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Svetimą kariuomenę 
siūlo traktuoti kaip 

tautinę mažumą 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, birželio 19 d. (Elta) — 
Lietuvoje įvykusį referendumą 
dėl buvusios sovietų kariuo
menės išvedimo 1992 m. ir ža
los Lietuvai atlyginimo aukšti 
Rusijos pareigūnai vertina nei
giamai. Rusijos Federacijos 
Aukščiausiosios Tarybos gyny
bos ir saugumo komisijos pir
mininkas S. Stepašin piliečių 
valios pareiškimo — balsavimo — 
nelaiko „civilizuotu būdu", o 
reikalavimą, kad svetima ka
riuomenė apleistų suverenią 
Lietuvos valstybę, vadina 
žmogaus teisių deklaracijos 
pažeidimu tų kariškių atžvilgiu. 
Rusijos delegacijos vadovas de
ryboms su Lietuva V. Isakov 
mano, kad referendumas apsun
kins derybas, o jose kariuome
nės išvedimo, neva, „karinių 
klausimų", nereikėtų atskirai 
svarstyti. Pozityvu šiame atsi
liepime tai, kad Rusija pradeda 
svarstyti, ar tik ji viena privalo 
atlyginti Lietuvai padarytą ža
lą, ir kokia turėtų būti ši 
kompensacija. Dėl S. Stepašino 
minties, kad ligi šiol Lietuvoje 
neteisėtai esančią Rusijos 
kariuomenę reikėtų traktuoti 
kaip tautinę mažumą ir žmo
gaus teisių deklaracijos sub
jektą, reikėtų laikyti negir
dėta tarptautinės teisės nau
jove. 

V. Landsbergis vyks į 
Šveicariją 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis dalyvaus 
tarptautinėje konferencijoje 
„Naujoji Europos architektūra", 
kuri vyks Šveicarijoje birželio 
18-21 d. 

Lietuvos Respublikos delega
cijos vadovas V. Landsbergis 
susitiks su Šveicarijos ekono
mikos ministru, pasaulio banko 
Rytų Europos skyriaus vadovu. 
Šeštadienį V. Landsbergis, Esti
jos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Arnold Ruutel ir 
Latvijos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Anatolijs Gorbunovs dalyvaus 
specialiame posėdyje, skir
tame Baltijos valstybių ekono
mikai. 

Į Šveicariją Vytautas Lands
bergis išvyko birželio 19 d. po 
pietų. 

Konferencija pilietinės 
gynybos k laus imais 

Birželio 18 d. Vilniuje pradėjo 
savo darbą tarptautinė konfe
rencija pilietinės gynybos klau
simais. Ją surengė Krašto ap
saugos ministerija kartu su A. 
Einstein institutu (JAV). Kon
ferencijoje dalyvauja parlamen
tarai, mokslininkai, gynybos 
sistemų specialistai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, JAV, Didžio
sios Britanijos, Švedijos, Austra
lijos. 

Konferencijoje bus svarstomi 
pilietinės gynybos planavimo ir 
organizavimo reikalai, apta
riami įvairūs jos modeliai. 

Lietuvos delegacija Vakarų 
Europos ministrų seminare 

Į Boną dalyvauti birželio 19 d. 
prasidėjusiame Vakarų Euro -
pos Sąjungos šalių ministrų se
minare išvyko Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 

Krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius, AT deputatas 
Vladimiras Jarmolenka bei Už
sienio reikalų ministro pata
rėjas Egidijus Vareikis. Vokieti
joje prie delegacijom prisijungs 
ambasadoriai Vaidotas Anta
naitis ir Adolfas Venskus. 

Trumpos žinios 
Vilniaus ir aplinkinių rajonų 

žmonėms kiekvieną antradienį 
ir penktadienį dviejų valandų 
laidas pradėjo transliuoti 38-tas 
kanalas. Tai jauniausioji res
publikos televizija, įsikūrusi 
Vilniuje, Spaudos rūmų 17-ta-
me aukšte. 18 vai. skaitomos 
lietuviškos žinios, po valandos 
jos kartojamos rusų kalba, o 
apie 20 vai. — lenkiškai. Progra
moje — meninės publicistinės 
laidos, filmai vaikams. 

Kol kas Rytų Lietuvos televi
zijos programos matomos 80 km 
atstumu nuo Vilniaus. Ateityje 
planuojama matomumo ribas 
praplėsti iki Sniečkaus. 

Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumo posėdyje nepaprastojo 
ir įgaliotojo ambasadoriaus ran
gas suteiktas Dainiui Jukne
vičiui. Jis paskirtas nepapras
tuoju ir įgaliotuoju ambasado
riumi Lenkijos Respublikai. 

Didžiosios Britanijos ne
paprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Michael Peart su 
žmona Helen birželio 18 d., 
Lietuvos Menininkų rūmuose 
surengė priėmimą karalienės 
Elzbietos II gimtadienio proga. 

Priėmime dalyvavo Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, deputa
tai, vyriausybės nariai, Lietuvo
je akredituoti diplomatai, kiti 
svečiai. 

Lietuvos taut inis olimpinis 
komi te tas patvirtino Lietuvos 
delegacijos sudėtį vasaros olim
piadoje. 

Delegacijoje — aštuonių spor
to šakų atstovai, iš viso 26 spor
tininkai bei devyni lydintys as
menys. Jei pateks į finalą — 
krepšinio rinktinė — 12 žaidėjų, 
6 lydintys asmenys. Vardinė 
dalyvių paraiška bus patvir
t inta liepos pradžioje. Tad iš 
viso, pasinaudojant vienokiu ar 
kitokiu statusu, žaidynes ap
lankys apie 60 žmonių. (O.K.) 

Jelcino kalba 
sužavėjo J A V 

Kongreso narius 

Trečiadieni, JAV-ėms pasirašant su Rusija visą eilę prekybos sutarčių, jų tarpe ir Rusijai duodančią 
palankios valstybės statusą — MFN, pasirašymo stebėtojų būryje matyti 'iš k.) JAV prezidentienė 
Barbara Bush, prez. Jelcino žmona Naina, viceprezidentas Dan Quayle, jo žmona Marilyn, 
Valstybės sekretorius James Baker ir jo žmona Susan. 

JAV pakeitė politiką 
dėl Rusijos 

ekonominių reformų 
VVashington, DC, birželio 18 

d. — Prez. G. Bush vyriausybė, 
keisdama savo politiką nuo tos, 
kurios laikėsi prieš metus, 
dabar jau spaudžia Tarptautinį 
Piniginį Fondą nebereikalauti 
sunkių ekonominių reformų 
prieš teikiant pašalpą Rusijai, 
pasitenkinti bendro pobūdžio 
įsipareigojimais vykdyti ekono
minę reformą. 

JAV vyriausybės atstovai da
bar jau baiminasi, kad TPF 
uždelsimas pasirašyti sutartį su 
Rusija ir dėl to neteikiama 
finansinė pagalba gali destabi
lizuoti B. Jelcino valdžią kaip 
tik tuo metu kai Vakarų kraš
tams taip rūpi padėti jam kon
soliduoti valdžią. 

Tai yra labai priešinga pozi
cija pernai liepos mėnesį turė-
tajai, kai Europos vadai spaudė 
prez. Bush teikti stambią ekono
minę pagalbą M. Gorbačiovui. 
JAV pradėjo keisti savo politiką 
su Rusija, kai, žlugus Sovietų 
Sąjungai, Boris Jelcinas tapo 

Rusijos prezidentu ir pradėjo 
spausti greitą ekonominę refor
mą Rusijoje. Pereitą žiemą 
Washingtonas ėmėsi iniciatyvos 
skatinti pramoninius kraštus 
bendrom jėgom sudėti 24 bili
jonų dolerių pagalbą Rusijai. 
Dabar Washingtonas dar suin
tensyvino savo paramą. 

Kai kurie JAV pareigūnai 
mano, kad TPF reikalavimai, 
kad Rusija sumažintų savo 
biudžeto deficitą iki nulio ir 
visiškai nustotų varžyti ar sub
sidijuoti alyvos kainą, yra 
neįmanomi įvykdyti. Ir dabar 
JAV jau spaudžia TPF šių rei
kalavimų atsisakyti. 

Pernai JAV ir septynios di
džiosios pramoninės valstybės, 
vadinamosios G-7 pakvietė TPF 
koordinuoti jų pašalpą Rusijai, 
nes TPF jau turi patirties spau
džiant besivystančius kraštus 
daryti reformas, kad gautų pas
kolas. Bet dabar jau ir JAV ir 
G-7 bijo, kad šie reikalavimai 
pasirodys Rusijai neįvykdomi. 

Manoma, kad 
Čekoslovakijos skilimas 

neišvengiamas 

22 valstybės 
nesiskaito su 

žmogaus teisėmis 
J u n g t i n ė s Tautos . — Čia, 

New Yorke, buvo paskelbta, jog 
22 kraštai, paskutiniais metais 
yra kritikuojami už žmonių 
teisių pažeidimus. Daugiausia 
tų pažeidimų vykdo „trečiojo pa
saulio" neturtingieji kraštai. 
Pirmą kartą buvo pranešta, kad 
Portugalijos buvusioje kolonijoje 
Timore, prijungtoje prie Indone
zijos, žiauriai tos teisės pažei
džiamos. Kinija neįsileidžia ste
bėtojų, bet yra žinoma, kad ten 
nesiskaitoma su kinų žmonių 
teisėmis. Speciali Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių komisija 
ir toliau tęs šios srities žinių 
rinkimą ir stebėjimą Irake, 
Irane. Afganistane, EI Salvado
re, Gvatemaloje, Sri Lankoje, 

Praha, birželio 17 d. — Čekos-
lovakų ir slovakų vadai paga
liau sutiko suformuoti trumpa
laikę vyriausybę, kuri užtik
rintų tvarką krašte, iki bus 
išspręstas tolimesnis federalinės 
Čekoslovakijos respublikos liki
mas. 

Finansų ministras Vaclav 
Klaus, didžiausios Čekoslova
kijos respublikoje tautinės de
mokratų partijos vadas, ir 
slovakų nacionalistų vadas 
Vladimir Meciar pareiškė, kad 
jie susitarę dėl trumpalaikių 
siekių: sudaryti vyriausybę, bet 
Čekoslovakijos ateitis vis tiek 
esanti neaiški. Tuo tarpu dar 
nėra nuspręsta, kokia bus tos 
vyriausybės forma. V. Klaus 
pasisako už respublikos minist
ro pirmininko postą, kai tuo tar
pu V. Meciar teigia, kad naujo
ji vyriausybė turėtų veikti kaip 

Albanijoje, Rumunijoje, Libane 
ir Izraelio užimtose srityse, nors 
žydai sako, kad tokių atvejų ten 
nesą. Taip pat bus stebimos 
Burmos, Kubos, Haiti, Sudano ir 
pačioje Indonezijoje vyriausybių 
nesiskaitymai su žmonėmis. 

federalinis vienetas, bet dau
giausia galios turi būti suteikta 
atskiroms respublikoms, kurios 
būtų pripažįstamos nepriklau
somomis tarptautinėje plotmėje. 

Partijos vadovybė tvirtina, 
kad toks Čekoslovakijos skili
mas yra neišvengiamas, nes po 
šį mėnesį įvykusių rinkimų, res
publikos vyriausybė yra mažai 
veiksminga ir populiariai vadi
nama „likvidacijos komitetu". 

Vaclav Klaus ir Vladimir Me
ciar numato vėl netrukus posė
džiauti ir toliau svarstyti 
Čekoslovakijos ateities planus. 

Pabaltiečių išeiviai 
kurstė laisvės 

sąjūdžius 
Maskva, birželio 10 d. - Ru

sijos vyriausybės laikraštyje 
Rossiiskie vesti birželio 5 
numery buvo atspausdintas 
slaptas Sov. Sąjungos KP Cent
rinio komiteto dokumentas, ku
riame Vakaruose veikiantys pa 
baltiečių aktyvistai buvo kal
tinami dėl Pabaltijo kraštų iš
laisvinimo sąjūdžių kurstymu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— New Uelhi Indijoje mili
jonai darbininkų streikavo, pro
testuodami valdžios paskelbtas 
laisvosios rinkos reformas, ku
rios unijų vadų nuomone pri
vers daugelį neproduktyvių val
džios įstaigų tarnautojų atleis
ti iš darbo. 

— Afganistane atrodo suiro 
sutartis dėl taikaus perėjimo į 
demokratinį valdymą kai laiki
nasis prezidentas pagrasino 
neperleisiąs valdžios. Daugelis 
afganų bijo, kad laikinojo pre
zidento ėjimai nesugriautų ko
alicijos, kuri valdo kraštą nuo 
komunistinės valdžios sužlugi-
mo balandžio mėnesį. 

— Somalijoje dėl sausros 
kasdien miršta 5,000 vaikų, jau
nesnių, kaip 5 metų. ir milijonai 
suaugusių yra mirties pavojuje. 
Padėtis yra blogesnė, negu buvo 
1984-86 sausros ir bado metu, 
kai mirė milijonas žmonių. Pa
galbos siuntimą apsunkina ir 
tarpgentinis karas dėl kurio ne
įleidžiamos maisto siuntos iš už
sienio. 

— JAV Kongreso žinioje 
esanti General Accounting 
įstaiga, patikrinusi 1990 m. gy
ventojų surašymo duomenis, ap
skaičiuoja, kad surašinėjimo 
metu praleista apie 5 mil. 
žmonių, ypač mažumų grupių 
gyventojų, o iš viso duomenyse 
yra per 14 mil. netikslumų. 
1990 m. nepriskaičiuoti gyven
tojai sudaro 1.8%, kai tuo tarpu 
1980 m. skaičiavimuose būta tik 
1.2% praleidimų. Daugiausia 
klaidų įvyksta dėl didelio gy
ventojų judėjimo ir ekonominio 
nepastovumo. Siūloma visą su
rašinėjimo sistemą keisti iki 
ateinančio karto (2000 metais), 
kad ji būtų tikslesnė, atitinkan
ti laiko reikalavimams. 

— Jugoslavijos sportinin
kams buvo uždrausta dalyvauti 
tarptautinėse bėgikų lenkty
nėse, ruošiantis Olimpinėms 
žaidynėms Barcelonoje, lai
kantis Jungtinių Tautų sank
cijų prieš Jugoslaviją. 

Tame dokumente, datuotame 
1989.1.14. išvardintųjų išeivijos 
pabaltiečių tarpe yra ir Ameri
kos Balso radijo Lietuviškos tar
nybos direktorius Romas Saka-
dolskis. kartu su Radio Free 
Europe estiškos tai nybos vedėju 
Toomas Ilves ir latviu žurnalis
tu Juns Kazas. Jie apkaltinti 
vykimu į Pabaltijo kraštus, 
susitikimu su politiniais ir 
kultūriniais veikėjais ir pasi
rodymais medijoje. 

VVashington, DC, birželio 17 
d. — Savo kalboje prieš jungtinę 
JAV Kongreso sesiją Rusijos 
prez. Boris Jelcinas nugalėjo 
vieną didžiausių kliūčių, dėl 
kurių kongresas būtų nepatvir
tinęs pagalbos Rusijai, rašė NY 
Times korespondentas Clifford 
Kraus. Anot jo, savo kalboje, ku
rioje jis buvo pakartotinai per
trauktas ovacijomis. Kongreso 
nariams net sukilus ant kojų, 
B. Jelcinas įtikino net ir di
džiausius skeptikus Kongrese, 
kad jis esąs tikrai pasiryžęs su
ieškoti likusius po Vietnamo 
karo Rusijoje-Sibire įkalintus 
JAV kareivius. 

Bet JAV Kongreso nariai per
spėjo, kad lėšų Rusijai įstatymo 
priėmimas priklausys nuo to, ar 
Jelcino viešnagė Amerikoje 
įtikins balsuotojus, kad verta 
duoti Rusijai 24 bilijonus dole
rių šiuo metu, kai daugelis ame
rikiečių yra bedarbiai, ar pesi
mistiškai nusiteikę dėl savo 
ekonominės ateities. 

Senatoriai ir kongresmanai 
pareiškė savo nuostabą ir pasi
tenkinimą Jelcino emociniu ko
munizmo pasmerkimu, jo noru 
sumažinti Rusijos branduolinių 
ginklų arsenalą ir jo pakvietimu 
Amerikos pareigūnų peržiūrėti 
KGB ir sovietinės Komunistų 
partijos archyvus, ieškant duo
menų apie pražuvusius JAV ka
reivius po Vietnamo karo. „Nė 
vienas mūsų nesitikėjo savo gy
venime pamatyti tokį dalyką", 
pareiškė kongresmanas Newt 
Gingrich, respublikonų vadas 
Atstovų rūmuose. „Grynai jaus
miniu pagrindu, kaip galima to
kį žmogų apleisti?", jis klausė. 

Sen. Patrick Leahy iš Ver-

Caspar V.einberger 
traukiamas į teisiną 

VVashington, DC, birželio 16 
d. — Caspar Weinberger, buvęs 
JAV Gynybos sekretorius ir 
JAV karinių pajėgų ugdytojas 
1980 dešimtmetyje, šiandien 
buvo patrauktas į teismą už 
penkis nusikaltimus ryšium su 
Iran-contra afera. Tarp kitko 
apkaltinamas melavimu Kong
resui ir bylos tyrinėjimo truk
dymu. 

Spaudos konferencijoje, su
rengtoje jį ginančio advokato 
kabinete, C. Weinberger pareiš
kė, kad jis nekaltas ir tvirtino, 
kad jis niekuomet žinodamas 
neklaidino Kongreso tuo klausi 
mu. „Nuosprendis mane pa
traukti į teismą yra groteskiš
kas iškraipymas prokuroro ga
lios ir moralinis bei teisinis 
papiktinimas". 

monto, demokratas narys Lėšų 
skirstymo komiteto, skeptiškai 
žiūrėjęs į vyriausybės pasiū
lymus šelpti Rusiją, apie Jelcino 
kalbą taip pasisakė: „Tai buvo 
taip istorinis pokario įvykis, 
kaip Berlyno sienos nugriovi
mas. J i (ši kalba) jam laimės 
balsų". 

Šalpa Rusi ja i b u v o įstrigusi 

Kai Jelcinas atėjo į JAV Kon
gresą, jo prašomosios 24 bil. dol. 
pagalbos įs tatymo projektas 
buvo įstrigęs Kongrese jau 
beveik metus, įvairiems Kong
reso nar iams negalint sutarti 
dėl įvairių tos pašalpos sąlygų. 
Daugumas liberalų buvo pasi
ruošę prašomą 24 bil. dol. pa
šalpą atidėti, kol prez. Bush 
sutiks daugiau pinigų paskirti 
JAV bedarbių šalpai ir ekono
minei pagalbai JAV miestams. 
Konservatoriai buvo pasiryžę 
blokuoti Rusijos šalpos projek
tą, kol rusai duos pilną atas
kaitą apie JAV kareivius belais
vėje Sovietų Sąjungoje, kurių 
kai kurie, anot Jelcino, dar gali 
būti gyvi. 

Pagal dabar Kongrese svars
tomus įstatymus, vyriausybei 
būtų leista skirti 610 mil. dol. 
dvylikai buvusių sovietinių 
respublikų, neskaitant Pabal
tijo respublikų, 1992 ir 1993 
metais. Vyriausybei taip pat 
būtų leidžiama padidinti JAV 
įnašą į Tarptautinį Piniginį 
fondą 12 bilijonų dolerių, kurie 
būtų naudojami finansuoti 
ilgalaikius projektus buvusios 
Sov. Sąjungos respublikose. 

Į t i k ino abi puses 

Bet šis įstatymas laukia abie
jų JAV Kongreso rūmų balsavi
mų, o 103 demokratai Kongreso 
nar ia i y r a pasirašę laišką, 
kuriame jie pasižada balsuoti už 
įstatymą, jei respublikonai pa
žadės savo balsus įvairioms 
JAV vidaus socialinėms progra
moms. Demokratai pareiškė 
maną, kad Jelcino kalba įti
kinusi daugelį liberalų Rusijai 
pašalpos programą remti. 

Bet labiausiai Jelcinas įtikino 
respublikonus konservatorius, 
rašo C. Krauss, kurie buvo pa
grasinę visai sustabdyti pašal
pos projektą, kai B. Jelcinas 
pirmadienį paskelbė, kad kai 
kurie JAV kariai Vietnamo 
karo metu paimti belaisvėm 
buvo nugabenti į Rusiją ir dar 
gali būti gyvi. Tačiau dabar jau 
vienas to respublikonų pareiš
kė, jog jis patenkintas Jelcino 
ryžtu padėti tuos karius surasti. 

— Estija pasirašė prekybos ir 
turizmo sutartį su Vietnamu 
birželio 16 d. 

KALENDORIUS 

Birželio 20 d.: Silverijus, Flo-
rentina. Genulis, Aiva. 

Birželio 21 d.: Kristaus Kūno 
ir Kraujo šventė. Tėvo diena. 
Aloyzas, Apolinaras, Demetrija, 
Galminas, Vasarė. 

Birželio 22 d.: Paulinas, Jo
nas Fisher, Tomas More, Sudar
gas, Kaributas, Laima. 

Birželio 23 d.: Zenonas, Van
da, Arvydas, Vaida. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:28. 
Temperatūra dieną 67 F (18 

O, debesuota, lietinga; naktį 
vėsu, 46 F (5 C). Sekmadienis 
saulėtas, vėsus, dieną 67 F (18 
C), naktį 54 F (14 C). 
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KANKINIŲ KNYGA 
A. ŠAKĖNAS 

(Pabaiga) 
Muš inska i t ė Danutė, d. 

Povilo, g. 1917 m. vasario 8 d. 
Padyvičio k., Laukuvos vis., 
Tauragės aps., vienuolė 
kazimierietė , gimnazijos 
mokytoja. Gimnaziją baigė Tau
ragėje. Veikė ateitininkuose. 
Septyniolikmetė abiturientė 
1934 įstojo į vienuolyną 
Pažaislyje. Tapusi vienuole var
du Sofija, išbuvo Dievo, tautos 
ir žmonių tarnyboje iki mirties. 
VDU Kaune studijavo lietuvių 
kalbą, literatūrą ir pedagogiką. 
Mokytojavo Viekšnių, Kupiškio 
gimnazijose ir kitur. Komunistų 
iš mokytojos darbo pašalinta. 
Matydama nepaprastą reli
ginės, patriotinės literatūros 
trūkumą, naudodama ištraukas 
iš uždraustųjų lietuvių ir kita
taučių beletristų bei poetų 
kūrybos, ėmė sudarinėti reli
ginių, patriotinių, humanistinių 
minčių rinkinėlius. Taip atsi
rado jos sudaryti „Benamiai". 
„Krikščionybė ir gyvenimo me
nas", „Kryžiaus keliai nūdienos 
tematika", „Apie meilę, dainą 
ir sielą" ir kiti. Tuos rinkinius 
ji slapta platino jaunimo ir kitų 
žmonių tarpe. Sovietų saugumo 
1960 liepos 12 d. Pagryžuvyje 
suimta. Kalinta Vilniaus kalė
jime, 1960 spalio mėn. nuteista 
ketveriems metams. Kalinta 
Nevelske, Taišeto rajone, Irkut
sko srityje. 1961 balandžio mėn. 
perkelta į Mordoviją, Javos 
apyl., Potmos lagerį. 1964 liep. 
22 d. grįžo į okupuotą Lietuvą. 
Mirė 1988 spalio 1 d. Kaune. 
Palaidota Petrašiūnų kapinėse. 
Savo paskutinėje kalboje 
Vilniaus aukščiausiame teisme 
1960 spalio 12 d. be kitų dalykų 
ji pasakė: „Tikinčio žmogaus 
sąmonėje kažkaip jungiasi pra
eitis, dabartis ir ateitis, vedanti 
iki amžinybės, todėl ir čia, 
kalbėdama apie tautos ašaras ir 
kraują, kuriuos sugėrė gimtoji 
žemė, aš vaizduotėje mačiau ne 
tik tarybinio laikotarpio tautos 
ašaras ir kraują. Aš mačiau ir 
Žalgirio kautynių kruvinąjį 
lauką; aš girdėjau Juozapatos 
klaikų klyksmą, išvydus kartu
vėse savąjį Petriuką, aš 
klūpėjau su Rožele prie 
maskolių nušauto jaunojo knyg
nešio Rūstekos lavono, aš 
mačiau ir savo senelį, gran
dinėmis prirakintą prie žvyro 
karučių tiesiant geležinkelį 
kažin kur Sibiro toliuose, vien 
dėl to, kad jis davė ir duoną ko-
vojantiems prieš rusiškąjį 
imperializmą. Aš girdėjau 
klaikų klyksmą ir Rainių 
miškelio kankinių ir su
šaudytųjų Paneriuos ar for
tuose. Jų visų kraują, ašaras ir 
darbą pašventinti Kryžių 
Lietuvą prašiau". — „Negeras 
dalykas buvo neapykanta ki
toms tautoms, o dabar tiesiog 
šleikštus tas amžinas lanks
tymasis prieš didžiąją broliškąją 
tautą. Dėl to mus ir užsienis 
vadina bendru vardu — rusai. O 
aš sutikčiau verčiau mirti, negu 
pasakyti, jog aš rusė". 

Knygos sudarytojai atliko 
didelį darbą, nes sukaupta labai 
daug Lietuvos ir ateitininkų is
torijai svarbios medžiagos. Kaip 
redaktoriai Leonardas Kerulis, 
Pilypas Narutis ir Juozas 
Prunskis įvade pastebi, 
daugeliu atvejų medžiagą apie 
ateitininkus kankinius galima 

gauti tik iš jų draugų, kurie dar 
yra likę gyvi, o jų gretos retėja. 
Stebuklų metais atgimusioje 
Lietuvoje turėtų atsirasti dar 
daugiau dokumentinės medžia
gos apie bolševikų ir nacių 
kankinius. Tačiau bus lengviau 
tęsti gerai pradėtąjį darbą, negu 
jį iš naujo kurti. 

Ar gera mintis leisti knygas 
apie atskirų organizacijų ar 
sąjūdžių kankinius? Prelato 
Juozo Prunskio mintis yra, kad 
tokiu būdu yra greičiau ir 
išsamiau sutelkiama atsi
minimų medžiaga, nes tada 
medžiagą renkame apie savo 
šeimos narius. Šią knygutę 
skaitydami, prisimename ne tik 
baisias mums mielų žmonių 
kančias, bet taip pat ir jų iš
tikimybę tikėjimui ir gyvenimo 
siekiams, kuriais ir mes su jais 
dalinamės. 

Knygą išleido „Krikščionis 
gyvenime" leidykla. Rinko, 
laužė ir knygą apipavidalino 
Teresė Bogutienė, KOVAS 
Desktop Publishing, Cicero, IL. 
Į akį krinta labai prie teksto 
derintos iliustracijos. Lietuviš
kas raidynas JOTO Bogutos. 
Knygą spausdino Heffernan 
Inc., Worcester, Massachusetts. 
Kalbą peržiūrėjo Česlovas Grin-
cevičius. Korektūra taip pat 
skaityta labai atidžiai. Akin tik 
krito kelis kartus minimas 
„Kerstono komitetas" (turėtų 
būti: „Kersteno komitetas"). 
Pačiame paskutiniame puslapy
je „Kommunistų" turi būti „Ko
munistų". Taip pat tekste prie 
prelato Jono Avižos nuotraukos 
(p. 216) yra minima, kad jis 
gavęs kalinio numerį 3734, o 
tuo tarpu nuotraukoje matome 
numerį 3739. Gretimam pus
lapyje yra klieriko nuotrauka su 
parašu Kun. Kazys Baubą. Iš 
teksto sužinome, kad Kazys 
Baubą buvo žurnalistas, bet tris 
metus mokėsi Vilkaviškio 
kunigų seminarijoje. Parašą po 
nuotrauka kitoje laidoje vertėtų 
ištaisyti. 

Knygos redaktoriai, aišku 
turėjo ilgas diskusijas apie kny
gos sutvarkymą. Jie pasirinko 
knygą suorganizuoti turėdami 
atskirą skyrių komunistų 
kankiniams ir kitą — nacių. 
Bent šio skaitytojo nuomone, 
šis atskyrimas nėra labai 
naudingas, nes labai daug tų, 
kurie kentėjo nuo vienų, kentėjo 
ir nuo antrų. Pasipriešinimas ir 
rusams, ir vokiečiams, ir 
bolševikams, ir naciams gal 
geriausiai sjungiamas šioje ky-
gos ištraukoje: 

Vaitekūnas Ignas, g. 1896 
kovo 12 d. Baukų k., Šeduvos 
vi., Panevėžio aps., visuomenės 
ir ateitininkų veikėjas. Pane
vėžio gimnazijoje 1913 baigė 4 
klases. Dalyvavo Blaivybės 
draugijoje, Šeduvos pava
sarininkų veikloje, jų sieni
niame laikraštėlyje spausdino 
prozos dalykėlių ir eilėraščių. 
1918 organizavo Krikščionių 
darbininkų profesinę sąjungą. 
1919 bolševikų areštuotas ir 
tais pačiais metais gegužės mėn. 
Daugpilyje sušaudytas. Buvo 
areštuotas už tai, kad jo bute 
darant kratą buvo rastas 
Lietuvos Tarybos atsišaukimas, 
kuriame buvo įrašyti ir tokie žo
džiai: „Kas mums geriau: vokie 
tU ar rusas bolševikas? Tas pats 

L. Šakėnas 

įžodis ateitininku šeimos šventėje v'levelande, š.m. gegužės 2 d. 
Nuotr. D. S t a n i s k i o 

PETYS Į PETĮ... 
Juozas Girnius savo knygoje 

„Idealas ir laikas" rašo, kad 
giliausia prasme ateitininkų or
ganizacijoje sudarome idėjinę 
šeimą... Mūsų organizacija — tai 
idėjiniai mūsų namai ir mes vi
si vienos šeimos vaikai. Šių 
metų veiklos pradžioje mūsų 
jaunimas pasirinko šūkį: „Petys 
I petį, sustoję į darbą..." Šios 
minties vedami dirbom, veikėm, 
mokėmės, padėjom laisvėn išė
jusiai Tėvynei bei stiprinom vie
nas kitą, dalindamiesi links
mais ir liūdnais gyvenimo mo
mentais. 

Po ilgos žiemos, po skausmo ir 
liūdesio valandėlių susirin
kome vėl visi drauge — nuo jau 
nučių iki sendraugių. Šiuose 
metuose Amžinybėn iškeliavu
sius: savo narį Algirdą Kasulai-
tį, narės Gražinos Kudukienės 
tragiškai žuvusį vyrą Raimun
dą bei visiems clevelandiečiams 
brangų „Tėvynės garsų" radijo 
vedėją Juozą Stempužį prisimi
nėm „Amžiną atilsį" malda... 
Bet šį, žiedais pasipuošusį pava
sario vakarą, susirinkome ne 
liūdėti, o pabūti kartu, kaip 
viena šeima, pasidžiaugti, pasi
juokti, pabendrauti, pasivaišin
ti, padainuoti ir pajusti, kad 
esam vienas kitam brangūs ir 
reikalingi. Mintimis taip pat 
jungėmės su sesėmis ir broliais 
Lietuvoje, kurie siekia įgyven
dinti ateitininkišką idealą, su
jungdami rankas ir širdis ir su
giedodami „Lietuva brangi... 

Moksleivių globėjui Rimui Bi
liūnui perskaičius egzaminų ko
misijos protokolą, moksleiviams 
susirikiavus prie savo vėliavos, 
dvasios vadas kun. G. Kijauskas 
priėmė jų iškilmingą pasižadė
jimą sekti ateitininkų idealus. 
Kartodami Ateitininkų Credo 
žodžius: „Kaip upė teka mūsų 
džiaugsmas, — su visais karto
jant, — Visa, o visa atnaujinti 
tavyje!" — tikrai džiaugėmės 
gražiu ateitininkų prieaugliu ir 
iš širdies giedojome ateitininkų 
himną. Įžodį davusius sveikino 
kun. Kijauskas bei sen

draugių pirmininkas R. Bri-
džius. Pagrindinį šventės žodį 
tarė inž. Pranas Razgaitis, pa-
berdamas skatinančių minčių. 

Kun. G. Kijauskui sukalbėjus 
maldą, šventės vadovė D. Sta-
niškienė pakvietė visus prie 
skoningai paruoštų s ta lų , 
gausioms suneštinėms vaišėms, 
kurios dar daugiau mus sujungė 
į vieną gražią šeimą. Vaišino
mės, smagiai bendravome, dai
navome, klausėmės Rimo Biliū
no ir Eugenijaus Šilgalio akor
deonų garsų. Eilinis šeštadienio 
vakaras tapo t ikra dvasine 
švente. 

Pakilią nuotaiką tęsėme sek
madienio rytą, kai rinkomės 
eisenai su vėliavomis šv. Mi
šioms už gyvus ir mirusius atei
tininkus Dievo Motinos švento
vėje. Ir mūsų bendra malda bei 
giesmė, ir kųn. Kijausko pa
mokslo žodžiai, ir jaunučių, 
moksleivių, studentų ir send
raugių atneštos dovanos Aukoji
mo metu raus vienijo ir skatino 
tęsti darbą Dievu ir Tėvynės la-

KUN. A. LIPNIŪNO 
KUOPOS ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Chicagoje veikiančios Kun. 
Alf. Lipniūno moksleivių ateiti
ninkų kuopos šeimos šventė 
ruošiama penktadienį, birželio 
26 d., 7 vai. vak, Jaunimo cent-

Šventę pradėsime šv. Mišio-
mis Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų Jaunipio centre susi
rinkę pasivaišinsime sunešti
nėmis vaišėmis; pasidalinsime 
mintimis apie mūsų kuopos 
veiklą, kartu pasidžiaugsime su 
įžodį duosiančiais trimis kan
didatai-, padainuosime. Bus 
progos pamatyti „Pončkų" ba
liaus vaizdajuostę ir maloniai 
pabendrauti. Kviečiame daly
vauti tėvelius, šeimų narius, 
draugus ir kitų kuopų mokslei
vius ateitininkus. Iki pasima
tymo! 

Kuopos valdyba 

bui — petys į petį... 
Paliko šiltas tikrai šeimyniš

kos šventės prisiminimas, o 
ausyse ir širdyse tebeskamba 
kartoti Ateitininkų Credo žo
džiai: 
Ateitis turi būti visa su tavim, 
Nes be tavęs nėra ateities, 
Mūsų Kristau, mūsų Broli, 

mūsų Valdove! Amen. 
Dalia Staniškienė 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W . Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds, I I I . 
Tel . (708) 7 4 8 0 0 3 3 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. PulMfcl Rd., Chicago. IL 

Rez . (1-312) 778-7679 
Kab . (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Oriand Parfc, IL 

T«4. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ave., SU. B, tel. (708) 5124)084 
VVestmont. IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslnlnkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert, LaGranga, I L. 
Tai. (708) 352-4487 

DR. LINAS J. BARTUSKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Ch icago , IL 6 0 6 4 3 
T e l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straet, Chicago 
Tai. (1-312) 434-6849 (veikia 24 vai.) 

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

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

ligos ir chirurgi)a 
Hoty Cross, 2701 W 68 St.. Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S RkJgeland. Chicago FUOge. IL 

Tel. (708) 423-0313, 425-93S3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Ta i . 312-735-7709 

217 E 127st St 
Lemom. IL 60439 

Ta i . 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Ta i . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family M.dlcal Cllnlc 
217 E. 127 81 — Lsmoot. IL 60439 
P-iKiauso Palos Communtty Hospitai « 

Siiver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tsl. (708) 2572285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T a i . (1-312)767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
AnaatetHoa Ir akauamo 

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

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Sherman ligonine, Elgm. IL 
Tai . 708-888-8976 

Dainavoje vykstančiose ateitininku stovyklose visuomet gausu maisto dvasiai 
ir kūnui. 

Nuotr G. K r i a u č i ū n i e n ė s 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

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

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
OpnthalmotogasMkių Chirurgas 

2636 W 71et St. 
312-438-6666 

4146 W . 83rd St. 
312-738-7709 

CWCS>Q©. ML 

Kab. (1-312) 7 3 8 4 4 7 7 ; 
(708)2464067; arba (708)2464581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Puleakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3M0 W. 95 St. T * . (708) 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 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. te l . (1-312) 5884348; 
Ras. (1-312) 779-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-8; antr. 12-6, penkt 10-12; 1-6. 

K a b . t o l . (1-312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. Kadzla Ava . , 
Ch icago. III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Dundae Ava., Elgin, III. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 596-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllle, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 7 i t t St. 

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

Paloa Vieton Center, 7152 W. I27th St 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v.v 

Tel . (708) 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N . MtcMaan Ava., Sutte 324 Ir 
S836 S. Puleakl Rd., Chicago. I L 
81 St. Ir Kean Ava., Justlce. IL 

Tel. (1-312) 568-2980 (veikia 24 vai) 
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Lietuviškos parapijos — 

TAUTINIAI ŽIDINIAI 
Reikia prisiminti, kad dabar

tinių lietuvių senoliai ir prose
neliai, atvykę į šį kraštą, mė
gino organizuotis ir vėliau sukū
rė organizacijas. Bet to nepa
kako — jie norėjo susirinkti ir 
sava kalba garbinti Dievą ir 
prie savęs arčiau jungti savo 
vaikus, kurdami mokyklas su 
dėstoma lietuvių kalba. Tai 
nevyko labai greitai, be didelių 
vargų ir aukų. Daugelio pasi
aukojimu ir tautiniu kietumu 
susikūrė organizacijos, savi
šalpos draugijos, parapijos, mo
kyklos, klubai, salės. Jie galėjo 
susirinkti net dideliems įvy
kiams paminėti arba besilaisvi-
nančiai tėvynei pagelbėti 
žodžiu, darbu ir aukomis. 

Labai maža dalis buvusių 
ateivių grįžo į laisvą Lietuvą, 
nes daugeliui ten kūrimasis ne
buvo lengvas. Ne vienas mėgino 
praturtinti savo gimtąjį kraštą 
pramone ar prekyba, bet dalis 
kūrėsi naujuose ūkiuose. Lietu
viai buvo iš ūkių kilę ir norėjo 
į ūkius grįžti. 

Užėjus įvairioms okupacijoms, 
— bolševikinei ir nacinei, — 
daugelis skaudžiai nukentėjo, 
bet jau daugelis tų tėvynėn 
grįžusių buvo laiku pasitraukę 
ir pasirinkę laisvus kraštus — 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
Kanadą, net Pietų Ameriką. 
Vėl jiems buvo naudingos savos 
organizacijos, parapijos ir 
mokyklos. Jie atvyko jau ne į 
svetimą kraštą, bet į savo įpras
tus darbus ir pas savo bent dalį 
artimųjų. 

Lietuviškos parapijos, susivie
nijimai, organizacijos veikė iki 
naujos emigracijos po antrojo 
karo, kai pabėgėlių dalis iš 
Vokietijos, Austrijos ir Italijos 
vyko į šias žemes. Daugiausia jų 
atvyko į JAV-bes. Čia buvo 
palankiausia dirva kurtis, rasti 
savus žmones, savas organiza
cijas ir parapijas. Nors daugelį 
organizacijų, kaip senoviškų, 
naujieji ateiviai paliko šone ir 
kūrė savas, bet prie parapijų 
glaudėsi ir norėjo Dievą sava 
kalba garbinti ir lietuviškomis 
tautinėmis mokyklomis naudo
tis. 

* * * 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime jau galima suskai
čiuoti suvažiavusius, kurie dar 
prisimena savo kraštus ar savo 
tėvynės laisvę. Jaunieji gyvena 
amerikietiškų gyvenimu ir la
biau mini liepos ketvirtąją, nors 
ne taip pat kaip lietuviai ar ki
tos tautybės, nes ši nepriklau
somybės diena skaičiuojama 
daugiau kaip pora šimtų metų 
skaičiumi. 

Gerai, kad jau kuriasi bent 
kai kur vadinamos misijos, 
nekalbant apie Lemontą, kur 
yra lyg parapija. Prisimenamos 
Lietuvos svarbiosis datos, 
kuriose minima ir Lietuvos is
torijos praeitis. Bent kartą ar 
porą kartų metuose susirenka 
ne tik vyresnieji, bet ir jaunie
ji. Jiems primenama jų tėvų, 
senolių ar prosenolių kūryba, 
gyvenimas, siekimai ir 
nelaimės. Vėl matome, kad prie 
parapijų kuriasi tam tikri tau
tiniai židiniai, nors ir ne tokie 
gražus ir šilti, kaip senovėje 
lietuviškos parapijos, apie ku
rias sukosi visas lietuvių gyve
nimas. 

Žinome dabar ir tuos skir
tumus, kuriuos rado naujieji 
ateiviai senuosiuose ar čia jau 
gimusiuose broliuose. Tik iš 
vargo dalis buvo broliai lietu
viai. Dalis buvo tikri globėjai, 
nors ir mokytesnių, bet dar ne
sugebančių prisitaikyti prie 
naujo gyvenimo ir naujų papro
čių. Daugelis senųjų prieš 
daugelį metų, daugelis naujųjų 
prieš kelias dešimtis metų manė 
atsinešę su savim kartu ir savo 
tautos papročius, savo įgudimus 
ar savo diplomus. Bet tuos 
diplomus galėjo rodyti tik savo 
žemėje ir tik saviesiems. 

Tas skirtumas ir iššaukė 
ilgametį pasipriešinimą vienų ir 
kitų, tartum būtų suėję ne iš 
skirtingų papročių kraštų, bet ir 
skirtingų tautų žmonės. Tik da
bar pradeda išsilyginti tie skir
tumai. Vienų ir kitų vyresnieji 
jau išėjo ten, iš kur niekada ne
grįžtama, o jaunieji nemato 
skirtingumų. 

Tačiau parapijos liko tautiniai 
židiniai ir tautinis susibūrimas. 
Tik čia visi kalbėjo viena kalba 
ir vienais jausmais. Gal tik 
reiktų apgailėti, kad jaunoji 
karta, tiek kilusi iš senųjų atei
vių, tiek iš naujųjų, nebrangina 
savų parapijų, savų organizacijų 
ar savų švenčių. 

NORIME, KAD 
MŪSŲ ŠALIS BŪTŲ GRAŽI 

V. Landsbergio kalba Rio de Janeire 

Rimties valandėlei 

AŠ GYVENIMO DUONA 

* * * 

Dabar gyvenimas ne tik 
šiame krašte, bet ir visame 
pasaulyje pasikeitęs. Ir pasikei
tė nepalankia prasme bet kurio 
krašto imigrantams, norintiems 
kurtis patiems ir sukurti naują 
gyvenimą savo vaikams. Pasi
keitė gyvenimas ir lietuviams, 
apsigyvenusiems JAV-bėse, 
Kanadoje, Pietų Amerikoje ar 
Australijoje. 

Tie kraštai žiūri tik savo 
gyvenimo, ne duonos ir darbo 
ieškotojų, kurie atvyko privers
ti gyvybei pavojingos valdžios, 
kaip iš Rytų Europos ar dalies 
Azijos. Pasikeitė ir žmonės 
atėjūnai visuose kraštuose. Jų 
vaikai jau pradėjo daugiausia 
susirasti kitos tautos vyrą ar 
žmoną, priprasti prie krašto pa
pročių, prisijungti prie vietos or
ganizacijų ar net parapijų. 

Kalbant apie lietuviškas 
parapijas, jau jų neliko nė 
dešimtos dalies. Jos buvo tau
tiniai židiniai, bet jos tokios da
bar liko tik mažumoj. Daugelis 
parapijų jau uždarytos, pavestos 
vietos gyventojams, kitoms tau
tybėms, kaip ispanams ar viet
namiečiams. Parapijas aptar
naują kunigai jau nėra lietuvių 
kilmės ir nemoka lietuviškai, 
net jie ir buvusių parapiečių te
turi kelis senesnės kartos 
žmones, dar užsilikusius savo 
amžiumi ir kalba, bet jau nekal
bančius tikra lietuvių kalba. 

Mes to galime gailėtis, bet tu
rime pripažinti, kad žmonės 
keičiasi ir kad jaunoji karta — 
trečios ar ketvirtos kartos ne
moka savo senolių kalbos ir jos 
nevartoja bažnyčiose. Pažiūrė
kime tik į moterystes šiame 
krašte, ypač Kanadoje, Pietų 
Amerikoje ar Australijoje — ten 
daugiausia kuriamos tik miš
rios šeimos. 

Nori ar nenori, parapija, orga
nizacijos platesnės apimties turi 
prisitaikyti. Kas nori išsaugoti 
tik mūrus ar pastatų grožį, 
sąmoningai griauna likusias 
parapijas, susivienijimus, drau
gijas. Tik susijungę į didesnį 
skaičių galim išlaikyti savas 
įstaigas, ne įstaigas ar vardus. 
Yra būtina remti tas parapijas, 
kuriose dar tebėra lietuviški ži
diniai ir tarnauja lietuviams ne 
mūrais, o savo dvasia ir kalba. 

Pr . Gr. 

Prieš ketverius metus, 1988 
m. birželį, Lietuvoje kilo pert
varka arba reformų Sąjūdis, 
kuris neprievartinės, negink
luotos, politinės kovos būdais 
nuostabia i greit a tkūrė 
pavergtos šalies nepriklausomy
bę. Tada 1988 m. Vilniuje buvo 
pagamintas dokumentinis 
filmas, kurį užsakė dar Maskvos 
TV, tačiau jo nerodė. Filmas 
vadinosi „Kieno y ra mūsų 
žemė?" Jo pabaigoje mes 
matėme seną ūkininką, kuris 
vėl atgavo savo žemę, prieš 40 
metų atimtą sovietų valdžios. 
Ūkininkas ėjo žeme ir arė, 
rankomis tvirtai laikydamas 
senovišką plūgą, kurį traukė ne 
a rk lys , bet. . . t r ak to r ius ! 
Paradoksas ir kartu racionalus 
sprendimas. Tačiau didžiausia 
dvasinė, net egzistencinės pras
mės realybė buvo to seno žmo
gaus susikaupęs la imingas 
veidas ir akys. Jis vėl eina savo 
žeme, jis vėl gyvena! 

Tokie žmonės visada kultiva
vo žemę, gerino ją ir gražino, bet 
nenaikino. 

Lietuvos žemę po antrojo 
pasaulinio karo naikino sovietų 
ideologijos ir kolonijinė politika, 
taip pat ekologinis aklumas ir 
prievartos instinktai. 

Prievarta prieš gamtą, prieš 
gyvybę, pr ieš gyvenimą, 
šiandienos prioritetas prieš 
rytdieną darė mano kartos 
žmonėms nesulaikomai slen
kančios globalinės katastrofos 
įspūdį. Ir iš to įspūdžio, iš to 
šaltinio, greta kitų, galų gale 
kilo mūsų pasipriešinimo, 
gelbėjimosi ir išsivadavimo 
judėjimas. Bet kildavo ir visai 
pašalinių minčių apie žūtbūtinę 

planetos kovą su viena jos 
gyventojų rūšimi — žmonėmis. 
Jeigu žmonėms, atrodė, skirta 
sunaudoti, suvalgyti savo 
planetą, kaip vabalai suvalgo 
medžio lapus, tai ir planeta 
turėjo gintis. Kuo — katas
trofomis, klimato kitimu, ozono 
skylėmis ir pačių žmonių bepro
tybe. Nejau žmogus tėra žemės 
planetos liga? — klausdavome 
vieni kitų. Nejau žemė pasveiks 
tik tada, kai nusikratys žmo
gaus? Ir tokios globalinio 
fatalizmo mintys keldavo norą 
priešintis dalykų eigai. 

Mes kovojome dėl nepriklau
somybės, suvokdami ją kaip 
atsakomybę už tą planetos ga
balėlį, kuriame gyvename. Da
bar mes matome, kad iškovotoji 
laisvų žmonių atsakomybė yra 
daug didesnė, negu realios 
galimybės greit pagydyti sužalo
tą gamtą. 

Kita vertus, dar ne visa 
Lietuva yra išlaisvinta, ir tai 
apriboja garantijas, kurias 
mūsų šalis gali duoti kartu su 
įsipareigojimais. 

Jūs turite žinot, kad buvusi 
SSRS kariuomenė, kuri dabar 
yra Rusijos kariuomenė, ligi šiol 
jėga užima, tai yra okupuoja be 
jokio teisinio pagrindo, be jokio 
susitarimo ar leidimo, daugiau 
negu 1% Lietuvos teritorijos. Ta 
kariuomenė, kuri įžengė į Lietu
vą pagal nusikalstamą Molo
tovo-Ribentropo slaptą susi
tarimą, ligi šiol yra pasiėmusi 
daugiau negu 73,600 ha mūsų 
žemės. Iš jų 56,300 ha yra 
miškai. Suverenios Lietuvos 
valstybės valdžiai, nors ji at
sakinga pasaulio bendrijai 
pagal branduolinio ginklo 

Lietuvos ambasadoriaus St. Lozoraičio priėmime Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje viešnios. Iš kairės: Marija Krauchunienė, Daniela Lozoraitienė ir 
Lietuvos gen. konsulo žmona Asta Kleizienė. 

Nuotr. I. T. 

neplatinimo sutartį (Nuclear 
Nonproliferation Treaty), nelei
džiama žinoti, ką tuose miškuo
se Rusijos kariuomenė laiko ir 
ką daro. Mes konstatuojame tik 
miškų kirtimą, pasmarkėjusį po 
to, kai su Rusijos prezidentu B. 
Jelcinu sausio 17 d. Maskvoje 
susitarėme, kad kariuomenės 
išvedimas turi prasidėti greitai. 

Išvedimas dar vis neprasidėjo, 
bet miškai kertami, bazėse 
deginami naftos produktai ir 
cheminės medžiagos — galbūt 
naikinamas cheminis ginklas. 
Lietuvos pareigūnams nelei
džiama to kontroliuoti. Tas pats 
liečia Rusijos karinius aero
dromus Lietuvoje, naudojamus 
naujoms nelegalioms invazi
joms. Tų aerodromų žemė daug 
kur yra užteršta nebepatai
somai. 

Aš galėčiau plačiau kalbėti šia 
tema, kuri yra mano pagrin
dinis rūpestis, bet pabrėšiu vien 
tai, kas čia, šitame susitikime, 
yra svarbiausia. Tai Lietuvos 
valstybinis, ekonominis ir 
ekologinis s ta tusas turbūt 
unikalus kaip ir mūsų likimas 
— kartu su kitom dviem Pabal
tijo valstybėm. 

Mes vėl esame neprikausoma 
šalis, kuri atgavo nepriklau
somybę po visų 1940 m. prasi
dėjusių okupacijų; po 10 metų 
užtrukusio antrojo pasaulinio 
karo. Lietuva yra laisva 
Jungtinių Tautų narė, bet dar 
ne visai išlaisvinta. Štai kas turi 
būti padaryta ir pabaigta 
pirmiausiai. 

Mes nesame besivytanti 
trečiojo pasaulio šalis, bet 
buvome paversti grobuoniškos, 
ekonomiškai nefunkcionalios įr 
antiekologinės imperijos kū
rimo kolonijos, todėl dabar 
esame pereinamosios eko
nomikos šalis, kuriai reikia tam 
tikros paramos. Mes norime 
vykdyti ir vykdysime tarptau
tinius ekologinius įsiparei
gojimus, bet ir čia mums reikės 
paramos. Vieni mes neužtikrin
sime nei branduolinės jėgainės 
saugumo, nei iškelsime bombas 
iš Baltijos jūros, kurias ten 
palaidojo prie mūsų krantų 
sovietų armija po antrojo pa
saulinio karo. 

Pirmiausia mums reikia tarp
tautinės paramos visiškai 
išsilaisvinti iš svetimos ka
riuomenės, kuri ligi šiol netei
sėtai užima ir teršia Lietuvos 
teritoriją, orą, vandenis. Mūsų 
žemė dar ne visa yra mūsų, ir 
tai negali būti toleruojama. 

Mes norime, kad mūsų žemė 
būtų graži ir švari. Mes kovo-

Viešpats Jėzus, mokydamas 
minias, darydamas stebuklus, 
neslėpė savo dieviškos galios, 
bet ir jos specialiai nerodė. Jis 
buvo žmogus tarp žmonių, kaip 
sako apaštalas šv. Paulius, pa
sižemino pats save ir nesididžia-
vo savo dieviška pasiuntinybe. 
Bet juo arčiau prie pabaigos, juo 
aiškiau jis kalbėjo apie savo 
kūną, apie savo atėjimą iš dan
gaus, apie savo dievišką pasiun
tinybę. Jėzus nepaisė net tada, 
kai jo tautos žmonės piktinosi jo 
žodžiais ir netikėjo tuo, ką jis sa
kė. 

„Aš gyvenimo duona", kalbėjo 
Jėzus žydams. „Jūsų tėvai val
gė tyruose maną ir mirė. Šita 
yra duona, nužengianti iš dan
gaus, kad, kas jos valgys, nemir
tų. Aš esu gyvoji duona, kurs iš 
dangaus nužengiau. Kas valgys 
tos duonos, bus gyvas per am
žius; o duona, kurios aš duosiu, 
yra mano kūnas dėl pasaulio gy
vybės" (Jn. 6,48-52). 

Jėzus nežiūrėjo, kad ir jo 
klausytojai nesuprato jo žodžių. 
Net apaštalai sakė, kad „Šitie 
žodžiai kieti, ir kas gali jų klau
syti?" (Jn. 6,61). Jis savo žodžių, 
nors jie buvo ir kieti, neatšaukė. 
Ir evangelistas Jonas sako: „Jė
zus, žinodamas pats savyje, kad 
jo mokytiniai dėl to murmėjo, 
jiems tarė: Tai jus piktina? O jei 
jūs matysite žmogaus Sūnų, už
žengiantį ten, kur jis pirma bu
vo? ...Žodžiai, kuriuos aš jums 
kalbėjau, yra dvasia ir gyvybė. 
Bet tarp jūsų yra tokių, kurie 
netiki" (Jn.6, 62-65). 

Šios dienos Evangelija ir pri
mena duonos padauginimą tarp 
minios, kurios tik vyrų buvo 
penki tūkstančiai ir kurie buvo 
dykumoje. „Bet j is j iems 
(apaštalams) tarė: Jūs duokite 
jiems valgyti. Jie jam atsakė: 
Mes neturime daugiau kaip 
penkis duonos kepalus ir dvi 
žuvis; jei nebent mes eitumėm 
ir pirkutmėm visai šiai miniai 
valgyti. Buvo gi apie penkis 
tūkstančius vyrų" (Lk. 9, 13). 
Jėzus liepė juos susodinti, 
palaimino duoną ir žuvis ir 
pasotino visą minią, padaugin
damas maistą. 

Tai buvo žemiškas įrodymas 
meilės, kurią Jėzus turėjo 
žmonėms. Tik iš meilės jis atėjo 
iš dangaus ir pasidarė žmogu
mi. Tik iš meilės jis įsakė 
valgyti jo kūną ir gerti jo 

jome dėl to ir kovosime toliau 
visomis taikiomis priemonėmis. 
Mes buvome visai vieni, o dabar 
jau esame ne vieni. Tą rodo jūsų 
dėmesys, už kurį aš nuoširdžiai 
dėkoju. 

kraują, nors daugelis dar nesu
prato jo žodžių prasmės ir Švč. 
Sakramento įsteigimo. Tai pa
darė jis visiems apaštalams ma
tant per paskutinę vakarienę 
prieš savo mirtį ant kryžiaus. 
Nors ir jo išdavikas Judas kar
tu dažė su juo Jėzaus krauju jau 
paverstą vyną. bet jis nesudrau-
dė, nepabarė jo, nepriekaištavo. 
Net pasakė, kad jis išduos: Ju
das tarė: „Argi aš, Mokytojau? 
Jis jam tarė: Tu tai pasakei" 
(Mt. 28,25). 

Paskutinės vakarienės metu, 
kai visi jau valgė, jis padarė ste
buklą. „Jiems valgant vakarie
nę, Jėzus ėmė duoną, palaimino 
ją ir laužė, davė savo mokyti
niams ir tarė: Imkite ir valgy
kite, tai yra mano kūnas. Jis 
ėmė ir taurę, dėkojo ir jiems 
davė, sakydamas: Gerkite išjos 
visi, nes tai yra mano kraujas 
naujosios sandoros, kurs bus 
išlietas už daugelį nuodėmėms 
atleisti" (Mt. 28,26-27). Ir 
Jėzaus ankstyvesnis pasakymas 
dabar yra suprantamas: „Iš 
tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, 
jai nevalgysite žmogaus Sūnaus 
kūno ir negersite jo kraujo, 
neturėsite savyje gyvenimo. 
Kas valgo mano kūną ir geria 
mano kraują, tas turi amžinąjį 
gyvenimą, ir aš prikelsiu jį 
paskutinę dieną" (Jn. 6,54-55). 

Apaštalas šv. Paulius daug 
vėliau savo mokiniams paskelbė 
tai, ką kiti apaštalai akivaiz
džiai matė ir suprato Švč. Sak
ramento įsteigimo paslaptį. 
„Nes aš ėmiau iš Viešpaties, ką 
ir jums padaviau, kad Jėzus tą 
naktį, kurią buvo įduotas, ėmė 
duoną ir dėkodamas laužė" (1 
Kr. 11,23-24). Šv. Paulius pakar
toja apie duoną ir vyną tą patį. 
ką jau žinojo apaštalai, ką 
vykdė pats Paulius ir jo moki
niai, kurie sekė Kristaus pėdo
mis ir mokėsi jo skelbtos Evan
gelijos. 

Bet šv. Paulius dar prideda: 
„Nes kiek kartų jūs valgysite tą 
duoną ir gersite tą taurę, jūs 
skelbsite Viešpaties mirtį, iki jis 
ateis". Tikri krikščionys iki šiol 
skelbia Jėzaus Kristus atėjimą, 
jo gyvenimą ir jo pasilikimą su 
žmonėmis iki pasaulio pabaigos. 

P. A. 

NUVEŠ I LIGONINE 

Šv. Kryžiaus ligoninė suor
ganizavo transportaciją pagal
bos reikalingiems Chicagos lisro-
ligoniams. Kreiptis telefonu 
471-5899 tarp 6:30 vai. ryto ir 
4:30 vai. p.p. nuo pirmadienio 
iki penktadienio. 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTI 
PETRAS MATEKŪNAS 
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BANKRUTAVO 
KORĖJIEČIŲ BANKAS GAUSU BEDARBIŲ 

Chicagos korėjiečių ame- Nors JAV-se tarnybų skaičius 
rikiečių bankas paskelbė bank- gausėja, bet Illinois valstijoje be-
rotą. darbių susidarė net 8%. 

Ir Visų Šventų bažnyčiai, kaip ir kitoms Vilniaus 
bažnyčioms, teko nukentėti nuo gaisro ir okupacijų. 
1812 m. prancūzai, užėmę Vilnių, joje įrengė karinių 
reikmenų sandėlį. 1948 m. komunistai uždarė ir paver
tė sandėliu. 1975 m. buvo paversta liaudies meno mu
ziejumi. Visi eksponatai, kai bažnyčia buvo grąžinta 
katalikam?, buvo perkelti į kleboniją. Siame muzieju
je buvo išstatyti tautiniai rūbai, liaudies meistrų dar
bai ir visoje Lietuvoje pagarsėjusios Palmyros 
Damijonaitienės spalvingos juostos. 

I t 9 1 m. rugpjūčio mėn. 25 d. vysk. Juozas Tunai
tis ją iškilmingai atšventino. Klebonu paskyrė kun. 
Kazimierą Meilių. Parapija mišri. Ją sudaro lietuviai 
ir lenkai. 

Visų Šventų bažnyčios frontinis fasadas kuklus, 
suskaldytas į tris tarpsnius, kuriuos skiria karnizai, 
gana platūs piliastrai su kapiteliais ir spiralinės valiu
tos. Šoninius fasadus, kaip ir frontoną, puošia piliastrai. 

Vidus erdvus, šviesus. Iš viso yra 18 barokinių 
altorių ir dvi koplyčios. Absidoje yra du altoriai: vienas 
žemas, o kitas aukštai iškeltas, kurio 4 kolonos laiko 
elipsinį baldakimą. 

Prie bažnyčios frontinio fasado, dešinėj bažnyčios 
pusėje, stovi aukšta, keturių tarpsnių varpinė, pasta
tyta 1733-1734 m. laikotarpyje. Jos sienas puošia 
piliastrai, karnizai, o trečiame tarpsny po dvi kolonėles 

prie kampų, atviri langai ir šalmo išvaizdos stogelis 
su kryžiumi. Varpinė tiek savo išvaizda, tiek ir aukščiu 
turi šiek tiek panašumo į Šv. Jono bažnyčios varpinę. 

Prie bažnyčios veikė karmelitų vienuolynas. 1885 
m. rusai vienuolyną uždarė. 

Visų Šventų bažnyčia buvo parapinė. Šias teises 
ji gavo 1810 m. Tai viena iš didžiausių parapijų 
Vilniaus miesto ribose: 1939 m. turėjo 15,406 para-
piečius. Caro okupacijos metu tarp lietuvių ir lenkų 
dėl pamaldų vyko nesutarimai. 1916 m. Vilniaus vysk. 
E. Roppas į parapiją, norėdamas išlaikyti tarp tauty
bių geresnį sugyvenimą, paskyrė du kunigus — vieną 
lietuvį, o kitą lenką. Šios parapijos klebonu buvo 
paskirtas kun. Juozapas Kukta, kuris uoliai gynė 
lietuvių reikalus (Nepriklausomybės metais J. Kukta 
buvo Kaišiadorių vyskupijos ordinarinis vyskupas). 

PrieVisų Šventų bažnyčios I pasaulinio karo metu, 
esant jos klebonu kanauninkui J. Kuktai, veikė 
lietuvių komitetas nukentėjusiems nuo karo šelpti. 

Ne per toliausiai nuo šios vietos, prie Rotušės aikš-. 
tės, yra senamiesčio dalis, kurioje 17 šim. buvo žydų 
geto, į kurią įėjo tik kelios gatvės, būtent, Stiklo, Žydų, 
Skerdyklos ir dar pora kitų gatvelių. 

Šiame žydų geto rejone gatvelės labai siauros, iš
vingiuotos ir be medžių, o šaligatviai — vos tik vienam 
žmogui tegalima eiti. Išgrįstos apvaliais lauko ak
menimis. Namai aukšti, pastatyti įvairiu architektūras 
stiliumi ir vienas prie kito suglausti. Kai kurie iš jų 
net ornamentuoti, su balkonėliais ir geležinėmis tvo
relėmis. Daugiausiai trijų aukštų, kurie užtamsina gat
veles. Žydų gatvelėje dar išliko ligi šių dienų buvusių 
geto vartų arkos, kurios savo galais atsiremia į namų 
sienas. Tai įdomi gatvelė, kurią, esant Vilniuje, patar

tina pamatyti. Šioje senamiesčio miesto dalyje tiek 
caro, tiek ir lenkų okupacijos metu išimtinai gyveno 
žydai. 

Žydų įsikūrimas Vilniuje buvo legalizuotas tik 
Zigmanto Vazos 1593 m. privilegija. Miestiečiai žydais 
buvo nepatenkinti, jų neapkentė ir kartais prieš juos 
darydavo išsišokimus, kaip vilniečiai sakydavo, „po
gromus". Kad jiems būtų lengviau atsilaikyti prieš 
miestiečius, 1633 m. Vladislovo Vazos privilegija buvo 
įkurdinti toje vietoje, kur jų tirščiau gyventa. Per 15-ka 
metų jis iš miestelėnų, kurie toje vietoje turėjo namus, 
turėjo juos išpirkti. Čia buvo sukoncentruotos žydų 
visos įstaigos ir tvarkėsi kahalo pagrindais. Vertėsi 
prekyba, amatais ir gydymu, nes jų tarpe buvo nemažai 
gydytojų. 

Kur ir kada buvo pastatyta pirmoji sinagoga, žinių 
neturime. Iš jų seniausia, kaip manoma, yra netoli 
Vokiečių gatvės, pastatyta 17 šimt. baroko stiliaus Ji 
skaitėsi vyriausia sinagoga Vilniuje. Yra didinga. 
dviejų aukštų su stačiu stogu, kuriame iš lauko pusės 
įrengtos net dvi galerijos su tvorelėmis ir kolonomis: 
apatinėje galerijoje dešimt, o viršutinėje, kuri yra per 
pus trumpesnė, keturios kolonos. Jos fasadinę sieną dar 
puošia piliastrai, karnizai ir dideli langai, kuriu 
viršūnės baigėsi arkomis. Vidus erdvus, papuoštos 
didingomis kolonomis. 

Netoli buvusio žydų geto yra Šv. Mikalojaus ne
didelė bažnytėlė. Jos aplinka mažai kuo skiriasi nuo 
žydų geto: gatvelės siauros, vingiuotos ir nejaukios. 
Bažnytėlė nedidelė, bet mums, lietuviams, yra brandi. 
nes ji buvo pirmoji bažnyčia Vilniuje, kurioje pradėtos 
lietuviškos pamaldos. 

(Bus daugiau* 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. birželio mėn. 20 d. 

HORIZONTAI 
MES NESITIKĖJOM TOKIO 

PRIĖMIMO 
Maždaug prieš 6 savaites 

Lietuvos ambasados Washing-
tone pareigūnė vajaus reikalam Ž. 
Jurėnaitė-Kelley pareiškė, kad 
birželio 5 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Chicagoje, 
įvyksiančio lietuvių suėjimo 
ambasadai paremti metu, 
tikriausiai bus pasiektas užsi
brėžtas tikslas — surinkta 
50,000 dol. reikiamai ketvirčio 
milijono dolerių sumai užbaigti. 
Tą vakarą Chicagoje pasirodė, 
kad vajaus rengėjų viltys buvo 
net pralenktos. 

Pirmadienį, birželio 8 d., am
basadoriui S. Lozoraičiui su 
žmona ką tik grįžus iš buvusios 
prieš Baltijos valstybių išsilais-
vinmą iš sovietų vergijos laisvo
jo pasaulio lietuvių sostinės, tuo 
tarpu Žibai Kelley ten dar tebe
būnant, paskambinau į amba
sadą, norėdamas su pačiu amba
sadorium pasidalinti įspūdžiais 
apie jo bei jo žmonos kelionę į 
Chicagą ir tos kelionės rezulta
tus. Atsiliepusi ambasados tele
fonistė pasakė, kad ambasado
rius šiuo metu kalba kitu tele
fonu (iš viso ambasada turi 4 
telefono linijas, be privačios am
basadoriaus linijos, ir dažniau
siai jos visos būna užimtos). Pra
ėjus keliolikai minučių, man į 
namus paskambino amb. Lozo
raitis. Susitarėm po poros 
valandų susitikti ambasadoje, 
kur jis, būdamas labai geroje 
nuotaikoje, sutiko pasidalinti 
Chicagos įspūdžiais. 

Atsiradęs ambasados rūmuos, 
jau iš pirmųjų čia susitiktų 
pareigūnų sužinojau, kad amba
sadorius su žmona iš Chicagos 
sugrįžo daug turtingesni, negu 
išvyko. Tad netrukus pasi
rodžiusio ambasadoriaus ir pa
klausiau, kokie jo ir žmonos 
įspūdžiai iš Chicagos? 

— Mes nesitikėjom tokio 
priėmimo, — sakė Lozoraitis, — 
ir nesitikėjom, kad visas tas va
jus, kuris buvo nepaprastai 
gražiai suorganizuotas, šitaip 
pasiseks. Išvažiavom iš Chica
gos su maždaug šimtu tūks
tančių dolerių, kurie buvo 
sutelkti per tikrai trumpą laiką. 
Na, ir reikia pirmoje vietoje 
paminėti, kad vieną iš didžiau
sių aukų davė Liautaud'ai. 

— Tai reiškia, kad čikagiečiai 
domisi ambasados egzistencija? 

— Man atrodo, kad tas susi
domėjimas yra. Bet svarbiausia 
ir tas, sakyčiau, kuris beveik 
nustebino, tai labai didelis 
supratimas padėties, kodėl mes 
šiuo metu prašom, nuolatos 
einam pas žmones prašyti 
paramos. Todėl, kad jie supran
ta, kad dabar dar valiutos nėra, 
kad toji ambasada, kaip ir mūsų 
misija prie Jungtinių Tautų ir 
kai kurie konsulatai, negali iš 
Vilniaus būti išlaikyti. Po 
truputį, aišku, tas bus peror
ganizuota ir mes gausim šį tą iš 
Vilniaus. Bet manau, kad per 
metus iš ten neturėsime to, ką 
mes turėtumėm turėti, kad 
galėtumėm gerai, efektyviai 
dirbti, — pasakojo ambasadorius 
Lozoraitis, pastebėdamas, kad jo 
žmona „Chicagos niekad nebu
vo taip gerai pamačiusi, pergy
venusi, kaip šį kartą. Ji buvo la
bai patenkinta ir, kaip man 
atrodo, grįžo laiminga". 

Toliau ambasadorius sakė: 
„Dėkojant už globą bei rūpestį, 
šalia Liautaud'ų, reiktų 
paminėti Alę Kėželienę, kuri su 
vyru Algimantu nepaprastai 
nuoširdžiai globojo. Paskui 
Janiną Marks. Manau, kad ne
reikia minėti Kleizus, kurie 
mano kolegos ir draugai, Mariją 
Remienę, Stasę Semėnienę. 
Tarp kitų Remienė parodė 
nepaprastą savo gabumą. Jai 
atrodė, kad mums dar reikia 
šiek tiek surinkti, tai per susi
rinkimą Balzeko muziejuje, 
sakyčiau, per valandą ji dar ke

lis tūkstančius surinko. Taip, 
kaip varžytinėse, nepaprastai 
linksmai. Ir mačiau, kaip 
žmonės jai duoda didelius čekius 
su nemažu malonumu, kas yra 
tiesiog stebuklinga". 

NE VISKAS YRA POLITIKA 
Pasinaudodamas proga, am

basadorių paklausiau ir apie 
prieš savaitę atliktą jo ir žmonos 
kelionę į New Yorką, kur Man-
hattane įvykusi LB Kultūros 
tarybos premijų šventė buvo 
susieta su Lietuvos ambasada. 
Dėl tai šventei rengėjų 
parinktos vietos lietuvių spau
doje pasirodė kontraversinės 
nuomonės. Ambasadorius į 
mano pateiktą klausimą taip 
atsakė: 

— Man atrodo, kad reikia 
kažkada išeiti iš Kultūros Ži
dinio. Kultūros Židinys yra 
nepaprastai garbinga, visų 
mylima vieta, bet tai nereiškia, 
kad mes negalėtumėm kada 
nors pačiam Mahattane paban
dyti, galbūt, pritraukti šiek tiek 
amerikiečių, kurie į Kultūros 
Židinį nevažiuoja. Yra kažkoks 
provincializmas ta prasme. Aš 
manau, kad šia proga Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros taryba 
norėjo padaryti bandymą. Man 
atrodo, kad visai neblogai pa
vyko. Tai yra pirmas žingsnis, 
nereikia į jį taip kritiškai žiū
rėti. Mes, kaip ambasada, 
buvom paprašyti globoti šį 
kultūrinį įvykį. Mes mielai pa
darėme, kaip mes globotumėme 
ir kitus kultūrinius įvykius bet 
kuriame mieste. Buvo sakoma, 
kad ir pelno dalis teks amba
sadai. Bet mes nuo pelno esam 
atsisakę ir norėtumėm, kad jis 
būtų at iduotas Kultūros 
tarybai. Aš buvau paprašytas 
perduoti vokus tiems, kurie 
gavo premijas, o man buvo 
malonumas paspausti ranką 
tiem, kurie tyliai, gražiai ir 
nepaprastai naudingai mums 
visiems dirba. Ne viskas yra 
politika, gyvenime dar yra vie
tos ir kultūrai, — pabrėžė amba
sadorius. 

BUS TRUPUTĮ RAMIAU 

Kitą dieną po mano pokalbio 
ambasadoje iš Chicagos sugrįžu
si ten gimusi ambasados 
pareigūnė vajų reikalu Žiba 
Jurėnaitė-Kelley telefonu 
pasakė, kad iš Chicagos vajaus 
rengėjų ji gerokai pasimokė ir 
kad kitas vajus bus Californijos 
lietuvių didžiausiame telkinyje 
Los Angeles. 

O, kad Lietuvos ambasados 
VVashingtone darbai ir kartu 
išlaidos vis plečiasi, nors kaip 
ambasadorius pastebėjo, „dabar 
kurį laiką turint pinigų bus 
ramiau", paliudija ir šie S. Lozo
raičio žodžiai: „Mes dabar am
basados štabe jau turime tarp 12 
ir 14 asmenų. Tas skaičius 
truputį banguoja, nes kai kas 
turi išvažiuoti arba jaunesni 
grįžta į universitetus, nori 
važiuoti į Lietuvą. Taip kad 10 
yra visiškai pastovių darbi
ninkų. Nepaprastai yra padidėję 
vizų prašymai, pažymėjimų iš
davimas. Pažymėjimų išduodam 
šimtais. Paskui reikia eko
nominius klausimus tvarkyti, 
juos tvarko jau trys asmenys. 
Yra skyrius, kuris rūpinasi 
kultūros ir švietimo reikalais". 

Chicagos ir apylinkių lietu
viai Lietuvos ambasadai VVa
shingtone parodė nuostabiai 
retą, didelį ir nuoširdų dėmesį. 
Reikia tikėti, kad dr. A. Razma 
su savo komisija taip pat su
rinks nemažai aukų už poros sa
vaičių Chicagos apylinkėse 
įvykstančiai IX Tautinių šokių 
šventei, o po to reikiamas dėme
sys bus atkreiptas ir į dienraščio 
„Draugo" paskelbtą vajų, nes 
vieninteliam lietuvių dienraš
čiui išeivijoje gresia rimtas pa
vojus užsidaryti. 

PAVASARIO KELIONĖS 1 VILNIŲ 

(ten ir atgal) $493.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $685.00 

(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Mlhvauks* 
Chicago, IL 60030 
Tsl. 312-775-5700 

Phoenix, Ariz., senatoriui De Concini LB pirmininke Antonia Petrulienė įteikia lietuvių vardu 
gintaro žymenį. Senatorius pažadėjo kalbėti apie Lietuvos reikalus. 

Nuotr. Edward Užemeckio 

OSI IŠKELIA NAUJĄ BYLĄ 
PRIEŠ LIETUVĮ 

RASA RAZGAITIENĖ •c 

Americans for Due Process 
praneša, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių Teisingumo 
departamento Office of Special 
Investigations (OSI) birželio 15 
d. iškėlė išpilietinimo bylą prieš 
Joną Stelmoką, gyvenantį 
Philadelphijos apylinkje. 

J. Stelmokas yra 75 metų 
architektas, išėjęs į pensiją 1979 
metais. Atvykęs į Ameriką po 
karo, jis gyveno Pottsville, 
Pennsylvanijoj, ir priėmė 
Amerikos pilietybę 1955 metais. 
Jam atstovauja adv. John Ro-
gers Carroll, gerai žinomas gy
nėjas, kuris praeityje atstovavo 
ukrainiečiams M. Kowalchuk ir 
Mykolą Schuk. Adv. J. R. Car
roll praeityje su paskaitom 
dalyvavo ir Americans for Due 
Process seminaruose. 

OSI kaltina J. Stelmoką daly
vavimu trečiame savisaugos ba
tal ione antrojo lei tenanto 
laipsniu nuo 1941 metų rugpjū
čio mėnesio. Teismo doku
mentai konstatuoja, kad bata
lionas buvo aktyvus Kauno 
mieste, kur buvo daug žydų 
išžudyta. Nėra nurodyti jokie 
specifiniai kaltinimai prieš J. 
Stelmoką, tačiau OSI teturi 
įrodyti, kad jis priklausė savi
saugos daliniui. OSI prokurorai 
teigia, kad JAV-bės neturėjo 
jam suteikti pilietybę, kadangi 
jis dalyvavo dalinyje, kuris buvo 
priešingas Amerikai ir kadangi 
batalionas tariamai padėjo na
ciams. 

Anot „New York Times" re
portažo, kaip jau įprasta, trečia
sis batalionas kartu su 19 kitų 
batalionų yra charakterizuo
jamas kaip sudarytas savano
rių, kurie „pagrindinai rūpinosi 
žydų ir politinių disidentų 
žudymu". S. Wiesenthalio cen

tro vedėjas Los Angeles rabinas 
Marvin Hier spaudoje teigė, kad 
„iki karo galo batalionai padėjo 
nacių mirties daliniam išžudyti 
visus, išskyrus 8,000 prieška
rinės visuomenes žydų". • 
Wiesenthalio centro štabo 
nariai pasakė, kad jie jau prieš 
penkerius metus b*r>) paskundę 
J. Stelmoką, bet kad OSI pra
dėjo judėti į priekį't'k tada, kai 
Lietuvos valdžia 'atidarė savo 
archyvus. 

OSI teigia, kad. jei jiems 
pasiseks J. Stelmdką išpilie-
tinti, jie sieks jį' deportuoti, 
„New York Times" nurodo, kad 
Lietuvos ambasadjoris Stasys 
Lozoraitis pasakė,/ kad, jei J. 
Stelmokas bus rastas kaltas 
čia, jis turėtų būti siunčiamas į 
Lietuvą ir būti ten teisiamas už 
karo nusikaltimus,: „Lietuvoje 
nėra įsisenėjimo termino. Tie, 
kurie dalyvavo, bus teisiami ir 
nuteisti". Tačiau, -kaip žinia, 
JAV-bės neteisia asmenų už 
nusikaltimus ir nėra nustatoma 
jokia asmens kaltei OSI neturi 
įrodyti, kad asmub kuo nors 
nusikalto. Jie teturi- įrodyti, kad 
asmuo priklausė kuriam nors 
daliniui, policijai ir pan. ir to 
nepareiškė įvažiuojant į 
Ameriką. 

Be J. Stelmoko,- per pasku
tinius porą mėnesių OSI yra 
šaukusi į apklausas du lietuvius 
iš Floridos ir dar vieną iš Bos
tono rajonų. Americans for Due 
Process koordinatorė Rasa Raz-
gaitienė pareiškė: „Yra itin 
svarbu, kad lietuviai, kurie šiuo 
metu gauna greitu paštu kvie
timus į pasikalbėjimus su OSI 
įstaiga, suprastų savo teises. 
Turintys klausimų, turėtų 
susisiekti kuo greičiausiai su 
patyrusiais advokatais, kurie 

am 

pažįsta šias bylas ir šią aršią 
įstaigą, kuri dažnai naudoja 
neskrupulingus metodus savo 
ėjimuose". 

Lig šiol OSI yra išpilietinusi 
per teismus arba per susitarimą 
42 asmenis, iš to skaičiaus 30 
buvo deportuoti arba išvažiavo 
iš Amerikos ir 12 bylų yra ape
liacinėje stadijoje. 

JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASES KOMPJUTERI 
: ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS Į 

# atlanta IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERNI EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU 
PRISTATYMU [ NAMUS BE JOKIO MUITO. 
APDRAUDŽIAME. PAKUOJAME, PAIMAME 1$ NAMŲ 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
BIRŽELIO 27 D. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ 
GERIAUSIŲ PRODUKTŲ - TIK $ 85.00 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71 st ST. 

CHICAGO, IL 60629 
TEL. (312) 434-2121 

•i 

PADEKITE LIETUVAI 

PADĖDAMI SAU! 

Pakeiskite savo ilgu, telefoninių distancijų kompaniją į 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, MCI, 
SPRINT ir kt. 

• T i e s i o g i n i s Skani b i n i m a s (Direct Dial) • (Lietuvą ir į visas kitas 
pasaulio šalis. 

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

ACC LONG DISTANCE CORP.. veikianti nuo 1981 metų, aptarnauja visą Ameriką ir viri 
180 pasaulio kraštų. 

Jeigu Jūs gyvenate Illinois, Massachusetts, New York, Connecticut (dalis) arba Kanadoje, 
prašau skambinti: 1-800-388-3414, arba 1 -800-456-6000. 

S^ACC. 
ACC LONG DISTANCE CORP. 

39 Stale Street 
Rocheuer. New York 14614 J 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS jZ /aUrAS*" 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu j namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9523 South 79th Avenue 
Htekory HIII, lilInoTs 60457 
Telefonas (708) 430-7272 

223 Kalvarijų gatve 
VMnfcsa, Lietuva 
Telefonas 380-115 Ir 770-392 

pj miclkind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

FSUC 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE. 
(708) 598-9400 

(St 
KUMMU9K 
UENOER 

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 — per Kopenhagą 
Dirželio 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 25 Iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjeo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — p#r VUną 

Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjol9 . 
Spalio 1 iki spalio 17 

c atlanta >v̂ ocrr EXPO*T. 19&? 

TAIP PAT TURIME 3 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ 

503. LIEPOS 2 - 1» EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys, Kaunas 3. Palanga S. VUrnut 1, Viena 2 (Auitrų oro Brtj») 

504. RUGPJŪČIO • • 20 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilniui 1. Viena 3 (Austru, oro Mja) 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vanius 4 naktys. Kaunas 3. MMH 1. Klaipėda 3. M M I. FrarMuroM 1 (LufUraeoreIraM 

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 kalnas. 

? t 



GERA SUŽINOTI DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. birželio mėn. 20 d. 

Red. Rasa Miliauskaitė, tel. (312) 376-9286 Rašinius siųsti „Draugo" adresu. 

SUSIPAŽINKIME SU JONU 
BERŽANSKIU 

IX Lietuvių Tautinių šokių šventės 
garso režisierius — techninis vadovas 
Jonas Beržanskis iš Ann Arbor, MI. 

Chicagoje įvykstančioje IX 
išeivijos Lietuvių Tautinių šo
kių šventėje liepos 5 d. dalyvaus 
daug svarbių žmonių ir pareigū
nų. Vienas iš jų bus Jonas Ber
žanskis iš Ann Arbor, MI, kuris 
buvo pakviestas būti šios šven
tės techniniu vadovu (garso sis
temos prižiūrėtoju). Į šį darbą 
jis atsineša savo daug metų pa
tirtį, dirbant su įvairiom mu
zikos garsenybėm kaip Aretha 
Franklin, Gary Morris, the 
Spinner ir kt. Jis tur i ir 
savo rekordavimo studiją. 

Jonas labai norėtų matyti 
daug pasikeitimų muzikos re
kordavimo, pardavimo ir per
davimo srityse Lietuvoje. Lietu
viai čia ir Lietuvoje turi daug 
gerų dainų, gražios muzikos ir 
talentingų žmonių muzikos sri
tyje, bet nemoka, kaip tokius 
dalykus perduoti, išstumti, iš
kelti, ypač ne lietuvių tarpe. 
„Mano tikslas yra iškelti lie
tuviškos muzikos pristatymą, 
bet pirmiausia reikia gerai iš
gvildenti lietuvių menininkų 
požiūrį, darbo sąlygas, rekor
davimo patalpas ir vadovavimo 
stilių", kalba Jonas. 

Beržanskis nori susukti doku
mentinį filmą apie šokių švente. 
Jo nuomone, reikia iškelti šokių 
šventės svarbą ir reikšmę vi
siem, ne tik lietuviams. Šokių 
šventė yra per didelis dalykas ir 
per daug lietuviams svarbi, kad 
jos reikšmės nepamatytų ir vi
sas nelietuviškas pasaulis. Ši 
šventė bus ypatinga tuo, kad 
bus pirmas masinis renginys po 
to, kai Lietuva atgavo nepri
klausomybe. „Ši šventė yra 
didžiausias etninis festivalis 
visoje Šiaurės Amerikoj, ir nie
kas, išskyrus lietuvius, apie ją 
nieko nežino", sako Jonas. Jis 
yra pasiryžęs pakeisti lietuvių 
menininkų (dainininkų, muzi
kantų, kompozitorių) galvojimą 
ir juos iškelti visame pasaulyje, 
bet žino, kad vienas to tikslo 
nepasieks. 

Lietuvoj menininkai susidu
ria su tokiom ar kitom pana
šiom problemom — pc 50 okupa
cijos metų Lietuvos muzikai 
mato, kaip kiti kraštai žengia 
drąsiai pirmyn, o jų kraštas yra 
labai atsilikęs rekordavimo 
srityje. 

Beržanskis išleido pirmą Lie
tuvos CD (kompaktinį diską) 
Foje grupei 1991 m. Foje's mu
zika buvo užrekorduota plokšte
lėse, bet kadangi plokštele pa

gamino ir išleido valstybinė 
įstaiga, patys muzikantai nega
lėjo sužinoti, kiek jų plokštelių 
buvo išleista, kiek buvo par
duota, kiek buvo nelegaliai iš
vežta į kitas šalis. Muzikantai 
negavo už parduotas plokšteles 
jokių pinigų, jokio nuošimčio, 
nors jie gavo sutartą sumą pini
gų prieš išleidžiant plokštelę. 
Šis kompaktinis diskas buvo iš
leistas Ann Arbor, MI, o užre-
korduotas Varšuvoje, Lenkijoje. 

Vienas iš Beržanskio projektų 
yra praplėsti vieną iš Lietuvos 
rekordavimo studijų. „Jeigu ši 
studija galėtų pasiūlyti gerą 
produktą (t.y. aukšto lygio gar
so įrašus-rekordavimą) už žy
miai pigesnę kainą, negu ta, 
kuri yra vakaruose, tai gal net 
ir vakarų muzikantai pasinau
dotų šiomis patalpomis vien 
smalsumo dėlei", kalbėjo Ber
žanskis. 

Laisvė Lietuvoje labai pakeitė 
rekordavimo ir vadovavimo 
struktūrą. Vieninteliai žmonės, 
kurie sugebėjo vadovaut, buvo 
komunistai, o jie dabar yra ne
gerbiami, nebepatikimi asme
nys. Atsirado didelis plyšys mu
zikos vadovavimo ir administra
cijos srityse. 

1991 m. vasarą Lietuvos gar
siausi 'roko' ansambliai BIX ir 
FOJE pritraukė daug studentiš
ko amžiaus klausytojų, bet 
jiems buvo svetimos amerikie
tiškos galvosenos ir jie buvo 
nepasiruošę geografiškai, dvasi
niai, emociniai. Jie nėra pripra
tę prie tokio darbo (koncer
tą vimo) vakaruose. Jiems reikia 
sunkiau dirbti. Panašios vakarų 
roko grupės duoda koncertus 
200 kartų per metus, kad save 
kuo geriau išsireklamuotų. 
Lietuvos grupės koncertuoja tik 
po dvi savaites, ir Mk 4 kartus 
per metus. 

Tą vasarą Beržanskis išleido 
tris BIX dainas. Dainos nesusi
laukė didelio pasisekimo, nes 
reikėjo pataisyti dainininkų an
glų kalbą. Kai dainininkas ge
rai dainuoja anglų kalba, jis 
praranda lietuvius klausytojus. 
Lietuviai tada galvoja, kad šie 
dainininkai juos apleidžia, juos 
palieka ir išduoda. Deja, anglų 
kalbos mokėjimas yra labai rei
kalingas dalykas muzikos srity
je — nuo to priklauso grupės 
pasisekimas. Reikės sulaukti 
naujos muzikantų kartos, kurie 
supras, kaip svarbu yra vakarų 

galvojimas biznio srityje. Po 
nelabai sėkmingo turo BIX ir 
FOJE grįžo atgal į Lietuvą. Jų 
kišenės buvo tuščios, bet širdyse 
vežėsi naujai atrastą laisvę. Jų 
ateitis labai priklauso nuo Lie
tuvos rekordavimo studijų per
tvarkymo ir tobulinimo, nuo jų 
pačių pasiryžimo daugiau kon-
certuoi, kad geriau galėtų save 
išsireklamuoti, ir nuo pasaulio 
susipažinimo su jų muzika. Jo
nas Beržanskis labai nori išleis
ti lietuvišką kompaktinį diską, 
kuriame būtų įvairaus stiliaus 
lietuviškos muzikos — lietuvių 
menininkų roko, klasinės, estra
dinės ir liaudies muzikos garsai. 
Šis diskas galėtų būti kaip Lie
tuvos darbo apibūdinimas (resu-
me), kad kiti žmonės, ypač di
rektoriai, menedžeriai ir pro-
duceriai galėtų geriau susi
pažinti su Lietuvos muzikais, 
dainininkais ir kompozitoriais. 
Šis diskas galėtų būti labai nau
dingas ir efektngas propagandos 
instrumentas visame pasau
lyje. Jeigu kuriam nors;pro-
duceriui patiktų koks nors gar
sas, menininkas ar muzikos 
sritis, tai būtų galima išleisti 
naujo dainininko, naujo stiliaus 
dainų plokšteles, diskus. 

Jonas Beržanskis gimė Vokie
tijoje 1948 m., o po dvejų metų 
su tėvais atvažiavo į Ameriką ir 
apsigyveno Detroito vakarinėje 
dalyje. Jis vienu laiku buvo 
galvojęs studijuoti mediciną ir 
buvo pradėjęs l a n k y t i 
universitetą, bet greit metė 
studijas ir pradėjo aktyviai dirb
ti muzikos srityje. Jis koncer
tavo su keliom roko grupėm 
Vid. Vakaruose, o Colorado val
stijoje 1975 m. jis pradėjo savo 
pirmą kompaniją. Kitais metais 
jis įsteigė naują firmą — Silver 
Tortoise, (Boulder, Co.,) kurios 
pagrindinis tikslas buvo išnuo
moti garso aparatūrą įvai
rioms muzikinėm grupėms. 
1978 m. jis su savo kompanija 
grįžo atgal į Detroitą, kur jis 
padėjo suruošti ir išreklamuoti 
Detroito pirmą Montreax Jaz-
zo festivalį. 

Šioje šventėje Jonas prižiūrės 
garsą ir technišką darbą, atkrei
piant daug dėmesio į tai , kad 
šventėje šoks daugiau negu 
2000 šokėjų, bus 100 choristų ir 
40 muzikantų. Sklandžiai pri
žiūrėti visą garso sistemą bus 
nelengvas darbas, bet Beržans
kis yra pasiryžęs jį atlikti tobu
lai. 

(Interviu su Beržanskiu darė 
Silvia Kučėnaitė Fot i , į 
lietuvių kalba vertė RL.) 

M a_-f--i-H 

Gegužės 30 d. State of Illinois 
Center vyko informacinis susi
rinkimas įvairioms Chicagos 
tautinėms grupėms. Iš viso 
dalyvavo 60-70 asmenų. Gal 
pustuzinis jų buvq lietuviai, 
atstovaujantys įvairioms or
ganizacijoms ir pan. Per tas dvi 
valandas dalyviai sužinojo apie 
įva i r ias gal imybes gauti 
finansinę paramą ir pagalbą iš 
Dlinois valstijos per įvairius spe
cialius fondus ir iš kai kurių 
specialių įstaigų. 

Šiame susirinkime dalyvavo 
atstovai iš: International Press 
Center (kur žurnalistai iš kitur 
gali jaustis kaip namie), Illinois 
Dept. of Commerce and Com-
munity Affairs (Matching Grant 
Program, Tourism Attraction 
Program, International Busi
ness Division), Illinois Arts 
Council, Illinois Artisan Shop, 
State of Illinois pastato atstovė, 
Illinois Humanities Council. 
Tik pirmasis ir paskutinysis 
nėra Illinois valstijos skyriai. 

Nuostabu, kiek galimybių yra 
gauti finansinę paramą, būtų 
tai tautinių rankdarbių pla
tinimui, reklaminės paramos 
įvykiui sutraukiančiam turistus 
į Illinois, iš kitų vietovių, 
paramos statybai ir pan. Vienai 
mums gerai žinomai institucijai 
— Balzeko muziejui, pasisekė 
gauti net 10,000 dol. paskaitų 
ciklui, kuriame dalyvaus pa
skaitininkai iš visos Amerikos 
(jie yra gavę kitokios paramos 
ir praeityje). 

Beveik visos čia minėtos įstai
gos atrodė gan mažos, draugiš

kos tautinėms grupėms, labai 
noriai padedančios užpildyti 
visas reikalingas formas finan
sinei paramai prašyti. Vienoje 
šių įstaigų — Illinois Humani
ties Council dirba lietuviu 
kilmės Kristina A. Valaitis. 

Akademinio pasaulio žmo
nėms labai įprasta prašyti 
finansinės paramos iš kitų 
šaltinių. Tautinės grupės taip 
pat jau įprato ar nori priprasti 
prašyti paramos tokiems pro
jektams, kuriais visa Illinois 
valstija gali pasidžiaugti. Gu
bernatoriaus Edgar asistentė 
tautiniams reikalams, Patricia 
Michalski, ne kartą yra pa
rodžiusi didelį palankumą lie
tuviams. Tačiau tuo pačiu ji 
rūpinasi ir kitų daugiau negu 
50-ties tautinių grupių reikalais 
Illinois valstijoje. Ji dirba labai 
mažoje įstaigoje su viena ne 
pilną laiką dirbančia sekretore. 
Todėl ji labai mielai priima 
savanorius at l ikt i įvairius 
projektus. Ji pasakojo, kad nors 
uždarbio jos įstaigoje dirbantieji 
savanoriai negauna, jie gauna 
labai platų ir įdomų patyrimą, 
o gubernatoriaus oficialų ko-
korespondencinį popierių naudo
dama, ji yra parašiusi ne vieną 
rekomendacijos laišką. Lietu
viai studentai turėtų įsidėmėti 
šią galimybę. Jos pavardė, 
titulas, bei telefono numeris no
rintiems pasiteirauti įvairiais 
reikalais: Patricia Michalski. 
Assistant to the Governor for 
Ethnic Affairs (darbo) 814-5954, 
(namų) 262-8378. 

Ramunė Kubiliūtė 

Smagu tarp draugų jaunimo pobūvyje. Iš 
Miliauskaitė, Vita Bcinytė ir Asta Spurgytė. 

K . i s j 

Nuotr. V. Reinytės 

MULTIPLE SCLEROSIS 
DRAUGIJOS BIKEATHON 

(Dviračių išvyka) 

Dalis „Vijūno" tautinių šokių Šokėju po repeticijos Iš k. — Žilvinas „pro
peleris" Platakis, Audra Kubiliūtė, Daiva Petersonaitė. Vladas Stankevičius. 
Vita Reinytė ir Dalia Urbonaitė Nuotr Rasos Mi l iauska i tės 

Dažniausia multiple sclerosis 
liga suserga suaugę asmenys 
tarp 20 ir 40 metų amžiaus. 
Baltųjų serga šia liga daugiau 
negu kitų rasių žmonės; moterų 
ja serga du syk daugiau negu 
vyrų. MS paliečia visą nervinę 
sistemą — smegenis, nugarkau
lį ir regėjimą. Tipiški simp
tomai: nuovargis, regėjimo prob
lemos, sustingimas, įvairios 
pūslės problemos, prasta koor
dinacija ir raumenų susilpimas. 
Sergantys jaučiasi geriau, sa
vaitę vėliau gali susirgti porai 
mėnesių. Medicina dar nėra su
radusi tikro MS gydymo. Yra 
manoma, kad liga yra sukelia
ma viruso dar vaikystėje, bet 
simptomai pasireiškia daug 
metų vėliau. Daktarai pataria 
sergantiems gerai išsimiegoti ir 
vengti įtampos. Sportas ir 
mankšta padeda fiziologiškai ir 
psichologiškai ir yra labai 
patartini. MS draugijos Chica
gos skyrius kasmet ruošia 150 
mylių dviračių išvyką. J i 
prasideda Joliet priemiestyje. 
Dviratininkai važiuoja iki Otta-
wa ir atgal iki Joliet prie Levvis 
universiteto, kur vyksta užbai
gimo balius. Takai kalvoti, 
supami įdomių vaizdų. Šįmet 
MS bikeathon vyko birželio 
13-14 d. Buvo galima važiuoti 
vieną arba dvi dienas. MS 
bikeathon sąraše bu^> ir lietu
viškų pavardžių, ju"tarpe šioje 
išvykoje dalyvavo Asta Spurgy
tė ir Rasa Miliauskaitė. Didelė 

padėka „Vijūno" tautinių šokių 
ansambliečiams už jų gausią 
paramą šiai išvykai. Ateinan
čiais metais būtų gera matyti di
delę lietuvių komandą. Dalyviai 
paremia ne tik MS draugiją, bet 
sykiu stiprina ir savo sveikatą 
per sportą.-

Tolimesnei informacijai apie 
numatomas kitas išvykas galite 
skambinti MS draugijai 1-800-
428-7867. 

Rasa Miliauskaitė 

Naujos lietuvių tautinių šokių šokėjų grupės ,.Vijūnas" vadovybė. Iš k. — 
mokytojos Virginija Dargytė, Rita Radzevičiūtė ir akompaniatorius muz. 
Ričardas Šokas. Nuotr Rasos Miliauskaitės 

„PERKŪNAS" 
Dvidešimt-šeši „Perkūno" 

grupės šokėjai atdundės į Rose-
mont Horizon liepos penktą 
dieną dalyvauti Devintoje Lie
tuvių Tautinių šokių šventėje. 
Ši šokėjų grupė, 1991 metų 
rudeni įkurta Lidijos Stropu-
tės-Polikaitienės pastangomis 
jungti draugystės ir bendrus 
lietuviškoms tradicijoms meilės 
ryšius. 

Jos iniciatyva susirinko jauni
mas, kuris tautinius šokius 
pradėjo šokti dar lietuviškose 
šeštadieninėse mokyklose (K. 
Donelaičio, Č.A.L.M., Lemonto. 
ir kitų). Da. gelis šoko lanky
dami gimnazijas ir priklausy
dami įvairioms šokėjų grupėms, 
kaip Ir. Smeliauskienės vado
vaujamoje „Grandyje". (Net du 
šokėjai iš Buenos Aires, Argen
tinos, „Inkaro" grupės irgi 
įsijungė į „Perkūną"). Pradėję 
studijas universitetuose ir ilgas 
valandas skirdami mokslui, 
atitolo nuo šokių grupių; o baigę 
universitetus, buvę šokėjai 
pradėjo darbus savo profesijose, 
kūrė naujas šeimas. Esame 
mokytojai, inžinieriai, vais
tininkai, gailestingos seselės, 
buhalteriai, psichologai, tera-
pistai, menininkai ir aktorė. 
Šiai grupei priklauso ir keli uni
versitetą bebaigiantys studen
tai. 

Mūsų meilė tautiniams šo
kiams niekad neužgeso. Nors 
kas savaitę nedalyvavome 
repeticijose, šokėjai dažnai 
prisimindavo gerus laikus, pra
leistus šokių grupėse. Norėjome 
dalyvauti ir šioje Tautinių šokių 
šventėje, vėl išgirsti akordeono 

muziką ir dar kartą prisiminti 
gerai žinomus šokių žingsnius. 
(Keliems šokėjams ši šventė bus 
jau penktoji). 

Sekmadienių vakarais visi vėl 
esame šokėjai ir susitinkame 6 
v.v. Hickory Hills, IL, klausyti 
Lidijos Stroputės-Polikaitienės 
pamokymo. Muzikas Darius Po-
likaitis akordeonu palydi per-
kūniečių pastangas. Šventėje 
šoksime šiuos aštuonis šokius: 
blezdingėlę, per girią girelę, 
juodbėrėlį, dzūkų polką, gyvata-
rą, čigonėlį, šapnagių polką ir 
dobilėlį, kuriuos jau išmokome 
ir dabar tik „blizginam". kad 
nepamirštumėme lygiuoti ir 
šypsotis. 

Mūsų akordeonistas — vi
siems žinomas Darius Polikai-
tis.Darius ne tik mums akom
panuoja, bet yra ir visos šokių 
šventės muzikos vedėjas ir 
dirigentas. Visi džiaugiamės šių 
metų gegužės mėn. antrą die
ną, kai iškilmingomis vestuvių 
apeigomis Lidija Stroputė ir 
Darius Polikaitis sukūrė naują 
lietuvišką šeimą. 

Su Lidija ir Darium Polikai-
čiais tikrai jaučiamės esą 
vienos šeimos nariais. Ir vėl 
repeticijoje šį sekmadienį, 
„Perkūno" marškinėliais apsi
vilkę (Algio Kuliešio sugalvoti 
ir pagaminti) susitiksime .,pa-
dundėti". pasidžiaugti ir pa
draugauti puikioj lietuviškoj 
tradicijoj — šokdami tautinius 
šokius ir iaukdami dienos, kai 
su visais kartu dalyvausime 
Devintoje Šokių šventėje. 

Iki pasimatymo šventėje! 
Aleksandra Gražytė 

..Perkūno" grupės Chicagnje tam imu šokiu šokėjos ir šokėjai. Vadove Lidija Stroputė Polikaitiene. 
Akordeonistas muz Darius Polikaitis Nuotr Kutos Musonytt'S 

I » 
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VARGONŲ KONCERTAS 
APREIŠKIME 

Ir pašnekesys su muziku Gediminu 
Kvikliu 
P. PALYS 

Apreiškimo parapijos bažny
čios, Brooklyne, N Y, vargonais 
jau gan seniai bebuvo kon
cer tuota profesiniai išsila
vinusio muziko — vargonininko. 
Jeigu mano atmintis nešlu
buoja, tai paskut inį kartą 
ten koncertą atliko prieš 21 
metus New Yorke gyvenantis 
muzikas Jonas Žukas. 

Birželio 7 dieną Apreiškimo 
vargonus „pabudino" Ameriko
je viešintis, pianistės Aldonos 
Kepalaitės pastangų dėka į 
New Yorką atvykti pakviestas, 
neei l inę vargonų grojimo 
techniką turintis vargonų vir
tuozas — koncertinis solistas 
Gediminas Kviklys. 

Apreiškimo vargonų balsinį 
spalvingumą, grožį ir nemažą 
garsinę jėgą Gediminas Kviklys 
atskleidė grodamas: preliudą ir 
maldą — Juozo Naujalio, Fugą 
ir Kyrie eleison — M. K. Čiur
lionio, dainos variacijas iš „Ese 
Marš" tema — Jan Peterson 
Swelink, choralą iš „Tiefe rufe 
ich" ir preliudą ir fugą C minor 
— J. S. Bach, Fantaziją - W. A. 
Mozart, Preliudą, fugą ir varia
cijas — C. Franck ir Tokatą iš 
5-sios simfonijos — C. M. Widor. 

Apgailestauti teko, kad ne
buvo pasirūpinta paruošti kad 
ir kuklią programėlę, nes nuo 
vargonų pranešinėjant ne viską 
buvo galima išgirsti (pranešėja 
— muzikė Gintarė Bukauskie
nė). 

Kai bažnyčios skliautuose 
nuaidėjo paskutinieji Widor 
simfonijos garsai, buvo palydėti 
gausiais susirinkusiųjų susiža
vėjimą ir pasigėrėjimą iš
reiškiančiais plojimais, parapi
jos klebonui kunigui Vytautui 
Palubinskui išreiškus padėką 
menininkui ir susirinkusiems. 
Nuskubėjau prie vargonų ir 
paprašiau Gediminą Kviklį, kad 
jis atsakytų į keletą klausimų. 
Jis tą padaryti maloniai sutiko. 

— Kaip i lgai j a u čia sve-
čiuojates? 

— Į Ameriką atskridau 
balandžio gale. 

— Viešnagės metu koncer
tavo te . K i e k tų koncertų 
atlikote? 

— Koncertinę kelionę pra
dėjau nuo Floridos. Vėliau 
vieną koncer tą turėjau 
Clevelande, du Chicagoje ir 
dabar čia, New Yorke. 

— Kur Amerikoje koncer
tuojant su rado te tinkamiau
sius konce r t ams vargonus? 

— Galbūt Floridoje. Ten 
vamzdiniai vargonai geriausiai 
atitinka. 

— O k u r yra geriausi var
gonai Lietuvoje? 

— Vilniaus arkikatedroje. 
Taip pat puikūs vargonai ir 
Kauno katedroje. 

— Kaip ver t inate Apreiš
kimo bažnyčios vargonus? 

— Labai malonūs vargonai. 
Malonu jais groti. Nors jie 
neturi daug registrų, bet su 
vamzdžių eile buvo galima su
daryti ir pritaikyti įvairių stilių 
kompozitoriams, ir senųjų laikų 
kompozitoriams, nors vargonai 
nėra romantiškoji atrakcija. 

— Tenka išgirsti nusiskun
dimų iš vargonininkų, kad 
lietuviškoji vargonų litera
t ū r a yra gan s k u r d i Jeigu tai 
tiesa, tai kokia t o priežastis? 

— Tai, žinoma, tiesa. Bet gal 
ir nevisai. Mat, mes vėlokai ir 
pradėjome. Mūsų klasikai 
Čiurlionis ir Naujalis, kuriuos 
šiandieną grojau, irgi tik pra
ėjusio šimtmečio galas. Reikia 
nepamiršti, kokiomis sąlygomis 
gyveno Lietuvos Katalikų 
bažnyčia, ypač bolševikmetyje. 
Tas laikotarpis ir vargonų 
muzikos rašymui trukdė. 

— Kurį lietuvį kompozi
torių, kuris rasė vargonams, 
labiausiai vertinate? 

— Man iš praeities Juozas 
Naujalis artimiausias. Be galo 
žaviuosiu juo! & šiuolaikinių 
kompozitorių Amerikoje grojau 
Kutavičiaus sonatą. 

— Koks, pasauliniu mastu 
imant, kompozitorius jums 
labiausiai pr ie širdies? 

— Žinoma, kaip ir visiems 
vargonininkams, Bacho genijus 
visados šviečia kaip kertinis 
stulpas, o iš romantikų turbūt 
Cezaris Frankas ir neseniai 
miręs nuostabus kompozitorius 
Olivier Messiaen. 

— Amerikoje vargonų mu
zikos koncertai didelio klau
sytojų skaičiaus nesusilau
kia. O kaip Lietuvoje? 

— Lietuvoje, ypač kai Vil
niaus katedra dar vadinosi 
Meno galerija, kur puikūs 
vargonai, puiki aplinkuma, o 
gal ir kitais sumetimais, koncer
tai buvo gausiai lankomi. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
Kauno katedrą. Vargonų kon
certai ir dabar gausiai lankomi. 

— Kaip dažnai koncertuo
ja te Lietuvoje? 

— Lietuvoje nelabai dažnai 
koncertuoju. Dabar daug 
jaunimo auga. Reikia jiems duo
ti kelią. Tenka daug važinėti. 
Anksčiau su koncertais esu iš
važinėjęs po daugelį buvusios 
Sovietų Sąjungos miestų. Kon
certus esu turėjęs Latvijoje, Es
tijoje, Ukrainoje, Čekoslovaki
joje, Vokietijoje. 

— Kiek iš viso koncertų 
esate turėjęs? 

— Apie šešis šimtus. 
— Ar daug muziką studi

juojančių s tuden tų pasi
r e n k a vargonus? 

— Vargonus studijuojančių 
yra nemažai. Dabar Vilniuje 
atskirai nuo fortepiono katedros 
yra ir vargonų katedra, kur 
ruošiami vargonininkai. 

— Kur jūs ruošėtės muziko 
karjerai ir koks dabar yra 
j ū s ų pagrindinis užsiėmi
mas? 

— Esu tikras vilnietis. Su Vil
niumi yra susietas visas mano 
gyvenimas. Mokiausi Čiurlionio 
meno mokykloje. Ten dabar 
turiu pamokų ir mokinių. Kon
servatorijoje baigiau for
tepijoną, o po to vargonus. 
Tobulinausi Čekoslovakijoje pas 
žymų vargonininką Joną Šlėktą 
(pavardę ir vardą užrašiau fone
tiškai. P.P.), o taip pat ten 
vienus metus studijavau harpsi-
kordą. Harpsikordą dėstau kon

servatorijoje, kuri dabar yra pa
vadinta Vilniaus Muzikos 
akademija. 

— Kokius įspūdžius apie 
Amerikos lietuvius vežatės į 
namus? 

— Pačius geriausus, pačius 
nuostabiausius! Aš čia atradau 
dalį Lietuvos, kurią per 50 metų 
buvome praradę! 

Padėkojęs Gediminui Kvikliui 
už atliktą įspūdingą koncertą ir 
šį pašnekesį, atsisveikindamas 
jam linkėjau laimingos kelionės 
namų link. 

Gediminas Kviklys groja vargonais Apreiškimo parapijoje Brooklyne, N.Y. 
Kuotr. Vyt . Mažel io 

P R I M E N A M E : Lietuvoje labai lauk iami Jūsų siuntiniai 
P A T A R I A M E : kreiptis t ik į BALTIA EXPRESS 
T E I G I A M E : vienintelė ir sen iaus ia kompan i ja patikirr ausiai pr istatant i 

Jūsų siunt inius 

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

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

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

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA BIRŽELIO 29 D. 
MŪSŲ SUPAKUOTI TIK GERIAUSIŲ AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ 
MAISTO SIUNTINIAI YPAČ LAUKIAMI LIETUVOJfcV40 sv. TIK $85.00 

EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KAS TREČIADIENĮ 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

3782 W. 791h St. 
CHICAGO , IL 6 0 6 5 2 

SKAMBINKITE NEMOKAMU TELEFONU 
1-800 SPARNAI (1-800-772-7624) 1-312-284-6449 

Chicagoje ir apylinkėse paimam iš namų 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v . vakaro . 

Visos laidos i š VVCFV stotiem 
1450 A M banga. 

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

T e l . : (708) 839-2511. T e l . - F A X (708) 839-0670 

Obuoliai ir kriaušės 
University of California The 

VVellness Letters rašo, kad žmo
nės, turintys obuolio formos 
figūrą (riebalai susidėję ant pil
vo) turi didesnį palinkimą su
sirgti širdies koronarinių indų 
ligomis, padidėjusiu kraujo 
spaudimu, kraujo išsiliejimu 
smegenyse ir diabetu, negu tie, 
kurių figūra primena kriaušę 
(kurių riebalai susidėję ant 
klubų ir šlaunų). 

Pilvo srityje susidėję riebalai 
didina minėtų ligų riziką turbūt 
todėl, kad riebalinės rūgštys iš 
jų patenka į kraują ir tokiu bū
du padidina trigliceridų ir cho
lesterolio kiekį ir taip sutrukdo 
insulino veikimą organizme. 
Juo didesnis santykis tarp pilvo 
ir klubo apimties, tuo didesnė 
rizika susirgti. Santykis tarp 
pilvo, matuojant bambos srity
je ir klubo apimties, matuojant 
per plačiausią klubo vietą, 
parodo rizikos galimybę. Jeigu 
santykis yra didesnis negu 1.0 
vyrams ir 0.8 moterims, tai tas 
rodo, kad rizika susirgti minė
tomis ligomis yra padidėjusi. 

D. Dėgesys, M.D. 

CLASSIFIED GUIDE 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Cater ing 
6 2 1 6 S. Archer A v e . 

C h i c a g o , I L 6 0 6 3 8 
T » l . 5 8 1 - 8 5 0 0 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — B o n d e d 

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pataisymai. 
. Vy tautas Taras 

FATHERS DAY GREETINGS 

Happy Father's Day To AH My VVonderfui Lithjanian Friends 
Remember To Honor Thy Father And Mother 

And God WiH Love You Always 
Courtesy of 

INDEPENDENT PAVING COMPANY 
Bellwood, Illinois Telephone: (708) 544-7120 

NAUJAS „NEW WORLD" 
REDAKTORIUS 

Chicagos arkivyskupijos sa
vaitraščio „The New World" 
redakorumi pakviestas jėzuitas 
kun. Thomas Widner, 50 m. 
amžiaus. Jis yra redagavęs In-
dianapolio vyskupijos laikraštį 
„Criterion", taipgi dirbo žurna
lo „America" redakcijoje Nevv 
Yorke. 

Happy Father's Day To Our Many 
Friends and Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY INC. 

Phone: (312)767-9155 
Dollar off with vitamins 

4324 W. 63rd St., Chlcagc. I I I . 

Happy Father's Day 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 7 is t St., Chicago » ' 
(312) 434 9666 

Open Tuesday thru Sunday 
8 A M to 8 P M 
Closed Monday 

Happy Fathe'S Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of ' V 
CRAWFORO SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Producfc 
Phone: (312) 277-3095 

2310 S. Pulaskl. Chicago. Ml. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

HEHiAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

B 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave., 

Chteago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — IMSUFAMCe 

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

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

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

VISIEMS VAŽIUOJANTIEMS 
Į LIETUVĄ 

paskutinė galimybė užsakyti vieš
butį Vilniaus miesto centre! 
Tereikia kreiptis į gerai pažįstamą 
BALTIA EXPRESS ir galėsite užsaky
ti kambarį nedelsiant. 

Teiraukitės nemokamu 
t« l . 1 8O0-SPARNAI 

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

Laimmgps Tėvo Dienos! 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kedzle, Chicago, IL 
(312) 776 9102 or (312) 776-9341 

Viskas Įstaigoms! Raštinės, braižybos ir 
mokyklos re«Kmenys. Sveikinimo kortelės 
Įvairiomis kalbomis 

Dengiami stogai, kalamas 
..siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2637 

OLD F ASHIONED C N D I E S 
6210 Cevmak, Barwyn, III. 

708) 768-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novefties 
Ali Typec of Boxed Candies 

Happy Father's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LEITZA DOf 6 TOOL CO., 

(312) 271-1408 
5462 N. Damen Ava. 

Chicago, III. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Decfcys 

Tel. 565-6624. Nuo 8 ryte Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

INC. 

STASYS SAKINIS 
Dažytoja* 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. PauHna. Chicago 

Tel. 312-627-6107 

Ontui£ KMIECIK REALTC<?C 

3 7922 S. Pulaski * d . 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei nor i te parduot i ar pirkt i na
mus, kreipki tės į Danu tę Mayer . Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui . 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ave. 
Te l . 436-7878 

Dėmesio! Sunny Hills, Fl. 
parduodamas didelis sklypas 
pačiame lietuvių centre, Am-
bassador gatvėje. 

Kreiptis: tel . 708-687-3945 

°n M K2l 
MLS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chkago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

FIRST RATE PrEAL ESTATE 
A U Š R A K R I Š Č I Ū N A I T Ė 

P A O A U N O 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Strset, Chicago, IL 60629 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vj YVeat 95th Strat 
T a i . — (708) 424-8854 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chic igos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJVS P.UHPUTIS 

L 

NERINGA Restoranas 
2632 W. 71 St., Ch icago, IL 60629 

tel. 312-476-9026 
turi naujus savininkus 

Mes kviečiame jus atsilankyti ir para
gaut mūsų gaminamus geriausius Mar-
quette Parke lietuviškus bei amerikie
tiškus valgius. Marquette Pk apylinkėje 
pristatome i namus be mokesžio 
Siūlome savaitinius kuponus už pasto
vią kainą. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-8 36 2960 

PARDUODAMAS NAMAS 
59 St. ir Pulaski. Sav. duoda paskolą, 
bet reikia didelio įmokėjimo. Be banko 
tarpininkavimo. Namas mūrinis, 3 mieg. 
1 vonios kamb. $79,900. 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
44 ir Richmond Ave. 2 mieg, $400 į 
mėn. Kreiptis: 

Aušra Padalino 
FIRST RATE REAL ESTATE 

Te l . 312-767-2400 

Ontujjf 
21 m hmĘ* 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

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

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

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. bt. ant
rame aukšte Brighton Pk. apyl. 
vienam arba 2 suaugusiems, be 
gyvuliukų. 

Tel . 312-247-3838 

Išnuomojamas moderniškas 2 mieg. 
kamb. butas pirmam aukšte, saugiam, 
ramiam name: virykla. šakį, oro vėsinimas, 
skalbykla, auto. pastatyt vieta arba garažas. 
66 & Kedzie apyl. Suaugusiems. $375 [ 
man. Tel . 708656-6599 

Delux a p t . 1 bedrm. 4 rms 1st f l . Vic. 
73 St. & Kedz ie Appl iances, laundry, 
park ing; al l utilit. ineld $400 + one 
mo. depos i t . 

Cal l J o e : 1 -708 -423 -7679 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
R E I K M E N Y S F O T O G R A F A M S 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

re ikmenis Pasinaudoki te patog iu 

planu at idedant pasir inktus reik

men is ypa t inga i progai P i lna i 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v imas A t idary ta p i rmad ien i ir 

ketv i r tadieni vakarais iki 8 valan

dos An t rad . i r t rečiad susikalbesit 

l ietuviškai 

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

( f 
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Daytona Beach, Fl. 

IŠLYDIME T Ė V Y N Ė N 

Šiais metais, kaip niekada, šio 
nedidelio telkinio daug lietuvių 
kelia sparnus į Tėvynę. J a u 
gegužės pabaigoje p i rmiej i 
ke l iauto ja i a t s i sve ik ino su 
Daytona Beach ir dabar kas 
savaitę skrenda vis nauji ir nau
ji keliautojai. Atrodo, kad iš 
mūsų telkinio šiais meta i s 
Lietuvą aplankys apie 30-40 
asmenų. Daugelis vyksta pirmą 
kartą ir Lietuvos žemelę savo 
kojomis palies po beveik 50 
metų. Dėl t ų kelionių Daytona 
Beach kolonijoje nebus birželio 
įvykių minėjimo, o taip pat ir 
lietuviškų pamaldų. 

U Ž D A R O D A N T I S T Ų 
M O K Y K L Ą 

Loyolos un ive r s i t e t a s nu
sprendė uždaryti savo dentis-
t e r i j o s m o k y k l ą . Ž y m i a i 
sumažėjo t ą mokslo šaką studi
juojančių skaičius. 

J A U N I M A S P A V O J U J E 

Prae i ta i s metais Chicagoje 
b u v o n u ž u d y t a s r eko rd in i s 
skaičius j aunuol ių , net 254 
jaunesnių ka ip 21 m. Kai kur i e 
žudikai teturėjo t ik 13 ar 14 m. 
amžiaus. Daug prisideda prie 
demoralizacijos spauda, filmai, 
TV ir stoka auklėjimo valdinėse 
mokyklose. 

NAUJAS A E R O D R O M A S 

Chicagos meras Daley, India
nos gubernatorius Evan Bayh ir 
Il l inois g u b e r n a t o r i u s J i m 
Edgar birželio 17 d. pasirašė 

susitarimą, kad re ikia statyti 
naują aerodromą Calumet ežero 
vietovėje. Aerodromo įrengimas 
kainuos 10.8 bilijono dolerių, 
da r tam reikalingas parlamen
to pritarimas. 

Miami taurininkai, išsiuntę konteinerį į Lietuvą. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

LAUKIANT VAIKO 

Balandžio mėn. Miami lie
tuvės moterys suorganizavo 
klubo narei Virginijai Dubaus-
kienei „baby shower". Šeimy
niniai pietūs įvyko pas Eliza-
betą ir Aleksą Zigmantus. Tai 
buvo gražiai išdekoruotas kam
b a r y s ir s k a n i a i pa ruoš t i 
valgiai.kuriuos atsinešė darbš
čiosios lietuvės moterys, o taip 
p a t būs ima jam k ū d i k i u i 
sunešta daug gražių dovanų. V. 
Dubauskienė labai džiaugėsi 
parodytu dėmesiu ir nuošir
dumu, o taip pat buvo malonu 
pabendrauti visoms susirinku
sioms. Balandžio 24 d. gimė visų 
laukiama Karolina, ta i antra 
dukrelė Dubauskų šeimoje. 

P A M A L D O S 

Gegužės 3 d. St. Francis 
bažnyčioje kun . dr. Vincas 
Andriuška aukojo šv. Mišias už 
mirus ias ir gyvas motinas. 
Pasakė išsamų ir jaudinantį 
pamokslą. Šios šventės proga 
per šv. Mišias giedojo choras 
„Banga" vadovaujamas muzi
kės Danutės Liaugminienės. 

Po Mišių visi susirinko į lietu-
vių-amerikos piliečių klubą. 
Pirmininkė Elena Jonušienė 
pasakė kalbą susirinkusiems ir 
visi pagerbė tylos minute miru
s ias mamas . Vyr iaus ia i ir 
jauniausiai mamoms buvo įseg
tos gėlės. Kun. dr. V. Andriuš
ka sukalbėjo invokaciją. V. Du
bauskienė paskai tė poeziją, 
skirtą motinoms. Choras „Ban
ga", vadovaujamas muzikės Da-; 
nu tės Liaugminienės, atliko, 
men inę programą. P<" pro
gramos visi buvo pakviesti pie
t au t i skaniai paruoštų Alekso 
Zigmanto valgių. Ši šventė buvo 
linksma ir nuotaikinga. Jau
niaus ią mamą V. Dubaus-
kienę sveikino klubo nariai su 
dukrelės Karolinos gimimu. 
Šaulių pirmininkė Gunda Koda-
t ienė, pasveikinusi Saulių kuo
pos vardu, įteikė dovaną. Visi 
džiaugėsi būsima klubo nare. 

NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Miami liet. piliečių klube 
paskutinis narių susirinkimas 
įvyko gegužės 17 d., o po to klu
bas uždaromas vasaros atosto
goms iki rugsėjo 13 dienos. 

Į LIETUVĄ 

Pietų Floridos geradar ia i 
žmonės vėl suorganizavo ir iš
siuntė į Lietuvą trečią konteine
rį. Iš Miami liet.-amerik. pilie
čių klubo siuntą konteinerį 40 
pėdų išsiuntė gegužės 27 dieną. 
Pakrauta daug rūbų, avalynės, 
muzikos instrumentų našlaičių 

vaikų namams, mažiems kūdi
k i a m s medicinos r e ikmenų . 
Ramutė Steikūnaitė Bergstrom 
parūpino iš daktarų vert ingos 
medicininės l i teratūros. Dak
ta ras Butr imas padovanojo šir
dies elektrokardiagramai daryti 
aparatą. Ariana Kumpienė, su
sitarusi su daktarais, paruošė šį 
aparatą pilnam veikimui. 

Pie tų Floridos g e r a d a r i a i 
žmonės s i u n t ą i š le ido su 
džiaugsmu ir palaima laimingai 
kelionei. Prie šių trijų s iuntų 
daug darbo ir rūpesčio įdėjo 
klubo pirmininkė Elena Jo
nušienė, kun. A. Čapanis su 
savo parapiečiais surinko rūbų, 
maisto i r kitokių dalykų, o ta ip 
pa t prisidėjo didele pinigine 
auka padengti prsiuntimo išlai
doms. Kun. dr. V. Andriuška iš
siuntė apie 20 paketų naujų 
re ikmenų ir bažnytinių rūbų į 
vyskupo J. Žemaičio vyskupiją, 
kun. P. Račiūnui, kunigų semi
nariją. Aušrotai pasiuntė kom
piuter į t r emt in ių draugi ja i , 
muzikas L. Stukas su Kili-
koniene savomis išlaidomis pa
pildė siuntą daugiau ka ip 30 
paketų. Jonas Garla iš Juno 
Beach p a t s p i r m a s a t v e ž ė 
prikrovęs rūbų. Daug dirbo ir 
organizavo Kižaičiai, Genė Pet
rauskienė, Mažeikai, Augūnai , 
V. Šalčiūnas, V. Sakas , dr. V. 
Majauskas, P. Pilipavičienė. 
Didelė padėka re iškiama Ples-
kančiams iš Lake Work, kurie 
su savo sunkvežimiu pakrovė ir 
atvežė iš Juno Beach paruoštus 

paketus, savo darbu prisidėjo ir 
Jonas Štaras. Miami apylinkės 
lietuviai prisidėjo taip pat daug 
siuntos paruošimui ir pakro
vimui: J. Jazbutienė, E. Saka-
vičienė, E. Lopez, A. Zigmantas, 
Z. Ramanauskas, J. Aušra, V. 
Dubauskas, dr. V. Tumasonie-
nė, dr. Kazlauskai iš Kanados, 
P. Eigitis, Korsakas, A. Kum
pienė, Artūras iš Lietuvos, dr. 
Baltrukėnai, J. ir A. Šimkai, D. 
ir A. Liaugminai. Konteinerio 
išsiuntimo dokumentais rūpi
nosi „SOS Lietuva" organiza
cijos pirmininkė Ariana Kum
pienė. 

Labai džiugu, kad šios apy
linkės lietuviai taip nuoširdžiai 
daug aukojo, dirbo, norėdami 
padėti vargstantiems Lietuvoje. 

N A U J A S P I R M . 

Nuo gegužės mėn. JAV Lietu
vių Bendruomenės Floridos apy
gardos pirmininkė Janina Gerd-
vilienė įgaliojo Vytautą Du
bauską būti Miami apylinkės 
JAV LB pirmininku. 

BALSAVIMAI 

Miami Lie tuvių-Amerikos 
piliečių klube gegužės 23 d. 
įvyko dėl Lietuvos respublikos 
prezidento institucijos atsta
tymo referendumas. Pravedė V. 
Dubauskas, E. Jonušienė ir A. 
Šimkus. Suvedus rezultatus, 
nustatyta — balsavo 54 rinkėjai, 
pritarusiųjų referendumo tei-

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
RAUDA 

Keista susidarė padėtis: Rau
donasis Kryžius, tur int is padėti 
kitiems, pats šaukiasi pagalbos, 
nes atsidūrė ties pražūties riba. 
Šiandien Lietuva vėl yra , kaip 
ir buvo prieš karą, Tarptautinės 
Raudonojo Kryžiaus ir Raudo
nojo Pusmėnulio draugijų fe
deracijos narė. Tai ne šiaip tarp
tau t in i s Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pripažinimas, t a i ir 
visokeriopa praktinė, metodinė 
ir materialinė parama. Lietuvo
je nuolatos svečiuojasi Tarp
taut inio Raudonojo Kryžiaus 
komiteto atstovai iš Šveicarijos, 
Didžiosios Br i t an i jos , Nor
vegijos, Danijos, Prancūzijos, 
Kanados. Jie moko mūsų Rau
donojo Kryžiaus draugijos na
r ius , ka ip t e i k t i žmonėms 
pirmąją pagalbą nelaimės atve
ju, dalijasi savo pat i r t imi , kaip 
ieškoti per karus ir ki tokius ne
gandus dingusių giminių, kaip 
slaugyti ir globoti vienišus, ligos 
surakintus senukus. O tokių 
Lietuvoje yra daugiau nei 30 
tūks t anč ių . Ga i l e s t ingos ios 
seselės kol kas pajėgios prižiū
rėt i t i k 6 t ū k s t a n č i u s ne
galinčių. Kas padės kitiems? 
100 tūkstančių rublių, kuriuos 
p e r n a i gruodžio mėnes į 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
gavo iš Vyriausybės, nedaug 

pagelbėjo. J a u šiandien 110 
gailestingųjų seselių nebegauna 
a t l yg in imo , n e s Lie tuvos 
Respubl ikos Aukšč iaus io j i 
Taryba, taupydama biudžeto lė
šas, Raudonąjį Kryžių prilygino 
visuomeninei organizacijai, o 
visuomenines organizaci jas 
nutar ta nefinansuoti. 

Bėdiną mūsų padėtį supranta 
turtinguose kraštuose, nors ir 
sakoma, jog sotus alkano ne
užjaučia. Štai vien Kanada, 
Danija ir Norvegija Lietuvai 
medicinos reikalams skyrė 675 
tūkstančius dolerių. Su labdaros 
siuntomis į Lietuvą skuba Mari
ja Fanfani iš Italijos, lordas 
Bernardas iš Didžiosios Bri
tanijos ir daug kitų taurių 
žmonių. Tačiau vien labdara 
Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
vargu ar įgyvendins gailes
tingumo ir žmogiškumo tikslus. 
O jei, neduok Dieve, atsitiktų 
kokia stichinė nelaimė, jei kiltų 
ginkluotas susirėmimas, jei... 
Kas tada būtų? 

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
prašė 3.1 milijono rublių. Bet 
biudžete tiek lėšų neatsirado. 
Ar neatsitiks taip, kad pagailėję 
pinigų dabar, rytoj prarasime 
dvigubai? 

Sa lomėja Čičiškina 

A.tA. 
STEPAS PAULAUSKAS 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1992 m. birželio 18 d., sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje, Liepojos mieste. 
Nuliūdę liko: žmona Stasė Glebavičiūtė, sūnūs — Stasys, 

Kęstutis, marti Virginia; šeši anūkai; sesuo Julija Nar-
kevičienė su šeima Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Jūrų Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, birželio 21 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus-Butkus laidojimo namuose, 1446 S. 50 Ave., 
Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 22 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, marti , anūkai , sesuo ir kit i 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Petkus-Butkus. Tel. 708-652-1003 ar
ba 312-476-2345. 

A.tA. 
MARCELĖ JUODIŠIENĖ 

KACEVIČIENĖ 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. birželio 18 d., 3:30 vai. p.p., sulaukusi 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pilviškių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas Juodišius, duktė Birutė 

Kujelienė su šeima Klaipėdoje, sesuo Petrė Jasukynienė su 
šeima Vilniuje ir daug kitų giminių Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Susivienijimui Amerikoie. Bri^htnn 
Parko Lietuvių Moterų sąjungai ir buvo Šv. Kazimiero seserų 
rėmėja — amžina narė. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 22 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 23 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
dayvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė ir sesuo su šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus , jos vyru i dr. V Y T A U T U I T A U R U I , s ū n u m s 
dr . ARVYDUI su žmona DALIA i r vaikaičiais , dr . 
ŠARŪNUI su žmona B I R U T E s u vaikaičiais be i 
v i s i e m s a r t i m i e s i e m s , j u n g d a m i e s i m a l d o j e , 
nuoširdžią užuojautą r e i šk i a 

Regina Kudzmienė 
Austė ir Mindaugas Vygantai 
Mara ir Vytautas Vygantai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

TAUTIEČIŲ, VYKSTANČIŲ Į UETUVĄ, DĖMESIUI! 
Bendra Lietuvos-JAV įmonė „Vytaras", vienintelė Hyundai 
automobilių parduotuvė Lietuvoje, pristato naujus 1992 Sonata ir 
Pony/Excel automobilius. 

• Automobiliai atvežami iš Pietų Korėjos 
• Automobiliai specialiai pritaikyti Ryrų Europos klimatui ir 

benzinui 
• Visi automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
• Mechanikai ir „management" apmokyti Amerikoje. 

Taip pat parduodami nauji visų modelių džypai, „4-wheel drive" 
su dyzeliniais varikliais. Nupirkti automobiliai gali būti Jums pri
statyti į Lietuvą aerouoste arba bet kur Lietuvoje. 
Visais klausimais prašome kreiptis į: 
Aras Intamatlotial, Inc. (Authorized Hyundai Automobile 
Distributor in Lithuania) 
Malbourns, Florida, Tai. 407-726-8467, F«x 407-727-2655 
arba . _ 
„Vytaras" (Authorized Hyundai Automobile Dealer), Vilnius, Tai. 
42-66-03, 44-66-55 
Perkant tiesiai iš platintojų sutaupysite pinigų! 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W . 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

"TORVIL" LTD 
L I T H U A N I A N P A R C E L S E R V I C E 
Xeu prices for packages! 

Seasonal discount 12% for all products from the 
"Torvil"-92 catalogue 

SELF PACKED PARCELS ĮAIB O P B O A T ) 
THE MOST ATTUACT!VT LOW PRICES 

• 1 . 8 0 Lb. 
Plu« MTVlr* ch*rfr * 

D e a r c l i e n t ! "We a r e tr ie o n l y 
P A R C E L S E R V I C E 
w h c r e y o u c a n s e n d 

M O R E f o r L E S S ! 
CALL TOLL FREE CANADA 1 -800 -661 -0210 

U.S.A. 1 -800 -972 -9284 or 1 - 8 0 0 - 9 3 2 - 7 9 9 5 
n u i r t i H***of*e* MG"*** •** • u"*,7 • * • « * • o*«rto MPWv*\ Ta (411) tm ino rm imą i — 

- . : «-r I I I — <•>(«<* U « l ' ( 
, _ . MMOito ?'X«Mttc>Kago*M Cncago • M M T« (Jil) ZTMH* 'm (li») rr*can 

U . S . A . .^vct, a*B iNTf BPOSTMIB 10S5 »o»ai»«T Bu»M8 N T 1481? Tf[>HWIII» 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chkago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 S>uth Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i sus la idotuvių n a m u s galite pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

) ; 
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x Lietuvių Tautnių šokių 
šventė sutrauks daugelį šokėjų 
ir svečių į Chicagą ir jos apy
linkes. Šokių šventė bus naujoje 
vietoje Rosemont mieste, Ho-
rizon viešbučio didelėje salėje. 
Nuvažiuoti bus galima autobu
sais, kuriems reikia jau dabar 
užsisakyti bilietus, taip pat au
tomobiliais. Kas galės paimti 
svečius, jie džiaugsis švente ir 
Chicagos lietuvių draugiškumu. 

x Dariaus-Girėno i r K. Do
nelaičio susijungusių mokyk
lų tėvų komitetas išsirinko 
kopirmininką Gintarą Plačą ir 
Zigmą Mikužį. Kartu su kitais 
komiteto nariais jie peržiūrėjo 
Jaunimo centro patalpas ir rado 
jas labai tinkamas didesniam 
skaičiui mokinių, kurių laukia
ma šį rudenį. 

x „Ateitis", gegužės-birželio 
mėnesių Nr. 3, gražiai sureda
guotas ir išleistas. Spaus
dinamas ant gero popieriaus. 
Yra gerų straipsnių, taikomų 
jauniesiems, taip pat eilėraščių 
ir informacijos. Redaguoja 
Danutė Bindokienė, pagelbi — 
Ramunė Kubiliūtė ir Viktutė 
Siliūnienė. 

x Ju rg i s Januša i t i s , žurna
listas, beveik visos JAV išeivijos 
spaudos, tarp jos ir „Pasaulio 
lietuvio" nuolatinis bendradarbis, 
PLB seimo komiteto pakviestas 
rūpintis seimo garsinimu. Apie 
seimą rašo daug straipsnių, bus 
seimo spaudos reikalų vadovas. 
Jis telks medžiagą ir rūpinsis 
seimo aprašymu poseiminiam 
„Pasaulio lietuvio" numeriui. 

x Žinomas Franz Benteier 
karališkasis styginis orkestras 
gros Šv. Šeimos Vilos 45 metų 
sukakties pokylyje liepos 18 
dieną Lexington House, Hicko-
ry Hills. 

x „ L a i š k a i l i e tuviams" , 
birželio mėnesio numeris, išėjo 
iš spaudos. Jame yra nemaža 
paskaityti vertų straipsnių, 
svarstymų, informacijos, kon
kursą laimėjusių rašiniai. 
Redaguoja kun. J. Vaišnys, pa
deda kun. A. Saulaitis. 

x Geros išvaizdos, aukš
toka, išsilavinusi moteris, ieško 
gyvenimo draugo, pensininko 
amžiaus, nerūkančio. Rašyti: 
P.R-, P.O. Box 29128 Chicago, 
IL 60629. Įrašant ir tel. nume
ri- (sk) 

x Ieškomas Bronius Vogu-
lis. Ieško brolis, iš Lietuvos at
vykęs į Ameriką. Rašyti: 
Kazimieras Čiurlys, Red Box 
282 F, G e o r g e Rd., No . 
Brunshwick, N.J. 08902. 

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 va i . ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vai t inė Lietuvos 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 Irena i r dr . Leonas Kriau-
čeliūnai, pradedant „Draugo" 
vajų, paaukojo 1000 dol. spau
dos pažangai ir ateičiai. Jie rašo: 
„Kun. V. Rimšelio straipsnis 
apie „Draugo" liūdną finansinę 
padėtį padilgino mūsų širdis, 
nors visada suprantam ir žinom, 
kad rūpesčių, darbo ir skaudžių 
priekaištų gauna redakcija ir 
administracija su pasiaukojimu 
dirbdama tą kultūrinį darbą. 
Manau, jog visi supranta, kad 
per 40 metų buvom, esam ir dar 
ilgai būsim spaudos maitinami 
informacija apie mūų veiklą, 
kultūrą ir gal svarbiausiai — 
švietimą — lietuvybės išlai
kymą ir pratęsimą Lietuvai..." 
Labai ačiū už didelę auką. 

x „ J o u r n e y s " , Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos lei
dinys, vasaros laida, išėjo iš 
spaudos. Labai gražus straips
nis apie a.a. vysk. Vincentą 
Brizgį, parašytas generalinės 
vyresniosios ses. Mar i lyn 
Kuzmickus. Pradžioje ji duoda 
garbingojo Velionio paskutines 
valandas prieš mirtį po savo 
rytinių šv. Mišių. Biografija 
duota išsami ir teisinga. Visas 
šis numeris daugiausiai kalba 
apie mirusįjį, rašo ses. Julia 
Shainauskas, eilėraštį — ses. M. 
Agnesine Dering ir kt. Taip pat 
duodama nemaža informacijos. 
Redaguoja ses. Agnesine, jai 
talkina Tammy Oswald. 

x J o n a s S t u m b r y s , Ona 
Alekna, Ged. Damašius , 
Mykolas Biknaitis, dr. George 
Volodka, Antanas Kvedaras, J. 
Špakevičius, Stasys Ramonas, 
Justinas Prasauskas, dr. Stasys 
Goštautas, Stasys Žilevičius, 
Jonas Kirvaitis, Stasys Frizelis, 
Zigmas Krasauskas , Adelė 
Puleikis, dr. A. Baltrukėnas, 
Sonia Untulis, Ignas Band-
ziulis, Česlovas Ramanauskas, 
V. ir Z. Pliodzinskas, Petras 
Giedrimas, Pranas Joga, Joseph 
Žilionis, Janina Bagdas, Juozas 
Kudirka, G. A. VVeitzel, Juozas 
Gasperas, Mindaugas Baukus, 
Petras Maželis, Teresė Norkus 
ir Veronika Pleškus atsiuntė 
dienraščio išlaikymui po 20 dol. 
Visiems šiems tautiečiams iš 
įvairių Amerikos valstijų už 
gautą p a r a m ą nuoširdžiai 
dėkojame. 

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

(sk) 

x Grei t pa rduodu vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje priėmime Lozoraičiams viešnios ir svečiai. Iš kairės: 
Remienė, R. Juškienė, Daniela Lozoraitienė, dr. A. Razma ir A. Leitienė. 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NEUŽMIRŠTAMA 

BIRŽELINIŲ SKAUSMŲ 

Gausiausioje lietuvių gyven
vietėje Chicagoje birželio 14 d. 
Brighton Parke Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje įvyko įspū
dingas skaudžiųjų Birželinių 
minėjimas ir referendumo bal
savimai. Gaila, kadaise didžio
joje Chicagoje lietuviškų šven
čių minėjimai vykdavo net 13 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and beąueath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybiniu mokes
čių. 

x Bronius Valiukėnas iš 
Detroito apylinkės mums rašo, 
jog „Draugo" dienraštį gauna 
pavėluotai visą savaitę, o kar
tais ir pusantros savaitės. Šia 
proga pranešame, jog padėtis 
šiek tiek gerėja, kai patys 
skaitytojai savo pašto įstaigoje 
to pašto skyriaus viršininkui 
pareiškia savo nepasitenki
nimą, kad laikraštis laiku 
nepristatomas į namus. Tačiau 
ir „Draugo" administracija 
nesiliauja protestavusi prieš tą 
netvarką pačiame pašte. 
Laikraštis iš vakaro tuo pačiu 
metu nuvežamas į paštą; po to 
jau visa nebe mūsų žinioje. Gal 
reiktų kelti klausimą savo sena
toriams ir kongresmanams, kad 
pašto patarnavimas būtų per
duotas privačiai kompanijai, 
tada tikrai pagerėtų patar
navimas žmonėms. 

x Baniutė Kronienė, „Pa
saulio lietuvio" administratorė, 
tvarko PLB seimo atstovų 
registraciją. Seimas įvyks liepos 
1-4 d. Lietuvių centre Lemonte. 
Visuomenė kviečiama jo posė
džiuose dalyvauti. 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai 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 mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Bernotas. 

(sk) 

x Prašoma atsiliepti: Vy
tau tas Bitinas ir Alfonsas 
Kairelis, 1943 m. abu dirbę 
Vilniuje. Ieško Rimantas Ei-
gelis, V. Krėvės g-vė, 109-54, 
3041 Kaunas. 

(sk) 
x Padėkite 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 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory HUls, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

lietuviškų parapijų, bažnyčiose, 
dabar jų liko tik ketvertas. 10 
valandą bažnyčioje iškilmingoje 
procesijoje prie altoriaus gėles 
nešė kun. Thony Markus ir Joa
na Drūtytė, Lietuvos ir Amerios 
vėliavas nešė Vytas Dijokas ir 
Zenonas Krasauskas, buvo 
Lietuvos katalikių moterų drau
gijos narės eisenoje pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, lydėjo 
klebonas kun. Thony Puchen-
skis ir kun. Fabijonas Kireilis. 
Šv. Mišias pradėjo choras ir mal
dininkai giesme „Pulkim ant 
kelių". Sv. Mišias atnašavo ir 
dienai pritaikytą skaudžių 
prisiminimų pamokslą pasakė 
kun. F. Kireilis. Mišių eigoje 
maldas skaitė-Joana Drūtytė ir 
Antanas Drūtys. Giedojo 
parapijos choras ir solistė Dalia 
Kučėnienė, pagiedojusi giesmes: 
„Kaip grįžtančius namo 
paukščius" I. Strolios komp., 
žodžiai P. Jurkaus, „Marija, 
Skaisčiausioji Marija", žodžiai 
ir melodija iš Lietuvos, harmo
nizuota S. Sližio, vargonais 
akompanavo svečias iš Lietuvos 
muz. Ričardas Šokas. 

Šv. Mišiom pasibaigus, valdy
bos pirm. S. Daulienė prašė da
bar susirinkti sodelyje prie 
lietuviško kryžiaus. Čia pager
bus išvežtuosius, rinkomės 
parapijos salėn balsuoti dėl 
Kremliaus kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos. Bažnyčioje 
buvo sugiedotas Lietuvos him
nas. 

Prie tautinėmis vėliavomis 

x Atsiprašymo ir pasiau
kojimo pamaldos su šv. Mišių 
auka birželio 27 d., šeštadienį, 
6 v.v. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Visus nuoširdžiai kviečia 
„Židinys". 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6768. 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 Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance. Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Europos Lietuvių Studi
jų savaitė, Austrijoje! Išskren-
dame rugpjūčio 15 d. Informa
cijai kreiptis į: Travel Ad-
visers Inc. 708524-2244. 

(sk) 

papuošto kryžiaus, susikaupus, 
buvo pagerbti amžino įšalo bei 
gulaguose žuvę lietuviai. Sugie
dota „Marija Mari ja" ir 
„Lietuva brangi". 

Parapijos salėje ilgos eilės ne 
prie balsavimo stalų, o prie apsi
rūpinimo maistu. Pavalgę ėjo 
balsuoti. Kai kurie balsavo jau 
prieš pamaldas, kiti — pavalgę. 
Birželio 14 d. referendume LB 
Brighton Parke balsavo 268 
lietuviai. Vienas balsavo prieš, 
kitas — sugadintas. Gegužės 23 
d. balsavo mažiau — iš viso 197 
asmenys LB Brighton Parko 
apylinkėje balsavo pirmą 
kartą naujai iš Lietuvos atvy
kusių 34 svečiai. Prie Broniaus 
Siliūno stalo ir balsavimo dėžės 
pagalbininke buvo dr. Aurelija 
Jučaitė, vaikų ligų specialistė, 
stažuojasi Cook C. ligoninėje, 
taip pat viešnia iš Lietuvos. 
Balsavimams a t l ik t i buvo 
sudaryta komisija: pirmininkė 
Salomėja Daulienė, Bronius 
Siliūnas — pavaduotojas, Rita 
Darienė — sekretorė ir įvai
rioms pareigoms Vida Šilienė, 
Elena Majauskienė, Vytautas 
Dijokas, Valentinas Račiūnas, 
Danguolė Ilginytė ir Aurelija 
Jučaitė. 

J . Šlajus 
MADŲ PARODA 

SEKLYČIOJE 

Kiekvieną trečiadienio popie
tę Seklyčioje susirenka daug 
žmonių išgirsti įvairių paskai
tų, išklausyti koncertų, pažiū
rėti vaizdajuosčių, padainuoti ir 
pabendraut i . Ypač gausų 
lankytojų skaičių sutraukia 
madų parodos. 

Šiemet tokia madų paroda 
įvyko birželio 10 d. Renginių 
vadovė E. Sirutienė pasveikino 
gausiai susirinkusias viešnias ir 
svečius. Pasakė, kad madų 
parodą suruošti nėra lengva, 
nes reikia įdėti daug darbo ir 
rengėjams, ir modeliuotojoms 
Bet bandoma duoti progą 
modeliuotojoms parodyti, o 
lankytojams pažiūrėti į gražius, 
madingus drabužius. Šį kartą 
modeliuotojoms buvo padarytas 
specialus paaukštinimas, todėl 

jos gerai buvo matyti. 
Modeliavo (alfabetine tvar

ka): Valytė Blažytė, Aldona 
Grincevičienė, Sabina Henson, 
Marytė Juknienė , Emilija 
Kant ienė , Petronėlė Kin-
derienė, Irena Levickienė, 
Onutė Lukienė, Regina Pole-
kienė ir Nicole Quotraki. 

Parodos pirmoje dalyje, buvo 
laisvalaikio rūbai. Matėme 
mūsų modeliuotojas sportiškai 
nusiteikusias ir vyravo įvairios 
laisvalaikiui pritaikytos blius-
kutės, švarkeliai, sijonai ir 
kelnės, vis pavasariškų spalvų 
ir raštu: gėlėti, taškuoti, balti, 
mėlyni, pastelinių spalvų. 

Antroje dalyje jos buvo sko
ninguose popietiniuose-šventa-
dieniuose rūbuose. Matėme visų 
mėgiamų mėlynų ir baltų 
spalvų derinius, pavasariškai 
gėlėtų suknelių ir šiais metais 
populiarių baltų-juodų spalvų 
drabužius. Buvo ir pačių megztų 
elegantiškų bliuskų. Visa buvo 
su puikiai priderintais priedais 
— skrybėlaitėmis, rankinukais 
ir batukais. 

Trečioje dalyje — vakariniai 
rūbai. Ir tikrai miela buvo žiū
rėti į elegantiškus savo kirpimu 
ir spalvomis drabužius. Matėme 
šviesių spalvų mezginių, broka
to derinių, juodų bei kitų tam
sių spalvų puošnias sukneles ar
ba dviejų dalių derinius. 

Beveik visos modeliuotojos 
pasirodė nebe pirmą kartą. 
Visos pademonstravo savo dra-

ruomenių ir Lietuvių tautinių 
šokių instituto liepos 5 d. Rose
mont Horizon, jau čia pat. Salė 
yra nauja, šaldoma, puošni, su 
geru matomumu iš visų vietų, 
tačiau daugel iui l ie tuvių 
nepažįstamame šiaurės vakarų 
Chicagos Rosemont priemies
tyje prie O'Hare aerouosto, prie 
90 greitkelio, einančio iš Chi
cagos centro į Rockfordą. 

Greitkeliais važiuojantiems į 
šventę I l l inois ke l ia lapia i 
parodo Rosemont Horizon Sta-
dium (kai kur pavadinta Hori
zon Sports Arena), į šiaurę, tuoj 
už O'Hare aerouosto, bet dalis 
vyresnio amžiaus automobilių 
vairuotojų nemėgsta greitkelių 
ir jiems patogiau važiuoti 
paprastu, tiesiu keliu. O toks 
kelias yra iš pietinės bei vaka
rinės Chicagos ir tos pusės visų 
priemiesčių. 

Tas kelias yra LaGrange 
Road, vedantis tiesiai į Rose
mont Horizon stadioną, turintis 
Nr. 12, 20 ir 45. Už La Grange 
Parko jo pavadinimas keičiasi į 
Mannheim Road, o Rosemont 
Horizon adresas yra 6920 North 
Mannheim Road, Rosemont, 
Illinois. Nuo Stevenson greit
kelio, pasukus į š iaurę 
LaGrange Road iki stadiono yra 
apie 16 mylių. Reikia pravažiu-
ti VVestchester, Bellwood, 
Franklin Park, Schiller Park ir 
po jo yra Rosemont. Toks yra pa
prasčiausias, tiesus nuvažia
vimas į tautinių šokių šventę. 

Lietuvos ambasadoriaus priėmime Islandijos konsulas su žmona. Iš kairės: 
konsulo žmona Aslug, Islandijos konsulas Paulo Johnson ir Alė Kėželienė. 
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bužius. Gražiai ir grakščiai ir už 
tai joms buvo nesigailėta 
plojimų. 

Po programos E. Sirutienė 
padėkojo visoms modeliuo
tojoms ir talkininkams, kurie 
prisidėjo prie šios popietės 
sėkmės, būtent Simui Naujokui 
ir Vytui Dijokui už padarymą 
paaukštinimo, Janinai Gai
galienei, Bernadetai Zeikienei 
ir Albinai Lietuvninkienei už 
vaišių paruošimą ir bilietų pla
tinimą, Vladui Radžiukynui už 
aukų rinkimą ir pagalbą prave
dant dovanų paskirstymą. Pa
kvietė visus pasivaišnti gar
džiais sumuštiniais, pyragai
čiais ir kava. Dar ilgokai buvo 
bendraujama ir šnekučiuojama
si, užkandžiaujant ir aptariant 
matytus vasarinius drabužius 
laimėtas dovanas. 

Aldona Šmulkštienė 
KELIAI I TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTE 

Devintoji išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė, rengiama 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend-

Oje... Sako Jim Liautaud, anoniminis mecenatas, Lietuvos ambasadai 
paaukojęs 50,000 dol , nes tiek buvo surinkta. 
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PAMOKOS 
LAUKIANTIEMS 

KŪDIKIO 

Šv. Kryžiaus ligoninė Chica
goje duoda instrukcijas tėvams, 
laukiantiems kūdikio. Ligoni
nės telefonas (312) 471-8000, ad
resas 2701 W. 68 St., Chicagoje. 

SENIMO GLOBA 

Šv. Kryžiaus ligoninė tur i 
senimo globos centrą, ku r 
galima visai dienai atvežti 
globos reikalingus senelius, o 
vakare pasiimti namo. Reikale 
kreiptis tel. (312) 471-5946. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 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 
Tel. (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 Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinadale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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