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Bendradarbiavimas 
su kitomis 

valstybėmis 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, birželio 26 d. (Elta) — 
Lietuvos AT priėmė keletą nu
tarimų, kuriuose išreiškiama 
Lietuvos Respublikos bendra
darbiavimo su kitomis valstybė
mis pozicija. AT pavedė Vyriau
sybei parengti ir pasirašyti tarp
tautines sutartis dėl politinio 
bendradarbiavimo su Argen
tina, Baltarusija, Čekija ir Slo
vakija, Kanada, Lenkija, Rumu
nija, Ukraina, Vengrija, Vokie
tija. 

Lietuvos Parlamentas vien
balsiai priėmė nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos tarptau
tinių ekonominių sutarčių rati
fikavimo" projektą. Juo rati
fikuota Lietuvos Respublikos ir 
Vokietijos Federacinės Respub
likos su ta r t i s dėl kapitalo 
investacijų skatinimo ir jų abi
pusės apsaugos; Lietuvos Res
publikos ir Švedijos sutartis dėl 
laisvos prekybos, taip pat dėl 
investacijų skatinimo bei jų 
abipusės apsaugos; Danijos vy
riausybės ir Lietuvos sutartis 
dėl investacijų skatinimo ir jų 
abipusės apsaugos. 

Eu ropos ta rybos atstovų 
vizitas 

Lietuvoje viešinčią Europos 
tarybos parlamentinės asamb
lėjos delegaciją — Tony Banks, 
Walter Debry ir Daniel Tarchys 
birželio 25 d. priėmė ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius. Europos tarybos atstovai 
domėjosi vyriausybės ir parla
mento santykiais, politinėmis 
jėgomis valdžios struktūrose, 
demokratizavimu, ekonomine 
reforma, artėjančiais rinkimais. 
Svečiai norėjo išsiaiškinti, ar 
yra prielaidos pa tenkin t i 
Lietuvos prašymą priimti ją į 
Europos tarybą. Buvo teigiama, 
kad tokios galimybės realios. 

Gediminas Vagnorius pažy
mėjo, kad AT dominuojant kai
riosioms jėgoms, vyriausybė 
negali, kaip norėtų, efektyviai 
vykdyti ekonominę reformą. 
Nauji rinkimai į seimą, pasakė 
premjeras — tai galimybė toliau 
plėtoti demokratiją. Nepaisant 
to, kas juose laimės, po rinkimų 
gyvenimas turėtų būti stabiles
nis. Kairiosios jėgos, jeigu būtų 
sudaryta jų vyriausybė, vargu 
ar sugebėtų pakeisti sistemą, 
kurią jos kūrė kone pusšimtį 
metų. Pažangos procesas nesus
tos, nes Lietuvos visuomenė pa
sisako už laisvos rinkos prin
cipais pagrįstą ekonomiką. 

Baltijos valstybių tarybos 
posėdis 

Birželio 26 d. Taline vyksta 
Baltijos valstybių tarybos 
posėdis, kuriame dalyvauja visų 
trijų valstybių parlamentų va
dovai. Numatoma aptarti santy
kius su Rusija ir tikimasi aps
varstyti politinį bei kitokį Bal
tijos valstybių bendradarbia
vimą. 

Pr i imtas valstybės sienos 
įstatymas 

Aukščiausioji Taryba priėmė 
Lietuvos Respublikos valstybės 
sienos įstatymą. Jame pažymi
ma, jog Lietuvos valstybės siena 
yra neliečiama. Ji gali būti pa
keista tik Lietuvos tarptautine 
sutartimi. įstatyme numatyta 
asmenų perėjimo, transporto 

priemonių, krovinių ir kitokių 
vertybių gabenimo per valsty
bės sieną tvarka, taip pat yra 
straipsniai, rekomenduojantys 
sienos kirtimą oro laivu, taikų 
plaukimą Lietuvos Respublikos 
teritoriniais vandenimis, užsie
nio laivų įplaukimo į Lietuvos 
vidaus vandenis ir uostus tvar
ką. Įstatymas draudžia per 
valstybės sieną bet kokiu būdu 
gabenti branduolinį ar kitą 
masinio naikinimo ginklą. 

Užsienio valstybės kariuo
menės kontingentas ir kariniai 
kroviniai tranzitu gali būti 
gabenami tik Lietuvos Respub
likos t a rp tau t ine sutartimi 
nustatyta tvarka. Įstatymas 
taip pat numato laikino susi
siekimo per valstybės žemę 
apribojimą ar nutraukimą dėl 
infekcinių ligų plitimo. 

E s p e r a n t o kongresas 

Birželio 26-28 d. Vilniuje, 
Moksleivių rūmuose, dirba an
trasis Tarptautinis esperanto 
kongresas, kurį organizuoja fir
ma „AL VI" (Jums). Į kongresą 
laukiama atvykstant svečių iš 
Danijos, Lenkijos, Švedijos, Suo
mijos, Latvijos, Ukrainos, Rusi
jos ir kitų valstybių. Pirmasis 
esperanto kongresas įvyko 1991 
m. Lvove, kuriame ir buvo nu
tarta antrąjį kongresą surengti 
Lietuvoje. 

Lietuvos Jeruzale i atminti 

Vilniuje lankėsi „Lietuvos 
Jeruzalės memorialinio centro" 
projekto kūrėjai: architektė Čilė 
Zak ir skulptorius Vili Burde-
nas iš Stokholmo. Jiedu prieš 
dvejus metus laimėjo, Lietuvo
je surengtą, paminklo Vilniaus 
getui konkursą, dabar rūpinasi 
įkūnyti savo sumanymą. 

C. Zak gimusi Izraelyje, jos 
tėvai kilę iš Lietuvos. V. Bur-
denas gimė Rygoje, seneliai -
nuo Stakliškių. Memorialo pro
jekto autoriai siūlo Vilniuje, 
Žydų gatvėje, atkurti čia buvu
sios Didžiosios sinagogos, sina
gogų kiemo, kitų senųjų žydų 
bendruomenės pastatų frag
mentus, atlikti archeologinius 
kasinėjimus. Tai būtų pamink
las ne tik geto kankiniams, bet 
ir čia buvusiam pasaulio žydų 
religijos ir kultūros centrui. 

„Su svečiais iš Stokholmo 
radome bendrą kalbą, — pasakė 
Paminklų restauravimo ir pro
jektavimo instituto Vilniaus 
senamiesčio regeneracijos pro
jekto vyriausias architektas 
Augis Bučas. — Galėsime atkur
ti dalį autentiško Vilniaus se
namiesčio, atskleisime reikš
mingą jo puslapį. Darbam rem
ti galėtų būti sukurtas tarp
tautinis fondas". 

— AT prezidiumo posėdyje 
pritarta siūlymams liepos 5-6 d. 
surengti Mindaugo karūnavi
mo-Valstybės dienos iškilmingą 
minėjimą Vilniuje, Operos ir 
baleto teatre, taip pat iškil
mingą šventinį renginį Kated
ros aikštėje. 

— AT prezidiumas pritarė Lie
tuvos Respublikos istorijos in
stituto iniciatyvai šių metų spa
lio 6-8 d. organizuoti tarptau
tinę konferenciją „Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės 20 amžiaus 
Europos istorijoje: praeitis ir 
perspektyvos". (A.M.) 

JAV viceprez. Dan Quayle lankantis Lietuvoje buvo oficialiai atidaryta Amerikos ambasada 
Vilniuje. Nuotraukos viduryje — viceprez. Quayle, iš kairės jo žmona, dešinėje Gediminas 
Vagnorius. 

Numalšinti neramumai 
Gruzijoje 

Gruzijos vyriausybės galva 
Eduard A. Shevardnadze, prieš 
išvykdamas į Juodosios jūros pa
krančių Sochi miestą pasita
rimams su Rusijos prez. Jelcinu, 
ėmėsi griežtų priemonių numal
šinti Gruzijoje įsiliepsnojusius 
neramumus. 

Pašalintojo prez. Zviad Gam-
sakhurdia salininkai birželio 24 
d. rytą užpuolė rusų kariuome
nės bazę ir prisigrobė ginklų, o 
po to užėmė televizijos centrinę 
ir bokštą. Nors sukilėliai nesu
gebėjo panaudoti komplikuotos 
televizijos laidų aparatūros, 
jiems pavyko transliuoti trum
pas žinutes radijo bangomis: tei
sėtasis Gruzijos prezidentas 
Gamsakhurdia grąžintas į savo 
pareigas. 

E. Shevardnadze sukilėliams 
įsakė tuoj pasitraukti iš komu
nikacijos centro ir padėti 
ginklus. Įsakymo nepaklausius, 
prieš juos buvo pasiųsti Krašto 
apsaugos daliniai. Kautynėse 
žuvo apie 40 žmonių, daug buvo 
sužeistų, bet tvarka krašte ats
tatyta. 

Kadangi prieš prez. Gamsa
khurdia pašalinimą ir tuoj po to 
Gruzija buvo pasinėrusi į pi
lietines kovas, bijota, kad ir 
nauji neramumai pareikalaus 
didelio kraujo praliejimo. Ta

čiau šį kartą viskas užsibaigė 
iki tos pačios dienos pietų. 

E. Shevardnadze, 6 metus bu
vęs Sovietų Sąjungos'ministru 
ir iš pareigų pasitraukęs dėl 
nepritarimo sovietų politikai, 
šį pavasarį grįžo į gimtąją 
Gruziją. Jo nuomone, nepasise
kusio sukilimo tikslas buvo sus
tabdyti numatytą susitikimą su 
Rusijos prezidei^a. 

Į susitikimą Shevardnadze 
nuskrido laiku. Pagrindinė 
pasitarimų tema — neramumai 
Ossetia krašte, kur rusų kilmės 
gyventojai nori atsiskirti nuo 
Gruzijos ir jungtis į Rusijos 
Federaciją. Nuolat kylantys 
ginkluoti susirėmimai tarp rusų 
gyventojų ir Gruzijos naciona
listų jau pareikalavo šimtus gy
vybių. Tuo tarpu Rusija linkusi 
Gruzijai taikyti tuos pačius gra
sinimus, kurie pasiųsti Moldo
vai: savo piliečius ji pasiruošusi 
apsaugoti net kariuomenės įsi
terpimu, jeigu kovos nebus sus
tabdytos. 

Trečiadienio vakare (birželio 
24 d.) Jelcinas ir Shevardnadze 
pasirašė susitarimą sustabdyti 
ginkluotus susirėmimus Osseti-
joje ir įkurti specialius kariuo
menės dalinius, kurie saugotų 
Rusijos-Gruzijos pasienį. 

Vaistai į Lietuvą 
New York, birželio 24 d. Lie

tuvių Katalikų Religinė šalpa 
pranešė, kad Lietuvą pasiekė 
vėliausia vaistų siunta, paau
kota „Catholic Medical Mission 
Board". Lėktuvu persiųstas in
sulinas ir vaistai nuo kraujo 
vėžio. Visos siuntos vertė apie 
350,000 dol. Vaistai, pakrauti į 
ypatingas dėžes šaltam tran
sportui, buvo pervežti Lufthan-
sos oro linija į Rygą, kur siuntą 
pasitiko Lietuvos Caritas Fede
racijos atstovai. Insulinas bus iš
duodamas nemokamai Lietuvos 
diabetikams per Caritas vaisti
nes, o kiti vaistai perduoti ligo
ninėms, gydančioms šios rūšies 
vėžiu sergančius pacientus. 

1991 m. pradžioje JAV valdžia 
paskyrė 500.000 dol. padengti 
dalį transporto išlaidų, siun
čiant vaistus į Baltijos šalis per 
šiame krašte veikiančias neval-
diškas organizacijas, kurių tar
pe buvo ir LKRŠ. Nuo to laiko 
LKRŠ už valdžios lėšas persiun
tė 4 konteinerius ir 4 siuntas 
vaistų lėktuvais. 1990 m. vasa
rą pradėtoji „Gyvybė Lietuvai" 
medicininės pagalbos programa, 

kuriai vadovauja LKRS, jau yra 
pasiuntusi 27 konteinerius ir 10 
siuntų lėktuvais. Tačiau, pasak 
projekto HOPE pareigūnų, JAV 
valdžios paskirtos lėšos vaistų 
transportui į Pabaltijo šalis 
padengti jau sunaudotos. Nuo 
dabar vaistų siuntų išlaidas turi 
padengti pati LKRŠ iš surinktų 
aukų. Tikimasi su lietuvių vi
suomenės parama ir toliau siųs
ti reikalingus vaistus į Lietuvą. 

Lietuva į Zaragozą! 
Badajoz, Ispanija. Birželio 

26 d. Vakar vakare, nugalėjusi 
Estiją, Lietuva pateko į olim
pinės atrankos finalinį turnyrą, 
vyksiantį birželio 29 - liepos 5 
d. Zaragozos mieste. Lietuva nu
galėjo Estiją 100:70 skirtumu. 
Daugiausia taškų Lietuvai 
surinko Chomičius ir Sabonis — 
po 19. Marčiulionis žaidė, bet jo 
koja dar kliudė žaidimą. Šian 
dien 9 vai. vak. Lietuva susi 
tinka su buv. Sov. Sąjungos 
rinktine. Nesvarbu kas laimės. 
abi šios komandos patenka į Za
ragozą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Aukščiausiasis teismas nu
sprendė, kad malda prieš moks
lo metų užbaigimo ceremonijas 
valdiškose mokyklose nusižen
gia JAV konstitucijai. Iki šiol 
daugelyje valdiškųjų mokyklų 
buvo skaitomos invokacijos ar 
kitaip pasimeldžiama prieš iš
kilmes. 

— Pietų Afrikos prez. De 
Klerk pareiškė, kad jis sutinkąs 
įsileisti tarptautinę komisiją, 
kuri ištirtų neramumus juodųjų 
gyvenvietėse ir kaltinimus poli
cijai dėl žudynių Boipatong vie
tovėje. 

— Sen. John Kerry apkaltino 
JAV Apsaugos departamentą 
dėl 1973 m. pavasarį padaryto 
tariamai melagingo pareiškimo, 
kad Indokinijoje nebėra gyvų 
karo belaisvių. Sen. Kerry va
dovauja komisijai, kuri tiria 
amerikiečių belaisvių likimą 
įvairiuose kraštuose, tuo pačiu 
ir galimybę, kad tam tikras 
JAV belaisvių skaičius galėjęs 
atsirasti rusų kalėjimuose. Apie 
tai užsiminė B. Jelcinas vizito 
Amerikoje metu. 

— JAV Kongresas, Baltųjų rū
mų spaudžiamas, nubalsavo 
suspenduoti geležinkelių strei
ką 30 dienų, o per tą laiką tęsti 
derybas tarp darbininkų unijų 
ir darbdavių. 

— Japonijos gamtosaugos į-
staiga praneša, kad šiuo metu 
ozono sluoksnis, saugas žemę 
nuo kenksmingų saulės spindu
lių, yra labiausiai pažeistas. 
Ozono sluoksnius Antarktikoje 
tyrinėja japonų, amerikiečių, 
anglų ir Naujosios Zelandijos 
mokslininkai. 

— Viename Rusijos dokumen
te, atsiustame JAV senatui, 
minima, kad 125 karo belais
viai, anksčiau laikyti žuvusiais 
ar dingusiais fronte be žinios 
Korėjos karo metu, iš tikrųjų 
buvo perduoti sovietams. Po in
tensyvaus apklausinėjimo ir 
tardymo tam tikra tų belaisvių 
dalis buvo išsiųsta į Kiniją. To
limesnis jų likimas kol kas ne
žinomas, bet jį tyrinėja speciali 
senato komisija. 

— Popiežius Paulius Jonas II 
patvirtino naują katekizmą, 
kuris bus vartojamas pasauliniu 
mastu. Jis numatomas paleisti 
į apyvartą gruodžio mėn. ir 
spausdinamas anglų, prancūzų, 
vokiečių bei ispanų kalba. Tai 
pirmas naujas katekizmas. Va
tikano patvirtintas, nuo 1566 m. 

Lietuvos Respublikos 
nesijungs į jokias 

Rytų sąjungas 
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausioji Taryba priėmė kons
titucinį aktą dėl Lietuvos ne-
sijungimo į postsovietines Rytų 
sąjungas. Už dokumentą balsa
vo 109 deputatai, vienas susi
laikė. Akte konstatuojama, jog 
Lietuva puoselės abipusiškai 
naudingus ryšius su kiekviena 
valstybe, anksčiau buvusia So
vietų Sąjungos sudėtyje, tačiau 
niekada nesijungs į jokias, bu
vusios Sovietų Sąjungos pagrin
du kuriamas, naujas politines, 
karines, ekonomines ar kitokias 
sąjungas bei sandraugas. 

Veikla, kuria siekiama įtrauk
ti Lietuvos valstybę į tokias 
sąjungas, yra laikoma prie-,. 
šiška jos nepriklausomybei. 
Akte taip pat nurodoma, kad 
Lietuvos Respublikos teritorijo
je negali būti jokių Rusijos, ne
priklausomų valstybių Sand
raugos, ar į ją įeinančių vals
tybių karinių bazių bei kariuo
menės dalinių. Nutarime dėl 
konstitucinio akto įgyvendi
nimo Lietuvos vyriausybė ir 
Krašto apsaugos ministerija 
įpareigojama nedelsiant perimti 
viso Lietuvos valstybinės sienos 
perimetro sausumoje, jūroje ir 
oro erdvės kontrolę. 

Tuo tarpu Lietuvos ir Rusijos 
atstovai Maskvoje susitarė dėl 
buvusių Sovietų Sąjungos sau
gumo komiteto dalies archyvų 
grąžinimo Lietuvai. Lietuvos 
archyvų grąžinimo komisijos va
dovai, aukščiausiosios Tarybos 
deputatas V. Žiemelis ir Są
jūdžio seimo tarybos pirm. J. 
Tumelis susitiko su Rusijos sau
gumo ministerijos atitikamos 
komisijos pirm. V. Široninu. Pa
sirašytas susitarimas, kad Ru
sija atiduoda dalį buvusio KGB 
skyriaus archyvų. Tai baudžia
mųjų bylų archyvas, kuriame 
yra 1158 archyvinės bylos, o 
taip pat 32,707 bylos, susijusios 
su vokiečių okupacija Lietuvo
je Antrojo pasaulinio karo me
tais. 

— Iš Cape Canaveral birželio 
26 d. į erdves vėl pakilo ervėlai-
vis, „Columbia" su septynių 
asmenų įgula. Žemės orbitoje 
„Columbia" išbus 13 parų. 

— Prez. George Bush vyriau
sybė nutarė, kad nuo šio de
šimtmečio vidurio pramonės 
įmonės gali padauginti pavojin
gų taršalų išmetimo į orą kiekį. 
Naujos taisyklės bus taikomos 
maždaug 35 tūkstančiams che
mikalų pramonės, vaistų gamy
bos įmonių, degalų paruošimo 
fabrikų, elektros jėgainėms ir 
kt. 

S t a i g m e n a : O l a n d i j a — 
Buv. Sovietų Sąjunga 

103:96 
Badajoz, Ispanija. Birželio 

26 d. Visai nelauktai Olandija 
įspūdingai nugalėjo CIS, lietu
viškai vadinamą Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugą — 
NVS. Reguliarios rungtynės 
baigėsi 88:88. Po pratęsimo bu
vę sovietai įmetė tris taškus, bet 
po to visą žaidimą vedė olandai 
ir rungtynes užbaigė septynių 
taškų laimėjimu. Nors tai ir 
pralaimėjimas NVS komandai, 
bet į Zaragozą ji tikrai važiuoja, 
nes visos kitos Grupės ,,D" ko
mandos, išskyrus Lietuvą, jau 
turi po 2 pralaimėjimus. Jeigu 
šiandien NVS ir pralaimėtų Lie
tuvai, NVS patenka į finalus, 
nes jos taškų santykis yra ge
resnis. 

Apie Š. Marčiulionį 
ir Lietuvos 

krepšininkus 
Jau anksčiau rašėme, kad 

sporto sluoksniuose daug 
dėmesio skiriama Lietuvos 
krepšinio rinktinei, šiuo metu 
žaidžiančiai atrenkamąsias 
rungtynes dėl patekimo į 
olimpiadą Barcelonoje. Birželio 
26 d. „The New York Times" iš
spausdino labai šiltą straipsnį 
apie Šarūną Marčiulionį, kuris 
žaidžia Lietuvos rinktinėje, nors 
šiuo metu yra „Golden Gate 
State Warriors" N.B.A. koman
doje. Tik prieš ketverius metus 
Marčiulionis dalyvavo olimpia
doje su Sovietų Sąjungos rink
tinės uniforma. Kai 1988 m. 
Pietų Korėjoje sovietų krepši
ninkai laimėjo aukso medalį, 
rinktinėje žaidę lietuviai nė sap
nuote nesapnavo, jog jie dar ga
lės atstovauti savo mylimai tė
vynei Lietuvai. Dėl to Š. Mar
čiulionis, A. Sabonis, R. Kurti
naitis ir V. Chomičius dabar 
tikisi žaisti krepšinį Barcelonos 
olimpiadoje jau su lietuviškomis 
spalvomis. 

Penktadienio vakare (Dirželio 
26 d.) Lietuvos krepšinio rink
tinė, kurioje žaidžia ir minėtieji 
krepšininkai, susitinka su bu
vusios Sov. Sąjungos komanda, 
dabar — CIS. Paklaustas, kaip 
jis jaučiasi, žaisdamas prieš 
buvusius savo komandos bend-
ražaidėjus, Marčiulionis atsa
kęs, kad jų santykiai likę drau* 
giški. J is pareiškė, jog labai 
svarbu laimėti rungtynes ir 
parodyti pasauliui, kad Lietuva 
vėl pirmauja krepšinyje. Reikia 
pastebėti, kad Marčiulionis savo 
lėšomis įkūrė krepšinio centrą 
Lietuvoje, kur bus treniruojami 
jauni krepšininkai. 

Šarūnas Marčiulionis 

— Lietuviai sportininkai Bar
celonos olimpiadoje bus pasi
puošę japonų madų kūrėjo Issey 
Miyake sukurtomis unifor
momis. 

KALENDORIUS 

Birželio 27 d.: Vladislovas 
'Vladas\ Samsonas, Ema, Gedi
minas. 

Birželio 28 d.: Irenėjas, 
Gaudrė. Rėdą, Tulantas. 

Birže l io 29 d.: Petras, 
Paulius. Benita. Matigirdas, 
Gedrime. 

Birželio 30 d.: Adelė, Emilija, 
Lucina. Otonas, Skaidąs. No-
vilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną apie 70 F 

(21 C), vėsu, saulėta; naktį 48 F 
(9 O. 

> 
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LIETUVA PASIAUKOJO 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI 

KĘSTUTIS A. TRIMAKAS 

Pasišventimas Švč. Jėzaus Širdžiai labiau negu bet 
kada atitinka šių laikų reikalavimus. Šio pasišventimo 
esminiai elementai išliekančiai priklauso Bažnyčios 
dvasingumui jos ištisoje istorijoje. 

— Jonas Paulius II 

Birželio mėnuo skirtas Jėzaus 
Širdies „pamaldumui". Taipogi 
prisimename, jog nepriklau 
somybe atstačiusi Lietuva 199' > 
m. birželio 14 d.. Bažnyčios bei 
valstybės vadovybių viešu pa 
reikimu, pasiaukojo Švenčiau 
siajai Jėzaus Širdžiai. Tokiu 
būdu ji atnaujino visos Lietuvos 
pasiaukojimą, viešai pareikšta 
1934 m. liepos 1 d. 

Ką reiškia Jėzaus Širdie-; 
.,pamaldumas"? Ką reiškia 
krašto ar tautos „pasiaukoji 
mas"? Kokie kyla uždaviniai 
tautai ir jos žmonėms iš tokio 
..pasiaukojimo"? 

Pasišventimas 

Žodis „pamaldumas" akcen
tuoja maldą ir sudaro įspūdį, jog 
reikia tik melstis. Lotyniškas 
žodis „devotio" reiškia kur kas 
daugiau: jo prasmė — pasi
šventimas. Religinis pasišventi
mas gali prasidėti maldoj, bet 
negali joje sustoti. Jis yra verpe
tas: malda įkvėpia pasišventimą 
gyvenimu tarnauti Dievui ir 
sugrįžta į maldą prašyti Jo 
maloi.ės ištikimiau bei ryžtin
giau. Jam tarnaujant, gyventi. 

Širdies reikšmė 
Kai kam problemą sudaro šio 

pasišventimo simbolis „širdis". 
Problemos kilmė gali būti pavir
šutiniškame žvilgsnyje. Širdis 
yra simbolis, ženklas, kreipiąs 
dėmesį į gelmę. 

Ksame žmonės, kūno-sielos 
junginiai. Galvojame, komuni-
kuojame ir gyvename ženklais 
ir simboliais. Fiziniai ženklai 
veda į dvasios gelmę ir ją iš
reiškia. Didis krikščioniškos 
moralės filosofas Dietrich von 
Hildebrand teigia: 

„Negalime suprasti Jėzaus 
Širdies pasišventimo tikros 
prasmės, nei jo ypatingo tikslo 
mūsų širdis padaryti jautresnes, 
nebent visų pirma atrasime šir
dies tikrą esmę bei tikrų jausmų 
kilnų didingumą... Bažnyčios 
suteikiamas vaidmuo pasi
šventimui Jėzaus jairdžiai ir pa
brėžimas šio Įsikūnijimo paslap
ties aspekto žadina didelį 
uždavinį — būtent, kad mes 
gilintume supratimą apie širdį, 
kaipo vieną pagrindinių žmo
gaus sielos centrų". 

Dar konkrečiau Jėzaus gyvos 
širdies simbolinę paskirtį ap
taria teologas-mąstytojas šv. Bo
naventūra: Ji „buvo sužeista 
taip, kad per matomą žaizdą 
mes galėtume žvelgti į meilės 
nematomą žaizdą". 

Jėzaus Širdis 

Jėzus parodė savo širdį: pir
miausia, pridengtai — savo 
žodžiais, kurie dabar randami 
surašyti evangelijose, ypač 
Jono. Tuoj po savo mirties Jis 
leido ietim pervertoj krūtinėj at
verti širdies žaizdą. Ieties smei-
gėjo tikslas buvo įrodyti, kad Jė
zus miręs. Jėzaus tikslas — 
įrodyti, kad niekas kitas neturi 
didesnes meilės mums, kaip Jis 

„tas, kuris atiduoda savo 

D a u m a n t o Diel ininkaičio k u o p o s „ v e l y k i n i o avinėl io" susirinkime jaunimas ragauja neraugintą 
duoną. 

gyvybę už savo draugus". 
Jėzaus perverta Širdis yra 

ženklas. Ji liudija Jo absoliučią, 
begalinę, pasidovanojančią, 
pasiaukojančią meilę visiems 
žmonėms — kiekvienam asme
niui, kiekvienai tautai. 

Pasišventimas J ė z a u s 
Širdžiai 

Nuo to laiko — kas tik pa
žvelgdavo į Jėzaus Širdį, ne-
berimo. Pirmoji — Jo Motina. 
Paskui — Jonas. Ir taip per du 
tūkstančius. Iki šių laikų. 

Šiais laikais pasaulyje yra 
daugiau žmonių, negu bet kada. 
Tiek maža žvelgia į Jėzaus 
Širdį. Tuo tarpu modernieji 
popiežiai vienas po kito primena 
pasišventimo Jėzaus Širdžiai 
reikšmę šiems laikams. Pijus XI 
šį pasišventimą vadina „nepa
prastais vaistais mūsų laikų 
nepaprastiems reikalams", Pi
jus XII — „krikščionių religijos 
tobulu išreiškimu", o Paulius 
VI tvirtina, kad „Jėzaus Šir
džiai teikiamas garbinimas yra 
veiksmingiausias kelias pri
sidėti prie pasaulio dvasinio bei 
moralinio atsinaujinimo, kurio 
siekia II Vatikano Susirinki
mas". 

Lietuvos pasiaukojimas 

1990 m. kovo 11 Lietuvai pa
skelbus nepriklausomybės at
statymą, po trijų mėnesių, 
birželio 14 visame krašte buvo 
atnaujintas Lietuvos pasi
aukojimas Jėzaus Širdžiai: „Jė
zau Kristau... priimk kaip gar
bingos ateities auką mūsų kraš
to iškentėtus vargus ir neleisk 
niekad svetimiems viešpatauti 
Nemuno ir Neries šalyje... tea-
teinie Tavo karalystė mūsų 
brangioje Lietuvoje!" 

Pasiaukojimo reikšmė yra dvi
guba: 1. pasivedama Jėzaus glo
bai ir 2. siekiama Jam gyventi. 
Jėzui pasiaukojusio krašto 
žmonės pasitikėdami pasiveda 
Jo globai, o tada pavieniai ir 
bendrom pastangom valstybėje 
kuria Jo karalystę. 

Pasišventusiųjų uždavinia i 

Lietuvos pasiaukojimas turi 
gaiviu aidu nenutrūkstamai 
skambėti kiekvieno save 
lietuviu laikančiojo širdyje. Į jį 
turi būti gilinamasi ir įsisąmo
ninama. Religinis pasišventi
mas juk yra verpetas: žvilgsnis 
į Jėzaus pervertą Širdį, 
pažadinęs dėkingumą, meilę, o 
kam reikia — ir gailestį, sukelia 
troškimą Jėzui gyventi; savo 
gyvenimo orbitoj veikiant ir 
jaučiant Dievo pagalbos reikalą, 
grįžtama prie Jėzaus Širdies 
prašyti ir semtis stiprybės gyve
nime Jo valią įkūnyti. 

Lietuvos pasiaukojimas Jė
zaus Širdžiai gali būti gaivi
nančiu akstinu tiems, kurie yra 
pasiryžę „visa atnaujinti Kris
tuje". Jų pačių širdyse turi 
pulsuoti maldos — veiklos 
verpetas, kuris nuolatos ža
dinamas pasišventimu Širdžiai 
To, kuris yra visko Atnaujin
tojas. 

LAUKIAME J.A.S. UNIVERSITETO 
„STUDENTŲ"! 

J A S stovyklos t ikslas 
Gražioji „Dainavos" stovykla

vietė kas vasarą sušaukia 
lietuviško jaunimo būrį, ir šiais 
metais suplauks net 80 jaunųjų 
ateitininkų sąjungos stovyklau
tojų pasilinksminti, pasimokyti 
ir ilsėtis ramioje gamtoje, gai
vinančio Spyglio, pušyno ir 
Rambyno kalno papėdėje. 

Tikslas šių metų stovyklos yra 
supažindinti stovyklautojus su 
įvairiais mokslais bei profesi
jomis ir tuo būdu įgyvendinti in
teligentiškumo principą. Kiek
vienai dienai skiriamas spe
cifinis mokslas. Nors šie 
mokslai yra studijuojami 
universitetuose, geras,-a atei-
tinkas,-ė nuo pat mažens domisi 
ir nori daugiau sužinoti apie 
pasaulį , įgyti p la tesnę 
pasaulėžiūrą. 

Stovyklos pradžioje stovyklau
tojams į teikiama pažymių 
knygutė, kad kiekvieną dieną, 
užbaigus tam tikrą mokslą, 
stovyklautojas gaus pažymį 
(žvaigždučių lipinukai bus kli
juojami į pažymių knygutę). Sto
vyklos pabaigoje, „Mokslininkų 
suvažiavime", kiekvienam bai
gusiam JAS universi tetą , 
įteikiamas diplomas. Aišku, bus 
ir tokių „studentų", kuriems 
re ikės net CUM LAUDE, 
MAGNA CUM LAUDE, arba 
SUMA CUM LAUDE laipsnius 
paskirti už labai gerai baigtus 
mokslus! 

Mokslo metų kursai 

Kasdien kursai, užsiėmimai, 
maistas — viskas derinama su 
pagrindine dienos tema. 

Pirmadienį: JAS universi
teto registracija ir susipažinimo 
vakaras. 

Antradienį: Gamtos mokslas 
Trečiadienį: Medicinos moks

las. 
Ke tv i r t ad ien į : Teologijos 

mokslas 
Penktadienį : Is »• .jos moks

las 
Šeštadienį: Meno (muzikos 

mokslai) 
S e k m a d i e n į : Filosofijos 

mokslas / JAS suvažiavimas 
P i r m a d i e n į : Filosofijos 

mokslas 
A n t r a d i e n į : L i t e ra tū ros 

mokslas 
T reč i ad i en į ir k e t v i r t a 

dienį: Sporto mokslas / „Va
saros olimpiada Lietuvoje" 

P e n k t a d i e n į : Pol i t ikos 
mokslas 

Šeštadienį: Mokslininkų su
važiavimas (diplomų įteikimas). 

J .A.S. universiteto 
fakultetų vyriausybė, 
korporaci jos dekanai 

J.A.S. universiteto vyriausia 
rektorė-prezidentė bus Danutė 
Petrusevičiūtė; jai talkins deka
nė <komendante) Vija Bublytė. 
Universiteto nameliams vado
vaus: Elenutė Juzaitienė — mer
gaičių korporacijoms, o Tomas 
Vasiliauskas berniuku korpora

cijoms. Universiteto raštinę 
tvarkingai tvarkys Nijolė Lap-
šienė. Berniukų korporacijų bus 
net septynios; jiems vadovaus 
Gytis Vygantas, Vėjas Skrip-
kus, Aras Norvilas, Hoacir de 
Sa Pereira^Liūdas Landsbegis, 
Kastytis Soliūnas, Vytas Žemai
taitis. Mergaičių korporacijų 
taip pat bus septynios; joms 
vadovaus Laura Lapšytė, Jane 
Braune, Ingrida Martinkutė, 
Lora Krumplytė , Ingrida 
Latožaitė, Rima Idzelytė ir Aidė 
Užgirytė. Universiteto vakari
nėms programoms pakviesta ta
lentingoji Asta Kazlauskaitė, 
jai ta lkins Rima Jasuk;utytė. 0 
kad nakt imis „studentus", 
„dekanus" ir kitus nepultų pan
teros ar kiti gyvūnai, nakties 
sargyboje budės drąsuoliai 
Vidas Barzdukas ir Aidas Palu
binskas. 

Filosofijos fakultetui vado
vauja kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, Filosofijos-ideologijos — Gin
ta Palubinskaitė. Psichologijos 
— Vita Aukštuolienė. Muzikos 
— Virga Šimaitytė. Meno — Li
na Palubinskaitė ir asistentė 
Mildutė Buojįytė. Dramos — 

itaitė. Gamtos — 
feienė. Literatūros 
ito laikraštėlio 

-f Milda Palubins-

Rima Ješnru 
Austė Vygai 
ir universi l 
redaktorė 
kai tė ir asistentė Amanda 
Rakauskaitė. Liaudies meno 
rankdarbiai — Teresė Beržins-
kienė, asistentė Vida Gaižutytė. 
Tautodailės — Laima Braune.. 
Kūno lavinrao/Olimpiados ren
gėjai: Aleksas Mitrius, Mėta 
Landytė, Rima Jašmantaitė. 
Medicinos —i dr. Teresė Kaz
lauskienė ir Marytė Viliamienė. 
R.N. Vaikų auklėjimo darželis 
— Leila Saib. Kulinarijos 
fakul te te vyriausios šeimi
ninkės — Aldona Šoliūnienė ir 
Daina Tatarūnienė, o padėjėjos 
— Donna Dutton, Lilija Adomė-
nienė, Tauras Bublys ir Ramu
nė Mikailienė (ūkvedė/R.N). 
Sanitarijos — Saulius Polterai-
tis, Gintas Mikučauskas. Var
pas de Sa Pereira, Erika 
Braune, Lidija Dutton, Rasa 
Janukai tytė ir Audra Lepars-
kaitė. 

STOVYKLOS „DAINAVA" 
1992 METŲ VASAROS 

SEZONO KALENDORIUS 

Birželio 28 d. - liepos 5 d . -
Laisva. 

L iepos 6 d. — 18 d. — Jaunu
čių ateitininkų stovykla. 

Liepos 19 d. - 26 d. - Atei 
tininkų Sendraugių stovykla. 

Liepos 26 d. - rugpjūčio 2 d. 
— Heritage (angliškai kalbančių 
vaikų stovykla). 

Rugpjūč io 2 d. - 9 d. — 
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūč io 9 d. - 23 d. -
Moksleivių ateitininkų sto
vykla. 

Rugpjūč io 23 d. - 30 d. -
Lietuvių Fronto bičiuliai. 

Rugsėjo 4 d. - 7 d. - Atei 
tininkų federacijos Studijų sa
vaitgalis. 

Tad laukiame jūsų visų grei
to atvykimo į J.A.S. universite
tą. Atsivežkite savo jaunatvišką 
entuziazmą, kūrybingumą ir 
linksmas šypsenas! Iki greito 
pasimatymo!. 

Garbė Kristui! 
Birutė Bublienė 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flelds. I I I . 
Tel . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LJTHL AN1A.N WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as weil as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Cathohc Press Society. 4545 W 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589 

Second class poetage paid at Chicago. IL and additional maihng offices 
Subacription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiamt Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto 

metams 4 metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 $50 $30 
U.S.A savaitinis <šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
USA dol .) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien * R«iakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 430. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotu straips-
nedirba n'U nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8 30 400; šeštadieniais nedirba skelbimų turiru neatsako. Skelbi-

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Ch icago , IL 6 0 6 4 3 
To l . (312) 2 3 8 - 1 1 3 3 

Valandos pagal susi tar imą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Ponsinlnkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tol. (312) 735-5598 

507 S. Gllbert. LaGranga. IL. 
Tol . (708) 352-4487 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaokl Rd.. Chicago. IL 

Ro*. (1312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Oriand Park, IL 

Tol. 708-349-0897 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ave., Ste. B, tel. (708) 5120084 
VVestmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Croas, 2701 W 68 St.. Chicago 

Tel (312)471-5573 
9830 S Ridgeiand. Chicago Ridge. IL 

Tel. (TOS) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol. 312-735-7709 

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Tol. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Rood 
Hlckory Hllls 

Tol. (708)598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIVOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy fcUdlcil Cllnlc 
217 E 127 St. - Lemom. IL 80439 
Pr.majso Palos Commumty Hospitai " 

S'ive' Ooss Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (709) 257-2295 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ta*. (1-312)767-7575 
5760 Archer Avo. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anastazijos ir skausmo 

gydymo sos c I paarto! 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tol. 706666-6976 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak R d . 
Wo*tcho9tor, IL 6 0 1 5 3 

T o l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71st St. 
312-436-6666 

4149 W 83fd6t . 
312-736-7709 

CMeaoo, IL 

| PR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog | Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-8649 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 736-4477; 
•as. (706)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 6o. Pulaokl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (709) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir Seštd 9 v r-12 vpp 

6132 S. Kadžio Avo., Chicago 
(1-312) 776-6966 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puloakl Road. 
Tol. (1-312) 565-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tol. kabineto Ir buto: (706)652-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcoro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. MIcMgan Avo. , Surte 324 Ir 
5835 8 . Pulaokl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kaan Avo., Just lce. IL 

Tol. (1-312) 568-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. MeElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woat Avo., Oriand Park 
706-349-6100 

10 W Martin. Naporvlllo 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-8383 

Kab. tol. (1-312) 888-0348; 
Reat. (1-312) 778-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4265 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. to l . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kadžio Avo., 
Chicago, III. 830652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquefte Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tol . (1-312)925-2670 

1185 Dundoo Avo., El<jln. III. 60120 
Tol. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hlckory Hllls, I I . 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

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

Tol. (706) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W «3rd Stroot 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (706) 446-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 565-7755 

A R A S ŽL IOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Medical Contor-

Naporvmo Campus 
1020 E. Ofdon Avo., Sulte 310, 

Naporvlllo IL 80883 
Tol. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Lietuvių seimas 

LAISVĘ ATGAVUS 
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menė kviečia į savo seimą netoli 
Chicagos — Lietuvių centre 
Lemonte. Jau dabar galima 
laukti, kad į šį seimą suvažiuos 
atstovų iš viso pasaulio, net iš 
nepriklausomos Lietuvos. Jie 
bus svečiai, nedarą sprendimą, 
nes išeivijos uždaviniai ir 
tikslai, siekimai ir darbo sąly
gos yra labai skirtingos. 

Seime reikės svarstyti, kaip 
išsilaikyti, kaip išlaikyti jau
nąsias kartas prie lietuviško ka
mieno. Reikės gvildenti ir sąly
gas, kaip pagelbėti laisvai Lie
tuvai, apie kurią buvo tiek metų 
galvota, kalbėta, svajota, bet vis 
nesulaukta tikrosios laisvės. 
Pagaliau nusišypsojo laimė, pa
siskelbė pati Lietuva, kad ji yra 
laisva ir nepriklausoma, kad ji 
eina savo keliu ir turi savo 
tikslus. 

Negalima norėti, kad seimas 
ir į seimą suvažiavę atstovai 
viską numatytų ir išspręstų. 
Gyvenimas nuolat keičiasi, at
nešdamas naujumus, kuriuos 
reikia spręsti tada, kai jie 
iškyla. Pagaliau kiekvienas 
kraštas turi savo specialius 
reikalus, taigi ir ten augę, dirbą 
ir gyveną lietuviai turi žinoti 
savo kraštų galimumus, savo 
tautinį pajėgumą ir sugebėji
mus paveikti svetimą įtaką ir 
padėti savo kraštui. 

Kiekviena šalis eina savu ke
liu ir nori savo gyvenimą pa
rodyti išeivijai ir svetimiems 
žmonėms. Lietuva yra Europo
je, taigi ir seime atstovai turės 
galvoti pagal savo kraštų papro
čius ir siekimus. Jie taip pat tu
rės jausti, kad jie ir jų tėvynė 
yra kitam kontinente. Tas kon
tinentas stato kitus reikala
vimus, ieško naujų priemonių 
pagelbėti savo veiklai ir savo at
gimstančiam kraštui. 

Nei šis aštuntas, kaip ir kiti 
seimai, negali atitrūkti nuo 
tikrosios realybės, kuri dabar 
yra išeivijoje ir laisvoje Lietu
voje. Nebus įvykdomi spren
dimai, jei jie bus daromi tik 
vienam kuriam kraštui ar vieno 
krašto gyventojams, neatsi
žvelgiant į visus atstovus, kurie 
laukia konkrečių išvadų, 
tinkamų sau ir savo tėvynei, 
nuo kurios negali ir neturi ati
trūkti. 

* * * 

PREZIDENTAS GEORG BUSH ŽADA 
APSILANKYTI „LAISVOJE KUBOJE" 

Rimties valandėlei 

Keičiasi ne tik gyvenimo 
reikalai, bet keičiasi ir žmonės. 
Daugelis auga jau skirtingoje 
aplinkoje, daugelis mokslus 
eina skirtingose mokyklose, 
daugelis žiūri skirtingai į tuos 
pačius būdus, kuriuos naudojo 
savo veiklai vyresnioji karta. 
Tai bet kuriame susirinkime 
reikia svarstyti, jausti ir naujų 
priemonių ieškoti, kad būtų ką 
pasiūlyti. 

Ar šis PLB seimas sugebės į 
savo darbų tvarką įtraukti ir 
ateitį ar gyvens tik praeitimi ir 
gerais darbais, kurie jau atlikti, 
parodys netolima ateitis. Svar
biausia, kad iš viso pasaulio 
važiuodami atstovai galvotų tik 
apie lietuviškus reikalus, tik 
kaip padėti naujesniais būdais 
išeivijai, jaunajai kartai ir kaip 
neatskilti nuo išsilaisvinusios ir 
savo gyvenimo kelio beteš
kančios tėvynės. Tai yra 
kiekvieno, bet juo labiau iš
rinkto atstovo uždavinys ir 
pareiga — atiduoti kas privalo
ma. 

* * * 

Iš būsimo seimo dienotvarkės, 
kuri skirta keturioms dienoms, 
susidaro vaizdas, kad seimo 
daugumas laiko skiriamas pra
eičiai ir praeities laimėjimams 
svarstyti. Bet kuris subuvimas 
yra skirtas nusmaigstyti gai
rėms ateičiai. Nors ateitį sunku 
numatyti ir jai tikrus spren
dimus pasiūlyti, bet seimo užda
vinys yra žvelgti į ateities dar
bus, į panaudosimas jėgas ir 
turimus žmones. -

Išeivija, kaip jau minėta, turi 
ir turės specialius uždavinius, 
kurių nepapildys nei laisvė ar 
nepriklausomybė tėvynėje, nei 
žmonės, kurie duos geriausius 
patarimus. Išeivija turi pati ma
tyti savo ateitį —ji dar reikalin
ga išeivijos visuomenei ir išsi
laisvinusiai tautai. 

Visuomet reikia prisiminti ir 
nuolat kartoti, kad jaunoji kar
ta pamažu slysta iš vyresniųjų 
rankų, įtakos, pažiūrų ir gyve
nimo. Jaunoji karta jau perima 
visą veikimą svetimose žemėse, 
bet ji turi norėti tai perimti. J i 
turi tęsti, nors skirtngais bū
dais, ką vyresnieji nespėjo pa
daryti ar manė kitaip atlikti. 

Dažnai kartojama, kad Lietu
vių Bendruomenė jau savo kelią 
ir veiklos būdus rado. Iš tikrųjų 
ji rado save, išeivijos nuotaikas, 
besikeičiančius žmones. Taip 
pat kiekviename seime ir kiek
vienuose sprendimuose ji turi 
ieškoti priemonių, kad jos ati
t ik tų dabartį, iškylančius 
reikalus, naujus žmones ir nau
jas kartas, norinčias dirbti 
lietuvišką darbą. Kaip gyve
nimas ir žmones nuolat keičiasi, 
turi keistis organizuotos ir neor
ganizuotos bendruomenės sveti
muose kraštuose. Visuomet 
reikia atsiminti, kad svetima 
žemė jau daugeliui yra tėvynė. 
Bet lietuviški reikalai ir vyres
niųjų kraštas taip pat turi būti 
artimi. 

Šis seimas neišspręs visų 
klausimų, nes jis yra jau tėvynei 
išsilaisvinus ir pasiskelbus 
nepriklausoma. Tačiau nei 
tėvynė, nei jos valdžia, nei tie 
idealistai^ kurie nori vienokiu 
ar kitokiu būdu kurti naują 
valstybinį gyvenimą, neatstoja 
išeivijos uždavinių ir nepakeičia 
jų įsipareigojimų savo gimtinei 
ir savo tėvų kraštui. 

Gal iškils tie klausimai, bus 
padarytos išvados struktūrą ir 
funkcijas sprendžiant svarsty-
bose, kuriose yra numatytas ir 
jaunesniųjų dalyvavimas. Bet 
galima laukti ir netikroviškų 
pasiūlymų, netikroviškų ir 
kenksmingų savam kraštui ar 
išeivijai išvadų. Seimas neturi 
savo sprendimais pakenkti, o 
tik padėti ateityje vaisingiau ir 
geriau su turimomis pajėgomis 
atlikti tautinius darbus. 

Iš seimo negalima laukti tik 
pozityvių sprendimų, kurie bus 
tikrai įvykdyti. Jis tik turi nu
rodyti geriausius kelius, tinka
miaus ias ir paveikiausias 
priemones lietuviškam darbui 
jaunosiose kartose ir jų 
amžininkuose, kad vyresnieji 
galėtų būti ramūs savo darbų 
tęstinumu. Bendruomenė ne
turi būti partija ir neturi įsa
komos galios, bet ji turi būti 
visiems sava šeima, vedanti prie 
savos tautos svetimose žemėse 

išsilaisvinusioje tėvų ar 

Kuba, komunistinė tvirtovė, 
esanti už 200 km į pietus nuo 
Floridos, Sovietų imperijai žlu
gus, pateko į didelius eko
nominius sunkumus. Jos dikta
torius Fidel C astro liko be 
sąjungininkų ir draugų. Nors 
Kuboie šiuo metu dar nėra tikro 
bado, bet maisto trūkumas šio 
krašto 10 ir pusės milijono 
gyventojų labai jaučiamas. Pra
ėjus 33 metams nuo revoliucijos, 
iki žadėtos gerovės dar tolimas 

kelias. Maistas yra normuo
jamas. Valstybinėse parduotu
vėse dar galima gauti daržovių 
ir bulvių, bet pupelių ir valgomo 
aliejaus ne visada rasi. Nusta
tyta ketvirtis svaro mėsos ir 
vienas viščiukas asmeniui per 
mėnesį. Bet gyventojai skun
džiasi, kad mėsos jau nuo sau
sio mėnesio negauna parduotu
vėse, nors lankosi dukart į dieną 
pasitikrinti, ar nėra ko atvežta. 
Žinoma, šių dalykų galima 
gauti juodojoj rinkoj, bet kainos 
yra pasakiškos. Gyventojams 
leidžiama nusipirkti tik du ga
balus muilo, bet žmonės išra
dingi: ištirpinę vieną gabalą 
muilo ir pridėję lietaus vandens 
bei kitų priedų, padaro 4 ga
balus. Labai trūksta ir vaistų. 

Fidel Castro, 65 metų, pražilu
sia barzda, atrodo pavargęs. Pri
vačiai daugelis reiškia nepasi
tenkinimą, sakydami, jog tokia 
netvarka negali ilgai tęstis ir 
turi įvykti pasikeitimų. Bet at
viros opozicijos nematyti, nes 
policinėje valstybėje viešam 
nepasitenkinimui išreikšti ne
daug yra galimybių. F. Castro 
nuolat primena kubiečiams, jog 
reikia pasitikėti revoliucija, kad 
ateitis būtų šviesi. Bet gyvento
jai žadamos gerovės nenori per 
ilgai laukti —jie nori viską turė
ti dabar. 

Ligi 1989 Kubos prekybiniai 
santykiai su Sovietų Sąjunga ir 
kitomis rytų bloko valstybėmis 

IGNAS MEDŽIUKAS 

siekė 83 procentus. Sovietų 
Sąjunga pristatydavo Kubai 
skystą kurą, grūdus, valgomąjį 
aliejų, konservuotą mėsą ir 
reikalingas mašinas. Nutrūkus 
tiems santykiams, dabar Kuba 
už importuojamas prekes turi 
mokėti pasaulinės rinkos kai
nomis. Todėl dėl ekonominio 
nepajėgumo reikėjo sumažinti 
50 procentų importą. Skysto 
kuro pristatymas šiemet sieks 
tik 45 procentus normalaus su
vartojamo kiekio. 

Prezidentas George Bush ne
seniai pranešė, kad JAV uostai 
neįsileis prekybinių laivų, tu
rinčių santykius su Kuba. Ame
rikos kongresas svarsto įstaty
mo projektą, kuriuo remiantis 
bus baudžiamos JAV bendrovės, 
turinčios padalinius užsienyje ir 
per juos prekiaujančios su Ku
ba. Tokių bendrovių prekybos 
balansas praėjusiais metais 
siekė 100 mil. dolerių. Preziden
tas George Bush, tikėdamasis 
rinkimuose Floridos kubiečių 
balsų, yra pasakęs, kad jis bus 
pirmasis JAV prezidentas, kuris 
apsilankysiąs „laisvoje Ku
boje". 

Kubos komunistų vadai sako, 
jie nutraukė ryšį su sovietinio 
komunizmo modeliu 1986, kada 
tenai prasidėjo vadinama per
tvarka. Kovodamas prieš JAV 
blokadą, vadovaudamasis šūkiu 
„Socializmas ar mirtis", Castro 
prieš 18 mėn. nustatė specialų 
periodą, sumažindamas impor
tą, suvaržydamas energijos 
naudojimą, visose srityse įve
dant taupumą. Bet to pasekmėje 
nukentėjo fabrikų darbas — su
stojo medžio apdirbimo įmonės. 
Kitur, fabrikuose sustojus 
gamybai, darbininkai pasiųsti į 
laukų stovyklas padėti nuimti 
derlių. Pramonės darbininkai 
raginami užsiauginti sau rei

kalingo maisto. 
Ekonominio gyvenimo sun

kumai šiuo metu Kuboje yra 
neišvengiami, bet Carlos Laja, 
politbiuro nario ekonominiams 
reikalams, pareiškimu, kai ku
riose srityse produkcija pakilo. 
Maisto gamyba per pirmuosius 
šių metų 3 mėnesius pakilo 11 
procentų ir turizmas Europos 
kompanjų investavimo dėka, 
kuriant bendras įmones su Ku
bos valdžia, padidėjo 19 
procentų. 

Maisto produkcija šiuo metu 
yra svarbiausias rūpestis. Net 
pats F . Castro aktyviai daly
vavo derliaus nuėmimo talkoje, 
rūpindamasis ir asmeniškai 
lankydamasis laukuose, nui
mant bulvių derlių, kai grėsė 
lietaus periodas. Tūkstančiai 
studentų ir valdininkų buvo 
pasiųsti į laukus paskubinti 
nuimti derlių, kuris, Castro pa
reiškimu, esąs dvigubai di
desnis, lyginant su praėjusiais 
metais . Bet rūpestį kelia 
cukrinių nendrių derlius, kurį 
pardavus Kuba gauna užsienio 
valiutos. Dėl degalų trūkumo 
derliaus nuėmimas prasidėjo 
vienu mėnesiu vėliau negu 
paprastai. Jaučiamas didelis 
trūkumas trąšų ir mašinoms 
dalių. Todėl šių metų derlius, 
lyginant su praėjusių metų, bus 
7,6 mil. tonų mažesnis. 

Komunistų partijos rV kon
gresas pr. metų spalio mėn. 
priėmė nutarimą pravesti tiesio
ginius rinkimus į parlamentą, 

NEŽINOTE, KOKIOS 
DVASIOS ESATE 

Pasibaigus Velykų laikotar
piui, evangelistas šv. Lukas 
parodė Jėzų tarp žmonių, kurie 
jį myli ir kurie jo nekenčia. Kai 
jis eina į Jeruzalę, jo apaštalai 
norėjo surasti Jėzui ir sau nak
vynes samariečių kaime. Vien 
už tai, kad jie ėjo į Jeruzalę, 
nakvynės nedavė. Du karštuo
liai apaštalai Jokūbas ir Jonas 
sakė Kristui: „Viešpatie, jei 
nori, mes sakysime, kad ugnis 
kristų iš dangaus ir juos sunai
kintų? Jis atsigręžė ir juodu 
sudraudė, sakydamas: Nežinote, 
kokios esate dvasios. Žmogaus 
Sūnus ne prapuldyti sielų atėjo, 
bet gelbėti" (Lk. 9, 54-56). 

Tuodu apaštalai žinojo, kad 
ugnį iš dangaus gali pašaukti 
tik Jėzus, nors jie sakėsi, kad jie 
padarys ugnį, krintančią iš dan
gaus, sunaikinti samariečių 
kaimą. Jėzus nebuvo kerštin
gas, bet mylėjo žmones net ne
sudėjusius, net jo nekenčiančius 
ir jam nakvynės neduodančius. 
Jis buvo atviras ir tiems, kurie 
sakėsi jį seksią, pasisakydamas, 
kad jis nieko neturi. „Seksiu 
tave, kur tik tu eisi. Jėzus jam 
atsakė: Lapės turi urvus ir 
dangaus paukščiai lizdus, o 
žmogaus Sūnus neturi kur gal
vos priglausti" (Lk. 9, 57-58). 
Kitam jis sakė, kad jį sektų, bet 
tas teisinosi norįs palaidoti savo 
tėvą. Galutinai Jėzus pasakė 
daugeliui: „Nė vienas, kurs 
prideda savo ranką prie arklo ir 

bet opozicijos partijoms nebus atgal dairosi, netinka Dievo ka-
leidžiama dalyvauti rinki- ralystei" (Lk. 9, 62). 

Joan ir dr. Rimgaudas Nemickai kalbasi su ambasadoriaus žmona Daniela 
Lozoraitiene ambasados vajuje Balzeko muziejuje. 

Nuotr. I. T. 

muose. Nepaisant to, kažkodėl 
rinkimai atidėti iki ateinančių 
metų sausio mėn. Disidentų 
grupės buvo nutildytos, daug jų 
areštuojant, ypač tų, kurie 
reikalavo įvesti daugelio partijų 
sistemą. 

Ir tokiose sąlygose kai kurie 
kubiečiai reikalauja daugiau 
žodžio laisvės, leisti laisvą rinką 
ūkininkų produktams parduoti. 
Tokie pakeitmai turėtų būti 
padaryti vardan revoliucijos 
atsinaujinimo. Lsandro Otero, 
žymus rašytojas ir buvęs diplo
matas, laikraštyje „Le Monde 
Dipiomatiąue" parašė, kad 
daug kur pradeda atmesti socia
lizmą, nes jis trukdo kūrybin
gumui. „Jei valdžia nori iš
laikyti savo laimėjimus, — sako 
šis buvęs diplomatas, — tai turi 
padaryti rimtų pakeitimų". Kiti 
mano, kad Otero yra naivus, 
nes, kol Castro yra gyvas, Kuba 
bus uždara bendruomenė. Kai 
kas galvoja, kad Otero turi vy
resniųjų partijos pareigūnų pri
tarimą. Kol Kuba ekonomiškai 

Kalbėdamas apie Dievo kara
lystę Jėzus reikalavo iš apaštalų 
ir kitų sekėjų, jo mokslo klausy
tojų, kad jie turi viską palikti, 
visko atsižadėti, nešti savo unš-
tas, mylėti savo artimą ir tada 
bus pasirengę Dievo karalystei. 
Kaip šv. Matas sako, „dangaus 
karalystė smarkiai skina sau 
kelią, ir smarkieji saują grobia" 
(Mt. 11,12). Ir šv. Ambrozijus 
aiškiai taria: „Piktoji dvasia 
visuomet žiūri blogomis akimis 
į tuos, kurie siekia tobulybės". 
tai yra Dievo karalystės žemėje 

atsigaus, dar praeis daug metų. 
„Bet susivaržymo periodas ne
gali tęstis visą laiką, nes iš
šauks gyventojų visuotinį ne
pasitenkinimą; žmonių kantry
bė turi ribas" — sako rašytojas 
Lisandro Otero. , ,Negali 
žmonėms pasakyti, kad jie iš
tvertų tiek ilgai, kiek bus rei
kalinga. Nes jie pasakys laukę 
jau 30 metų ir negalėsią laukti 
dar 30 metų". 

ir po mirties. Reikia klausyti, 
sako šv. Tomas Akvinietis, 
Šventosios Dvasios patarimų, 
kurių ji duoda siekti tobulybės. 

Apaštalas šv. Paulius ir sako 
galatiečiams: „Stovėkite tvirtai 
ir nebesiduokite įkinkomi j ver
gijos jungą" (Gal. 5,1). O ta 
vergija yra žmogaus nusikalti
mai prieš savo Kūrėją ir Atpir
kėją, pasidavimas žmogiškumui 
ir pagundoms. „Kas mėgsta pa
vojų, tas žus jame'" (Eccli 3, 27). 
Šv. Paulius dar prideda: „Nes 
jūs, broliai, esate pašaukti į 
laisvę; tik tą laisvę neduokite 
progos kūnui ; verčiau tar
naukite meile vieni kitiems. 
Nes visas įstatymas įvykdomas 
vienu pasakymu: Mylėsi savo 
artimą, kaip pats save... Aš 
sakau: Elkitės vadovaujant 
dvasiai, ir jūs nevykdysite kūno 
geidulių. Nes kūnas geidžia 
prieš dvasią, o dvasią prieš 
kūną; nes tuodu yra vienas 
kitam priešingu, kad nedarytu-
mėt visa, ko tik norite" (Gal, 
5,13-17). 

Viešpats Jėzus atvirai kalbėjo 
savo mokiniams ir kitiems klau
sytojams: „Palaiminti beturčiai, 
nes jūsų yra Dievo karalystė. 
Palaiminti, kurie dabar alksta-
te, nes būsite pasotinti" (Lk. 
6,20-21). Taip pat jis toliau sakė: 
„Vargas, kada žmonės jus laimi
na, nes lygiai taip jų tėvai darė 
netikriems pranašams" (Lk. 
6,26). Ir Jėzus dar toliau pridėjo: 
„Mylėkite savo neprietelius, 
gera darykite tiems, kurie jūsų 
nekenčia" a k . 6,27). 

Pasaulio Išganytojas ir jo 
mokinys šv. Paulius pabrėžia, 
kad reikia būti tikrai krikščio
nimis, t ikrais tikinčiaisiais, 
kuriuos girtų ne žmonės, kaip 
išrinktosios tautos tėvai gyrė 
netikrus pranašus, bet ieškoti 
pirmoje vietoje Dievo karalys
tės, o tik vėliau laukti, kad būtų 
ir visa kita pridėta. Dėlto Jėzus 
liepia mylėti ir savo nepriete
lius, kurie jūsų kaip krikščionių 
nekenčia. Ir jie yra Dievo vai
kai, Dievo kūriniai, skirti amži
nai su Kūrėju gyventi. Tik jie 
pasiduoda kūnui, kuris prieši
nasi sielai , kaip sako šv. 
Paulius. Jie gyvena savo žmo
giškomis s i lpnybėmis ir 
nelaukia, kad Dievo karalystė 
ateitų. Tokie yra giriami tik 
žmonių, nors patys pasidavę tik 
žmogiškumui, kuri neveda į 
Dievo karalystę. Jėzus nori, kad 
visi s tengtųs i la imėt i tą 
karalystę, kuriai jie yra skirti. 

P . A. 

ŽVILGSNIS l VILNIAUS 
SENAMIESTI 
PETRAS MATEKŪNAS 
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Bažnyčios presbiterijoje stovi altorius (Viešpaties 

prilygsta Sv. Jono ir Teresės bažnyčioms. Stovi prie 
Ožeškienės aikštės. Ją pastatė 1506 m. Mikalojus Rad
vila, Lietuvos kancleris ir Vilniaus vaivada, atsidėko
damas Dievui, kad jam padėjęs nugalėti priešą ties 
Klieckais. Bažnyčia buvo pastatyta gotų stiliuje, kuri 
per šimtmečius buvo perstatoma ir remontuojama, 
visai netekdama savo pirmykščio stiliaus, įgaudama 
vėlyvojo baroko stilių. 1798 m. bažnyčia su vienuolynu 
buvo perleista kunigų seminarijai, kuri veikė iki II 
pasaulinio karo. 

okupantams ją nusavinus, buvo nuimti. 
Po II pasaulinio karo Šv. Jurgio bažnyčioje buvo 

įvestos lietuviams pamaldos. Jos rektorius kun. A. 
Malakovskis (Malakowski) būdamas lenkų šovinistas, 
įvestas lietuviams pamaldas nutraukė. Bažnyčią 
komunistai nusavino ir joje įrengė knygų sandėlį. 

Šv. Jurgio bažnyčia buvo pastatyta prie Radvilų 
rūmų, kurie buvę renesanso stiliaus su paauksuotu 
stogu, pastatyti 16 šimt. Per 1655 m. rusų invaziją 
rūmai labai nukentėjo: paauksuotas stogas buvo 

stalas) su dviem pasidabruotom žvakidėm ir apdengtas r
 B a ž n y c i a t ^ ų n e t u r i . J o s frontinį f a s ad ą puošia nuplėštas ir su marmurinėmis kolonomis, kurios puošė 

aksominiu raudonu uždangalu. Jo kairėje pusėje sto- p i n i j o n a S 5 k u r i s p r idengia stogą. Ant pinijono ir jo ^ u s , ^i baldais ir įvairiomis brangenybėmis buvo 
šoninių valiutų uždėti geležiniai vazų siluetai. Pini- įvežti i Maskva, o Datvs rūmai 18 šimt. buvo visai 

Religija geriausiai daugelį su
vienija, pavienius sustiprina, 
puikuolius nulenkia; ji mus 
išmoko gyvenimą mylėti bei 
laukti mirties su atsidavimu. 

B. Fr. Feuchtersleben 

vi medinė sakykla, atskirta baliustrada. 
Bažnyčia labai nukentėjo per dabartinę rusų 

bolševikų okupaciją, iš jos buvo pašalintos 
memorialinės lentos, išmontuoti vargonai. įrengtos 
medinės grindys (Mozaikinės plytelių grindys, ant 
kurių buvo uždėtos medinės, paliko nesunaikintos). 
Įrengė šonines duris, pritaikydami bažnyčią kinui. 

1990 m. bažnyčia buvo grąžinta tikintiesiems. 
Evangelikų-reformatų bažnyčia, kaip ir Šv. 

Stanislovo katedra-bazilika, išvaizda primena istorines 
antikines šventyklas, kurios turėjo daug įtakos Lietu
vos architektūrai, nes, sekant šį modelį, buvo pasta
tyta bažnyčių ir kitų pastatų. 

Šv. Jurgio bažnyčia stovi netoli Žaliojo tilto. Ji buvo 
pastatyta netoli Radvilų rūmų. Pašventinta Švč. P. 
Marijos Snieginės garbei, bet vėliau tas vardas buvo 

Kai pareiga ir meilės jausmas pakeistas Šv. Jurgio karo pergalės vardu. Tai buvusi 
tarp draugų sueina į konfliktą, daugiau Radvilų šeimos bažnyčia. Joje buvo slaptai 

sutuoktas D.L.K. Zigmantas Augustas su Barbora 
Radvilaite-Goštautiene, kurios palaikai dabar yra Sv. 
Stanislovo katedros — bazilikos kriptoje. 

Šv. Jurgio bažnyčia nedidelė. Savo frontiniu fasadu 

ir 
senolių minimoje tėvynėje. Da
bartinės tikrovės geras pa
žinimas yra seimui būtinas, kad 
jis liktų istoriniu ir paveikiu 
įvykiu. 

Pr. Gr. 

išvežti į Maskvą, o patys rūmai 
jonas baigiasi su ašuriniu kryžiumi. 19 šimt. prie nugriauti, 
bažnyios frontinio fasado buvo pastatytas prieangis, prįe § v . Jurgio bažnyčios yra nedidelė aikštelė, 
papuoštas šešiomis kolonomis, kurių viršus baigiasi kurios vienas šonas prieina prie Gedimino, o kiti prie 
kapiteliais, laužytų architravu ir kitomis puošmeno- Vilniaus ir Tyliosios gatvių. Nepriklausomybės metais 
mis. Tiek frontinį, tiek ir šonines sienas puošia langai jį DUvo vadinama rašytojos Ožeškienės vardu. 1940 m. 
su puslankio arkomis, nišos, piliastrai ir karnizai. pavasarį ji buvo gražiai sutvarkyta. Caro okupacijos 

Nors bažnyčia nedidelė, bet jos vidus erdvus, jaukus m e t u toje aikštėje 1865 m. buvo pastatytas paminklas 
ir šviesus. Yra vienanavė. Jos sienos papuoštos pagerbti žuvusius karius per 1863 m. sukilimą, 
freskomis ir piešiniais, kurie vaizduoja šv. Jurgio Paminklas buvo nugriautas per I vokiečių okupaciją, 
gyvenimą. Taip pat ant šoninių presbiterijos sienų Bolševikai okupantai aikštelę pavadino savo generolo 
nupiešti D.L.K. Zigmanto UI, Mikalojaus Radvilo, jo i D . Černiachovo vardu, kuris 1944 m. užėmė Vilnių, 
žmonos Barboros ir Jurgio Radvilo portretai. Buvo 4 
altoriai su gipsinėmis šventųjų skulptūromis. Šv. 
Filomenos altoriuje šv. Teresės ir kitų šventųjų relikvi
jos. Be altorių, dar yra įdomi sakykla ir klausykla, 
kurios tarpusavyje sujungtos, ir Šv. Juozapo koplyčia 

Jam toje vietoje, kur anksčiau stovėjo 1863 m. pa
minklas, sovietiniai okupantai pastatė paminklą su jo 
bronzine statula. 

Nuo senamiesčio neatsilieka ir Vilniaus priemies
čiai, ypatingai Antakalnis. Juose, kaip ir senamiesty. 

visų pirma reikia įtikinti drau 
gus. kad pareigos atlikimas yra 
geriausias draugystės įrodymas. 

Anonimas 

su rokoko stiliaus altoriumi. 
Prie bažnyčios stovi žema varpinė, kuri yra švento

riaus mūro tvoros dalis. Ji susideda iš trijų dalių. 
Vidurinė jos dalis aukštesnė ir platesrė. Jos išvaizda 
panaši kaip šventorių vartai. Varpai, sovietiniams 

yra gražių architektūrinių paminklų, istorinių vietų, 
aikščių bei padavimų. Apie juos kitą kartą. 

(Pabaiga) 

\ 
l> 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. birželio mėn. 27 d. 

HORIZONTAI 
DAR VIENA 

DEMONSTRACIJA 
SOSTINĖJE 

LB VVashingtono apylinkės 
valdyba savo nariams išsiunti
nėjo pranešimus, kviečiančius 
birželio 16 d., kai Washingtone 
lankysis Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas. 4 vai. p.p. rinktis 
demonstracijai prie Rusijos am
basados dr. Sacharovo vardo 
plazoje, siekiant atkreipti 
Jelcino ir JAV pareigūnų dėme
sį, kad būtų išvesta okupacinė 
rusų kariuomenė iš Pabaltijo 
valstybių. 

Tarp 4 ir 5 vai. p.p. priešais 
Rusijos ambasadą, virš kurios 
kabėjo nebe Sov. Sąjungos, bet 
Rusijos valstybinė vėliava, susi
rinko apie 150 lietuvių, latvių 
ir estų su plakatais ir savo 
valstybių vėliavomis. Gal dau
giausia demonstrantų atvyko iš 
Philadelphijos, kurioje reziduoja 
šios demonstracijos rengėja — 
JAV LB krašto valdyba. Atvy
kusių philadelphiškių tarpe 
buvo ir JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkai Alg. Gečys su 
žmona bei Rimantas Stirbys. 
Buvo taip pat pabaltiečių, atvy
kusių iš Baltimorės miesto, Vir
ginijos ir New Jersey valstijų, 
tačiau mažiausiai demonstran
tų tarpe matėsi iš Washington. 
Ir gal dėlto, kad daugeliui 
jų darbo laikas dar nebuvo 
pasibaigęs. 

Kad demonstracija nebuvo la
bai pikta ir triukšminga, liudi
ja ir įrašai plakatuose, kurie bu
vo nukreipti į Rusijos am
basados rūmų langus. Būtent: 
„Get Russian troops out of the 
Baltics!'", „Russian peoples 
YES, Russian army NO" ir pan. 

Demonstrantų tarpe sukiojosi 
kelių televizijos tinklų ir radijo 
atstovai. Kai atvykusio iš Phi
ladelphijos demonstracijos 
rengėjo R. Stirbio paklausiau, 
ko tikėjotės iš šios demonstraci
jos, jis atsake: „Tikėjomės gauti 
dėmesio iš Rusijos ambasa
dos žmonių ir iš amerikiečių 
spaudos bei televizijos. Čia 
pastebėjau, kad yra penkių ar 
šešių stočių reporteriai bei 
filmuotojai, taip pat ir spaudos 
korespondentai. Demonstracijos 
pasisekimą bus galima nustaty
ti tada, kiek ją parodys televizija 
ir rašys laikraščiai..." Tuo tar
pu pats Jelcinas buvo apsistojęs 
ne Rusijos ambasadoje, bet 
užsienio dignitoriams skirtuose 
Blair rūmuose prie preziden
tūros. 

Bent aš, sugrįžęs iš demon
stracijos į namus tą vakarą, 
sukiodamas įvairius vietinius 
televizijos kanalus, vaizdų iš 
demonstracijos nepastebėjau. 
Taip pat, kaip atrodo, rytojaus 
dieną nieko apie tai nerašė ir 
abu sostinės dienraščiai. Ir gal 
dėlto, kad demonstracija buvo 
perdaug tyli ir kultūringa. Kiek 
žinau, apie ją pranešė Amerikos 
Balso ir Laisvosios Europos 
radijai. 

Prieš tai pabaltiečių delegaci
jos aplankė Pennsylvanijos, 
Marylando, Virginijos valstijų 
senatorius bei kongresmanus, 
prašydamos, jog jie suvaržytų 
pagalbą Rusijai, kol ji tebelaiko 
savo okupacinę kariuomene Pa
baltijo valstybėse. 

ATEINA KITI LAIKAI, 
KITI ŽMONĖS 

20-sis Baltimorės lietuvių 
festivalis miesto festivalių salė
je įvyko birželio 6 ir 7 d. Pasak 
Baltimorės lietuvių veteranų — 
arch. Vytauto Ėringio, Juozo 
Gailos, Cezario Surdoko ir kitų, 
tai paskutinis festivalis toje 
milžiniškoje salėje, kuri, čia pat 
išdygus Baltimorės profesionalų 
beisbolo komandos Orioles sta-
dijonui ir apylinkei smarkiai 
modernėjant, bus nugriauta ir 
miesto vadovybė festivaliams 

pastatys naują salę. Ir šį kartą 
su bičiuliais Meile ir Tadu 
Mickais į festivalį važiavom ne 
sekmadienį, kaip įprasta, bet 
šeštadienį, nes tą dieną Orioles 
žaidė rungtynes vėlai vakare, 
o sekmadienį buvo numatytos 
rungtynės popietėje. Patekti į 
55,000 žmonių judėjimą (tiek jų 
dabar suvažiuoja į naujai pasta
tytą Camden Yard stadijoną) 
nelabai kas nori. 

Festivalyje, į kurį šeštadienį 
atsilankė ir miesto meras 
Schmoke, maloniai besišypsąs 
juodosios rasės žmogus, buvo 
rodomas tas pats istorinis bei 
kūr> binis turtas ir pardavinėja
mos ypač lietuviško maisto 
gėrybės, kaip ir kiekvieneriais 
metais. Tuo tarpu scenoje per 
abi dienas vyko gausių žiūrovų 
stebimi ir jų mėgiami tautiniai 
šokiai, kuriuos šoko Baltimorės 
vaikų taut. šokių grupė „Rate
lis", Baltimorės „Malūno" 
vaikų bei suaugusių šokėjų gru
pės. Programoje taip pat pasi
rodė ir VVashingtono K. Donelai
čio lit. mokyklos mokiniai 
Visas tas grupes matysim šo
kant kitą sekmadienį IX Tauti
nių šokių šventėje Horizon 
paviljone Chicagoje. 

Iš baltimoriškių lūpų prisi
klausęs visokių naujienų apie 
tos apylinkės lietuvius, jų tarpe 
ir apie Religinės Šalpos ilgame
čio vedėjo kun. K. Pugevičiaus 
pasitraukimą iš pareigų, netru
kus čia pat salėje su juo susidū
riau akis į akį ir atvirai jo pa
klausiau, kodėl pasitraukėt iš 
pareigų, kurias eidamas atida-
vėt visą savo širdį, sveikatą ir 
retą talentą? 

Atsakymas, kurį cituoju iš įra
šo magnetofono juostoje, buvo 
netikėtas: 

— Mane išvarė... Ateina kiti 
laikai, kiti žmonės, kiti 
reikalavimai... 

— Kokie svarbesni darbai 
buvo atlikti Jums vadovaujant? 

— Dariau, ką galėjau ir kada 
galėjau, o dabar kiti tai padarys. 
Vyčių žurnale neseniai paskelb
ta, kad vien nuo 1988 metų į 
Lietuvą pasiųsta už 15 milijonų 
dolerių vertės pagalbos: vaistų, 
medicinos reikmenų, knygų. 
Per visą tą laiką pasiųsti 32 
konteineriai po 20 tonų kiek
vienas. Pagrindą sudarė lietu
vių aukos, o vaistai gauti iš 
įvairių amerikiečių firmų. Lie
tuviai savo pinigais daugiausia 
išlaikė aparatūrą (administraci
ją — H.), kuri surinko iš ameri
kiečių prekes: vaistus, knygas, 
rūbus. 

Gerai žinodamas, kad kun. 
Pugevičiaus iniciatyva buvo 
įkurtas labai svarbų uždavinį 
atlikęs Lietuvių informacijos 
centras, įsteigėjo paklausiau, 
kiek metų informacijos centras 
gyvavo? 

— Apie 15 metų. Už tai reikia 
atiduoti didelį kreditą Gintei 
Damušytei, nes faktiškai pats 
darbas buvo jos padarytas. Aš 
tik buvau tas , kuris ją 
pakviečiau ir surinkdavau 
pinigus operuoti, o ji galėjo dirb
ti. Daug prisidėjo Marijona 
Skabeikienė. Aš gi didžiuoda-
vausi. kad sutartinai galėjom 
dirbti dipukai ir amerikoniukai, 
kiekvienas atiduoti savo 
talentą. 

Prisiminiau, kad ypač didelį 
darbą atliko kun. K. Pugevi
čiaus vadovaujama Lietuvių 
Religinė šalpa, išversdama į 
anglų kalbą kiekvieno naujai 
Vakaruose gauto „Kronikos" 
numerio svarbesnius straips
nius ir tuos sąsiuvinius pa
skleisdama angliškai kalban
čios visuomenės tarpe. Paklau
sus, kiek „Kronikos" sąsiuvinių 
išleidot, susilaukiau tokio 
atsakymo: 

— Išėjo, berods, 82 numeriai. 
Aš tik buvau kurstytojas ir su
rasdavau vertėjus. Mano princi
pas: radus tinkamą asmenį, jį 

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, daro pranešimą Sielovados taryboje. 
Nuotr. Algio Rugieniaus 

MOKYKLŲ SUSIJUNGIMO 
REIKALU 

Jau spaudoje buvo rašyta, kad 
Chicagoje jungiasi trys mo
kyklos: Donelaičio, Dariaus Gi
rėno ir Chicagos aukštesnioji. 
Susijungimą iššaukė kelios prie
žastys. Pirmoji, tai mokinių su
mažėjimas visose mokyklose. 
Mokiniams neįdomu, kai klasė
je keli vaikai. Jie atvyksta į li
tuanistinę mokyklą ne tik iš
mokti lituanistinių dalykų, bet 
ir padraugauti su kitais lietu
viais. Jiems smagiau bendrauti 
su didesne grupe, negu su ke
liais. Didesnė grupė mokinių 
gali gražiau padainuoti, pašok
ti tautinius šokius ir atlikti ki
tas programas minėjimuose. 

Antroji priežastis tai grynai 
materialinė. Visiems žinoma, 
kad lituanistinės mokyklos ne
gauna pašalpos iš valdžios, turi 
pačios ūkiškai išsilaikyti. 
Gauna priedų iš Lietuvių fondo, 
švietimo tarybos ir iš kitų 
asmenų, bet daugiausia turi 
mokėti patys tėvai. Patalpų 
nuoma nedaug skiriasi, daug ar 
mažai mokinių, bet nuomos mo
kesčio surinkimas labai skir

tingas. Iš mažo skaičiaus tėvų 
sunkiau surinkti, negu iš di
desnio skaičiaus. Panaši padėtis 
ir su mokytojų honorarais. 
Praktika rodo, kad didesnė mo
kykla mokinių skaičiumi leng
viau išsiverčia, negu mažu 
mokinių skaičiumi. 

Susijungusios mokyklos mo
kės tik vieną nuoma, bet ne tris 
nuomas. Ir kitokių išlaidų 
skaičius sumažėtų. Anot lie
tuviškos patarlės, „Bėda kojas 
taiso". Reikia žiūrėti, kad su 
mažiau išlaidų būtų galima 
daugiau padarjcti. Pinigais 
švaistytis negalima, jų daug 
reikia Lietuvai fr šio krašto 
lietuvybei išlaikyti. 

Apie susijungimą jau seniai 
kalbama, bet vis atsirasdavo 
kliūčių jų nugalėjimui. Šiais 
metais, atrodo, rimčiau į visą 
reikalą žiūrima.' Susijungimo 
komitetas energingai veikia. 
Šimtu procentų susijungimui 
pritaria Jaunimo centre vei
kiančios mokyklos. Aštuonias
dešimt procentų Donelaičio mo
kyklos tėvų taip pat pasisakė už 

susijungimą. Gaila, kad maža 
dalis tėvų su tos mokyklos 
mokytojais nepritaria susijun
gimui. Kaip spaudoje skaitėte, 
jie jau išsinuomojo brangias 
valdiškos mokyklos patalpas ir 
pareiškė nė su kuo nesijungią. 

Logiškai galvojančiam žmogui 
yra sunku suprasti tokį užsis
pyrimą. Viešai nepaskelbė ir 
priežasčių, dėl ko nesijungią. 
Galima tik spėlioti. Gai jaučiasi 
genialūs, galį daugiau už kitus 
padaryti. Mano manymu, visos 
JAV veikiančios lietuviškos mo
kyklos stengiasi visomis išga
lėmis pasiekti kuo geriausių re
zultatų, tačiau, žinant šių dienų 
mokinių kalbos lygį, ne visada 
pasiseka. Mokykla ne visada ga
li didžiuotis pasisekimais, nes 
tas viskas priklauso ir nuo tėvų, 
nuo šeimų. Mokykla, turėdama 
daugiau pažangių mokinių, ne
gali didžiuotis savo nuopelnais, 
nes daugiausia tų nuopelnų pri
klauso tėvams. Kiekviena mo
kykla stengiasi gauti gerų pe
dagogų, kad mokymo darbas bū
tų sėkmingesnis. Vieniems tuo 
reikalu geriau pasiseka, kitiems 
blogiau. Ir čia daug priklauso 
nuo pinigų. 

Gal kai kam atrodo svarbūs 
vardai? Taip ir ne. Žinoma, 
geriau mokyklą pavadinti kokio 
žymaus asmens ar didvyrio var
du, negu skaitline 1, 2... Skai
čiau Lietuvos spaudoje, kad 
miestuose, kur yra daugiau mo
kyklų, jos pavadintos skaičiais. 
Bet kokiais vardais pavadintos 
mokyklos nemoko vien apie 
tuos asmenis, bet moko visus li
tuanistinius dalykus, kaip švie
timo tarybos programose para
šyta. Vienus vardus galima pa
keisti ir kitais, nuo to nenu

kentės lituanistinės mokyklos 
lygis. 

Kaip spėliosi, kaip ne spėliosi, 
bet reikia visiems burtis vie
nybėm Reikia stengtis verbuoti 
daugiau mokinių, stengtis ma
žinti išlaikymo išlaidas, stengtis 
išlaikyti lietuvybę už Lietuvos 
sienų. Visur turi būti gera valia, 
solidarumas. Reikia mažinti 
įtampas, nes to reikalauja svei
katos taisyklės. Reikia išdidžias 

galvas kartais palenkti ir že
myn, nes to reikalauja krikš
čionybės mokslas. Mes kartais 
pakritikuojame Lietuvos vai--
džią, kad per daug nesutarimų; 
nepadaro to, ką galėtų padaryti. 
Būkime kritiški ir patys sau, 
kad mūsų darbo vaisiai būtų 
našensi ir lietuvybės išlaikymas 
nuo to nenukentėtų. Didžiuoki-
mės ne vardais, bet darbais. 

J . Plačas 

U LIETUVA" "1 
Garsusis Lietuvos liaudies ansamblis debiu
tuoja JAV-bėse Drury Lane teatre. 
Dalyvauja 30 žymiausių Lietuvos artistų! 
Nepraleiskite šių metų įdomiausio 
kultui 

„LIETUVOS" spektakliai 

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

yimtts* 
CKKBROOKTERJUCE 

100 Drury Lane, Oakbrook Terrace, IL 
708-530-8300 708-530-0111 

INTERNATIONAL 
v' __ 

TRAVEL CONSULTANTS %įi\be^ 

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

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9825 South 791h A vertu* 
Hiefcery HIII, Illinois 90457 
TetotafiM (708) 430-7272 

223 Kalvarijų cjatv* 
VUnkm, Lietuva 
Telefoną* 350-115 Ir 779-392 

•f\fl midlcincl Fcdcrcil 

ISLAMO STUDIJŲ 
MAGISTRĖ 

Marija Stankus-Saulai tė 
Hartfordo seminarijoje baigė 
magistro laipsnį islamo ir krikš
čionių bei musulmonų ryšių 
srityje. Patarėjas buvo kun. dr. 
Willem A. Bijlefeld. Laipsniui 
įgyti reikėjo keturiasdešimt 
dviejų įskaitų pasaulio tikybų 
ir islamo kursuose ir tezės. 
Tezės, aukščiausiu laipsniu 
vertintos, tema — islamo įvaiz
dis kai kurių devyniolikto am
žiaus amerikiečių rašytojų dar-

palikti ramybėje — tegu dirba 
sau. Mano pareiga buvo ir tam 
darbui surasti pinigų... 

Išsiskiriant po trumpo, bet at
viro, nuoširdaus pokalbio, kun. 
K. Pugevičius dar pasakė, kad 
dabar paskirtas dirbti Baltimo
rės arkivyskupijos Šv. Klemen
so amerikiečių parapijoje. Man 
gi ši viešnagė Baltimorėje ir 
pasimatymas su kun. Pugevi-
čium bei kitais tų apylinkių 
lietuviais, prieš grįžtant į 
Chicagą, buvo paskutinis, ir 
tam tikra nostalgija kiek spau
dė širdį, nes Baltimorėje daug 
kartų įvairiomis progomis teko 
lankytis ir įsigyti gerų draugų 
bei draugių, kurių dar ilgai 
neužmiršiu. 

buose. iš anksčiau M. Stan
kus-Saulaitė turi anglistikos 
doktoratą. Ji toliau mokysis 
Qur'ano arabų kalbos. 

Harfordo seminarija, įsteigta 
1833 metais, nuo 1885 priima 
moteris. Visame pasaulyje gar
sus seminarijos Duncan Black 
Macdonald centras islamui ir 
krikščionių-musulmonų ry
šiams nagrinėti. 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

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

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

BSEE t=> 
(DUMIOSC 
LENOER 

Stankus-Saulaitis 

Hartfordo seminarijos leidinys 
„Praxis" 1992 žiemos nr. įdėjo 
dviejų psl. straipsnį apie 
lietuviškai išverstas Qur'ano iš
t r aukas , kurių dalis buvo 
atspausdintos ,,Drauge" tą 
savaite, kai Kaune tikintie
siems buvo sugrąžinta totorių 
mečetė. Straipsnis iliustruotas 
Vilniaus mečetės nuotrauka. 

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

1 
1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

SKANDINAVŲ — par Kopenhagą 

Liepos 13 iki rugpjOCio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — par Frankfurtą 

Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 Iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

TAIP PAT TURIME 2 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVA 

AUSTRŲ — per Vieną 

Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo 19 
Spalio 1 iki spalio 17 

504. 

505. 

RUGPJŪČIO • - 20 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilnių* 1, Viena 3 (Austru, oro linija) 

RUGSĖ.'O 1 - 15 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
varnus 4 naktys. Kaunas 3. štauUal 1. Klaipėda 3. Vintus i. Frankfurtas t XM. »nsaoroaraja) 

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

. 

i 
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KAI DIRBAMA SU MEILE 
IR PASIŠVENTIMU 

Iš Washington, D.C., sklindąs 
garsas, kad Lietuvos ambasada 
reikalinga finansinės paramos, 
aidu atsimušė Chicagoje. Netru
kus iš JAV sostinės atskubėjo 
pasiuntinė, buvusi čikagietė 
Žiba Jurėnaitė-Kelley organi
zuoti ambasadai lėšų telkimo 
vajų. Žinodama veiklias vie
tines lietuves, ji kreipėsi j 
Mariją Remienę. Gerai pataikė, 
nes Marija tapo ..spiritus mo-
vens" - vajų pakreipusi sėk
minga vaga. 

Vyrams a t s i s a k a n t — 
ryžtasi mo te ry s 

Ambasadai lėšų telkimo va
jaus organizavimo reikalu buvo 
kreiptasi pirmiausiai į vyrus — 
į pustuzinį žymiausių ir veik
liausių visuomenininkų, deja, 
visi jie dėl įvairių priežasčių 
atsisakė tam darbui įsiparei
goti. Nenusiminė dėl to Marija 
Remienė ir negaišdama ėmėsi 
organizuoti moteris. 

Vieną rytą atskubėjusi į Bal-
aeko Lietuvių Kultūros muziejų. 
ČTcTrašančią kviesdama talkon 
organizuoti lėšų telkimo vajaus 
komitetą, M. Remienė džiaugėsi 
jau turinti ir šio komiteto gar
bės pirmininkę — žinomą gera
dare Gražiną Gudaitytč-Liautaud. 
Gražinos s p o n t a n i š k a s ir 
ryžtingas sutikimas: „Reikia, 
būtinai reikia padėti!" — žadėjo 
užmojaus pasisekimą. Šio komi 
teto vykdomosios pirmininkės 
pareigas prisiėmė Alė Kėželie-
nė. M. Remienei pasiūlius, kad 
komiteto nariai ateitų bent su 
100 dol. asmeniška auka, pra
dėta kviesti draugai ir pažįs
tami, kai kurie ne kartą jau 
anksčiau parėmę ambasadą. Gi 
komiteto pirm. Alė ir jos vyras 
adv. Algimantas Kėželiai pir
mieji paklojo tūkstantinę. Ke
lioms dienoms praslinkus Gra
žina visus pradžiugino prasitar
dama jau radusi „Matching do-
nor", jei bus sutelkta bent 
50.000 dol. Šio dosnaus asmens 
pavardė būsianti paskelbta 
birželio 5 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje vyksiančia
me Lietuvos ambasadoriaus 

Stasio Lozoraičio ir jo žmonos 
Danielos pagerbime. 

D a r b š č i o s i o s k o m i t e t o n a r ė s 

Prasidėjo uolus verbavimas į 
komitetą ir svečių kviet imas, 
net lenktyniaujant , kur i su
kvies daugiau draugų ir sutelks 
daugiau lėšų. Visiems ūpą kėlė 
paslaptingasis mecenatas, žadąs 
vajaus pas tangų vaisius paan
t r in t i savo tūks tan t inėmis . Va
jaus r a t a s užsuktas: rašomi laiš-

cenetą, žadantį padvigubinti 
surinktą sumą. , , 0 , tai atnešiu 
500 dol.", — padidina savo auką 
pašnekovė. 

K i t a r a š o a m b a s a d o r i u i : 
„Skubu išsiųsti savo kuklią 500 
dol. auką. Atleiskit, kad šiek 
tiek pavėluotai, bet kai išgirdau 
apie paslapt ingą mecenatą, 
kur is mielai padvigubins mano 
sumą, skubu šiandien išsiųsti 
savo auką, kad laiku gautų spe
cialiame pagerbime. 

Su pagarba ir meile, 
Niola Čerekienė 
(buv. Mikšytė)" 

Taip plaukė aukos nuo 5 dol. 
iki 5,000 (atėję po priėmimo iš 

j aus „Gintaro" sale, Frank ir 
Eleonora Zapohai dovanojo vai^, 
sems šampaną. Nuolatiniai ge
radariai — Ankų šeimos „Bal-
t i c " Bakery, „Nidos" Deli sa
vininkė Pranė Mockūnienė, Ra-
cine Bakery, Talman Deli savi
ninkė Kazė Brazdžionytė-Kaz-
lauskienė, Adelė Lietuvninkie-
nė ir kiti prisidėjo savo suneš
ta is maisto gaminiais. 

Didieji aukotojai: Lietuvių 
Fondas - 5,000,dpl., Niola Čere
kienė - 5,000; dol., Standard 
Federal Bank>(p.rez. Dovydas 
Mackevičius) B- .2,500 dol. Po 
1,000 dol. aukojo: LB Brighton 
Parko apylinkė.(pirm. Salomėja 
Daulienė), Freėdom for Lithu-
ania — SOS (Viktorija Šaulie
nė), Chicagos Lietuvių Prekybos 
rūmai (prez. Dovydas Mackevi
čius), Pranas i r Elena Skir
mantai iš Californijos, Adolfas 
ir Algė Šležai, Tauragės klubas 
(pirm. Vladas Paliulionis). Kiti 
aukojo mažensėmis sumomis. 

Veikliosios komi te to na rės 

Daug pasidarbavo raginimais 
spaudoje Indrė Paliokaitė-Tijū-
nėlienė, Matilda Marcinkienė 
su savo nuolatiniu „štabu" — 
Sofija Adomavičiūtė ir Juzė Iva-
šauskienė, Alė Steponavičienė 
ir dukra Ramoną — ne tik finan
siniai, bet ir įtemtu darbu, taip 
pat Kily Katauskienė ir dauge-

Krauchuniene pasveikino am- DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. birželio mėn. 27 d. 
basadorienę ir įteikė jai gėlių. • 

Ryžtingasis moterų trejetukas Chicagoje sukęs Lietuvos ambasadai Washingtone lėštf telkimo 
vajaus darbų ratą. Iš k. — Alė Kėželienė, Gražina Liautaud, Marija Remienė ir Jim BMutaud 
— dosnusis mecenatas, padvigubinęs surinktų lėšų sumą. ''. 

Nuotr. Eugenijaus 'Butėno 

kai , kviet imai, skambinama te
lefonais, prašoma aukų... Kan
t r ioms darbuotojoms, ka ip Lie
tuvos Vyčių veikėjai Estelle 
Rogers pavyks ta sur inkt i dau
giau tūkstančio dol.. Antaninai 
Repšienei — 800 dol. ir 1.1. Gau
namos aukos net iš niekam 
neaukojančių.. . 

Telefonas be perstojo skamba 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje. Nuolat užimtos visos 
ke tur ios linijos: 

. .Čia Regina Padleckienė. 
Ateisiu į priėmimą. Atnešiu 
š imtą dolerių". — Išsikalbam. 
Pamin iu nežinomą dosnųjį me-

Stefos Alšėnaitės-Urban, gyv. 
New Canaan, CT. Jos šis čekis 
įskai tytas dar į padvigubintą 
sumą). 

Didieji auko to j a i 

Lėšų telkimo vajuje sur inkta 
59.933.16 dol. Kad išlaidos, 
palyginti nedidelės — 947.68 
dol., yra šių dosnių mecenatų 
dėka: žinoma kulinarė Aldona 
Šoliūnienė aukojo jos ir dukros 
Rasos Poskočimienės elegantiš
kai paruoštas l iuksusines vai
šes, Stasys Balzekas leido nemo
kamai naudotis puošnia muzie-

Lietuvos ambasadai Washingtone remti lėšų telkimo vajui sėkmingai pasibaigus, ta proga Balzeko 
Lietuviu Kultūros muziejuje vykusiame ambasadoriaus ir jo žmonos pagerbime darbo vaisiais 
džiaugiasi Ale Keželiene, adv. Algimantas Keželis, Gražina Liautaud. Jim Liautaud, Daniela 
Lozoraitienė, Lietuvos ambasadorius Vv'ashingtone Stasys Lozoraitis ir Marija Remienė. 

Nuotr Eugeni jaus Butėno 

lis kitų įvairiai vajuje talki
nusių. 

Aštuonetą dienų prieš numa
tytą renginį, pagrindinių komi
teto narių posėdyje kilo rūpes
tis, nes buvo gshita vos 15,000 
dol.. o buvo tikėtasi bent 25,000. 
Bet visiems neatlaidžiai dir
bant, savaitei baigiantis priar
tėta prie 60.00(3 dol. 

Kur mūsų k a r i o s žmonės? 

„Kur mūsų kartos žmonės? 
Kodėl jie neatėjo? Juk mūsų 
tėvai tiek dirbo, ir triūsė dėl 
lietuvybės", — po priėmimo, su 
liūdesio gaida balse klausė 
nuoširdžioji Gražina Liautaud. 

Iš tiesų, kur jūs? Atsiliepkit 
kad dar gyvi! 

Atrodo, kad tokio spontaniško 
visų subėgimo pagalbon mūsų 
ambasadai nebepakartosi. Tai 
buvo tikras meilės darbas. 

Elenos Grigalduskaitės-Dovi-
lienės, savo a.a. sūnaus archi
tekto Henriko atminimui auko
jusios 250 dol. žodžiais: „Reikia 
padėti atsikuriančiai Lietuvai, 
bet pirmenybė vra čia — užsie
nyje gyvenančių tarpe išlai
kyti lietuvybę". • 

P a g e r b ė 
Danielą Lozora i t ienę 

Asta Kleizienė. Marija Krau-
chunienė ir daiK Janina Mon-
kutė-Marks Standard klube — 
Chicagos miesto centre suruošė 
pietus, kur daugiau negu 30 
kviestu moterų tarpe buvo pa 
gerhta Daniela Lozoraitienė. Fi
nansavo Janina įr nuoširdusis 
lietuvių draugas I ra Marks. M. 

Tešviečia saulė 

Pasikalbėjime su D. Lozorai
tiene jaučiamas jos jaut rumas 
Lietuvos atžvilgiu. Savo nuošir
dumu, diplomatiškumu ir gied
ria nuotaika ji sužavi ir patrau
kia. Kiek ji finansiškai ir darbu 
padėjo Lietuvos ambasadai Wa-
shingtone, galima sužinoti tik iš 
kitų, bet ne iš jos pačios. Čia 
rašančiai ji atvėrė širdį, kad 
nupirko namus ir atnaujino Va
tikane Lietuvos pasiuntinybę 
prie Šv. Sosto. Taip pa t Wa-
shingtone skoningai papuošė ir 
atremontavo ambasadą. Savo 
„motto": „Teįeina šviesa", ji 
stengiasi įgyvendinti, būdama 
visiems atvira i r prieinama. D. 
Lozoraitienė yra labai aktyvi 
diplomatiniame korpuse bei 
įvairiose lietuviškose ir tarp
tautinėse organizacijose.. 

Dosnusis m e c e n a t a s 

Gausiais plojimais buvo pa
sveikintas pasalptingasis lėšų 
telkimo vajaus mecentas (kaip 
daugelis prieš tai spėliojo) — Jim 
Liautaud. Nuoširdus lietuvių 
draugas, savo lietuvaitę žmoną 
Gražiną vadinąs: „mano protas, 
mano įkvėpimas, mano visas pa
sisekimas ir pasididžiavimas". Jis 
užkariauja visų širdis savo pap
rastumu, draugiškumu, links
mumu ir gyvumu. Pats prisipa
žino pora kartų buvęs ant bank
roto slenksčio, o šiandien, — 
paimk jį!... Jo humoras užkre
čiantis.. Kažkas spėliodamas, ar 
tikrai žinodamas, teigė, kad dar 
porą dienų prieš priėmimą jis 
nežinojęs, kad j is ... padvigubins 
surinktą pinigų sumą. 

Jis pasakojo: „Būdami jauna
vedžiai, išvykome į Miami, 
Floridą, paatostogauti. Kepi-
nuos saulėje ir stebiu tautiečius. 
Guli j ie. išvertę savo apskritus 
kūnus, veidus užsidengę laik
raščiu. O jų žmonos t ik pir-
kinėjasi ir leidžia pinigus. Gi jie 
moka ir moka... Galvoju, kaip aš 
išsiversiu su savo Gražina su 
šimtine kišenėje (ir ta man boso 
duota...) O dabar, po 30 metų 
vedybų, ką Gražina man tik pa-
>ako; aš vis moku ir moku..." 

Laimingi lietuviai, turėdami 
Jim savo draugu, laimingi mes, 
turėdami tokią Gražiną! 

S t a s ė Semėnienė 

SAKO, KAD KALBU 
SUVALKIETIŠKAI 

MIRE IŠTRAUKTA 
IŠ EŽERO 

Dorshie Williamson, 14 m. 
mergaite, mi rė iš traukta iš 
ežero. Ji buvo šokusi į vandenį, 
gelbėti savo 12 m. sesutę, kuri 
buvo įkritusi į Michigano ežerą 
Chicagoje prie 33 gatvės. Praei
viai jų negalėjo išgelbėti, bet po 
10 minučių ištraukė pakrančių 
sargyba. Vyresnio j i mi rė 
Michael Reese ligoninėje, o 
jaunesnė kritiškoj padėty St. 
Luke ligoninėj. Nei viena iš tų 
mergaičių nemokėjo plaukti. 

Nors j a u daugelis pasitrau
kėme iš Lietuvos būdami dar 
labai maži, arba esame gimę 
svetimuose kraštuose, Lietuva 
yra įaugusi mumyse, mums 
įgimta, lyg Balio Augino eilė
raštyje: 
„Aš girdžiu — T u esi 
Ir miškų gaudesy 
Ir laukuos 
Ir kalnuos 
Ir lūšnelėj skurdžioj 
Ir šventyklų erčioj — 
Tavo vardą kartoja man žemė". 

Gal nenuostabu, kad Lietuva 
y r a d a l i s mūsų , bet ka ip 
malonu, kad ta meilė Lietuvai 
gyva ir mūsų vaikuose šiais lai
kais, kada kiekvienas Lietuvos 
va ikas t u r ė t ų ja i i š t i e s t i 
pagalbos ranką. 

Tokia proga pasitaikė Rūtai 
Stroputei. Nežiūrint jauno am
žiaus ir nežinomų aplinkybių, ji 
nepabūgo ir neatsisakė padėti 
Lietuvai žengti į dvidešimtpir-
mąjį amžių. Rūta gimė Chica
goje, baigė Donelaičio lituanis
tinę mokyklą ir dvejus metus 
mokėsi Pedagoginiame institu
te. Šoko „Grandies" tautiniame 
jaunimo ansamblyje, buvo veik
li skautė ir ateitininkė. Loyolos 
universitete politinius mokslus 
baigė Summa cum Laude. Lan
kydama Loyola School of Law 
buvo Law Journal redaktorė ir 
teisių fakultetą baigė „With 
Honors". Dabar Rūta dirba 
McDermott, Will and Emery 
advokatų firmos „litigation" 
skyriuje. 

McDermott, Will and Emery 
advokatų firma turėjo klientą M 
& M Marš Corporation, kurie 
steigė įmonę Maskvoje. Sutartį 
gaminti saldainius sudarė su 
Sovietų Sąjunga. Valdžia su
pirktų visus saldainius ir par
duotų žmonėms už valiutą. Gau
tus pinigus valdžia skirstytų 
savo n u o ž i ū r a . Iš sovietų 
valdžios Marš kompanija norėjo 
gauti gyvulių žarnų, kurios 
jiems buvo reikalingos šunų 
maisto gamyklai (Kai Kan) 
Vokietijoje. Panašiu mainų 
pagrindu Marš įmonė panoro 
bizniauti Lietuvoje ir kreipėsi į 
Chuck Hussey advokatų firmos 
„ In te rna t iona l Transaction" 
skyriaus vadovą, koordinavusį 
susitarimą su Rusija, kad ištirtų 
verslo galimybes Lietuvoje. 

Atsitiktinai Chuck Hussey's 
d r a u g a s supažindino jį su 
Chicagoje viešinčiu losange-
liečiu Romu Nelsu, o šis supa
žindino su savo žmona Arfgele. 
Taip pietų metu buvo užmegzti 
Lietuvai naudingi ryšiai. Kai 
Chuck Hussey pasakojo apie sa-

Kilniausias troškimas, kurį 
gali jaust i ir pasiekti žmogus, — 
tai a t l ik t i visas savo pareigas. 

Lubbok 

Po prcf. A Štromo paskaitos Balzeko Lietuvių Kultūros muziejuje. Iš k. — 
muziejaus stabo nare Stase Semėniene, dainininkė Violeta Rakauskai
te fttromienė ir „Rytmečio ekspreso" radijo valandėlės vedėja Ramunė 
Zdanavičiūtė-Lapienė 

vo McDermott, Will and Emery 
bendrovę, kurioje dirba arti 500 
žmonių, Angelė Nelsienė j am 
pasakė apie ten dirbančią savo 
sesers dukrelę Rūtą Stroputę, 
puikiai kalbančią lietuviškai. 
Chuck Hussey, užsidegęs naujo 
projekto idėja, tuoj paskambino 
Rūta i ir, susipažinęs, pakvietė 
drauge keliauti į Lietuvą ištirti 
t e n įsikūrimo galimybes. 

Lietuvoje atvykę 1991 m. rug
sėjo vidury, ten susitiko su 
Angele ir Romu Nelsais. Angelė 
Nelsienė supažindino su val
džios pareigūnais, geriausiai 
galinčiais patart i kaip verstis 
dabartinėj Lietuvoje. Steng
damiesi įvertinti ar Lietuvo
je Marš galėtų įsisteigti ta ip 
ka ip Rusijoje, j ie dirbo dvi 
savaites. Tada Marš firma pra
dėjo dirbti su privačiais asmeni
mis. Dabar Marš saldainiai, at
vežami iš Norvegijos arba Vo
kietijos, parduodami už valiutą 
Lietuvoje. Marš firma galvoja 
statyti fabriką Lietuvoje. Iš pra
džios atvežtų savo darbininkus 
iš Europos, o vėliau perleistų 
fabriką lietuvių atsakomybei. 

Rūta Lietuvoje išbuvo visą 
vasario mėnesį vesdama dery
bas tarp Utenos gėrimų įmonės 
ir „Coca Cola" dėl , jo int ven-
tu re" . Atskiros derybos vyko ir 
t a rp Utenos gėrimų įmonės 
a l a u s s k y r i a u s ir Danijos 
Ringęss alaus kompanijos. R i n - ^ 
gess kompanija modernizuotų 
Utenos alaus gamyklą. Coca 
Cola ruoštų darbin inkus ir 
kompiuterizuotų „minkštųjų" 
gėrimų produkciją. Rūtai vado
vaujant vyko rimtos derybos ir 
dabar abu , joint ventures" pro
gresuoja pirmyn. 

Kokia nauda Lietuvos žmo
nėms iš užsieniečių įmonių? 
Darbas, algos, technologija, va
dovavimas ir susipažinimas su 
fabriko statyba. 

Dirbdamas Lietuvoje, Chuck 
Hussey nutarė atidaryti McDer
mott, Will and Emery firmos 
skyrių Lietuvoje. Už 40 valandų 
per mėnesį teisinių pa tar imų 
susisiekimo ministerijai, gau
namos neapmokamos patalpos. 
Advokatų firmos Europos klien
ta i , ypač vokiečiai, nori inves
tuoti Lietuvoje. Rūtos firmai 
t a r p i n i n k a u j a n t , ga l ima iš 
Amerikos ir Europos surasti 
partnerius dėl , joint ventures" 
su Lietuvos įmonėmis. Advoka
tų firma Lietuvoje tebedirba ir 
dabar žada atsiųsti du žmones 
iš Lietuvos stažuotis Chicagoje. 

Iš Lietuvos Rūta grįžo su 
gerais įspūdžiais. J i pasakoja, 
kad giminės, kurie sako, kad ji 
suvalkietiškai kalba, atsiliepia 
apie jos mamytę Aldoną kaip 
esančią „gerbs širdies" ir todėl 
dabar Rūtą labai nuoširdžiai 
globoja, taip, kad kai ji nedirba, 
vis tiek nėra nei vienos neužim
tos valandėlės. Savo tėveliui 
Vladui, mechanikos inžinieriui. 
Rūta dėkinga už žemaitišką už
sispyrimą, pavyzdį ištvermingo 
darbo ir išradingumo. Rūtos 
jaunesnioji sesute Rima, veikli 
lietuviškose organizacijose, bai
gusi „Communications" Illinois 
universitete Chicagoje. dirbo 
„Kasoje", Stein' Roe Mutual 
Fund9y o vakarais lanko St. 
Xavier universitetą siekdama 
magistro laipsnio iš verslo 
administracijos. Aldonos ir Vla
do Stropų ištikimybė Tėvynei 
atsispindi jų prieaugly. 

„Kai širdy neramu — 
Be gimtųjų namų — 
Lyg vėlė • 
Pakelės -
Per tankmes aš brendu. 
Tarp svajonių žiedų 
Sutemų šnabždesy — Tu esi!" 

(Balys Auginąs) 
„Lietuva" 

I n d r ė 

i I 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. birželio mėn. 27 d. 

JEI ŠIĄ VASARĄ Į 
LIETUVĄ 

KELIAUČIAU 
A. SAULAITIS, SJ 

Prieš penkerius metus „Gim
tasis kraštas" rašė, kad Lietuvą 
aplankė daugiau kaip 20,000 
lietuvių kilmės žmonių iš bent 
dvylikos šalių. Atgimimui pra
sidėjus, lankytojų skaičius 
didėjo, o šią vasarą naujais ke
liais, nebe per Maskvą, keliaus 
kelissyk daugiau. 

Jei šią vasarą j Lietuvą ke
liaučiau, pasiimčiau artimie
siems ir netikėtai susitiksi
miems mažus paketėlius daržo
vių sėklų, parinkęs tokias, 
kurios kuo greičiau noksta, pvz. 
45 d. salotos. Kiekvienai šeimai 
įdėčiau morkų, burokų, pomi
dorų, agurkų, moliūgų ar dynių, 
špinatų, krūminių ankštinių 
pupelių, ridikėlių. Kadangi 
sėklos galioja dvejus trejus 
metus, nepražus, o salotas ir kt. 
dar galima vėsiame Lietuvos 
klimate dabar sėti. Augimo lai
kotarpis turėtų būti ribotas 75 
dienomis (užrašyta kitoje pusė
je). Sėklas muitinė įsileidžia, jei 
komerciniai supakuotos ir kie
kis neperdidelis. Kas neturi 
sodo, išmainys, pasidalins. Įdė
čiau ir keletą egzotiškų augalų 
žmonėms pradžiuginti — baltų 
agurkų, geltonų ar lašo pavidalo 
pomidorų, kitokių gėlių sėklų. 

Vasarą daržovių ir vaisių jau 
yra, tačiau žiemą pagrindinės 
daržovės — rauginti kopūstai, 
agurkai, burokai. Bent artimųjų 
šeimų vaikams įdėčiau vitami
nų. Kadangi su dantimis didelė 
bėda, nepagailėčiau dantų pas
tos su flouru, o suaugusiems — 
vaistų nuo dantų skausmo. Nors 
šokoladas dantims nedaug pa
deda, o ilgus metus Lietuvoje 
buvo gaminami geri saldainiai, 
dabar gero šokolado trūksta — 
kelios plytelės pradžiugintų 
mažus ir didelius, o jauniesiems 
dar įspūdinga kramtoma guma. 
Gerų dantų šepetukų. 

Kavos miltelius galima įdėti 
į užtraukiamą plastmasinį 
maišelį, kad nereikėtų stiklų 
vežti, o vaikams — kakavos (kad 
ir be cukraus). Kadangi cukrus 
ribojamas, suaugusiems įdėčiau 

aspertamės tablečių („neutra-
sweet, neutral") buteliukuose 
po kelis šimtus ar tūkstantį nors 
kiek pasaldinti kavą ar arbatą, 
kurios irgi nusivežčiau tikros 
(ne vaisių ar vaistažolių). 

Žinoma, turguje galima viską 
gauti — už pinigus. Jeigu mėne
sinė vidutinė alga yra apie 
15-20 JAV dol., tai ir nedidelė 
dovanėlė yra pagalba, ypač šei
moms su vaikais. 

Minkšti meškiukai ar kiti gy
vulėliai daug nesveria ir gražiai 
apkemša lagamino kampus. Dėl 
svorio per daug nesirūpinčiau, 
nes niekas nebesveria ir niekas 
nebeima mokesčio už antsvorį. 
Vaikams bei jaunimui — viso
kių lipinėlių ar lipdukų — 
vaikiškų, religinių. Vyresniems 
— išeivijoje išleistą knygą, kad 
ir senesnę, pagal aplankysimų 
asmenų pomėgius. Atsargai 
mažų sagių su gyvenamo kraš
to, miesto ar religiniais mo
tyvais. Spalvotų tušinukų 
komplektas beveik visiems jau
niems tinka, o suaugusiems šra
tinukų nebereikia, bet rašomi 
tušinukai — gera dovanėlė. 

Jeigu sutikčiau mokytoją, 
duočiau storų tušinukų kokiems 
užrašams ar vaizdinėms prie
monėms pasigaminti. Tas pats 
su skautų, ateitininkų vadovais. 

Kadangi daug kas Lietuvoje 
dėl suprantamų priežasčių neį
sivaizduoja kitose šalyse gyve
nančių lietuvių gyvenimo, turė
čiau atvirukų su parapijos baž
nyčios, lietuvių namų ar jauni
mo centro atvaizdais, keletą lie
tuviškos parapijos biuletenių, 
net koncerto ar parodos prog
ramų, šokių šventės, lietuvių 
operos ar kt. leidinėlių. 

Moterims paimčiau neaštraus 
muilo (muilo netrūksta, tik ran
kos suskilusios) ar mosties 
rankoms. Jaunimui — įdomių 
blizgučių prisisegti. 

Pagalvočiau ir ką sakyti, kai 
kalbama apie nuosavybės su
grąžinimą. Gal Lietuvos valdžia 
surastų kitokį būdą už sovietų 
skriaudas atlyginti (ir mūsų 

American Dental Assistance to Lithuania (ADAU po Valdo A d a m k a u s p raneš imo Lemonte. Iš 
kairės: dr. Leonidas Ragas. dr. Nijolė Remeikienė, Valdas Adamkus , D a i n a Si l iūnienė , Pranas 
Jurkus, Juozas Končius ir adv. Rimas Domanskis. XT ¥ _ 

Nuotr. I. T. 

žaizdas gydyti) kokiais investa-
cijų lakštais, o ne pačia tėvų 
sodyba ar namais. Ir kai kal
bama apie ūkių, žemės atgavi
mą, papasakoti, kaip JAV daug 
smulkių ūkininkų ir dirba že
mę, ir dirba įmonėje, mokykloje 
ar kitur, ir kaip veikia ko
operatyvai. 

Kai kalbama apie Bažnyčią ir 
bažnyčias, papasakočiau, kaip 
parapija yra bendruomenė, daž
nai su mokykla, vaikų darželiu 
(ir per pamaldas), šalpos būre
liais, jaunimo bei nevedusiųjų, 
neištekėjusių rateliais, našlių 
bei maldos ir kitais būreliais, 
kaip pasauliečiai dalyvauja pa
rapijų tarybose ir kt. darbuose. 
Atidžiau klausyčiausi pasakoji
mų apie ištikimybę tikėjimui ir 
visą slaptąjį krikščioniško 
švietimo tinklą sunkiaisiais lai
kais. 

Per tuos keletą metų visur 
pilna kryžių bei koplytėlių, par
tizanams paminklų, naujos 
šventovės — prie Vilniaus tele
vizijos bokšto, Antakalnio ka
puose, prie radijo televizijos rū
mų. Kiekvienas asmuo papasa
kos, kur buvo, ką tą naktį veikė. 

Pasakočiau ir apie mokyklinį 

auklėjimą, apie viešųjų bei kitų 
bibliotekų pobūdį ir veikimą. 
Apie paslaugas luošiesiems, 
pažiūras į atsilikusius, domė-
čiausi Lietuvoje vaikų namais. 

Jei esu vyresnis, nebijočiau 
pasakoti apie savo pergyveni
mus pasaulinio karo metu, apie 
emigracijos vargus ir pradžią 
naujojoje šalyje. Nors patirt is 
kitokia negu 50 m. sovietų prie
spaudoje gyvenusių, ištremtų, 
ta žemiška kelionė niekam ne
buvo ir nėra lengva. Kaip sunku 
vaikus auklėti ir anūkais rūpin
tis, kai gyveni 10,000 km nuo 
Lietuvos ir neretai net ne 
lietuvių kolonijoje. 

Jei esu prekybininkas, pramo
nininkas, pardavėjas ar kitoje 
įmonėje dirbu, pasakočiau apie 
darbo pobūdį, sąskaitybas, pa
žiūrą į darbą, įsipareigojimą, 
darbo sutartį. Kokio amžiaus 
bebūčiau — kaip vertinu moks
lą, mokymąsi, nuolatinį lavini
mąsi savo profesijoje, apie 
vasaros mokyklą, kai buvau 
studentas. 

Išeis ir kalbų apie pinigus, kas 
kiek kur kainuoja. Šiuo metu 
labai lengva lyginti, jei prilei
džiama, kad Lietuvoje vidutinis 
atlyginimas yra apie 2,000 

P R I M E N A M E : Lietuvoje labai laukiami Jūsų siuntiniai 
P A T A R I A M E : kreiptis tik į BALTIA EXPRESS 
T E I G I A M E : vienintelė ir seniausia kompanija patikimiausiai pristatanti 

Jūsų siuntinius 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
SUBSIDIARY O F AMBER G R O U P PRES. V I D M A N T A S R A P Š Y S 

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

— APDRAUDŽIAME. PAKUOJAME, PAIMAME IŠ N A M Ų 
— SIŲSKITE VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ: R Ū B U S , M A I S T Ą , 
VAISTUS. BALDUS IR AUTOMOBILIUS 

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA BIRŽELIO 29 D. 
MŪSŲ SUPAKUOTI TIK GERIAUSIŲ AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ 
MAISTO SIUNTINIAI YPAČ LAUKIAMI LIETUVOJE 40 sv. TIK $8$.00 

EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KAS TREČIADIENĮ 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

3782 W. 79th St. 
CHICAGO , IL 60652 

SKAMBINKITE NEMOKAMU TELEFONU 
1-600 SPARNAI (1-800-772-7524) 1—312.264-6449 

I 

Chicagoje ir apyl inkėse pa imam i i n a m ų 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $ 8 1 5 . 0 0 
Chicago—Vilnius-Chicago (ten ir atgal) $ 8 7 5 . 0 0 
Vi lnius—Chicago—Vilnius $ 9 1 8 . 0 0 
(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD W I N G S TRAVEL 
5348 N . Mi lwaukae 
Chicago, IL 6 0 6 3 0 
Tai . 3 1 2 - 7 7 5 - 5 7 0 0 

Liuda Ruginienė. Sielovados komisijos informacijos narė. informuoja apie 
pasiektus laimėjimus. 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

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

We Snlp UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
delkaksscn 

Skaniausi l ietuviški gaminiai 

2624 W«t 69th Street. Chkago. IL 60629 

rublių per mėnesį, o JAV — 
maždaug 2,000 dol. per mėn. 
Girdamasis apie savo turtus bei 
nuosavybes, atsiminčiau, kad 
30% pasaulio gyventojų sunau
doja 80% žemės žaliavų bei iš
teklių. 

Ka i iškils klausimas apie de
sovietizaciją, apie ekonominę 
bei politinę ir spaudos, susiži
nojimo priemonių jėgą buvusių
jų pare igūnų rankose, apie per
svarą dabart iniame parlamen
te, laikyčiausi ir krikščioniškos 
nuotaikos atleisti ir teisinio nu
s is ta tymo už nusikaltimus vi
suomenei atlyginti. Dažnai ir 
sakoma, kad gyvenę iš KGB al
gos t u r ė tų kurį laiką nuo viešų 
pareigų susilaikyti. 

Ke tu r i s kar tus , iš viso 109 d., 
buvęs Lietuvoje, daugiau išmo
kau , negu pamokiau. Sutikau 
žmonių, kurie jokios nuovokos 
apie tikėjimą ar relgiją neturi, 
bet išlaikė ir kovojo už gryną 
sąžinę ir širdį ir trokšta ją dar 
pripildyti . Sutinki žmogus ir 
piktų žmonių, kurių yra kiek
vienoje kultūroje bei šalyje. 
Tegal ima būti tuo, kas esi — 
k i t am žmogui brolis ir sesuo. 

P A R D A V I M A S IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 VV. 69 St. 
Te l . 776-1486 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago 

Tai. 312-627-9107 

V i s k ą , k o r e i k i a j ū s ų namie pa
darys ime pigiai, gerai ir greitai. 

Kreiptis: A r t ū r a s 
T e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 6 0 6 4 

V A L O M E 
K IL IMUS. BALDUS. 

G R I N D I S IR SIENAS 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

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

Catering 
6 2 1 6 S. Archer Ava. 

Chicago. IL 60638 
T a i . 581-8500 

I 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 8 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S . Pulaskl Rd. 

P h o n e ( 3 1 2 ) 581-4111 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL E S T A T E REAL ĖS FATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

I 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6 5 2 9 S. Kadzie Ava . , 

CMcago , IL 6 0 8 2 9 

(312) 778-2233 
INC0ME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V W agantal Kalba lietuvlskal 
• Nuola;da pensininkams 

OntufK KMIECIK REALTORS 
' « • 7922 S. Pulaski M. 
4Ll 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na-
. mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 

profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublenė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5993 8. Kadzla Ava. 
Tel. 436-7878 

Dėmesio! S u n n y Hil ls, F l . 
parduodamas didelis sklypas 
pačiame lietuvių centre, Am-
bassador gatvėje. 

Kreiptis: ta i . 7 0 8 - 6 8 7 - 3 9 4 5 

FIRST RATE REAk ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja Hetuvių, angių ir 
ispanų kalbomis 
' Nemokamas namų 

įvertinimas 
• Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
• Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312)767-2400 

4545 W. 67th Strtat, Chicago, IL 60629 

N ^ * < 'UVnf| REAIMART, INC. 
. _ CA 6602 S. Fuiaski, 

3 g | " r ^ Chicago, IL 60629 
į j j j g j l 312-585-6100 

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

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

Ortujį n art s 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bu*. 708-638-9400 
Bes. 708-4230443 

ASTA T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

MISCELLANEOUS FOR RENT 

A V I L I M A S 
Išnuomojamas 1 mieg. bt. 63 

M A I I I M T St . ir Lawndale apyl . Geras susi-
\J V I Vi v i siekimas. Suaugusiems. Skambint 

T 6 l . 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 P° 7 v v t e l 3 1 2 - 7 3 5 - 7 3 0 1 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208Vz W a a t 95 th Strat 
Tai. — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ • 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTI& 

Dengiami s t o g a i , kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

išnuomojamas moderniškas 2 mleg 
kamb. butas pirmam aukšte, saugiam, 
ramiam name; virykla, šakį. oro vėsinimas, 
skalbykla, auto. pastatyt vieta arba garažas 
66 & Kedzie apyl. Suaugusiems. $375 Į 
mėn. Tai. 708-658-6599 

Išnuomojami 2 mleg. kamb. su at
skiru įėjimu ir virtuvės privilegija; taip 
pat 1 mieg. kamb. su virtuvės privilegi
ja. Arti „Margučio". 

Kreiptis: tai. 312-925-7612 

HELP VVANTED 

ieškoma subrendusi moteris, kuri 
norėtų gyventi užmiestyje ir padėti vyr. 
amžiaus moteriai namų ruošoje, valgio 
gaminime, apsirengime Valgis ir alga. 
Kreiptis tai. 708-825-6404. 

— " • * * -» • aaasa 
V . T. ELECTRIC CO. * 

Licensed. Insured — Bonded 
4 3 6 . 8 9 3 7 

Elektros ir namų apšildymo 
sistemų pataisymai. 

_ Vytautas Taras 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patoc, u 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 

• užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta 'pirmadieni ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad.ir trečiad susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 VVest 63 r d Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

FOR SALE 

Nabranglai parduodami tau
tiniai rūbai , gintariniai karoliai, 
tautinės juostos, kailiai ir kara
kulinis paltas. 

T a i . : 312-523-4465 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Marmi* Dackys 

Tai. 585-8624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbeli lietuviškai 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandtns tarkai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
M N SERAPINAS 708 638-2960 

( I 



AMERIKIEČIO KNYGA 
APIE LIETUVĄ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. birželio mėn. 27 d. 

Amerikietis autorius Linus R. 
F ike , pas i r e i škęs teisiniais 
s traipsniais , neseniai 1992 m. 
pasirodė su istorinės beletris
t ikos knyga apie lietuvius: 
„Svetur or Away from Home. A 
Novel of Sorts" , 419 psl. Išleido 
Carl ton Press, Inc. 11 West 32 
St., New York, N.Y. 10001 

Čia autor ius stengiasi vaiz 

Baranausko „Anykščių šileliu", 
su J. Pajaujo knyga apie geno
cidą Lietuvoje, su Končiaus ir 
daugelio kitų veikalais ir su
rinktus faktus įjungė į savo ap
rašomų personažų istorijas. 

Ka ip a u t o r i u s įžangoje 
skelbia, kad čia yra lyg testa
mentinis liudijimas lietuvei mo
teriai kaip ji amžių bėgyje 

N U T R A U K T A S 
T R A U K I N I U S T R E I K A S 

Traukinių streikas buvo grės
mingas. Kai kurie fabrikai ren
gėsi n u t r a u k t i darbą , ne
gaudami medžiagų ar dalių. 
Grėsė pabrangimas daržovių ir 

va i s ių , n e s s u n k v e ž i m i a i 
neįstengė atgabenti jų reikiamo 
kiekio. Paga l i au prezidento 
Bush pasiūlymu, JAV kon
gresas nusprendė, kad s t re ikas 
turi būt i nu t r auk ta s ir ginči
jami dalykai turi būti išspręsti 
privalomo arbitražo keliu. 

džiai nupasakot i lietuvių kan- nepalūžo, kai jos vyrai buvo 
čias, ypač kreipdamas dėmesį į žudomi, tremiami, despotų žiau-

Lietuvių Tautinių šokių grupė ruošiasi Tautinių šokių šventei, kuri bus liepos 5 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

P A G E R B T A MOTINA 

Gegužės 3 d. LB Putnamo apy
linkės vadovybės iniciatyva 
suruoštas motinos pagerbimas. 
Pagerbimas pradėtas šv. Mišio-
mis Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių vienuolyno koplyčio
j e 8 va i . ryto. Melstasi už 
mirusias motinas. 

Viešas motinos pagerbimas 
vyko Matulaičio namų salėje tos 
dienos popietėje. Minėjimui-
pagerbimui programą paruošė 
Aldona Prapuolenytė, j au kuris 
laikas padedant i Matulaičio 
namuose globojamiems, ypač 
t e i k i a n t j i e m s žinias apie 
aplinkos, visuomeninius ir poli
t in ius įvykius . Kai kur ios 
vienuolyno ir Matulaičio namų 
tarnautojos ir padėjėjos, o i r 
vienas globojamųjų, paskaitė 
motiną prisimenančių ir pager
biančių rašinių ištraukų, tyliai 
palydint klasinei muzikai bei 
gražios gamtos vaizdajuostės 
paveikslais. Skaitinių tarpuose 
seselių ir patarnautojų chorelis 
giedojo Švc. Mariją garbinan
čias giesmes ar motinai meilę 
išreiškiančias dainas. Prie gies
mių i r dainų jungėsi ir pager-
biman susirinkusieji. Pabaigo
je visi dalyviai dar pabendravo, 
išgerdami kavos ir pasivaišin
dami vietos moterų Matulaičio 
namų vir tuvės pagaminta is 
skanėstais. 

Pagerbimas-minėjimas praėjo 
tikrai šeimyniškoje nuotaikoje. 
Minėjimo metu surinkta 395 
dole r ia i a u k ų , , C a r i t a s " 
Lietuvoje organizacijai remti. 

S E M I N A R A S ŠEIMOMS 

Buvo šv. Mišios vienuolyno 
koplyčioje. Kun. V. Cukuras 
pamoksle taip pat pabrėžė reli
gingos ir moralios šeimos reikš
mę žmonijos gyvenime. 

Po bendrų seminaro dalyvių 
pietų vykdyta antroji seminaro 
dalis, vadovaujama dr. Girniu-
vienės. Tai buvo diskusijos apie 
ankstesnėj konferencijoj keltus; 
šeimos reikalus. Keliais atvejais 
kun. dr. V. Cukurui teko aiškin
ti kai kuriuos Šv. Rašto pasaky
mus, kad jie būtų mums supran
tami ir dabarties žmogus galėtų 
juos vykdyti. Pavyzdžiai „Būki
te tobuli, kaip dangiškas i s 
Tėvas yra tobulas", kas žmogui 
neįmanoma, arba Petro pabari
mas „...eik šalin, šėtone". Pir
mu atveju vertimo iš aramajų 
kalbos žodis turi reikšmę gailes
t ingas, atleidžiantis, malonus 
aukščiausiame laipsnyje, an t ru 
— gundytojas ar pan. Kai laiko
masi Šv. Rašte išreikštų nuro
dymų, tai šeima yra stipri, ugdo 
moralinius principus ir at l ieka 
savo uždavinį žemėje. 

Po diskusijų dalyviai vėl susi
rinko koplyčioje maldoms ir pa
laiminimui Šv. Sakramentu . 

Dr. Girniuvienė pajėgiai, su
prantamai ir įdomiai perdavė 
mintis klausantiems. Gaila, kad 
seminare dalyvavo tik pora, tre
jetą jaunų šeimų, daugumą su
darė pusamžį peržengę. Dr. Gir
niuvienė paskat inta savo pa
skaitą pasiųsti į „Naująjį Židi
nį", kad pateiktos mintys pa
siektų platesnę visuomenę. Ačiū 
seselėms už seminaro suruoši
mą ir dr. Griniuvienei už kilnių 
minčių suprantamą perdavimą 
bei skleidimą. 

BALSAVIMAI 

Marijos Nekalto Prasiuejimo 
vienuolyno seserų vedamame 
dvasinio atsinaujinimo centre 
(v ienuo lyne) biržel io 7 d. 
suruoštas seminaras. Semina-

LB Putnamo apylinkės vado
vybė pravedė dvejus balsavi
mus, kuriuose Lietuvos piliečiai 

norį bei turį teisę tapti 

jose gyveną seselių rėmėjai 
ruošia vienuolyno met inę šven
tę, vadinamą ir l ie tuvių susiar
tinimo diena, įvykstančią liepos 
26 d. vienuolyno sodyboje. Kvie
čiami ir laukiami l ie tuvia i , lie
tuviškos kilmės amerikiečiai , o 
ir amerikiečiai bei ki tataučiai iš 
a r t i ir toli į šventę a tvyk t i . 

Šventės t iks las ne t i k ati
t r auk t i žmones dienai nuo kas
dienybės, suteikti gal imybę pa
bendrau t i su paž įs tamais ir 
nepažįstamais ir pa remt i sese
lių darbus, bet ir su te ik t i gali
mybę bent valandos rel iginio 
susikaupimo (norintiems), lietu
viškos kul tūros pas i re i šk imų 
pateikimas parodoje, išstatytais 
keleto menin inkų kūr in ia i s , 
suvenyrais, spausdiniais , te ikt i 
pasigėrėjimą lietuvių tau t in ia is 
šokiais, a t l i ekamais Ner ingos 
stovyklos s tovyklautojų , pa
teikti pramogų: laimėjimą ver
t ingų ir va ikams da ik tų . Iš
statomi dailin. A. Galdiko pa
veikslai, daug menin inkų patys 
dalyvaus: Aldona Saminiutienė, 
Genė Treinienė, Regina Petru-
t ienė, Edvardas S a k a l a u s k a s , 
A. Grintal is , R ima Bružienė, 
pradedant i Danu tė Sna r sk ienė 
ir kit., žinoma, su savo darba is . 

Nor in t ie j i ga l ė s a p ž i ū r ė t i 
Alkos archyvą-muziejų, Min
daugo pilį, joje esančius meno 
darbus, vaizduojančius Lietuvos 
is tor inius įvykius . P a g a l i a u 
galima aplankyti ir pradžiugin
ti Matulaičio namuose globo
jamus , kur ių t a rpe d a u g buvu
sių v e i k l i ų l i e t u v i š k u o s e 
baruose. 

Šventės pradžia 11 vai . ryto 
pamaldomis. Šventėn atvykusių 
automobil iams pas t a ty t i y r a 
pakankamai vietos, t a ip pa t 
organizuojamas a t v y k i m a s au
tobusais iš New Yorko, Water-
burio, Albany, gal ir Bostono. 
Pasiruošiama pama i t i n t i 2-3 
tūkstančius žmonių. Lauk iamas 
kiekvienas šventėn a tvyks tan
tis. Šventės re ika la i s ga l ima 
raštu te i raut i s . 

ištremtuosius. . . Tai kruvinoji 
l ietuvių t au to Odisėja. Čia au
tor ius pasakoja šeimos istoriją 
nuo carų priespaudos laikų iki 
bolševikmečio įsisiūbavimo. 
Lietuvių pergyvenimai atkreipė 
autoriaus ypatingą dėmesį 1973 
m., ka i jis Lietuvą aplankė, kai 
turėjo stebėti KGB tironiją, kai 
lietviai negalėjo laisvai kalbėti 
su k i ta taučiu , neįstengdami iš
vengti šnipų, kai lankytojams 
n e b u v o l e idž i ama važiuoti 
tol iau kaip 20 mylių spinduliu 
nuo Vilniaus, kai gyventojai 
buvo stropiai sekami su slaptais 
mikrofonais 

riai žalojami. Tas kruvinas kan
čias autorius įkūnija į savo 
pasakojimus apie lietuvę, jos 
motiną ir močiutę nuo caro 
Aleksandro laikų, nuo 1860 
metų iki 1956, įvesdamas 
trumpą nepriklausomybės at
gaivos laikotarpį ir koncentruo-
damasis į bolševikų, nacių, ko
munistų barbarizmą. 

Ta Lietuvos kančių kalvarija 
p e r t e i k i a m a l e n g v a i skai
tomuose, trumpuose, vaizdžiuo-
se skyriuose. Knyga baigiama 
vaizdu, kaip lietuvė moteris 
sukrinta nuo tirono kardo smū
gio. Jos sielą priglobia Dan-

A u t o r i u s pradėjo domėtis giškoji motina, o sūnus pastato 
Lietuva ir jos praeitimi. Jis paminklą su įrašu: „Čia ilsisi 
susipažino su Toynbee, su J. 
Baltrušaičio veikalu „Lithu-
nian Folk Ar ts" , su Solženicyno 
raš ta is , su J . Balio, V. Augus
tino knygomis, su vysk. A. 

didi lietuvė moteris, gimusi 
1915 m., mirusi Sibire 1953 m., 
Janą Dudėnaitė Vasienė". 

J u o z a s P r u n s k i s 

A.tA. 
EMILIJA GIRDŽIŪNIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. birželio 26 d., 5:13 vai. ryto, sulaukusi 75 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyve

no 43 m. 
Nuliūdę liko: sesuo Anelė Kavaliauskienė ir brolis 

Bronius Stasiūnas su šeimomis Lietuvoje; dukterėčia Saulė 
Girdžiūnas, Simi Valley, CA; svainis Jonas Girdžiūnas su 
žmona Sofija, Union Pier, MI; taip pat kiti giminės. 

Velionė buvo žmona a.a. Stasio ir motina a.a. Arūno. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, birželio 28 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 29 d. Iš laidojimų 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sesuo, brolis, dukterėčia ir svainis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345. 

ir J u o z a s K r i a u č i ū n a s Lietuvos piliečiais galėjo pasi-
ras pavadin tas „Seimą ir Kris- sakyti: pirmuose balsavimuose 
taus pamokymai". Seminaro va- už ar prieš Lietuvos prezidento 
dovė dr. Mirga Girniuvienė. institucijos atkūrimą, antruose 
Seminaras pradėtas 10 vai. ryto. — už sovietinės kariuomenės iš G E L E Ž I N K E L I U S T R E I K A S 
Seselė Bernadeta M. pristatė dr. Lietuvos greitą išvedimą ar jos 
Girniuvienę, pateikdama jos Lietuvoje palikimą. Pirmieji Chicagos ir apyl inkių gyven-
mokslo kelią ir pasiekimus. balsavimai pravesti gegužės 23 t o j u s s t į p r į a j pal ie tė geležinke-

Konferencijoje (paskaitoje) dr. d. vienuolyno ir Matulaičio na- \[Qį.\ų s t re ikas . Ka i kur ios lini-
Girniuvienė pateikė palygini- muose. Balsavo 42 asmenys, visi j o s d a r v e į k i a . Autobusų linijos 
mui seniai žmonijos priimtus pasisakė už prezidento instituci- s k t . D i a s i pr i imsiančios įstrin-

jos atstatymą. Antruose balsavi- g a n č į u s t raukinių keleivius. La
muose, birželio 14 d., minėtose D a i p a daugė jo keleivių, skren-
patalpose balsavo 60 asmenų, d a n č i ų jį O 'Hare aerodromo, 
kurių tarpe buvo dvi viešnios iš 
Lietuvos. Visi balsavo už sovie
tų kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos. 

Putname balsavusieji jaučiasi 

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

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

benzinui 
• Visi automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
• Mechanikai ir „managemenf* apmokyti Amerikoje. 

Taip pat parduodami nauji visų modelių džypai, „4-wheel drive" 
su dyzeliniais varikliais. Nupirkti automobiliai gali būti Jums pri
statyti į Lietuvą aerouoste arba bet kur Lietuvoje. 
Visais klausimais prašome kreiptis į: 
Aras International, Inc. (Authorized Hyundai Automobile 
Distributor in Lithuania) 
Malbourne, Florida, Tai. 407-7288467, Fax 407-727-2655 
arba 
„Vytaras" (Authorized Hyundai Automobile Dealer), Vilnius, 
TEL. 42-68-03, 44-88-55 
Perkant tiesiai iš platintojų sutaupysite pinigų! 

A.tA. 
JONAS KAVALIŪNAS 

Gyveno New Smyrna Beach, FL, anksčiau Marąuette Par
ko apylinkėje, Chicagoje. 

Mirė 1992 m. birželio 25 d., 5 vai. ryto, sulaukęs 88 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kybartų apskrityje. Amerikoje išgyveno 
43 m. 

Nuliūdę liko: žmona Stasė Micevičiūtė, duktė Vaigalė 
Duers, žentas John ir daug giminių Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas antradienį, birželio 30 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 1 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė ir šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-176-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

šeimos idealus ir aukštą moralę 
su šių laikų šeimas ardančia 
negerove, net nusikaltimus prieš 
moralę ir gamtos dėsnius, atlie
kamus laisvės vardu. Tas nege
roves dauguma priima ir tole
ruoja, nors mato, kad jos žlugdo 
šeimą. Dauguma tokių toleruo 
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A p s k a i č i u o j a m a , k a d n u o 
birželio 24 d. iki 28 d. iš viso 
O'Hare aerodromu pas inaudos 
daugiau kaip milijonas keleivių. 

tojų yra veidmainiai, nes viešu- apvilti, kad Lietuvoje dauguma 
moję vaidina „balandėlius", o nepasisakė už prezidento in-
privačiai atlieka nusikaltimus, stitucijos atkūrimą. 
Paskait ininke citatomis iš Sv. 
Rašto aptarė šeimą, jos nar ių 
pareigas ir siekimus. Kai to lai
komasi, ta i šeima yra stipri, 
gyvena moraliniais principais ir 
ugdo juos, tuo pilnai atlikdama 
savo uždavinį žemėje. 

R E N G I A M A S I 
VIENUOLYNO M E T I N E I 

Š V E N T E I 

Vienuolyno seselės, vietiniai 
ir aplinkinėse lietuvių koloni-

P R I E Š C A L U M E T 
A E R O D R O M Ą 

Trečiu k a r t u I l l inois par
lamentas d a u g u m a balsų at
m e t ė p l a n ą s t a t y t i t r e č i ą 
aerodromą Calumet ežero srity
je. Balsuojant — 36 atstovai 
oasisakė už. o 69 pr ieš . 

T O R V I L LTD. 
L I T H U A N I A N P A R C E L S E R V I C E 
Xew prices For packages! 

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

SELF PACKED PARCELS [AIR cm B O A T ) 
THI MO«T ATTOACTIV* LOW FKICM 

$1.80 Lb. 
r.ui «€rrW ch»r#t' 

D e a r c l i e n t ! W e a r e t h e o i r l y 
P A R C E L S E R V I C E 
v v h e r e y o u c a n s e n d 

M O R E f o r L E S S ' 
CALLTOLLFREE CANADA 1-800-661-0210 

O.S.A. 1-800-972-9284 or 1 -800-932-7995 

404 Ouiimumi *»•. Tonrm. &**» •"" TW» 
T» (41*) 
T « (4t») 

ftk <41§P 
Fa :<i» uvrt'O CANADA mwn^. 

. U.S.A. ggggSgsgsggSS - ;g B 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st 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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x „Drauge" šiandien bai
giame Petro Matekūno atkarpą 
„Žvilgsnis į Vilniaus senamies
t į" . Antradienį pradėsime 
spausdinti dr. Konstancijos 
P a p r o c k a i t ė s - Š i m a i t i e n ė s 
apybraižas ,,Moteris su baltu 
chalatu". 

x Kun. Vytautas Brilius, 
MIC, iš Romos, kur studijuoja 
bažnytinę teisę, atvyko į Chi-
cagą ir apsistojo marijonų vie
nuolyne. Liepos 4 d. jis dalyvaus 
Lietuvių Sielovados svarsty-
bose, kurioms vadovauja vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Ame
rikoje žada išbūti porą mėnesių. 

x Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas prasidės re
gistracija birželio 30 d. 6:30 vai. 
vak. ir liepos 1 d. 8:30 vai. ryto. 
Registruos Baniutė Kronienė. 
svečius priims LB Lemonto apy
linkės pirm. Kęstutis Sušins-
kas. Seimo posėdžiai bus liepos 
1-4 d. Baigsis 7:30 vai. vak. Ten 
pat 8 vai. vak. bus vaidinimas, 
kurį atliks „Vaidilutės" teatras. 

x „Draugą" aplankė „Vai
kų Vilties" motinos, atlydė
jusios savo vaikus. Lydimos L. 
Hofmanienės, aplankė iš Lietu
vos atvykusios D. Jakubkienė, 
E. Jurkša i t ienė , J . Kacu-
cevičienė ir V. Narbutienė. Jos 
taip pat aplankė ir kitas lietu
viškas įstaigas Chicagoje ir 
susipažino su Chicagos įdomy
bėmis. 

x Knygų siuntos Lietuvai 
p a k r o v i m u i į konteinerį 
reikalinga talka. Galintieji 
šiame darbe talkinti, prašomi 
trečiadienį, liepos 1 d., 9 vai. 
ryto atvykti prie Jaunimo cen
tro. Darbams vadovauja ir talki
ninkus kviečia Lituanistikos 
Tyrimo ir studijų centro direk-
'orius dr. Jonas Račkauskas. 

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

(sk) 

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

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniaus ių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagil 's", 6814 W. 87 
St.. Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

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

(sk) 

x Muz. Ričardas Šokas 
gavo pranešimą, jog Tarptau
tinis kredencialų institutas 
įvertinojo Lietuvos valstybinės 
konservatorijos išduotą diplomą 
ir suteikė bakalauro laipsnio 
teises, kokios yra teikiamos 
JAV universitetuose bei kole
gijose. Kartu pažymėjo, jog tai 
yra tolygus įvertinimas aka
deminių muzikos studijų kaip ir 
šiame krašte, ypač pabrėžiant 
piano ir vargonų muzikos 
kūrinių solistinį atlikimą bei 
akompanavimą. Muzikui Šokui 
taip pat leidžiama dėstyti 
muzikos dalykus ir vesti chorus. 

x Linas ir Renata (Baraitė) 
Kučai, gyv. Philadelphijoje, PA, 
birželio 21 d. susilaukė pirma
gimio sūnaus Aleksandro Lino. 
Naujagimiu džiaugiasi seneliai 
Philadelphijoje Vincenta ir 
Pranas Barai, o taip pat ir 
Chicagoje Regina ir Viktoras 
Kučai. 

x Lietuvių Tautinių šokių 
šventė bus liepos 5 d. Rose-
mont, IL, Horizon salėje, kurio
je gali tilpti 2000 šokėjų ir 
14,000 žiūrovų. Tautinių šokių 
šventės rengimo komitetui 
pirmininkauja dr. P. Kisielius, 
jam padeda Birutė Jasaitienė, o 
įvairios komisijos rūpinasi, kad 
šventė gerai praeitų. 

x Argentinos Lietuvių cent
ro ansamblio „Inkaras" koncer
tas, rengiamas IX Lietuvių Tau
tinio šokių šventės organizaci
nio komiteto, bus trečiadienį, 
liepos 8 d., 7:30 vai. vak. Jauni
mo centre. Programoje argenti-
nietiški ir lietuviški tautiniai 
šokiai. 

x Moksleiviai-gimnazistai, 
norį stovyklauti moksleivių 
ateitininkų stovykloje Dainavo
je nuo rugpjūčio 9 iki 22 dienos, 
bet negavę registracijos anketų, 
prašomi skambinti Dainai Siliū-
nienei 708-325-1837. 

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

(sk) 

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

(sk) 

Balzeko Lietuvių kultūros salėje priimant ambasadorių St. Lozoraitį. Iš kairės: Žiba 
Jurėnaitė-Kelly, Daniela Lozoraitienė, ambasadorius Stasys Lozoraitis, Alė Kėželienė, Stasė 
Semėnienė ir Marija Remienė. N u Q t r E u g e n j j a u s Butėno 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Dr. V. Triponis, gyvenąs 
Vilniuje, ieško žinių apie sa
vo tėvą, žuvusį Vorkutoje už 
dalyvavimą 1941 m. sukilime 
Lietuvoje. Jei kas jį pažino ar 
turi žinių, prašome rašyti: Ona 
Mikailaitė, 600 Liberty Hwy, 
Putnam, CT 06260. 

(sk) 

MINTYS 
BIRŽELIO 14-TAJAI 

Prisimenu, kaip šiandien, so
vietų invaziją ir okupaciją 1940 
metais. Nuo tada prasidėjo 
mūsų tautos naikinimas, nakti
niais areštais, įkalinimais, o tą 
viską kruvinai apvainikavo 

x PLB seimas bus užbaig
tas šeštadienį, liepos 4 d. 
8 vai. vakare vaidintojų grupės 
„Vaidilutės" spektakliu. „Vai
dilutės" aktoriai suvaidins 
Petro Vaičiūno komediją „Pat
riotai". Jos premjera buvo 
gegužės 17 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Tie, kurie jos nesu
spėjo pamatyti, galės atvykti į 
Lemontą ir ją ten išvysti. Taip 
pat paremti ir vienintelio Chica
gos apylinkėje bepalikusio lietu
viško teatro pastangas išlaikyti 
šią meno sritį gyvą. Bilietai prie 
įėjimo. 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

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

(sk) 

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

(sk) 

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) 

1941 metų birželio 14 d. masinis 
trėmimas į Sibiro platybes. 

Tada apie 40,000 geriausių 
Lietuvos žmonių buvo bar
bariškiausiu būdu išvežti, išnie
kinti, priversti nežmoniškose 
sąlygose gyventi, dirbti ir mir
ti Sibiro miškuose, pelkėse, le
dynuose. Lietuvių kaulais liko 
nuklotos Sibiro taigos. 

Birželio 14 d., tai tautos 
gedulo ir skausmo diena, tai 
atslinkusi naktis. Ta be šviesos 
naktis tęsėsi 50 metų. Pasaulis 

x Violetos Smieliauskai-
tės-Fabianovich, IX Lietuvių 
Tautinių šokių šventės organiza
cinio komiteto narės, pasikalbė
jimas su Lucyna Migala, Ethnic 
radijo programos vedėja, bus 
perduodamas iš WCEV 1450 
AM radijo stoties ketvirtadienį 
6:30 vai. vak. ir sekmadienį 6:05 
vai. vak. V. Smieliauskaitė-Fa-
bianovich yra Lietuvių Tautinių 
šokių instituto narė, tautinių 
šokių grupės „Vyčio" vadovė ir 
tautnių šokių ansamblio „Gran
dies" mokytoja. 

x Skautai akademikai ren
gia šokius liepos 3 d., 8 vai. vak. 
Westin Hotel, 6100 River Rd., 
Rosemont, IL, pusė mylios nuo 
Hyatt Regency Hotel. Gros Slim 
orkestras. Įėjimas bus 8 dol Dėl 
informacijų tel. 708-257-1060. 

x BALTIA EXPRESS ir to
liau siunčia skubiai ir pati
kimai siuntinius į Lietuvą. Žiū
rėkite reklamą „Draugo" vidu
je, arba skambinkite nemoka
mu tel. 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

(sk) 

x Dr. Antanas ir Aldona 
Lipskiai (FL) IX Tautinių 
Šokių Šventės ruošą parėmė 
250 dolerių auka. Lėšų telkimo 
komisija taria jiems nuoširdų 
ačiū. 

(sk) 

x Talman Deli sveikina at
vykusius į Tautinių Šokių 
Šventę! Nuolatiniems ir nau
jiems klientams atkreipiame 
dėmesį, kad parduotuvė atdara 
liepos 4 d. nuo 9 v.r. iki 5 v. p.p., 
uždaryta liepos 5 d. Talman 
Deli, 2624 W. 69 St., Chicago, 
312-434-9766. 

(sk) 
tt 

x Pigiausios vasaros ke
lionės Maskva-Čikaga ir atgal 
tik $850; Čikaga-Varšuva ir at
gal tik $899. Kre ip t i s : 
312-523-8242. 

(sk) 

x ADAL (American Dental 
Assistance to Lithuania) infor
macijos stalas veiks PLB seimo 
metu per Pasaulio lietuvių cen
tro gegužinę Lemonte, penkta
dienį, liepos 3 d. Visi, ypač at
vykę iš toliau, kviečiami susi
pažinti su organizacijos veikla. 
Dėl informacijos skambinti dr. 
Leonidui Ragui: 708-529-0955. 

(sk) 

negirdėjo ir nematė tokio žmo
gaus teisių ir sutarčių laužymo, 
tiek daug melo. Kaip pasakyta: 
„Neteisybė, kaip žolė, greit 
pakilo, išbujojo ir staiga žuvo, 
nes jos nelaimino nei žemė, nei 
Dangus". 

Gaji, drąsi, garbinga mūsų 
tauta nenustojo vilties nusikra
tyt i svetimo jungo. Ko
munizmas nepajėgė nuslopinti 
laisvės troškimo, nesuprato, kad 
didvyriška Lietuva geriau pasi
rinks mirtį nei amžiną vergiją. 
Nepasisekė išauginti „menkur-
tų" kartos. Žiaurūs KGB per
sekiojimai, melas, kankinimai 
psichiatrinėse ligoninėse, žu
dymai kalėjimuose, Sibiro kon
centracijų lageriuose privedė 
prie desperatiško tragizmo ir 
tiesiog antgamtinės drąsos, 
veržimosi į laisvę, į pergalę. 

Kruvina, sužalota ir viso
keriopai sunaikinta prisikėlė 
Lietuva. Kaip kūdikis, reika
linga daug meilės, kantrybės, 
darbo ir aukos. Čia norėčiau 
paminėti posmelį iš poeto An
tano Miškinio eilėraščių rinki
nio „Keturi miestai" (kuris ir 
pats vėliau iškentėjo Sibiro kan
čias.): 

„Reiks dirbti, gyventi, statyti 
ir kurti tą miestą prikėlus iš 
miego niūraus. Sudėsim visi po 
dalelę ir turtas, mūs broliai ir 
seserys turtą sukraus". 

Buvo tai taikyta Vilniui, bet 
kaip labai tai tinka ir šiandien, 
tik dabar ne vienas miestas, o 
visa Lietuva. 

Laimėsime, jeigu visi dirb
sime vienam idealui nesiskaldy-
dami, bet vienas kitą gerbdami, 
paremdami, nesiekdami savo 
asmens iškėlimo arba tik sau 
garbės. 

Nepasmerkime savo brolių, 
turinčių ir kitokias pažiūras. 
Nenuteiskime už akių (taip darė 
komunistai). Lietuvai yra bran
gus kiekvienas lietuvis, juk 
trečdalis tauos išnaikinta . 
Išklausykime, duokime pasitei
sinti, pasiaiškinti. Visų kal

čiausia čia yra komunistų sis
tema, kalti yra ir vakarų vadai, 
užsirišę akis ir užsikimšę ausis, ' 
nematė ir negirdėjo mums 
vykdomą skriaudų. 

Todėl „vardan Lietuvos" tegul 
tolerancija, meilė, pasitikėji
mas, atvirumas ir pagarba susi
jungia. Teisingumas ir taika pa
bučiuoja vienas kitą, tada visoke
riopa gerovė pakils virš žemės, 
o Dievas pažiūrės žemėn iš dan
gaus (Mintys iš Švento Rašto). 

O birželio 14-tosios negalima 
užmiršti l ietuviui . Turi ją 
minėti mūsų karta, kartos, 
kurios dabar eina ir kurios eis 
po šių. 

Tegul kankiniai skelbia savo 
kančias, o mūsų rašytojai, poe
tai atkuria jas knygose. Tapy
tojai, skulptoriai ir visi mūsų 
menininkai išryškina tai savo 
kūriniuose. Tegul dainiai ap
dainuoja. Tegul lietuvių kančios 
bus rodomos teatruose, kinų ir 
televizijų ekranuose. Tegul bu
deliai niekad daugiau neteis 
teisiųjų ir niekad, o niekad 
daugiau nebus tremiamas Sibi
ran lietuvis, alpdamas užkal
tuose gyvuliniuose vagonuose. 

Dr. Alb ina Prunsk ienė 

J A U DALINAMAS 
MILIJONAS LIETUVAI 

Specialiai sušauktas Lietuvos 
Fondo suvažiavimas yra nu
taręs, kad iš turimų sumų mili
jonas dolerių turi būti skiriamas 
Lietuvai. Skirstymas jau pradė
tas ir apie tai pranešė Lietuvių 
Fondo Pa t ikė t in ių tarybos 
pirmininkas dr. Antanas Razma 
birželio 24 d. į Seklyčią su
šauktiems laikraštininkams ir 
L. Bendruomenės vadovybės na
riams, kada buvo pranešimai 
apie LF pelno paskirstymą. 

Kam iš to milijono dolerių lė
šos turi būti skiriamos, reko
menduoja Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministerijos atrankos 
taryba. Pagal jų pasiūlymą to 
milijono sumos pradėtos skirs
tyti: Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centrui knygų persiuntimui 
į Lietuvą — 6,000 dol., O Krė-
vaitei-Mošinskienei Vinco Krė
vės palaikų, archyvų ir memo
rialinių daiktų persiuntimui iš 
JAV į Lietuvą - 10,000 dol., 
dviejų lietuvių lituanistikos 
mokytojų išvykoms į Argentiną 
ir Urugvajų — 5,500 dol., Ame
rikos mokytojų kelionėms į 
Lietuvą — 11,000 dol. švietimo 
programoms — 19,000 dol. Iš 
viso i šmokėta 51,500 dol. 
Numatyta apie tolimesnį to 
milijono sumų panaudojimą 
Lietuvos reikalams pasitarti su 
atvykstančiu į Chicagą Kultū
ros ir švietimo ministeriu D. 
Kuoliu. Gaunamos iš to milijono 
palūkanos pasilieka L. Fonde, 
tik pati suma bus persiunčiama. 

Į šią LF sukviestą Seklyčioje 
vakaronę buvo susirinkę apie 
20 dalyvių. Pasitarimą sklan
džiai pravedė dr. K. Ambrozai-
tis, pranešdamas, kad LF jau tu
ri 6,600 narių, kad kapitalas jau 
pasieks 6,152,300 dol. Paliki
mais buvo gauta 2,175,848 dol., 
šiemet įvairiems kultūros rei

kalams galėjo būti paskirstyta 
255,795 dol. 

LF tarybos pirm. P. Kilius iš
reiškė pasigėrėjimą, kad galėjo 
būti paskirta daug švietimo rei
kalams, stipendijoms, ir dėkojo 
lietuvių išeivijai už dosnumą. 

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. M. Remienė pranešė, kad 
iš viso per visą savo gyvavimo 
laiką LF kultūros ir švietimo 
reikalams jau yra paskirstęs 
3,343,381 dol. Bejos į skirstymo 
komisiją šiemet įėjo St. Baras, 
D. Kojelytė, antrininkas V. 
Momkus. LB deleguoti K. 
Sušinskas, V. Kamantas, V. Na
rutis, sekr. ir antrininkė R. Ku-
biliūtė. Stipendijų pakomisiją 
sudarė pirm. M. Remienė, D. 
Kojelytė, J. Narutienė, R. Vitas, 
O. Barškėtytė, R. Steponavičiū
tė. Jų pasiūlymai buvo priimti. 
Stipendijoms buvo paskirstyta 
66,550 dol., pilnai ar iš dalies 
patenkinant prašymus. Iš Lietu
vos buvo gauti 83 prašymai, iš 
vietinių 16. Dėkojo LF pirmi
ninkas komisijų nariams, 
reikalų vedėjai A. Steponavi
čienei, kuri net savo atostogas 
darbui aukoja. 

Žvelgiant į pelno skirstymo 
apyskaitą, lituanistinėms mo
kykloms buvo paskirta 45,200 
dol., jų tarpe net Suvalkų ir 
Moldavijos mokykloms tūkstan
tinė. Vasario 16 gimnazijai — 
21,000 dol., Kultūros tarybai -
6,000 dol., visuomeniniams rei
kalams — 4,200 dol., lietuvių 
spaudai ir radijui — 29,500 dol., 
Lietuvių centrui — 10,000 dol. 
Lietuvos ambasadai Washingto-
ne - 5,000 dol., JAV L. 
Bendruomenė gavo 8,700 dol., 
krašto valdyba - 40,200 dol., 
Socialinių reikalų taryba — 
11,500 dol., operai ir teatrams 
- 5,000 dol. 

Dalyviai prielankiai priėmė 
pranešimus. Dr. P. Kisielius 
siūlė skirti lėšų kam nors, kas 
populiarintų LF idėją Lietuvoje, 
pvz. išleidžiant mokykloms 
vadovėlį su įrašu, kas išleido. 
Ant. Juodvalkis siūlė daugiau 
skirti Kultūros židiniui New 
Yorke, dabar ta institucija gavo 
mažiau negu Chicaga. M. 
Remienė paaiškino, kad parama 
buvo skiriama pagal prašymą ir 
pagal reikalą. J. Žygas siūlė pa
remti Lietuvoje leidžiamą pa
pildomą enciklopedijos tomą, 
apimantį išeiviją. St. Baras 
priminė, kad nėra užmirštas 
vykdymas didžiulio projekto — 
plačios Lietuvos istorijos išlei
dimo. Ji rašoma ir bus išleista 
Lietuvoje. B. Jasaitienė padėko
jo už paramą Socialinių reikalų 
įstaigai, kuri dabar įsijungusi į 
vykdymą specialaus uždavinio 
— iš Lietuvos atvežamų luošų 
vaikų gydymo. R. Kučienė 
padėkojo už paramą švietimo 
reikalams. 

Dar prielankiai apie LF kal
bėjo dr. G. Balukas, V. Momkus 

ir K. Dočkus. J u o z > p r 

DARBAI JAUNIMUI 

Gaunama 2 mil. dol. lėšų iš 
privačių šaltinių finansuoti 
Chicagos mažumų jaunimo va
saros darbus. Tą paskelbė meras 
Daley. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
1432S S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
—Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 

Illinois universiteto gydytojų delegacijos vadovas dr Vidyasagar, jo žmona 
dr. Dharmapuri ir delegacijos narė Pranė Šlutienė Vilniuje. 

Nuotr. Vi'i gailės Lendraitienės 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Sbeet 
Chicago, IL 60629 

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