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Priimtas įstatymas 
apie rinkimus į Seimą 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, liepos 10 d. (Elta) -

Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos sesijoje priimtas Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimų 
įstatymas. 

Dabartinis įstatymas įtvirtina 
mišrius rinkimus, panašius į 
Vokietijos ir kai kurių kitų 
šalių. Pagal šį įstatymą 71 
Seimo deputatas bus išrinktas 
vien mandatų apygardose, t.y. 
pagal panašią sistemą, kuri 
egzistavo. Kita dalis — 70 man
datų — bus paskirstyta parti
joms daugiamandatinėje apy
gardoje, apimančioje visą 
Lietuvą. Nauja ir tai, kad rin
kėjai turės galimybę balsuoti 
paštu. 

Buvo tam tikrų ginčų ir įvai
rių nuomonių dėl Lietuvos Res
publikos piliečių, gyvenančių 
užsienyje, dalyvavimo rinki
muose. Aktyviąją rinkimų teisę, 
t.y. balsuoti, jie visi turi. Tose 
šalyse, kuriose gyvena lietuviai, 
atstovybėse bus stengiamasi su
daryti balsavimo apylinkes. Ta
čiau kandidatams į Seimo depu
tatus nustatytas trijų metų gy
venimo Lietuvoje sėslumo cen
zas. 

Kartu su seimo rinkimais šių 
metų spalio 25 d. nutarta 
skelbti ir referendumą dėl 
Lietuvos Respublikos kons
titucijos. 

Pabaltijo valstybių vadovai 
su JAV prezidentu 

Lietuvos AT pirm. Vytautas 
Landsbergis, Latvijos AT pirm. 
Anatolijs Gorbunovs ir Estijos 
AT pirm. Arnold Ruutel šian
dien Helsinkyje susitiko su JAV 
prezidentu George Bush. 

Atvyko Prancūzijos 
karo laivas 

Liepos 10 dieną į Klaipėdą su 
oficialiu vizitu atplaukė Pran
cūzijos karinių jūrų pajėgų leng
voji fregata „Leutenant de Vais-
seau le Menaff". Šio laivo įgula 
— 7 karininkai ir 45 jūreiviai — 
Lietuvoje praleis penkias die
nas. 

Prancūzų karo jūreiviai, be 
viešnagės Klaipėdoje, aplankys 
Šilutę, kur antrojo pasaulinio 
karo metais koncentracijos sto
vykloje buvo kalinami ir nukan
kinti Prancūzijos piliečiai. Jie 
taip pat pabuvos Vilniuje ir 
Kaune. 

Karo laive numatyti pietūs 
Lietuvos Respublikos AT pirmi
ninko Vytauto Landsbergio gar
bei. 

Tai jau antras oficialus užsie
nio karo laivo vizitas į Lietuvą. 
Prieš savaitę buvo atplaukęs 
JAV laivas „Hawes". 

Fondas lengvinti sausros 
padarinius 

Fondo lėšos bus naudojamos 
mokėti papildomoms subsidi
joms už parduotą žemės ūkio 
produkciją valstybei ir vartotojų 
kooperacijai, išmokama juridi
niams ir fiziniams asmenims už 
1993 m. sausio 1 d. turimus 
veislinius pagrindinės bandos 
gyvulius ir veršingas telyčias, 
nuostoliams už žuvusius dėl 
sausros pasėlius iš dalies kom
pensuoti. Numatoma papildoma 
parama ūkininkams. 

Paprašyta paramos iš Europos 
Bendrijos. 

Du Lietuvos olimpiečiai 
diskvalifikuoti 

Tarptautinis Olimpinis komi
tetas reikalauja griežtai kontro
liuoti, kad sportininkai neimtų 
steroidinių vaistų raumenų bei 
pajėgumo didinimui, kas Lietu
voje vadinama „dopingu". 

Lietuvos antidopingo kontro
lės komisija už dopingo kont
rolės vengimą nutarė neleisti 
dalyvauti Olimpinėse žaidynė
se Barcelonoje rutulio stūmikei 
Danguolei Urbikienei ir kūjo 
metikui Donatui Plungei. Prieš 
kelias dienas Lietuvos, Danijos 
ir Norvegijos specialistai Vilniu
je, Kaune ir Alytuje patikrino 
olimpiečių ir kitų žinomų Lie
tuvos sportininkų grupę. 

Lietuvoje stiprinama sporti
ninkų antidopingo kontrole. 
Lietuva ruošiasi pasirašyti 
tarptautinę antidopingo kon
venciją. 

Į varpininkų festivalį 

Į tarptautinį varpų muzikos 
festivalį Vokietijoje, Rostoko 
mieste, išvyko varpininkas Ju
lius Vilnonis. Festivalis truks 
penkias dienas, jame dalyvaus 
varpininkai iš Vokietijos, Dani
jos, Lietuvos ir kitų šalių. 

Kaunietis Julius Vilnonis 
festivaliui paruošė įdomią 
varpų muzikos programą. Joje 
— lietuvių liaudies melodijos, 
kompozitoriaus Viktoro Kupre
vičiaus kūriniai, klasikinė ir 
modernioji varpų muzika. 

Trumpos žinios 

Chicagos tautinių šokių an
samblis „Grandis" šiandien at
vyko Lietuvon. Ansamblio šokė
jai ir dainininkai žada koncer
tuoti ne tik Vilniuje, bet ir Ma
rijampolėje, Elektrėnuose, Pa
langoje, Telšiuose. Liepos 21 d. 
Palūšėje „Grandies" šokėjai ir 
dainininkai atsisveikins su Lie
tuva. 

Lietuvos žalieji įteikė 
kreipimąsi į visas užsienio 
pasiuntinybes, reikalaudami, 
kad šių šalių vadovybės ekono
minę pagalbą Rusijai sietų su 
Rusijos kariuomenės išvedimu. 

Daugiau kaip du mėnesius 
Lietuvoje tęsiasi sausra. Res
publikos vyriausybė nusprendė 
sudaryti atskirą sausros pada
riniams žemės ūkyje likviduoti 
fondą. Į jį pirmiausia bus 
nukreipta 50 procentų kredito 
emisijos ir tiek pat iš jos 
palūkanų gautų lėšų. Tai suda
rytų apie 7.5 bilijonus rublių. 
Dar 4 bilijonai rublių fondui 
turėtų atitekti pardavus labda
ros būdu nuo liepos 1 d. gautus 
grūdus ir kitą produkciją. Nu
matyti ir kiti fondo formavimo 
šaltiniai. 

Prezidentas George Bush, ketvirtadienį Helsinkyje susitikęs su Bosnijos prezidentu Alija 
Izetbegovič, pažadėjo siųsti pašalpos siuntas į Bosnija ir Herzegoviną, bet atsisakė prašyti 
tarptautinės karinės intervencijos. Tačiau Helsinkyje posėdžiaujantys NATO ir Vakarų Europos 
Unijos vadai numato siųsti karo laivus j Adriatikoe jūrą užtikrinti, kad Jungtinių Tautų paskelbtas 
prekybos ir tiekimo embargo prieš Jugoslaviją nebūtu pažeistas. 

Atstovų Rūmai delsia 
pagalbą Rusijai 

Washington, DC, liepos 9 d. 
— Atstovų rūmų vadai Thomas 
Foley ir Richard Gephardt 
pasakė Baltiesiems Rūmams, 
kad jie vadinamojo „Laisvės pa
rėmimo akto", kuris skirtų JAV 
lėšas 24-ių bil. dol. Vakarų 
valstybių pagalbai buvusiai So
vietų Sąjungai, nei nepristatys 
Atstovų rūmuose balsavimui 
kol prez. George Bush vyriau
sybė neparems jų sudaryto ketu
rių dalių JAV vidaus ekonomi
jos pagalbos projekto. 

Pirmoji dalis jų projekto skir
tų 1 bil. dolerių Chicagos pot
vynio bei Los Angeles riaušių 
nukentėjusiems ir sukurtų va
saros darbus jaunimui abiejuo
se miestuose. Antroji dalis skir
tų lėšas pratęsti bedarbių mokė
jimams ir trečioji skirtų lėšas 
sukurti vadinamas „enterprise" 
zonas nualintuose rajonuose, 
kad ten būtų paskatinta naujų 
verslo įmonių kūrimasis bei 
statybai. Ketvirtai, kuri duos 
125,000 darbų kelių ir susisie
kimo gerinimui, lėšos buvo pa
imtos iš neišnaudotų lėšų užsie
nio pagalbai. Nors toji dalis 
dėl to buvo laikoma kontrover

siška, iki liepos 9 d. visos ketu
rios dalys praėjo Atstovų Rū
muose, nepaisant prezidento 
Bush grasinto veto. 

Tuo tarpu, Atstovų Rūmuose 
dar tebeorganizuojama parama 
pašalpai buv. Sovietų Sąjungai, 
stengiantis užtikrinti didelę 
daugumą narių jai remti iš 
abiejų partijų. Abi partijos bijo, 
kadjoms balsavus pinigus duoti 
Rusijai, kitos partijos atstovai 
nesusilaikytų, sakydami, jog pa
galba pirmiau reikalinga Ame
rikai. 

Nors prez. Bush aktyviai ar
gumentavo, kad būtų priimtas 
pagalbos Rusijai projektas, kol 
Jelcinas lankėsi JAV-ėse, nuo to 
laiko jis apie tai nieko neužsi
minė. Atstovų rūmuose yra nuo
monė, jog jis turėsiąs agresy
viau stumti reikalą Amerikos 
visuomenėje, kad kongresmenai 
jaustų jų paramą, jei nori, kad 
šis projektas praeitų. 

Lietuviams tad svarbu skam
binti savo kongresmenams ir ra
ginti jį pravesti, tik kongres-
mano R. Durbin pristatomoje 
H.R. 5282 formoje. 

Išsigynė, organizavę 
perversmą 

Rusijos Gynybos ir Saugumo 
ministerijos atsako Kozyrevui 

V. Landsbergio potvarkiu 
įsteigtas nuolat veikiantis pasi
tarimas gamybos ir verslo prob
lemoms nagrinėti. 

Vilniuje prasidėjo Tarptau
tinis vaikų folkloro festivalis. 
Keturias dienas daugiau kaip 
dvidešimt kolektyvų iš Lietu
vos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, 
Prancūzijos, Švedijos koncer
tuos įvairiose Lietuvos vietovė
se. Šventės uždarymas numaty
tas liepos 15 d., Rumšiškių bui
ties muziejuje. 

Maskva, liepos 8 d. — Šeši 
Rusijos Gynybos ir Saugumo 
ministerijos pareigūnai spaudos 
konferencijoje kritikavo užsie
nio ministro Andrei Kozyrevo 
perspėjimą apie perversmo 
sąmokslą prieš prez. Boris Jel
cino vyriausybę. Išsigindami ka
riuomenės ar Saugumo ministe
rijos vaidmens tokiame sąmoks
le ir užtikrindami, kad tiek ka
riuomenė tiek ir Saugumo mi-

Lietuvos Higienos centras 
pranešė, kad nuo liepos 1 d. 
laikinai uždarytas Palangos 
moterų pliažas. Jūros vandenyje 
ties moterų pliažu rasta daug 
žarnyno bakterijų — kur kas 
daugiau, negu leidžia užterštu
mo norma. Kadangi nei Klaipė
da, nei Palanga iki šiol neturi 
nutekamųjų vandenų biologinio 
valymo įrengimų, tokios situaci
jos gali laikas nuo laiko karto
tis. 

nisterija yra pilnai pavaldžios 
politinei valdžiai, jie tačiau 
sugestionavo, kad šiandieninės 
Rusijos teisinėje, ekonominėje 
bei politinėje suirutėje spon
taniški protestai gali plisti. 

Saugumo ministerijos vadas 
gen. K. Ippolitov net pasiūlė 
sukurti nuolatinę parlamento 
komisiją prižiūrėti Saugumo 
ministeriją ir apsaugoti ją nuo 
slaptos informacijos sauvalingo 
skelbimo. Ši konferencija vyko 
artėjant metinėms nuo nepasi 
sekusio perversmo pereita 
rugpjūčio mėnesi, vykstant et
niniams neramumams NVS res
publikose ir Rusijos Aukščiau
siame teisme vykstant svarsty-
boms, ar Komunistų partijos už
draudimas buvo leistinas pagal 
Rusijos konstituciją. 

Perversmo kalbos jau kurį lai
ką kursuoja Rusijoje, Jelcinui 
stengiantis apeiti konserva
tyviųjų priešinimąsi ekonomi-

Helsinkyje prasidėjo 
ESBK trečioji sesija 

ESBK vaidmuo konfliktų 
sprendimuose auga 

Helsinkis, liepos 10. — Šian- pridavė, nes į dvi ašis pasidali-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Haiti ištremtasis prez. 
Jean-Bertrand Aristide, remia
mas komiteto, sudaryto iš hai-
tiečių Romos katalikų bažnyti
ninkų, parlamento narių bei 
pramonininkų ir profesionalų, 
stengiasi sudaryti sąlygas jo 
sugrįžimui. Jis sutinka mėnesio 
laikotarpyje sugrįžti, bet su 
sąlyga, kad krašte bus Ameri
kos Valstybių Organizacijos 
(OAS) ir Jungtinių Tautų prie
žiūra piliečių laisvam veikimui. 

— Erdvėlaivis „Columbia" 
dėl blogo oro turėjo pasilikti erd
vėje dar vieną dieną ir po 14 
dienų erdvėse nusileisti ne Ed-
wards oro pajėgų bazėje Califor-
nijoje, o Floridos Cape Canave-
ral. 

— Čilės sostinė Santiago tu
rėjo paskelbti ypatingąją padėtį 
dėl savaitę besitęsiančio smogo, 
dėl kurio teko uždaryti fabrikus 
ir mokyklas. 

— Izraelyje Itžak Rabin suda
rė koaliciją vyriausybei, kuri 
yra nusistačiusi daryti pažangą 
Artimųjų Rytų taikos derybose. 

— Jordane pirmą kartą po 36 
metų parlamentas nubalsavo 
leisti kurtis politinėms parti
joms, norint duoti būdą atsver
ti vis didėjančiai fundametalis-
tų musulmonų įtakai, kuri pe
reituose rinkimuose laimėjo 
trečdalį vietų parlamente. 

— Prancūzijoje pasibaigė 
sunkvežimių vairuotojų strei
kas, suparalyžavęs viso krašto 
susisiekimą. 

— Tunizijoje vyksta teismas 
171 fundamentalistų musul
monų, bandžiusių nuversti val
džią. 

dien prasidėjusioje Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijoje (ESBK), trečiojoje po 
jos įkūrimo 1975 metais, jau su
važiavo 52 valstybių delegacijos, 
jų tarpe ir Pabaltijo valstybių 
atstovai, kurie pažadėjo trukdy
ti jo baigiamojo akto pravedimą, 
jei nebus nustatyta data rusų 
dalinių išvedimui iš jų šalių. Iš 
tiesų, rašo vienas britų kores
pondentas, kai visi 52 nariai 
turi veto teisę, nuostabu, kad jie 
iš viso sugeba ką nors pravesti, 
dėl ko nors sutarti. O vistik iki 
šiol sugebėjo. 

Konferencijoje liepos 9 ir 10 
dieną dalyvavęs JAV prez. 
George Bush ten nuvyko svar
biausiai užtikrinti, kad šis tarp
tautinis organas nenustelbtų 
NATO svarbos, kuriame daly
vauja mažiau Europos valsty
bių, o tam jau pagrindo yra. 

Nors JAV priklauso ESBK, 
iki šiol jai daug svarbos ne-

Dalinių išvedimas 
prasidės šįmet 

Ryga, liepos 2 d. — Trečias 
latvių ir rusų ekspertų susiti
kimas dėl rusų dalinių išvedimo 
iš Latvijos baigėsi Jūrmaloje 
liepos 2 d. pozityvia gaida, kaip 
praneša Rygos radijas. Rusų 
ekspertai pasakė, kad išves apie 
16,000 dalinių ir išsikraustys iš 
apie 81 karinių objektų Latvi
joje, kad išvedimo procesas bū
tų pradėtas dar šįmet. 

Tačiau jokio sutarimo nebuvo 
prieita dėl datos, kada bus baig
tas dalinių išvedimas, kam pri
klausys rusų kariuomenės oku
puotos nuosavybės ir dėl atlygi
nimo už kariuomenės padarytą 
žalą. 

Rusai tvirtino, kad jų strate
giniai interesai reikalauja nea
tiduoti Skrando radaro stoties, 
karinio uosto Liepojoje ir kosmi
nės komunikacijos stoties 
Ventspils, tol, kol Rusija jausis 
grasinama iš lauko. 

— JAV Švietimo departa
mento studija rodo, kad JAV-ėse 
yra gerokai pasitaisiusi švieti
mo padėtis. 1990 m. 78% juodų
jų baigė gimnazijas, palyginti 
su 68% 1973 m.; moterų bai
giančių universitetą skaičius 
pakilo 16% nuo 1977 m., ir pa
gerėjo mergaičių pažymiai vi
suotiniuose matematikos eg
zaminuose. 

— Latvijos AT atšaukė man
datus 15-ai Latvijos AT deputa
tų, nes 1990-1991 m. jie akty
viai priešinosi Latvijos nepri
klausomybei. 

nėms reformoms. Jo leidimasis 
sulėtinti reformų tempą tik pa
drąsino jų priešininkus, kurie 
pradėjo jį kritikuoti dėl Mol
dovos ir pietų Osetijos rusų ap
leidimo. 

Ministras A. Kozyrev tik žo
džiais išreiškė reformininkų li
beralų bei demokratų būkštavi-
mus, norėdamas patraukti prez. 
B. Jelcino dėmesį. Jis sugestio
navo, kad kariuomenė ir 
Saugumo ministerija etninius 
neramumus manipuliuoja savo 
naudai ir prezidentui perduoda 
iškreiptas informacijas. Panašų 

perspėjimą pernai, prieš rugpjū
čio perversmą prieš Gorbačiovą, 
paskelbė tuometinis užsienio mi
nistras E. Ševardnadze. 

Gynybos ir Saugumo ministe 
rijos pareigūnai sušaukė spau
dos konferenciją atremti Kozy 
revo perspėjimams ir jį kaltino 
„frakcijų manevravimu, norint 
skaldyti vieningumą vyriausy
bės ir valdžios kadruose". Anot 
gen. Ipolitov, visi tokie kalti
nimai siekia sugadinti gynybos 
ir Saugumo ministerijų vardą, 
norintjas išjungti iš naujų vals
tybės struktūrų. 

nusiame pasaulyje NATO buvo 
svarusis Vakarų valstybių jun
ginys prieš Varšuvos pakto są
jungininkus. Dabar, tačiau, 
Varšuvos paktui suirus ir pa
daugėjus ESBK atstovaujamų 
Europos valstybių skaičiui, net 
ir JAV pradėjo rimčiau skaitytis 
su ESBK, net pačiam preziden
tui Bush ten asmeniškai atvy
kus. 

Besikeičiančioje Europoje da
bar jau ir JAV sutinka, kad 
ESBK turi vaidinti didesnį 
vaidmenį Europos taikos palai
kyme ir kad ESBK gali prašyti 
NATO dalinių regioninės taikos 
palaikymui. 

Septyniolika metų po ESBK 
sukūrimo, kad būtų forumas 
aiškintis nesu ta r imus su 
Sovietų Sąjunga, „Helsinkis II 
dabar turi padėti paruošti dirvą 
demokratinei Eurazijai, sutei
kiant ESBK-ai galias efektyviai 
atliepti šiandieninius iššūkius", 
pareiškė JAV Valstybės sekre
torius James Baker III. Besi
tęsiantys konfliktai buvusioje 
Jugoslavijoje tiek meta iššūkį 
ESBK-ai, tiek parodo ir jos da
bartinius trūkumus, jis sakė. 

ESBK pobūdis yra skirtingas 
nuo Jungtinių Tautų. ESBK tė
ra tik suorganizuojamų susiti
kimų, pasitarimų serija, turin
ti tik mažą štabą. Sprendimai 
yra daromi tik visų narių pri
tarimu. Tad ir Balkanų klausi
mu tik šią savaitę pavyko ką 
nors konkretaus suformuluoti, 
kritikuojant serbus, kurie lai
komi to konflikto didžiausiais 
kaltininkais. ESBK pagaliau 
nutarė palaikyti Vakarų vals
tybių poziciją, liepos 8 d. 
suspendavę Jugoslavijos daly
vavimą Konferencijoje tris mė
nesius. 

Per šį suvažiavimą ESBK na
riai stengsis suformuluoti nau
jas gaires, kurios juos įgalins 
vieningai spręsti iškylančias 
problemas bei konfliktus. Jie 
ESBK paskelbs regionine orga
nizacija, veikiančia Jungtinių 
Tautų chartijos rėmuose, kas jai 
suteiks teisę šauktis NATO ir 
Jungtinių Tautų dalinių pagal
bos, reikalui esant. 

Tikimasi, kad su Rusijos prez. 
Jelcino pritarimu ESBK šauk
sis, kad Rusija su Pabaltijo vals
tybėmis greitai sudarytų Rusi
jos dalinių išvedimo iš tų kraš
tų tvarkaraštį. 

KALENDORIUS 

Liepos 11d.: Šv. Benediktas, 
Pijus, Kipras, Olga, Vilmantas, 
Šarūne. 

Liepos 12 d.: Bonifacas (Bru
nonas), Izabelė, Marcijona, 
Margis, Skaidra. 

Liepos 13 d.: Šv. Henrikas, 
Eugenijus Mildreda, Vytenis. 
Austina. 

Liepos 14 d.: Pal. Kateri 
Tekawitha, Šv. Kamilas De Lel-
lis, Justas, Vidutis, Sunmylė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:25. leidžiasi 8:26. 
Temperatūra dieną 70 F (21 

C), naktį 60 F (15 C), iš ryto lis, 
dieną debesuota. Sekmadieniui 
ir pirmadieniui numatomas šil
tesnis, debesuotas ir audringas 
oras. 
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PREZIDENTO A. STULGINSKIO 
MOKSLEIVIŲ KUOPOS ŠVENTĖ 

Nedažnai Prez. A. Stulginskio 
moksleivių a te i t ininkų kuopa 
pasirodo tėveliams ir svečiams, 
bet birželio 14 d. buvo ypatinga 
proga . Šeimos šven tė b ū n a 
l a ikas pasidžiaugti ir parodyti 
visiem, kokia ta lent inga ir gabi 
mūsų kuopa. Šiais metais šven
tė buvo ruošiama k a r t u su Par
tizano Daumanto jaunučių atei
t in inkų kuopa. 

Diena prasidėjo šv. Mišiomis, 
ku r i a s laikė kun. L. Zaremba 
Lemonto Palaimintojo Vyskupo 
Matulaičio misijoje. Mišių metu 
pr iesa ikas davė naujieji jaunu
čiai ir moksleiviai, kur ie , bū
dami kandidatais , nekan t r ia i 
l aukė šio momento, o dabar , 
išgirdę savo vardą, pr iklaupę 
pabučiavo vėliavą. 

Stebint apeigas ir žinant , kad 
šie y ra mano paskutinieji metai 
moksleivių kuopoje, buvo malo
nu prisiminti savo pr iesaiką ir 

suprast, ką naujieji moksleiviai 
šiuo momentu jaučia ir galvoja. 
Nors niekas tuo me tu nenorėjo 
prisipažinti, visi jau tė , kad tapt i 
moks le iv iu a t e i t i n i n k u y r a 
t i k r a garbė. Šilta širdyje pasi
darė, matant tiek daug jaunučių, 
nes t a i buvo ženklas, kad atei-
t ininkija ir lietuvybė nesibaigs 
su mūsų generacija, o gal net 
augs ir stiprės. Baigiant Mišias, 
sustoję giedojome „Kaip grįž
tančius namo paukščius". Tie 
žodžiai, t iek kar tų anksčiau 
giedoti, šį kartą turėjo ypatingą 
reikšmę. 

Po šv. Mišių visi buvo kvie
čiami į Ateitininkų n a m u s pa
matyt i vaidinimėlį ir pabend
rau t i . Lidija Ringienė, v iena iš 
Daumanto kuopos globėjų, pa
dėkojo visiems kuopai padėju
siems, o ypač Eglei Paulikienei , 
Pranute i Domanskienei, seselei 
Margar i ta i , Linai Tharp , Genei 
Mikienei, Arui Norvilai ir Kas
tyčiui Šoliūnui. Taip pat buvo 
padėkota padėjėjoms Monikai 
G y l y t e i . Mar iu i P a u l i k u i , 
Lau ra i Lapšytei, Lorai Krump-

ly te i ir Nidai J a n u š k y t e i . 
Ypatingą „ačiū" tarė Birutei 
Dailidienei. Romai Kuprienei. 
Audronei Norušienei ir Genei 
Stasiulienei. 

Kastytis Šoliūnas. Prez. A. 
S t u l g i n s k i o kuopos ko-pir-
mininkas, atsisveikino su kuopa 
abi tur ientų vardu. Dėkojame 
globėjoms Mildai Jakšt ienei ir 
Raminta i Lapšienei. Džiaugė
mės, kad su mumis dalyvavo 
atei t ininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis, padėjęs Lie
tuvoje atnaujinti ateit ininkų 
veiklą. Jo kalba pritaikyta jau
nučiams ir moksleiviams, o 
k lausdamas klausimus, bend
ravo su publika ir sukėlė min
čių mąstymui . 

Sekė mūsų kuopos vaidini
mas, paruoštas kantriosios Rasos 
Poskočimienės. Šiais metais sta
tėme naują \ ai iantą „Wizard of 
Oz", t.y. „Burt ininkas Bernar
das" . Rasos raginimų dėka, 
kuopos na r ia i įstengė išmokti 
žodžius, da inas ir šokius. Vilija 
J a n u š k y t ė gražiai suvaidino 
Audrutę , Vida Riškutė buvo 
geroji ragana, o Monika Gydaitė 
buvo blogoji ragana. Ingrida 
Latožaitė vaidino liūtą, Kastytis 
Šoliūnas — Simą Šiaudyklę, Li
n a Gaižutytė Metalinę Magdę ir 
Romas Blažys burtininką Ber
nardą. 

S v e č i a m s b e s i v a i š i n a n t . 
naujoji moksle ivių valdyba 
p a s i s k i r s t ė pare igomis — 
J a n i n a Braune ir Ramunė 
Ba rkauska i t ė ko-pirmininkės, 
Lina Gaižutytė vicepirmininkė, 
Gyt is Vygan tas iždininkas. 
Vytas Juškys fotografas, In
grida Latožaitė sekretorė ir Vili
j a Januškytė narė. Mano parei
gos — korespondentes bus 
keičiamos kas mėnesį. Preziden
to A. Stulginskio moksleivių 
atei t ininkų kuopos 1991-1992 
m. valdyba linki kuopai ir nau
jai valdybai sėkmės ir darbingų 
metų! 

Nida Ti junėlytė 

HAMILTONO' JAUNUČIŲ VEIKLA 

STOVYKLOS DAINAVOJE 

Liepos 6-18 d. — Jaunučių 
ateitininkų s-gos stovykla. 

Liepos 19 d. — Dainavos sto
vyklavietės metinė šventė. 

Liepos 19-26 d. — Sendrau
gių atei t ininkų s-gos stovykla. 

Liepos 26 - rugpjūčio 2 d . -
Lithuanian Heritage Camp — 
lietuviškai nekalbančių vaikų 
stovykla. 

Rugpjūčio 2-9 d. — Mokytojų 
ir jaunimo studijų savaitė. 

Rugpjūčio 9-23 d. - Moks 
leivių a te i t in inkų stovykla. 

Rugpjūčio 23-30 d. - Lie
tuvių Fronto Bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 30 • rugsėjo 4 d. 
— Chorinio dainavimo stovykla. 

Rugsėjo 4-7 d. — Ateitininkų 
federacijos studijų savaitgalis. 

R u g s ė j o 11-13 d. — 
Akademinio skautų sąjūdžio 
studijų dienos. 

feafi 

Į Dainavos stovyklavietę važiuodami nebeklaidžiokite. P r i e įvažiavimo sto
vyklautojus ir svečius sveikins naujas užrašas . Iš k. — Dainavos 
.stovyklavietės tarybos pirm. Vytas Petrul is , adminis t ra tor ius Mar ius 
Gražulis ir buvęs adminis t ra tor ius Vacys Lelis. 

Nuotr . R o m u a l d o K r i a u č i ū n o 

PARTIZANO DAUMANTO 
KUOPOS ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Patriotizmas y ra ne tiek savo 
tėvų žemės apsauga, kiek savo 
vaikų žemės išsaugojimas. 

Jose Ortega y Gasset 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flelds, III. 
Tel. (708) 740-0033 

Valandos pagal susitarimą 

nustebino zuikis — kieme pali
kęs daug šokoladinių kiaušinių! 

Dabar mes ruošiamės egzami
nams ir smagiai užbaigti darbo 
metus. Linkim visiems geros va
saros ir lauksim grįžimo prie 
darbo rugsėjo mėnesį! 

Garbė Kristui! 
L u k a s G u d i n s k a s , 

Hamiltono 
Prez. A. Stulginskio kuopa 

Partizano Daumanto kuopos 
šeimos šventė įvyko sekmadie
nį, birželio 14 d. Pal. Jurgio 
Matulaičio koplyčioje šv. Mišias 
aukojo kuopos kapelionas kun. 
Leonas Zaremba, SJ. Mišių me
tu jaunučio įžodį davė: Linas 
Dailidė, Marija Domanskytė, 
Aliukas Gylys, Giedrė Kazlaus
kaitė, Petras Kuprys, Karolina 
Lieponytė. Tadas Mikužis, To
mas Mikužis, Daina Ringutė, 
Vija Sidrytė, Karolis Užgiris, 
Daina Valaitytė ir Rytis Vygan
tas . 

Tolimesnė šventės eiga vyko 
Ateitininkų namuose. Federaci
jos vadas Juozas Polikaitis tarė 
žodį apie partizaną Daumantą. 
Buvo pristatyta ir pasveikinta 
sesele kazimierietė Ramute 
Butvytytė iš Lietuves. 

Po to vyko vaidinimas „Burti
ninkas Bernardas", kuris savo 
turiniu panašus j ,,Wizard of 
Oz" filmą. Vaidinimą parašė ir 
režisavo Rasa Poskočimienė. 
Susirinkusiems vaidinimas la
bai patiko. 

Padėkota visiems kuopos va
dovams ir tėvų komiteto na
r i ams . Visus metus dirbo 
kuopos globėjos Dana Gylienė ir 
Lidija Ringienė. Religinius 
pokalbius pravedė ses. Mar
garita Bareikaitė. 1-3 skyriaus 
mergaites ir berniukus globojo 
Genė Mikienė su padėjėjomis 
Monika Gylyte ir Daina Kaz
lauskaite. Mergaites 4-5 sky
riaus globojo dr. Pranutė Do-
manskiene ir dr. Lina Tharp su 
padėjėjomis Lora Krumplyte ir 
Nida Tijūnėlyte. Mergaites 6-8 
skyriaus globojo Eglė Pauli-
kienė. Berniukus 4-5 skyriaus 
globojo Kastytis Šoliūnas su 
padėjėju Marium Pauliku. Ber
niukus 6-8 skyriaus globojo 
studentas Aras Norvilas. Tėvų 

komitete dirbo dr. Birutė Daili-
dienė, dr. Roma Kuprienė ir 
Audronė Norušiene. 

Po oficialios programos vyko 
susibūrimas prie vaišių stalo ir 
pabendravimas. 

Apie ateinančių metų veiklą 
bus pranešta vasarai baigiantis. 

R.K. 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

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

Rez. (1-312) 770-7079 
Kab. (1-312) 502-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ UGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnia PI. 
Orland Park, IL 

Tel . 700-340-0007 
Priklauso Chnst ir Palos Comm ligoninėms 

Mes, Hamil tono jaunučia i 
a t e i t i n i n k a i , b u v o m l a b a i 
užsiėmę šiais veiklos metais. 
Mes tęsėm toliau mūsų pokal
b i u s ap ie v i s u o m e n i š k u m o 
principą, dalyvavom knygų ir 
piešinėlių konkurse ir tęsėm 
galvoūkių „Tėvynės žviagždu-
tė je" sprendimus. 

Sausio gale pradėjom ruošti 
dovanėles ligoniams, o širdžių 
dieną nuvežėm ir juos aplan
kėm. G. Liaukienė mus aplankė 
ir kalbėjo apie vaikučius bei 
mokyklas Lietuvoje, paskui 
pamokė žaidimų, kuriuos vaikai 
Lietuvoje žaidžia. Mes jai turė
jom daug klausimų! 

Kovo mėnesj mokėmės apie 
šv. Kazimierą. Buvo labai įdo 
mu apie jį sužinoti. Mes paruo-
šėm karūnas, parašėm maldelę 
ir vaidinimą apie jo gyvenimą. 
Mokėmės apie gamtą ir turėjom 
iškyla su Toronto jaunučia is į 
Mountsberg parką pažiūrėti , 
kaip gaminamas klevo sirupas. 

Savai tę prieš Velykas ponia 
P u s d e š r i e n ė buvo a tvykus i 
parodyti lietuviškų margučių 
m a r g i n i m ą . A t l i k ę k l ū p o j i m ą Hamil tono jaunučia i džiaugiasi velykinia is margučiais. Iš k.: I e i l . - V a n e s s a 

D id į j į š e š t a d i e n į - s u v a ž i a v o m Trumpicka i t ė ir Simonas Trumpickas II eil. - Austė Vaičiūnaitė. Domas 

k a r t u š v ę s t i V e l y k a s . O m u s Gud inskas . J u s t i n a s Trumpickas . Snieguolė Liaukutė , ir Lukas Gudinskas 

PARĖMĖ ATEITININKŲ 
STOVYKLAS LIETUVOJE 

Lemonto Partizano Dauman
to kuopa Lemonte parėmė atei
t ininkų vasaros stovyklas Lie
tuvoje, į teikdama 300 dol. ses. 
Daivai Kuzmickaitei per ses. 
Margaritą Bareikaitę. 

DOVANA L I E T U V O S 
V A I K U Č I A M S 

Lemonte veikiančios Par
tizano Daumanto kuopos vardu 
buvo paaukota 35 poros naujų 
botų vaikams Lietuvoje. Siun
tinys buvo pasiųstas Caritui. Šis 
projektas buvo įgyvendintas dr 
Birutės Dailidienės ir globėjos 
Lidijos Ringienes dėka. 

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 

Birželio 9 d. Kun. Lipniūno 
kuopos susirinkimas vyko pas 
Dainą Ancevičiūte. Buvom pa
tenkinti , galėdami vėl pasi
matyti, nes nesimatėme visą 
mėnesį. Po maldos Daina, kuo
pos laikraštėlio redaktore, pa
sidalino mintimis apie įvairius 
skyrius laikraštėlyje. Buvo pro
ga kuopos nariams išreikšti sa
vo nuomones. Kai viską išsiaiš
kinom, keli nariai pradėjo ra
šyti, kiti piešė, o keli tik iš
dykavo. Buvo smagu matyt visų 
norą padėti. Padirbėję kelias 
valandas, kuopos nariai, pasma
ližiavę ledais, sk i rs tėmės į 
namus. 

Vel susirink- m pas Dainą 
birželio 16 d. Dauguma kuopos 
narių parašė rašinėlius ar nu
piešė gražius piešinius laikraš
tėliui. Keli studentai atvažiavo 
pakepinti dešrelių ir kotletų. 
Susižavėję vasaros diena, kuo
pos nariai gardžiavosi „bar-b-
que" iškeptu maistu Dainos kie
me. Po kelių valandų visi 
nerimavo, norėdami važiuoti 
arkliukais pajodinėti. Pasisekė, 
bet trys moksleiviai ir vienas 
studentas negalėjo jodinėti — 
pritrūko arklių. Po valandos 
visi patenkinti vė! susirinkom 
pas Dainą pasidalinti nuoty
kiais. 

E l e n u t e T u ū n ė l v t ė 

D R . V I L I J A R . K E R E L Y T E 
C H I R O P R A K T I K A 

34 N. Cass Ave., Ste. 0, tel. (708) 512-0084 
Westmont, IL 00599 

Valandos pagal susitarimą 

DRAUGAS 
(U3P8-101000) 

THE LITHUAN1AN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundaya and Mondays, Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday obaervance of Legal Holidays as weil as Dec 
26ih and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589 

Second claas postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices 
Subscnption Ratee: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto 

m e t a m s W metų 3 mėn. 
U.S.A S80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 $50 $30 
U.S.A savaitinis (šešt laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U SA. dol ) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
niu nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija u i 
skelbimu turinį neatsako Skelbi
mu kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGOALEN BELJCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel. (312) 739-9556 

507 S. Gllbert, LaGrange, IL. 
Tel. (709) 352-4497 

D R . L I N A S J . B A R T U Š K A 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

D R . V I J A Y B A J A J , M . D . , S . C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Metfccare 
»riklauso Hoty Croes ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 434-9949 (veikia 24 vai.) 

• h m , antr.. ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

• f 

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

ligos ir chirurgija 
Hoty Crosa, 2701 W. 68 St.. Chicago 

Tel. (312) 471-SS73 
9830 S Ridgetand. Chicago Ridge. IL 

Tsl. (709) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 VV. 63rd St 
Tel . 312-739-7709 

217 E 127st St 
Lemont, IL 60439 

Tel . 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9359 S. Robertą Road 
Hlekory Hllls 

Tel . (709) 599-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

F sniNy M#o*C9si Ceinic 
217 E. 127 SI. — Lement, IL S0439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Siiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (709) 2572245 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . (1-312) 797-7575 
5790 Archer Ave. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Ir skausmo 

Keto. (1-312) 739-4477; 
(799)211 9097; arba (709)2494591 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MIDICAL B4JILDING 

9449 t o . Putoekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3990 W. 95 St. Tsl. (709) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pkmd 3 v. p.p -7 v.v.. antrd. 12:30-3 v.p.p 
trecaV uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penkta 

ir šešte 9 v r.-12 v p.p 

9132 t . Kedzie Ave., Chicago 
(1-312)779 9991 arba (1-312) 499-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Kab. tol. (1-312) 999-0349; 
Rex. (1-312)779-9933 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

7 7 2 2 S. KedtJe A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 8 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5949 9 . Pulaakl Roed. 
Tel. (1-312) 998-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tel. (709) 599-9101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

5132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 
Tel . (1-312) 929-2970 

1195 Oundee Ava. , Elgln, M. 90120 
Tel. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberto Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (709) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto k bute: (709)992-4199 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . 90th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. šest 12 iki 4 vai. popiet 

Sherman ligoninė. Elgin. IL 
Tel. 799-999-9979 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k Rd. 
VVestchester, IL 6 0 1 8 3 

T o l . 7 0 9 - 8 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

U N A S A . S I D R Y S , M . D . 
OphthaJrnotogaa/Akių Chirurgas 

2939 W. 7191 91. 
212 439 9999 

4149 W. 93r * 91. 
912-739-7709 
CtacegO.IL 

DR. PETRAS V. KISIEUUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
199 N. mch Į jon Ave., SuMe 324 Ir 

5939 9. Pulaskl M . , Chicago. IL 
91 SI . k Kean Ave., Justlce. IL 

Tel. (1-312) 999-2990 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2919 W. 7ist St. 

Te l . (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (709) 449-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2959 W. 93rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 779-2980. 
Rez. (709) 449-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2494 W. 71 et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHeott k Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave., Orland Park 
799-349-9100 

10 W. Martin, NeeervMe 
709-355-9779 

Valandos pagal susitarimą^ 
Nakties metu tel 709-957-9393 

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

Kalbame lietuviškai 
9195 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 595-7755 

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

AKIŲ LIGOS 
Good Samerttan Medical Center-

NaaervMe Cernous 
1020 E. Ofden Ave., tor te 310, 

NapervMe IL 90893 
Tel. 1-709-827-OO90 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 599-3198 
N a m * (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Didelis atsargumas 

IR BROLIŠKA 
MEILĖ 

Daugelis savo gimtinę atsi
mena su meile. Jaunieji, prisi
klausę tėvų ir senelių pasako
jimų, taip pat žiūri j savo vy
resniųjų tėviškę su pagarba ir 
nori pamatyti gimines, tą kraš
tą, kuriame išaugo jų tėvai, se
neliai, kaimynai, draugai . 
Tačiau tai žiūrima tik į vyres
nius, kuo nors į priekį pasi-
stūmėjusius. 

Jie sugebėjo įsigyti mokslo, 
užimti geras vietas, parodyti 
savo ištikimybę ir meilę kraš
tui, kuris juos pagimdė ar davė 
bent pradinį išsiauklėjimą, net 
profesijos įsigijimo palinkimą. 
Nenuostabu, kad dabar dauge
lis jaunųjų vyksta į nepriklau
somą Lietuvą ir padeda naudo
ti priemones, pritaikyti techni
nius reikalavimus, kurių dau
gelis tautiečių negalėjo naudo
ti okupacijos metu. 

Atvyksta giminės, pažįstami, 
artimi žmonės į kraštą, kuriame 
yra turtų. Ne kiekvienas jų tu
ri pakankamai pagal vietos rei
kalavimus ir jaunosios kartos 
paruošimui ateičiai. Dalis jų 
tikrai atvažiuoja ar anksčiau at
važiavo pas gimines — dėdes, te
tas, brolius, seseris, net pas 
tėvus. Nors jų pažiūros, kalbos 
ir planai skyrėsi, bet jie pasi
stengė tarp savęs giminiškai 
kalbėtis, jausti gyvenimo pulsą, 
su kuriuo giminės jau buvo su
pratę ir su naujais papročiais ir 
reikalavimais suaugę. 

Kartais jie tarp savęs kalbėjo 
kaip savi. Kartais kaip visiškai 
svetimi. Tai buvo jaučiama, kad 
gyvenimo aplinka ir sąlygos, 
kurioje reikėjo mokytis ir auklė
tis, darė savo įtaka, ir ne 
visuomet tik teigiamą. 

Reikia pripažinti, kad, stebint 
savuosius ir atvykusius, buvo 
matyti skirtumas, kurį padarė 
laikas ir auklėjimas, taip pat 
aplinka ir ideologija. Vieni 
mokėjo prisitaikyti prie gimi
nių, kurie savuosius norėjo 
padaryti bent materialiai tur
tingesniais, kiti ir liko tik sve
timi vieni kitiems. Tokia tai bu
vo tikrovė. 

* * * 
Visuomet reikia žinoti, kad 

vyresnieji į savo kraštą ir sa-

su teisingumo organais, su noru 
išlaisvinti ir padėti bent grįžti 
namo nesuteptam ir neišvary
tam. 

Buvo ir tokių, kurie pradėjo 
apgaudinėti savuosius. Tik juos 
galėjo apgauti dėl didelio pasi
tikėjimo ir noro saviesiems iš tė
vynės padėti. Pateisinimas, kad 
jie buvo blogai auklėjami, kad 
jie pripratę teisybės nesakyti, 
nes už teisybę vežami į tremtį, 
nepateisino nei lūkesčių, nei 
pasitikėjimo savaisiais. 

Tokių nebuvo daug ir nebuvo 
tik visuotiniai nusikaltėliai. Bet 
vienas šaukštas deguto, kaip 
sakoma, sugadina visą puodą 
medaus. Tai sugadino daugelio 
pažiūras tie keli nusikaltėliai, 
keli išnaudotojai su siuntiniais 
ir „bendrovėmis" čia gyve
nančius ir norinčius saviesiems 
pagelbėti. Mėginimas suversti 
kaltę miesto blogumui nepade
da išteisinti savųjų, nes į savuo
sius kitaip žvelgiama, negu į 
svetimus nusikaltėlius, pateku
sius į policijos rankas. 

* * * 

Pateisinimas yra tiktai toks, 
kad nusikaltęs lietuvis nėra 
tauta ir tautos atstovas. Tai yra 
tik okupanto atstovas, įpratęs 
sakyti neteisybę, pagal reikalą 
kalbėti, negerbti svetimo turto, 
nes tokio nėra ir negali būti 
pagal komunistinę ideologiją. 
Tik nedaryk blogio valdžios 
žmonėms, nors jie daro blogį 
visai tautai. Tokie nusikaltėliai 
daro gėdą visai išeivijai ir gerie
siems ateiviams. Galima jausti 
ir matyt i , kad iš tėvynės 
atvykusių dalis nori tik gero, 
nori t ik užsidirbti, nori tik sa
viesiems, likusiems krašte, pa
dėti. Ir jie kratosi tokių, kurie 
kitus išnaudoja, kurie skelbia 
„bendroves" ir paskiau apgau
dinėja norinčius jiems pagelbė
ti. 

Negalima blogio teisinti nie
kur ir niekada, net jei padaro 
savas brolis, savas tautietis ar 
savas artimas. Sakyta, ir iš ten 
atvykę žino, kad nusikaltėlių 
mažuma. Bet jie sugadina tau
tinį vardą ir pasitikėjimą ta 
dauguma gerųjų, kurių net 

KADA BUS IŠBRISTAIS 
POLITINIO LIŪNO 

Rimties valandėlei 

KAS YRA MANO ARTIMAS? 

likusius brolius lietuvius artimieji pradeda bijoti. Dar la
biau bijo tokių, kurie apgaulin
gai gauna iškvietimus, apgau
lingai paima darbus ar siun
tinius, kurie mėgina rasti aukų 
savųjų ir svetimųjų tarpe. Tokių 
reikia saugotis, kad jie gadina 
lietuvių tautos garbingą vardą, 
kad jie apgaudinėja savuosius ir 
išnaudoja savų taut ieč ių 
žmogišką pasitikėjimą. 

Skirstyti savo tautą į savuo
sius ir svetimuosius nėra nei 
garbinga, nei dora. Taip pat leis
tis išnaudoti tautą ar tautiečius, 
teisinant auklėjimu ir padaryta 
tautai žala, nėra tikras pateisi
nimas. Reikia geriau ištirti, 
geriau pasiklausti tų, kurie 
vadovauja tautai, ir sužinoti jų 
praeitį, darbus, jų išdavystes 
svetimiesiems. Priešas lieka 
priešu, bet šiuo metu reikia vi
siems atleisti. Tačiau negalima 
ir nereikia leisti niekinti tau
tiečius blogais darbais sveti
mųjų akyse, kai lietuviai ir 
lietuvių tauta nešioja sąžinin
gos ir geros žmonijos dalies var
dą. 

Pr. Gr. 

vo 
žiūrėjo idealiai. Ar idealiai 
žvelgė į savo artimuosius iš 
tėvynės atvykusieji, tai bu
vo ir tebėra spėjamas klau
simas. Daugelis iš ten at
vykusių, pamatę, kad čia visko 
pakankamai pilna, pradėjo sa
viesiems net pavydėti, lyg jie 
būtų kalti dėl okupacijos su
darytų sąlygų ir niekada karų 
nesunaikinto krašto aplinkos. 
Dažnai buvo užmiršta, kad nei 
pinigai, nei tur tai neauga 
savaime, — juos reikia uždirb
ti. Kartais didelėmis pastan
gomis ir sunkiu darbu, kuris iš
traukia ne tik prakaitą, bet ir 
paskutines jėgas. 

Paskutiniais laikais atvyk
davo ir neturėdami nei giminių, 
nei pakviesti artimųjų. Jie įsi
gijo kvietimus netikru keliu, ne
švariomis priemonėmis. Jie at
vyko ir gavo darbus, arba, jų ne
gavę, kartais pradėjo rodyti oku
panto žalingą auklėjimą, neno
rą sakyti teisybės, apgaudinėti 
net savuosius, kurie norėjo 
jiems padėti. 

Teko net šiame krašte gyve
nantiems susidurti su policija, 

Sakoma, kad istorija yra gyve
nimo mokytoja. Iš buvusių 
kartų patirties jaunesnės kartos 
gali daug ko pasimokyti. Bet ne-
visada nori. Atvertę istorijos 
puslapius apie padėtį Lietuvoje 
ir Lenkijoje XVIII amžiuje, 
matome, kad tuo metu, nežiū
rint didelių pavojų iš šalies, kraš
to viduje buvo didelė suirutė. 
Bajorai žiūrėjo vien savo inte
resų bei naudos, susigrupavę 
grūmėsi vieni su kitais. Tokios 
grupės į seimus atvykdavo su 
savo kariuomenėmis, o Rusijos 
atstovas Kaiserlingas (vėliau 
Repninas) vis daugiau kišosi į 
seimų darbus. Nuo 1764 m. tik
ruoju Lietuvos ir Lenkijos 
valdovu buvo M. Repninas, 
kuris vienus atstovus įgąsdino, 
kitus papirko. Pagaliau buvo 
prieita prie galutinio valstybės 
žlugimo. 

Ar ne panašiai šiandien el
giasi Lietuvos parlamente „pa
raudonavę bajorai", pripratę gy
venti komunistinėje san
tvarkoje kaip privilegijuotas 
luomas? Šiandien Lietuvos 
parlamentas taip susiskaldęs, 
kad negali pravesti skubių, 
kraštui reikalingų įstatymų. 
Kažin ar čia nėra pikta nema
toma ranka iš Rytų, kuri 
kiršina lietuvį prieš lietuvį, kad 
turėtų iš to naudos. 

Garsiai deklamuota meilė 
Lietuvai 

Labai teisingai Lietuvos vi
daus politinę padėtį apibūdina 
vienas prelatas neseniai rašy
tame iš Lietuvos laiške savo 
pažįstamam Amerikoje: 

— Nors mus skiria tūks
tančiai kilometrų, bet jaučiamės 
tokie artimi. Čia mus Lietuva 
riša, čia mūsų visų tėviškė „ar 
laiminga, ar varguose, visados 
mums miela, atminimais taip 
gausinga ir brangi kaip siela" 
— eiliavo kadaise Maironis. Mes 
dabar gyvename ne taip, kaip 
seniau. Dabar mes skirstomės į 
frakcijas, partijas ar dar ki
tokius padalinius ir kliudome 
idealistams gal vien dėl to, kad 
jie per daug aukojasi ir mėgina 
atkurt i senąją prieškarinę 
Lietuvą. 

Kai buvo rinkimai į Sąjūdžio 
suorganizuotą parlamentą ir 
nuotaikos visų buvo palankios 
laisvai Lietuvai, tada ir mūsų 
buvę komunistai garsiai kalbėjo 
apie savo meilę Tėvynei Lietu
vai. Be to, jie jau turėjo prak
tikos valstybinėje veikloje, su
tiko įeiti į Sąjūdžio narių eiles, 
na ir buvo išrinkti. Kai jie taip 

IGNAS MEDŽIUKAS 

kalbėdavo, tai gal tik gryni ko
munistai, kurie neva atsiskyrė 
nuo TSR komunistų sudarė 
jau lietuvišką komunis tų 
partiją, pasivadindami Lietuvos 
darbo partija. Jie tikėjosi galė
sią paveldėti visą komunistų 
partijos sukauptą turtą, tai, 
nors nesivadindami komunis
tais, ir toliau palaikė ryšius su 
Maskva Tada jie, deklaruodami 
savo „meilę Lietuvai", net gar
siau už kitus šaukė mylį 
Lietuvą. Ilgainiui vis labiau ryš
kėjo, kad buvę tarybiniais me
tais komunistai nepasikeitė net 
Lietuvai pasiskelbus nepri
klausoma valstybe. Dabar jie, 
kartu su kitomis mažutėmis 
kairiosiomis frakcijomis, susi
dėjo į vieną bendrą frontą ir iš 
Sąjūdžio eilių perėjo į kairiųjų 
bloką, pasivadinę opozicija. Jų 
yra, nors ir nedidelė dauguma, 
parlamente. Jie pradėjo boiko
tuoti beveik visus V. Landsber
gio siūlymus. Kai reikėdavo bal
suoti, jie arba visai tą dieną ne
dalyvaudavo parlamento posė
džiuose, balsuodavo prieš, arba 
susilaikydavo nebalsavę, ir 
Landsbergio pasiūlymai nesu
rinkdavo balsų kvorumo. 

Kodėl šmeižiamas Valstybės 
kontrolierius K Uoka? 

Kodėl jie perėjo į viešą opo
ziciją Landsbergiui? Spėliojama, 
kad kai kurie iš to turėjo ma
terialinės naudos — buvo gavę 
K. Prunskienės pažadė ta s 
lengvąsias mašinas. Kiti, įstoję 
į uždaras akcines bendroves ir 
jose dažniausia vadovaudami, 
gauna pasakiškai dideles pini
gų sumas. O savo gauto pelno 
neparodo mokesčių inspekcijose 
ir moka tik nedideles sumeles 
nuo gauto pelno. Kadangi Vals
tybės kontrolierius Kazimieras 
Uoka yra nepaperkamas žmo
gus, tai įvairiais būdais mėgina 
jį išstumti iš šio posto. Jo vardą 
nuolat linksniuoja kairiųjų 
žurnalistai laikraščiuose, visaip 
šmeiždami. Prieš jį buvo pike
tuojama, o jis viską pakėlė ir 
dirba toliau. 

Intrigos prieš redaktorių 
S. Stomą 

Dienraštis „Lietuvos aidas" 
iki šiol turėjo daugiausia pre
numeratorių. Dabar kairieji 
užsipuolė, kad atsistatydintų jo 
redaktorius Saulius Stoma. Šis 
laikraštis buvo įsteigtas Sąjū
džio pastangomis ir iki dabar vis 

palaiko V. Landsbergio vedamą 
liniją. Kai redaktorius išvažia
vo į užsienį, tai prieš jį išvystė 
nepaprastai stiprų puolimą. At
seit, laikraštis įsteigtas valsty
bei a t s tovau t i , o dabar 
parlamente dauguma jau ne 
Sąjūdžio atstovų; balsuojant 
parlamente, jie vieni nesurenka 
reikiamos balsų daugumos, tai 
ir ginčijasi vieni su kitais, 
vienok jie nepajėgia įtikinti 
dešiniuosius balsuoti už redak
toriaus Stomos atleidimą. Da
bar jie valdo tik protokoliniu 
įpareigojimu, ir neaišku, kas bus 
toliau. 

Mirusieji balsuoti 
nea tvyko 

Skaudžiausia, kad kairieji 
tiek drumstė žmonių nuotaikas 
ir protus televizijoje, laikraš
čiuose, mitinguose ir pasiekė 
tai, jog referendumas dėl prezi
dento posto Lietuvoje jau nepra
ėjo. Referendume dalyvavusieji 
ir balsavusieji „už" įvedimą, 
nors jų balsuota 70%, bet 
balsavusių iš viso nebuvo 50% 
visų rinkėjų. Žinoma, čia buvo 
ir gerokai sukčiauta. Kai buvo 
renkamas parlamentas prieš 
dvejus metus, rinkėjų buvo 
1.900,000, o dabar prezidento 
rinkimams jau buvo skelbta, 
kad balsuotojų į sąrašus buvo 
įtraukta 2,600,000. Iš kur toks 
pakilimas? Manoma, kad galėjo 
būti įtraukti ir per tuos dvejus 
metus mirusieji! Žinoma, miru
sieji balsuoti neatvyko. Štai ir 
nesusirinko 50% visų balsuo
jančių. Kai kur, ypač Kaune, 
buvo padaryta sąmoningai ir 
nesąmoningai klaidų, įtrau
kiant ištisas gatves į svetimas 
rinkimines apylinkes. 

Kairieji labai kovojo prieš 
prezidento posto įvedimą, nes 
prezidentas vis dėlto autoritetas 
ir su juo reikia skaitytis, o 
parlamento netvarka jiems la
bai patogi. Renkami parašai, 
kad dar šiais metais būtų rin
kimai į seimą, tada paaiškėtų, 
kiek rinkėjų balsuotų už tą 
NDP daugumą, kurią kai kas 
juokais vadina — „Nežymi 
dauguma parlamente". Ji egzis
tuoja, ir po rinkimų, kurie bus 
šių metų rudenį, gal susidarys 
jau pastovesni ir rimtesni seimo 
atstovai. 

Valdas Adamkus, JAV aukš
tas gamtos apsaugos parei
gūnas, lankydamasis Vilniuje, 
„Gimtojo krašto" žurnalisto 
k l aus i amas dėl padėt ies 
Lietuvoje, pasakė, jog esam sa
votiškame politiniame liūne. 

Dieviškasis Mokytojas — Jė
zus Kristus, vaikščiodamas tarp 
žmonių, juos vis mokė tikrosios 
meilės. Ne tik ji buvo užrašyta 
Senajam įstatyme, bet ir prak
tiškai ją nuolat priminė. Ir kai 
jo paklausė vienas, ką jis turi 
daryti, kad laimėtų amžinąjį 
gyvenimą, Jėzus jį paklausė: 
„Kas parašyta įstatyme? Kaip 
skaitai? Tas atsakydamas tarė: 
Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, 
visa savo širdimi, visa savo 
siela, visomis savo jėgomis, viso
mis savo mintimis ir savo arti
mą, kaip pats save. Jis jam tarė: 
Gerai atsakei; tai daryk ir būsi 
gyvas" (Lk. 10,26-28). Bet pa-
klausėjas nebuvo patenkintas ir 
dar paklausė: „Ir kas gi mano 
artimas?" a k . 10,29). 

i klausimą Jėzus atsakė tik 
pavyzdžiu apie sužeistą žmogų. 
Jį plėšikai išrengė, sužeidė, su
mušė ir paliko pusgyvį. Pro jį 
praėjo kunigas, levitas, bet ne
priėjo išrinktosios tautos išrink
tieji. 

Jėzus kalbėjo: „Vienas gi ke
leivis samarietis ėjo pro jį ir, jį 
pamatęs, buvo gailestingumo 
sujaudintas. J is prisiartino, 
aprišo jo žaizdas, užpylęs alie
jaus ir vyno, užkėlė jį ant savo 
gyvulio, nugabeno į užeigą ir 
rūpinosi juo. Kitą dieną jis 
išsiėmė du denaru, padavė užei
gos savininkui ir tarė: Rūpinkis 
juo, ir, jei ką viršaus išleisi, aš 
sugrįžęs tau atiduosiu. Kas iš 
šitų trijų tau rodosi buvęs ar
timas to, kurs pateko tarp gal
važudžių? Jis atsakė: Tas, kuris 
jam parodė gailestingumo. Jė
zus jam tarė: Eik ir tu daryk 
panašiai" (Lk. 10,33-37). 

Tai pamokymas pavyzdžiu, 
kaip krikščionis, Kristaus sekė
jas ir jo Evangelijos skelbėjas, 
turi daryti. Kiekvienas žmogus, 
nors jis būtų priešas, netikėlis, 
kriminalistas, nusikaltėlis prieš 
Dievą ir žmones, jis turi būti 
žmogaus artimas, kuriuo reikia 
rūpintis. Tas samarietis parodė 
gražiausią meilės pavyzdį, padė
damas nepažįstamam žmogui, 
galvažudžių sužeistam ir api-

Toliau jis kalbėjo: „Skaudu. Kur 
ta Lietuva, kurią pažinojau, 
mačiau dvejus metus, kuria di
džiavosi visas pasaulis. Tikiu: 
jeigu stovėjom susikibę ran
komis Baltijos kelyje, netrukus 
taip pat "vieningai stovėsime 
Lietuvos kelyje" („Gimtojo kraš
to" Nr. 24). Tokie pageidavimai 
būtų daugumos užsienio lie
tuvių. Duok, Dieve, kad tai grei
čiau įvyktų. 

plėštam. Jis pats juo rūpinosi ir 
dar liepė užeigos savininkui rū
pintis, o jis grįžęs atsilygins, jei 
išleistų daugiau, negu buvo nu
matęs gailestingasis samarietis. 

Nieko daugiau Jėzus nepasa
kė jo klaususiam, kaip tik vie
na, kad eitų ir taip darytų, kaip 
darė gailestingumo suspaustas 
samarietis. Dėlto ir apaštalas 
šv. Paulius sako savo laiške 
Koloso gyventojams krikščio
nims: Jėzus „yra neregimojo 
Dievo paveikslas, pirmagimis 
pirm viso sutvėrimo; nes per jį 
sutverta visa danguje ir žemėje, 
matomi ar nematomi dalykai, 
ar tai sostai, ar viešpatystės, ar 
kunigaikštystės, ar valdžios; 
visa sutverta per jį ir jam; jis yra 
pirm visų, ir visa juo laikosi... 
Nes visai Dievo pilnybei patiko 
apsigyventi jame" (Kl. 1,15-17^ 
19). 

Tai ir yra pabrėžimas, kad Jė
zus yra Dievo Sūnus, kad juo 
reikia sekti, kad iš jo reikia 
mokytis. Jis juk yra Dievo 
pilnybė žemėje. Per Jėzų Dievas 
sutvėrė dangų ir žemę, dėl Jė
zaus, savo Sūnaus, jis sutaikė 
sutvėrimą su savimi, nes jo pro
tingas žmogus, kuriam skyrė 
prabangų gyvenimą, nusikalto 
savo neklusnumu, savo nonr 
būti dievu. i 

Šv. Paulius ir primena, kad jo 
reikia klausyti, nes jis yra pir->« 
masis tarp žmonių, jis yra ; 

nematomo Dievo paveikslas, 
kurį mato žmogus žemėje ir 
kurio žodžius girdi, jo įsakymus 
ir pavyzdžius turi vykdyti. 
Kiekvienas Jėzaus sekėjas turi 
būti vertas amžinosios gyvybės, 
nes Senasis Įsakymas jam įsako 
mylėti Dievą ir artimą, nors jis 
ir abejoja, kas yra jo artimas. Jis 
dabar suderino jo žmogiškojo 
kūno mirtimi, kad pastatytų jus 
savo akivaizdon šventus, nesu
teptus ir nepeiktinus" (Kl.1,22). 

Ir Mozė priminė savo tautai: 
„Nes Viešpats sugrįš, kad 
džiaugtųsi tavimi dėlei visų 
gėrybių, kaip džiaugėsi tavo 
tėvais; jei tačiau klausysi Vieš
paties, savo Dievo, balso ir lai
kysi jo įsakymus ir patarimus, 
kurie surašyti šitame įstatyme, 
ir sugrįši prie Viešpaties, tavo 
Dievo, visa savo širdimi ir visa 
savo siela" (Ist.30,9-10). Tai 
meilės įsakymas, kad pažintų 
kiekvienas savo artimą, kaip 
Jėzus jį, savo mokinį. Jis visus 
mokė ir pavyzdžiu rodė, mirda
mas ant kryžiaus. 

- P.A. 
Puikybė 

ženklas. 
yra menkystės 

V. Hugo 

Kaip religija įstengia su
drausminti baisiausias žmogaus 
aistras, taip ji moka ir kilnius 
žmogaus polinkius paskatinti, 
kad pasireikštų nuostabiais, ne
girdėtais darbais. 

J. Scherr 

Didžiausia kliūtis, trukdanti 
žmonėms sužinoti tikrą žemės 
pavidalą — kontinentus bei van
denynus atrasti, buvo ne ži
nojimo trūkumas, o žinojimo 
iliuzija. 

Dantei J. Boorstin 

MOTERIS BU BALTU 
CHALATU 
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Trečias. Pacienčių mums niekados netruks. Mo

terys gimdė, gimdo ir gimdys. 
Ketvirtas. O jūs tik pagalvokit, koks būna įspūdis, 

kai moteris pagimdo? Tėvai, seneliai, giminės dėkoja 
mums. Ir už ką? Juk iš tikrųjų jie turėtų būti dėkingi 
gimdyvei, kuri devynis mėnesius kūdikį išnešiojo ir 
skausmuose jį pagimdė, bet ne mums. Mes gi tik virkš
telę nukerpam! O triumfuojam, lyg didvyriai! Ar ne 
taip?" 

„Taip, daktare", patvirtinau aš. „Jūsų šį vakarą 
pasakyti išminties žodžiai yra arčiausiai tiesos". 

„Dr. H.", droviai atsiliepė gailestingoji sesutė, „ar 
jums teko girdėti tokį išsireiškimą: lengviau 
nusidėjėliui patekti į dangų, negu gydytojui pasidaryti 
geru moterų ligų specialistu. Tačiau, savaime aišku, 
jums tas netaikoma". 

„Deja, ne. Negirdėjau", susidomėjęs jis atsakė. 
Saldus šypsnys nušvito jo veide. Ir geraširdiškai 

paplojęs jai per petį, jis pridūrė: 
.Sesute, jūsų man lojalumu niekuomet nedvejoju" 

pralaimėjot", padrąsinau jį. mano vilties žiburėlis", pradėjo nesukontroliuojamai. 
Jis patraukė savo raumeningus pečius ir kiek kūkčiodama verkti. Nepajėgė jos nuraminti nei gy 

prislėgtu balsu tarė: dytojo švelnūs žodžai, nei gailestingosios sesutes 
„Deja, po tiek su šia gimdyve pralaimėjimų vargiai jautrūs glamonėjimai. 

a r laimėsiu?" Dr. H. reikšmingai mirktelėjo gailestingajai sesu-
Pasakęs tai, jis pastūmė tuščią kavos puoduką į tei. Ši išėjo ir atnešė špricą su nervais raminančiais 

šalį. Nušluostė su popierine servetėle savo lūpas. Atsi- vaistais. 
stojo ir nuėjo plauti rankų. Sugrįžusi ji atrišo nuo gydytojo veido kaukę. Nu-

Netrukus įtemptoj nuotaikoj, sunkių minčių spau- traukė nuo jo rankų kraujuotas gumines pirštines ir 
džiami, susirinkom į gimdymo kambarį. Suakmenėju-
sisiais veidais, mirtinoj tyloj, ramiai, tartum vorai vo
ratinklio centre, sėdėjom ir su nuolat didėjančiu nerimu 
laukėm ir laukėm... 

Sieninio laikrodžio rodyklė tekėjo pirmyn, kaip 
upeliukas, o su ja dažnėjo ir stiprėjo gimdyvės jįs, „Telefonu pasakyti jam teisybę yra virš mano tole:> 

skausmai. Atmerktomis akimis ji mus sekė ir sukan- ruojamos ribos. Prašau pavaduokit mane. Paskam-'' 
dusi dantis kentėjo. Kartas nuo karto ji trumpam binkit jam. Praneškit, kad jo žmona netrukus gimdys 
užsimerkdavo, ir iš jos lūpų išsiverždavo „Viešpatie, į,. a§ noriu, kad jis atvažiuotų. Tik, Dieve, saugok! Neiš-
padėk man!" žodžiai. sitarkit, kad jau pagimdė". 

Galų gale lemiamas momentas atėjo, į kurio „Gerai", atsakė gailestingoji sesutė. Ir vos ne vos 
nepaprastas aplinkybes mes nejučiomis buvome įpinti, liesdama savo guminiais padais grindis, ji išėjo. 

Jau ir galvute matyti. Peteliai išlindo. Ir pagaliau Neilgai trukus gimdyvės vyras atvyko. Ir vos tik"" 

įdavė špricą Šis įleidęs gimdyvei vaistus, dar kurį laiką 
ją guodė. 

„Daktare, ar jūs norite paskambinti jos vyrui?" ' 
pašnabždėjo jam į ausį gailestingoji sesutė. 

„Ne, sesute. Nenoriu", taisydamas akinius atsakė 

kūdikis gimė. Bet nelaimė! Vėl mergytė! 
Gilus graudulys užvirė mūsų širdyse. Nuotaika 

krito, nes pajutom lyg kariai pralaimėję kovą. Su šird
gėla žiūrėjom į gimdyvę, kadangi jautėm, kad atsklei
dimas tiesos giliai sukrės jos taip jautrią sielą. 

„Dr. H., ką aš pagimdžiau? Ką pagimdžiau?" išgir-

pravėręs duris, paklausė: 
„Sesute, ar mano žmona jau pagimdė?" 
„Dar ne. Prašau atsisėsti ir palaukti", pasiūlė jam 

gailestingoji sesute. Ir ranka parodė eilę kėdžių, pasta
tytų prie sienos. 

„Ačiū, sesute, bet esu toks susijaudinęs, net mano 
„O dabar", tęsė jis, „laikas mums grįžti i realybę, dusi, kaip fleitą naujagimio verksmą, nekantraudama širdis, kaip lokomotyvas muša. Esu tokioj niūrioj nuo-

nes gimdyvę pradėjo kamuoti dažnesni skausmai. 
Sesute, paruoškit ją gimdymui. Aš eisiu plauti rankas. 
O jūs, daktare", kreipėsi jis į mane, „pabūkit man 
moraline parama, nes jaučiu, kad Deokleno kardas 
kabo virš mano galvos". 

paklausė gimdyvė. 
Gydytojas apsidairė ir po trumpos pauzės pri

slopintu balsu pranešė: 
„Ponia, jūs turit sveiką, gražią dukrelę". 
Ji visu savo kūnu sudrebėjo. Nuvargusiu žvilgsniu 

taikoj, kad nusėdėt vienoj vietoj negaliu", perbraukęs 
ranka per kaktą, atsakė jis. Ir nervingais, nelygiais 
žingsniais, pradėjo po koridorių vaikščioti. 

(Bus daugiau) 

„Dr. H., nepradėjęs rungtynių, negalvokit, kad jas pažvelgė į gydytoją ir, pasakiusi „Užgeso paskutinis 
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HORIZONTAI 
SUDIEV WASHINGTONUI 

Po beveik 14-os metų pertrau
kos Horizontus vėl rašau Chica-
goje, kur pradėjau juos rašyti 
prieš maždaug aštuonis šimtus 
savaičių. Per tą laikotarpį di
džioji jų dalis buvo parašyta 
sostinės Washingtono Cleve-
land Park rajone, kur 1978 m. 
spalio pabaigoje, sūnaus Eu
genijaus atvežtas, bendradar
biui Jurgiui Bradūnui užleidus 
savo butą, laikiani apsistojau. Ir 
ilgainiui išėjo taip, kad vėliau 
tame pat penkių aukštų pastate 
Connecticut ir Porter gatvių 
sankryžoje gavę didesnį butą, 
čia išgyvenom beveik 14 metų. 

Cleveland Parkas yra šiaurva
karinėje sostinės dalyje prie 
pagrindinės Connecticut gatvės, 
kuri, miesto centre įbėgusi į 17-ą 
gatvę, Baltųjų rūmų kairiame 
šone kerta Pennsylvania Ave. 
ir, prabėgusi pro prezidentūros 
įstaigų rūmus (Old Executive 
House), atsiremia į Potomaco 
upę. Istorikai teigia, kad rajonas 
Cleveland Parku pavadintas 
todėl, jog 1885 m. tuometinis 
JAV prezidentas Grover Cleve
land čia nusipirko namus. Jo 
prezidentavimo laikotrpiu na
mai tapo vasaros Baltaisiais rū
mais, nes čia tada buvo tik prie
miestis. 

Šis Washingtono rajonas yra 
supamas didesnių ir mažesnių 
ambasadų: Kinijos pietuose, 
Izraelio — šiaurės vakaruose ir 
kitų. Čia pat netoliese yra "ir In
dijos ambasadoriaus rezidenci
ja, kur gimė būsimasis, ne per 
seniausiai fanatiko nužudytas, 
Indijos prezidentas Hadživas 
Gandhi. Ir dabar savo namus 
Cleveland Parke tebeturi buvęs 
JAV viceprezidentas W. Mon-
dale, šitame rajone gyvena tokie 
žinomi amerikiečiai, kaip buv. 
JAV ginkluotės derybininkas 
Max Kempelman, JAV senato
riai B. Bradley ir T. Wirth, 
televizijos diktorius J. Lehrer, 
dienraščio ,,Washington Post" 
leidėjas D. Graham ir nemažai 
kitų. Čia pat, už poros kvartalų 
ir plieno sijų ir stiklo didžiu
liame parke pastatytuose nau
juose rūmuose įsikūrusi ir ABC 
TV tinklo studija, iš kur savait
galiais visai Amerikai trans
liuojamos pasaulinės žinios, o 
sekmadieniais D. Brinkley ve
dama programa „This Week" ir 
kitos. 

Cleveland Park raojone, kuris 
dabar oficialiai laikomas isto
riniu ir todėl naujų statybų 
labai nedaug vyksta, yra apie 
1,400 rezidencinių namų, pasta
tytų tarp 1894 ir 1930 m. Tuo 
tarpu antrajam statybos laike 
nuo 1920 iki 1941 m. buvo pa
statyta nemažai komercinių ir 
daugiabučių pastatų. 

Nuosavybių kainos ir butų 
nuomos tuose pastatuose, ku
riuose nėra kainų kontrolės, 
smarkiai pakilo, kai maždaug 
prieš 9 metus pro Cleveland 
Parką buvo pravesta požeminių 
traukinių (Metro) raudonoji lini
ja, pasiekianti tolimuosius sos
tinės priemiesčius Marylando 
valstijoje — Bethesda, Rockville, 
Silver Springs ir kitus. Susisie
kimas čia pasidarė taip patogus, 
kad per 7 minutes gali pasiekti 
miesto centrą, o persėdus į kitą 
liniją — dar po kelių minučių ir 
Kapitolio aukštumos rajoną. 
Tad ir aš savo tarnybą Ameri
kos Balse, netoli JAV Kapitolio, 
pasiekdavau per 15 minučių. 

Savo laiku Cleveland Parkas 
ir jo apylinkės buvo tapę antruo
ju Marąuette Parku JAV sosti
nėje, kai čia, Washingtono mas
tu žiūrint, buvo susitelkęs paly
ginti nemažas lietuvių skaičius. 
Jų tarpe ciceriškę Loretą Rad
vilaitę vedęs Jurgis Bradūnas, 
į Havajus nutekėjusi Elenutė 
Bradūnaitė, į Takoma Park iš
sikėlusi ir ten šeimą sukūrusi 

Danelė Bieliauskaitė-Vidutie-
nė, į Cincinnati sugrįžusi Al
dutė Bieliauskaitė, buv. Penta
gono, Baltųjų rūmų ir Valstybės 
departamento pareigūnas Linas 
Kojelis; čia gydytojo praktiką 
atlikęs ir po to į Chicagą sugrį
žęs dr. Petras Kisielius, Jr.; 
Valstybės departamento parei
gūnas ir būsimasis JAV kon
sulas Algis Avižienis; į netolimą 
Chevy Chase rajoną persikėlę 
Virginija ir dr. Vitolis Vengriai 
ir dar kai kurie. 

Tuo tarpu mūsų apylinkėje 
paskutiniu metu dar tebegy
veno buv. Eltos ir vėliau Lietu
vos pasiuntinybės bei ambasa
dos įstaigų vedėja Margarita Sa-
matienė; buv. Baltųjų rūmų, o 
dabar Švietimo ministerijos pa
reigūnė Rita Bureikaitė; Ame
rikos Balso lietuvių tarnybos 
štabo narė Rita Baltušytė; 
Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuvos rajone gimusios trečios 
kartos Amerikos lietuvaitės 
Klara ir Marian Saponytės ir 
gal dar vienas kitas. Tai tik 
nedidelė dalis, iš dabar jau išsi-
sklaidžiusio, buv. lietuviško 
„Marąuete Parko" Washingto-
ne. Čia aplinkui rikiuojasi įvai
rūs restoranai, klubai, bankai, 
kino teatras , paštas. Ypač 
vasaromis judėjimas vyksta 
dieną ir naktį, panašiai, kaip 
netoliese esančiam garsiajam 
Georgetowne. 

Atsisveikinę bičiuliai 
Apie tai, kad 1992 m. sausio 

1 d. ruošiuosi išeiti pensijon, 
savo viršininką painformavau 
prieš metus, kad jis turėtų laiko 
pasirinkti kitą kandidatą. Me
tams baigiantis, prieš pat Kalė
das, Amerikos Baiso lietuvių 
tarnybos štabo nariai redakcijo
je suruošė jaukias išleistuves, 
įteikdami dovaną ir adresą su 
kiekvieno redakcijos nario įra
šytais linkėjimais. Už visa tai 
esu dėkingas tarnybos viršinin
kui Romui Sakadolskiui ir kole
goms Jolantai Raslavičiūtei, 
Kristinai Nakienei, Editai Na-
zaraitei, Ritai Baltušytei, Virgi
nijai Vengrienei, Jurgiui Bradū
nui, o ypač mano artimiausiam 
bičiuliui tarnyboje Romui Kas
parui. 

Per LB suruoštą Lietuvos Ne
priklausomybės šventės mi
nėjimą Marylando universitete 
susilaukiau visai netikėtos 
staigmenos: savo pareigas bai
giančios LB Washingtono apy
linkės valdybos pirmininkės 
Audronės Pakštienės ir narių — 
Prano Baltakio, dr. J. Laukai
čio, Tado Mickaus, Vėjūnės Svo-
telytės ir dr. Vitolio Vengrio 
oficialaus atsisveikinimo ir do
vanos, dėkojant už mano raštus 
apie šios LB apylinkės veiklą. 
Nekaip jaučiausi, kad po šito 
netikėto ir nelaukto atsisveiki
nimo maždaug 150 žmonių aky
se jų tarpe teko maišytis dar 4 
mėnesius. 

Esu dėkingas artimiems mū
sų su Dalia bičiuliams Gražinai 
ir Jurgiui Blekaičiams už su-
ruožtas jų namuose išleistuves 
ir už dovaną. Išleistuvių prieš
piečius, pietus ar vakarienes 
dar suruošė US-Baltic Founda
tion įsteigėjas Linas Kojelis su 
įstaigos pareigūne A. Pakštiene 
iškilmingam restorane, taip pat 
Meilė ir Tadas Mickai, pirmieji 
1978 m. susipažinti svetimam 
VVashingtone; Emilija ir Romas 
Sakadolskiai; Izabelė ir Juozas 
Laučkai, kurių pastangų dėka 
1949 m. atvykau į Ameriką, ir 
mūsų kaimynė Margarita Sa-
matienė. 

Visus Čia išvardintus ir daugelį 
kitų, Washigtone bei jo apylin
kėse gyvenančių, lietuvių ir taip 
pat amerikiečių dar ilgai neuž
miršime. 

VI. R. 

LB „Spindulio" ansamblio vadovė D 
šoka Los Angeles Jaunimo šventėje. 

mguole Varnienė ir Paulius Gražulis 

N'uotr. R. Anelauskienės 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
ARTIMUI PAGALBOS 

DARBUOSE 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Los Angeles skyrius, užbaigęs 
pavasario veiklos renginius, 
praneša, kad per 5 mėnesių 
laikotarpį naujoji valdyba, at-
jausdama šalpos reikalus, laiko 
veltui neleido. 

Žvelgdamos į mus nukreiptus 
įvairius prašymus, skyrėme 
didesnį dėmesį šalpos reika
lingiems Lietuvoje. Pinigine 
auka parėmėme studentą naš
laitį Vilniuje ir kalinio šeimą 
Klaipėdoje. Siuntiniais, kurių 
išsiuntėme 15, atjauteme dau
giavaikes šeimas ir našlaičių 

namus, išpildydamos jų prašy
mus drabužių, avalynės, vaistų 
ir neprašomo pageidavimo — 
mažų žaislų vaikų džiaugsmui. 

Pačią didžiausia atjautimo 
šalpą 3.000 dol valdybos 
nutarimu birželi 28 dieną 
paskyrėme „Vaikų Viltis" orga
nizacijai, vaikų, atvykusių 
gydymui į Ameriką, pragyve
nimo išlaidoms. 

Už visus čia suminėtus mūsų 
veiklos darbus esame dėkingi 
Los Angeles lietuvių visuome
nei, kuri įvertina mūsų veiklą 
atsilankymais į renginius ir į 
sekmadienių vaišes, visiems 
asmeniniams aukotojams, tei
kiantiems didelę paramą mūsų 

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

darbams. Mieli lietuviai, Jūs 
visi esate artimo meilės rėmėjai, 
kartu su mumis dalyvaudami 
Lietuvos Dukterų draugijos 
veikloje. Dėkojame Jums vi
siems! 

Bronė Liaudanskienė 

LIUKSUSINIS 
„ŠARŪNO" VIEŠBUTIS 

VILNIUJE 
Šarūnas Marčiulionis, Eu

ropos olimpinio atrankinio krep
šinio turnyro vertingiausias žai
dėjas ir aukštai vertinamas 
Lietuvos olimpinės krepšinio 
rinktinės narys, paskutinius 
trejus metus sėkmingai reiškę
sis San Francisco „Warriors" 
komandoje, bando savo laimę ir 
komercinėje srityje. Š.m. 
birželio 1 d. Vilniuje įvyko iš
kilmingas jo, neseniai baigto 
statyti, liuksusinio viešbučio 
atidarymas. 

Viešbutis , .Šarūnas" yra 
Vilniaus centre, netoli Lietuvos 
sostinės Sporto rūmų, nuo kurių 
per kelias minutes pasiekiamos 
istorinės Vilniaus vietovės. 
Viešbutis įrengtas taip, kad 
jame svečiams būtų jauki šei
myniška atmosfera pagal Vaka
rų pasaulyje įprastus standar
tus. Viešbutis turi 25 kamba
rius ir vieną dviejų kambarių 
komplektą, Lietuvoje vadinamą 
„liuksą". 

Šarūnas didžiuojasi ir vieš
bučio „Krepš in io" arba 
„Rooney" (taip Marčiulionį 
draugiškai vadina amerikiečiai 
kolegos) baru. Baras įrengtas su 
įvairia NBA ir Lietuvos krep
šinio atributika, nekalbant jau 
apie galimybę transliuoti tiesiai 
į viešbutį svarbiausias krepšinio 
rungtynes ir kitus pasaulinio 
masto sporto įvykius. 

Viešbučio svečiams teikiami 
patarnavimai: nemokami pus
ryčiai, susisiekimas su aerouos
tu, telefono ryšys su užsieniu ir 
satelitinės televizijos programos 
kiekviename kambaryje. Sve
čiams užtikrintas saugumas. 
Organizuojamos specialios eks
kursijos, galimybė išsinuomoti 
automobilį su vairuotoju ir pan. 

LAIMA E. NAINYTĖ 
ADVOKATĖ 

praneša, kad atsidaro savo 
advokatūros įstaigą 

53 West Jackson Boulevard 
Suite 801 

Chicago, Illinois 60604 
Tel.: (312) 697-9778 

• 

We Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
Mcakssen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629 

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

Jūsų siuntinius 

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

TIK 90 et. UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 sv. 
$1.00/sv. IKI80sv. 

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

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA UEPOS 15 d. 
MŪSŲ SUPAKUOTI TIK GERIAUSIŲ AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ 
MAISTO SIUNTINIAI YPAČ LAUKIAMI LIETUVOJE 40 sv. TIK $85.00 

EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KAS TREČIADIENI 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

3782 W. 79th St. 
CHICAGO , IL 60652 

SKAMBINKITE NEMOKAMU TELEFONU 
1400 SPARNAI (1 -800-772-7624) 1 —312-284-8449 

Chicagoje Ir apylinkėse paimam i i narnų 

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

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

SKANDINAVŲ — p»r Kopenhagą LUFTANSA — per Frankfurtą 

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

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

AUSTRŲ — par Vlaną 

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

„LIETUVOS" spektakliai 

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

Spektakliai: 

Trečiadieniais, liepos 8 ir 15 dienomis. 8:30 v.v.. 
Ketvirtadieniais, liepos 9 ir 16 dienomis. 2:00 v p.p 
Penktadieniais, liepos 10 ir 17 dienomis. 8:30 v.v . 
šeštadieniais, liepos 11 ir 18 dienomis 6:00 v.v, ir 9 30 v.v.. 
Sekmadieniais, liepos 12 ir 19 dienomis 2:30 v p.p 7 v.v. 

Prie teatro veikia <r restoranas, bet ten vietas reikia užs;: akyti iš anksto, 
o taip pat ir spektaklių bilietus, paskambinus jų teletor «s. 

0)lf 

<>wafOOKTEw\Aa. 

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

TAIP PAT TURIME 2 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ 

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

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Šiauliai 1. Klaipėda 3. Vilnius 1. Frankfurtas 1 (Uiftansa oro linija) 

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. 

•f\fl midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

(1 -312) 925-7400 <1 "312> Z 5 4 " 4 4 ™ 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BSEE fU 
I0UMI 
LEN0ER 



„LEISKITE PRIE MANĘS 
MAŽUTĖLIUS!" 

DRAUGAS, šeš tadienis , 1992 m. liepos mėn. 11 d 

UCDAGUOJA ST. «ESttNLEX£. 65OT TEOY ST-, CHICAGO. DLL. 6062S. TELEF. (312; 925-5988 

CIA VĖL MOKOSI 
MERGAITĖS 

Panevėžys, Aldonos gatvė Nr. 
4. Nepriklausomos Lietuvos lai
ka is čia daugelį metų veikė 
Mergaič ių a m a t ų mokykla. 
k u r i a i v a d o v a v o seserys 
vienuolės. Sunku dabar suskai
č iuot i , k i ek šios mokyklos 
moksleivių pasklido po įvairias 
šalis, išmokusios siūti, megzti, 
aus t i , valgius gaminti , žemės 
ūkyje ūkininkaut i . Tarybiniais 
metais ši mokykla buvo uždary
ta . Senuose, vėliau ir padi
dintuose, rūmuose įsikūrė Pro
fesinė mokykla, ruošianti staty
bininkus. 

Pernai ši mokykla vėl atgai
vinta . Dabar ji vadinasi Katali
kiškoji mergaičių žemės ūkio 
m o k y k l a , į k u r i ą iš visos 
Lietuvos suvažiavo daugiau 
kaip šimtas mergaičių. Jos bai
g u s i o s d e v y n i a s v idu r inės 
mokyklos klases, todėl pirmai
siais metais mokysis daugiausia 
bendrojo lavinimosi dalykų, o 
vėliau taip pat pa ims į rankas 
ir .siuvamąją mašiną, mokysis 
megzti, aust i , daryt i įvairius 
rankdarb ius , tvarkyt i namų 
ūkį. 

Neseniai šioje mokykloje buvo 
didelė šventė. Susirinko buvu
sios ir dabar t inės mokyklos 
moksleivės. į svečius atvyko ir 
k e l e t a s b u v u s i ų dėstytojų. 
Gražu buvo, kai šalia žilagalvių, 
garbingo amžiaus sulaukusių 
moterų sėdėjo jaunutės, rudomis 
uniformomis , ba l tomis api-
kaklai tėmis pasipuošusios mer
gaitės. 

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis 
Kris taus Kara l iaus katedroje. 
Mišias aukojo Panevėžio vysku
pas Juozas Preikšas. Pasveiki
nęs susir inkusius, jis pašven
t ino ir labai gražią mokyklos 
vėliavą. 

Katedros klebonas mons. Juo
zas Antanavičius pašventino, 
mokyklos kieme esantį, Rūpin
tojėlį, kurį jai padovanojo gar
sus dailininkas Vyt. Ulevičius. 
„Tegul šis Rūpintojėlis, sakė 
j a u n o s i o m s moks le ivėms 

monsinjoras,-pažadins jus visa
da ieškoti dvasinių vertybių ir 
savo jaunystės kelius nušvies 
t a u r u m o idealais" . Keletas 
moksleivių su gėlių krepšeliais 
rankose vėliau nuėjo į miesto 
kapines prie pirmosios šios 
mokyklos vadovės Elenos Pur-
vaneckaitės ir steigėjos Marga
ritos Rimkevičiūtės kapų. 

Buvusias ir dabartines moks
leives bei dėstytojas sveiki
no Lietuvos žemės ūkio mi
nisterijos atstovai V. Pily-
pavičienė ir A. Šilkūnas. Mo
kykloje praleistų dienų prisi
minimais pasidalino buvusios 
auklėt inės: Klementina Gudo-
nytė, Anelė Mironaitė, Salomėja 
Št ikūnai tė , Aldona Kudžmaitė 
ir daugelis kitų. Daug gražių 
linkėjimų susirinkusieji išgirdo 
iš Katalikių moterų draugijos 
pirmininkės Australijoje Gali
nos Slatkuvienės. Malonu, kad 
Aus t r a l i j o s l i e tuv ia i šią 
mokyklą palaiko materialinė
mis dovanomis, padeda jai 
įsikurti. 

Naujosios mokyklos siela — 
jos direk A. Grincevičius 
ir Švč. NMM seserų tarnaičių 
kongregacijos vyresnioji V. Gai-
levičiūtė. Daug kitų dėstytojų 
pasižadėjo išauklėti savo moks
leives ir išleisti į gyvenimą. 

Oficialia dalimi šventė dar 
nesibaigė. Jos dalyviai galėjo 
pasigrožėti moksleivių darbų 
parodėle, paklausyti daug lietu
viškų dainų, pasidalinti įspū
džiais, prisiminimais. 

Aldona Kudžmai tė 

MOKYS LIETUVOS 
MOKYTOJUS 

Lietuvos respublikos švietimo 
ministerijos pakviesta, Stefanija 
Thompson vyksta į Lietuvą kar-

Įsakymas mylėti yra įsaky
mas iškilt i virš mūsų natū
ralaus instinkto ir laisvai ir 
sąmoningai panaudoti šį mums 
įgimtą patraukimą mylėti, vie
toj t o , kad l e i s tumės jo 
užvaldomi, jo vedami, jo aklai 
nešami. 

Thomas Merton 

Stefanija Thompson 

tu su 50 kitų mokytojų pravesti 
keturių savaičių kursą mokyto
jams, š.m. liepos 12 - rugpjūčio 
7 dienomis. Stefanija yra Am
sterdamo, NY, 100-tosios Lietu
vos Vyčių kuopos narių Louise 
ir Valentino Klebonų dukra. 
Ji nuo 1973 metų dirbo mokyk
lose New Yorko ir Connecticuto 
valstijose. 

Šią programą JAV tvarko 
American Professional Partner-
ship for Lithuanian Education. 
Programos tikslas — patobulinti 
Lietuvos auklėtojų mokymo me
todus įvairiose mokslų srityse. 

100-tosios kuopos parapiečiai 
ir Amsterdamo miesto Šv. Kazi
miero parapija priima aukas 
klebonijoje. Jos gali b ū t i 
popierius ir įvairios mokslo 
priemonės. Taip pat ir pinigai 
bus priimami. Viskas bus per
siųsta Lietuvon. 

MISS 
MASSACHUSETTS 

Miss Massachusetts, Kristina 
Netishen iš Lowell, MA, daly
vavo Wichita, KS, vykusiuose 
JAV gražuolės r inkimuose. 
Nors ji čia nelaimėjo, vis dėlto 
džiaugėsi galėjusi dalyvauti. 
Kristina yra William ir Patricia 
(Yonaker) Netishen duktė. J i su 
šeima lanko Šv. Juozapo lietu
vių bažnyčią ir Lowell miesto 

Jų čia keli šimtai. Daugelis jų 
atėję t ik pirmą kartą. Kaip ir 
juos atvedusios auklėtojos. Ne
drąsios, vis dar tebebijančios ar 
kas nepastebės, iš darbo ar 
neatleis . 

— Arčiau! Arčiau! — moja 
rankomis šventovės zakristi
jonas Alfonsas. Geriausias vie
tas paskiria, mažiausius prie 
pat altoriaus sodina. 

Ir sublizga jų, iki šiol tokio ste
b u k l o nemačiusios akutės . 
Šventovės viduryje sušvinta sie
t yna i , ant al toriaus sužiba 
žvakių puokštės. 

Prie vargonų skamba vaikų 
choro atl iekama giesmė. Tiek 
daug čia tų vaikų. I Vilniaus 
arkikatedrą šiandien jie susi
r inko pagiedoti našlaičiams. 
Tiems, kurie nežino kas yra 
tėvų meilė, kurie gyvena vaikų 
namuose, internatuose. 

Į susirinkusius našlaitėlius 
kreipiasi Arkikatedros klebonas 
monsinjoras Kazimieras Va
siliauskas. Jis sako, kad ši šven
tovė kviečia visada juos čia atei
ti . Kai bus labai sunku, liūdna, 
kai nepaprastai jausite tėvelių 
ir artimųjų nebuvimą. Ateikite, 
sako monsinjoras, ir iš šios šven
tovės visada jūs išeisite ir 
ramesni ir tvirtesni. 

Ne t ik Lietuvos Bažnyčia jau 
susirūpino našlaičiais. Atgims
tančioje Lietuvoje jau atsirado 
daug širdžių ir protų, su meile 
ir užuojauta žvelgiančių į 
n e l a i m i n g u s va ikus . Nebe 
dešimtys, o šimtai jų pasiima 
tuos vaikelius auginti, įsisūnija 
ar įsidukrina. Šimtai mūsų 
moterų savaitgaliui ar švenčių 
dienomis parsiveda vaikų namų 
auklėt inius pas save: kad nors 
k iek motiniškos širdies jie 
pajustų. Įsisteigė olimpinis 
komitetas, kuris rūpinasi pro
t in i a i atsilikusiais vaikais . 
Tegul tie, šiam darbui pasišven
tę pedagogai, jokių milžiniš
kų darbų ir nenudirbs, tegul 
fizinės ir protinės tų nelai
mingųjų vaikučių jėgos leis ir ne 
tiek daug džiaugsmo patirti , bet 
vis t iek bus daroma visa, kad 
nors vieną džiaugsmo valandėlę 
t ie vaikučiai turėtų. 

Žiūrėjau į Vi ln iaus arki
katedroje susir inkusius vai
kučius. Jų , dar nieko blogo 
nepadar ius ias r a n k u t e s , jų 
veidelius, jų akutes stebėjau. Ir 
prieš mano akis iškilo motinos. 
Motinos alkoholikės, motinos 
moraliai puolusios, motinos, 
kur jų vaikas nežinančios. Ir 
norėjosi šaukti, visu balsu rėkti: 
,,Išbriskite, motinos, iš to bai
saus purvo, iš to žeminančio 
liūno! Ateikite į arkikatedrą! 
Čia kiekvieną mėnesį meldžia
masi už likimo nuskriaustus 
vaikus. Kiekvieną mėnesį jie 
susirenka čia, kad pajustų 
tikėjimo ir meilės grožį. Įsižiū
rėkite į tų vaikučių akutes , 
pamatykite išskėstas jų ranku
tes ir nepažįstamai moteriai 
šaukiančius ,mama'! Gal pama
tysite, gal pažinsite savo kūdikį, 
taip negailestingai išsižadėtą ir 
pamestą. Valstybė juos globoja: 
visi v a i k u č i a i a p r e n g t i , 
pavalgydinti. Bet kokia gi ma
terialinė vertybė atstos tą dova
ną, kokią padovanoja vaikui 
motinos mylinti širdis? 

„O, kad jūs, motinos, visos 
d o v a n o t u m ė t e mei lę savo 
vaikams! Kad nebebūtų mūsų 
tautoje naš la i tė l ių , pames
tinukų! Ateikite, šventovėn, 
motinos!" 

A l d o n a Kudžma i t ė 

Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis, ambasadai Washingtone lėšų 
telkimo renginyje Chicagoje, kalbasi su Ale Steponavičiene, viena iš 
darbščiausių vajaus darbuotojų. 

Nuotr. Eug. Butėno 

DARBŠČIOJI ALDONA RYAN 

Amerikiečių, telkiančių vaistų siuntas Lietuvai, atstovai pasitarime su Lietuvos AT pirmininku. 
Iš k. - Vytautas Landsbergis, Lietuvos AT pirmininkas, Lietuvos Vyčių Lietuvai pagalbą siųsti 
komiteto pirm Robertas S. Boris. World Medical Relief vykdomoji direktorė Carolyn George, Mercy 
International prez Glen Haydon ir Lietuvos Caritas dir dr. Albina Pajarskaitė. 

Christine Netishen — Miss Mas
sachusetts 

lietuvių klubą. Sių varžybų pa
t i r t imi jaučiasi pasitobulinusi. 

Pernai, lapkričio mėnesį, ji 
buvo karūnuota Miss Massa
chusetts ir nuo to laiko da
lyvavo daugelyje įvairių projek
tų. J i pravedė jaunuol iams 
mokslo siekti raginimo progra
mą ir visoje valstijoje kalbėjo 
motivacijos temomis, ypač tech
niškų sričių būsimiems darbuo
tojams. 

Netishen baigė Providence ko
legiją cum laude bakalauro 
laipsniu. Ji buvo baigusi Notre 
Dame akademiją aukščiausiais 
pažymiais ir šiuo metu dirba 
MIT Lincoln laboratorijose 
statistinės programuotojos dar
bą. 

A l e k s a n d r a s Pakaln išk is . J r . 

Aldona Latovaitė Ryan yra 
aktyvi Lietuvos vytė jau dau
giau negu ke tu r i a sdeš imt į 
metų. 1970 m. ji pagarsėjo 
Vyčių organizacijoje, kai apsi
ėmė prie Centro valdybos vei
kiančio kultūrinio komiteto pir
mininkės pareigas. Tuo metu ji 
sukūrė ir išsiuntinėjo net 36 
„Amber Web" biuletenio nume
rius. Šis spausdinėlis per trejus 
m. pasiekė 56 miestus JAV. Daug 
jos straipsnių ir novelių at
spausdinta organizacijos leidžia
mame žurnale ,.Vytyje". 

Aldona dalyvavo p i rmame 
Lietuvos Vyčių Visuotiniame 
seime Bostone 1942 metaiskaip 
Daytono, OH, 96-tos kuopos de
legatė. Nuo to laiko ji yra 
dalyvavusi eilėje suvažiavimų ir 
buvusi prezidiumų pirmininke, 
seimų diskusinių būrelių pra-
vedėja, spaudos komiteto nare , 
sveikinimų komiteto nare, ir su 
kun. A. Jurgelaičiu dirbo sta
tuto atnaujinimo komitete. 

„Vyčio" prenumeratorių skai
čiui labai padidėjus ir darbo 
naštai pasunkėjus, praėjusio de
šimtmečio pradžioje Loretta 
Stukienė pakvietė Aldoną pa
galbine redaktore. Kai Loretta 
buvo išrinkta Centro valdybos 
pirmininke, Aldona perėmė vy
riausios redaktorės pareigas. J i 
iki to laiko penkerius metus 
buvo „Dayton Daily News" ko
respondentė, tačiau ji pasi
traukė iš tų pareigų, kad galėtų 
paruošti spaudai „Vytį". 

1984 metais, švenčiant Sv. 
Kazimiero mirties 500 metų 
jubiliejų, Aldona pasikvietė 
kun. Jurgelait į , dr. Jokūbą 
Stuką, Loretta Stukienę, Al
girdą Budrecką ir Stefaniją 
Raštikienę padėti suredaguoti 
ypatingą „Vyčio" laidą. Tų 
metų kovo mėnesį šis Šv. Kazi
mierui pagerbti numeris buvo 
išleistas. 1985 metais, sušlu
bavus sveikatai, ji pasi t raukė 
iš redaktorės pareigų. Šias pa
reigas apsiėmė iki tol buvusi 
pagalbinė redaktorė Bernice 
Aviža. Centro valdyba B. Avižą 
netrukus patvirtino vyriausios 
redaktorės pareigoms, {steigus 
Vyčių fondą, Aldona buvo pa 
skirta patikėtine iš Vidurio 
Centro Lietuvos Vyčių apygar
dos. Ji dar ir šiandien tebėra 
šiose pareigose. Prieš penketą 
metų ji pradėjo metinį rašinių 

konkursą, ir šiuo me tu vis dar 
prie šio projekto prisideda. 

Aldona Ryan 

Jos darbas Vidurio Centro 
apygardoje y ra pažymėtinas. J i 
dalyvavo eilėje apygardos suva
žiavimų bei dirbo daugelyje ko
mitetų. Būdama apygardos pir
mininke, j i įvedė patobulintą 
balsavimo eigą, kalbėdavo apy
gardos kuopų susirinkimuose ir 
Michigano bei Ohio valstijose 
bandė įsteigti naujas kuopas. 
Apygardos pat ikėt inės parei
gose išbuvo ketver ius metus. 

Aldona ir vyras Juozas retai 
praleidžia 96-tos kuopos su
s i r ink imus , nors ir yra tolimas 
kelias nuo jų namų Centerville 
mieste. Šioje kuopoje ji buvo 
beveik visose pareigose: pir
mininkės, vicepirmininkės, sek
re torės , k u l t ū r i n i ų reikalų, 
l ie tuviškų r e ika lų bei kitų 
komitetų p i rmininkės , pyragų 
išpardavimo, kalėdinės eglutės 
puošimo, la imėj imams bilietų 
pla t inimo ir k i tuose komite
tuose. Dažnai „Dayton Daily 
News" aprašydavo 96-tos kuo
pos na r ius ir jų pasiekimus. Ji 
yra parašiusi š imtus laiškų laik
raščiams bei politikieriems Lie
tuvos laisvės klausimu. Vadova
vo 500 t e legramų siuntimo va
jui į VVashington, DC. ne t ik 
kuopos na r iu ta rpe , bet ir para
pijoje. Kadangi ji domisi lie
tuvišku j a u n i m u , kiekviename 
kuopos sus i r ink ime praveda 
t rumpą l ietuvių kalbos pamo
kėlę. 

1972 metais , ka i Lietuvos rei
kalai a trodė l iūdnai , ji įsteigė 
Daytone t a rp tau t in į festivalį, 
tuo būdu bandydama lietuvišką 
kul tūrą išvesti į amerikietišką 
publika. J i pakvietė ..Vėjelio" 

šokėjus šiame festivalyje atlikti 
programą. Daugiau 50,000 žmo
nių kasmet aplankydavo šį 
„VVorld A'Fair" renginį, kuris 
š ia i s metais rengiamas jau 
devynioliktą kartą. Šv. Kry
ž i a u s pa rap ieč ia i į s te igė 
kultūrinį komitetą, kuris per
ėmė šio festivalio rengimo dar
bus ir Aldona buvn to komiteto 
pirmininke penkerius metus. 

J i šūkį „Dievui ir Tėvynei" 
priėmė į širdį. Jos darbas para
pijoje yra išskirtinas. A. Budrec-
kiui esant „Bridges" vyriausiu 
redaktorium, ji buvo pagalbine 
redaktore. 1980 metais Lietuvių 
Bendruomene suteikė jai premi
ją už spaudos darbą. Ji kelis kar
tus dalyvavo radijo ir televizijos 
programose lietuviškais reika
lais. 

Neseniai, Garbės narių reika
lų komitetui prie Centro valdy
bos Aldona rašė: „Mano gyveni
m a s buvo labai įdomus. Nieka
da negalėjau miegoti ilgiau 
negu keturias ar šešias valan
das per naktį, kadangi sekan
čioji darbo įdomybių diena jau 
t r aukė mane. Užaugau lietuvių 
apgyventoje apylinkėje, turėjau 
daug draugų ir užsiėmimų. Ka
talikišką auklėjimą gavau pas 
Notre Dame de Namur vienuo
les, ir tuo būdu galiu gyventi 
darbingai , vaisingai. Artimi 
mano kontaktai su lietuviais ir 
susidomėjimas jų pasakojimais 
ir gyvenimo nuotykiais manyje 
įskiepijo meilę Lietuvai. Šią 
meilę pajėgiau išreikšti savo 
veikloje Lietuvos Vyčių didin
goje organizacijoje". 

Aldona yra labai veikli savo 
visuomenėje ir dirba vietinės 
operos valdyboje, Amerikos 
skaučių organizacijoje. ..Right 
to Life" Sąjūdyje ir „Optimists 
International". Aldona, ište
kėjusi už Juozo Ryan. Jie turi 
t r i s dukras ir septynis vaikai
čius. 

Vertė 
A l e k s a n d r a s Paka ln i šk i s , J r . 

Maldos vaisius yra tikėjimo 
gilėjimas, tikėjimo vaisius yra 
meilė, meilės vaisius yra tarna
vimas kitiems, o tarnavimo vai
s ius yra taika. Tad kuo labiau 
savo meilę Dievui išreikšime 
gyvu veiksmu, mylėdami vieni 
ki tus , juo daugiau taikos bus 
žemėje. 

Motina Teresė 
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LIETUVOS FUTBOLAS 
CHICAGOJE 

— Lietuva nugalėjo Italiją, 
ir taip atsidarė durys į šią 
vasarą vykstančią olimpia
dą Barcelonoje, — išgirdome 
mes žodžius nuo tribūnos tau
tinių šokių šventės užbai
giamajame pokylyje ir sugriau-
dėme perkūnais: plojome, šau
kėme valio, džiaugėmės. Lietu
va vėl pasaulio viršūnėje, ir ją 
ten „užnešė" krepšinis. Sabonis, 
Marčiulionis, Kurtinait is , 
Chomičius, Karnišovas šian
dien ir mums, ir pasauliui taip 
pat gerai žinomi vardai, kaip 
prieškariniais laikais buvo 
žinomi Kriaučiūnas, Talzūnasa, 
Budriūnas, Lubinas, Ruzgis, 
Puzinauskas, Andriulis. Niekas 
taip labai Lietuvos neišgarsino 
po pasaulį, kaip mūsų krepšinio 
sportas. Ir kas žino, kokioje 
viršūnėje mes sėdėtumėm 
šiandien, jeigu bolševikinis oku
pantas nebūtų sunaikinęs 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
mūsų sportininkų nebūtų pa
jungęs savo propagandos 
mašinai. Ir tik dabar mūsų 
krepšininkams kvalifikacinėse 
žaidynėse „nušlavus" visus 
priešininkus ir be pralaimėjimo 
Lietuvos vėliavą įnešusiems į 
tarptautinę olimpiadą Barcelo-
noj, pasaulis pravėrė akis ir, lyg 
atsiprašinėdami, žurnalistai, net 
ir tokio garsaus dienraščio kaip 
New York Times, pradėjo 
aiškinti, kas iš tikrųjų kėlė 
Sovietų Sąjungos krepšinį, kas 
laimėjo jai aukso medalį 
olimpiadoje Seule, ypač po to, 
kai Lietuva „sutriuškino" buvu
sios Sovietijos rinktinę tris
dešimt septynių taškų skir
tumu. 

Taigi, krepšinis nė kiek nema
žiau kelia Lietuvos vardą, negu 
jos „dainuojanti revoliucija", iš
kovojusi nepriklausomybę. 

Bet Lietuva turi ir daugiau 
garsių sportininkų, tik ir jie iki 
šiol turėjo skinti laurus oku
pantui. Net ir praėjusioje 
olimpiadoje Seule mūsų pa
stangos įrodyti pasauliui, kad 
tos šaunios merginos ir tie sprit-
nūs vyrai yra ne rusai, bet lie
tuviai, atsidurdavo į mūro 
sieną. Amerikiečiams Sabonis 
buvo „Russian", ir tiek. Ir dar 
„red". Kokie kvaili buvo laikai. 

Tačiau, laisvę atgavę, ne vien 
tik krepšiniu pradedame ste
binti pasaulį. Šią mums lyg ir 
tautiniu sportu tapusią spor
tinio medžio šaką pradeda at
sverti ir futbolas, ne amerikie-
tiškas, bet tas, kurį žaidžia tur
būt milijonai, o žiūri bilijonai 
žmonių. Tik Amerikoje jis dar 
mažai populiarus, gal per 
švelnus, gal per lėtas rinkimu 
taškų, o gal šio krašto žiūrovų 
mentalitetui ir per sudėtingas. 
Lietuvoje jis visgi populiarus, 
bet kažkodėl pasaulio viršūnių 
šio sporto šakos mėgėjams bent 
iki šiol pasiekti nepasisekė. 
Bet... pirmieji žingsniai jau pra
dėjo rodytis, nes, laisvę atgavus, 
mūsų futbolininkai gali žaisti 
kitų kraštų komandose ir taip 
tobulėti. Tiesa, galimybės buvo 
išnaudojamos ir okupacijos 
laikais. Lietuviai sugebėjo apei
ti nelankstų okupantą, susi
kombinuoti lėšų ir nuo pat vai
kystės net specialiais kursais 
lavinti būsimus futbolininkus. 
Dabar mūsų garsenybės ir yra 
tų laikų palikimas. Tik, gink 
Dieve, ne dėl okupanto 
nuopelnų, bet dėl pačių lietuvių 
apsukrumo. 

Tik kažkodėl mes apie tą 
žaidimą dar vis per mažai 
žinome ir per mažai jį ver
tiname. Krepšinis yra lyg ir 
užgožęs mūsų nuotaikas, ir jam 
atiduodame visą „pirmenybę". 
Gerai, kad krepšiniu džiau
giamės, juo didžiuojamės, jį re
miame, o gal labai slaptai bei 
viltingai Barcelonoje ir kokio 
nors medalio laukiame. Bet 
kažin ar gerai užmiršti kitas 

sporto šakas, kurios mums ką 
nors vertingo žada. Sakykim, ar 
daug kam iš mūsų žinoma, kad 
Lietuvos futbolo r i nk t inė 
rungtyniauja dėl pasaulio fut
bolo taurės? O tai reiškia — dėl 
pasaulio čempionato, dėl kurio 
baigminės žaidynės įvyks 1994 
metais. Lietuvos komanda suge
ba atsilaikyti ir prieš pačias 
stipriausias pasaulio komandas, 
kurios laikomos medalių favori
tais. Kažin, ar daug kas girdėjo, 
kad balandžio 28, žaisdama Ai
rijoje, Lietuvos rinktinė su Šiau
rės Airija sužaidė lygiomis 2:2, 
o Europos spauda prapliupo sen
sacingomis žiniomis? Tikriau
siai tokių buvo nedaug, nes, 
kaip minėjau, nedaug kas ir ne
daug ką žino ir apie Lietuvos 
futbolą aplamai, net ir tie Mar-
ąuette Parko sirgaliai, kurie 
sekmadieniais entuziastiškai 
šaukia ir ploja už mūsų „Liths". 

Daugelis jau turbūt girdėjo 
naują sensaciją, ir dar labai 
didelę: Lietuvos rinktinė žais 
Chicagoje. Pirmą kartą Lietu
vos futbolo istorijoje galėsime 
ploti, šaukti valio, pūsti dūdas 
jau nebe už krepšinį, bet už 
mūsų futbolą čia pat, Mar-
ąuette Parko pašonėje, mums 
visiems lengvai pasiekiamame 
Chicago Soldier Field liepos 24 
ir 26 dienomis. Tomis dienomis 
čia organizuojamas keturių fut
bolo komandų turnyras, pava
dintas „CLicago Cup". Į turnyrą 
yra pakviestos keturios ne
eilinės komandos: Lenkijos 
,,Lech Poznan" , Meksikos 
„Guadalajara chivas", Ame
rikos r ink t inė ir Lietuvos 
rinktinė. Va, štai kokį istorinį 
įvykį mes galėsime stebėti. 

Žinokim, jeigu Lietuva ne
būtų taip gerai sužaidusi prieš 
Šiaurės Airija, kuri tikis net ir 
čempionato, čia, Chicagoje, mes 
jos nematytume. Bet gal ne
būtume galėję matyti net ir 
tokiu atveju, jeigu ir mes netu
rėtumėm tokių įtakingų futbolo 
entuziastų, kaip buvęs „Liths" 
žaidėjas, dabar tarptautinis 
FIFA teisėjas Alfredas Kiemai
tis. Šis jaunas ir taurus lietuvis, 
turėdamas geras pažintis su 
Amerikos futbolo sporto 
viršūnėmis, skyrė daug pastan
gų į tą turnyrą įsprausti ir 
Lietuvos komandą. Pasisekė. 
Daug pagalbos jis sulaukė ir iš 
kito tokio pat entuziasto, Bruno 
Trapiko. Organizatoriams su
tikus Lietuvą į turnyrą kviesti, 
Chicagos lietuviai, futbolo spor
to mėgėjai, tarp jų ir pagrindi
nis s irgal ius Jonas Juška, 
„Liths" populiarintojas, nuola
tinis klubo korespondentas, 
daugkartinis vadovas, rūpinosi, 
kad Chicagos lietuviai šį įvykį 
reikiamai išnaudotų, iškilmin
gai sutiktų ir priimtų Lie
tuvos rinktinę, išpopuliarintų 
žaidynes, iš to Lietuvai gautų 
daugiausia naudos. Jo namuose 
sušauktas susirinkimas sudarė 
rinktinei sutikti ir jos viešnage 
rūp in t i s komitetą, kur iam 
pirmininkauti sutiko dr. Ed
mundas Ringus. Jo talkininkai: 
Ramunė Cibaitė, Bruno Trapi-
kas, iždininkas Pijus Stončius ir 
daugelis kitų, kurių pavardžių 
greitosiomis net nepavyko 
sužinoti. Taigi darbas prasi
deda, kad, pirmą kartą Chica
goje viešinti, Lietuvos futbolo 
rinktinė iš lietuvių pusės būtų 
t inkamai su t ik ta , pr i imta. 

MISCELLANEOUS 

1992 8-to skyriaus baigusieji. Sėdi iš kairės: Rasa Haer.nel. Nicole Naujokaitė, 
Rima Barkauskaitė, Erika Braune, Lydia Dutton. Stovi iš kairės: Audra 
Kankutė, Andrius Jarašius, Nikolas Balta, Vytauta> Ringus, Erikas Mikai-
tis ir Jonas Paulikas. 

Nuotr. Algio Mockaičio 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 9 5 t h Stret 
Te l . — (708) 424 -8654 

(312) 581 -8654 

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

Turiu Ch<<ngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUNPUT1& 

CLASSIFIED GUIDE 

globota ir pajustų mūsų visų 
svetingumą, lietuvišką paramą. 
Tada ir laimėti bus žymiai leng
viau. 

Dar ir to negana. Reikia 
lietuvių žiūrovų, reikia jų entu
ziazmo, paramos aikštėje. Mūsų 
turėtų susirinkti ne mažiau, 
kaip į praėjusią tautinių šokių 
šventę. Nors turnyre dalyvaus 
ir labai stiprios komandos, bet 
tikime, jog Lietuvos rinktinė 
taurę laimės. Ar tokiu atveju 
mums nebus smagu, kad šalia 
krepšinio Lietuva turi dar ir 
futbolą, kuris po pasaulį garsina 
jos vardą. Tad visi ir visaip 
remkime E. Ringaus vadovauja
mą komitetą, padėkime jam 
darbu ir taip pat lėšomis. Čia 
yra mūsų labai svarbus repre
zentacinis, lietuviškas reikalas. 
Apie tą turnyrą būtinai rašys 
amerikiečių, lenkų ir meksikie
čių spauda, čia ir tose valsty
bėse. Plačiai apie jį rašys ir Eu

ropos bei Pietų Amerikos spau
da. Kiek čia mes laimėsim 
Lietuvos naudai! O tų laimė
jimų mums taip labai reikia. 

Bronius Nainys 

Juo labiau noriu ką nors 
atlikti, juo mažiau tai vadinu 
darbu. 

Richard Bach 

PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Tel 776-1486 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licersed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Kar§to vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsik imšusius 
vamzdžius,, 

| BEN SERAPINAS 708-836-2960 

VASAROS KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vi ln ius (į v ieną pusę) $ 6 1 5 . 0 0 
Chicago—Vi ln ius-Chicagb ( ten ir atgal) $ 8 7 5 . 0 0 
Vi ln ius—Chicago—Vi ln ius $ 9 1 8 . 0 0 
(pačiam pasirūpinti t ransportaci ją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD VVINGS TRAVEL 
5 3 4 8 N. M i lwaukee 
Chicago, I L 6 0 6 3 0 
T e l . 312*775 -5700 J 

Sekmadienį, liepos 26 d. 
Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susi t ikimo Šventė 

11:00 ŠVENTOS M I Š I O S 
Pagrindinis celebrantas ir pamokslą sakys 
k u n . Virginijus VeHentas iš Lietuvos 

12:00 P IETŪS, pramogos 
3:00 Ner ingos s tovyk lauto jų PROGRAMA 
4:30 Loter i jos la imėj imai 
4:45 M a l d o s va landėlė 

A t v y k i t e p a b e n d r a u t i , pas idž iaug t i -
P a s i k v i e s k i t e ir savo d raugus ! 

PIGIAUSIOS VASAROS KELIONĖS 
Maskva — Čikaga — Maskva tik $849. 
Čikaga — Varšuva — Čikaga tik $899 
Čikaga — Maskva (į vieną pusę) TIK $ 5 4 9 . 

Skambin t i Vytui te l . 312-523-8242 . 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS £A į ^ X į * 

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

C A H Q O — s iunč iame oro l ini ja 

— virš 10 skirt ingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

6 8 2 8 South 7 9 t h A v t n u * 
MIGSOfy WWI, IfHv^Offt S 0 4 5 ' 
T t e f n a a (708) 430-7272 

223 Kervartfu. gatve 
VMnkM, Lietuva 
Talafona* 350 115 Ir 778-392 

JMZ ROOFING 8 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry, kitchens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
construction. Aluminum sidmg, sof-
fit fascia & gutters. Repiacement 
doors & windows. glass block 
shingle flat (hot tar) modified rub-
ber & roll roofing (specialist at 
tearoffs). Frae esti mate. 

Call: 312-622-9888 

STASYS SAKINIS 
Dažytoja* 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago 

Tai. 312-927-9107 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipti* Į Hermi* Deckys 

Tel. S85-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Deng iami s toga i , kalamas 
„skJ ing " , bei atl iekami namų 
v idaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312 -247 -2837 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia )ų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad.jr trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
D E U K A T E S A I 

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

Catering 
•218 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonde;? 

436 6937 
Elektros i r namų apš'ldymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas Taras 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708) 425-7161 

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

F O R S A L E 
Brlck b u n g a l o w , 4 bd rm. 2 
baths., 8 rms. f in ished basement; 
61 & Kenneth . $ 1 1 9 , 0 0 0 . 

Ca l l : 1 -708 -301 -8663 

Ontuifc KMIEC1K REAirr.i?'. 
ffjl 7922 S. Pulaski iUt 
a . I 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduot i ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Qntuj£ a m. miš 

ACCCNT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Re* . 708-423-0443 

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

Qntui£ 21 
m MIS 

REAIMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-385-6100 

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 

PARDUODAMAS NAMAS 
7925 S. 84 Av». , JuStlc* H. 

GALIMA APŽIŪRĖTI: 
šeit Kapos 11 d . ir sefcmd Kapos 12 d. 

3 mieg . 1 vonia, mūrinis. ..ranch" stiliaus sonmis, įvažia
vimas. ..Florida room. centrai vėsinimas atremontuota 
virtuve ir vonia. VISI narr*. apyvokos reikmenys Galima 
tuoj pat ĮSikraustyti Žemi mokesč:ai Skambinkite 
7M-5M-711S . 

FOR SALE 

Nebrangiai p a r d u o d a m i tau
tiniai rūbai , gintariniai karoliai, 
tautinės juostos, „ M i n k s to le " , ir 
karakulinis pal tas. 

T e l . ( 3 1 2 ) 5 2 3 - 4 4 6 5 

HELP WANTED 

REAL ESTATE 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šlmartt* 

Irena Bllnstrublana 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. K*dzl* Av*. 
Tel. 436-7878 

HOUSE FOR SALE 

Lemont. Wooded lot; 4 bdrm. 
, ,custombi l t " brick; in town; 2V2 
ba th ; full basement. Mušt see. 

Honig Real ty 
T e l . 7 0 8 - 2 5 7 - 7 3 3 3 

Ask for Mar ina Tei t lus 
T e l . 7 0 8 - 2 5 7 - 2 8 1 5 

Parduodamas mūr in is namas, 55 ir 
Lawndale apyl. 3 mieg. $109,000 

Parduodamas 3 butų namas, 59 ir 
Pulaski apyl. 

Išnuomojami 3 Ir 2 mieg. kamb. bu
tai Bnghton Pk., 59 ir Pulaski 
Skambinti: 

Aušra Padalino 
312-767-2400 

FIRST RATE REAL ESTATE 

I eškoma moter is prižiūrėti seny
vą moterį, padėt i namų ruošoje ir 
gyventi kartu. Skambint i : 

Richard, t o l . 7 0 8 - 3 0 1 - 0 6 0 4 

la ikoma sub rendus i moter is , kuri 
norėtų gyventi Park Ridge (netoli O'Hare 
aerodromo) ir padėti vyr amžiaus moteriai 
namų ruošoje, valgio gaminime, apsiren
gime Maistas ir alga 

KiąĮpOa: 706-625-6404 

AN INTERNATIONAL COMPANY 
Students vvelcome Can Earn Part 
Time $10 per hour Full Time $1,500 
and up per month 

Call (708) 430-8802 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
' Nemokamas namų 

įvertinimas 
" Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę 
" Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 6 7 * Street, Chicago. IL 60629 

D ė m e s i o ! Sunny Hil ls, F l . 
p a r d u o d a m a s d ide l i s sk l ypas 
pač iame lietuvių cent re , A m -
bassador gatvėje. 

Kreipt is : te l . 7 0 8 - 6 8 7 - 3 9 4 5 

FOR RENT 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS; 3 kamb . 
1 mieg., „appliances',pastate gyvena 
pensininkai; sav. užmoka už šilumą. 
$350 į mėn. + ..security". 62 St. ir 
Spaulding apyl. 

Skambinti: 312-434-7100 

I šnuomojamas 3 k a m b . butas 
Cicero apyl . $200 į mėn. 

Skambint i : 7 0 8 - 6 5 2 - 4 9 4 3 

Išnuomojamas 4 kamb. butas II 
a u k i t e Bnghton Pk. apyl inkėje 
v ienam ar 2 suaugusiems. Be 
gyvul iukų. 

T e l . 3 1 2 - 2 4 7 - 3 8 3 8 

Išnuomojamas 6 kamb. butas. Vi-
rykla, šaldytuvas, kilimai, balkonas: 
šildymas ir virimo dujos — veltui 
Ramus pastatas; $550 Į mėn. 

Tel. 708-448-7097 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMCRiCAN INVESTMENT 
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Laimutė ir Algimantas Antanėliai prie savų namų ir gražaus kryžiaus 
— Omahoje, Nebra&koje. 

SU DAINA ABIPUS 
ATLANTO 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

LTM ansamblis . ,Čiurl ionis", 
per t rumpą laiką į amžinybės 
aruodus išlydėjęs savo įkūrėją 
Alfonsą Mikulskį ir jo vietą 
perėmusį ilgametį koncertmeis
terį a.a. Rytą Babicką, artėjant 
ansamblio penkių dešimtmečių 
veiklos sukakčiai , dėjo pas
t angas rast i dirigentą ir meno 
vadovą, kuris paruoštų ansamb
lį jubiliejui, jo išsvajotoms gast
rolėms Lietuvoje ir 1990 metų 
d a i n ų š v e n t e i . A n s a m b l i o 
v a l d y b o s p a s t a n g a s apva i 
n ikavo iš Lietuvos a tvykęs 
kompozi to r ius ir d i r igen tas 
Gediminas Purlys, per du savo 
buvimo laikotarpius Amerikoje 
s u g r ą ž i n ę s ansambl į į jo 
pirmykštį žydėjimą ir atgai
vinęs jo dvasią. Deja, jam su
grįžus į Tėvynę, kurios jis savo 
viešnagės metu Amerikoje visa
da ilgėjosi, ansamblis buvo pri
verstas nutraukt i savo ilgametę 
veiklą. Kalbant is su buvusiais 
ansambliečiais , abejonės nėra , 
kad Gedimino Purlio jie pasi
genda, o jo malonaus būdo bei 
subtilios ir kar tu tvirtos diri
gento rankos jie negali pamiršti. 
Sus i raš inė jan t su Gediminu 
Purl iu , aiškėja jo tolimesnis in
tensyvus darbas muzikos sri
tyje. S.m. birželio 1 dieną jis 
buvo pa tv i r t in ta s Kla ipidos 
Konservatorijos profesoriumi, 
chorinio dirigavimo katedros ve
dėju. J is ta ip pat yra pakviestas 
suorganizuoti bažnytinės-sak-
ral inės muzikos katedrą, kurio
je bus ruošiami vargonininkai . 
Šalia darbo konservatorijoje. 
Gediminas Purlys vadovauja 
Kretingos „Gintaro", Plungės 
kamer in iam ir Šimkaus muzi
kos mokyklos studentų chorams 
ir e i n a Ta ikos K a r a l i e n ė s 
bažnyčios choro vadovo ir vargo
nininko pareigas. Su Plungės 
kamer in iu choru j is lanko Že
maitijos bažnyčias. Sunku įsi
vaizduoti, kaip vienas žmogus 
gali aprėpti tiek daug įsiparei
gojimų. Tačiau pažinus jį iš ar
ti ka ip energingą, nepailstantį 
ir i dea l i s t i ška i nus i t e ikus į 
asmenį, stebėtis netenka. 

Gediminas džiaugiasi, kad jo 
sukur tą „Agnus Dei" at l iko 
Clevelando Šv. Jono Katedros 
choras su styginiu kvartetu Šv. 
Kalėdų Mišių metu, o jo „Tamo
šius bekepuris" ir „Tu man 
brangi išpopuliarėjo išeivijoje. 

Būdamas Amerikoje, Gedimi
nas Pur lys turėjo at l iekamo 
laiko ta rp ansamblio repeticijų. 

,,Žinojimui n ė r a r i bų" , 
sakydavo jis. Su vietinių lietu
vių talka jis užmezgė pažintis su 
Amerikos dirigentais ir chorve
džiais, lankė mokyklas, konser
vatorijas, mokyklų chorų šven
tes ir rinko mokslinę bei archy
vinę medžiagą. Jis pilnai išnau
dojo kiekvieną laisvalaikio mi
nutę, siekdamas iš arčiau susi
pažinti su Amerikos muzikos 
pedagogika ir modernia kūryba. 
Grįžęs į Klaipėdą, j is buvo pa
kviestas su paskaitomis spalio 
pradžioje vykusioje mokslinėje 
konferencioje, kurioje dalyvavo 
ir Jeronimas Kačinskas. Spalio 
gale teologinėje konferencijoje 
j is pranešė apie lietuviškos 
išeivijos religinę muziką. 

Balandžio 7 dieną Klaipėdoje 
vyko jo pa ruoš ta s ir diri

guojamas Koncertas su o. aim-
kaus aukštesniosios mokyklos 
choru ir orkestro palyda. Buvo 
atliekami Brahmso, Gazunovo, 
Gershwino, Mozarto ir kelių 
lietuvių kompozitorių kūriniai,o 
amerikiečio J. Rutter „Magni-
ficat" sukėlė sensaciją. Tame 
koncerte, kaip pianistė, daly
vavo ir jo dukra Živilė. J i ir Lina 
Sidabraitė atliko Gershwino 
suitą dviem fortepionams iš 
operos „Porgy and Bess" ir daly
vavo keturių fortepionų V. Bar
kausko „Sekmadienio muziko
je" . Š.m. gegužės 3 dieną 
Vi ln iaus Šv. K a z i m i e r o 
bažnyčioje atliekant „Magni-
ficat", buvo pagaminta televizi
jos garsinė juosta. 

Š.m. gegužės mėnesio 21 die
ną Klaipėdos konservatorijos 
salėje vykusiame „Kūrybos 
vakare" buvo pristatyta trijų 
šiuolaikinių kompozitorių ori
ginali kūryba. Jonas Statkus 
pasirodė su preliudu vargonams 
ir eile dainų bei harmonizuotų 
liaudies melodijų. Antroje kon
certo dalyje buvo Silvestro 
Miltenio preliudai, solo dainos 
su fortepiono palyda, liaudies 
instrumentams sukurti kūriniai 
ir merginų chorui iš jo operos 
„Nelaimingos Dangutės ves
tuvės" (libretas Maironio). Tre
čioji koncerto dalis buvo skirta 
Gedimino Purlio kūrybai. Tai 
kompozicijos fortepionui, balsui, 
chorui, liaudies muzikos in-4 

strumentams ir vargonams. Jo 
Amerikoje i špopul ia rė jęs 
..Tamošius bekepuris" (žodžiai 
K. Binkio) susilaukė audringų 
ovacijų. 

Programos trumpoje biogra
fijoje pažymėta, kad j is gast
roliavo Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Maskvos Čaikovskio konserva
torijoje, vadovavo l au rea to 
garbę įgijusiai „Sidabrinių bal
sų" vokalinei grupei, bet niekur 
neminimas jo darbas su LTM 
ansambliu „Čiurlionis". Bū
damas Amerikoje, j is ne t ik 
Čiurlionį paruošė auksinio ju
biliejaus iškilmingam koncertui 
ir banketo programai, bet su 
dideliu pas isekimu su juo 
gastroliavo Philadelphijoje, 
New Yorke, dalyvavo dainų 
šventėje ir buvo vienas iš jos 
dirigentų. Jis turėjo progą dirbti 
su Clevelando Va l s tyb in io 
universiteto choro studentais ir 
dalyvauti amerikiečių muziki
nėse programose, išplėsdamas 
savo patirtį ir žinojimą. Kūry-

Dinio koncerto programoje ta ip 
pat minima, kad jis parašęs 
muziką Kret ingos liaudies teat
ro spektakl iams „Saulės mies
t a s " ir „Pempė ilgakojė". Cle-
velande su soliste Irena Gri-
gal iūnai te jis išleido garsinę 
juostą su savo paties ir kitų 
lietuvių kompozitorių dainomis. 
Visa tai programoje nutylėta, 
nors tą informaciją koncerto 
rengėjai galėjo lengvai gauti ir 
iš paties Purl io , ir iš Lietuvoje 
jau plačiai skaitomos išeivijos 
spaudos. 

Š.m. birželio 6 dieną įvyko 
Žemaitijos mišrių chorų šventė, 
kurioje j i s ėjo vyriausio diri
gen to p a r e i g a s . Gediminas 
Pur lys j a u ruošiasi rudens 

sezono gastrolėms Vilniuje ir 
Kaune, kur jis yra kviečiamas 
kaip autorius i r kompozitorius. 
Ateinančiais metais planuo
jamoje moksleivių dainų šven
tėje jis yra pakviestas vienu iš 
vyriausių dirigentų. 

Gediminas Purlys y ra vienas 
iš nedaugelio p la taus žvilgsnio 
lietuvių muzikų, kurie veržiasi 
i š s i l a i sv in t i i š sus t ingus ių 
varžtų ir bando atvert i duris į 
V a k a r ų p a s a u l i o naujos 
muzikos a ruodus . Nors ne
didelis lietuvio kompozitoriaus 
ž i n g s n i s , k a i amer ik ieč ių 
katal ikų katedros choras gieda 
jo „Agnus Dei", bet ta i pradžia, 
tai mažytė sėkla, iš kurios kada 
nors išaugs ąžuolas. J o pastan-
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gos Lietuvai pristatyti Gershwi-
no ir Rutterio kūr in ius bran
dina Lietuvos muzikinį skonį ir 
plečia akiratį. Melskimės, kad 
Gediminas Purlys nepavargtų ir 
kad sveikata ir sėkmė lydėtų 
kiekvieną jo žingsnį. 

Sąžinė yra sielos balsas , aist
ros — kūno balsas. 

J. J. Rousseau 

Tie, kurie atsisako Dievo, 
kaip savo moralinio gyvenimo 
centro, nustoja krypties savo 
gyvenime i r tuo pačiu, iš
duodami savo žmogiškumą, jo 
netenka. J ie tampa aklai pri
klausą nuo aplinkybių ir nuo tų, 
kurie pakankamai guvūs ir ga
lingi kiekvieną padėtį išnaudoti 
savo t iks lams . 

Thomas Merton 

A.tA. 
JONUI KAVALIŪNUI 

savo žemiškąją kelionę paba igus , mūsų drauge i , An
tro K a i m o narei VAIGALEI KAVALIŪNAITEI 
D U E R S su vyru J O H N , žmonai STASEI ir visai 
še imai re iškiame giliausią užuojautą. 

„Antras Kaimas" 

• . :. , s .... .... : , - . . . . • • I v:" 

JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS KOMPJUTERI-
ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAiNAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS l 

atlanta IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU 
PRISTATYMU l NAMUS BE JOKIO MUITO, 
APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
LIEPOS 20 D. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ 
GERIAUSIŲ PRODUKTŲ - TIK $ 85.00 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71St ST. 

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

A.tA. 
PAUL DOMENAS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1992 m. liepos 10 d., 7:30 vai. ryto, sulaukęs 93 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vaškų parapijoje. Amerikoje išgyveno 

64 m. 
Nuliūdę liko: žmona Julia Gurskaitė, duktė Sabina, žentas 

Patrick Berns, gyv. VVisconsin, trys anūkai: Jennifer Iverson, 
Jonathan Berns su žmona Virginia, James Berns; trys 
proanūkai: Joshua, Jacob ir Erica Iverson. 

Priklausė Darius-Girėnas American Legion Post #271, 
Svč. M. Marijos Gimimo parapijos Šv. Vardo draugijai. 

Kūnas pašarvotas liepos 12 d., sekmadieni nuo 3 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks liepos 13 d., pirmadienį. Iš laidojimo 
namų 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 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, žentas, anūkai ir proanūkai. 

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

c atlanta IMPORT EX<:ORT. 1992: 
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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) 523-9862 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

( ( T O R V I L M 
LTD. 

L I T H U A N I A N P A R C E L S E R V I C E 
\ew prices for packages! 

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

SELF PACKEO PARCELS (AIR O P B O A T J 
THE MOST ATTRACT1 VE LOW PRICES 

$ 1 . 8 0 Lb. 
Plui fervice charfr ' 

D e a r c l i e n t ! W e a r e t r ie o n l y 
FVVR.CEL S E R V I C E 
w h c r e y o u c a n s e n d 

r ^ I O R E f o r L E S S ! CALL TOLL FREE CANADA 1-800-661-0210 
U.S.A. 1 -800 -972 -9284 or 1 -800-932-7995 

W I , " U * I n M t 404 aoncnvMM A«* . ToRMttD. Onttno MOT 2M» T» (41«) VUJttO f aj'(4'i)X 

U c » Maad omc« ?? 36 w«st Cfticago Av* . Cneags. a. 60022 T« : (S12) S M M F«r p12)27»4675 
RAR IMTĘRPOSTMIR 10SS 9ro«»»«y. BuHila, N V. 1421? T«f m (716) I 

Vašingtoniškė Margarita Samatienė, šj pavasarį Vilniuje susitikusi su ten 
besilankančiu poetu Česlovu Miloszu (dešinėje) ir jo sūnumi. 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

L 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

v°* "į& 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą, čia iš-
• ^ vengsite keleivių spūsties. 

.^VOi* Skrydžiai į Vilnių — tris kar-
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

„Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

SAS 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chkrago. Illinois 6062^ 

H312)-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 60630 
708-652-1003 

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

V i sus l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x „Chicago Tribūne" liepos 
10 d. įsidėjo ,,Lietuvos" an
samblio nuotrauką ir palankų 
aprašymą apie šios grupės pasi
rodymą Drury Lane teatre, net 
antraštėje pabrėžiant, kad lietu
viai šokiu išryškina laisvės 
prasmę. Dienraštis aukštai įver
tino jų šokius, dainas, instru
mentų reiškimąsi, net ir tau
tinius kostiumus. 

x Ona Rušėnienė iš Chica-
gos šiomis dienomis išvyksta j 
gimtinę Anykščius, Lietuvoje , 
ir dalyvaus miesto 550 metų 
sukakties šventėje, bet ne į Flo
rida, kaip buvo parašyta liepos 
9 d. „Drauge". 

x „Lituanica — Liths" vyrų 
komanda ir US Navy SS 
Samuel Eliot Morison karo 
laivo komanda draugiškas fut
bolo rungtynes žais antradienį, 
liepos 14 d. Rungtynės vyks 
Marąuette Parko aikštėje. Pra
džia 6:30 v.v. Rungtynių stebėti 
atvyks visa laivo įgula. Visi lie
tuviai kviečiami. 

x Prof. dr. Elena Moncevi-
čiūtė-Eringienė iš Lietuvos 
kalbės Vyresniųjų lietuvių cent
re liepos 15 d., trečiadienį 2 vai. 
p.p. Tema — ,.Mūsų priešas — 
vėžys". Po programos bendri 
pietūs. Kviečiame dalyvuti ir 
pasiklausyti paskaitos 

x Motinos Marijos Kaupai
tės vardo vyresniųjų globos 
centras veikia kasdien, nuo 7 
vai. ryto iki 5:30 vai. p.p. moti
niškajame seselių kazimieriečių 
name (2601 W. Marąuette Rd.). 
Centras įkurtas, kad šeimos, 
kurių globoje yra invalidai ar 
vyresnio amžiaus asmenys, 
reikalingi nuolatinės priežiūros, 
turėtų kur juos palikti darbo 
metu (centras veikia nuo pirma
dienio iki penktadienio). Dau
giau informacijų teikiama tel. 
471-8032. 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas, Vliko valdybos vicepirmi
ninkas, šiandieną išvyko į Wa-
shingtoną dalyvauti paskuti
niame Vliko valdybos posėdyje, 
kur bus svarstoma nebaigtų 
Vliko įsipareigojimų perda
vimas Tautos Fondui, Vliko 
įstaigos perdavimas Lietuvos 
respublikos vyriausybei ir įvai
rūs kiti nauji ir nebaigti klau
simai. 

x Kun. Viktoras Pentjuss, 
Latvijos Katalikų Kunigų 
seminarijos Rygoje profesorius, 
kuris pirmą kartą lankosi 
Amerikoje, vizitavo „Draugo" 
redakciją bei administraciją ir 
susipažino su lietuviškos spau
dos reikalais. Jį čia atlydėjo 
kun. Boleslovas Baginskis, 
kuris yra Aglonos latvių misijos 
klebonas Chicagoje. Ši latvių 
misija buvo įsteigta 1958 metais 
ir apjungia katalikus latvius ne 
tik Chicagoje, bet ir plačioje jos 
apylinkėje. 

x Kun. Vincas Valkavičius 
eina kapeliono pareigas Nerin
gos stovykloje. Jis yra lietuvių 
parapijos klebonas Norwood, 
MA. Kun. V. Valkavičiaus stu
dija apie lietuvių religinį 
gyvenimą JAV neseniai išleis
ta anglų kalba. 

x Į Dubuąue, Iowa 2-jų 
dienų kelionė ruošiama rugjūčio 
3-4 dienomis. Daugiau informa
cijos apie šią kelionę gausite 
Vyresniųjų lietuvių centre. 

x Redakciją pasiekė naujas 
Technikos žodžio numeris (Nr. 
2, balandis-birželis, 1992 m.). 
Tai rimto pobūdžio, gausiai 
brėžiniais ir nuotraukomis 
i l iustruotas, 28 puslapių 
žurnalas, leidžiamas Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos. Žurnalą 
redaguoja Viktoras Jautokas, 
spausdinamas M. Morkūno 
spaustuvėje Chicagoje. 

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" 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, m. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(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) 

x BALTIA EXPRESS ir to 
liau siunčia skubiai ir pati
kimai siuntinius į Lietuvą. 
Žiūrėkite reklamą „Draugo" vi
duje, arba skambinkite nemo
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar
ba 1-800-772-7624. 

(sk) 

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

(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 beąueath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

LF spaudos konferencija. Iš k.: M. Remienė, V. Momkus, J. Zygas, A. Juodvalkis, dr. G. Balukas, 
dr. A. Razma ir kiti. Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RENATA JŪRATĖ 

VARIAKOJYTĖ - NAUJA 
MEDICINOS DAKTARĖ 
Neabejotina, kad mokslo sie

kiantis jaunuolis-ė, norintieji 
įsigyti vieną ar kitą profesiją, 
ypač konkrečiųjų tiksliųjų 
mokslų, kaip daktaro ar inžinie
riaus, privalo turėti ne tik gero 
noro, bet ir gana didelio ryžto, 
na, ir pakankamai gabumų. Tad 
mokslą baigusiems ir pozityviai 

x Vyresniųjų lietuvių cent
ras stengiasi skubiai sudaryti 
autobusu kelionę į Drury Lane 
Oakbrook teatrą , ku r iš 
Lietuvos atvykęs dainų ir šokių 
ansamblis „Lietuva" atlieka 
spektaklius. Tokia proga yra 
liepos 16 d., ketvirtadienį 2 vai. 
p.p. Dalyvaukite! Laiko nedaug 
— skubiai registruokitės Socia
linių re ikalų r a š t inė je . 

x Danutės Vertelkos-Naru-
tavičiūtės gyv. Miami, FL ieš
ko dėdė V. Narutavičius, Seinų 
g-vė 32-1, Kaunas 3005, Lithu-
ania, arba skambint i tel . 
708-945-7032. 

(sk) 

x Geros išvaizdos, aukšto
ka, išsilavinusi moteris, ieško 
gyvenimo draugo, pensininko 
amžiaus, nerūkančio. Rašyti: 
P.R, P.O. Box 29128 Chicago, 
IL 60629. įrašant ir tel. nu
merį. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st 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) 

nusiteikusiems jaunuoliams-
ėms ir tenka užtarnautas vi
suomenės dėmesys. 

Renata Jūrate lankė ir baigė 
Queen of the Universe pradžios 
mokyklą pirmąja mokine. Lan
kė ir baigė Maria aukštesniąją 
mokyklą antrąja mokine ir 
buvo klasės ..salutatorian". 
Pr iklausė National Honor 
Society, buvo išrinkta Illinois 
State Scholar ir buvo Marijos 
mokyklos „Rūtos ra te l io" 
pirmininkė. Tuo pačiu metu šeš
tadieniais lankė K. Donelaičio 
pradinę ir aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą ir ją baigė pirmąja 
mokine. Studijavo lituanistiką 
Chicagos Pedagoginiame litu
anistikos institute, jį baigė ir 
gavo diplomą su teise moky
tojauti aukštesniojoje lituanis
tinėje mokykloje. Kurį metą ir 
mokytojavo toje pat K. Done
laičio mokykloje. Šoko „Gran
dies" tautinių šokių ansamb
lyje, priklausė Kernavės skau
čių tuntui, stovyklavo skau
tų stovyklose. Priklauso Aka
deminiam Skautų sąjūdžiui, 
buvo Akademikių skaučių drau
govės pirmininkė. Daug metų 
šoko baletą ir dalyvavo „I Litu-
ani" operos pastatyme. Lankėsi 
laisvę atgavusioje Lietuvoje. 

Renatos profesinės studijos: 
ketverius metus studijavo Uni-
versity of Chicago, kur įsigijo 
chemijos mokslo bakalauro 
laipsnį. Vieną semestrą studija
vo Prancūzijoje. Už akademinį 
pasižymėjimą buvo universiteto 
išrinkta „Student Marshall". 
Medicinos studijas pradėjo 1988 
metais University of Chicago 
Pritzker School of Medicine. 
Tais metais buvo išrinkta ir 
gavo atžymėjimą kaip ,,0ut-

standing Young Woman of 
America". Už gilų atsidavimą 
medicinos studijoms anestezijo-
logijos šakoje gavo universiteto 
premiją: The Department of 
Anesthesia Prize for out-
standing performance by a stu
dent entering the field. 

Renata Jūratė Variakojytė 
medicinos mokyką baigė ir dip
lomą gavo 1992.VI. 12, laimingu 
sutapimu Čikagos universitetui 
šimtmetį švenčiant, — tai šimt
mečio diplomantė! Įvairių 
mokslo šakų studentams diplo
mus įteikė pati universiteto pre
zidentė Hanna Gray puošnioje 
Rockefeller koplyčioje. 

Diplomantai pasipuošė 
togomis, tamsiai raudonais ir 
juodais apsiaustais vilkintys ir 
jaunyste švintančiais veidais žy-
giuojantys pasiimti savo 
diplomo, darė didingą įspūdį ir 
teikė šviesesnio ir laimingesnio 
rytojaus viltį. 

Jaunoji daktarė Renata Jūra
tė šiuo metu atlieka praktiką 
(internship) Northwestern 
Universiteto Evanston ligo
ninėje, Evanstone. Po metų grįš 
į savo Alma Mater Chicagos 
universitetą trejų metų rezi
dencijai anesteziologijoje. 

Renata yra Jūratės ir Jono 
Variakojų duktė. Jie ir Renatos 
bočiai Z. ir A. Juškevičiai su
rengė iškilią puotą Juškevičių 
vasaros namuose, Michigane. 
studijas baigusiai Renatai ir jos 
broliui Jonui, šį pavasarį inži
nieriaus diplomą gavusiam. Bu
vo pakviesti ir dalyvavo gi
minės, draugai, vietos kaimynai 
ir daug gražaus jaunimo, kuris 
dominavo jaunatviška nuo
taika, juoku ir daina. 

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

(sk) 

KLAIPĖDOS IR 
ARGENTINOS ŠOKĖJŲ 

KONCERTAS 

Po puikiai pavykusios Tau
tinių šokių šventės rengimo 
komitetas dar liepos 8 d. Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
suruošė Klaipėdos „Vėtrungės" 
ir Argentinos „Inkaro" kon
certą. Susidomėjimas buvo di
delis: prisirinko beveik pilna 
salė ir galerija publikos. Pri
vačiai kalbantis su šokėjais, 
mergaitės pareiškė, jog šventė 
joms padarė taip didelį įspūdį, 
kad jos verkė. Taip kalbėjo ir 
klaipėdietės, ir argentinietės. 

Iš Klaipėdos buvo atskridę 18 
šokėjų. Tai visi Lietuvos konser
vatorijos Klaipėdos fakultetų 
choreografijos studentai, bū
simieji šokių mokytojai. Su 
vadovais ir palydovais klaipė
diečių susidarė 24. Jie buvo ap
gyvendinti privačiose šeimose ir 
labai džiaugėsi išeivijos lietuvių 
nuoširdumu bei malonumu. Jie 
jau koncertavo Hartforde, iš 
Chicagos išvyko dar į Cleve-
landą, o liepos 12 d. skris į 
Lietuvą. 

„Vėtrungės" programa buvo 
gausi ir įvairi. Visi darniais 
lietuviškais kostiumais, šokėjai 
atliko: pasisveikinimą, žiedo 
dalinimą, dirižablį, žemaičių 
folkloro sceną, sesylio, jauni
mėlį, dzūkų kadrilių, šventinę 
polką. Visuose šokiuose buvo 
jaučiamas ryšys su liaudies 
kūryba, bet įvedant ir mo
dernesnių bruožų. Sklandus 
įėjimai ir išėjimai, vikrus jau
nimas. Publika juos lydėjo 
dažnais plojimais, buvo šiltas 
ryšys tarp šokėjų ir žiūrovų. 
Tikrai galėjo pasididžiuoti jų 
vadovai: prof. J. Gudavičius, 
docentė J. Čepaitė, asistentas P. 
Fokinas, o jiems gerai talkino 
akompaniatorius Ž. Laurina
vičius. 

Publika taipgi šiltai sutiko 
Argentinos „Inkarą". Šis šokių 
ansamblis įsisteigęs 1973 m. Jo 
nariai daugiausia studentai, 
išimtinai lietuvių kilmės. Turi 
jaunių, studentų, veteranų 
grupes. Iš viso turi 50 šokėjų. 
Privačiai pasakojo, kaip jie Ar
gentinoje ruošė įvairius rengi
nius, kad tik sutelktų lėšų 
atskristi į Chicagą. 

Jų programa nuoširdžiai su
domino Chicagos publiką. Čia 
buvo net penketas tango, toliau 
— sveikinamasis jonkelis, suk
čius, aštuonytis, landytinis, 
subatukas, vakaruškos, varžy
tuvių polka, malūnas. „In
karas" jau yra dalyvavęs sep
tintoje ir aštuntoje šokių 
šventėje. Chicagos lietuviams 
buvo maloni staigmena stebėti 
tą, toli nuo didesnių lietuviškos 
išeivijos centrų esantį, mūsų 
atžalyną, taip sklandžiai besi
reiškiantį mūsų tautiniame 
gyvenime. Jiems palydą sudarė 
akordeonas ir įrekorduotos 
melodijos, J. Mičiūdui vado
vaujant, argentiniečiai įteikė 
dovanas šventės rengimo komi
teto nariams. B. Jasaitienė 
išreiškė nuoširdžią padėką klai
pėdiečiams ir argentiniečiams. 
Visiems buvo įteikta gėlelė, 
kaip nuoširdaus lietuviško 
dėkingumo simbolis. Visi buvo 
pakviesti bendroms vaišėms į 
kavinę, kur svečiai buvo ap
dovanoti naujuoju „Katalikų 
Bažnyčios kronikos" tomu. Ar
gentiniečiai liepos 11d. skren
da atgal. Jie visi buvo apgy
vendinti Ateitininkų namuose 
Lemonte. Labai džiaugėsi ten 
gyvenančių Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių 
nuoširdumu. Mergaitės sakėsi, 
kad jos norėjo sudaryti kuo 
mažiau apsunkinimo ir net 
skubėdavo indus plauti... 

Koncertas Jaunimo centre 
baigtas, visiems sugiedant Mai
ronio giesmę. 

Juoz. Pr. 

I^L 
Renata Variakojytė 

Amoco ir kai kurios kitos 
bendrovės susidūrusios su fi
nansiniais sunkumais, nuspren
dė atleisti dalį tarnautojų. 

CHICAGOS ŽINIOS 

GUBERNATORIUS 
PASIRAŠĖ BIUDŽETĄ 

Illinois gubernatorius Jim Ed-
gar pasirašė parlamento 
priimtą biudžetą, bet dar nuo 
numaytų 28.4 bil. dolerių nu
braukė daugiau kaip 30 mil. dol. 
Sumažino paramą įvairių vietų 
valdyboms, taip pat sumažino 
išlaidas Valstybės sekretoriaus 
įstaigai, generaliniam prokuro
rui, netgi — senatui, mokyk
loms, invalidų globai, paramą 
kovai su vėžiu bei kitiems 
sveikatos reikalams. Tie nu
braukimai palyginti nėra 
dideli, bet juos vertė daryti 
pajamų stoka. 

UŽDAROMOS POLK 
BROTHERS 

PARDUOTUVĖS 
Po ilgų metų sėkmingo pre

kiavimo Chicagoje ir apy
linkėse uždaromos visos Polk 
Brothers baldų, įvairių elektro
ninių prekių ir kitų daiktų par
duotuvės. Liepos pradžioje tris 
dienas vykusiose varžytinėse 
buvo parduotos likusios prekės, 
o taip pat krautuvių ir raštinių 
įrengimai. 

J A U N O S I O M S 
ŽINOTINA 

Socialinės apdraudos įstaigos 
primena visoms būsimosioms 
jaunosioms, kad besiruošdamos 
vestuvėms, nepamirštų pranešti 
savo pasikeitusią pavardę 
„Sočiai Security" įstaigoms. Pa
vardės pakeitimo nepranešus, 
susidaro daug nepatogumų ir 
keblumų, o kartais ir klaidų, 
kai išskaitymai iš algos užre
gistruojami senąja pavarde. Pa
vardės pakeitimą įstaiga 
atlieka nemokamai. 

TAI B E N T RADINYS 

Kanados Peily kalnuose, piet
rytinėje Yukon teritorijoje, 
amerikietis geologas aptiko 
nuostabų radinį — 577 tonų dy
džio brangaus nefrito (jade) 
nuolaužą. Nefritas rastas bevar
džio, 6,200 pėdų aukščio kalno 
viršūnėje. Radinys vertas apie 
5 mil. dolerių. 

Iki šiol didžiausias nefrito ga
balas rastas Kinijoje 1990 me
tais. Jis svėrė 264 tonas. 

LENGVATOS 
INVALIDAMS IR 

STUDENTAMS 
Illinois valstija skirdavo po 25 

mil. dol. Chicagos miesto susi
siekimo priemonėms, kad būtų 
sudaromos lengvatos invali
dams ir studentams. Šių metų 
biudžete tą sumą sumažino 4 
mil. dol., bet miestas stengsis 
palaikyti tas pačias lengvatas 
Chicagos susisiekime. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Seštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 

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

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


