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Ar Lietuva taps 
Europos Tarybos 

narė? 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

VUnius. (Elta) - Birželio 24 d., 
į Lietuvą atvyko Europos Tary
bos parlamentinės asamblėjos 
delegacija. Vizito t ikslas: 
išsiaiškinti, ar Lietuva atitinka 
demokratinės valstybės stan
dartus, ar gali būti priimta į 
Europos Tarybą. Paraišką stoti 
į šią organizaciją Lietuva jau 
anksčiau yra padavusi. 

Pirmąją vizito dieną delega
ciją priėmė Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
pirm. V. Landsbergis. Svečiai 
taip pat susitiko su svarbiausių 
Lietuvos laikraščių redakto
riais, televizijos ir radijo 
vadovais, su Lietuvos profsą
jungų atstovais. 

Rytoj numatyti susitikimai su 
Aukščiausiosios Tarybos teisi
nės sistemos, valstybės atkūri
mo ir konstitucijos komisijų, 
parlamento frakcijų vadovais, 
Helsinkio komiteto nariais, 
lenkų, rusų, žydų, ukrainiečių, 
kitų Lietuvoje gyvenančių tau
tinių mažumų atstovais. Sve
čius priims Lietuvos premjeras 
Gediminas Vagnorius. 

Apie litą, rublius ir talonus 

Birželio 24 d., Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas V. Bal-
dišis, duodamas interviu TV lai
dos „Panorama" koresponden
tui, pasakė, jog bankas tech
niškai pasiruošęs įvesti litus ir 
parodė ekrane litų banknotų pa
vyzdžius. Vienoje banknotų 
pusėje — žymių Lietuvos žmo
nių portretai, kitoje — Lietuvos 
vaizdai. 

Lietuvos banko valdyba pra
nešė, kad į apyvartą, kaip pi
niginių ženklų — rublių pakai
talai, išleidžiami 10 nominalo 
talonai, kurie prilyginami de
šimties rublių vertės bankno
tams. Nuo 1992 metų birželio 26 
dienos šie talonai turi būti pri
imami Lietuvos respublikoje vi
sų rūšių mokėjimams tokiomis 
pat sąlygomis, kaip ir dabar cir
kuliuojantys banko bilietai — 
rubliai. 10 nominalo talono vie
noje pusėje — strazdas giesmi
ninkas, kitoje — šermukšnio ša
kelė. 

Nuo šių metų balandžio 28 
dienos Lietuvoje jau cirkuliuo
ja 200 ir 500 nominalo bendrie
ji talonai — piniginių ženklu 
(rublių) pakaitalai. 

Pareiškimas dėl įvykių 
Moldovoje 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumas 
priėmė pareiškimą dėl įvykių 
Moldovoje. 

Moldovos parlamentas, rašo
ma pareiškime, 1992 m. birželio 
23 d. kreipėsi į pasaulio vals
tybių tautas, parlamentus ir vy
riausybes dėl įvykių toje šalyje, 
kurie pavadinti „Rusijos fede
racijos ginkluotųjų pajėgų atvi
ra karine agresija". Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas, atsiliep
damas į šį kreipimąsi, ragina 
Rusijos federacijos vyriausybe: 

gerbti Jungtinių Tautų narės 
Moldovos respublikos suvereni
tetą; 

įsakyti Rusijos ginkluoto
sioms pajėgoms, šiuo metu esan

čioms suverenios Moldovos teri
torijoje, nutraukti visus kari
nius veiksmus ir nedalyvauti to
kiuose veiksmuose, kurie reikš
tų kišimąsi į kitos šalies vidaus 
reikalus; 

išvesti Rusijos karines pajėgas 
iš Moldovos teritorijos. 

Teisėjų priesaika tėvynei 

Birželio 24 d. Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo posėdyje grupė 
apylinkių teisėjų prisiekė būti 
ištikimais Lietuvos Respubli
kai, laikytis jos konstitucijos, 
ginti žmogaus laisvės ir teisėtus 
interesus. Sveikindamas juos, 
Vytautas Landsbergis pasakė, 
kad priimdami sprendimus, tei
sėjai visada privalo galvoti apie 
Įstatymą ir apie žmogų, kuris 
tiek daug tikisi iš nepriklau
somos valstybės teisingumo. De
ja, šioje srityje dar ne viskas 
gerai. Mes visi turime nemaža 
rūpesčių dėl teisėsaugos ir teisė
tvarkos. Reforma turi vykti ir 
teisėjų priimamuose sprendi
muose, ir jų nusistatyme, pa
žiūrose. 

Kretinga — Pranc i škonų 
centras 

Lietuvoje viešintis svečias iš 
Brooklyno (JAV) — tėvas Pran
ciškus pasakė, kad per arti
miausius keletą metų Kretinga 
taps Pranciškonų centru: čia iš 
Amerikos ruošiasi persikelti 
Lietuvos tretininkų pranciš
konų vadovybė, atsikuria senas 
kultūrines — švietėjiškas tradi
cijas turintis vienuolynas, prie 
jo steigiama moderni spaustuvė. 
I Kretingą iš Amerikos numato
ma perkelti mėnesinio žurnalo 
„Varpelis" redakciją, leisti 
kitus religinio turinio žurnalus, 
spausdinti knygas. Trylika jau
nų žmonių iš Lietuvos išvyko į 
JAV, kur, pranciškonų globoja
mi, ruošis studijoms kunigų se
minarijoje. 

Geoterminė energija 

Lietuvos energetikos minis
terijoje įvyko Mokslinės — tech
ninės tarybos posėdis, kuriame 
apsvarstyta geoterminės ener
gijos panaudojimo programa. 
Valstybinės įmonės „Geoterma" 
specialistai painformavo, kaip 
jiems sekasi Lietuvos teritorijoje 
tyrinėti geoterminės energijos 
atsargas, ruoštis pirmajam 
gręžiniui prie Vydmantų gyven
vietės. Atsižvelgiant į ribotas fi
nansines galimybes, nutarta 
šiems darbams sutelkti Lietu
vos mokslinius kadrus, taikyti 
efektyviausią užsienio šalių pa
tyrimą. 

Lietuviai da inuos Italijoje 

Pirmą kartą Lietuvoje pasta
tyta G. Verdi opera „Nabucco" 
reprezentuos mūsų muzikinę 
kultūrą Italijoje. Busette, gim
tajame G. Verdi mieste, kur lie
pos mėnesį vyks tradicinis di
džiojo kompozitoriaus operų fes
tivalis, Lietuvos akademinis 
operos ir baleto teatras be „Na
bucco" parodys ir „Don Karlos". 

„Nabucco" Vilniaus scenoje 
pastatė žinomas dramos spek
taklių ir kino filmų režisierius 
Jonas Vaitkus. Tiesa, jo kūrybi-

Dar neseniai demonstravome Amerikos sostinėje ir kituose miestuose, kad JAV vyriausybė pri
pažintų Lietuvos nepriklausomybę. Dabar vėl reikia mūsų pagalbos Lietuvai, kai kongresas ir 
senatas svarsto Rusijai paramos klausima ir nereikalauja rusų kariuomenės išvedimo iš Balti
jos valstybių. 

Pasisako už rusų kariuomenės 
išvedimą 

Vis daugiau Europos kraštų 
pasisako už greitą rusų kariuo
menės išvedimą iš Pabaltijo 
valstybių. AFP praneša (birželio 
24 d), kad Švedijos ministras 
pirm. Carl Bild straipsnyje, iš
spausdintame „Die Welt", tei
gia, jog rusų kariuomenės buvi
mas Baltijos valstybėse yra „šių 
dienų Europos nenormalumas" 
ir nuolatinis neramumų šal
tinis. C. Bild taip pat aštriai 
kritikuoja rusų reikalavimus, 
kad Baltijos valstybės finan
suotų butų statybą kariams Ru
sijoje. Jam atrodo, jog Rusija 
tartum mėgina savo kaimynų 
kantrybe ir „naujosios Rusijos" 
politikos gaires. 

Tuo tarpu buvęs Suomijos mi
nistras pirm. Kalevi Sorsa 
išreiškė rūpestį, kad rusai žada 
išvestąją iš Baltijos šalių kariuo
menę „laikinai" apgyvendinti 
suomių pasienyje. Sorsa pabrė
žė, kad tas „laikinas apgyvendi
nimas" būtų kiek galima trum
pesnis. Liepos mėn. Helsinkyje 
įvyksiančiame CSCE suvažiavi
me Suomija nori į darbotvarkę 
įtraukti greito rusų kariuome
nės išvedimo iš Baltijos vals
tybių ir jos apgyvendinimo Suo-
mijos-Rusijos pasienyje kiau
nėje biografijoje yra ir dvi lie
tuvių kompozitorių operos — 
Broniaus Kutavičiaus „Straz
das — žalias paukštis" bei 
Felikso Bajoro „Dievo avinėlis", 
tačiau abi jas režisierius statė 
dramos teatruose, su dramos ak
toriais ir fonogramomis. 

TRUMPAI 

— Lietuvoje veikianti Baltijos 
birža pasiekė rekordą — bendra 
dešimties mėnesių kontraktų 
suma viršijo vieno milijardo 
rublių ribą. 

— Žymaus lietuvių architek
to, Rainių koplyčios projekto au
toriaus Jono Virako našlė per
davė atsikūrusios Lietuvos Šau
lių sąjungos vadovybei prieška
rinės Lietuvos šaulių metraštį, 
kurį jos vyras, buvęs šaulių 
veikėjas, prieš trėmimą į Sibirą 
spėjo nuo bolševikų paslėpti 
bičių avilyje. 

— Rokiškio aukštesniojoje kul
tūros mokykloje pradedami 
ruošti vargonininkai bažny
čioms. Mokslas truks trejus 
metus. Per visą sovietinės 
okupacijos laikotarpį bažnytinio 
vargonavimo specialybės ne
buvo nė vienoje Lietuvos moky
mo įstaigoje. (V.P.) 

simą. Kalevi Sorsa šiuo metu 
yra „Socialist International" 
nusiginklavimo komisijos pir
mininkas. 

Pageidaudamas, kad jo pavar
dė nebūtų skelbiama, rusų Už
sienio reikalų ministerijos pa
reigūnas birželio 24 d. „Baltfax" 
darbuotojams pasakė, kad Rusi
ja imsis visų priemonių „išsklai
dyti isterijai dėl kariuomenės 
išvedimo". Jis taip pat pami
nėjo, jog klausimas bus svarsto
mas Helsinkyje, CSCE suvažia
vime. Rusijos vyriausybė šiuo 
reikalu netrukus tarsis su kiek
viena Baltijos valstybe atskirai. 

Japonai nesiskubina 
teikti paramą Rusijai 

Ateinantį mėnesį įvyksiančio
je 7 didžiųjų industrinių vals
tybių konferencijoje Miunchene, 
bus, be abejo, nuspręsta suteik
ti Rusijai numatytą 24 bilijonų 
dolerių paramą, tačiau dar kyla 
daug abejonių dėl Jelcino suge
bėjimų pravesti tikrai veiksm
ingas reformas. 

Kadangi JAV ir Vokietiją šiuo 
metu varžo savos ekonominės 
problemos, tarptautinės bendri
jos akys krypsta į Japoniją, kuri 
turi pakankamai finansinių bei 
technikos išteklių. Japonai, sa
vo ruožtu, neskuba rusams į 
pagalbą, nes tarp Japonijos ir 
Rusijos yra nemažai neišspręstų 
klausimų. 

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje rusai užėmė kelias, ja
ponams priklausančias, salas ir 
iki šiol jų negrąžina. Kunashiri, 
Etorufu, Shikotan ir Habomai 
nedidelių salų grupę rusai 
užėmė kaip atlyginimą už pra
laimėjimą karo su japonais 1905 
m. Tuo laiku apie 17.000 japonų 
buvo priversti palikti savo 
namus salose. I jų vietą vėliau 
atkelti rusų kolonistai. Nuo to 
meto Japonija minėtas salas 
laiko savo patriotiškumo sim
boliu ir reikalauja jų grąžinimo. 

Nežiūrint, kad Sovietų Sąjun
ga nebeegzistuoja, Rusija nėra 
linkusi daugiau nusileisti, negu 
jos pirmtakūnė. Jelcinas žadėjo 
pasirašyti taikos sutartį su Ja
ponija 1993 m., tuo laiku spren
džiant ir salų klausimą, nors 
Rusija tuo tarpu nesiryžta visas 
salas atiduoti Japonijai. 

Japonai ilgą laiką atsisakė 
teikti didesnę paramą Sovietų 
Sąjungai (dabar Rusijai), kol 
visos buvusios teritorijos be 
jokių kompromisų bus pervestos 
Japonijai. 

Krinta Lietuvos 
pramonės produkcija 
„Lietuvos rytas" birželio 13 d. 

laidoje praneša, kaa Lietuvos 
pramonės produkcija per pir
muosius 5 šių metų mėnesius 
gerokai sumažėjusi. Nežiūrint, 
kad už parduotus gaminius ir 
produktus gauta 68 bilijonai 
rublių, parduota apie 42.8% 
mažiau kaip 1991 m., kai tuo 
tarpu kainos pakilusios apie 
12.9 kartus. Pramonės įmonėse 
kainos pakilo taip: energijos ga
myboje — 47 kartus, chemikalų 
ir alyvos pramonėje — 30 kartų, 
o gaminių paruošimas nukrito: 
elektros energijos — 25.4%, 
trąšų — 35.3%, skalbimo pro
duktų — 12.3%, mėsos gaminių 
— 15.5%, sviesto — 21.6%, pieno 
- 36.7%, cukraus — 52.1%, mil
tų - 25.9%. (S. Girnius). 

Lietuva — Vengrija 
106:71 

Badajoz, Ispanija. Birželio 
25 d. Vakar įvykusiose trečiose 
atrankos rungtynėse Lietuvos 
olimpinė krepšinio rinktinė 
nugalėjo Vengriją ir Grupėje 
„D" toliau eina be pralaimė
jimų. Šiose rungtynėse nežaidė 
Marčiulionis, nes gydosi koją. 
Daugiausia taškų lietuviams 
įmetė Gintaras Krapikas, surin
kęs 23. 

Toje pačioje grupėje be pralai
mėjimų eina CIS (buv. Sov. Są
junga), kuri vakar sutvarkė 
anglus 109:73. 

Šiandien Lietuva žaidžia prieš 
Estiją, kuri, su vienu pralai
mėjimu, teoretiškai dar turi 
šansų į antrąjį ratą. Vakar es
tai paklupdė Olandiją 106:74. 
Penktadienį Lietuva stoja į 
kovą prieš CIS. 

Ar Ignaliną ištiks 
Černobilio likimas? 

Neseniai įvykusioje Gamtos ir 
Žemės apsaugos konferencijoje 
Rio de Janeiro mieste, Brazi
lijoje, pasaulio vyriausybių 
atstovai karš ta i diskutavo 
opiausius šių dienų žemės tar
šos ir gyvosios gamtos naiki
nimo klausimus. Tarp jų ypač 
kilo rūpestis dėl atominių 
jėgainių nesaugumo ir jų suke
liamo radiacijos pavojaus. Po 
Černobilio nelaimės Ukrainoje 
pasenusių ir nesaugių atominių 
elektros jėgainių galima grėsmė 
jaudina europiečius. Nuo pavojų 
nėra saugi ir Lietuva, nes Igna
linos atominė elektros jėgainė 
yra tarytum „tiksinti bomba", 
kurios sprogimas gali įvykti bet 
kuriuo laiku. 

Apie Ignalinos jėgainę ir jos 
galimą „černobilišką" likimą 
plačiai rašo John Budris, „The 
Christian Sciene Monitor", 
birželio 25 d. laidoje. Strapsny-
je minima, kad Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirm. V. 
Landsbergis, nuvykęs į Rio de 
Janeiro konferenciją, stengėsi 
atkreipti pasaulio dėmesį į Ig
nalinos problemą. 

Lietuvos Energijos ministeri
jos inspektorius Anatoly Vazh-
nevsky teigia, kad, pasak Igna
linos jėgainės direktoriaus, 
jokių pavojų nėra, dėl jėgainės 
saugumo nereikia baimintis. 
Tačiau, tvirtina Vazhnevsky, ne 
jėgainės kasdieninė darbo pro
cedūra, o jos planavimas ir 
statyba yra netikusi. Jėgainę 
statė 1970 m. laikotarpyje iš 
Rusijos atsiųsti tūkstančiai 
darbininkų, o jos užsakytojas — 
Rusijos karinė vadovybė. Buvo 
planuota, kad dvi poros reakto
rių teiks elektrą besiplečiančiai 
pramonei Latvijoje, Karaliau-

Nori išimti iš apyvartos 
rublius 

Beveik visos buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikos ruošiasi 
eventualiai išimti iš apyvartos 
rublius ir įsivesti savo pinigus, 
tačiau jaučiamas ir tam tikras 
delsimas: nė viena nenori šio 
žygio imtis pirmoji. Uzbekista
nas jau sakosi išspausdinęs pa
kankamai pinigų, kad galėtų 
aprūpinti visus savo gyventojus, 
nuo jo nedaug atsilieka ir kitos 
šalys. 

Tikima, kad buvusių sovietų 
valiutos vertė dar labiau kristų, 
jeigu visos respublikos nuo jos 
atsisakytų, o paskutinioji rublio 
vartotoja atsidurtų keblioje pa
dėtyje, kai pirkėjai iš kitų 
respublikų mėgintų joje atsi
kratyti savo pinigų atsargomis. 
Dabartinės Rusijos Federacijos 
respublikos stengiasi atidžiai 
sekti savo kaimynų ėjimus ir 
ruoštis galimam greitam valiu
tos pakeitimui. Iš nepriklausan
čių Federacijai respublikų pir
moji rublius į savo kronas iškei
tė Estija. 

Gintaras Krapikas, Lietuvos olimpi
nės krepšinio rinktinės žaidėjas, at
rankos rungtynėse su Vengrija 
jmetes 23 taškus. 

— „Mūsų valstybė bus tik tuo
met stipri, kai jos šeimos bus 
tvirtos ir laikysis tikrųjų ver
tybių", pareiškė JAV viceprez. 
Dan Quayle, kalbėdamas Las 
Vegas mieste šios savaitės vidu
ryje. Pastaruoju metu D. Quayle 
susilaukė nemažai kritikos — 
bet ir pritarimo — dėl šeimos 
pastovumo ir vertybių propaga
vimo. 

— Rusijos mokslininkai, tyri
nėję Yekaterinburge atrastus 
skeletus, nustatė, kad tai caro 
Nikalojaus ir jo žmonos Alek
sandros palaikai. Caras ir visa 
jo šeima buvo bolševikų sušau
dyta 1918 m. vasarą. 

čiaus srityje ir Bielorusijoje, 
Lietuvai paliekant tik ketvir
tadalį pagamintos elektros. 
1980 m. abudu reaktoriai, lygiai 
tokie pat, kaip Černobilyje, jau 
buvo įruošti, tačiau jie gamino 
ne tik elektrą, o taip pat uranijų 
bei plutonijų sovietų atomi
niams ginklams. Pagrindinis 
jėgainės gaminys buvo skirtas 
bomboms, o ne elektros lempu
tėms. 

„Reikia suprasti sovietinės 
karinės ir industrinės sistemos 
veiklos procesą", sako Iganlinos 
reaktoriaus prižiūrėtojas, V. 
Tchaidnovsky, šį darbą dirban
tis per 10 metų. Ignalina buvo 
pastatyta pagal sovietų reika
lavimus, o tai reiškia kyšius, 
neapdairumą, statybinės me
džiagos grobstymą ir kitą įpras
tą praktiką. Brėžiniuose jėgainė 
atrodo tvirta ir saugi, bet 
nebūtinai užbaigtas produktas 
toks yra. Užtenka pasidairyti į 
kitas sovietines statybas — 
pramonės įmones, žemės ūkio 
mašinas. Kaip galima tikėtis, 
kad Ignalinoje darbas atliktas 
kitaip? 

Šiandien Ignalinos jėgainė 
primena bet kurį didelį sovie-
tijos fabriką: nudėvėtas lino
leumas, kreivai įstatytos durys, 
atsilupinėjusios sienos. Tačiau 
Lietuvos vyriausybei ne tiek 
svarbi jėgainės išlaukinė iš
vaizda: rūpestį ypač kelia gali
mybė, kad į kompiuterius, kurie 
reguliuoja jėgainės apsaugą, yra 
patekęs vadinamasis virusas. 

Kovo mėn. Ignalinos jėgainėje 
lankėsi Amerikos EPA įstaigų 
delegacija ir rekomendavo kai 
kuriuos pakeitimus, kad būtų 
išvengta nelaimių. „Kas atsi
tiko Černobilyje, gali atsitikti ir 
Ignalinoje, nes abiejų jėgainių 
planai ir statyba yra vienoda. 
Nelaimės atveju neapsakomai 
nukentėtų visos Baltijos vals
tybės, Skandinavija, Vokietija, 
Lenkija ir pati Rusija", pareiškė 
dr. Valdas Adamkus. 

Jau ne kartą Ignaliną apžiūri 
tarptautinės delegacijos ir ko
misijos, bet kol kas jokių konk
rečių pataisymų neatlikta. Lie
tuva viena pati negali apsaugo
ti jėgainės reaktorių, čia rei
kia nepalyginti daug lėšų ir 
technikos, negu valstybė šiuo 
metu turi. Visiškas jėgainės 
uždarymas, nors ekologiškai la
bai patrauklus, yra neįmano
mas, nes daugybė vietovių re
miasi ten pagaminama elektra. 
Ignalinos jėgainės elektros 
energija reikalinga ir Rusijai, 
kuri už ją mainais Lietuvai 
duoda alyvos. 

Gera išeitis būtų įjungti Balti
jos valstybes į Vakarų Europos 
elektros tinklą, nors tai pa
reikalautų daug finansinės ir 
techninės paramos iš kitų Eu
ropos kraštų. Trumpalaikė pa
rama vis tiek būtų pigesnė, 
negu nuostoliai, atsitikus ne
laimei Ignalinos atominėje jė
gainėje. 

KALENDORIUS 

Birželio 26 d.: Dovydas, 
Persevera, Salvijus. Jaunius, 
Jaunutis. 

Birželio 27 d.: Vladislovas 
(Vladas), Samsonas, Ema, Gedi
minas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:17. leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 72 F (23 

C), naktį 47 F (9 C), daugiausia 
debesuota, gali būti lietaus. 
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/PORTO APŽVALGA 

DU ŽINGSNIAI ARČIAU 
BARCELONOS 

LIETUVA LAIMI PIRMĄSIAS DVI ATRANKOS 
RUNGTYNES PRIEŠ OLANDIJĄ IR 
ANGLIJĄ. - TURNYRO PIRMASIS 
SIUPRIZAS - NAUJI FAVORITAI 

REMIGIJUS GAŠKA 

Olimpinių žaidynių atrankos 
turnyra i jau įsisiūbavo, ir pra
deda išryškėti komandos, kurios 
turės galimybių patekti j Bar-
celoną. Lietuva laikosi tvirtai, 
ir ką iki šiol matėme ir girdėjo
me, t a i jos šansų patekti i 
Olimpiadą nesumažino. Žino
ma, laukia dar daug lemtingų 
rungtynių ir visko dar gali būti. 
Bet iki šiol įvykdytus užda
vinius galime įvertinti penketu. 

Lietuva — Olandija 100:75 

Pirmasis žingsnis sėkmingai 
įvykdytas! Grupės , ,D" rungty
nėse Lietuva paklupdė Olan
diją. Kiek žinome, tai buvo 
istorijoje pirmas tarpvalstybinis 
šių dviejų kraštų susitikimas. 
Nors rezultatas ir įtikinantis, 
žaidimo pradžia buvo visai 
kitokia. North Carolina trene
rio pavaduotojo Randy Wiel 
diriguojami olandai išvystė 
gana darnų žaidimą ir po 
penkių žaidimo minučių vedė 
10:7 skirtumu. O lietuviai buvo 
apstingę. Krepšiai nekrito. Kur
tinaitis pirmajame kėlinyje iš 
keturių mestų tr i taškių nepa
taikė nei vieno. Tuo tarpu olan
dai iš mestų 19 tri taškių įpras
mino septynis. Pamažu Lietu
vos r i n k t i n ė a tgavo pasi
tikėjimą, metime rankos taip 
nebedrebėjo. Per sekančias dvi 
minutes jie įmetė 9 taškus ir 
perėmė vadovavimą, 16:10. Pir
mo kėlinio antroje pusėje jau 
ryškiai matėsi lietuvių prana
šumas, kėlinys baigtas 48:33 
lietuvių naudai. 

Antrasis kėlinys buvo pradė
tas stipriomis lietuvių kontra-
atakomis, gražiais praėjimais, ir 
Karnišovas sodina iš eilės dvi
taškį ir tritaškį. Po to ir Kur
tinaitis suranda savo „akį" ir 
realizuoja t r i taškį . Taip ši 
atkarpėlė baigiasi 11:0 lietuvių 
naudai. Praėjus 6-ioms minu
tėms, atsisėda Sabonis: buvo 
aišku, kad rungtynės laimėtos. 
Po trylikos minučių pakeičiami 

ir Marčiulionis su Kurtinaičiu; 
duodama mūsų jaunimui pasi
praktikuoti. O šie rungtynių re 
zultatą išlaikė lygiomis ir užbai
gė žaidimą 25 taškų skir tumu. 
Iš pakaitų šį sykį geriausiai 
pasirodė Visockas. Chomičius 
rungtynes lošė, nors sulūžęs 
p i rš tas jį ir kamavo. Nors 
daugiau negu savaitę nesitreni-
ravęs, žaidė neblogai. 

Atskira i reikėtų paminėt i 
Karnišovo žaidimą, kur i s an
t r a m e kėlinyje žibėjo kaip 
deimantukas. Jo pasiekti statis
tiniai duomenys verti pagyrimo. 
Žaidė jis 23 minutes, pelnė 20 
taškų, įmesdamas 2 iš tri jų mė
gintų tritaškių, šešis iš mestų 
7-ių dvitaškių, dvi iš dviejų 
baudas ir nuimdamas 4 kamuo
lius nuo lentų! Šiuo pasirodymu 
jis viršijo savo patyrusius kole
gas Marčiulionį ar Sabonį. Ams
terdamo spauda, aprašydama 
šias rungtynes, giria Karniiovą, 
Sabonį, o Marčiulionį vadina 
slalomo specialistu: savo kūną 
jis meta tai į vieną, tai į kitą 
pusę, tuo suklaidindamas olan
dų gynikus ir prasiverždamas į 
priekį. 

Apar t Karn išovo , t a š k u s 
pelnė Marčiulionis ir Kurtinai
t is po 16, Sabonis 12, Visockas 
8, Chomičius 7. 

L ie tuva — Angli ja 87:71 

Antrosios šio turnyro rungty
nės lietuviams buvo k u r kas 
sunkesnės. Dieną prieš ta i rung 
tynėse su estais anglai buvo 
užsiregistravę kaip fiziškai 
grubiai žaidžianti komanda. 
Lietuvių treneriai bijojo, kad 
neįvyktų bereikal ingų susi-
stumdymų, sužeidimų ar dis-
kvalifikacijų. Anglams gal tai ir 
nieko, bet lietuviams t a i galėtų 
kainuoti kelionę į Barceloną. 

Rung tyn ių p r a d ž i a buvo 
klampi. Rezultatas keitėsi tai 
vienų, tai kitų naudai. Atrodė, 
eiga bus sunkoka. Lietuvius 
nuo anglų skyrė daug taiklesni 
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LIETUVOS OLIMPIEČIAI 
REIKALINGI FINANSINĖS 

PARAMOS 
ai 

Lietuvos sportininkai intensy
viai ruošias, dalyvaudami šios 
vasaros ol impiadoje Bar-
celonoje. S t i p r i L ie tuvos 
olimpinė krepšinio rinktinė jau 
įsijungusi į atrankinio turnyro 
rungtynes. Visi viliamės, kad ji 
i šs ikovos t e i s ę d a l y v a u t i 
olimpiadoje. 

Lietuvos sportininkų pasi
ruošimas ir dalyvavimas olim
piadoje yra susijęs su milži
niškomis išlaidomis. Lietuvai, 
neseniai atgavusiai nepriklau
somybę, tos išlaidos sunkiai 
pakeliamos, todėl kiekvienas 
lietuvis,-ė yra kviečiami, kad ir 
nedidele auka, prisidėti prie tų 
išlaidų sumažinimo. Tuo tikslu 
JAV-ae įsteigtas Lietuvos olimpi
nis fondas. Speciali LTOK są
skai ta a t ida ry ta Chicagoje, 
Standard Federal banke. Są
skaitos numeris 110131331. 
Adresas : S tandard Federal 
Bank, 4192 Archer Ave., Chica-
go, IL 60632. Čekius rašyti: 

Lithuanian National Olympic 
Fund. Aukotojai gaus pakvita
vimus. ŠALFAS s-gos centro 
valdyba, o ta ip pat i r „Sporto 
apžvalga" ragina visus sporto 
klubus, pavienius sportininkus 
ir visus lietuvius remti šį fondą 
ir nrisidpfi nr ip a n k n vaiaim 

• 

rtūras Karnišovas, žaidęs už Seaton Hali, dabar su Lietuvos i 
repšinio rinktine sėkmingai reiškiasi Olimpiadai atrankinėse rui 
;panijoje. 

lūšiškių metimai , įgalinę juos 
tsiplėšti nuo anglų stačiokiško 
aidimo. Marčiulionio. Sabonio 
r Kurtinaičio tempiami mūsiš
kai pradėjo kraut i krepšių 
:apitalą. P i rmas kėlinys bai
giamas 45:30 lietuvių naudai, 
'o pertraukos atrodė, jog mūsų 
ryrams bus geriau, bet anglai 
įenusileido ir skirtumą ėmė 
nažinti. Viena mūsiškių prob-
ema buvo tai, kad Sabonis ne
gavo užtenkamai kamuolių ir jo 
pajėgumas tapo neišnaudotas. 
Likus 4- ioms m i n u t ė m s , 
rezu l ta tas buvo 71:61, vos 
dešimt taškų sk i r tumas ir bet 
kas galėjo atsi t ikti . Bet pasku
tinės dvi minutės priklausė 
l ie tuviams. Šarūno vedami, 
mūsiškiai vėl atsiplėšė 16 taškų 
skir tumu. Taškus šiose rungty 
nėse pelnė: Marčiulionis 23. 
Sabonis 22, Karnišovas 18, 
Kurt inai t is 14, Chomičius 6 
Visi k i t i likę žaidėjai 4! 

S i u r p r i z a i ir k i tos 
r u n g t y n ė s 

Prancūziją, o Prancūzija 
Italiją. Sekančią dieną 
nukovė Izraelį. Reikės d 
to rungtynių, kol mig 
sklaidys. 

Futbolas Chicai 
ATVY] 

REP 
•: 

Didžiausias iki šiol žaidynėse 
įvykęs siurprizas buvo grupėje 
,,C", k u r Vokietija nelauktai pa 
klupdė favoritą Kroatiją 86:74 
santykiu. Žinoma, būtų per 
anksti nurašyti kroatus. Patekti 
į Zaragozos a t rankos finalus jie 
turi labai gerus šansus. Bet 
Vokietija iškyla kaip favoritas 
— nauja Europos krepšinio jėga. 
Toje pačioje grupėje , , C " 
graikai vos vos išpešė laimėjimą 
prieš Islandiją, 77:73. Trečios 
tos grupės rungtynės baigėsi 
rumunų laimėjimu prieš por
tugalus , 75:57. 

Grupėje „D" Anglija netikėtai 
gerai sužaidė prieš Estiją — 
85:68, o CIS (buv. Sov. Sąjunga) 
pasivaikščiojo po Vengriją, 
120:57. P i r m a m e kė l iny je 
neatrodė, kad estai turės vargo 
su anglais . Vedė net 13 taškų 
ski r tumu ir pirmą kėlinį baigė 
39:36 savo nauda i . Tačiau 
ant rame kėlinyje estai buvo nu
gąsdinti anglų fizinės jėgos. 
Dauguma anglų žaidėjų yra 
juodaodžiai ir žaidžia labai gru
biai. Mums pažįstamas estas 
Sok, kad ir labai stengėsi, bet 
prieš anglų masę nebegalėjo 
rezultato pakeisti . Antrosiose 
rungtynėse estai ta ip pat gavo 
pylos iš buv. Sov. Sąjungos — 
92:71. Šis rezultatas nevisai at
spindi rungtynių eigos, nes an
tro kėlinio viduryje CIS vedė tik 
vieno taško skir tumu, 

r Mūsų ki t iems ka imynams 
latviams sekasi kur kas geriau. 

) Po gražių rungtynių laimėjo 
) prieš Lenkiją 83:80 ir šiuo metu 
3 grupėje „ B " džiaugiasi dviem 
s laimėjimais. Šiaip šioje grupėje 
i padėtis labai neaiški. Izraelis 26 

t a š k l l cit irt i i m n lo i r r» t» i^ r\riai-

Lietuvai atgavus nepr 
mybę, Europos lygio \ 
„Žalgir io" futbolo kc 
ats isakė dalyvauti b 
Sovie tų Sąjungos 
pirmenybėse. Atsidari 
t ams į Vakarų pasaulį, 
geriausių „Žalgirio" 
atsidūrė Austrijos pirr 
komandose. Kai nepr 
mos Lietuvos Futbolo 
įstojo į Pasaulio taurės 
Cup — varžybas, Lieti 
bolo r inktinės pagrind 
iš Austrijos laikinai 
žaidėjai. 

Lietuvos futbolo 
puikiai pasirodė Pasaū 
varžybose. Sužaidusi 
2:2 pr ieš st iprią ^ 
Ireland. r inktinė tuoj 
žinomo ir čia, JAV-ėse 
domėjo ir USA Socce 
tion. Alfredas Kleinai 
yra United States S 
deration National D 
Instruction, pasiūlė 111 
cer Assn. pakviesti 
Lietuvos r inkt inę i 
Chicago taurės turn; 
24 ir 26 dienomis Sok 
kuris ta lpina arti 7( 
rovų. Turnyre dalyva 
rinktinė, Meksikos ii 
geriausios komandos, 
rungtynes Lietuvos ri 
rės žaisti prieš Lenkiji 
„Lech Poznan" liepos 
vakare. 

Leistis į tokią \ 
žingsnis milžiniškas 
vyka į platųjį pasaul; 
galima sėkmingesnė 
susiorganizavo Dari 
tas ; dr. Edmundai 
Alfredas ir Irena Kle 
jus ir Rita Stončiai, 
kus, J Žukauskas i 

Komiteto svarbiau 
parodyti rengėjams 
viai Chicagoje yra 
dimi, bet ir matom 
pasi rodydami Sol 
entuziastingai pai 
rinktinę. Meksikieč 
tai jau ne kartą pai 
mūsų eilė. Iš ankst< 
kime bilietais, kuri< 
bus rezervuoti vienc 
tomoje vietoje. Biliei 
bus gaunami „Pa 
71-je gatvėje, tel. 31 
„Liths" SC, 2614 \ 
312476-9100 ir Liel 
Lemonte, sekmadi< 
vank ime i r būk im 
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PABIROS 
Problemos dėl dokumentų 

Washingtone užkliuvo Lietu
vos tenis ininkai Gabr ie l ė 
Masiliūnaite ir Gracijus Remei-
kis. Jie buvo pakeliui į Toron
tą, kur turėjo dalyvauti lauko 
teniso varžybose. Kanados ne
pasiekė, nes VVashingtone Ka
nados ambasadai keistai atrodė 
rusiškas Remeikio pasas (tokį 
jam Lietuvoje išdavė) ir dar 
keisčiau, kad tame pase buvo 
įklijuota Masiliūnaitės nuo
trauka, nors ji nėra net jo gimi
naitė. Jai, kaip nepilnametei, 
Lietuvoje paso neišdavė. Lai
mei, Washingtone juos priglau
dė Elvyra ir Jurgis Vodopalai, 
ir jie turėjo progos pamatyti 
sostinę. Išvyko jie atgal į Lietu
vą, gerokai nusivylę, nesupras
dami, kaip jie buvo išleisti 
keliauti su tokiais dokumentais. 
Beisbolininkai iš Lietuvos 

I Daytona Beach, Floridoje, 
birželio pabaigoje atvyksta Lie
tuvos beisbolo komanda. Beisbo
las Lietuvoje pradėtas žaisti tik 
prieš kelis metus, taigi, vos už
gimęs, tačiau jaučiasi jau pa
kankamai stiprus iškeliauti į 
pasaulį ir rungtyniauti. Bet čia 
jaujų reikalas. Gi po varžybų su 
amerikiečiais ir po jų globos. 
Lietuvos beisbolininkai žada 
paatostogauti kokią savaitę 
Daytonoje, o po to norėtų porą 
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LYGIOSIOS IR V Ė L 

Praėjusį sekmadienį „Litu-
anica-Liths" komanda žaidė pir
menybių rungtynes Lemonte , 
Lietuvių centro aikštėje, prieš 
p i rmau janč ią M e t r o l y g o s 
komandą — vokiečių „Green 
White". Po apylygės ir į temptos 
kovos, mūsiškomis neišnadojus 
keleto tikrų progų prie „Green 
White" vartų, rung tynės baigė
si migdančiu rezul ta tu 0:0. Pro
gų turėjo ir priešininkų koman
da, bet žymiai mažiau. 

— Gerai, kad dar ba igės i ly
g iomis , — a i š k i n o v i e n a s 
komandos šulas. Yra a t s i t ikę ir 
blogiau: porą kar tų mūs išk ia i 
spaudė, t a r t u m ža i sdami , į 
vienus vartus, bet r u n g t y n e s 
pralaimėjo rezul ta ta is 3:2 ir 
2:0. Prieš juos nesiseka. 

Rezervas laimėjo r ezu l t a tu 
3:0. 

Dl 
c 

Pirmo1. J 
trečd u2 

8131 
h i - 3 1 2 ) : 

OI 

ilionę — 
Kad ta iš
būtų kiek 
Chicagoje 
3 komite-
Ringus, 

įaičiai, Pi-
red. Biels-
J. Juška, 
ia pareiga 
kad lietu-
te tik gir-
, masiniai 
ier Field 
imti savo 
ii ir lenkai 
idė. Dabar 
apsirūpin-
lietuviams 
e gerai ma
li netrukus 
ria", 2638 
>-778-2100, 
. 69-je, tel. 
ivių centre, 
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SEKMADIENĮ P R I E Š 
„SPARTĄ" 

Šį sekmadienį, birželio 28 
dieną, 3 vai. po pietų, „ L i t h s " 
komanda žais pr iešpaskut ines 
pavasa r io r a t o p i r m e n y b i ų 
rungtynes prieš s t ipr ią čekų 
komandą „Spartą". Rung tynės 
vyks Illinois Benedict ine Col-
lege stadione, Lisle pr iemies
tyje, Maple ir College Rd. — 
važiuoti 1-88 West ligi Rt 53 . 

Po praėjusio sekmadienio lai
mėjimo prieš lenkų Eag les 2:1 
„Spar ta" atsistojo Me t ro lygos 
priešakyje, pralenkę „Li ths" ko
mandą vienu tašku , o „Green 
Whi te" tik įvarčių san tyk iu . 

Šis sekmadienis y r a ž iauriai 
perkrautas varžybomis dėl pa
vasario rato čempionato, į kur į 
šiuo metu pagrįstai pretenduoja 
4 komandos: „Green Whi te" , 
„Sparta", „Liths" ir „Pegasus" . 

Gyvendami Chicagoje, šauki
me kaip čikagiečiai šaukia : 
„Let 's go Liths!" 
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pakel iaut i po įvair ius 
žinoma, Chicagą) ir su
m a s k i t a s rungtynes , 
ipažint i , kad organiza-
Irąsos t ikra i netrūksta , 
albant apie Lietuvos 
įkus. Belieka pal inkėt i 
r iausios sėkmės. 

A. S . 
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6-9; antr. 12-6; penki 10-12; 1 
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VIDAS J . NEMICKAS, I 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES I 

7 7 2 2 S . K e d z l e Ava . , 
C h i c a g o , IN. 8 0 8 5 2 

* . A. B. GLEVECKAS 
5YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS . 
I W 95 St Tai. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

1 v p.p -7 v.v . antra 12:30-3 v p p 
darytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penkto 
ir SeStd. 9 v.r-12 v p.p. 

I S . Kedzle Ave., Chicago 
r70 9 l06 arba (1-312) 400-4441 
DR. K. A. JUČAS 
3DOS LK3Ų SPECIALISTAS 
SSIPLĖTUS4Ų KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
DOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

ILGIRDAS KAVALIŪNAS 
ecialybe vidaus ir kraujo ligos 
achirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Pulaefcl Road. 
Tel . (1-312) 508-2802 

Valandos pagal susitarimą 
irrtr., penkt 12-3v.p.p . ketv 2-7 v v 
alui esant atvažiuoju ir į namus 

R. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

)15 W. 55 St.. Chicago. IL 
Te l . (1-312)476-2112 

S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (700) 596-8101 
Vai. pagal susitarimą 

aMneto k hute: (708)082-4119 

DR. P. KISIELIUS 
.YOYTOJAS IR CHIRURGAS 
443 So. SOth Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
us treč. Sėst 12 iki 4 vai. popiet 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Buildii 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKA! 
S. PRASAD TUMMALA 

PETER STECY, M.l 
Y. CHRISTOPHER CHIU 

CESAR J. HERRERA, 
Širdies ir Kraujagyslių Lig 
Valandos pagal susitarirr 

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIU 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago 
Tol . (1-312) 925-2870 

1185 Duntfee Ave., Elgln. M 
Tel. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarirr 

DR. L. D. PETREIK 
DANTŲ GYDYTOJA 

005S S. Roberte Rd. , Hickory 
1 mylia į vakarus nuo Harlen 

Te l . (700) 898-4065 
Valandos pagal susitarirr 

DR. FRANK PLECK 
Optometristas (Kalba lietuv 

Tikrina akis. pritaiko akir> 
2618 W. 71et St. 

Te l . (1-312)737-8141 
Vai. pagal susitarimą 

Paloe vieton Center, 7152 Vr. 
Palos Hgts, III Ketv vai 3 

Tel . (700) 440-1777 

. PETRAS V. KISIELIUS 
R. EUGENE McENERY 
DR. JAMES BURDEN 
STŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 
3YDYMAS BEI CHIRURGUA 
H- MfCfH^MO Av#„, StfftO 324 Ir 
IS S. PUMMu Rfl., C?t$Co)0O. IL 
St. Ir Kean Ave., Justlce. IL 

(1-312) 888 2000 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
PECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 8-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McENtgott Ir ot. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

5300 Weat Ava., Ortand Park 
700-340-0100 

10 W. MerOn, Naaervllle 
700-388-8776 

Valandos pagal susitarimą 
lakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBU 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURG 
2656 W. 63rd Street 

Vai : antr. 1-4 v. p.p ir ketv 2 
šešt paga! susitarime 

Kabineto tel. (1-312) 776 
Rez. (708) 448-8549 

EDMUNDAS VIŽINAS, M. 
Specialybe — Vidaus ligų gy 

Kalbame lietuviškai 
6185 S. Archer Ave. (prie 

Valandos pagal susitarii 
Te l . (1-312) 585-775 

A R A S Ž L I O B A . M. 
AKIŲ CHIRURGU) 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan MadUal 

Napervme Campu 
1020 E. Ogden Ava., Sat 

Napervme IL 8056 
Tai. 1-700-627-009 

Valandos pagal susitar 

Kab. tel. (1-312) 586-: 
Hemų (700) 301-37 

DR. PETRAS ŽLK 
GYDYTOJAS IR CHIRUI 

0745 Weet 63rd Str 
Vai pirm . antr . ketv ir pi 

šeštadieniais pagal susi 
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Be lietuviškos knygos 

L 

MES ESAME 
BERAŠČIAI 

Prieš kiek laiko Chicagos 
krepšinio komanda, laimėjusi 
paskutines sezono rungtynes, 
buvo pripažinta geriausia viso
je Amerikoje. Miesto gyventojų 
džiaugsmas išsiliejo per kraštus, 
juo labiau, kad mūsiškės spor
to komandos, nors kartais labai 
reklamuojamos ir giriamos, re
tai pasiekia galutinį laimėjimą. 
To didelio džiaugsmo įsiūbuotos 
minios kai kur išėjo iš ribų ir 
pridarė nuostolių aplinkinėms 
parduotuvėms ar pasitaikiu
siems kelyje automobiliams. 
Tačiau, pasinaudodami gera 
proga, kai miesto policija buvo 
užimta tvarkos palaikymu, tam 
tikri gaivalai stengėsi pasi
pelnyti: daužyti krautuvių 
langus ir grobti viską, kas pa
kliuvo į nagus. Tarp išplėštųjų 
parduotuvių buvo ir prabangi. 
Chicagoje gerai žinoma knygų 
krautuvė Michigan gatvėje. 
Vandalai čia siautėjo visą naktį 
ir iš parduotuvėje išdėliotų 
knygų ne daug kas liko. 

Kitą rytą knygyno savininkas 
atvyko apžiūrėti padarytų nuo
stoliu, išgelbėti, ką išgelbėti dar 
buvo galima. Žurnalistų pa
klaustas, ko jam labiausiai 
gaila, stovėdamas priterštoje ir 
sunaikintoje patalpoje, savi
ninkas atsakė: „Jie nepaėmė nė 
vienos knygos..." Kitaip tariant, 
vandalai tik sunaikino knygy
ną, supurvino, sutrypė, sumaišė 
su vitrinų stiklais brangias, ver
tingas knygas, bet nerado reika
lo nė vienos pasivogti, išsineš
ti. Po tokio knygyno savininko 
pareiškimo žurnalistas, apra
šydamas įvykį, pridūrė, kad tur
būt tie plėšikai buvo beraščiai, 
niekas net nemokėjo skaityti, 
todėl nevertino knygų. 

mokslininkas, pasiryžęs išleisti 
vertingą knygą, vargiai jos lei
dimą kas finansuotų, o išleista 
domėtųsi. 

Tai labai liūdna situacija, iš 
kurios išeitį sunku rasti. Kodėl 
žmonės nesidomi knygomis ir 
apskritai skaitymu? Ar šis at
vejis taikytinas tik lietuviškoms 
ar visoms knygoms? Nejaugi 
taip įsisukome į gyvenimo tempą 
ir lengvų, jokių pastangų nerei
kalaujančių, pramogų ieško
jimą, kad nebeliko laiko ir no
ro pasinerti į knygos puslapius, 
juose atrasti nuostabių nuosta
biausius pasaulius? Ar abejin
gumo krizė rašytam lietuviš
kam žodžiui būtų pamažu iš 
mūsų tarpo išnykusi, kaip pra
ėjo kažkada labai visus jaudinęs 
„kultūrinis nuosmukis", jeigu 
nebūtume įsigiję gerą tam abe
jingumui ramstį — Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą? 
Pagalbos ir rūpesčio laisva 
tėvyne vardan mes pripratome 
pateisinti išeivijos kultūrinio 
gyvenimo apsnūdimą, apatiją 
lietuviškai veiklai, o ypač kny
goms. 

* * * 
Ši istorija čia pasakojama 

todėl, kad kiekvieną kartą, kai 
tenka pažvelgti į lentynų len
tynas, prikrautas lietuviškų 
knygų, kurių niekas nebeperka, 
ateina panaši mintis: ar dar 
lietuviškoji visuomenė moka 
skaityti? Ar dar bent kas domisi 
lietuviškomis knygomis ir jas 
perka? Atsakymas į šiuos klau
simus turbūt nelabai optimistiš
kai nuteiktų. 

Nenuostabu, kad ir lietuviškų 
knygų leidimas išeivijoje beveik 
sustojo. Gana sėkmingai anks
čiau veikusios mūsų leidyklos, 
tiesa, dar išleidžia vieną kitą 
knygą, bet joms rinka šiapus 
Atlanto labai ribota — dažniau
siai laidos skiriamos Lietuvai, 
kur alkio lietuviškai knygai 
kol kas nenustelbė materiali
nių gėrybių troškimas. 

Jeigu aplankytume „Drau
go", M. Morkūno ar kitą spaus
tuvę, pamatytume, kad vis dėlto 
ten beveik nuolatos spaus
dinamos knygos: daugiausia 
religinio turinio, skirtos Lietu
vai, arba gana ribotos vertės 
prisiminimai. Knygų leidimo 
išlaidas šiuo atveju padengia 
patys autoriai, o kartais tam 
tikra grupė žmonių. Jeigu dar 
išeivijoje atsirastų rašytojas ar 

APIE AMBASADORIŲ IR 
LIETUVOS ŽURNALISTUS 

Pabėgėlių sūnus ambasadorius Ukrainai 

KĖSINOSI NUŽUDYTI 
A. SOLŽENYCINĄ? 

* * * 
Vienintelis pozityvus reiški

nys, pastebimas po Lietuvos 
laisvės atgavimo, yra tas, kad 
jau retai bepasitaiko rasti krū
vas lietuviškų knygų, sukrautų 
šalutinėse gatvelėse už garažų 
prieš šiukšlių išvežimą. Besi-
kraustydami iš didelių namų į 
patogesnius butus, mūsų 
vyresnieji tautiečiai lietuviškas 
knygas dabar mielai atiduoda 
įstaigoms ar organizacijoms, 
ruošiančioms išeiviškųjų knygų 
siuntas į Lietuvą. Kur gi kitur 
jas reikėtų dėti, kai vaikai 
nenori, persikraustymas bran
giai kainuoja, o naujose gyven
vietėse maža vietos? Taigi 
laimė, kad Lietuva mūsų kny
gas tebepriima išskėstomis ran
komis ir dar padėkoja. 

Kai kas tvirtintų, kad išeivijo
je leisti knygas yra per didelė 
prabanga. Vietoj tokio pinigų 
eikvojimo, tas lėšas turime skir
ti Lietuvos leidykloms paremti, 
o paskui knygas iš ten parsisiųs
ti. Tai būtų dviguba nauda: ir 
išeivijai, ir Lietuvai. Idėja gera, 
tik jos patikimumas labai abejo
tinas. Tokių pasiūlymų girdime 
nemažai: nereikia mums an
samblių, pasikvieskime iš 
Lietuvos, neruoškime švenčių 
ar koncertų, Lietuvai tos lėšos 
labiau reikalingos, nespausdin
kime laikraščių ar žurnalų, 
Lietuvoje jų išleidžiami šimtai, 
tik reikia užsisakyti ir skaity
ti. 

Pasiūlymai gražūs, bet jie ne
būtinai visais atvejais mums 
taikytini. Šiandien dar mūsų 
daug svetimuose kraštuose, ir 
kiekvienas turime rimtai susi
mąstyti: o kaip bus toliau? Ar 
apie išeivijos ateinančias kartas 
taip pat bus galima pasakyti: 
„Jie yra beraščiai. Jie nebran
gina ir neskaito lietuviškos kny
gos..." 

D. B. 

Dienraštis „Washington Post" 
neseniai paskelbė ilgoką 
straipsnį apie naujai paskirtą 
JAV ambasadorių Ukrainai Ro
maną Popadiuką, II pasaulinio 
karo pabėgėlių sūnų, gimusį 
išvietintųjų stovyklos barake 
Austrijoje, ir ilgainiui, baigus 
reikiamus mokslus, tapusį Ame 
rikos užsienio tarnybos parei
gūnu. Popadiukas ambasado
riaus pareigoms buvo prisaik
dintas gegužės 25 d. preziden
tūros įstaigų rūmų istorinėje In-
dian Treaty salėje Washingtone, 
kur tuometinis Amerikos vice
prezidentas G. Bushas 1987.1.15 
priėmė JAV laivyno karininko 
L. Kojelio priesaiką. 

Apie 1949 m. su savo tėvais -
valstiečiais atvykęs į New Or
leano uostą, traukiniu atvažia
vo į Chicagą, kur Popadiukų 
šeima susitiko su savo spon-
soriais — amerikiečiais ūkinin
kais iš Iowos valstijos. Penkis 
mėnesius padirbėję ūkyje Iowo-
je, Popadiukai persikėlė į 
Brooklyną, kur buvo nemaža 
ukrainiečių kolonija. Čia 
Romanas lankė katalikiškas 
mokyklas ir, būdamas 16 m. 
amžiaus, jau svajojo tapti am
basadorium. Po to garbės atžy-
mėjimais baigė Hunter kolegiją, 
New Yorko universitete gavo 
politinių mokslų daktaratą ir 
1979 m. išlaikė egzaminus JAV 
užsienio tarnybai. Tais metais 
mirė būsimojo ambasadoriaus 
tėvas Gregorijus. Pirmos 
Romano pareigos užsienio tar
nyboje buvo Meksikos Mieste, o 
1986 tuometinis Baltųjų rūmų 
spaudos sekretorius L. Speakes 
Popadiuką paskyrė spaudos sek
retoriaus asistentu užsienio rei
kalams. 

Romanas Popadiukas su uk
rainiečių kilmės žmona Judy 
augina keturis vaikučius tarp 4 
ir 11 metų amžiaus, yra 
praktikuojantys katalikai. Gyven-
vendami Washingtone, priklausė 
ukrainiečių rytų apeigų katalikų 
Šventos Šeimos parapijai, esan
čiai netoli Amerikos katalikų 
tautinės Nekalto Prasidėjimo 
bazilikos. Ukrainiečių Šventos 
Šeimos parapijos patogioje ir 
koncertams tinkamoje salėje 
1987 birželio 28 d. įvyko 
paskutinis Washingtone „Čiur
lionio" ansamblio koncertas, 
sostinės lietuviams iškilmingai 
minint Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį. 

Pasak straipsnio „Washing-
ton Post", naujasis JAV amba
sadorius Ukrainai taip pasakęs: 

„Mano tėvai visą laiką Ameriką 
laikė dielių galimybi šalimi ir 
inspiravo mane stengtis Ameri
kai padėti..." Taip, jaunystės 
svajonėms išsipildžius. Popadiu
kas grįžta į savo tėvų ir protėvių 
žemę kaip pirmasis oficialus 
JAV ambasadorius. 

Susiskaldę Lietuvos 
žunalistai 

Praėjusių metų vėlyvą rudenį 
Lietuvoje vykstant penkių 
opozicijos laikraščių streikui, 
kurį rėmė 33 rajonų ir miestų 
laikraščiai, įvyko skilimas 
Lietuvos Žurnalistų sąjungoje. 
Pernai gruodžio 21 d., ne šių 
metų kovo 14 d., kaip rašė dien
raštis „Draugas" 1992.111.17 nr. 
„Aplink mus" skyriuje, buvo 
įsteigta Lietuvos Žurnalistų 
draugija. 

Prieš Lietuvos Žurnalistų 
sąjungai skylant, „Lietuvos 
aidas" 1991.XII. 10 nr. paskelbė 
atsišaukimą, kuriame rašė: 
„Jau senokai po Lietuvą sklan
do nusivylimas senąja Žurna
listų sąjunga, kurioje persvarą 
tebeturi daugelis žmonių, dar 
neseniai šmeižusių mūsų tau
tines ir dvasines vertybes, kovo
tojus dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir sąžinės laisvės, o ir 
dabar bet kuria proga žeminan
čius Lietuvos žmonių pastangas 
kurti teisingą ir darnų gyveni
mą. Kyla būtinas reikalas steig
ti alternatyvią profesinę orga
nizaciją..." 

Po šiuo atsišaukimu, kurio tik 
dalį pacituoju, pasirašė kun. V. 
Aliulis „Katalikų pasaulio" 
leidyklos vardu. „Lietuvos aido" 
vyr. redaktorius S. Stoma ir 
kiti. 

Kaip praneša „Lietuvos ry
tas", Lietuvos Žurnalistų drau
gijai šiuo metu priklauso 144 
nariai, iš jų 102 profesionalūs 
žurnalistai. Kad Žurnalistų 
sąjungai priklauso ne vien „dar 
neseniai šmeižusieji mūsų tau
tines ir dvasines vertybes" 
asmenys, gali paliudyti tas 
faktas, kad JAV Vidurio Vaka
rų regiono gamtosaugos agentū
ros direktorius Valdas Adam
kus, viešėdamas Lietuvoje, kovo 
6 d. visgi susitiko su Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos, o ne drau
gijos, nariais, ir atsakinėjo į jų 
pateiktus klausimus. Paklaus
tas, ką jis mano dėl dabartinio 
tautos susiskaldymo, kaip rašo 
„Lietuvos rytas", Adamkus taip 
atsakęs: „Visa jėga yra jūsų 
rankose, jei jūs negalite susi
šnekėti su tauta ir jeigu tauta 

nenori aiškiai pasakyti savo 
požiūrio, tai tiek ir esame nusi
pelnę". 

Į klausimą, ką jis mano apie 
siūlymą rungtis dėl lietuvos pre
zidento pareigų, V. Adamkus at
sakęs labai taikliai: „Jaučiuosi 
pagerbtas, bet šią minutę ma
nau, kad tas reikalas nerealus. 
Lietuvai reikia žmogaus, kuris 
visus tuos penkiasdešimt metų 
iškentė kartu su visa tauta, 
pažįsta žmones, myli juos ir 
supranta..." 

P ra ras to žodžio beieškant 

Tuo tarpu, kaip praneša „Lie
tuvos rytas" 1992.rV.7 nr., Lie
tuvos Žurnalistų draugija 
balandžio 4 d. paminėjo 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos 70 
metų sukaktį. Šventinėje jubi
liejaus konferencijoje buvo per
skai tyt i pranešimai apie 
įvairaus laikotarpio Lietuvos ir 
išeivijos žurnalistiką. „Bene 
pirmą kartą auditorija galėjo 
sužinoti apie antinacinės re
zistencijos bei miško spaudą. Su 
garbingu jubiliejumi draugijos 
narius pasveikino vyskupas S. 
Tamkevičius, valstybės kontro
lierius K. Uoka, Vilniaus me
ras, A. Štaras, deputatas E. 
Zingeris..." 

Pranešimą tema „Prarasto žo
džio beieškant" skaitė žurna
listas V. Žukas, užsimindamas 
ir apie Žurnalistų draugijos 
veiklą. Straipsnyje pastebima, 
kad „pranešėjas sunerimo, jog 
kairiųjų oponentų kritika kar
tais būna persmelkta pykčiu ir 
revanšizmu", tačiau pabrėžė, 
jog jis „dalyvaus Žurnalistų 
draugijos veikloje tol, kol ji bus 
vienodai reikli tiek kairiesiems, 
tiek dešiniesiems..." 

Kitą pranešimą apie žurnalis
tinių tradicijų tęstinumą padarė 
V. Valiušaitis. Pasak straipsnio 
„Lietuvos ryte", V. Valiušaičio 
nuomone dabartinė Žurnalistų 
sąjunga „negali būti prieška
rinės sąjungos tradicijų tęsėja, 
nes jos praeitis yra sovietinė (...), 
o ir dabar ji negalinti be CK nu
statyti, kas yra objektyvu ir kas 
yra teisinga. Taip kolega V. Va
liušaitis įvertino 2400 Žurnalis
tų sąjungos narių profesionalu
mą". 

Reiškia, tos sąjungos, kurios 
nariams pakviestas išdrįso 
kalbėti išeivijoje gyvenantis 
l ietuvis ir neabejotinas 
patriotas V. Adamkus ir, reikia 
manyti, kai kurie kiti išeivijos 
atstovai, ypač pritariantys 

IG. MEDŽIUKAS 

Aleksandras Solženycinas, 
Raudonosios armijos kapitonas, 
besibaigiant antrajam pasauli
niam karui, 1945 m. vasario 
mėn. buvo areštuotas už nepa
lankų atsiliepimą apie Staliną 
viename laiške savo draugui. 
Jis praleido 8 metus Sibiro 
priverčiamų darbų stovyklose. 
Susirgo vėžiu. Atlikęs bausmę, 
buvo ištremtas į Kazakstaną, 
kur dar turėjo išbūti 3 metus. 
Čia jis dėstė matematiką ir 
fiziką, bet slaptai rašė, ką jis 
buvo patyręs stovyklose. 

1956 m. balandžio 18 d. A. 
Solženycinas buvo reabilituotas. 
Toliau dirbo mokytoju ir vis 
slaptai rašė. 1962 m. jam buvo 
leista spausdinti pirmąją knygą 
„Viena diena Ivano Denisovi-
čiaus gyvenime". Bet pasibai
gus Churščiovo atoslūgiui, jį 
ėmė vėl pulti: jis buvo pašalin
tas iš rašytojų sąjungos. Bet jis 
rašė ir toliau. Jo vėlesni kūri
niai „Mes niekad neklystame", 
„Archipelago gulagas" buvo 
išspausdinti užsienyje. 1970 m. 
A. Solženycinui buvo paskirta 
Nobelio premija. Bet jam ne
buvo leista išvykti į užsienį šią 
premiją atsiimti. 

Kaip rašoma D. Britanijoje 
leidžiamame savaitraštyje 
„Manchester Guardian" Nr. 17, 
KGB kėsinosi Aleksandrą Sol-
ženyciną nužudyti. Paslaptį 
atidengė pik. lt. Boris Ivanovas, 
priklausęs vienai KGB grupei. 
Jis sekė Solženyciną, kai jis 
keliavo į pietų Rusiją. KGB 
panaudojo tuos pačius metodus, 
kuriais buvo nužudyti kiti jiems 
nepageidaujami asmenys. Vie
nas iš tokių buvo Jurgis Marko
vas, Bulgarijos disidentas Lon
done. Manoma, kad tie nuodai 
buvę ricininas. Bet kaip liudija 
vienas buvęs KGB karininkas, 
tų nuodų kiekis buvęs per 
mažas. Tas karininkas, kuris 
nenorėjo, kad jo pavardė būtų 
skelbiama, papasakojo šį įvykį 
Dimitrijui Lihanovui, laikrašti
ninkui Maskvoje, o šis perdavė 
šią žinią Italijoje leidžiamo 
laikraščio „La Stampa" redak
cijai. 

liberalaus mėnraščio „Akira
čiai" dabartinei linijai. Rašan
tis čia nemato nieko blogo. 

Į Lietuvos Žurnalistų draugi
jos garbės teismą išrinkti kun. 
J. Boruta, deputatas A. Patac
kas ir žurnalistas V. Žukas. 

VI. R. 

D. Lihanovas apie tai pranešė 
A. Solženycinui, kai jis jau 
gyveno JAV. Rašytojas patvir
tino, kad tikrai jis tuo laiku 
buvo rimtai susirgęs keista liga 
—jo kūnas buvo padengtas keis
tomis pūslėmis. A Solženycinas 
paaiškino, jog neprisimenąs, 
kad jam po oda būtų buvę įleista 
nuodų. Bet iš tikrųjų odą kairia
me šone labai skaudėjo. Kitą 
rytą jis pasijuto sunkiai sergąs. 
Jo kairysis šonas, pilvas ir 
nugara buvo išberta didelėmis 
pūslėmis. Dėl šios priežasties jis 
greit nutraukė atostogas ir grįžo 
į Maskvą. Čia jis kreipėsi į 
privačiai praktikuojančius gy
dytojus, bet j ie negalėjo 
nustatyt i ligos priežasties, 
galvojo, kad tai galinti būti 
alergija. 

Po 3 metų nuo šio pasikėsini
mo jį nužudyti 1974 m. vasario 
12 d. A. Solženycinas buvo 
sovietų valdžios įsakymu suim
tas, atimta iš jo pilietybė, ir jis 
su žmona bei vaikais ištremtas 
į užsienį. Iš pradžių apsigyveno-
Šveicarijoje. Vėliau persikėlė į 
JAV. 

Savo prisiminimuose, spaus
dintuose „Sunday Times", kpt. 
Eugenijus Ivanovas, vienas iš 
centrinės šnipinėjimo agentū
ros, sako, jog jis šią informaciją 
sužinojęs iš John Profumo, tada 
buvusio D. Britanijos karo 
sekretoriaus ir lordo Astoro. 
Ivanovas, kuris leidžia knygą 
„Apnuodintas slaptas agentas", 
tvirtina tuos dokumentus pavo
gęs iš John Profumo namų. 

Kaip praneša spauda, nese
niai rašytojo A. Solženycino 
žmona lankėsi Rusijoje. Spėlio
jama, kad Aleksandras Solženy
cinas su šeima greit grįš į laisvą 
nuo komunizmo diktatūros ir 
teroro Rusiją. 

AUDRA IR ELEKTRA 

Chicagoje siautusi audra tiek 
buvo sugadinusi elektros laidus, 
kad jų pataisymas Common-
wealth Edison bendrovei 
kainavo apie 2.5 mil. dolerių. 

PER DAUG . 
NUSIKALTĖLIŲ 

Cook apskr. kalėjime birželio 
mėnesį buvo ypatingai daug 
nusikaltėlių - net 8.952. Kalė
jimas perpildytas. 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKUNAS 
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Priėmime Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. IS kairės: St. Balzekas ir am 
basados aukų rinkėja Žiba Jurėnaitė Kelly. N t I T 

Gražus ir pietinis fasadas. Bažnyčios siena prie 
absidos baigiasi stogo aukštyje. Joje yra trys nišos. 
Kraštutinėse nišose, kurios yra siauresnės kaip 
vidurinė, stovi po statulą, o vidurinė tuščia. Virš šios 
sienos pinijonas su valiutomis, kurie baigiasi kaip ir 
bokštai, ašuriniu kryžiumi. Tiek frontinį, tiek šoninius 
fasadus ir absidą puošia piliastrai, langai, karnizai, 
struktūros, o ketvirtame bokštų tarpsnyje geležinės 
tvorelės, ornamentai bei kiti pagražinimai. 

Prie jos šoninio fasado, visai prie pat gatvės, stovi 
prisiglaudusi prie bažnyčios graži aštuoniakampė 
Dievo Apvaizdos koplyčia, kurios kampus puošia po dvi 
kolonėles, o viršų kupolas su bokšteliu, kuris baigiasi 
ašuriniu kryžiumi. 

Vidus erdvus. Vienanavė. Jos lubų skliautai atrem
ti į piliorius, stovinčius prie sienos. Presbiterija išpuoš
ta dirbtinu marmuru. Turi 6 rokokinio stiliaus altorius, 
kurie pastatyti iš spalvotos, medžiagos, imituojančios 
marmurą. Didžiajame altoriuje stovi didelės meninės 
vertės paveikslas, kuriame atvaizduota šv. Kotrynos 
susižiedavimas su kūdikėliu Jėzumi. Prie Dievo 
Apvaizdos koplyčios durų yra įmūryta Jurgio ir Elž
bietos Valavičių paminklinė lenta, o kitose bažnyčios 
vietose keli antkapiai. Seselių koplyčioje, esančioje prie 
pat presbiterijos, yra Marijos stebuklingas paveikslas. 
Paveikslas aliejinis, laikomas rėmuose po stiklu. Mari
ja atvaizduota sudėtomis rankomis ir žiūrinti į kūdikėlį 
Jėzų, gulintį ėdžiose. Ant jo buvo pakabinta keletas 
votų. 

Šv. Kotrynos bažnyčia buvo neparapinė, išlaikoma 
vienuolių benediktinių. Visos vienuolės buvo lenkės. 
Jos repatrijavo į Lenkiją. Komunistinė valdžia 
vienuolyną nusavino. 

Prie Šv. Kotrynos bažnyčios yra nedidelis sodelis, 
kuriame stovi komp. Stanislovo Moniuškos paminklas. 
J is yra sukūręs gana daug muzikos kūrinių. Žymiau
sias jo kūrinys — Halkos opera. Lietuviams jis yra ar
timas, nes savo kūriniams yra panaudojęs iš Adomo 
Mickevičiaus ir Kraševskio veikalų lietuviškas temas. 

Netoli Šv. Kotrynos bažnyčios, prie Pylimo gatvės, 
stovi nedidelė, bet graži, klasikinio stiliaus pastatyta 
1800-1835 m. laikotarpyje evangelikų-reformatų 
bažnyčia. Tai, kaip rašo Sigita Samolienė savo straips
ny „Evangelikų-reformatų bažnyčia Vilniuje" (Drau
gas, 1990 m., Nr. 229) yra devintoji bažnyčia Vilniuje. 

Pirmoji evangelikų-reformatų bažnyčia buvusi me
dinė. Ji buvo pastatyta Stepono Batoro laikais. Jos 
fundatoriumi buvo Mykolas Radvila. 1557 m. Mykolo 
Radvilos Rudojo pastangomis buvo pastatyta Volano 
gatvėje mūrinė evangelikų-reformatų bažnyčia, kurią 
1591 m. katalikai, vadovaujant Trakų klebonui Bene
diktui Vajnai (Vėliau buvo Vilniaus vyskupu), 
sudegino. Nuo to laiko tarp katalikų ir evangelikų pra
sidėjo nesutarimai, kurie tęsėsi ilgus metus. 

Evangelikų-reformatų bažnyčios buvo atstatomos, 
bet jas vėl katalikai sudegindavo, išskyrus tik tą 
bažnyčią, kuri buvo pastatyta prie Pylimo gatvės už 
Vilniaus miesto gynybinės mūro sienos. Ją sudegino 
Maskvos kareiviai per 1655 m. invaziją. Ji buvo atsta
tyta, bet 1835 m., kaip nereikalinga, buvo nugriauta, 
nes kitoje Pylimo gatvės pusėje, priešais ją, buvo pa
statyta nauja dabartinė bažnyčia. Jos pastatymo ini
ciatorius buvo lenkų kariuomenės majoras Povilas 
Strijenskis. Proiekta šiai hafcnvčini n»niAjo Vilni«i.o 

universitete arch. profesorius Karolis Podčasinskis. 
Statybą vykdė Vilniaus gubernijos arch. Karolis Gre-
gotovičius. Buvo pastatyta 1800-1835 m. laikotarpyje. 
Jos frontono fasado trikampy prof K. Jelskus sukūrė 
reljefą, kuriame atvaizduota — Kristus kalba miniai. 
1837 m. virš trikampio, kurį remia šešios korintinės 
kolonos, buvo pastatytos trys figūros, būtent, du an
geliukai, kuriuos sukūręs prof. K. Jelskus, o Dievą — 
Salvator Mundi. Šios statulos, kaip ir nuo katedros, 
komunistų valdžios per okupaciją buvo nuimtos. 

Bažnyčia yra stačiakampio plano, kurios ilgis 32,6 
ir plotis 14,7. Sienos pastatytos iš plytų ir aptinkuo
tos. Langai stačiakampiai su apvadais ir išdėstyti 
sienose vienodais tarpais. Fasadai su ryškiais karni
zais, papuošti mediljonais, o kampuose — korintiniai 
piliastrai. Stogas dvišlaitis. Frontinėje jos daly, rūsyje, 
dar yra įrengtos dvi siauros patalpos. 

Vidus erdvus, vienanavė. Jos lubas • puošia aš
tuoniakampės medinės figūrps, kuriose išpaišyti 
augaliniai ornamentai. Grindys išklotos plytelėmis, 
sudarydamos mozaikinį vaizdą. Sienas puošia juodo 
marmuro lentos, kuriose aukso raidėmis įrašyti žymūs 
reformatų veikėjai, pvz., Lietuvos reformacijos įkūrėjas 
kunigaikštis Mykolas Radvila Juodasis, miręs 1564 m. 
Kitos lentos buvo paskirtos Andriejui Volanui 
(1530-1610) ir kitiems, jų tarpe ir Povilui Strijenskiui, 
kurio iniciatyva buvo pastatyta ši bažnyčia. Sienas 
viršuje dar puošia ornamentiniai frizai. Prie frontinių 
durų, kaip ir katalikų bažnyčiose, yra vieta chorui su 
vargonais. Viduryje bažnyčios kabėjo senas žirandelis, 
papuoštas rusų ereliais. Prie jo buvo prikabinta varinė 
lentelė su įrašu, kad žirandelis 1611 m. atvežtas iš 
Smolensko ir 1627 m. Biržų kunigaikštis Kristupas 
Radvila jį padovanojęs. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

B A I G Ė M E D A R B U S -
A T O S T O G A U S I M E 

D a y t o n a B e a c h L i e t u v i ų 
.Bendruomenės apyl inkės val
dyba, vadovaujama Juozo Pa
liulio, š ia is meta i s a t l iko ke
letą ge rų darbų. Suruošė gra
žų solistės Nijolės Ščiukai tės 
k o n c e r t ą , k u r i o s u r u o š i m u 
uol ia i rūpinosi vicepirmininkė 
B i r u t ė Kožicienė, o t a lk ino val
dybos na r ia i ir ypač d a u g prisi
dėjo J o a n a ir Vytautas Grybaus
ka i , globoję solistę ir suruošę jos 
gražų pr iėmimą. 

Ne e i l in is šioje kolonijoje 
įvykis — LB Floridos apygardos 
suvaž i av imas , su ruoš tas ba
landžio 25 d. Ypač, suvažiavimą 
r u o š i a n t , p rog ramas organi
zuojant, suvažiavimui patalpas 
p a r ū p i a n n t , daug dirbo valdy
bos vicepirmininkė visuomeni
n i a m s re ika lams dr. Sigi ta Ra
manausk ienė , žinoma, j i nuošir
džiai kooperavo ir su LB Flo
r idos apygardos p i r m i n i n k e 
J a n i n a Gerdviliene. Suvažia
v imas praėjo labai gera i , buvo 
geros programos, geri praneši
ma i , svarstybos, dalyvavo JAV 
L B p i r m i n i n k a s V y t a u t a s 
Mac iūnas , P L J s-gos pirmi
n i n k a s Pau l ius Mickus, j aun i 
akademika i , Lietuvoje dirbę, 
da rė praneš imus . Suvažiavime 
dalyvavo labai daug atstovų ir 
v ie t inių . Po suvažiavimo dr. 
S i g i t o s i r inž . V y t e n i o 
R a m a n a u s k ų rezidencijoje pa
b e n d r a v i m a s lieka neužmirš
t a m a s . 

Tik suvažiavimui praėjus, LB 
apy l inkė rūpinosi dviem refe-
rendumais-ba lsavimais , kur ių 
p i r m a s įvyko dėl prezident inės 
institucijos įsteigimo Lietuvoje 
gegužės 23 d. ir an t r a s , kad 
okupan tų kar iuomenė išsineš
dintų tuojau iš Lietuvos, birželio 
14 d. 

Rinkimų komisiją, krašto val
dybos ir Floridos apygardos pa
vedimu, sudarė LB Daytona 
Beach apylinkės valdybos na
riai a r bendruomenininkai ir 
komisijos p i rmininkė dr. Sigita 
R a m a n a u s k i e n ė , padė jė j a s 

Juozas Paliulis, sekretorius Jur
gis Januša i t i s , nariai Vanda 
Bagdonienė, Edvardas Senkus 
ir Veronika Janušait ienė. 

Rinkimus gerai organizavo, 
kad ir t rumpu laiku, buvo tele
fonu informuoti šios kolonijos 
apylinkės lietuviai, kviesti bal
savimuose dalyvauti. O praėjus 
r inkimams, galima konstatuoti, 
kad šios negausios lietuvių 
kolonijos ir apylinkių lietuviai 
gausiai rinkimuose dalyvavo. 
Balsuojant prezidentinės insti
tuc i jos k l aus imą , b a l s a v o 
asmuo. Visi pasisakė už šios 
institucijos atkūrimą. 

Antruose, dėl okupacinės ka
r i u o m e n ė s išvedimo ba l 
savimuose, dalyvavo dar dau
giau žmonių, iš viso 84 ir visi 
pasisakė, kad kariuomenė būtų 
išvesta nedelsiant. 

Apie balsavimus galvojant, 
vis t ik reikia susimąstyti, kad 
ne visi atlikome savo pilietinę 
pa r e igą . Ba l suo t i k v i e t ė 
Lietuvos AT pirmininkas, išei
vijos ambasadoriai, konsulai, 
taigi tie balsavimai Lietuvai 
buvo svarbūs. Tačiau ka ip 
duomenys rodo, kad ir Floridos 
apygardoje vis t ik ne visi tą 
pareigą atliko. Iš didžiausios 
Floridos kolonijos — St. Peters-
burgo ateina žinios, kad ten bal
suojant dėl prezidentinio posto 
a t k ū r i m o net mūsų v ieno 
vyriausio veiksnio pirmininkas, 
komisijos kviečiamas, pašaipiai 
numojo ranka ir nušliaužė pro 
šalį . Ar gi ta ip vadavome 
Lietuvą? Buvo ir daugiau tokių 
„patriotų", kurie raudojo, kad 
okupantas kankina Lietuvą, o 
kai reikėjo pasisakyti prieš kai
r ių jų užmač ias L ie tuvoje , 
nepakėlė balso, pasi tarnavo 
nebalsuodami brazauskin in-
kams , kurie prieš tuos rin-
k imkus rėkė, kad neitų t au ta 
balsuoti, kad ruošiamasi įvesti 
vėl diktatūrą. Kaip liūdna, kad 
ir mūsų tarpe buvo nemaža 
tokių. 

Grįžtant prie Daytona Beach 
lietuvių telkinio, vis tik t enka 
pasidžiaugti, kad balsavo gerai. 
Tuo laiku buvo išvykusių apie 
20 taur ių patriotų, kiti balsavo 
Lietuvoje. Į balsavimus atvyko 
iš plačiųjų apylinkių, net ir 

LIETUVIAI PASAULYJE 

Ambasadoriaus St. Lozoraičio 
priėmime kalbasi Nijolė Martinaitytė 
ir adv. R. Domanskis. 

Nuotr. L T. 

menkėjančios sveikatos. Ačiū 
visiems už parodytą ištikimybę 
Lietuvai, už dalyvavimą svar
biuose Lietuvai rinkimuose. LB 
Daytona Beach apylinkės valdy
ba ir r i n k i m i n ė komis i j a 
dėkinga tiems tėvynainiams, 
kurie atsiliepė į Lietuvos ir 
lietuvių tautos balsą. 

Kitose balsavimo apylinkėse 
balsavo maždaug taip (turimom 
žiniom): paskutinį kartą S. Pe-
tersburge 251 asmuo (tai labai 
mažai). Kitose apylinkėse t a rp 
40-60 žmonių. Kiek geriau, bet 
vis tik tose apylinkėse gyvena 
kur kas daugiau žmonių, nors 
šiuo metu daug išvykusių į 
Lietuvą, į šiaure. 

Apžvelgiant LB D a y t o n a 
Beach apyl inkės da rbe l ius , 
tenka pasidžiaugti, kad valdyba 
dirba ir atliko labai naudingų ir 
gerų o rgan izac in ių ir vi
suomeninių darbų. 

Dabar štai sugrįžo maloni va
sara. Jau šiltoka. Tempera tūra 
iki 90 laispnių šilimos. Visa 
kolonija atostogauja. Nebe
tur ime va sa r ą l i e t u v i š k ų 
pamaldų, choras Sietynas su 
vadovu muz. Antanu Skriduliu 
atostogauja. Klubo valdyba po 
gražios žiemos veiklos žada 
trejetą mėnesių atsikvėpti. Dėl 
išsivažinėjimo neturėjome ir 
birželinių įvykių minėj imo. 
Sunkokai serga buvęs Lietuvių 
klubo pirmininkas archit. Jonas 
Lepeška. J a m linkime greitai 
stiprėti ir džiaugtis vasaros 
malonumais. 

Į Lietuvą keliaus apie 40 
asmenų, o ta ip pat ir į Taut inių 
šokių šventę gražus būrelis. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Iš Amerikos, iš Švedijos ir 
V o k i e t i j o s k u o n e k a s d i e n 
Lietuvoje svečiuojasi pulkelis 
dak ta rų . Dažniaus ia i lietuvių 
kilmės, bet būna ir šiaip gerano
r i ška i nus i te ikus ių chirurgų, 
kardiologų ir ki tokios srities 
specialistų, atvykstančių ne tuš
čiomis ir ne vienai dienai. Malo
nu, kad iš svetur atvykę medikai 
n e g a u n a širdies priepuolio, iš
vydę mūsų ligoninių skurdą ir 
a k m e n s amžiaus darbo sąlygas. 
Pr ieš ingai , svečiai stebisi ir 
a ts is tebėt i negali, k a d Lietuvos 
dak ta ra i , būdami menka i aprū
pint i t iek medicinine įranga, 
t iek a t i t inkamais vaistais , rodo 
savo darbo s tebuklus . Inks tus 
moka persodinti ir ne t širdį pa
keis t i , koją ar r anką prisiūti. . . 

Kad nesame iš kelmo spirti , 
rodo ir profesoriaus Kęstučio 
Vi tkaus pakvie t imas metus pa
d i rbė t i I l l inois u n i v e r s i t e t o 
Springfielde klinikose. Mėgs
t a n t y s įvai r ius pa lyg in imus 
žmonės teigia, kad tokio atvejo 
Lietuvos medicinos istorijoje 
n ė r a buvę. Taigi Vi lniaus uni
vers i te to medicinos fakulteto 
p las t inės rekonstrukcijos klini
kos vedėjas profesorius Kęstutis 
V i t k u s bus savotiškas Lietuvos 
K r i s t u p a s Kolumbas Ameriko
j e , k u r specialistams jis jau 
paž į s t amas iš straipsnių specia
l iuose žurnaluose. 

A m e r i k o s l ietuvių bendruo
m e n ė me tams padidės net ketu
r i a i s žmonėmis. Profesioriaus 
ž m o n a Daiva, Vilniuje žinoma 
k a i p drabužių dailininkė, dukra 
V i t a ir s ū n u s Jonas , kol kas dar 

mokiniai, jau gyvena Naujo Pa
saulio dvasia. 

Kas nesvajoja aplankyti Pary
žių? Tikriausiai turėjo tokių 
svajonių ir didysis M.K. Čiur
lionis. O ar svajojo j is apie 
Japoniją, iš kurios visai nese
niai sugrįžo jo darbų paroda? 
Beje, tai buvo pirmoji M. K. 
Čiurlionio paveikslų paroda to
kiame tolimame užsienyje. Ka
dangi viskas baigėsi sėkmingai, 
nors kalbų ir baimės būta daug, 
dabar jau šnekama, jog reikėtų 
nuostabius dailinininko kūri
nius parodyti ir prancūzams, su 
kuriais Lietuva turėjo labai pui
k ius kultūros ryšius dar prieš 
1940 metus. Dabar gi dažnai 
t enka prancūzui aiškinti , kur 
y ra Lietuva. Ir tos misijos gera
noriškai imasi Ugnė Karvelytė, 
buvusio Nepriklausomos Lietu
vos ministro dukra. Ji bus savo
tiška rugsėjo 28 dieną Paryžiuje 
prasidėsiančių Pabaltijo šalių 
kultūros dienų vadovė. Ugnė 
Karvelytė jau ne kartą buvo 
Lietuvoje, ji taip pat lydėjo ir 
prezidentą F. Mitterandą, kuris 
labai šiltai kalbėjo apie dar vai
kystėje skaitytas Oskaro Mila
šiaus eiles. 

Kultūros dienų programa nu
matyta labai plati ir ilga — iki 
ki tų metų vidurio. Garsiajame 
Qu Rond-Paint teatre vaidins 
Vilniaus jaunimo teatras . E. 
Nekrošiaus spektakliais „Dėdė 
Vania" ir „Pirosmani, Piros-
man i" prasidės šioje scenoje 
tradicinis Menų festivalis. O 
Strasburgo muzikos festivalyje 
skambės Veronikos Pavilionie

nės balsas, B. Kutavičiaus, O 
Balakausko, M. Urbaičio, Š. Na
ko muzika, gros saksofonistas P. 
Vyšniauskas, ansamblis „Jau
noji Lietuva". Prancūzai tu rės 
progos įvertinti mūsų fotome
nininkų darbus, pabendrauti su 
Lietuvos rašytojais, pasigėrėti 
lietuvių tautodaile, skulptūra ir 
tapyba. Parodysime prancū
zams, kad galime būti žinomi 
pasauliui ne vien atkaklia kova 
už savo Nepriklausomybę, bet ir 
savo kultūra. Kaip pareiškė vie
nas iš Kultūros dienų Prancū
zijoje ekspertų, vien M.K. Čiur
lioniu galima nustebinti ne t ik 
Prancūziją. 

Salomėja Cičiškina 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

i .- loeeiecaofAi 

\ publit vervicf ot this new\paper 

"LIETUVA" 
Garsusis Lietuvos liaudies ansamblis debiu
tuoja JAV-bėse Drury Lane teatre. 
Dalyvauja 30 žymiausių Lietuvos artistų! 
Nepraleiskite šių metų įdorniaysio 
kultūrinio įvykio! 

„LIETUVOS" spektakliai 

prasideda liepos mėn. 8 d 
Ansamblis angažuotas tik 2 savaitėms. 

CttKDflOOK'TEKRACI 
100 Drury Lane, Oakbrook Terrace, IL 

708-530-8300 708-530-0111 

VISUS ATVYKUSIUS Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ, 
KVIEČIAME APLANKYTI IR PASAULIO 

T UETUVIŲ CENTRĄ! 
PASAULIO UETUVIŲ CENTRE VYKSTANČIŲ RENGINIŲ 

DIENOTVARKĖ 
Birželio 30 — liepos 4 dienomis! 

Antradienį, birželio 30 d.: 
6:30 v.v. — PLB VII Seimo atstovų registracija 
7:00 v.v. — JAVLB Lemonto apylinkė priima svečius „Bočių" 

menėje 
7:00 v.v. — PLB .darbų ir Švietimo Tarybos vaizdinių priemonių 

parodos atidarymas 
7:30 v.v. — Tautinių lėlių parodos atidarymas 
7-9 v.v. — Lietuvių dailės muziejuje vykstančių parodų lankymas 

Penktadieni, liepos 3 d.: 
11:30—9:30 — PLC gegužinė: 

Pietūs — 11:30—2:00 
Vakarienė —4:30—7:00 
Muzikantai — 6:00—7:30 
Laužas — 8:00—9:30 

Šeštadieni, liepos 4 d . , 8:00 vai . : 
Vaidilutės teatro statomas spektaklis, Petro Vaičiūno 
komedija, ..Patriotai" 

Šv. Mišių tvarka Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje: 
8 vai. ryto — kasdien 
7 vai. vakaro— liepos 3 d., penktadienį 
9 vai. ir 11 vai. ryto — sekmadieniais 

Dovanų krautuvėlės valandos: 7/1—7/4 — 12—5 vai. p.p. 
Galerijos valandos: 7/1—7/4 — 12:00—5 vai. p.p. 
Lėlių parodos valandos — 7/1—7/4, 9 v.r.—10 v.v. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 
ir LIETUVOS PARLAMENTAS 

kviečia 
IŠEIVIJOS LIETUVIUS J STUDIJŲ SAVAITE 

„LIETUVA — IŠEIVIJA" 
Ryšiai ir Neišnaudotos Galimybės 

Birštone, 1992 rugpjūčio 16-23 

Programa: Aktualios paskaitos, susitikimai su valdžios 
pareigūnais, įvairios ekskursijos ir daugiau. 

Kaina: Kelionė, nakvynė su maistu ir transportu 
bei registracijos mokesčiu — $1430.00. 

Skubiai registruokitės skambinant į LB Būstinę 

1-215-739-9353 
arba Ingridai Bublienei 

1-216-486-8692 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE HEAL ESTETE 

GREIT 
PARDUODA 

*E/MAX 
REALTORS 

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

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

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
MO V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%_20%—30°/b pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Ctvcigos miesto leidimą D'fbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Viską, ko reikia jūsų namie pa
darysime pigiai, gerai ir greitai. 

Kreiptis: Artūras 
Te«. (312) 471-6064 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedite Ave., 

Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
V i k t o r a s Š ima i t i s 

I rena B l i n s t r u b l e n e 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

59S3 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Gzrfojay, KMIEC1K RtAlTO*f-
V * | 7922 S. Putaslu Kd. 
CA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduot i ar p i rk t i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . |i 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ' r 

asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

FOR RENT 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sulte 2100 

Chlcago, II 60606 
Tel. 312-464-2380 

Išnuomojamas 1 mieg. bt. 63 
St. ir Lavvndale apyl. Geras susi
siekimas. Suaugusiems. Skambint 
po 7 v.v. tel . 312-735-7301. 

HELP WANTED 

Ieškoma subrendusi moteris, kur) 
norėtų gyventi užmiestyje ir padėti vyr. 
amžiaus moteriai namų ruošoje, valgio 
gaminime, apsirengime. Valgis ir alga. 
Kreiptis tel. 708-825-6404. 

J 

SUPLANUOJAME 
jūsų b izn io reikalus Lietuvoje 

Kalbame 3 kalbomis, profesionaliai 
patarnaujame surandant įvairius biznio 
kontaktus. Atliekame raštinės darbus, 
sutinkame kargo siuntas, padarome re
zervacijas, suplanuojame dienotvarkes, 
maršrutus. 

Kreiptis: Diana Kuznecova 
Fi laretų 17-5 
Vi ln ius 2007 
LKhuanla 

Tel. 62-40-26 

UTHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Iden ty. knyga 
anglu kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuviu imigrantu 
Amerikoje etninę identifikacija 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuviu istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuviu imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausome Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įriSta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis, išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kama 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

„ATLAIDAI — Uthuanlan Pilgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W 63rd St. 
Chlcago, IL 60629 

•^r 
INTERNATIONAL 

v 
TRAVEL CONSULTANTS ZAIUAS^ 

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

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 9626 South 79th Avonue 
Mekery HM, IHI«O*S 60487 
Telefonas (706) 430-7272 

223 Kahrarft>t gatvė 
VIMue, Lietuva 
Telefonas 350-11S Ir 778 392 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PRANEŠA 

kad lėktuvo bilietas jūsų giminėms iš Lietuvos 
įChicagąarba Nevv Yorką kainuoja tik $1,000 
ten ir atgal. Kreipkitės: American Travel 
Service, 9439 S. Kedzle, Evergreen Pk., 
IL, 60642, tel. 708-422-3000. 

< 
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ROSEMONT HORIZON 
6920 N. MANNHEIM RD.. ROSEMONT, IL. 

Rengia: JAV ir KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS Programos rengėjai: LIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKTŲ INSTITUTAS 

Illinois universiteto gydytojų ir medicinos darbuotojų delegacija Vilniuje tiria galimybes pagerinti 
motinų ir naujagimių priežiūrą bei sumažinti kūdikių mirtingumą. 

Nuotr. Viligailės Lendraitienės 

Buvo laikomos iškilmingos 
Mišios 11 vai. už kankinius , 
partizanus ir visus žuvusius bei 
grįžusius tremtinius. Mišias 
laikė iš Lietuvos atvykęs sve
čias kun. Zenonas Stepanaus
kas . Mišių pridėtinius skaity
mus skaitė profesorius Antanas 
Klimas. Kun . Z. Stepanauskas 
pamokslo žodžiuose priminė trė
mimus, ka ip tautos kančia am
žinai neužgyjančią žaizdą kiek
vieno lietuvio širdyje. 

Žalių rūtų supintas vainikas, 
perrištas trispalvėmis juosto
mis, buvo padėtas al toriaus 
papėdėje, kaip auka ir atmini
mas birželio 14 d. 

Mišiose giedojo solistė Birutė 
Čypienė, kur i atliko tai dienai 
pritaikytas giesmes. Vargonų 
muzika palydėjo Raimondas 
Obalis. Si šventės nuota ika 
teikė susikaupimą. Po Mišių 
šventoriuje, prie lietuviško kry
žiaus buvo nuneštas vainikas. 

Atskaič ius kun igams t a i progai 
s k i r t a s ma ldas , visi sus i r inkę 
giedojo „Mari ja , Mar i ja" . Gra
žioje birželio gamtoje, nors šal ia 
ir girdėjosi miesto t r iukšmas , vi
sus j u n g ė sus ikaup imas . Vi r š 
p a s t a t ų ir medžių plevėsavo 
a u k š t a i i ške l ta vil t ies i r gedulo 
t r i spa lvė . 

L I E T U V I Ų P A R A P I J O J 

Šiuo m e t u Šv. Ju rg io l ie tuvių 
parapi jo je v y k s t a pe r s i t va r 
k y m a s . Parapi jos k lebonu pa
s k i r t a s k u n . Kaz imieras Moc
kevič ius n u o birželio 31 dienos 
pradės eiti pareigas. Kun . Ralph 
F r a a t s , daba r t i n i s admin is t ra 
to r ius , ba ig ia su ta r t į t a i p pa t 
birželio 31 dieną. Visi šv. Jurg io 
parap ieč ia i sve ik ina nauja i pa
sk i r ta kleboną kun. K. Mockevi
čių, l ink i j a m kan t rybės , svei
k a t o s naujose pareigose. 

Tą pačią dieną po iški lmių 

bažnyč io je visi r i n k o s i į 
žemutinę parapijos salę, kurio
je laukė paruošti tautinių šokių 
grupės pietūs. Dalyviai, gausiai 
dalyvaudami, parėmė vykstan
čius šokėjus Chicagon į tau
t in ių šokių šventę. 

A u k š t u t i n ė j e salėje v y k o 
balsavimas (referendumas) dėl 
išvedimo sovietų kar iuomenės 
iŠ Lietuvos. Čia pasirašė ir 
pabalsavo nemažas būrys bal
suotojų. Referendumą pravedė 
Rochesterio bendruomenės val
dyba su pirmininke Danguole 
Klimiene. 

Ner imą N a r u t ė 

ILLINOIS UNIVERSITETO 
DAKTARŲ DELEGACIJA 

LIETUVOJE 
Birželio 9 d. į Vilnių atskrido 

Illinois universiteto perinata-
linės programos delegacija: trys 
gydytojai, gailestinga sesuo ir 
administratorė. Šiai grupei va
dovavo dr. D. Vidyasagar. Vil
niaus aerouoste juos sutiko 
Sveikatos Apsaugos ministras 
dr. J. Olekas, prof. V. Basys, dr. 
A. Liubšys ir kiti gydytojai. 

Darbas prasidėjo sekantį rytą 
Sveikatos Apsaugos ministerijo
je. Šiame susitikime dr. Vidya
sagar paaiškino jų atvykimo 

tikslą: 1) peržiūrėti ir patarti, 
kaip pagerint i gimdyvių ir 
kūdikių priežiūrą, 2) padėti 
nustatyti perinatalinės sistemos 
gaires ir 3) nustatyti laiką šią 
programą įgyvendinti. 

Iš Ministerijos važiavo į Vil
niaus universiteto Vaikų ligo
ninę. Vieni apžiūrėjo ir lankė li
goninę, o dr. Vidyasagar pradėjo 
paskaitų ciklą. Šiose paskaitose 
dalyvavo neo-natalogai, akuše
riai ir pediatrai iš visosT įetuvos 
(arti 100 gydytojų). Vieną dieną 
praleido Kauno Akademinėse 
klinikose. 

Illinois universiteto nariai 
buvo maloniai nustebinti pama
tę neo-natalogijos skjrrių, nes 
rado geriau, negu tikėjosi. Nors 
t rūksta mediciniškos aparatū
ros, gydytojų rūpestingumas ir 
noras pagerinti tą programą tei
kia vilčių ateičiai. 

Viena iš didžiausių problemų 
yra gailestingųjų seserų paruo
šimas, tai pastebėjo Louise 
Simonson (Illinois universiteto 
RN atstovė). Ponia Simonson 
sus i t iko su gai les t ingomis 
seserimis ir diskutavo jų toli
mesnę programą. Prižadėjo gi įž-
ti ir padėti tobulinti gailestin

gųjų seserų paruošimo progra
mą. 

Dr. F . Jaeger, perinatal inės 
programos administratorė, kal
bėjosi ir peržiūrėjo ligoninių 
statistikos skyrius — domėjosi 
gimimų skaičiumi, naujagimių 
registravimu, jų mir t ingumu. 
Anksčiau s ta t is t ika nebuvo 
tiksliai vedama. Dr. Jaeger 
siūlė kuo greičiausiai sutvar
kyti naujagimių registravimą. 

Illinois universiteto ir Lie
tuvos gydytojai galvojo, kad t a 
savaitė buvo sėkminga. Šią 
išvyką koordinavo Li thuanian 
Mercy Lift. Dr. Vidyasagar pra
šė ir toliau Sveikatos Apsau
gos ministeriją, Lith. Mercy 
Lift ir Illinois universitetą dirb
ti ka r tu ir prižadėjo ne t rukus 
vėl pats atskristi į Lietuvą. 
P r a n ė Šlutienė ir Viligailė 
Lendraitienė talkino šios išvy
kos darbe. 

Dr. Vidyasagar ragino šią 
programą įvesti ne t ik Vilniuje 
ir Kaune, bet visoje Lietuvoje. 
Kad būtų sėkminga motinų 
gimdyvių priežiūra nėštumo 
metu, turėtų vieningai dirbti 
akušeriai, pediatrai ir neo-na
talogai. Geros per inata l inės 
priežiūros dėka bus išvengiama 
daug problemų ir kūdikių mir
tingumo. Illinois universiteto 
nar ia ' dėkojo Sveikatos Ap
saugos ministerijai, Lietuvos gy
dytojams ir visiems medicinos 
darbuotojams už tvarkingą, ge
rai suplanuotą ir malonų priė
mimą. Illinois univers i te tas 
padovanojo naujagimėms šešis 
„monitors", kuriuos atskraidino 
Lithuanian Mercy Lift ir Ameri
can Travel Service. 

Viligailė L e n d r a i t i e n ė 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Rochester, N.Y. 
ATEITININKŲ 

S U S I R I N K I M A S 

Sekmadienį, birželio 7 dieną, 
buvo sušauktas metinis atei
t ininkų sendraugių susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo ne
mažas skaičius narių vyresnių 
ir jaunų. 

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas dr. Vladas Lelis. Po ati
darymo žodžių, pasivaišinę už
kandžiais ir kava, klausė dr. 
Lėlio paskaitos apie AIDS ligą. 
Ligos duomenimis domėjosi iš 
Lietuvos atvykęs svečias kun. 
Zenonasa Stepanauskas. 

Vėliau visi klausė svečio apie 
dabartinės Lietuvos gyvenimą 
bei tvarką. Svečias nuoširdžiai 
į klausimus atsakinėjo. Vėliau 
nubalsuota pasilikti prie dabar
tinės valdybos, į kurią įeina pir
mininkas dr. Vladas Lelis, iždi
ninkė Birutė Čypienė ir kultū
riniams reikalams Kazimiera 
Miškinienė. Jaukioje dr. Jono ir 
Reginos Kindrat pastogėje buvo 
praleista jauki sekmadienio po
pietė. 

KANKINIŲ D I E N O S 
P A M I N Ė J I M A S 

Kaip kiekvieneriais metais 
Rochesterio ko'onijos lietuviai 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
paminėjo birželio išvežtųjų kan
kinius. 9 vai. rytą skambėjo 
liūdnų tragiškų dienų paminė
j imui giesmės ir p r i ta ikyt i 
pusvalandžiui žodžiai, kuriuos 
pravedė Nijolė Draugelienė, į 
juos įpindama ir gautą vyro Vai
devučio Draugelio, pusbrolio, 
laišką iš Lietuvos. J a m e rašė 
liūdnus ištremtųjų atminimus, 
pervežimą palaikų į gimtąją 
žemę iš tolimojo Sibiro. 
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A.tA. 
FRANK P. SNELIUS 

Gyveno Chicagoje. 
Staiga mirė 1992 m. birželio 24 d. popiet, sulaukęs 55 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs: David Janzen, marti Kathryn, Jef-

frey Snelius, Scott Snelius; trys anūkai; seserys: Maria Valek, 
Regina Getz su vyru William, Laima Klir su vyru Richard; 
broliai: Alex su žmona Ursula, George su žmona Elaine, 
Gediminas; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Vėlioms buvo sūnus a.a. Valerijos ir a.a. Aleksandro 
Snelių, brolis a.a. Elenos Bliūdžius. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, birželio 26 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks birželio 27 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, seserys, a n ū k a i i r ki t i giminės. 

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

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius, „VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
T«l. (312) 434461S arba (708) 887 8442 

Fax (312) 434-2685 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
SVARBUS PRANEŠIMAS! 

šiomis dienomis JAV senatas svarstys ekonominę 
pagalbą Rusijai — rezoliucija 8-2532. DeCon-
cini-PressIer tos rezoliucijos papildymas, reikalaująs 
kariuomenės išvedimo iš Baltijos respublikų neturi 
užtektinai rėmėjų. Raginame visus kuo greičiausiai 
skambinti savo kongresmanams ir senatoriams ir 
prašyti: „Support tha DeConcInl Amandmant to 
8-2532, tha FREEDOM Support Art". 

Kongr R. Durbin taip pat deda pastangas, siūlydamas 
rezoliucijos papildymą, kuris suvaržytų paramą Rusi
jai, kol ji nepradės išvest kariuomenės iš Baltijos 
respublikų. Kongrasmanus Ir sanatorlus galite 
pasiekti skambindami [ Kapitolijaus centrinę: 
202-224-3121. 

Savęs tvardymas yra visų do
rybių pagrindas, o taip pa t di
džiųjų vidaus nusiteikimų šal
t in i s . 

Humboldt 

B e b r a i 

S t a m b i a u s i a s ir k a r t u labai 
ve r t ingas m ū s ų graužikas yra 
bebras . 

Kada i se beb rų Lietuvoje buvo 
daug, bet j a u X X amž. pradžioje 
jie buvo v is i ška i išnaikinti . Nuo 
1948 m. beb ra i intensyviai įvei-
s iami Lie tuvoje . 

S t a m b i a u s i a beb rų kolonija 
dabar y r a V a r š k a i n i ų — Šešuo
lių draustinyje (Širvintų rajone), 
į k u r į j i e b u v o a tvež t i iš 
Voronežo bebryno . 

Dal i s b e b r ų a t v y k o Nemunu 
iš Ba l ta rus i jos pa tys ir, be-
pl isdami iš p ie tų , j a u yra pa
siekę N e m u n ą žemiau Kauno. 

T . I v a n a u s k a s 

Gera y r a apvaldyt i savo pyktį, 
bet da r g e r i a u jo išvengti. 

T. Edivards 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 Sou th Hermi t age A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. birželio mėn. 26 d. 

x Dr. Algirdas Jurėnas, te
ologijos profesorius ir Šv. Raš
to vertėjas iŠ Harrison, Maine, 
atvyksta į Chicagą. Šį sekma
dienį, birželio 28 d., 10:30 vai. 
ryto jis sakys pamokslą lietuvių 
evangelikų liuteronų „Tėviš
k ė s " parapijos bažnyčioje. 
Visuomenė kviečiama atsi
lankyti į pamaldas ir išklau
syti turiningo pamokslo. 

x Edvardas Rimas Tus-
kenis šių metų birželio mėnesį 
Chicagos universitete įsigijo 
Tarptautinių santykių (Interna
tional Relations) magistro laips
nį. Po Tautinių šokių šventės E. 
Tuskenis keliems mėnesiams 
vėl išvyksta į Lietuvą, kur jis 
darbavosi 1990 ir 1991 metais. 

x Jungtinis Amerikos Pa-
baltiečių komitetas (JBANC), 
kurį sudaro Amerikos Estų 
ta ryba , Latvių Amerikos 
taryba ir Amerikos Lietuvių 
taryba, birželio 29 d. 10 vai. ryto 
Baltuosiuose rūmuose susitiks 
su National Security Council 
pareigūnu Niek Burns. Bus ap
tarta rusų kariuomenės, esan
čios Pabaltijo valstybėse, pro
blema. Taip pat Niek Burns 
padarys pranešimą apie prez. 
Bush ir Jelcino pasimatymą, 
kuriame buvo iškeltas ka
riuomenės pasitraukimo iš Pa
baltijo valstybių klausimas. 

x N. ir J . Vazneliai, Gifts 
Intl. parduotuvės savininkai, 
yra sutikę Tautinių šokių 
šventės proga prailginti par
duotuvės darbo valandas. Par
duotuvė bus atidaryta ir trečia
dienį, liepos mėn. 1 d., ir šeš
tadienį, liepos mėn. 4 d., nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 

(sk) 
x P ra šome visų užsisakiu

siųjų Gifts Intl. — Vaznelių par
duotuvėje bilietus į Tautinių 
šokių šventės renginius juos 
atsiimti iki trečiadienio, liepos 
mėn. 1 d., 4 vai. p.p. Neatsiimti 
renginių bilietai bus parduo
dami kitiems. 

(sk) 
x Atitaisymas! Birželio 17 d. 

„Drauge" žinutėje, kad Stasė ir 
Adam Valiuškiai paaukojo 
Taut. Šokių šventei $500, auko
tojų pavardė klaidinga. Turi 
būti Stasė ir Adam Valaus-
kiai. Už klaidą atsiprašo Tau
tinių šokių šventės lėšų telkimo 
komisija. (sjj) 

x Richard Hanus, advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Randolph. Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsulta 
cija — veltui. 

(sk) 
X ROMAS PŪKŠTYS, 

Transpak firmos savininkas 
vėl vyksta į Lietuvą liepos 
gale. Pinigai pervedami dole
riais pasieks jūsų artimuosius 
liepos mėn. Atsiskaityti iki 
liepos 14 d. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
31^436-7772. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
birželio 28 d. Baltia Express 
ir vėl priiminės siuntinius 
Lemonto lietuvių centre. Lai
vo konteineris išplaukia bir
želio 29 d. Informacija nemo
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar
ba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x Lietuvos Švietimo ir kul
tūros ministeris Darius Kuo
lys atvyksta į PLB seimą Le-
monte ir į Tautinių šokių švente 
Rosemont, IL. Taip pat iš Lietu
vos atvyks Lietuvos Respub
likos kultūros ministerijoje 
ryšių su tautiečiais tarnybos 
viršininkas Audrys Antanaitis. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba rūpinasi, kad 
svečiams užtektų laiko 
aplankyti ir atidaryti Švietimo 
tarybos koordinuojamą švietimo 
parodą ir susitikti su čia gyve
nančiais lituanistinių mokyklų 
mokytojais bei švietimo darbuo
tojais. 

x Palaikykime Chicagos ir 
apylinkių taut inių šokių 
grupes. Liepos 1 ir 2 dienomis 
Chicagos miesto centre Illinois 
Center Plaza IX Tautinių šokių 
šventę lyg pradėsime anksti. 
Šoks „Spindulio" ir „Grandies" 
ansambliai. Mieste dirbantys ir 
šiaip tur intys laisvalaikio 
kviečiami būti žiūrovais vidu
dienio koncertuose. 

x Seselė Genovaitė duoda 
informacijas apie Šv. Šeimos 
Vilos senelių namus Lemonte ir 
apie liepos 18 dienos rengiamą 
sukaktuvinį pokylį Lexington 
House jiems paremti. 

x Dr. Evert ir Laima Van-
der Stoep (IL), atsiųsdami 250 
dolerių auką, sumažino IX Tau
tinių Šokių Šventės ruošos 
išlaidas. Už paramą nuoširdžiai 
dėkoja šventės lėšų telkimo 
komisija. 

(sk) 

x Linksmai ir profesiona
liai, įvairiomis progomis, jums 
dainuoja ir groja ansamblis 
„Seklyčia". Užsakymai pri
imami: tel.: 1-312-436-5034. 

(sk) 
x Jei lankysitės Lietuvoje, 

privati firma „NAKVYNĖ" 
galės jus pasitikti aerodrome, 
apgyvendinti privačiuose 
butuose Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ir t.t. Butas su maistu ir 
kitais patarnavimais $25 asme
niui per dieną. Kreiptis: NAK
VYNĖ, L Ž Ū A . Nr. 1-19, 
Kauno raj., Lithuania, tel. 
29-61-39. 

(sk) 
x Vytauto Didžiojo Šaulių 

rinktinė ruošia tradicines Jo
nines š.m. birželio 27 d. 7 v.v. 
savo namuose, 2417 W. 43 St. 
Šalti užkandžiai ir šilta vakarie
nė. Šokiams gros Ramanausko 
orkestras. Dovanų paskirs
tymas, veiks baras, bus Jonų 
pagerbimas. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

ARAS R0OFING 
Arvydas Klela 

D«nglam« Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po' 6 v.v. 

Maironio lituanistinės mokyklos mokytojų dalis klauso Jūratės Kuras-Harris paskaitos. Iš kairės: 
ses. Margarita Bareikaitė, Vilija Marchertienė, Milda Šatienė, Milda Praninskienė, Živilė 
Šilgalienė ir Rasa Poskočimiene. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kad „ D r a u g a s " iš l iktų d i e n r a š č i u , rė
mėjai, b e n d r a d a r b i a i ir ska i ty to ja i prašo
mi paga lbos . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
pa l ik imus , n e p a m i r š k i t e „ D r a u g o " ir j o 
leidėjų. V i e n a m e p u n k t e malon ia i p r a š o m e 
įrašyti: „I give a n d b e q u e a t h t h e s u m of... 
t o „Draugas" (arba to the Li th . Mar ian 
Fathers) , 4545 W. 63th St., C h i c a g o , IL 
60629". A u k o s „ D r a u g u i " ir M a r i j o n ų vie
nuolijai n u r a š o m o s n u o va l s tyb in ių mokes
č i ų . 

MAIRONIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA LEMONTE 

Lietuviškas žodis. Turbūt vie
nintelis dviejų žodžių sudėjimas, 
kuris gali sukelti tiek emocijų, 
diskusijų bei ginčų. Tie du žo
džiai virto pagrindu steigti litu
anistines mokyklas išeivijoje. 
Laida po laidos baigė šias 
mokyklas, galvojome, kad tęs
tinumas užtikrintas. Gyveni
mas parodė kitaip. Daugelis 
šeimų jau gyvena priemiesčiuo
se, o ne lietuvių centruose. Ne 
visi lietuvių ar lietuvių kilmės 
vaikai lanko li tuanistines 
mokyklas, lietuviškas organiza
cijas ir rengimus. Dar yra 
vienas sunkus pripažinti faktas, 

x Autobusų važiuojančių į 
Tautinių šokių šventę bilietai 
bus platinami tik iki trečia
dienio, liepos mėn. 1 d., 4 vai. 
p.p. Smulkesnei informacijai 
prašome kreiptis į A. Palukai-
tienę (312) 471-0811. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia siun
tinius, baldus; parūpina butus, 
automobilius, traktorius. Per-
vedam dolerius. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Dėmesio! Dėmesio! Kas 
nori įsigyti vairavimo teises 
(driver's license), kreipkitės į 
Edvardą Šumaną, tel . 
708-246-8241. 

(sk) 
x Pakenas International 

Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti. 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

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

(sk) 

— kad lietuvių kalba jau nebė
ra pagrindinė kalba daugelio 
namuose. Atsižvelgiant į tai, 
Lemonto Maironio lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas ir bū
sima vedėja Eglė Stelmokai-
tė-Novak (buvusi vedėjos pa
vaduotoja) po daug pasitarimų 
mano, kad atėjo laikas ir 
reikalas paįvairinti mokyklos 
programą. Reikėtų pasinaudoti 
naujais, prieinamais metodais, 
kurie yra naudojami angliškose 
mokyklose ir mokytojų paruo
šimų kursuose. 

Tuo tikslu E. Novak pradėjo 
te i rau t i s valstybinėse mo
kyklose. Jai teko susipažinti su 
lietuvaite Jūrate Kuras-Harris, 
kuri yra konsultantė mokyto
jams Lemont-Bromberek mo
kykloje, kurie siekia magistro 
laipsnio „Whole Language" 
srityje National Lewis universi
tete. „Whole Language" me
todai gali būti pritaikyti li
tuanistinėje mokykloje. Tokios 
trumpos paskaitos yra numa
tytos tęsti ir ateinančiais moks
lo metais. „Čia yra tik pradžia. 
Daug laiko ir darbo reikės įdė

ti pritaikyti naujus metodus", 
pasakė Eglė Stelmokaitė-No-
vak. 

Pasiekti tą tikslą E. Novak 
siūlo, kad lituanistinės mo
kyklos: duotų mokytojams pro
gos dalyvauti paskaitose, kur 
nauji metodai yra išaiškinti ir 
rodomi; kad konsultantė galėtų 
tiesiogiai dirbti su mokytojais; 

x Edmundas Andriulis, Jo
no, gyvenęs 606 Washington 
Ave., Waterbury, Conn., ieško
mas giminaičių Lietuvoje. 
Rašyti: DRAUGAS, 4545 WŠ. 
63rd St., Chicago, IL 60629. 
Att.: Ad Dept. D. 

(sk) 

x Padedame pildyti įvai
rius dokumentus, anketas 
vizų pratęsimui, iškvietimams, 
emigracijai, ir t.t. Verčiame ir 
patvirtiname dokumentus iš lie
tuvių ir rusų kalbų į anglų kal
bą. Nuvežam i bet kokią įstai
gą ir, reikalui esant, būnam ver
tėju. Mūsų raštinės yra Brigh-
ton ir Marąuelte parke. Klien
tui pageidaujant, galime atvyk
ti į namus jam patogiu laiku. 
Skambinti L i t h - E x p r e s s -
Services tel. 312-247-6722 nuo 
8-10 v.r. arba 8-10 v.v. 

(sk) 

Jūratė Kuras-Harris aiškina Mairo
nio mokyklos mokytojoms Lemonte 
kalbos išsivystymo metodus. 

pritaikytų skaitymus ir rašybos 
darbelius pagal mokinių pa
tyrimus; kad klasėje naudotų 
įvairias diagramas pvz. žodžio 
praturtinimo medžiagą ir t.t.; 
įsigytų medžiagą, kurią lengvai 
galim išversti į lietuvių kalbą; 
kad vaikai rašytų ir atspaus
dintų savo knygutes (klasėje — 
mokykloje); įjungtų „visos 
kalbos išsivystymą" namuose ir 
klasėje. Perskaičius matyti, kad 
bus daug darbo, bet ar lietu
viško žodžio išlaikymas never
tas to? 

A. R. 
NAUJA GALERIJA, 
NAUJOS PARODOS 

Reikia pasakyti, kad išeivijos 
lietuviai, palyginti, nėra linkę 
savarankiškumui. Jie vengia 
neįprasto užsiėmimo. Jiems yra 
svetimas, kaip sakoma, „ant sa
vęs" darbas. Žinia, pasitaiko iš
imčių ir originaliau gal jjančių 

tautiečių. Vienas tokių yra daug 
kam gerai pažįstamas Leonas 
Narbutis, kuris daugelį metų 
reiškiasi Chicagos lietuvių 
kultūriniame ir visuomeni
niame gyvenime. Jis vieną 
dieną ėmė ir atidarė „Lion Fra
me" rėmavimo studiją Mar
ąuette Parke. Neapsiriko. Jo 
vadovaujama studija bematant 
išpopuliarėjo. Kreipiasi ne tik 
Chicagoje ir apylinkėse gyveną 
žmonės, bet ir iš tolimesnių vie
tovių. 

Neseniai „Lion Frame" persi
kėlė į kitas, žymiai erdvesnes 
patalpas, kuriose yra pakan
kamai vietos ir darbų ekspo
zicijai. Priekinės patalpos dabar 
yra išdekoruotos tapybos, gra
fikos, keramikos, skulptūros, 
batiko, vitražo darbais. „Lion 
Frames" tapo galerija. Galima 
pasigrožėti ir įsigyti Lietuvos, 
lietuvių išeivijos ir kitataučių 
dailininkų darbų. Pastaruoju 
metu, kaip žinia, buvo suvaržy
tas dailės darbų išvežimas iš 
Lietuvos. Labai padidinti mui
to mokesčiai. O „Lion Frame" 
galerijoje visų darbų kainos 
„senoviškos". 

Dabar „Lion Frame" galerijo
je rėmuojasi dailės darbai, 
audeklai, fotografijos, diplomai, 
pažymėjimai ir t.t. Čia pat 
sumaniai atliekami paveikslų ir 
rėmų restauracijos darbai, 
daromos portretų kopijos ir t.t. 

Leonas Narbut i s , ,,Lion 
Frame" galerijos savininkas, 
birželio 26 d. 6-9 vai. vak. rengia 
naujųjų patalpų atidarymą. Ati
daroma Lietuvos dailininkų 
spalvotos grafikos ir Alvydo 
Pakarklio keramikos paroda. 
Taipgi bus išstatyti Detroito 
mieste gyvenusios tautodaili
ninkės a.a. Šimoliūnienės 
šiaudinukų paveikslai. Šių pa
veikslų tematika — pereitų 
lietuvių tautinių šokių švenčių 
emblemos. „Lion Frame" galeri
ja yra 3125 W. 71st St. (viena 
gatvė į rytus nuo Kedzie Ave.). 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti, o Leonui Narbučiui ir jo 
galerijai linkime sėkmės. 

P. Petrutis 

LIETUVOS PRISIMINIMŲ 
VAKARONĖ 

Tai ne rašančiojo prisimi
nimai, kadangi į Lietuvą dar 
neprisirengiau nuvykti, bet dr. 
Leono Kriaučeliūno, kuris su 
žmona birželio mėn. pirmąją 
pusę praleido Lietuvoje. Jis, bū
damas VLIKo vicepirmininkas, 
dalyvavo jo baigiamajame 
seime. Jis, būdamas visuomeni
ninkas ir turėdamas plačias 
pažintis, turėjo galimybės 
Lietuvą iš arčiau pažinti, negu 
tie, kurie nuvyksta tik savo 
giminių aplankyti. Nors jis yra 
pasaulį plačiai apkeliavęs, 
tačiau į Lietuvą ši kelionė buvo 
jo pirmoji. Vakaronė įvyko 
birželio 18 d. Tautiniuose na
muose Chicagoje. Visuomenė 
žino jį esant geru kalbėtoju, tad 
susirinko nemažas būrys klau
sytojų. 

Vakaronę pradėjo Matilda 
Marcinkienė, LTS Chicagos 
skyriaus pirm., kuri po trumpo 
įvadino žodžio pakvietė prele

gentą. „Vykdamas turėjau 
keletą tikslų: susitikti su atsi-
statančios LTS-gos darbuotojais, 
pamatyti laisvėjančią Lietuvą ir 
aplankyti savo „Alma mater" 
(Veterinarijos akademiją). Iš
vykstant džiaugsmingos nuotai
kos neturėjau. Nepalankus 
pilietybės įstatymas ir AT 
vykstą nesutarimai atitinkamos 
nuotaikos nesudarė. Vilniaus 
aerodrome išlipus nuotaika 
nepagerėjo. Lėktuvas sustojo 
toli nuo pagrindinio pastato, iš 
kur vežė įkaitusiu autobusu. 
Lagaminus suvertė į krūvą, iš 
kur reikėjo patiems atsirinkti. 
Tai vis tokios mažos smulkme
nos, bet prie kurių Vakarų 
pasaulyje nėra įprasta. Teko 
dalyvauti visuose VLDKo seimo 
renginiuose. VLIKas savo poli
tinę misiją jau baigė, nors dau
gelis Lietuvoje klausė, ar ne per 
skubiai tai padaryta? 

Seimas prasidėjo genocido pa
rodos atidarymu. Parodos eks
ponatų didžioji dalis yra iš Chi
cagoje rengtos parodos, kuri pa
pildyta Lietuvoje surinktais ir 
tremtinių rodiniais. Parodą ati
darė Vyt. Landsbergis, AT 
pirm., ir dr. K. Bobelis, VLIKo 
valdybos pirm. Paroda buvo 
gausiai lankoma. Baigiamasis 
posėdis įvyko sporto salėje, į 
kurį atsilankė Vyt. Landsbergis 
ir premjeras G. Vagnorius. 
VLIKo delegacija padėjo 
vainiką prie Sausio 13-tos d. 
aukų kapų. Pasibaigus seimui, 
organizuotai ir pavieniai lankė 
įvairias vietoves. Organizuotai 
su jiems skirtu autobusu vyko 
į Palangą, Klaipėdą ir Neringą. 
O grįžtant aplankė Kryžių 
kalną. Tokioje turistinėje vie
tovėje sanitariniai reikalai yra 
žemiau bet kokios kritikos. Tai 
yra gėda ir neleistina. Ši pro
blema Lietuvoje yra beveik vi
suotina. O įrengimus padaryti 
didelio kapitalo nereikėtų. 
Lietuvoje grįžtama pr ie 
arkliuko ir kauptuvo. Tačiau 
neapdirbtų laukų nebuvo ma
tyti. Buvę kolektyvinių ūkių pa
statai tušti ir apleisti. 

Įdomumo dėlei Vilniuje užsu
ko į keletą maisto krautuvių. 
Yra įvairaus maisto: visokerio
pų dešrų, kumpių, skilandžių, 
sūrių ir net importuotų sūrių. 
Maisto yra, bet nėra pirkėjų, ka
dangi aukštos kainos. Tas pat 
yra ir rūbų krautuvėse. Komu
nistinės santvarkos palikimas 
dar aiškiai yra ma tomas . 
Kiekvienas viršininkas, jo padė
jėjas ir padėjėjo padėjėjas turi 
valdiškus limuzinus ir šoferius. 

Dabar apie privatizaciją ir in-
vestaciją. Atitinkamose įstai
gose pasiteiravo, a r bū tų 
galimybė tėviškę padovanoti 
tremtiniams. Į tai paaiškino: 
„Norint ką nors dovanoti, reikia 
tai turėti. Palikimams (žemei) 
atgauti yra trys sąlygos: pilie
tybė, pastovus gyvenimas 
Lietuvoje ir pasižadėjimas ją 
dirbti". Taigi labai aiškiai 
pasakyta. Ne geriau ir su inves-
tacijomis. Giminaitis pasakė, 
kad bus galimybė investuoti į 
privatizuojamą popieriaus fab
riką. Fabrikas netoli Vilniaus, 
tad nuvažiavo. Buvo pristatytas 
direktoriui, kuris paaiškino, 
kad netrukus numatoma priva
tizuoti. „Pirmiausiai dal is 
akcijų bus paskirta dirbantie
siems (berods 15%), užsienie
čiams bus skirta 27% ir, be to, 
užsieniečiams, perkant akcijas,' 
už dolerį bus duodama ne 120 
rublių, bet 36 rb". Nežinia, ar 
atsiras, kas tokiomis sąlygomis 
norėtų investuoti!" Dėl vietos 
stokos visko nesurašysiu. Ben
drai paėmus, pranešimas buvo 
labai informatyvus. Atidengė 
tai, ko kiti nepasakydavo. Ne 
tik kaip Kryžių kalnas atrodo, 
bet ir kas šalia jo! 

J . Žygas 

Tautiniu šokiu grupė „Vijūnas" pasiruošusi šokti Lietuvių Tautinių šokių šventėje liepos 5 d. 
„Vijūnui" vadovauja Rita Radzevičiūtė, jai padeda Virginija Dargytė, akompanuoja muz. Ričardas 
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