu su tautos 
žmonėmis, nors svetimuose kra
štuose ar, svetimiems užėmus 
kraštą, prisimaišo nelemtų 
priemaišų. 

Išeivija kaip tik išlaikė nesu
gadintas tradicijas, tautini liau
dies meną, perdavė jaunosioms 
kartoms ir joje uždegė savam 
menui meilės ugnį. Tautinių 
šokių šventės buvo rengiamos 
anksčiau, jos rengiamos nauju 
pavadinimu, nauju skaičiavimu 
ir dabar. 

Tos šventės gaivino tautą 
išlikti gryna, gyva, su savu me
nu ir paveldėta kultūra. Kai tik 
svetimose žemėse atsirado atei
vių, išsiilgusių savo palikto 
krašto, buvo organizuojamos 
dainų ir šokių šventės, kad sa
vi žmonės jaustų ir savą žemę, 
nors ir svetimame krašte. 
Dainų ir tautinių šokių šventes 
papildė nauji ateiviai, nes jie 
buvojau labiau suaugę su savo 
tautos liaudies menu ir sava 
kultūra. 

Kaip jau minėta, liaudies 
dainos, tautiniai šokiai, skir
tingi papročiai įvairiose Lietu
vos vietovėse atėjo iš praeities 
glūdumos. Nūnai pasireiškia 
dažnai stilizuoti pasirodymai, 
bet jie nėra atitrūkę nuo tautos 
praeities. Tautos dvasia atsi
spindi ne tik dainose, kurias 
mūsų kompozitoriai panaudojo 
kaip naujus kūrinius, bet taip 
pat ir tautiniuose šokiuose pasi
reiškia gili praeitis. 0 ta pra
eitis nėra tik tautos pasi
reiškimas, bet aiški ir skirtin
ga nuo kitų tautų dvasinė pri
gimtis, saviškas savęs pa
reiškimas ir savas pajautimas. 

* * * 

Tautinių šokių šventė nėra tik 
susibėgimas iš įvairių vietovių 
ir gyvenviečių lietuvių jaunimo, 
kartais ir vyresniųjų, jaunimą 
lydinčių. Ta šventė yra ir tau
tos dvasios gaivinimas, jos at
naujinimas, svetimų įtakų 
pašalinimas, savų tradicijų 
prisiminimas ir priminimas. 
Vieni gal šoka iš įsibėgėjimo, 
nes jauniems šokti privaloma. 
Kiti šoka tautinius šokius, kad 
nori pasirodyti galį atlikti 
pareigą saviesiems. Treti šoka 
iš pamėgimo. Šokis juos patrau
kia, priverčia judėti, pareikšti 
savo jaunystės energiją ir savo 
paveldėtą dvasinę aplinką at
gaivinti. 

Kiekvienas tautinės šventės 
rengimas yra ir visuomeninis 
reikalas. Tai nėra tik jaunimo 
subuvimas, kaip Jaunimo 
kongresas, kur sprendžiami 
aktualūs tautos reikalai, bet yra 
visuomenės reikalas. Visuo
menė rūpinasi neišsisemti per-
anksti ir pergreitai. Lietuviška 
visuomenė svetimoje žemėje 
jaučia žemę po kojomis, bet 
jaučia ir tėvynę, kurioje praleis
ta jaunystė, apie kurią kalbėjo 
jaunajai kartai. 

Nuo visuomenės priklauso 
visokie siekimai ir pasiekimai, 

buvusi kova ir pagalba besiku
riančiai valstybei. Išeivijos 
visuomenė nūnai negali sakyti, 
kad tik daina ir šokiais jau
nimas turi išlaikyti išsilaisvi
nusią tėvynę. Ji turi prisidėti, 
kad tie tautiniai šokiai būtų 
naudingi išeivijos jaunimui, 
lietuvių visuomenei ir tėvynei, 
kuri laukia savųjų materialinės 
ir moralinės pagalbos. 

Tautinių šokių šventė, kuri 
bus liepos 5 dieną, negali jau da
bar nerūpėti išeivijos visuome
nei, ypač vyresniesiems ir 
geriau įsigyvenusiems. Pagalba 
išsilaisvinusiam kraštui nėra 
tik pagalba žodžiu, bet ir kiek
vienu tautiniu pasireiškimu, 
kiekviena moraline ir ma
terialine parama, kiekvienu 
tautos rūpesčiais užsiėmimu. 
Mūsų visuomenės rūpestis tau
tinių šokių švente nėra tik 
rūpestis pačiais šokiais, jau
nimu ar šokančiais, bet šventė, 
reikalinga išeivijai ir savoje 
žemėje tautai. 

* * * 

Lietuvių išeivija yra išsi
blaškiusi ir išsimėčiusi pla
čiame Amerikos ir Kanados 
krašte. I Tautinių šokių šventę 
suvažiuos taip pat ir iš Pietų 
Amerikos ats tovai , kur ie 
savuose kraštuose atstovauja 
savo tautos liaudies menui ir iš 
glūdumų ateinančiai kultūrai. 
Jaunimo susibūrimas yra svei
kintinas tautiniu atžvilgiu ir 
paliks gerų pėdsakų, kaip 
paliko praeityje po įvairių šokių 
ar dainų švenčių. 

Nors Jaunimo kongresas daro 
didelę įtaką, bet jis liečia tik 
dalį jaunimo. Ir tokią jaunimo 
dalį, kuri nori dirbti ar dalį jėgą 
pavesti savo kilmės tautai. Tau
tinių šokių šventė neturi tos 
įtakos, bet tai pat įkvepia pasi
ryžimo siekti savo kilmės krašto 
kultūros. 

Reikia a tkre ip t i didesnį 
dėmesį visų rengėjų ir visos 
lietuvių visuomenės įvairiuose 
kraštuose, kad Tautinių šokių 
šventė nėra tik susibūrimas, tik 
susibėgimas ir naujų pažinčių 
sudarymas. Tas viskas yra 
gerai, bet turi būti su saiku. 
Reikia gerai a tse ikėt i 
susipažinimo vakarą, gerai 
prižiūrėti jaunimo banketą, 
jausti atsakomybę už visus 
savuosius jaunuol ius ir 
vyresniuosius, atvykusius šokti 
ir parodyti tautos meną, reikš
tis kultūringai ir tinkamai 
atstovauti savo tautai ir savo 
gyvenvietei. Jei to nebus, po 
šokių šventės bus galima tik 
pasiskųsti, kad nebuvo viskas 
atlikta, kad nebuvo taip būtino 
atsakingumo. Tačiau tai tėra 
tik priminimas, nes, kad ir ne
daug, tokių išsišokimų yra 
buvę. 

Tiek rengėjai, tiek jaunimo at
stovai, tiek lietuvių visuomenė, 
tiek ir žiūrovai turi didelį 
uždavnį parodyti tautą, atgai
vinti tautos dvasią, sujungti 
išsisklaidžiusius lietuvius, kad 
būtų viena tauta, viena išeivija 
ir t ik viena šiais metais 
Tautinių šokių šventė. Lietuviai 
yra pakankamai apdairūs ir at
sakingi, kad ta tautos reprezen
tacija būtų verta visų tėvynės 
atstovų, visų rūpesčių ir visų 
pastangų. Viskas turi gerai pa
vykti. Tautinių šokių šventė 
turi būti gyvos tautos apraiška 
ir meninis atsigaivinimas. 

Pr. Gr. 

» 

AMŽINYBĖN PALYDINT 
VYSK. V. BRIZGI 

Laukėme išlaisvinimo. Ti
kėjome, kad karas jį atneš. 
Bet vokiečių okupacija atnešė 
naujų rūpesčių, naujų pavojų. 
Vyskupo sveikata buvo labai 
pašlijusi, o reikėjo greitai veikti, 
kad atgaut ume bent kai kurias 
Bažnyčios turėtas pozicijas, kol 
dar nebuvo sudaryta civilinė 
okupacinė vokiečių valdžia. 
Žinojome, kad nacionalsocialis-

Lietuva mano, brangi tėvyne, 
Šalis didvyrių kapuos kur guli, 
Kaip aš parvešiu dolerių 

skrynią, 
Nes jie ten gali pavirsti į nulį. 

Dr. S. Aliūnas 

Žmogus, kuris neįstengia gin
ti savo principų ir kurs gėdijasi 
pravesti gyvenime tai, kuo tiki, 
yra silpnuolis. 

BL Pascal 

L.TULABA 

Rimties valandėlei 

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK 

Vokietiją, nežinau. Esu linkęs 
manyti, kad jį beveik privertė jo 
giminaitis kapitonas V. Vilku-
taitis, kuris dirbo Vokietijos 
karinėje žvalgyboje. 

Kapitonas Viktoras Vilkutai-
t i s buvo Dievo Apvaizdos 
žmogus, kuris netikėtai privertė 
ir mus su vysk. V. Padolskiu 

tai buvo priešingi Bažnyčiai, kaip atsidurti Vokietijoje, nors mes 
ir bolševikai. Vysk. V. Brizgys to nebuvome planavę. Jis sutiko 
darė visa, kas buvo įmanoma, mus ant plento prie Virbalio, 
atkuriant seminariją ir teolo- kai bandėme vykti į Pajevonį, 
gijos-filosofijos fakultetą. Sustabdė. Atvežė į Kybartus, 
Netrukus teko turėti būtinų po- kur jau buvo atvežtas vysk. V. 
kalbių su vokiečių civiline Brizgys, o su juo buvo kun. V. 
valdžia, kuriai vadovavo komi- Balčiūnas. Paėmė visus keturis, 
saras Rentelnas. Berlynas, atvežė į Eitkūnus, įsodino į 
matyt, taktiniais sumetimais traukinį su įsakymu vykti į Re-
Lietuvoje civilinės valdžios eilė- gensburgą ir apsistoti Šv. 
se daugiausiai buvo atsiuntę ka
talikiško auklėjimo tarnautojus 
katalikiškoje Lietuvoje. Su jais 
buvo galima kalbėtis ir išgauti 
kai kurių lengvatų Bažnyčiai, 
gal net daugiau negu pačioje 

Juozapo karmelitų vienuolyne, 
kur buvojau anksčiau internuo
tas kun. M. Krupavičius. 1944 
metų liepos 31 d. apie vidudienį 
ats iradome Regensburge. 
Buvome maloniai pri imti 

Vokietijoje. Bet čia reikia karmelitų. Čia buvome policijos 
pripažinti nuopelnus ir vysk. V. priežiūroje. Vadinasi, V. Vilku-
Brizgiui, nes jis mokėjo kalbėtis 
ir sukalbėti tiesiogiai su vo
kiečiais ir su vokiečių priklau
somybėje veikiančiais lietuviais 
valdžios pareigūnais. 

Kas liečia žydų tragediją vysk. 
V. Brizgys, kaip ir kiti vys
kupai, darė visa gelbėti, kiek tai 
buvo įmanoma, į getus suvary
tus žydus. Be to, buvo teikiama 
visokeriopa parama tiems, ku
rie slapstėsi. Su vysk. V. Brizgio 
žinia ir p r i t a r imu Kauno 
seminarijoje slėpėme du žydų 
kilmės jaunuolius — Zivą ir 
Šakovą. Deja, buvo išaiškinti, 
suimti ir nužudyti. Atsimintina 
taipgi, kad vysk. V. Brizgiui te
ko gelbėti, be žydų, ir daugelį 
lietuvių, ypač dvasiškių, kurie 
buvo patekę į vokiečių saugumo 
(Gestapo) nemalonę. Šiose pa
stangose kartais sėkmingai 
pasinaudodavo kun. Fulsto, SJ, 
ir seminarijos rektoriaus kun. 
P. Petraičio pagalba. 

Artėjant naujai bolševikų 
okupacijai, vyskupai svarstė 
baugią padėtį labai realiai. Po 
patyrimo pirmoje okupacijoje 
buvo aišku, kad kai kurie 
asmenys negalėjo rizikuoti 
pasilikti krašte, nes būtų tapę 
tikromis bolševikinio teroro 
aukomis. Rengėsi pasitraukti 
nemažas skaičius pasauliečių. 
Reikėjo, kad pastoraciniais 
sumetimais pas i t rauktų į 
Vokietiją kiek ir kunigų. Bet 
visų nuomone turėjo pasitraukti 
vysk. Brizgys, nes jis pasilik
damas būtų tapęs pirmąja auka. 
Kas įtikino vysk. Brizgi vykti į 

taitis mus išvežė ne savo ini
ciatyva, o vokiečių valdžios 
įsakymu. 

Kartą Regensburge vysk. V. 
Brizgys nesilsėjo, bet tuojau 
ėmėsi rūpintis vis daugiau ir 
daugiau atvykstančių į Bavariją 
lietuvių karo pabėgėlių sielo
vada ir socialine globa. Kadangi 
atvykstančių lietuvių tarpe 
buvo ir klierikų, tai vyskupas V. 
Brizgys drauge su vysk. V. 
Padolskiu ats i lankė pas 
vyskupą J. E. Raokl ir jį prašė, 
kad leistų mūsų klierikams 
prisiglausti ir studijuoti vie
tinėje seminarijoje (Theolo-
gische Hochschule). Noriai 
sutiko, a. atminties vyskupas 
priimti ir globoti mūsų klie
rikus. Tačiau reikėjo, kad mes 
gautume iš vietinės valdžios 
leidimą mūsiškiams studijuoti. 

Pagal veikiančius nuostatus 
tebuvo leidžiama karo eigoje 
studijuoti tik tiems, kurie buvo 
bebaigia studijas. Paskyrė mane 
vykti į Eichstaettą ir ten globoti 
mūsiškius. To pageidavo semi
narijos vadovybė. Mūsiškių 
skaičius didėjo. Nuvykau į Re-
gensburgą. Apsilankiau pas Ba
varijos a tsakingą partijos 
vyriausią pareigūną Altmann. 
Prašiau, kad leistų bent daliai 
mūsų klierikų baigti studijas 
Eichstaetto seminarijoje. Jis 
atsakė, kad leidimą gali duoti 
tik Berlynas. Vykom į Berlyną 
drauge su vysk. V. Brizgiu. Man 
pavyko pasimatyti ministerijoje 
su jau Kaune sutiktu Gobietsko-
misariato aukštu pareigūnu, 

kai vadovavau Vilniaus semina
rijai, grafu von Staden. Leidimą 
gavau 25 klierikams tęst i 
mokslą. 

Vysk. V. Brizgys išdrįso vykti 
dar į Lietuvą, į Telšius. Ten jis 
paragino klierikus vykti į 
Vokietiją, į Eichstaettą tęsti 
mokslą.nes bolševikų okupacija 
Lietuvoje buvo jau neiš
vengiama. Laimingai grįžo į Re-
gensburgą, o aš parvykau į 
Eichstaettą. Nereikėjo ilgai 
laukti, kad telšiškiai klierikai 
pradėtų plaukti į Eichstaettą. 
Mūsų klierikų čia susirinko 
daugiau kaip 80, o vokiečių 
buvo tik 11 ir tie visi karo in
validai. 

Karui pasibaigus, kai lietu
viai pradėjo koncentruotis į pa
bėgėlių stovyklas, vysk. V. Briz
gys ir vysk. Padolskis juos 
lankė, stiprino dvasiniai, teikė 
visokeriopą kitą globą. 

Iškilo klausimas ir mūsų 
klierikų pasilikimo Eichstaette. 
Visi tikrai negalėjo čia pasilikti. 
Tariausi šiuo reikalu su nunci
jum Orsenigo ir su mūsų vys
kupais Regensburge. Vysk. V. 
Brizgys, pritariant nuncijui, pa
rašė prašymą Šv. Tėvui, ar ne
būtų kokia nors galimybė 
pasiųsti dalį mūsų klierikų ir 
eventualiai jaunų kunigų stu
dijoms į Romą. Šv. Sostas per 
nuncijų pranešė, jog Šv. Tėvas 
tokiam projektui pritaria ir 
sk i r i a 10,000 dolerių pir
mosioms išlaidoms padengti. 

Ats i radome Romoje. Šio 
pasėkoje įsikūrė Lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegija. Kolegijos 
įkūrime ir jos išugdyme daug 
prisidėjo arkiv. J. Skvireckas, 
vysk. V. Padolskis ir ypač vysk. 
V. Brizgys. Jis buvo pagrindinis 
ir ilgametis mano patarėjas, kai 
40 metų man teko vadovauti 
šiai brangiai mūsų įstaigai 
Romoje. Šalia kard. Pizzardo, 
arkiv. J. Skvirecko ir vysk. V. 
Padolskio, vysk. V. Brizgio var
das liks įrašytas neišdildomo
mis raidėmis Šv. Kazimiero 
kolegijos istorijoje. 

III popiežiškoji misija, vado
vaujama arkiv. Chiarlo, pasi
rūpino sutvarkyti karo pabė
gėlių sielovadą Vokietijoje, pa
skiriant tautinius sielovados 
delegatus. Vysk. V. Brizgio 
pasiūlymu lietuvių sielovados 
delegatu buvo paskirtas kan. F. 
Kapočius. Šis paskyrimas ne
buvo Dievo palaimintas. Būtų 
buvę daug naudingiau lietuvių 
sielovada rūpin t i s pavesti 
vyskupams. Kan. F. Kapočius, 
užuot artimai bendradarbiavęs 
su vyskupais, panoro atsistoti 
virš vyskupų. Jį apsupo eilė 

Tais žodžiais prasideda Sek 
minių sekmadienį vadinama 
Sekvencija, kuria pagarbinama 
šventoji Dvasia. „Dvasia, Vieš
patie, ateik, spindulių dangaus 
mums teik, žemės klystkelius 
nušviesk!" O tų klystkelių 
žemėje ir žmonėse yra daug. 
Kiekvienam reikia pagalbos, 
suraminimo, dvasinės malonės, 
žmogiškos galios nugalėti silp
nybes. Bet reikia malonės ir jė
gos net ir tam, kuris jaučiasi 
nugalėjęs visas silpnybes. 

Tos nuolatinės malonės ir 
pagalbos reikėjo net apašta
lams, kurie vaikščiojo su Jėzu
mi žemėje, kurie buvo liudi
ninkai jo mokslo, jo mirties ir jo 
prisikėlimo. Dėlto Jėzus, pasi
rodęs apaštalams po savo prisi
kėlimo, pasakė: „Ramybė te
būnie su jumis. Kaip Tėvas 
mane siuntė, taip ir aš jus siun
čiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos 
ir jiems tarė: „Imkite Šventąją 
Dvasią" (Jn. 20, 21-22). Jėzus 

tada apaštalams suteikė trečią
jį Švč. Trejybės asmenį, kuris 
turėjo juos mokyti, už juos kal
bėti, juos išlaikyti vienybėje prie 
Jėzaus ir Tėvo, juos laikyti va
dovais Jėzaus įsteigtoje insti
tucijoje — Bažnyčioje. 

Pirmas šios dienos skaitymas 
duoda apaštalams regimu būdu 
pamatyti ir pajusti Šventosios 
Dvasios atsiuntimą. „Sekminių 
dienai atėjus, visi buvo drauge 
toje pačioje vietoje. Štai ūmai 
pasigirdo iš dangaus ūžimas, lyg 
kad kilstančio smarkaus vėjo, ir 
pripildė visus namus, kuriuose 
jie sėdėjo. Jiems pasirodė pasi
dalinę tarsi ugnies liežuviai, ir 
ant kiekvieno iš jųjų nusileido 
po vieną. Visi jie pasidarė pilni 
Šventosios Dvasios i r ėmė 
kalbėti visokiomis kalbomis, 
taip kaip šventoji Dvasia jiems 
davė prabilti" (Apd. 2, 1-4). 

Apaštalai jautė, kad jie kal
bėjo įvairiems svetimtaučiams, 
iš visų kraštų atėjusiems į Jeru-

pasauliečių ir kauniškių kuni
gų. Atsirado dvi hierarchijos: 
vyskupai ir delegatūra. Atsi
rado trynimasis, rivalizacija ir 
net skundai iš delegato pusės 
Vatikane. Atsirado lietuvių, 
ypač katalikų tarpe, skilimas, 
kuris dar iki nūdien nėra išny
kęs. 

(Bus daugiau) 

Antros vedybos tai naujas 
vilties triumfas prieš patyrimą. 

S. Johnson 

Vesti tai liežuviu surišti 
mazgą, kurio negalėsi atrišti nė 
dantimis. Anonimas 

žalę arba čia jau gyvenantiems. 
Svetimšaliai suprato, ką jiems 
apaštalai sakė, nes jų lūpomis 
kalbėjo jau ne žmonės, bet Dva
sia iš dangaus, kuri iki šiol 
nušviečia klystkelius ir padeda 
eiti dieviškais keliais, nurody
tais Jėzaus žemėje. Jėzus yra iš 
dangaus, Jėzus, kuris prižadėjo 
atsiųsti Ramintoją — Dievo 
Dvasią, Jėzus, kuris per Šven
tąją Dvasią pažadėjo saugoti 
savo tikinčiuosius nuo klaidų. Ir 
tą Sekminių dieną visi apaštalai 
jaučiamu ir matomu būdu gavo 
Šventosios Dvasios dovanas. Jos 
atsiuntimą pajuto ir visi žmo
nės, kuriems apaštalai kalbėjo. 

Ir apaštalas šv. Paulius rašė 
korintiečiams: „Todėl aš jums 
pareiškiu, kad nė vienas, kurs 
kalba Dievo Dvasioje, nesako: 
Prakeikimas Jėzui; ir nė vienas 
negali pasakyti: Viešpats Jėzus, 
kaip tik šventojoje Dvasioje. Do
vanos, tiesa, įvairios, bet ta pati 
Dvasia. Patarnavimai yra įvai
rūs, bet tas pats Viešpats. 
Veikimai yra įvairūs, bet tas 
pats Dievas, kurs visa visuose 
daro" (1 Kr. 12, 3-6). Ir toliau šv. 
Paulius pabrėžia, kad „mes visi 
esame pakrikštyti vienoje Dva
sioje, kad būtumėm vienas 
kūnas... taip pat visi esame 
pagirdyti viena Dvasia" (1 Kr. 
12, 13). 

Šventoji Dvasia yra meilė, 
kuria mylisi Tėvas ir Sūnus ir 
tą meilės dvasią siunčia 
žmonėms, kad jie suprastų 
meilę, kad juose veiktų tikroji 
krikščionio meilė, kad tikrame 
krikščionyje būtų dieviškos 
meilės atspindys. Šventoji Dva
sia yra ir tiesos davėja 
žmonėms, tiesos saugotoja 
Bažnyčioje ir jos tarnuose, tie
sos globėja visuose žmonėse, 
kurie nori gyventi dievišku 
gyvenimu ir sekti tikruoju Kris
taus mokslu. 

Tikėjimas yra Dievo dovana 
žmonėms, bet ir įkvėpimas 
gyventi tikėjimu, skelbti t ik 
tiesą, saugoti savo tikėjimą nuo 
klaidų ir iškrypimų. Šventoji 
Dvasia yra ir tikėjimo saugotoja 
žmoguje, žmogiškoje institu
cijoje Bažnyčioje, kuria Dievo 
Sūnus įkūrė ir pavedė jai vado
vauti savo apaštalams. Bet jis 
nepaliko jos tik žmogiškoms 
silpnybėms. Jis siuntė jiems 
Šventąją Dvasią, kad ji saugo
tų tikėjimą Bažnyčioje, jos va
dovuose ir visuose žmonėse ti
kinčiuosius triasmeniu Dievu, 
iš kurio išeina ir Šventoji 
Dvasia. Reikia prašyti Sek
minėse, kad Dievo Dvasia atei
tų ir kiekvieną suramintų ir 
sutvirtintų. 

P. A. 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
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Vidus aukštas, erdvus. Trinavė. Centrinės navos 
tąsoje yra presbiterija su trisiene absida. Lubos 
skliaustinės, papuoštos žvaigždiniais ir kristaliniais or
namentais, pilioriais, kurių kiekvienoje pusėje yra po 
4-ris, aštuoniakampiai. Kristaliniai skliautai dar puo
šia bažnyčios prieangį ir zakristiją. 

Navose prie piliorių įrengti altoriai. Jie padaryti 
iš klevo medžio ir nudažyti tamsiai ruda spalva, išsi
skirdami baltame sienų fone. Altorius puošia angeliu
kų skulptūros ir kiti kulto simboliai bei augaliniai 
motyvai. Iš viso yra dvylika altorių, pastatytų ne vienu 
laiku, nes vienas nuo kito skiriasi savo išvaizda. 
Didysis altorius nuo sienos atitrauktas. Iš vienos ir 
kitos pusės kunigai gali laikyti Mišias. Visi altoriai 
yra vėlyvo baroko stiliaus ir puikiai derinasi su baž
nyčios vidaus visuma. 

Taip pat graži sakykla su baldakimu, pastatyta 
1690 m. Ji, kaip ir altoriai, išdrožinėta iš klevo ir 
papuošta įvairiomis figūromis, kurios vaizduoja Mozę 
ta 10-ties Dievo įsakymų lenta, 4-ri žvėrys simbolizuoja 
4-ris evangelistus ir pan. 

Šoninėse navose dar yra buvusių didikų Petro Ve-
selovskio ir Stanislovo Radvilos antkapiai. Antkapiai 
yra didelės meninės vertės. 

Didiko Petro Veselovskio antkapis pastatytas 1636 
m. jo vaikaičio. Petras Veselovskis yra išgelbėjęs 

medžioklės metu D.L.K. Zigmanto Augusto gyvybę. 
Antkapis padarytas iš įvairiaspalvio marmuro. Tai ba
roko stiliaus kūrinys. Ant aukšto pedestalo stovi juodas 
sarkofagas su balta didiko figūra, kuris guli laisvai 
sukryžiavęs kojas ir viena ranka parėmęs galvą. Aukš
čiau balta draperija, simetriškai išskleista. Didiko 
figūra ir draperija sudaro antkapio centrą, kurį supa 
dvi tamsaus marmuro jonėnų kolonėlės ir barokinis 
frontonas, o jo šonuose — valiutos. Antkapis skaitomas 
vienas iš vertingiausių 17 a. Lietuvos memorialinių 
paminklų. 

Antras antkapis didiko Stanislovo Radvilos, įreng
tas 1613-1623 m. laikotarpyje. Jo centre, kaip ir Petro 
Veselovskio antkapyje, atvaizduota gulintis karys su 
šarvais ir prie jo kojų padėtas šalmas. Virš kario — 
Radvilų herbas. Karį ir Radvilų herbą apgaubia pus-
apskrita arka. Antablementą laiko korintinės kolo
nėlės. Vietoje frontono — skulptūrų grupės. Antkapio 
šonus puošia augaliniais reljefiškais motyvais valiu
tos. Antkapiui panaudota pilkas marmuras ir baltas 
alebastras. To spalvingumo, kaip Petro Veselovskio 
ankapis neturi, pastatytas vėlyvojo baroko stiliumi. 

Be antkapių bažnyčios sienas dar puošia pamink 
jlinės lentos. Dešinėje navoje buvo įmūrytos lentos grafo 
Vladislovo Tiškevičiaus, Mykolo Rokickio, Povilo Ja
navičiaus, o kairinėje navoje Simano Kairelio, kuris 
1592 m. buvęs nužudytas žydų ritualiniais tikslais. 
Jam buvo padaryta net 170 žaizdų. Virš tos lentos, sie
nos įdubime, buvo pastatytas nedidelis marmurinis 
karstelis. S. Kairelis. kai jį žydai nužudė, buvęs tik 
7-nių metų. 

Vienoje paminklinėje lentoje buvo pasilikusi žymė, 
padaryta patrankos šovinio, kai 1794 m. rusai apšaudė 
Vilnių. . _ 

Prie bažnyčios yra pastatytos dvi koplyčios: Šv. My
kolo ir Šv. Florijono, kuri vėliau buvo pavadinta Trijų 
Karalių vardu. 

Šv. Mykolo koplyčia buvo pristatyta prie bažnyčios 
1600 m. renesanso stiliumi Vilniaus kašteliono Mikalo
jaus Hlebovičiaus lėšomis. Vėliau ji buvo jo sūnaus Jur
gio Karolio restauruota. Per restauravimą buvo pakeis
ti koplyčios skliautai, pilioriai ir sumažintas aukštis. 
19 a. buvo paversta sandėliu ir iškirstos antros durys. 

Šv. Florijono (Trijų Karalių) koplyčia buvo įrengta 
1632 m. Vėliau prie jos rytinės pusės buvo pristatyta 
nedidelė zakristija ir vargonų-choro tribūna. 19 a. kop
lyčią globojo Vilniaus šaltkalvių cechas. Joje buvo trys 
altoriai. Koplyčia pastatyta barokiniu stiliumi. 

Zakristija, kaip ir bažnyčia, gotinė. Grindys mar
murinės. Jos sienas puošia Vilniaus vysk. J . Masals
kio ir Radvilų portretai. Lubos skliaustinės. Durys 
pagamintos 16 a. vokiečių meistro. Jų viršus yra pa
dalintas geležinėmis juostomis į 70 tarpsnių, kuriuose 
pamainomis pasikartojančiai atvaizduota Arkangelas 
Gabrielis, Šv. Marija, Lietuvos Vytis ir Lenkijos Erelis. 
Visos figūros išspaustos odoje. 

Po bažnyčia yra rūsiai. Kai kurios rūsių dalys bė-
4 jant amžiams užgriuvo. Prieinami paliko tik po pres

biterija. Išmėtyti mirusiųjų kaulai buvo surinkti ir visi 
palaidoti po presbiterija. 

Bernardinų bažnyčia, kaip ir kitos Vilniaus baž
nyčios, po II-ojo pasaulinio karo iš katalikų buvo atim
ta. IŠ pradžių buvo paversta Dailės instituto sandėliu, 
vėliau skulptūrų dirbtuve, o dar vėliau — Valstybinio 
Dailės instituto aktų ir iškilmių sale. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
REFERENDUMAS 

LIETUVOJE IR P A S MUS 

Vasariškai karstą gegužės 23 
d. popietę ilsėjausi namie, tele
vizijoje žiūrėdamas beisbolo 
rungtynes ir visai pamiršęs, kad 
šiandien Lietuvai y ra istorinė 
referendumo diena. Tuo tarpu 
suskambėjo telefonas ir ragelyje 
išgirdau artimo bičiulio Tado 
Mickaus balsą. Jis klausė, ar aš 
jau balsavau? Jei ne, tai jis da
bar esąs ambasadoje, galįs tuo
jau atvažiuoti ir mane nuvežti, 
kad atlikčiau pilietinę pareigą 
dabar, kai nauju Lietuvos įsta
tymu jau pripažinta dviguba 
pilietybė išeivijoje gyve
nantiems ir jos norintiems lietu
viams. 

Pasinaudodamas mielo bičiu
lio paslauga, su juo nuvažiavau 
į ambasadą. Pasitiko balsavimo 
procedūrą tvarkantys broliai 
Bačianskai, padavė reikiamą 
užpildyti anketą ir padarė mano 
turimo dokumento, kad 1940 m. 
birželio 15 d. gyvenau Lietuvoje, 
kopiją. Tada padavė balsavimo 
lapelį su dviem žodžiais: „taip" 
ir „ne". Išbraukęs žodį „ne", 
reiškia, pabalsavęs už prezi
dento institucijos atkūrimą, bal
savimo lapelį įmečiau į urną. 
Prieš pat mane tą pareigą atliko 
Lietuvos pilietis Valdemaras 
Kančius, buvęs Sovietų Sąjun
gos konsulato Washingtone 
pareigūnas ir nemažai padėjęs 
lietuviams, už tai dabar susi
laukdamas ne prakeikimo, bet, 
sakyčiau, pagarbos. 

Rytojaus dieną sužinojau, kad 
Lietuvos ambasadoje Washing-
tone balsavo 59 balsavimo teisę 
turintys lietuviai, iš jų 52 
pasisakė už prezidento insti
tucijos atkūrimą. Tuo tarpu 
kaimyninėje Bal t imorė je 
balsavo 20 žmonių, nors ten 
lietuvių telkinys iš seno yra 
nemažas. 

Tačiau gegužės 24 vakare 
pranešimas per Vilniaus radiją 
tiek mane, tiek daugelį kiek 
nuliūdino. O jis skambėjo taip: 
„Maždaug 57 ir šešios dešimto
sios procento balsavimo teisę 
turinčių Lietuvos gyventojų 
dalyvavo referendume dėl pre
zidento institucijos atkūrimo 
Lietuvoje. Maždaug 69 su puse 
procento dalyvavusių refe
rendume pritarė Sąjūdžio inici
juotam konstitucinio įstatymo 
dėl prezidento institucijos atkū
rimo projektui, tačiau tai sudarė 
tik apie 40 procentų visų balsa
vimo teisę turinčių piliečių. 
Kiek daugiau nei 25 procentai 
dalyvavusių referendume pro
jektui nepritarė... Referendumo 
rezultatai yra preliminarūs, 
tačiau pagrindinė išvada aiški: 
referendumas įvyko, teisėtas, 
tačiau jo iniciatorių tikslas 
nepasiektas — referendumo 
keliu Sąjūdžio inicijuotas pre
zidento institucijos atkūrimo 
įstatymas nepriimtas". 

Taip, tikrovė yra tokia. Nors 
daugelis išeivijos lietuvių, neiš
skiriant ir spaudos, V. Lands
bergį išrinkus Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku, jį vadino 
prezidentu. Tai paliudija, kad ir 
šie pagarbaus lietuvio dvasi
ninko invokacijos žodžiai, tart i 
1991 m. gegužės 14 d. Field 
muziejuje Chicagoje Lands
bergiui pagerbti suruoštoje puo
toje. Invokaciją prelatas pradėjo 
šiais žodžiais: ,,Ačiū Tau, 
Viešpatie, už didžiąją dovaną 
mūsų tautai — Vytautą Lands
bergį, demokratiškai išrinktą 
prezidentą. Jis nuoširdžiai pasi
šventęs Lietuvos išlaisvinimui, 
nebijodamas rizikuoti savo lais
ve ar net gyvybe..." („Draugo" 
kultūrinis priedas, 1991.V.25). 

Lietuvos ambasadorius Wa-
shingtone S. Lozoraitis savaitę 
prieš referendumą apie padėtį 
Lietuvoje taip pasisakė: „Mes 
turime iš šios padėties išeiti ne 
tiek remdamiesi politine tech

nika, o kiek pačia politika ir 
t a m t i k r a i s aukš tesn ia i s 
Lietuvos interesais. Dabar yra 
svarbu užmiršti kai kuriuos 
dalykus. Bet neužmiršti, kad 
mes esam tam pačiam laivuke: 
jeigu jis apvirs, visiems bus blo
gai: ir kairei, ir dešinei, ir cent
rui... Ką reikia daryt? Reikia 
šaukti visas jėgas, kurios nori 
tos nepriklausomos Lietuvos, 
kad jie įsijungtų į darbą, kad 
susitartų politiniai su tomis jė
gomis, kad metus ar du metus 
bus vykdoma aktyvi , pro
duktyvi programa. Tada mes 
išeisim iš tikrai gilios juodos 
duobės, tada mes galėsim sau 
leisti tam tikrą liuksusą ir kelti 
politinius ginčus dėl vieno ar 
kito dalyko..." 

NETENKAM DRAUGŲ 
KONGRESE 

Balandžio 17 d. dienraštis 
,,Washington Post" ir kita 
amerikiečių spauda paskelbė 
pavardes tų JAV Atstovų rūmų 
narių, kurie išrašinėdavo nepa
d e n g t u s čekius . Už tokį 
nusižengimą eiliniai Amerikos 
piliečiai pagal įstatymus būna 
baudžiami. Tuo tarpu nepa
deng tus čekius rašiusiems 
kongresmanams gresia balsų 
netekimas ateinančiuose rin
kimuose. To prisibijodami ar 
kitų motyvų paskatinti, berods, 
36 kongresmanai pareiškė, kad 
ateinančiuose rinkimuose jie ne-
bekandidatuos. Jų tarpe ir keli 
gerai žinomi lietuvių draugai. Iš 
tokių paminėt inas Edward 
Feighan (D-Ohio), buvęs kongre
sinio komiteto už religijos lais
vę Lietuvoje kopirmininkas, 44 
m. amžiaus, JAV Kongrese nuo 
1983 m. John Miller (R-Wa-
shington), kongresinio komiteto 
už religijos laisvę Lietuvoje 
pirmininkas, 53 m. amžiaus, 
Kongrese nuo 1985 m. J. 
Milleris 1987 m. kovo 19 d. 
Kongreso įstaigų Sam Rayburn 
vardo rūmuose surengė „Kroni
kos" 15 m. sukakties minėjimą, 
dalyvaujant Kongreso nariams, 
Baltųjų rūmų bei Valstybės de 
par tamento pareigūnams ir 
porai šimtų lietuvių. Taip pat ir 
kitomis progomis stipriai Lietu
vą gynęs. 

Iš Kongreso taip pat pasi
t raukia buv. Ad Hoc komiteto 
Pabaltijo ir Ukrainos reikalams 
kopirmininkas Brian Donnelley 
(D-Mass.), 46 m., Kongrese nuo 
1979 m. Taip pat nebebus lietu
vių draugų — Chicagos kongres-
mano Fran Annuzzio, kuris, 
kaip atrodo, pasitraukia dėl 
amžiaus, nes jam 77 m. Nebebus 
W. Broomfieldo (R-Mich.), nuo
širdžiai talkinusio A. Baniony
tės vadovaujamai Lietuvių 
Bendruomenės įstaigai Wa-
shingtone, nebebus ir M. Russo, 
taip pat lietuvių draugo Chica
goje, rinkimus pralaimėjus prieš 
W. Lipinskį. 

Kai pasižiūri į spaudoje 
ske lb iamą maždaug 260 
nusikaltusių Atstovų rūmų 
narių sąrašą, kuriame pirmuo
ju stovi išrašiusio 851 blogą čekį 
Ronaldo Dellums (D-Calif.) pa
vardė, iki 33 narių, išrašiusių 
tik po vieną čekį, randi, kad pvz. 
daugiau nebekandidatuosiantis 
Edward Feighan atsakingas už 
397 blogus čekus, Brian Donnel-
ly už 70, John Miller už 58. Ka
dangi kitame Kongrese jų nebe
bus, tad ir lietuviams reikalui 
ištikus nebereikės jų pagalbos 
prašyti. Nors turėtumėm būti 
jiems dėkingi už paslaugas ilgo
je kovoje už Lietuvos išsiva
davimą. Neužmirškim ir to, kad 
1990 m. kovo mėn. Milleris su 
kolegomis Durbinu, Sarpalium 
ir Cox'u, nors ir sunkiai Mask
vos įsileisti, buvo nuvykę j 
Lietuvą. 

įdomu, kiek nepadengtų 
čekių, dėl kurių kovo-balandžio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Balys Gajauskas, Sibiro tremtinys ir šiuo metu Aukščiajįsiosios tarybos dele
gatas, yra KGB veiklos tyrimo komisijos pirmininką*Lietuvoje. 

Jįluoįr. Vyt. Maželio 
Į 

mėn. kilo audra JAV Kongrese, raščiai, pastaruoju metu pašto 
parašė kiti lietuvių kilmės pristatymo flaslaugoms ne-
kongresmanai ar Lietuvos bylos parastai sulėtėjus, skaityto-
rėmėjai? Taip, R. Durbinas jus jau pasiefė ir apie čekių 
parašė 12 čekių, B. Sarpalius — skandalą beveik nieko nemi-
6, M. Russo —4, o jo įpėdinis Li- nima, ryžausą aš dalį ameri-
pinski — 2. Palyginus su kitais, kiečių spaudoje paskelbtų faktų, 
ypač šimtininkais, tai labai ne- ypač kiek tai fiečia Lietuvai ir 
daug. lietuviams j asidarbavusius 

Ilgokai šių faktų lietuvių kongresmanui', čia atskleisti, 
spaudoje neskelbiau, lauk- Kai kurie iš ji tyčia ar netyčia 
damas, kaip ji į tai atsilieps. 
Tačiau dabar, kai prieš 3-4 sa
vaites išėję lietuviški laik-

prieš balsuotojus užsinėrė virvę 
ant kaklo. 

ŠV. ŠEIMOS VILA 
Kviečia atsilankyti į 

45 metų sukaktuvini 
P O K Y L I 

Seštd. , liepos 18 d. 
6:30 v.v. 

Lexingtdn House 
7717 VV. 95 St. 

Hickory Hills, IL 

Informacijai kreiptis: ^ 
ses. Genovaitė, tel. 708-257-2291 

L I E T U V O S A I D A I ? 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — tfcOO v. vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 :•» 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 

Chlcago—Vilnius—Chlcago (ten ir atgal) $893.00 
VHnfus—Chlcago—VHnlus $885.00 

(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Mllwaukee 
Chlcago, IL 80830 
Tai. 312-775-5700 

St. Petersburgo, Fla. 
LIETUVOS DUKTERŲ 

VEIKLA 
St. Pe te rsburgo skyr ius 

sėkmingai pra le idęs savo 
veiklos metus, gegužės 5 d. tu
rėjo metini draugijos narių susi
rinkimą. Dalila Mackialienė 
pradžioj paskaitė savo kūrybos 
apie Motiną ir toliau pravedė 
susirinkimą. 

Skyriaus pirmininkė Monika 
Andrejauskienė pasidžiaugė 
sutartinu narių ir valdybos dar
bu ir to pasekmėje vis prisijun-
giančiom naujom narėm. Metų 
eigoje draugijon įstojo dvylika 
moterų. Padėkojo visoms už 
aukas ir darbą, ypatingai 
ruošiant mūsų metini rengi
nį, šįmet madų parodą, kuri 
įvyko sausio mėnesį. Taip pat 
pranešė, kad metų eigoje į 
Lietuvą buvo perduota 2,000 
dol. šalpai ir, suradus kon
krečius kontaktus, vėl bus 
duodama. 

Po įvairių valdybos narių pra
nešimų, buvo pranešta, kad 
senoji valdyba sutiko pasilikti 
antriems metams, tik Z. Sčepa-
navičienė-Dzikienė atsisakė. Įjos 
vietą buvo pakviesta ir sutiko 
Aldona Raulinaitienė. Taigi šių 
metų valdybą sudaro: pirmi
ninkė Monika Andrejauskienė, 
vicepirm. Dalila Mackialienė, 
sekretorė Elena Jasaitienė, 
Socialinių re ika lų vadovė 
Ramutė Krivienė, iždininkė 
Aldona Česnaitė ir narė Aldona 
Raulinaitienė. Kapeliono parei
gas eina kun. Matas Čyvas. Re
vizijos komisijon įeina Bronė 
Balutienė, Natalija Navickienė 
ir Marija Gelažienė. Susi
rinkimo dalyvės smarkiu plo-

u T O R V I L LTD. 
At the šame time we vvould likę to inform you 
o f o u r r»ew c a t a l o g u e TORVIL 9 2 ' 
You pay only $1.20 per Kg or $0.50 per Lb 
to send a parcel to your country.* 
SELF P A C K E D PARCELS [ A I P OR B O A T ; 

THE MOST ATT11ACTIVK LOW PR1CES 

•1.80 Lb. 
Plu» Mrvtcc c h a r f t 

• P o O O • S v V E E T S t G ' G A P E T T E S • LlQUOP>S 
• C L O T H I N G • S H O E S • B E D D I N G • B I C Y C L S S 
• H A B O V V A B f & A P P U A M C E S • K l T C H C N Su<=Pl_1FS 
• T o v s & S T A T I O N E R V • P O T S & P L A T Ė S 
• A s n i c u L T u P t L E O U I P M I N T & P A R T S 
• T m e s • C A R P E T S & F L O O O C a v E R I N G S 

CALLTOLLFREE CANADA 1-80O- 661 -0210 
U S A . 1-80O-972-9284 or 1-800-932-7995 

jimu priėmė valdybos sąstatą ir 
linkėjo sėkmės ateičiai, rūpi
nantis vargšais ir ligoniais. 

Trumpai buvo užsiminti atei
nančių metų planai, pasidalin
ta idėjomis. Važiuojančių į 
Lietuvą narių buvo prašyta 
aplankyti senelių ir vaikučių 
prieglaudas, kad būtų vėl rasta 
kam ištiesti pagalbos ranką. 

Daugumai narių išsiskirstant 
vasarai, pirmininkė visoms 
palinkėjo gerų atostogų, ypa
tingai toms, kurios ruošiasi ke
liauti į tėviškes Lietuvoj. 

E. J. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Putnam, Conn. 

SUSITIKIMO ŠVENTĖ 

Jau netoli mūsų visų susi
tikimo šventė! Liepos 26 dieną 
vėl rinksimės Putname Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserų 
sodyboje kartu praleisti kelias 
valandas ir pasidžiaugti visus 
mus jungiančia Dievo ir 
Tėvynės meile. Bendraudami 
šioje šventėje, kartu melsdamies 
ir besidžiaugdami šventės pro
grama, mes pabrėšime sau ir ki
tiems, kad ir šių dienų pasaulio 
susvetimėjimo proveržiuose 
tarpusavio meile pagrįstas 
bendravimas šeimoje, su kai
mynais, pažįstamais, su savo 
tėvyne ir su visu pasauliu yra 
ateities viltis ir šviesa. 

Šventę pradėsime 11:00 vai. 
šv. Mišiomis, kurių pagrindinis 
koncelebrantas bus svečias iš 
Lietuvos kunigas Virginijus 
Veilentas, žurnalo Katalikų 
pasaulio redakcijos narys. Jo 
pamokslo žodžiuose pajusime 

tikėjimo atgimimo prasmę 
mūsų broliams ir sesėms Lietu
voje ir taip pat kasdieninio 
tikėjimo atgimimo reikšmę 
kiekvieno mūsų gyvenime. 

12 vai. besivaiš indami 
skaniais lietuviškais valgiais, 
pradėsime tarpusavio bendra
vimą, pasidžiaugsime susi
tikimu su draugais ir pažįs
tamais ir su pažįstamų pažįs
tamais! 3 vai. po pietų pažiūrė
sime, ką vėl naujo sukūrė 
Neringos stovyklautojai ir jų 
sumanūs vadovai, pasigrožė
sime jų jaunatvišku grakštumu. 
4:30 džiaugsimės mums arba 
mūsų pažįstamiems atitekusiais 
didžiųjų reikalais. 4:45 susi
kaupsime maldos valandėlėje 
padėkoti Dievui už jo globą mū
sų smagiai praleistą dieną arti
mųjų tarpe. 

Visi maloniai kviečiami į šią 
mūsų bendro džiaugsmo šventę. 
Nepraleiskime šios auksinės 
progos susitikti su savo drau
gais ir pažįstamais. 

Lauksime Jūsų visų sekma
dienį, liepos 26 d.! 

NEKELS TAKSŲ 

Chicagos meras Richard M. 
Daley spaudžia Illinois gub. Jim 
Edgar kelti valstijos mokesčius, 
kad būtų išlygintas numatomas 
185 mil. dol. biudžeto trūkumas 
mokyklų išlaikymo išlaidoms. 
Bet gub. Edgar spir ias i , 
sakydamas, kad rinkiminiais 
metais valstijos kongreso nariai 
nerems mokesčių pakėlimo. 
Tačiau jei Chicagos balsuotojai 
lapkričio 3 d. referendumu pasi
sakytų, kad valstija turinti 
dengti pusę viešųjų mokyklų 
išlaidų, tai jau galima būtų 
laikyti mandatu kelti valstijai 
mokamus mokesčius. 

TELEPHONE: (708) 430-7272 
FAJC: (708) 430-5783 

INTERNATIONAL 
9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457-2259 U.S.A. 

SIŪLOME DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ KEUONIŲ Į LIETUVĄ 
1992 METAIS 

Birželio m«n*s{: 

Nuo 04 birž. iki 04 liepos 
Nuo 07 birž. iki 20 birž. 
Nuo 08 birž. iki 21 birž. 
Nuo 11 birž. iki 27 birž. 
Nuo 15 birž. iki 28 birž. 
Nuo 18 birž. iki 30 birž. 
Nuo 21 birž. iki 04 liepos 
Nuo 25 birž. iki 11 liepos 

Rugsėjo menosĮ: 

Liepos mėnesį: 

Nuo 02 liepos iki 18 liepos 
Nuo 06 liepos iki 18 liepos 
Nuo 09 liepos iki 25 liepos 
Nuo 12 liepos iki 25 liepos 
Nuo 16 liepos iki 01 rugp 
Nuo 20 liepos iki 01 rugp. 
Nuo 23 liepos iki 08 rugp. 
Nuo 26 liepos iki 08 rugp. 
Nuo 30 liepos iki 15 rugp. 

SnaliA monocl-

Rugpjūčio mėnesi; 

Nuo 03 rugp. iki 15 rugp 
Nuo 06 rugp. iki 22 rugp 
Nuo 09 rugp. iki 22 rugp 
Nuo 13 rugp. iki 29 rugp 
Nuo 20 rugp. iki 05 rūgs. 
Nuo 24 rugp. iki 06 rūgs. 
Nuo 27 rugp. iki 12 rūgs 

Nuo 03 rūgs. iki 19 rūgs. 
Nuo 10 rūgs. iki 26 rūgs. 
Nuo 14 rūgs. iki 26 rūgs. 
Nuo 17 rūgs. iki 03 spalio 
Nuo 20 rūgs. iki 03 spalio 

Nuo 01 spal. iki 17 spalio 
Nuo 04 spal. iki 17 spalio 
Nuo 05 spal iki 18 spalio 

_2L • JQ fa 
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Kviečiame keliauti su grupėmis, arba pavieniui. Mūsų įstaigos profesionalų štabas yra 
pasiruošęs jums sudaryti patogiausias kelionės sąjygas už žemiausias kainas. Jau treti 
metai, kai labai sėkmingai veikia mūsų raštinė Vilniuje, kur galite gauti visas kelionių paslau
gas ir informacijas Lietuvoje. Užsakome viešbučius, transportą ir įvairias ekskursijas. 

R^j midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 (1312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE 

CANADA 

U S A . 
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Redaguoja dr. K. A. D. 

KALBOS KERTELĖ 
A R MES DAR T A I P 

KALBAM? 

Pantalijono ir Domicėlės Vaiš
norų namuose giminės ir šeimos 
d r a u g a i šven tė auks ines 
šeimininkų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Be SENOLIO Pan
talijono ir SENOLĖS Domicė
lės, jų vaikų ir vaikaičių daly
vavo ir visa plati Vaišnorų gimi
nėlė: ANYTA (vyro motina), 
A VYNAI (motinos broliai, pase
nęs žodis), DIEVERIAI (vyro 
broliai), LAIGONAI (svainiai, 
žmonos broliai), MOŠOS (vyro 
seserys), ŠEŠŪROS (vyro tėvai), 
PREIKŠAI (užkuriai), ŠEIRIAI 
(našliai) ir kit. Vyrai dailiai 
apsirengę gražiai SUBRŪŽ-
KUOTAIS (išlygintais) marš
kiniais su ATLANKAIS ir SE-
GUČIAIS (kolionikais), SULAI
DYTOMIS kelnėmis, stropiai 
sutvarkytomis PRARĖŽOMIS, 
kaklaraiščius sutvi r t indami 
SMEIGELĖMIS, nus i sku tę 
ŽANDENAS, moterys — šilki
nėmis palaidinukėmis, užtrauk
tomis ant tamprių LIEME
NĖLIŲ (gorsetukų), užsegtais 
sijonėliais su KLOSTĖMIS ir 
PRIDURKAIS. 

Naujai padovanotas SIETY
NAS (liustra) nušvietė gausiai 
valgiais apkrautą stalą šeimi
ninkų valgomajame. Ir kogi ten 
nebuvo? Be tradicinių silkelių, 
kumpio ir dešrų su kopūstais, 
uolsę maloniai kuteno dar: troš
kin ta jautiena, VYNIOTINIAI 
(zrazai) grybų MIRKALE (sose), 
rūkyta NUGARINĖ (palendvi-
ca), visokeriopai padarytos MIŠ
RAINĖS (vinagretai), ŠALTIE 
NOS (košelienos) patiekalai... 
Atskirai, gražiuose padėkluose, 
svečius viliojo GRUŽLIUKAI 
(ke lbuka i ) ir UPĖTAKIAI 
(forelės), apkaiš io t i PET
RAŽOLĖMIS (petruškomis). 

Pietūs buvo pradėti pa t iekiant 
NUOVIRĄ (buljoną) su S K U N 
DŽIŲ PRIEKANDA (naliesni-
kais). 

Šalia didžiojo stalo buvo VAŠ-
KYTINE (cirata) uždeng tas 
mažesnis staliukas —jaunimui. 
Ant jo stovėjo STIKLAINIAI 
(stikliniai indai) su pienu PRĖS-
KUČIAMS (šližikams), meduo
liams, J A VIENIŲ (cereals) pa
t i e k a l a m s , L A K Š T I N I A M S 
(makaronams) ir KRUŠTTENEI 
(grikių košei). 

Tretysi italas, pats kampinis, 
buvo apkrautas skanėstais pr ie 
k a v o s a r a r b a t o s . A n t j o 
i ški lmingai , r agus a t s t a t ę s , 
gulėjo RAGUOTIS, apsuptas 
ŽAGARĖLIŲ ( c h r u s t ų ) i r 
S P U R G Ų (pončkų). Į v a i r ū s 
pyragai su RAZINOMIS (razin-
komis) buvo dar apipilti bal to 
GLAJAUS (liukro) sluoksniu. 

O vis dėl to ir toji graži šeimos 
š v e n t ė „v i eną k l i a u d ę " 
(trūkumą) turėjo. Ir t a i gal ne
buvo ka r tų atotrūkio („genera-
tion gap"), anot prof. A. Salio, 
išdava, nes Vaišnorų jaunoji 
kar ta buvo glaudžiai susijusi su 
tėvais ir giminėmis, bet jaunie
j i j a u n e b e s u p r a t o s en ių , 
kalbančių aukštaičių (vidurio a r 
rytų), žemaičių, dzūkų ar zana
vykų tarmėmis, įpinant sve
timybių. Senieji pradėjo nebe
suprasti jaunimo li tuanistinėse 
mokyklose, kursuose, semina
ruose išmoktų negirdėtų žodžių. 

Ir pagalvoji kar ta i s , kas gi 
atsi t iktų su pasaulyje la ikoma 
žodingiausia anglų kalba, jeigu 
išjos išmėtytų lotyniškas, grai
kiškas , i tal iškas, prancūziš-
kas-gališkas, germaniškas ir 
dar kitokias svetimybes? Gal 
tada ir mūsų senoji kalbelė 
galėtų su angliškąja „gali-
nėtis". Gal? 

J . K a t i n a s , N . P . 

PATOGUS 
SUGALVOJIMAS 

Vienas Reader's Digest skai
tytojas pasakoja, k a d , k a i jis 
augo, šeimoj buvo šeši vaikai, ir 
tėvas, norėdamas pusėtinai 
aprūpinti visus,išleisti vaikus į 
mokslą, dirbo dviem pamainom, 
visada būdavo labai pavargęs, 
neužteko laiko pailsėti. Sykį pas 
juos užvažiavo vienas pažįs
tamas, nebuvęs keletą metų. 
Svečias buvo kalbus, ilgai sėdi, 
visai nemato, kad tėvas snau
džia ir nori miego. Tada tėvas 
sako: 

— O, tu turi naują automo
bilį. Einam jo pažiūrėti. 

Apžiūrinėja, gėrisi. Tėvas 
tada sako: 

— Užvesk motorą, norėčiau 
išgirsti jo ūžesį. 

Svečias taip ir padarė. Tėvas 
pagyrė mašiną, uždarė automo
bilio duris ir palinkėjo lai
mingos kelionės. 

* 

Vaistininkas duodamas vais
tų buteliuką sako: 

— Galima tabletes imti ir 
keturis ir daugiau kar tų per 
dieną, jeigu t ik sugebėsite 
v i r i A l i n u i m t i 

UŽ KĄ M O K A M A ? 

Austrų karaliaus Franz Josef 
bibliotekininku dirbo prancūzų 
mokslininkas V. Diuvalis. Jei 
jis ko nors nežinodavo, tai prisi
pažindavo, kad nežino. 

Dėl tokios atviros jo laiky
senos kartą pareiškė nepasi
tenkinimą vienas bibliotekos 
lankytojas. 

— Bet karalius tamsta i juk 
moka už tai, kad žinotum, — 
tarė j is. 

Mokslininkas atsakė: 
— Klystate, pone. Karal ius 

man moka už tai, ką žinau. Jei 
jis mokėtų už tai, ko dar neži
nau, tai jam neužtektų viso 
pasaulio pinigų. 

* 
P r i eda i : J Kėdainių rajono 

K r a k i ų s u p i r k i m o p u n k t ą 
ūkininkė atnešė pieno su... 
makaronais; dėl užterštumo (ne 
maka rona i s ! ) b r o k u o j a m a s 
pienas ir iš „Naujo gyvenimo" 
kolūkio, Taučiūnų supirkimo 
punkto. 

Respublika 
* 

Ak, kaip veikiai žmogiškos 
nudyla dienelės! 

Kr. Done la i t i s 
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Š S O V I E T I N I Ų 
A N E K D O T Ų 

fos a t le t ikos varžybos 
merikos ir SSSR. 100 
Degimą laimi amerikie-
ietiniai laikraščiai rašo: 
letrų distancijoje sovie-
gikas atbėgo vienas pir-
amerikietis priešpasku-

* 
rininkas kiekvieną dieną 
ia į darbą pusryčius — bu
dus su ki lkėmis. 
,ą par tkomo sekretorius 
iko: 
ytoj į fabriką a tvyksta 
iečių delegacija. Taigi t u , 
/ai, a t s inešk pusryčiams 
rs geresnio. 
I rytą Ivanovas prieš už-
čius išsivyniojo ir suvalgė 
jrodą s u juodais ikrais. 
Jaunuolis, neapvylei! — 
jam po to sekretorius. — 
i kur t u gavai ikrų? 
/isą n a k t į nemiegojau — 
ms ak i s laupiau. 

* 
istas, ch i ru rgas , s taty
tas ir komunis tas susigin-
aeno profesija seniausia. 
Cai Dievas nuteisė Adomą 
ą išsiųsti iš rojaus, — sako 
as, — t a i buvo pirmasis 
nis a k t a s . 
3et pr ieš tai Dievas sutvė-
/ą iš Adomo šonkaulio — 
chirurgas. — Tai buvo chi-
nė operacija. 
Tačiau prieš t a i Dievas 
r ė pasaulį , — sako staty-
kas. — iki tol buvo tik cha-

0 kas pradėjo chaosą? — 
ningai suriko komunistas, 
aoma, mes komunistai! 

rienio korespondentas, ly-
s par tkomo sekretoriaus, 
interviu iš fabriko darbi-

Kiek gauna t e algos? 
šimtą rublių, — atsako ir 
erta, pamatęs piktas sekre-
us ak i s , — ... į savaitę, — 
iria j is . 
Kiek t u r i kambarių? 
Vieną kambarį. . . — atsako 
n inkas . — langais į pie-
deną — į šiaurę ir vieną — 
arus. 
O koks jūsų hobi? 
30 cent imetrų, — atsako 
3 amatęs , kad sekretorius 
mė už galvos, priduria; 
Skersmuo. 
150 (sovietinių) anekdotų, 

Vilnius 1990 

Pasakėlė apie du 
ožiukus 

Yra tokia lietuviška pasak( 
lė, ka i siauru Keptu per up 
susitiko du gražūs, simpatinį 
ožiukai. Bet j ie ožiukai, U 
vienas jų ėmė šaukti: 

— P r a l e i s k mane , laba 
skubu? 

— Negaliu. Aš pirmas pn 
dėjau per lieptą žingsniuoti, -
a tsako an t ras i r nepasiduoda 

Kadangi jie ožiukai, tai sus 
rėmė ragučiais, lieptas susvii 
duliavo ir... žinote, kas atsitiki 
Atspėjote. 

Plupt! 
Teat ras ir vargonų konce: 

t a s netoli v ienas nuo kit 
rengia spektaklius tą pači 
dieną, tą pačią valandą, U 
pačiai publikai, tiem patiei 
negaus i em mūsų iškilesni 
meno mylėtojams. Kur eiti, kai 
pasidalinti? I r pataria gerie 
žmonės vieniems ir kitiems rei 
gėjams: jei negalima pakeis 
dienos, tai galima valanda 
Sekmadienį, labai lengva. ] 
vienos vietos klausytojai subėį 
į kitą, bus visiems gerai. 

— Negalim! Dieną ir valand 
prieš pusmetį įrašėm į knyga 
Tegul jie! 

— Mes dar labiau negalin 
Mes pirmieji iškabinom plak; 
t u s i r ėmėm skelbtis. 

Taigi ir čia kaip pasakėlėj ap 
ožiukus: abiejose vietose publ 
kos buvo t ik pusę auditorijo 
Pavadinkim ta i : 

Plumpt! 

L A B A I NEPANAŠŪS 
P A R E I Š K I M A I 

.Į i 

Pirmininkė A. Garsienė p; 
reiškė, pasitraukianti iš pare 
gų, kuriose išbuvo 16 met 
(Šiuose laikuose tai nedaug, m 
kai patenki į kokias pareiga 
ta i t ik graboriuš iš jų išvaduoj 
o šiaip nebandyk pasi trauk 
nes niekas nenori jų užimt 
Draugas, geg. 13. 

— O pas mus, Fronto biči 
liūs, sudaryti valdybą — tai pa 
lengviausias reikalas , išsita 
d r . P e t r a s Kis ie l ius . 

— Nėra nei bul 
— Turime tik r 

DAR YRA VILTIES 

Jaunas vaikinas prašo Į 
išleisti už jo savo dukterį: 

— Tamstos dukterį karši 
šiai myliu. Suminkštinkit i 
širdį ir atiduokit ją mar 
maldauja vaikinas. 

— Mano širdis niekada n 
m i n k š t ė s . Aš k l ausau 
jausmų, o smegenų balso. 

— Tai ar aš galiu laukti U 
tos smegenų suminkštėjimi 
su viltimi klausia jaunuol 

P ranešu savo draugams ir priešams* kad 

Aš,VLIKas, 
sulaukęs 48 metų, sąžiningai atlikęs žemišką kelionę, 
savanoriškai padedu keleivio lazdelę ir pasitraukiu į 
pelnytą poilsį. 

Iškilmingos šermenys buvo 1992 gegužės 30-31 d. 
Vilniuje; kuklios laidotuvės ir mano palikimo pasiskirs
t ymas bus birželio 30 d. Laidotuvėmis rūpinasi Lietu
vos Aukščiausioji Taryba. 

Lieka daugiau a r mažiau nuliūdę 15 brolių ir 
seserų, o giminaičių be skaičiaus. 

Visi, kurie mane pažinojo, prašomi mane paminėti 
nors geru žodžiu. 

ž 

f 
DRAUGAS, š 

— Mūsų niekas nei išskirs, nei 
sutaikins. 

i 

Iš olandų spaudos 

) 

NUGIRSTA P E R R A D I J Ą 

Parengime šoks Ramanausko 
orkestras. 

Devyniasdešimt penki buvo 
sužeisti, kai jų lavonai n u k r i t o 
nuo bėgių. 

Prancūzijos prezidentas F ran-
kojis Miterant Vilniuje. 

Tailande nurimo, nes žmonės 
jau ugningi. 

LINKSMA B U V O O P E R O J 

Milano, Italijoj, policija d a r 
neišaiškino, ar t a i buvo juokas , 
ar sabotažas, kai La Scala operoj 
Traviatos spektaklio m e t u po 
dirigento Riccardo Muti podiu
mu pradėjo garsiai zirsti. A t r > 
dė, lyg gali kas sprogti. Teko 
nutraukt i spektaklį labai nepa
togiu metu, darbininkai pa
tikrino zirzimo priežastį. Buvo 
tai laikrodis žadintuvas. Po 
kelių minučių operą ga l ima 
buvo tęsti, o Violeta turė jo 
pakartoti trečio veiksmo ariją. 

Labai panašiai buvo a t s i t ikę 
Berlyne prieš karą, kai Gulbių 
ežero baleto metu, šokant pas de 
ąuatre, scenoj pasipylė ke le tas 
pelių, ir šokėjos šoktelėjo t a ip , 
lyg būtų ant žarijų pataikiusios. 
Tai buvo kažkieno keršto t r iu
kas, bet publikai nemaža juoko. 

Lm 
PR] 

Nėr 
Kiel 
Kai 
Mat 

Bet 
Kad 
Tik 
Nek 

Pris 
Bet, 
Dejc 
T.T. 

T O L I M / 

— Ar Barbo: 
— Giminė. I 

I š m ū s ų d' 
šeimynos ji yr. 
j aun iaus ias . 

M E N O A 

— T a i l a b 
veikslas! K l a u 

— Nežinau. ] 
buvo nu tapy ta 

ių! Tai ko turite? 
ketų. Iš italų spaudos 

mą 

au-
avo 

su-
ne 

ms-
? _ 

Broko klausimu d a ž n a i kon-
sultuojamės su brokdar ia i s . 

(Iš pasisakymo) 

P a t r u l i u o j a n t g a t v ė s e , 
mums nieko neatsit iko. 

(Iš potvarkių knygos) 

Nedarbo, pajamos g a u n a m o s 
dirbant papildomą nereikalin
gą darbą. 

(Iš mokinio atsakymo) 

Priekinę koją iš t ieskite, o 
užpakalinę pakelkite į viršų. 

(Baleto pamokoje) 

Sėdėk prie lango ir saugok 
šiukšles. 

(Iš nuogirdų) 

Tris mėnesius sėdėsime ant 
vyriškų kelnių. 

(Siuvimo kursuose, 

Laikas matuo jamas laikro
džiais. 

(Iš atsakinėjimo pamokoje 

Išleisti dekoratyvinių atos
togų. 

(Iš įsakymų knygos) 

I š Š l u o t o s 

Suomiai su r 
n a labai gerai , 
t u s mėgsta k 
Suomijoj k u r s 
K a i no rveg i 
Suomiją , pa 
valandą p i rn 
namo, a t suka 
atgal . 

Kokiam n 
daryta komis 
g i a u , kg 
užpakal inėm 

Ciuriche, 
banko sustojo 
išlipo du ari 
žemėse s u n k 
pas vedėją ir 
vežė 5 mil . s1 

gaiš i r norėti 
Kol b a n k e 1 

t ie atvežtieji 
šios valandos 
t i , banko v< 
pasijuto. 

— Ponai , -
kams - nežin 
aiškinti , be t 
mil. svarų. 

Tada viena: 
kitą, kaukš t e 
ir tarė; 

— Idiote t 
čia ne tą sur 

Kurie daro 
l a i k a u i n t e 
gramat ikos -

J i 

į 
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as Žilvitis 
[SIMINIMAI 

a eilėrašty tiek rimų, 
i žmoguje prisiminimų, 
juos ant popieriaus iškloju, 
au save aš tarp herojų. 

mano plunksna tokio būdo, 
l net herojais būti kliudo, 
man vienam, geriausios rūšies, 
liūdo slėpt blogosios pusės. 

įminimai turi vertą. 
aukštyn kojom juos apvertą, 

i, nerandam, ko ieškojom, 
ir mes patys aukštyn kojom. 

i GIMINĖ 

ra t a u giminė? 
Jet labai tol ima, 
vy l ikos v a i k ų 
a seniausia, o aš 

1 Ė G Ė J A S 

ai g r a ž u s pa
šyk, k a s jį tapė? 
Pirkau jį, ka i j au 

Ed Wynn, 16 metų jaunuolis, 
nu ta rė palikti t ėvų namus ir 
pasidaryti aktorium. Tėvas dėl 
to neteko žado. 

— Mano s ū n u s pasidarys 
komiku? Ką pagalvos apie mus 
mūsų kaimynai! 

— Aš pakeisiu savo vardą, 
ka ip kiti aktoriai daro, — pri
dėjo Ed. 

— Pakeisi vardą. O jei susi
lauksi didelio pasisekimo, išgar
sėsi, iš kur tada mūsų kaimynai 
žinos, kad esi m a n o sūnus? 

Ir tas jaunikaitis panoro pagarsėti 

įorvegais sugyve-
bet vieni apie ki-
Lurti anekdotus, 
uoja toks juokas: 
as a t v y k s t a į 
į suka l a i k r o d į 
įyn, kai grįžta 
dvidešimt metų 

ors projektui su
rija y r a ne ką dau-
lip k e t u r i o m 
kojom arklys . 

J o h n l e C a r e 

Šveicarijoje, prie 
> sunkvežimis. Iš jo 
ibų šeikai; kur ių 
iama nafta, nuėjo 
pasakė, kad jie at
žarų grynais pini-
4 padėtį bankan . 
buvo skaičiuojami 
pinigai, praėjo še-
i. Baigus skaičiuo-
sdėjas nesmagiai 

- pareiškė j i s šei-
au , kaip čia reikia 
mes radome tik 3 

s šeikas atsigrįžo į 
Įėjo j am per galvą 

u! Tu a tgabenai 
įkvežimį. 

* 
sintaksės klaidas, 
l i gen ta i s , k u r i e 
- kaimiečiais. 
įozas Mas i l ion is 

— Mano vyras būna kvailas 
nuo ryto iki vakaro. (Nugirsta 
Jaunimo centre). 

* 
Velnio nereikia kviesti — jis 

pa ts atlėks. Persai 

Rusijos respublikos sveikatos 
ministeris taip įvertina sovie
t inį ekologinį palikimą, užterš
tą orą: „Je i nori ilgiau gyventi, 
t u r i mažiau kvėpuoti". 

Kapai 
Čia guli, nesenai numiręs, 

Ant žemės buvęs latras vyras; 
Pirm laiko kojas jis pakratė, 
Nes per dažnai "pantukę" statė. 

Čia ilsis kūnas palaidotas, 
Jis buvo nuo alaus pilvotas; 
Gyvenimas jam greit nutrūko, 
Kai girtas gezo neužsuko. 

Ten ilsisi smarkus vaikinas, 
Jį valdė spiritas i r vynas; 
Prigėrė smuklėj jis prie stalo, 
Nelaukdamas taip greito galo. 

Štai naujas kapas moterėlės, 
Kuri daug traukė degtinėles; 
Ji gere visad į sveikatą, 
Dabar jai vyras kryžių stato. 

Štai kitas kapas prie takelio,— 
Žmogus numiręs prie stiklelio; 
Gerklė nuo snapso jam nupliko, 
Ir jo ant žemės nebeliko. 

- Kapai, paminklai akmeniniai, 
Dažnai vis ačiū tai degtinei! 
Daugiausia mirę nepasenę, 
Vos pusę amžiaus dagyvenę. 

Pijokai, gerkit, laidokaukit, 
Greičiau gyvi į kapą traukit; 
Kai*nk visus jus palaidosim, 
Ant žemes rr°s blaiviau gyvuosun. 

R. Židžiftnas. Daug labų dienų, 1944 

Pasiruošimas šokių šventei Chicag.>je 
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Daiva Meiliene įteikia gėlių Islandijos konsului Johnsonui, atsilankiusiam 
pas lietuvius, kaip pirmos valstybės pripažinusios nepriklausomą Lietuvą. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

LIETUVOJE NEDAUG 
DŽIAUGSMO 

Stengiasi suniekinti V. Landsbergio 
autoritetą 

I G N A S M E D Ž I U K A S 

Lietuvoje gyvenimas nera
mus, nes jos padangėje susitelkę 
tamsūs debesys. Nežiūrint, kad 
Lie tuvos n e p r i k l a u s o m y b ę 
pripažino žymiausios pasaulio 
galybės, neišskiriant ir Rusijos, 
svetimos valstybės kariuomenė, 
pasilikusi kraš to viduje, elgiasi 
lyg ji būtų sovietinės imperijos 
tęsėja ir gynėja. J i , turėdama 
sutelkusi daugelyje vietų stip
rias įgulas, nenori skaitytis su 
Lietuvos valdžios autori tetu ir 
potvarkiais, tar tum Lietuva dar 
būtų kurios nors valstybės sudė
tinė dalis a rba ji jaučiasi vals
tybė valstybėje su eksteri-
t o r i a lumo t e i se . S v e t i m a 
kariuomenė nenori išeiti. Sako, 
turite palaukti dar dvejus ar net 
penkerius metus. Ir kur gi 
norės, jei j i ems čia ta ip gerai . 
Bet lietuvių tau ta i beveik pusę 
šimto metų priespaudos irgi jau 
gana. Kad t a u t a vispusiškai at
sigautų, jai reikia pilnos laisvės 
ir n e p r i k l a u s o m y b ė s sava
rankiškai tvarkyt i savo reika
lus ir kreipti norima linkme 
savo gyvenimą. 

Nežiūrint į šiuos pavojus, dar 
vyksta grumtynės krašto vidu
je, viens ki tą griebia už atlapų. 
Kaip greit užsimiršo, kad dar 
taip neseniai su skausmu širdy
se lydėjo į kapines žuvusius prie 
televizijos bokšto. Medininkų 
a u k a s . Užmiršo , kad buvo 
susiėmę rankomis nuo Vilniaus 
per visą Lietuvą ir toliau su lat
viais ir es ta is iki pat Talino. 

Vienas vyresnio amžiaus ku
nigas iš Lietuvos savo laiške 
rašo: „Mes apie save nedaug 
džiaugsmo galime parašyti . Ne 
de! to, kad pavasaris vėluoja, 
kad naktys šaltos, dažnai lyja ir 
pučia žvarbus vėjas, bet kad 

kitos bėdos, daug didesnės vis 
neišsisprendža. Kai r inkome 
parlamentą, išrinkome daugu
mą Sąjūdžio narių, o dabar j a u 
daugelis Sąjūdžio rėmėjų vis 
perbėga į kairę, kur ia naujas 
frakcijas, blokuojasi su pačiais 
k a i r i a u s i a i s , i r d a r b a s 
p a r l a m e n t e t i e s i o g blo
kuojamas. Pavyzdžiui , refe
rendumo prezidento ir svetimos 
kariuomenės išvedimo klausi-
klausimas taip nerimtai buvo blokuo

j a m a s , kad t ies iog b ū d a v o 
šlykštu klausytis , kaip buvo 
kimbama prie tokių visiškai 
nereikšmingų smulkmenų: būk 
nesą pilno adreso, tėvavardžio: 
o ir po tokio knibinėjimosi po pa
raša is , pi lnai a t i t i nkanč i a i s 
visus reikalavimus, dar buvo 
kur kas daugiau negu 300 
tūkstančių". 

Buvo norėta, kad referendu
mas bus vykdomas tuo pačiu 
metu pasisakant dėl prezidento 
institucijos ir svetimos kariuo
menės išvedimo, nes tai bū tų 
sutaupyta daug pinigo, kur io 
t rūks ta ki t iems reikalams, net 
algų mokėjimas dėl pinigu 
t r ū k u m o y r a u ž d e l s i a m a s . 
Reikia žinoti, kad referendumo 
pravedimas kaštuoja milijonus 
r u b l i ų . Bet a r į t a i 
atsižvelgiama. Matyt, yra tu
rinčių k i tus išskaičiavimus, 
kurie dėl savo egoistinių t ikslų 
neatsižvelgia j iždo padėt į . 
Tame pačiame laiške tol iau 
rašoma: .,Kairiosios partijos 
veda stiprią propagandą, ypač 
kaimuose, kur žmonių aistros 
verda dėl žemės; ten tyliai pažą 
dama jiems parama ūkiui, jei 
su t iks neremti re f rendumo. 
Žinant, kad prie žemės reformos 
sulindę daugiausia visi bu

vusieji rajonų aukštesnieji val
d in inka i , tai žmoneliams ūkio 
p a r a m a yra s t iprus sver tas 
blokuoti referendumą. Visais 
būda is mėginama sumenkin t i 
V. Landsbergio autoritetą; kiek 
jį Šmeižia l a ik rašč ia i , k iek 
p l i aušk ia susir inkimuose, kad 
j a u iš laikraščių piktų straips
n ių ir televizijos laidų galėjai 
sus idary t i nuomonę, jog refe
r e n d u m a s nepraeis.. . O dėl sve
t imos armijos kairieji j a s pra
deda aiškint i , kad armija j au ir 
t a i p „gražiuoju" galėtų išeiti". 

„Dėl žemės kiek daug vargi
n a m i žmonės. Kolūkius j a u 
d a u g k u r perkrikšti jo bend
rovėmis , o kur ie tu r i neginči
j a m u s dokumentus savo buvu
sios nuosavybės, t i ems labai 
svarbu gaut i žemės da rbams 
r e i k a l i n g o s t e c h n i k o s pr ie
mon ių . Čia n e s ą ž i n i n g i e m s 
pa re igūnams susidaro galimy
bių nuslėpti gerus t r ak to r ius , 
už ra šan t juos neveikiančiais ir 
beverčiais , o iš imtus iš apy
var tos ne t inkamus — užrašyt i 
kaip naujai suremontuotą moto
rizuotą ūkio priemonę. Reikia 
žinoti, kad iš 44 Lietuvos rajonų 
aukštesnieji valdininkai puikiai 
žinojo, k u r bus peln ingesnė 
v ie ta vogti, ir t ena i sulindo 
Nesenia i televizijoj skelbė, kad 
ir daba r 38 rajonuose sėdi t i e 
pa tys va ld in inkai , t i k pasi
vadinę k i tu vardu a r ki tokiu 
t i tu lu , ir nuo jų pr ik lauso visa 
žemės reforma! Kiek be re ikalo 
žmonės varinėjami iš vienos 
įstaigos į kitą, re ika laujant 
s e n ų d o k u m e n t ų . D a u g e l i u 
a t v e j ų m e s g e l b s t i m e , i š 
rašydami met r ikus iš parapijų 
vestų ak tų knygų. Mūsų iš
r a šy tus dokumentus pr ipažįs ta 
lygiais su vestais metrikacijos 
punktuose dokumentais. Nors ir 
ka ip t rukdoma, vis t iek e iname 
į pr iekį" . 

Užsienis pamatuota i baimi
nasi dėl mūsų nesutvarkytų per 
s ieną perėjimo punk tų , per 

kuriuos kontrabandos keliu iš 
vežama daugybė reikalingiau
sių prekių. Muitinių tarnautojai 
labai greit susigundo nelegaliai 
išvežančių prekes pasiūlytais 
jiems dideliais kyšiais, sie
kiančiais šimtus tūkstančių 
rublių. Tokia nelegali prekyba 
daugiausia eina į Lenkiją. I r 
nieko neįstengiama padaryti 
šiai blogybei sutrukdyti, nes 
dešimtmečiais trukusi sovietinė 
santvarka gerokai apgadino 
žmones, padarė jų sąžines 
nejautrias. Užtruks ilgesnis 
laikas kol žmonės bus perauklė
ti, kol bus paisoma dešimties 
Dievo įsakymų. 

Bet Dievas dar nenumirė. Yra 
ir daug šviesesnių reiškinių. 
Atkuriamos jaunimo organiza
cijos, veikusios nepriklausomoje 
Lietuvoje. Kreipiamas dėmesys 
į labdarybę, «senelius, ligonius, 
pamestinukus ir kitiap nelai
mingus, kad jų gyvenimas būtų 
palengvintas. „Šie metai y ra 
nuostabūs tuo, kad pastebima 
didesnis jaunų žmonių lanky
masis bažnyčiose p a m a l d ų 
metu. Nemaža tokių, kur iems 
santuokai sudaryti nebuvo kliū
čių, j a u priėmė bažnyčioje mo
t e r y s t ė s s a k r a m e n t ą " , — 
rašoma tame laiške. 

Sovietai, okupavę Lietuvą, pa
skelbė, kad žemė pr iklauso 
tiems, kurie ją dirba. Iš tikrųjų 
tai buvo apgaulingas šūkis. Į 
kolūkius suvarytų žmonių pa
dėtis buvo panaši kaip kadaise 
baudžiavos laikotarpiu, nes jų 
viršininkais tapo kolūkių pirmi
ninkai ir kiti pareigūnai, kaip 
anais laikais įvairūs tijūnai ir 
pristovai. Dabar nors sunkiai 
stengiamasi padarytas klaidas 
a t i ta isyt i . Miestuose, kur ie 
nuomojo valdiškus butus, dabar 
gali juos nusipirkti, bet kainos 
yra pasakiškos. Tuos butus 
stengiasi nusipirkti t ie , kurie 
juose ilgesnį laiką gyveno. 
Seniau miestuose buvo išduo
dami leidimai pasistatyti nuo-
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ieško patyrusio telekomunicijos manadžerip dirbti JAV-
Lietuvos bendrovėje. 

Pageidaujamas kandidatas turįs nemažiau 10 metų 
patirtį telekomunikacijos pramonėje, techninį supratimą 
infrastruktūrų sistemoje, kaip (vairūs perdavimai ir per
jungimai į centrinę įstaigą. 

Reikalingas inžinerijos arba kitų techninių disciplinų 
diplomas, sugebėjimas tvarkyti technišką aplinką, atkreipiant 
ypatingą dėmesį kasdieninėms operacijoms ir planavimo 
priežiūrai. 

Kandidatas turėtų persikelt į Lietuvą gyventi dviems 
metams. Tarnyba gali būti pratęsta ir ilgesniam laikui. 

Resume ir algos pageidavimą siųsti: 

Sheila Burns-Rapp 
Director of Human Resources 
9785 M a r o o n Circle, Ste. 2 1 0 

Englewood, CO 80112 
Fax 303-649-4621 ~4 

VISIEMS VAŽIUOJANTIEMS 
į LIETUVĄ, 

PASKUTINĖ GALIMYBĖ UŽSAKYTI VIEŠBUTĮ 
VILNIAUS MIESTO CENTRE 

TEREIKIA KREIPTIS Į GERAI PAŽĮSTAMĄ 
BALTIA EXPRESS IR GALĖSITE UŽSAKYTI 

KAMBARĮ NEDELSIANT 
TEIRAUKITĖS NEMOKAMU TELEFONU 

1-800-SPARNAI (1-800-772-7624) 
Skubėkite! Vietų skaičius ribotas, o važiuojančių daug 

FORTUNE 100 U.S. COMPANY 
has immediate opening for experienced telecommunications 
manager to work directly for joint venture company in 
Lithuania. 

• • • 

Ideal candidate will have a minimum of the years experience 
in telecommunications industry vvith technical management 
background in areas of netvvork infrastructures, including 
transmission and Central Office switching experience. 
Degree in engineering or other technical discipJine reauired. 
Mušt possess strong management skills geared to a 
technically oriented environment with emphasis on oversight 
of day-to-day operations as well as plannmg. 

Mušt be vvilling to relocate to Lithuania for a minimum of two 
years. Additional extensions are likely. 

Please send your resume and salary requirements to: 

Sheila Burns-Rapp 
Director of Human Resources 
9785 Maroon Circle. Ste. 210 

Englewood. CO 80112 
Fax: 303-649-4621 

savam namui. Pasistatęs namą 
buvo jo savininkas, bet žemė 
priklausė valstybei. Dabar pri
vatizuojant, reikalaujama, kad 
tok ie n a m ų s a v i n i n k a i 
išsipirktų ir tą žemės sklypelį, 
ant kurio stovi namas. Taigi 
pasistatei mieste namą, pirk ir 
žemę. Žodžiu, visose srityse 
vyksta suprivatinimas. 

CLASSIFIED GUIDE 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto -uotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad.ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tarkai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius,, 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

Tel . 581-8500 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Puiaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

Keliaudami [Tėvynę, 
Kreipkitės į Kauno 

turizmo firmą TAKAS 

Mes padėsime jums susipažinti su 
Kauno, Vilniaus. Klaipėdos ar 
Šiaulių miestais, arba, jums pagei
daujant poi ls io, Druskininkų, 
Palangos ar Nidos kurortais Rašy
kite mums šiuo adresu: 

JOINT-STOCK CO. LTD 
TAKAS 

BOX 108, KAUNAS 3005 
LITHUANIA 

Tol. (0127) 738888 
738834 
202206 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Ontuifc 
21 

KMIEC1K REALK-HS 
7922 S. Pulosi UL 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Ontui£ 2I 
R Si 

REALMART, INC. 
6602 S. Puiaski, 

Chicago, IL 60629 
312-383-6100 

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

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

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

[vertinimas 
" Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W.67th Street, Chicago, IL 60629 

Michiana Shores, IN parduodamas 
naujas 3 mieg. 2 vonių namas ir ga
ražas. Rami vieta, netoli ežero. Kaina 
labai gera. Be tarpininkų susitarsim 

Skambinti po 5 v. p.p. 
Tel. 219-874-9040. 

Didelis namų pasirinkimas prie Pasaulio 
Lietuvių centro Lemonte! Galima namus 
pastatyti pagal užsakymą. Skambint: 
708-430-7200 

2 namai apžiūrėjimui sekmad.. birželio 
7 d. nuo 12-4 v. p.p.: 7154 S. Troy — 
6 kamb. „bungalovv" ir 7149 S. Troy — 
5 kamb. „bungalovv" Apžiūrėkite! Ge
ri namukai. Kaina sušnekama. Kreiptis: 
Frank, 708-430-7200, TRI-STAR 
R. E. 

MISCELLANEOUS 

Atliekame namų, butų remonto 
darbus. Dirbame greitai, gerai ir pi
giai. Esame dirbę Amerikoje. Turi
me praktikos Kreiptis: Artūras, 
t e l . 312-471-6064. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis | Hermis Deckys 

Tel 585-4424. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviška 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko 
popienuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4412 S. Psulln*. Chicago 

Tel . 312927-9107 

m 

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

• f l . 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokesti 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Stret 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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

Turiu Chungos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-771-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave . , 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAJC - INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bflnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAJC 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tol. 434-7878 

E. MIS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lavvn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Ros. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

FOR SALE 
WILLOW SPRINGS! ON THE HILL! Custom 
built, brick and ceda' split level on a roomy 
wooded lot1 One bloc» away frc-n Fo'est 
Preserves! Enjoy the summer among the 
vvildlife and towenng oaks' This great house 
has everytning a gro*'rg fam.ly needs! Pnc-
ed at only $149.900? 

EAGLECREST ELEGANCE IN LEMONT! 
Spectacular 4 bedroom home just fmished m 
Eaglecrest! Movė r.gh; m and enjoy the 
benefits of new superor construction witt>out 
having to build it yourself1 This Custom built 
home is tocated close to town. transportation. 
the Lithuanian VVorld Center and is 2 btocks 
from the park and pooi' Pnced at only 
$279.900' CaH Joan Rtzzl at COU)WELL 
BANKER. tel. 708-789-3200. 

FOR RENI 

Išnuomojamas gražus, šviesus 2 mlog. 
butas pirmame aukšte, nauįesniame name 
66 St. & Kedzie Ave apyl. Šaldytuvas, 
virykla, oro vėsin.. skalb mašina Galima 
nuomoti ir garažą Suaugusiems. S350 į 
mėn Kreiptis tol. 708-656-6599. 

Išnuomojamas 2 mieg. kamb. bu
tas, antrame aukšte. Marquette Pk, 
apyl arti šv. Kazimiero vienuolyno. 
Trys šimtai penkiasdešimt į mėn. 

Kreiptis: 312-925-8809 

Išnuomojamas naujai atremon
tuotas 1 mieg. kamb. dviems 
žmonėms. Galima naudotis virtuve 
ir dušu. Gage Parke apyl. Tel. 
312-925-7428. 

FOR SALE 

Nebrangiai parduodamas 
DATSUN 310 automobilis, 2 durų 

Kreiptis tel. 708-386-3479 

HELP YVANTED 

Reikalinga moteris prižiūrėti 2 ber
niukus 5 dienas savaitėje Pagei
dautina, kad šiek tiek mokėtų angliš
kai Skambinti vakarais, t e l . 
708-448-7279 

Ieškoma moteris 30-50 metų amž 
senesnio amžiaus motenai namų ruošoie 
maisto gaminime ir gyventi kartu. 6 dienos 
savaiteie. trečd laisva: $1501 sav Skam
binti tarp 1 5 v. p.p. tel 708 562 5583 

U.S. SAVINGS BONOS 
THE GREAT AMERICAN iNVESiMENT 

• ' 



Drąsutis Gudelis praneša apie veiklą Floridos LB apygardos suvažiavime. 
Kairėje — Janina Gerdvilienė, dešinėje — dr. Sigita Ramanauskienė. 

„PAGALBA LAISVAI 
LIETUVAI" 

Iš Floridos bendruomenininkų 
suvažiavimo 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

F l o r i d o s L i e t u v i ų Bend
ruomenės suvažiavime balan
džio 25 d. Daytona Beach svar
bi da l i s buvo semina ra s tema 
„ P a g a l b a L ie tuva i" . Tuojau po 
pietų labai didelis dalyvių skai
čius su dėmesiu sekė daugiau 
ka ip t r i s va l andas užtrukusį 
seminarą . Seminaro dalyviai — 
da l ina i jaunosios kar tos ats
tovai, daugiausia čia gimę, augę 
ir mokslus baigę, k iek ilgesnį 
la iką viešėję ir dirbę Lietuvoje. 

Seminarui vadovavo dr. Sigita 
Ramanausk ienė . Pirmoji kalbė
jo Bi ru tė Kožicienė, Car i tas ats
tovė, Daytona Beach LB apylin
kės vicepirmininkė socialiniams 
re ikalams. Jos tema buvo „Cari
tas ir humani ta r inė pašalpa". J i 
papasakojo apie Ca r i t a s veiklą 
Lietuvoje, nes ji pat i , viešėdama 
Lietuvoje, turėjo progos iš ar t i 
s tebėt i veiklą, net ir padirbėt i . 
Jos žodžiais — Lie tuvai visko 
re ik ia . J i darbavosi laboratori
joje, lankė keletą ligoninių, susi
pažino su jų darbo sąlygomis. J i 
važ iuodama vežė ins t rumentų 
l igoninei , t a rės i su klinikom, 
susipažino su medicinos mokyk
los darba i s . D i rbama gana pri
mi tyvia i . T r ū k s t a medicinos 
į rankių, apara tū ros . Kraujas 
imamas iš piršto. Gailestin
gosios seserys pe rk rau tos dar

bais, sunkiai jos dirba ligo
ninėje. Laboratorijose dirba 
d a k t a r a i . Pagalbos susi lau
k i ama iš Amerikos, daug pade
da Lietuvos Vyčiai. Gaunama 
siuntose ir labai blogų dalykų, 
kurie daro išeivijai gėdą ir tokių 
dalykų nedera siųsti, nes jų 
niekas nevartoja. Davė ir keletą 
tokių pvyzdžių. Birutės Kožicie-
nės teigimu, Cari tas rūpinasi 
šalpa ir jo darbas remtinas. 

Antra seminaro įdomi tema — 
S.O.S. Li thuania - S.O.S. Vai
kai . Čia pranešimus padarė 
Ariana Kumpienė, Rūta Gustai-
tytė-Meyer ir dr. Birutė Pau-
t ienytė . Rūta papasakojo apie 
S .O.S. va ikų organizaci jos 
veiklą. J i rūpinasi sutelkti Lie
tuvos vaikučiams, netekusiems 
k l ausos , special ius k lausos 
aparatus . Jau pasiųsta Lietuvai 
50,000 dol. vertės mediciniškų 
reikmenų. Čia padeda amerikie
čių humani ta r inė organizacija. 
Dvi didelės siuntos pasiųsta 
senelių prieglaudoms, našlai
čiams, mokykloms. Organizaci
j a r enka aukas. Buvo sugalvo
t a s Lietuvos vaikučių piešinių 
konkursas , kuriame dalyvavo 
apie 100 vaikučių. Iš atsiųstų 
piešinių buvo atrinkta keliolika 
ir iš jų atspausdintos atvirutės 
apie 20,000 komplektų, jos par

duodamos ir g a u t a gražaus pel
no. 

Ariana papasakojo, kad jai 
tekę dirbti su Lietuvos vaiku
čiais. Iš vienos amerikičių li
goninės pavyko gauti ligoni
nėms įrengimų, ir jie persiųsti 
Lietuvon. Jų ver tė 250,000 dol. 
Persiuntimas atseinąs 2300 dol. 
Labai dėkingi Lietuvos vaiku
čiai už klausos aparatus. Jai 
tekę kalbėti su vaikučiais, gavu
siais apara tus . Jų dėkingumas, 
jų džiaugsmas Arianą iki ašarų 
sujaudinęs. Esą, reikia Lietuvo
je surasti sąžiningų talkininkų, 
o amerikiečiai nori žinoti, kur 
jų teikiama pagalba eina, tad 
būtina tikslus pagalbos paskirs
tymas. 

Dr. Birutė Pautienytė, ilgesnį 
laiką dirbusi Lietuvoje, skaitė 
paska i tas b izn io re ika la i s . 
Pažymėjo, kad jos ir studentų 
nuomonės dažnai biznio klausi
mais skyrėsi. J i e apie biznį esą 
labai menkai tenusimano ir iki 
šiol nemokėjo biznio planuoti. 
Čia esanti p la t i darbo dirva, 
žinoma, jeigu Lietuvos biznie
riai r imtai tuo domėtųsi. Esą ir 
kitiems mūsų specialistams, 
dabar dirbantiems Lietuvoje, 
iškyla d a u g s u n k u m ų dėl 
nuomonių skirtumų, o vistik 
Lietuvai patyrusių žmonių labai 
reikia, ir jie tu rė tų iš Amerikos 
specialistų teikiamas žinias įsi
savinti ir t a d a planuoti savo 
darbus. 

Alfredas Šumanas perteikė 
islando Stepan Johnson, alko
holikų eksper to , pas tangas 
padėti Lietuvoje kovoje su 
alkoholizmu. 

Drąsut is Gude l i s , žymus 
Floridos biznierius, tur int is 
Nidos ir A r o korporacijas 
Melbourne, Fla . , labai įdomiai 
ir vaizdžiai apibūdino Lietuvos 
svečių, besidominčių bizniais, 
laikyseną, galvoseną. J is kas 
trys mėn. važiuoja į Lietuvą, ten 
mezga prekybos ryšius. Priima 
iš Lietuvbos atvykstančius sve
čius biznierius, su jais diskutuo
ja galimybes kurti Lietuvoje 
bendras įmones. Tačiau iš kar
to kyla daug skirtumų, o jų 
galvosena t a i p pat savotiška, 
kartais atrodanti , kad jiems 
patarimų nereikia, o iš tikrųjų 
iu labai reikėtų. Papasakojo 
pavyzdėlį, k a i p j a m buvo 
siūloma už padangas atsilygin
ti voveruškomis ir pan. 

Drąsučio Gudelio pranešimas 
buvo realus, vaizduojąs galvo-

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

SKANDINAVŲ — p«r Kopenhagą 

Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — per Frankfurtą 

Birželio 14 iki birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — per Vieną 

Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ IR 1 PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 

501. 

502. 

503. 

504. 

505. 

BIRŽELIO 7 • 22 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys, Kaunas 2. Klaipėda 2. Šiauliai 1, Vilnius 2. Viena 3 (Austrų oro linija) 

BIRŽELIO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Vilnius 3 naktys. Ryga 3, Talinas 3, St. Petersburgat 3, Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 
LIEPOS 2 - 1 9 EKSKURSU A PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3, Palanga 5. Viimut 1. Viena 2 (Austrų oro linija) 
RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilnius 1. Viena 3 (Austrų oro Mjs) 

RUGSĖJO 1 - 15 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Šiauliai 1. Klaipėda 3. Vilnius 1. Frankfurtas 1 (Luftansa oro Unija) 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui. Kiekvienas galėsite pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip 
pat galime sudaryti ir individualų keliones tvarkaraštį pagal jūsų pageidavimus. AMERICAN TRAVEL 
SERVICE, kaip visuomet, sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ^ Z a i t V A S ^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

9828 South 7tth Avtnut 
HtcfcOfy M UI, IVHltOtS S 0 4 5 7 

(708) 430-7272 

223 Katvarifc gatvė 
VHnlue. Lietuva 
Te le fone* 350-11S Ir 7 7 8 - 3 8 2 

seną dabartinės Lietuvos biznio 
žmonių. Ir dar teksią palaukti 
dėl biznio organizavimo. 

Seminare paskutinis kalbėjo 
PLJ s-gos pirmininkas Paulius 
Mickus. Jo tema: Ryšiai su 
Lietuvos j aun imu - JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga. Čia 
kalbėtojas aptarė Lietuvos jau
nimo organizacijas. Didžiausią 
jaunimo grupę Lietuvoje suda
ro skautai , bet j ie nesutaria ir 
esą suskilę. Antroji grupė — 
ateitininkai, remianti Lietuvos 
katalikų Bažnyčios veiklą. Di
deli skirtumai esą tarp išeivijos 
lietuvių jaunimo ir Lietuvos 
jaunimo. Organizuojasi studen
tija į korporacijas, bet gilesnės 
veiklos dar neišvystė. Lietuvo
je esą nemaža organizacijų, da
lis jų skirtos jaunimui, tačiau 
jos negausios, be aiškesnių prog
ramų, tad ir su išeivijos lietuvių 

j aunmu kol kas menki ryšiai. 
Tačiau, žvelgiant i ateitį, ryšiai 
stiprės, vystysis bendradarbiavi
mas, ir manoma, kad bus pa
siekta gerų veiklos rezultatų. 

Po pranešimų suvažiavimo 
da lyv ia i pasisakė i ške l t a i s 
klausimais, įjuos atsakė prele
gentai. Prof. dr. Pranas Zunde 
perskaitė nutarimus. Dr. Sigita 
Ramanauskienė padėkojo prele
gentams už dalyvavimą semina
re ir pakvietė LB Floridos apyg. 
pirmininkę Janiną Gerdvilienę 
baigti suvažiavimą. 

Registracijos kom. vardu Bi
ru tė Kožicienė pranešė, kad su
važiavime dalyvavo LB Floridos 
apygardos 4 tarybos nariai, iš 6 
apyl. 26 atstovai ir užsiregis
travo 87 svečiai, tačiau svečių 
suvažiavimo eigoje dalyvavę 
daugiau kaip pusantro šimto. 
Padėka priklauso ir svečiams, 
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Mergaitė džiaugiasi gėlėmis. 

, ; 

NUPIRKIME UNIFORMĄ 
ŽALGIRIUI! 

JAUNIEJI UETUVOS ATLETAI 
PASAULIO DĖMESYJE! 

PRAŠAU SIŲSKITE ČEKI 
„ŽALGIRIO" VARDU 
ŽEMIAU NURODYTU ANTRAŠU 

ŽALGIRIS 

JŪSŲ AUKA BUS 
PADVIGUBINTA 

ŠIO MECENATO! 

Algird V. Gudaitis 
501 Omni Drive 
Somervitle, NJ 08876 

PADĖKITE LIETUVAI --

PADĖDAMI SAU! 

Pakeiskite savo ilgi) telefoninių distancijų kompaniją j ACC LONG DISTANCE CORP.: 

• Ž e m e s n ė s k a i n o s - \ visas JAV vietoves, palyginant su AT&T. MCL 
SPRINT ir kt. 

• Ties iog in is S k a m b i n i m a s (Direct Dial) - \ Lietuvą ir i visas kitas 
pasaulio šalis. 

• Parama Lietuvai - ACC LONG DISTANCE CORP skiria 3% 
Jūsų telefoninių išlaidų (kas mėnesį) Lietuvos Respublikos Ryšių Ministerijai 

ACC LONG DISTANCE CORP.. veikiami nuo '.981 metų, aptarnauja visą Ameriką ir viri 
180 pasaulio kraštų. 

Jeigu Jūs gyvenate Illinois. Mastachuseta. New York. Connecticut (dalis) arba Kanadoje, 
prašau skambinti: l-80O-38S-34M.arba 1-800-456-6000. 

^SACC. 
ACC LONG OBTANCE CORP. 

39SutcSoret 
Roche«f,Nt«Yort 14614 

kurie taip gausiai, su dėmesiu 
dalyvavo suvažiavime, iškilmin
guose pietuose. 

J an ina Gerdvilienė padėkojo 
š e i m i n i n k a m s — D a y t o n a 
Beach apyl. valdybai ir ypač dr. 
Sigi ta i Ramanausk i ene i už 
rūpestingą suvažiavimo globą ir 
gerą suorganizavimą. Padėkojo 
atstovams, tarybos nar iams ir 
visiems dalyviams už dalyvavi
mą suvažiavime. Šis darbingas 
LB Floridos apygardos suvažia
vimas baigtas Lietuvos himnu. 

Tuojau po to suvažiavimo šei
mininkai pakvietė visus pie
tuose dalyvavusius svečius ma
loniai atgaivai — koktei l iams 
suvažiuoti į dr . Sigitos ir inž. 
Vytenio Ramanauskų šaunią 
ant Halifax upės kranto rezi
denciją. Suvažiavo apie 110 svečių 
Prie šeimininkių paruoštų labai 
įvairių, skanių užkandžių ir 
įvirių gėrimų buvo pabendrauta 
keletą valandų, pasidalinant 
įspūdžiais apie LB suvažiavimą, 
ateities planus ir veiklą. 

Suvažiavimo m e t u pabendra
vime nebuvo imamas registraci
jos ar bet koks mokestis. Svečius 
pavaišino Daytona Beach LB 
apylinkės valdyba iš kuklių 
išteklių, kur iuos sudarė svečiai 
— pietų dalyviai . Visiems pri
klauso nuoširdi padėka. Flo
ridos darbš t ies iems bendruo-
menin inkams l ink ime našios 
veiklos išeivijos ir Lietuvos 
gerovei. 

M I R T I S N E B E B A I S I 

Nuteis tas is mi r t i buvo pa
klaustas , koks jo paskut in is 
noras. 

— Norėčiau užvalgyti grybų, 
— atsakė jis. — Iki šiol vis bi
jodavau, kad nenusinuodyčiau. 

Žmogui reikia gamtamokslio, 
kad pažintų pasaul į , bet j a m 
ta ip pat re ikia ir religijos, kad 
žinotų ka ip veikt i . 

Max Planck 

A.tA. 
" GVIDUI VALANTINUI 

mirus , liūdesyje l ikus ia i žmonai G E N E I , d u k r a i RA
SAI ir seserims re iškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
t u l iūdime. 

Viktorija ir Algis Kuraičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

4005-07 South Hermi tage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Lietuvos pil ietybės pažy
mėjimų išdavimas Seklyčioje, 
buvo skelbta iki šio penktadie
nio birželio 5 d. Dabar jis pra
tęsiamas iki birželio 12 d. Visi 
dar gali tą savaitę pasinaudoti. 

x A. a. adv. Connie Savic
kus, Lietuvos Vyčių didelis vei
kėjas , L i e t u v o s k r e p š i n i o 
komandos organizatorius, po 
sunkios, bet trumpos ligos mirė 
ligoninėje. Apie laidotuves tuo 
tarpu dar nežinoma. 

x Iš A u s t r a l i j o s , k a ip 
pranešama. į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą atvyks ke
turi atstovai: V. Martišius, ALB 
krašto valdybos pirmininkas, V. 
Augustinavičius, prof. dr. Z. 
Budrikis ir A. Migus. 

x Lietuvių istorijos drau
gija birželio 11 d., ketvirtadienį, 
3 vai. popiet kviečia Seklyčioje 
susirinkimą, kuriame Apolina
ras Bagdonas skaitys paskaitą 
..Du šimtai metų nuo S. Dau
k a n t o g i m i m o " . N a r i a i ir 
visuomenė kviečiami dalyvauti. 

x G r a n d i e s šokėja i atliks 
tautinių šokių programą Chica-
gos miesto centre Daley plazoje 
liepos 1 dieną 12 vai. vidurdie 
nį. Tai bus amerikiečiams kvie
t imas atvykti į Tautinių šokių 
šventę liepos 5 d. Rosemont 
Horizon. 

x A.a. Kazimieras Mingėla 
1992 m. gegužės 24 d. mirė Lie
tuvoje, palikdamas žmoną Vero
niką ir ketur is sūnus su šei
momis. Taip pat liko brolis 
Aleksas Rietave Lietuvoje ir 
brolis Robertas Chicagoje. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus reiškia gilią pa
dėką mokslininkei Marijai Gim
butienei už žymios dalies savo 
knygų r ink in io dovanojimą 
muziejaus bibliotekai. 

x Reikal inga moteris pri
žiūrėti senutę . Skambinti nuo 
9 10 v.v., tel. 708-430-2386. 

(sk) 

x Suaugus ių banketo stalai 
IX Taut in ių šokių šventėje 
Hayatt Regency salėje jau išpar
duoti i r yra t i k pavienių vietų. 
Kad pa tenk inus visus šventės 
svečius, kurie dar neužsisakė 
stalų a r pavienių bilietų, banke
tui bus naudojama gretima 
mažesnė salė. Visi kviečiami ne
delsiant rezervuoti suaugusių 
banketo s talus tautinių šokių 
šventėje. 

x Ill inois gub. Jim Edgar 
ats iuntė sveikinimo laišką jo 
ekscelencijai Lietuvos amba
sadoriui Stasiui Lozoraičiui ir 
poniai Lozorait ienei , kartu 
sveikindamas ir Lietuvos amba
sados rėmimo vajų ir visus, 
kurie š iam kilniam tikslui susi
rinko birželio 5 d. Balzeko 
muziejuje iški lmingame po
kylyje. 

„Antro Kaimo" valdyba tariasi apie būsimą sezoną. Iš kairės: Butėnas, Stakauskas, Vitaitė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Linas Liutikas, Julijos ir 
Danieliaus Liutikų sūnus, nese
niai baigė Lewis universitetą 
per trejus metus, įsigydamas dvi 
specialybes — sąskaitybos ir fi
nansų. Rudenį pradės siekti ma
gistro laipsnio De Paul universi
tete. 

LIETUVIŲ SIELOVADOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

Liepos 4 dienos savaitgalį, kai 
Chicagon suvažiuos lietuviai IX 
Tautinių šokių šventei , šešta
dienį, liepos 4 d. Chicagos 
Jaunimo centro Čiurlionio gale-

x „The Word A m o n g U s ' \ 
Mėnesinis šv. Rašto komentarų 
žurna las , birželio numeryje 
plačiai paminėjo Lietuvos vysk. 
Sigitą Tamkevičių. Taip pat 
duodama ištrauka iš jo pamoks
lo „Sibiro tamsoje", sakyto 
Dievo Motinos bendruomenei 
Gaithesburge, Md. 

rijoje vyks metinis Lietuvių 
sielovados tarybos (angliškai 
vadinamos „Bishop Ba l tak i s ' 
P a s t o r a l Council) s u v a ž i a 
vimas. Kvietimai į suvažiavimą 
j a u i š s i u n t i n ė t i iš v y s k . 
P a u l i a u s Bal tak io r a š t i n ė s 
Lietuvių Sielovados Tarybos 
nar iams , tačiau suvažiavime 
k v i e č i a m i d a l y v a u t i v i s i 
l ietuvišku katalikišku gyveni
mu besidomintieji žmonės. Re
g i s t r ac i jo s a n k e t a s g a l i m a 

x Bažnyčios remontu i po 
sovietinės okupacijos J u r b a r k e 
aukojo 100 dol. Frances Adomat 

Č. T7- -• — - - - - - iš Chicagos ir 50 dol. Genė x Sv . Kryžiaus ligonine įes- rp .5 „ »* A 
_»r^. .„(o Treinys iš Hyannis , Mass . Au

kos bus nuvežtos ir įteiktos Jur
barko parapijos klebonui. 

ko savanorių išvežioti maistą 
negalintiems patiems nueiti į 
valgyklą dėl įvairių ligų. Reikia 
turėti automobilį ir mokėti 
važiuoti. 

x B & D Lounge, 6600 S 
Kedz ie , C h i c a g o , tel .312 
925-6264, visus kviečia links
mai praleisti laiką. Groja nau
jas ansambl i s iš Lietuvos 
kiekvieną ketvirtadienio, penk
tadienio, šeštadienio ir sekma
dienio vakarą nuo 9 vai. Lau
kiame! 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA 
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara 
tūra , už prieinamą kainą me; 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE. , CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas . 

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturint iems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta 
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
v a i t i n ė L i e t u v o s įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Parodos „Langai" - Vik
torijos Daniliauskaitės spausto 
popieriaus reljefai ir A. Kezio 
fotografijos a t idarymas bus 
birželio 6 d., šeštadienį, 7:30 v.v. 
L ie tuv ių Dai lės muziejuje, 
Lemonte. Bus demonstruojama 
A. Reneckio vaizdajuostė „Vil
niaus grafika ir akvarelė". Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x Padėk i t e vargstantiems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai , slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus— 
$100.00 „ Ž a i b a s " 9525 So. 
79th Ave. , Hickory Hills, OI. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Šokių Šventės Susipaži
nimo Vakaras įvyks šešta
dienį, liepos mėn. 4 d., 7:30 v.v.. 
J a u n i m o cent re . BILIETŲ 
KIEKIS R I B O T A S . Ska 
t iname bilietus įsigyti iš anks
to Gifts International, 2501 
West 71st St., Chicago, II arba 
paštu (prisiunčiant apmokamą 
čekį) IX Lithuanian Folk Dance 
Festival, 2713 West 71st St., 
Chicago, IL 60629. Bilieto 
kaina: $10.00. 

(sk) 

x Šokių Šventės J a u n i m o 
b a n k e t a s įvyks sekmadienį, 
liepos mėn. 5 d., 6 v.v., Hyatt 
Regency viešbutyje. BILIETŲ 
KIEKIS RIBOTAS. Ska 
t iname bilietus įsigyti iš anks
to Gifts International, 2501 
West 71st St., Chicago, IL arba 
paštu (prisiunčiant apmokamą 
čekį) IX Lithuanian Folk Dance 
Festival, 2713 West 71st St., 
Chicago, IL 60629. Bilieto 
kaina: $20.00. 

(sk) 

x Rimta, maloni subrendu
si moteris nori susipažinti su 
nuoširdžiu, nerūkančiu vyriš
kiu. Gali būti pensininko am
žiaus. Rašyti: P .R.P .O. B o x 
29128, Chicago, IL 60629. Pa
geidautinas tel. numer i s . 

(sk) 

x LIETUVA P a r c e l Servi
ce praneša visiems k l ien tams , 
apie naujas pas laugas : siun
tinius siunčiame į Lietuvą ir 
visas kitas respublikas su pri
statymu į namus. Svoris neribo
jamas, kainos žemos, apdrauda 
kiekvienam s iun t inu i . Siun
čiame laivu ir l ėk tuvu . Darbo 
vai. susi tarus j u m s patogiu 
laiku. Iš kitų miestų siųskit 
mums UPS arba paš tu . Kreip
tis: J . Juodva lk ienė , 4457 S. 
Talman, Chicago, IL 60632, 
tel. 312-847-2614. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x DĖMESIO! Bilietai auto
busams į IX Taut in ių Šokių 
Šventę gaunami: M arąuet te 
Parke Gifts Intl . — Vaznelių 
prekyboje, 312-471-1424 ir 
„Seklyčioje", 312-476-2655. Au
tobusas išvyksta nuo „Sekly
čios"; Brighton P a r k e pas S. 
D a u l i e n e , 312-847-4855 . 
Autobusas išvyksta nuo 44 St. 
ir California Ave.; Oak Lawn 
— pas N. Kaveckienę , tel . 
708499-0867; Cicero — pas R. 
Rimkų, tel. 70^484-3234. Auto
busas išvyksta nuo Šv. Antano 
bažnyčios. Visi autobusai iš 
virš minėtų vietų išvažiuoja 
l i epos mėn. 5 d. 12 vai . 
S m u l k e s n e i i n fo rmac i j a i 
kreipkitės į A. Palukai t ienę , 
312-471-0811. 

(sk) 

x Mikulskis , „Tau, Brangi 
Tėvyne", trečioji knyga, išleis
tos gaidos aranžuotos ar sukur
tos per ankst i mirusio muz. 
Alfonso Mikulskio. Kūrinius at
r inko ir medžiagą paruošė O n a 
Mikulskienė, taip pat prisidėjo 
Gediminas Purlys, Virginija 
J u o d i š i ū t ė - R u b i n s k i , K a z y s 
Skaisgirys, Spausdino „Drau
go" spaustuvė. Knyga 268 psl. 
Įdėta ir muz. A. Mikulskio nuo
t r auka . 

x „Lietuvos l iaudies m e n o 
skulptūra — II dv ideš imtame 
amžiuje" paroda Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte š.m. bir
želio 13 d. iki rugsėjo 26 d. Ati
darymas birželio 13 d., šeštadie
nį 7:30 v.v. Muziejaus valandos: 
šeštd. 11-2 v. p.p-. ir sekmd. 12-2 
v. p.p. Tel. 708-257-2034 arba 
708-257-5220. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, At lanta 
laukia J ū s ų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street , 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
s k a n i a u s i ų l i e t u v i š k ų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai gali te pas mus papietaut i . 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel . 
708-598-0685. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r. 6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

x Balt ic Monuments , Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 
» v 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvi* ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Laurai t į , A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

gauti , susisiekiant su suvažia
vimo koordinatore Liuda Rugie-
niene, 3017 Lund Dr., Warren, 
MI 48093. 

Suvažiavimo tema: „Tautos ir 
išeivijos sielovada — visų mūsų 
rūpestis". Šiuo metu, kai Lietu
voje pilnu tempu atstatomos 
bažnyč ios , d ide l iu m a s t u 
vykdoma katekizacija ir or
ganizuojama pla t i krikščio
niškos labdaros veikla, norime 
kaip galime Lietuvai padėti. Bet 
žinome, kad ir iš čia nepajėg
sime to darbo atlikti, jei mes pa
tys savo lietuviškose parapijose 
nebūsime gaivinami Šventąja 
Dvasia, je i mūsų parapijos 
išeivioje n e b u s gyvastingos 
dalys mistinio Kristaus Kūno 
žemėje. Todėl ir suvažiavimo 
programa iš dviejų dalių: iš ryto 
apie Lietuvą, po pietų apie 

x TĖVŲ DIENOS šv. Mišių 
bei maldų novena prasidės 
birželio 12 d. ir tęsis iki 21 d., 
Marijonų koplyčioje prie „Drau
go". Ši novena skirta Švč. Jė
zaus Širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveikatos, 
sėkmės darbuose, kantrybės 
kančioje, gi mirusiems — amži
nosios laimės. Maloniai kviečia
me įsijungti į šias ypatingas 
mūsų maldas. Savo tėvų, vyrų, 
uošvių ir senelių vardus siųs
kite: Marian Fathers, 6336 S. 
Kilbourn Ave. , Chicago, IL 
60629. 

(pr) 
Dail. A d a Sutkuvienė (IL), 

daugelio išeivijos kultūrinių 
renginių rėmėja, atsiuntė 250 
dolerių IX Tautnių Šokių 
Šventės rengimo išlaidoms su
mažinti. Lėšų telkimo komisija 
reiškia nuoširdžią padėką už 
paramą. 

(sk) 

x Pasaul io lietuvių centro 
a d m i n i s t r a t o r i a i D a n a 
Gylienė ir Romas Kronas pra
neš apie fizinį PLC stovį ir 
p r a m a t y t u s r emon tus susi
rinkime, kur i s įvyks šį sek
madienį, tuojau po 11 vai. Mi
šių. Visus, atsilankiusius į Cen
tro susirinkimą, moterų viene
tas pavaišins skaniais cepelinų 
pietumis. 

(sk) 

išeiviją. 
Pirmasis simpoziumas, „Sielo

vada atsikuriančioje Lietuvoje", 
prasidės 10 vai. ryto. Šia tema 
referuos kurį laiką Lietuvoje 
darbavęsi kun. Antanas Saulai-
tis, SJ, ir Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijos narė ses. Margarita. 
Taip pat pranešimą padarys 
buvęs Vilkaviškio vyskupijos 
kancleris kun. Vyt. Brilius, 
MIC, dabar gilinąs studijas 
Romoje. Po simpoziumo, dar 
prieš pietus Prel. Juozo Prun-
skio „Krikščioniškos spaudos 
premija" bus įteikta „Ateities" 
žurnalui, kaip per paskutiniuo
sius metus daugiausia pasitar
navusiam lietuvių sielovados 
puoselėjimui. 

Po pietų simpoziumas — „Sie
lovada išeivijoje". Šia tema 
referuos nesen ia i Anglijoje 
lankęsis vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, septynis mėnesius darba
vęsis Pietų Amerikoje kun. Edis 
Putr imas, Liet. sielovados tary
bos suaugus ių jų re l ig in io 
šv ie t imo v a d o v a s Vincas 
Kolyčius ir Liet. sielovados tary
bos parapijų sekcijų vadovė 
Dali lė Pol ika i t ienė . Abiejų 
s impoziumų modera to rė — 
Aldona Zailskaitė, Liet. Sielo
vados tarybos šv. Rašto sekcijos 
vadovė. 

Po simpoziumų dar numatyta 
laiko pranešimam iš parapijų ir 
kitiems klausimams. Suvažia
vimo metu bus progos ir pietų 
metu pabendrauti su žmonėmis 
iš įvairių vietovių, pasidalinti 
pa t i r t imi parapi jose , gau t i 
minčių savoms parapijoms, reli
ginei veiklai. Tad visi, kuriems 
rūpi lietuvių katalikiškas gyve
nimas išeivijoje, kviečiami į su
važiavimą, tik prašoma regist
ruotis pas Liudą Rugienienę, 
kad rengėjai galėtų paruošti 
medžiagų ir maisto teisingam 
dalyvių skaičiumi. 

A. Zailskaitė 

DR. PETRAS KISIELIUS 
DIREKTORIUS 

Lietuviškų kultūros įstaigų 
Chicagoje nėra daug, todėl kiek
vienas jų pasijudinimas turėtų 
būti svarbus ir sveikintinas. 
Nuolatinį Balzeko muziejaus 
bruzdėjimą dar pagyvino naujo 
Direktorių tarybos nario pasky
r imas , kurio paprašėme at
sakyti į keletą „inauguracinių" 
klausimų: 

— Esu Petras Kisielius, tris
dešimt šešerių metų, gydytojas. 
Įsi traukiau į lietuvišką veiklą 
j au pradžios mokykloje, ska
t inamas savo tėvų, organizacijų 
aktyvistų, pavyzdžio. 

— Kaip susidūrėte su Stan
ley Balzeku? 

— Prieš keletą metų buvau 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos nariu. Tuomet organi
zavome susitikimą su Chicagos 
meru R. Daley, prašydami jo su
teikt i Lietuvos sostinei Vilniui 
„susigiminiavusio" miesto sta
tusą. Komitete paprašėme daly
vauti ir Stanley. Iš karto ra
dome bendrą kalbą. Man patiko 
Balzeko organizacinis talentas, 
jo sugebėjimas užmegzti ryšius 
su įvairiais žmonėmis. 

— Kas dar paskatino ir 
įtikino užimti vietą Lietuvių 
muziejaus Direktorių tary
boje? 

— Matau, kaip efektyviai mu
ziejus įjungia amerikiečių pajė
gas į lietuviškus re ikalus . Jo 
t a rp t au t i n i s darbo pobūdis, 
m a n a u u n i k a l u s . N e m a ž a i 
Amerikos lietuvių organizacijų 
užsidarę savo rate, saugo nepa
veiktą lietuvybę, bet tai tik silp
nina sugebėjimą daryti žymesnį 
poveikį amerikiečiams. J u k 
Amerikos visuomenėje slypi 
milžiniška jėga, tereikia mokėti 
ja pasinaudoti. Be to, m a t a u 
prasmę plačiame muziejaus 
veiklos pobūdyje, aktyviai daly
vaujant įvairiuose kultūriniuo
se i r e k o n o m i n i u o s e pro
jektuose, naudinguose Lietuvai. 
Manau, kad muziejaus veikla 
d a u g prisidėjo, fo rmuojan t 
amerikiečių nuomonę, be kurios 
įtakos Lietuva nebūtų laimė
jusi. 

— Ką tik lankėtės Lietu
voje. Ką veikėte? 

— Važiavau medic in in ia i s 
reikalais: nugabenau 6 dėžes in
strumentų, skaičiau 4 paskaitas 
apie amerikietišką gydytojų re-
zidentūros sistemą, ta ip pat 
atlikau keletą mokomųjų opera
cijų Vilniaus ir Kauno gydy
tojams. Spėjau sutvarkyt i ir 
keletą muziejaus reikalų. 

— Ač iū už p o k a l b į ? — 
sėkmės Jums! 

Danas Lapkus 

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukių ir pavienių 
k l u b o s u s i r i n k i m a s buvo 
balandžio 10 dieną. Atsi lankė 
gražus būrys narių. Pirm. Ber-
nice Žemgulis a t idarė susi
rinkimą 1 vai. po pietų, sveikin
dama gausiai dalyvaujančius. 
Rast. Helen Dybas perskai tė 
praėjusio susirinkimo, vasario 
14 d. protokolą. Ir kitų Valdybos 
raportai priimti su pagyrimu. 
Prisirašė 2 nauji nariai : Edvar
das Eiodėjus ir Juozas Paliūt is . 
J ie priimti gausiu r ankų plo
jimu. Pranešta, kad serga An-
toinette Kalys, Bernice Bag
donas, Uršula Dambrauskas , 
Petras Valaitis. Klubas visiems 
pasiuntė korteles su dovana ir 
linkėjimais greitai pasveikti . 

Pirm. Bernice Žemgulis pra
nešė, kad klubo p iknikas bus 
liepos 12 dieną ir prašė išr inkti 
komisiją, nes klubas nutarė išei
ti atostogų 4 mėnesius per va
saros karščius. Reikalui esant , 
prašoma kreiptis į pirm. Berni
ce Žemgulis tel. 847-2879. Kitas 
susirinkimas bus rugsėjo 11 
dieną. Kvietė visus ats i lankyti 
po ilgų a to s togų g e r a i 
pailsėjusius. 

Po susirinkimo visi buvo pa
vaišinti skaniu šiltu maistu, o 
solistas Algimantas Barniškis 
palinksmino našl iukus lietu
viška daina. Taip visi l inksmai 
skirstėsi namo, ir va ldyba 
visiems linkėjo l inksmų sveikų 
atostogų. 

Rožė Didžgalv is 

Po prof. A. Štromo paskaitos Balzeko muziejuje. Iš kairės: A. Štromas, 
Štromienė, S. Balzekas, dr. P Kisielius. 

Kovoti pačiam su savimi yra 
sunkiausias karas; nugalėti 
pačiam save yra gražiausia 
pergalė. 

Fr. Logau 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd„ Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
— Te l . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 

Šeštad 9 v.r. iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Stveet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 


