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minios iš Lietuvos — Elta 

Pasibaigė antroji 
Seimo sesija 

Vilnius, liepos 21 d. (Elta) -
Pasibaigė antroji Lietuvos Seimo 
sesija. Joje įvyko 81 Seimo 
posėdis, priimti 68 įstatymai, 89 
nutarimai, 3 rezoliucijos. 

Pristatydamas Seimo veiklą 
statistikos veidrodyje, Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas 
pasakė, kad iš visų deputatų tik 
vienintelis G. Paviržis dalyvavo 
visuose posėdžiuose. 

Tarp dalyvavusių diskusijose 
ir toliau nepralenkiamas lieka 
Saulius Pečeliūnas (249 kartai). 

Svarbiausiais Seime priimtais 
visiškai naujais įstatymais 
Česlovas Juršėnas pavadino 
prezidento, prezidento rinkimų, 
konstitucinio teismo, genocido 
centro, kariuomenės vadovybės, 
labdaros ir paramos įstatymus, 
įstatymą dėl profsąjungų turto, 
biudžeto, pinigų, užsienio va
liutos, kooperacijos. 

Naujoji Lietuvos Respublikos 
Seimo sesija prasidės rugsėjo 10 
dieną. 

Pirmoji n e r ū k a n t i 
vy r i ausybė 

Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministras Jurgis Brėdikis pra
nešė, kad paskutinieji trys mi
nistrai pasirašė pasižadėjimus 
niekada neberūkyti. 

Jurgiui Brėdikiui pradėjus ei
t i sveikatos apsaugos ministro 
pareigas, buvo išplatintas jo 
kreipimasis į Lietuvos minist
r u s , kv ieč ian t i s sveikatos 
politiką pradėti vykdyti nuo 
savęs — pasižadėti nerūkyti. 
Kiekvienam ministrui, parėmu
siam šią iniciatyvą, reikėjo savo 
parašu patvirtinti apsispren
dimą. 

Sveikatos apsaugos ministras 
Jurgis Brėdikis su džiaugsmu 
konstatuoja, kad dabar mes 
turime pirmą Lietuvoje ( o gal 
ir pasaulyje) nerūkančią vyriau
sybę. Lietuvos respublikos mi
nistras pirmininkas Adolfas Šle
ževičius, beje, kaip ir sveikatos 
apsaugos ministras Jurgis Brė
dikis, niekada nerūkė. 

Naujo pensi jų įs tatymo 
p ro j ek t a s 

Parengtas naujo valstybinių 
pensijų įstatymo projektas. Jis 
pristatytas Seime, tačiau nutar
ta jo svarstymą atidėti kitai se
sijai, iš anksto su projektu supa
žindinti visuomenę. 

Svarbiausias naujojo pensijų 
įstatymo projekto bruožas tas, 
jog kiekvieno asmens pensija 
priklausys nuo jo socialinio 
draudimo įmokų mokėjimo ir 
draudimo stažo. Lietuvoje dabar 
pusantro milijono dirbančiųjų 
išlaiko daugiau kaip 800,000 
pensininkų. Siūloma nuo 2000 
metų laipsniškai ilginti moterų 
ikipensijinį amžių. 2010-aisiais 
moterys į pensiją galės eiti 
sulaukusios, kaip ir vyrai, 60 
metų ir turėdamos, kaip ir vy
rai, būtinąjį 25 metų darbo 
stažą. 

Projekte numaty ta skirti 
valstybines Lietuvos Respub
likos I ir II laipsnio pensijas už 
nuopelnus, išsaugant, atkuriant 
ir plėtojant Lietuvos valsty
bingumą. Šių pensijų dydis sie
jamas su minimaliu gyvenimo 
lygiu (MGL) ir atitinkamai ly
gus 5 MGL (I) ir 2.5 MGL (II). 

Dirbantiems pensininkams 

numatyta galimybė, atsisakius 
pensijos, gerokai ją padidinti. 
Už kiekvienerius metus, kai dir
bantis pensininkas neėmė pen
sijos, vėliau ji padidinama 5-6 
procentais. 

Šiuo metu renkami atsilie
pimai apie šį įstatymo projektą 
ir pasiūlymai. Projekto autoriai 
tikisi visuomenės aktyvumo. 

Energetika: skolos j u d a ir 
ne juda 

Lietuvos valstybinės ener
getikos sistemos vadovybė gavo 
pranešimą iš Baltarusijos, jog 
grąžinama šeštoji dalis skolos už 
elektros energiją. Iš viso Bal
tarusija skolinga Lietuvai 82 
milijonus litų. 

Rusijos Federacijos Kalinin
grado sritis skolų už elektros 
energija Lietuvai dar nepradėjo 
mokėti: skola siekia 4.219 bili
jonus rublių, arba 35.5 mili
jonus JAV dolerių. 

Nebegalioja ta lonai 
Liepos 21-oji — pirmoji diena, 

kai nebegalioja laikinieji 
pinigai — talonai , žmonių 
vadinti „vagnoriukais" arba 

bilietais į zoologijos sodą dėl 
to, kad ant jų buvo įvairių gy
vulių atvaizdai. Iki liepos mėn. 
litų įvedimo apyvartoje buvo 
apie 30 bilijonų laikinųjų pinigų 
— talonų. Liepos 20 dieną 10 va
landą apyvartoje buvo likusi 
viena trisdešimtoji šios sumos 
dalis, eiliniame Lito žurnalistų 
klubo susitikime pasakė Lietu
vos Banko valdybos pirminin
kas Romualdas Visokavičius. 

Po liepos 20 d., pasak R. Viso
kavičiaus, dolerio kursas turėtų 
būti 4.3-4.7 lito. Apyvartoje litų 
turės būti tiek, kiek yra prekių. 
R. Visokavičius žurnalistus už
tikrino, kad Lietuvos vyriau
sybė pasiryžusi pradėti taikyti 
bankroto įstatymą. 

„Į laisvę" fondo studijų 
savai tė 

Birštone buvo surengta „Į 
laisvę" fondo studijų savaitė. 
Jos tema — „Lietuvos nepri
klausomybė 75-erių metų vals
tybingumo šviesoje". Moks
lininkai, menininkai, kultūros 
veikėjai iš JAV, Kanados, Vo
kietijos ir Lietuvos skaitė pra
nešimus, diskutavo pilietinės 
visuomenės ir pakantumo ugdy
mo, kultūros ir švietimo, žurna
listikos, ekonomikos, politikos 
klausimais. 

Buvo apgailestauta, kaip rašo 
„Lietuvos aidas", kad iki šiol 
Lietuvoje nenumatytos sankci
jos už melagingą informaciją bei 
nekaltumo prezumpcijos pažei
dimus spaudoje. Siūlyta at
sisakyti sovietinių programų, 
rengiant Vilniaus universitete 
žurnalistus, visapusiškai remti 
ir skatinti jaunų gabių jaunuo
lių žurnalistikos studijas Vaka
ruose. 

Bendras Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos politikos uždavinys — 
daugelio studijų savaitės da
lyvių nuomone — įsitvirtinti 
Europoje ir atsispirti Rusijos pa
stangoms viešpatauti rytiniame 
Baltijos regione. Lietuvai pri
valu visiškai išsilaisvinti nuo 
visų jai primestų ir dar tebe
sančių kolonijinio pobūdžio ry
šių su Rusija. 

Lenkijoje susikūrė 
„nepartinis blokas » 

Teisėja Ruth Bader Ginsburg (dešinėje), kurią prez. Clinton nominuoja j JAV Aukščiausiąjį teismą, 
priima linkėjimus ir padrąsinimą iš savo vyro Martin, sūnaus James ir jo žmonos Lisos, prieš 
pradedant Senato komisijos apklausinėjimą. 

Senatas apklausinėja 
Aukščiausiojo teismo 

kandidatę 

Italas paskirtas į 
JT sekretoriatą 

Washington, DC, liepos 20 d. 
(NYT) — Teisėja Ruth Bader 
Ginsburg, kurią prez. Bill Clin
ton nominuoja Aukščiausiojo 
Teismo postui, antradienį atsa
kinėjo Senato Teisėjų skyrimo 
komisijos apklausinėjimus. Ji 
pasisakė, kad vykdydama savo 
pareigas, ji nebus nei konser
vatorė, nei liberalė, bet darys 
sprendimus atsargiai, nebandy
dama iš tos pozicijos rašyti nau
jus įstatymus. 

Savo įžanginiuose pasisaky
muose ji taip pat stengėsi iš 
anksto apibrėžti, kokio pobūdžio 
klausimus ji bus linkusi atsaky
ti. Ji pažymėjo jog neatsakys į 
jokius klausimus, kur jos bus 
klausiama, kaip jį spręstų 
specifiniais konkrečiais atve
jais. Ji pasakė, jog būtų neteis
inga čia iš anksto pasakyti savo 
pažiūrą teisiniais klausimais, 
nes teisėjas, kuris yra prisiekęs 
nešališkai spręsti, negali iš 
anksto pranašauti ar numatyti, 
kaip spręs kurį nors klausimą. 
Tai rodytų nesiskaitymą su 
kiekvienos bylos specifinėmis 
ypatybėmis, aplinkybėmis ir 
parodytų nesiskaitymą su visu 
juridiniu procesu, pažymėjo 
teisėja Ruth Bader Ginsberg. 

Jei Senato komisija ją patvir
t ins 107-ąja Aukščiausiojo 
Teismo teisėja, 60-metė teisėja 
taps antroji moteris JAV Aukš
čiausiame Teisme, šalia 
teisėjos Sandra Day O'Connor, 
kuri buvo prisaikdinta 1981 me
tais. 

Atsakydama senatoriaus Ho-
ward Metzenbaum klausimą 
teis. Ginsburg išreiškė pri
tarimą Pennsylvanijos Aukš
čiausiojo teismo sprendimui, 
patvirtinančiam teisę darytis 
abortus, kaip Konstitucijos ga
rantuotą. Ji tačiau atsisakė pa
reikšti savo nuomonę, ar ji 
abortų darymą laiko pagrindine 
teise. Jei ji su tuo sutiktų, 
tuomet jau ji turėtų spręsti, jog 
valstijos negali įstatymais riboti 
abortų darymo. Ji paaiškino, 
kad jos sprendimas konkrečiais 

kel iamais atvejais turė tų 
priklausyti nuo duomenų ir 
parodymų, kurie yra teismui pa
teikiami specifiniais, Aukščiau
siąjį Teismą pasiekusiais atve
jais ir todėl ji šiuo metu 
negalėtų tuo klausimu pasisa
kyti. 

Teisėja Ginsberg taip pat 
apgynė savo poziciją, paskelb
tą jos kalbos ir profesi
nėje spaudoje, jog jos nuomone, 
abortus įteisinantis Roe v. Wade 
1973 m. padarytas sprendimas 
buvo interpretuotas per plačiai 
ir per greitai pritaikytas. Ji pa
žymėjo, jog jei tas sprendimas 
būtų buvęs siauriau interpre
tuotas ir ne taip greitai pritai
komas, nebūtų iškilusi visa 
kontroversija iki to laipsnio, 
kaip šiandien. 

Kai kurie Senato komisijos 
nariai į teis. Ginsburg kreipėsi, 
lyg jos patvirtinimas yra jau 
savaime aiškus dalykas, jų 
tarpe Illinois sen. Carol Moseley 
Braun, kuri ją pavadino „švy
tinčia teisininke ir teisės moks
lininke". Illinois demokratas 
sen. Paul Simon pareiškė, jog jo 
manymu ji būsiant: vienbalsiai 
patvirtinta. 

TRUMPAI 

— Meksika išskraidino atgal 
į Kiniją 300 kinieč u, kurie tris 
mėnesius plaukė surūdijusiais 
laivais iš Kinijos, bandydami 
per Meksiką nelegaliai pasiekti 
JAV. 

— JAV Atstovų rūmų pašto 
buvęs vedėjas Rob* rt Rota teis
me liudijo, jog jis p dėjo dviems 
kongresmanams raštiškai pa
vogti (embezzle) 2,300 dol. iš 
JAV AtstovųTūnv.. pašto įstai
gos. Jis nurodė, kad tie kon 
gresmanai buvo Dan Rosten-
kowski (D-IL) ir šiai kadencijai 
nebeišrinktas Jor Kolter (D-
PA). Kongresmanr Hostenkovvs 
ki apkaltinimas^. ; gerokai ap
sunkinti jo darbą. Naip vieno iš 
prezidento siūlome Mudžeto pa
ramos Kongrese o- anizatorių. 

New Yorkas, liepos 20 d. 
(NYT) — Norėdama palengvin
ti įtampą tarp Italijos ir Jung
tinių Tautų dėl Italijos vaid
mens sprendžiant Somalijoje 
vykstantį JT taikos palaikymo 
darbą, JT generalinio sekre
toriato įstaiga antradienį pra
nešė, kad skiria italą kari
ninką į sekretoriato taikos pa
laikymo operaciją. 

Jungtinių Tautų spaudos ats
tovas Joe Sills pasakė, jog italo 
karininko, lt. pik. Salvatore 
Quarantino paskyrimas šioms 
pareigoms „nėra be ryšio su 
paskutiniais įvykiais" Somali
joje. Jis tuo užsiminė Italijos 
nepasitenkinimą Jungt inių 
Tautų aplenkimu reikiamo pro
tokolo, nepasiteiraujant su Ita
lijos vyriausybe, darant vado
vybės pakeit imus Italijos 
siųstų taikos palaikytojų atvejų, 
dėl kurių buvo atšauktas jų 
vadas Somalijoje gen. Bruno 
Loi. Joe Sills tačiau taip pat 
pridūrė, kad toks veiksmas yra 
„normalus pareigų pasikeiti
mas". 

Italijos gynybos ministras Fa-
bio Fabbri pareiškė, jog šis pa
skyrimas yra „pirmas atsilie
pimas į Italijos prašymus ak
tyviau dalyvauti operacijų So
malijoje nustatyme". Bet jis taip 
pat pridūrė, kad tai dar neat
sako į Italijos nepasitenkinimą 
dabar Somalijoje vykdomomis 
JT operacijomis. 

Varšuva, liepos 20 d. — 
Lenkijos prezidento Lech Wa-
lęsos rėmėjai pranašauja, kad jų 
ką tik įkurta organizacija Len
kijos parlamente gaus daugu
mai reikiamą 50 plius vieną vie
tą rugsėjo 19 d. vyksiančiuose 
rinkimuose. Jie planuoja tai pa
siekti apeliuodami į didžiausią 
Lenkijos piliečių grupę — tuos, 
kurie nebepasitiki jokiomis par
tijomis, praneša ,,Chicago 
Tribūne" korespondentė Linnet 
Myers. 

„Mes padarysime, kad žmonės 
būtų aktyvūs ir kad jie supras
tų, kad jie yra svarbūs. Jie galės 
pasisaktyti taip ar ne, bet jie 
turės pasisakyti", pareiškė Len
kijos valstybės pasekretorius 
Andrzej Kozakiewicz. 

Žmones nusivylė partijomis 

Matydamas žmonių nusivy
limą demokratija ir daugiau 
kaip 200 atsiradusių politinių 
partijų, kurių visos viena su ki
tomis ginčijasi ir pešasi, prez. 
Lech VValęsa sukūrė naują poli
tinę organizaciją, pasivadinusią 
„Nepartiniu Reformos bloku", 
arba BBWR pagal savo lenkiško 
pavadinimo inicialus. 

Kadangi ši organizacija nėra 
partija, ji tikisi pritraukti tuos 
piliečius, kuriems įgriso 29, 
praėjusiame parlamente vietas 
laimėjusių partijų, vieni kitų 
pravardžiavimas bei kitos iš
daigos. Netrukus BBWR pa
skelbs savo kandidatus į par
lamentą visose rinkiminėse 
apygardose. Kozakiewicz pa
brėžė, kad jų pasirenkami kan
didatai bus „savo apylinkių 
herojai" — gal būt ir gydytojai, 
ir profesoriai, ir ūkininkai — 
gerai pažįstami savo apylin
kėse. 

BBWR atvira visiems 

Nominuotas FBI 
vadas 

Washington, DC, liepos 20 d. 
— Prezidentas Bill Clinton 
antradienį nominavo teisėją 
Louis Freeh naujuoju Federali
nio (nusikaltimų) Tyrimo biuro 
(FBI) vedėju, vieton ligšiol 
buvusio direktoriaus William 
Sessions. Prezidentas paprašė 
Sessions atsistatydinti po to, kai 
tyrimai parodė, jog Sessions 
piktnaudojo jam prieinamas 
prievoles savo asmeniškai nau
dai. 

Kozakievvicz aiškina, jog 
BBWR neturės narių, kaip turi 
partijos, ir „ištiestom rankom" 
lauks visų — net ir buvusių 
komunistų — kurie yra pasi
rengę reformoms. „Mūsų 
rankos bus uždaros tiktai toli
mosios dešinės žmonėms", jis 
pažymėjo. 

Nors BBWR tik neseniai įsis
teigė, apklausinėjimai rodo, kad 
ši organizacija jau yra tapusi 
viena populiariausių balsuotojų 
pasirinkimų. Ji taip pat jau yra 
užsitarnavusi savo konkurentų 
pyktį. Jie priekaištauja, kad 
BBWR yra ne kas kitas, kaip 
nauja part i ja , kuri k i ta ip 
pasivadino grynai politiniais su
metimais. „Turime 218 užregis
truotų politinių partijų Lenki
joje, ir ši yra 219-oji ir nieko 
daugiau", pareiškė Demokra
tinės Sąjungos partijos atstovas 
Adrzej Potocki. ,.Pasivadinimas 
nepartiniu bloku tereiškia, kad 
prez. Walęsa nori pasinaudoti 
žmonių nusivylimu partijomis". 
„O kas ji yra, jei ne partija?", 
paklausė Potockiui pritariąs 
Aleksander Luczak, priklausąs 
Lenkijos Valstiečių partijai. 

Nominuodamas Freeh, kuris 
buvo FBI agentas nuo 1975 iki 
1981, kur jis pasižymėjo kovoje 
su New Yorko mafija, prez. 
Clinton išpildė FBI vadybų norą 
— gauti žmogų, kuris iš vidaus 
pažįsta ne tik FBI įstaigą, bet ir 
Teisingumo sistemą. Adminis
tracija tikisi, kad Senatas pat
virtins Freeh nominaciją iki 
rugpjūčio mėnesio pabaigos. 

P r e z i d e n t a s i š n a u d o j a 
žmonių nusivylimą 

Po praėjusią savaitę Lenkijos 
televizijoje transliuotos prezi
dento kalbos, remiančios BBWR 
bloką, laikraščiuose iškilo ašt
rios kritikos prezidentui, tad 
spaudos konferencijoje prezi
dentas parodė savo susierzini
mą; „Negi jūs nematote savo ap
klausinėjimų — savo pačių ap
klausinėjimų rezultatų", VValę
sa klausė susirinkusių kores
pondentų. „Tau ta nebetiki 
partijomis ... Aš noriu išgelbėti 
tautą", kalbėjo Walęsa. 

Jei nebūtų BBWR, aiškino 
VValęsa, Lenkija galėtų atsidur
ti keturių didžiausių partijų 
rankose, kurios visos turi skir
tingas pažiūras. Čia jis išvar
dino buvusių komunistų partiją, 
Valstiečių partiją, nacionalis
tinę ir antikomunistišką Nepri
klausomos Lenkijos Konfedera
ciją, pagaliau ir liberališką 
reformų siekiančią Demokrati
nės Sąjungos partiją. Anot 
prezidento, jei neįeis stabi
lizuojanti pajėga, „liks anar
chija ir betvarkė". 

Susimaišymas ir nusivyli
mas jau paveikė 3 metus gyvuo
jančią demokratiją Lenkijoje. Il
gus metus kovoję už demokra
tiją, Lenkijos gyventojai pa
matė, kad kapitalizmas nėra 
toks, kaip jie manė. Užuot at
nešęs visiems gyventojams 
gerovę, jis t ik mažumai atnešė 
prabangą, daugeliui skurdą ir 
14% bedarbę. 

BBWR propaguoja 
pagre i t in t a s reformas 

Kaip n e p a r t i n i s blokas, 
BBWR propaguoja pagreitintą 
pr iva t izav imą, nuosavybės 
grąžinimą tiems, iš kurių ji 
buvo atimta komunizmo metais, 
naują Konstituciją, kurioje būtų 
duodama daugiau galios prezi
dentui, ir pastovų judėjimą į 
laisvos rinkos reformas. BBWR 
mini keturis savo paramos stul
pus: ūkininkus, darbdavius, 
darbininkus ir savivaldybes. Jos 
kritikai sako, jog BBWR prog
rama yra taip neapibrėžta, kad 
beveik bet kas gali ją remti ir 
kad jos minimi keturi paramos 
stulpai iš tiesų yra prieštarau
jantys interesai. 

Nauji rinkimai turės vykti 
rugsėjo 19 d., nes gegužės mė
nesį, kai vyriausybė nebegalėjo 
parlamente sudaryti reikiamos 
daugumos koalicijos, prezidentas 
pasirinko išskirstyti parlamen
tą, o ne atleisti iš pareigų mi
nistrę pirmininkę Hanna Su-
chocką. Tai sukėlė viltį dauge
liui gyventojų, kad naujasis par
lamentas galės būti vieninges-
nis ir produktyvesnis. 

Naujasis rinkimų įstatymas 
beveik garantuoja, kad tai 
įvyktų. Pagal jį parlamente 
vietas gaunanč ios partijos 
surinktų bent 5% balsų. O koali
cijos (kuria būtų skaitoma 
BBVVR) tur i surinkti bent 8% 
balsų. Bet dar teks pamatyti, ar 
su BBWR bus daugiau balsuo
tojų, negu 1991 m. rinkimuose. 
Tuo metu tik 40% galinčių bal
suoti balsavo. 

KALENDORIUS 

Liepos 22 d.: Šv Marija Mag
da lena , P l a tonas , Dal ius , 
Auksė. 

Liepos 23 d.: Šv. Brigita, 
Apolinaras. Romulą, Tarvilas, 
Gelminė. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. liepos mėn. 22 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

T A R P M I E S T I N Ė S GOLFO 
ŽAIDYNĖS 

Tarpmies t inės Detroito ir 
Clevelando golfo žaidynės šiais 
m e t a i s vyks šeš tadienį , 
rugpjūčio mėn. 7 d., 10:30 vai. 
Sugar Creek G.C., Elmore, OH. 
Tai yra visiems gerai pažįstama 
vieta kur šios žaidynės vyksta 
j au daug metų. Tuo pačiu laiku 
vyks ir Elmore Open. tai bus 
proga laimėti įvairių dovanų ir 
pasivaišinti . Žaidynių pereina
masis trofėjas šiuo metu pri
klauso Detrflitui, ir tikimės, liks 
Detroite ir po šių žaidynių. Šių 
metų žaidynių rengėjai yra Det
roi tas ir kviečia visus Detroito 
golfo mėgėjus žaidynėse daly
vaut i . 

V.P. 

REIKALINGOS LĖŠOS 
VAISTŲ SIUNTIMUI 

„Lietuvai pagalbos" komiteto 
nar ia i liepos 9 dieną susirinko 
ieškoti būdų tęsti vaistų ir 
medicininių priemonių siun
timą Lietuvos ligoninėms. „Lie
tuvai pagalbos"' komitetas yra 
Lietuvos Vyčių centro valdybos 
labdaros šaka 'Aid to Lithuania. 
Inc.). Vaistus ir medicinines 
priemones gauname iš vietinės 
World Medical Relief, Inc., 
nemokamai. Tik pakrovimas ir 
persiuntimas yra apmokamas. 
Bet po vienuolikos talpintuvų 
persiuntimo mūsų ištekliai jau 
baigiasi. Vėl kreipsimės į dos
niuosius Detroito apylinkės 
trijų lietuviškų parapijų tau
tiečius ir tikėsimės stebuklo, 
kad mūsų aruodai vėl pasipil
dytų ir talpintuvų plaukimas į 
Lietuvos ligonines nenutrūktų. 
Norint iems prisidėti prie šios 
talkos, galima kreiptis „AID TO 
LITHUANIA", R. Boris, 4970 
Brookdale Dr.. Bloomfield Hills, 
MI 48304. 

Liepos 11 d., šio komiteto 
nariai , būrelis rūšiuotojų ir 
pakuotojų buvome pavaišinti 
Česlovo ir Onos Sadeikų sody
boje. 

F r a n k Bunik is 

WORCESTER, MA 
KUN. J O N O C. 

PETRAUSKO, MIC, 
K U N I G Y S T Ė S AUKSINIS 

J U B I L I E J U S 

Mykolas ir Apolonija Petraus
kai išaugino gražią šeimą: dvi 
dukter is ir tris sūnus, kurių du 
Kris tus pakvietė į savo Vynuo
gyną. Vienas jų yra kunigas-vie-
nuolis Jonas C. Petrauskas. 
MIC. 

Jonas gimė 1916 m. gegužės 
13 d. Gardner, Massachuse t t s . 
Čia lankė pradžios mokyklą ir 
1934 m. baigė Gardner vidurinę 
mokyklą. 1935 m. rudenį Jonas 
įstojo Marianapolio kolegijon, 
Thompson, Conn., i r ją baigė 
1939 m. k a i p š i o s k l a s ė s 
prezidentas. Jonas P e t r a u s k a s , 
t v i r t a i a p s i s p r e n d ę s s a v o 
pašaukime tapt i kunigu-vie-
nuoliu, tais pačiais meta is įstojo 
į Lietuvių Marijonų vienuoliją 
ir pradėjo studijas jų vado
vaujamoje seminarijoje Hins-
dale, Illinois. 1943 m. rugpjūčio 
8 d. buvo į švent in tas kunigu . 
Kokį džiaugsmą širdyje per
gyveno jaunasis kunigas Jonas , 
MIC, jo tėveliai , še ima. Mari
jonų vienuolija ir lietuviai. Nau
jasis kunigas J . Pe t r auskas , 
MIC, 1944 m. buvo pask i r tas 
mokytoju į Marianapolio Prepa-
ratory School. 

1946-1948 m. studijavo Mar-
ąuette universitete, įsigydamas 
Masterio l a i p sn į iš l o tynų 
kalbos. Sugrįžo a tga l į Maria-
napolį. 1950 m. spalio mėnesį 
buvo paskir tas Marianapol io 
Preparatory School d i rekto
rium. Šiose pareigose išbuvo iki 
1969 m. Vienuolyno vadovybė 
atkreipė dėmesį į kun . J . Pet
rausko. MIC, gabumus , meilę ir 
pasiaukojimą jaunimui-s tuden-
tams. kurie jį labai gerbė ir 
mylėjo. 

1975 m. kun . J . P e t r a u s k a s , 
MIC. antrą ka r t ą pa sk i r i amas 
vėl toms pačioms pareigoms, 
kuriose išbuvo iki 1987 m. J a m 
vadovau jan t , M a r i a n a p o l i o 
Prepara tory School pas i ekė 
rekordinį s tudentų skaičių. 

1962 m. Marianapolyje buvo 
pristatyta Švento Jono salė. 
1966 m. praplės t i Akademijos 
pastatai , o 1968 m. — sporto 
salė. 

1987 m. kun . J . Pe t r auskas . 
MIC turėjo sk i r t i s su savo 
m y l i m a i s s t u d e n t a i s , n e s 
rugsėjo 1 d. buvo pask i r tas į 
VVorcesterio l i e t u v i ų Šv . 
Kazimiero parapi ją klebono 
p a v a d u o t o j u - a s i s t e n t u . E s u 
t ikra , kad suvirpėjo kun. Jono, 
MIC, širdis gavus šį paskyrimą, 
nes pastoracijos darbas parapi
joje yra t a r s i nauja s r i t i s , 
praleidus daugelį metų mokant 
ir auklėjant s tudentus , kur iems 
kunigas Jonas, MIC, buvo pasi
šventęs visą kun igys tės laiką. 
Tačiau jis grei tai susider ino su 
šiuo nauju pastoracijos darbu . 
Kaip kunigą Joną, MIC. mylėjo 
s tudenta i , t a i p n e t r u k u s jį 
pamilo ir Šv. Kazimiero parapi
jos parapiečiai, ypač Lietuvos 
Vyčių 26-ta kuopa, kurios jis yra 
dvasios vadovas. J i s ne t ik 
dalyvauja jų sus i r inkimuose , 
bet kiekviename jų paskleidžia 
giliai prasmingų religinių min
čių. 

Brenda Edgar , I l l inois guberna tor iaus žmcr.a, t a rp Vidurio A m e r i k o s apygardos Lietuvos Vyčių 
komiteto narių, rengusių „Lietuvos prisiminimų" banketą, Lietuvos Nepriklausomybės ats tatymo 
75-ją sukak t į min in t . Iš k. Eleonora K a s p u t i , komiteto p i r m . Eve l i na Oželienė, Brenda Edgar , 
Maria Deksn is ir priekyje — Andrea Deksnytė. 

Džiaugiamės kar tu su kunigu 
Jonu, MIC, sulaukusiu kunigys
t ė s Auksinio jubiliejaus. Tai 
gražiausia ir džiaugsmingiausia 
šventė gyvenime kunigo, iš
t ik ima i tarnavusio Dievo ir 
žmonių tarnyboje. Jubi l ia tas 
kun . Jonas C. Pet rauskas , MIC. 
Dievui padėkos šv. Mišias atna
š a u s W o r c e s t e r i o l i e t u v i ų 
Šven to Kazimiero parapijos 
bažnyčioje rugpjūčio 22 d., 
sekmadienį . 11:30 vai. ryto. 
P a r a p i e č i a i , d r a u g a i , ypač 
Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa 
ruošiasi Jubiliatą gražiai pa
gerbti 1:30 vai. p.p. pokyliu Mai
ronio Parko didžiojoje salėje. 

Mielam kunigui Jonui , MIC, 
l inkime Dievo palaimos, sveika
tos ir dar ilgus metus darbuotis 
mūsų parapijoje. j . M . 

DAYTONA BEACH, FL 
A T S I S V E I K I N O M E SU 

S V E Č I A I S 
Birželio 30 d. žymus lietuviš

kojo sporto veikėjas Vytautas ir 
Joana Grybauskai savo svetin
guose namuose suruošė šaunų 
atsisveikinmą su maloniais sve
čiais iš Lietuvos — Lietuvos 
Taut in io olimpinio komiteto 
prezidentu Artūru Poviliūnu, jo 
ž m o n a L a i m a ir s ū n u m i 
Audriumi. 

Svečius daugiau negu t r i s sa
vaites globojo Vytautas ir Joana 
Grybauskai , kur ie su Ar tū ru ir 
jo šeima pažįstami nuo seniau, 
ypač sus idraugauta 1991 me
tais , ruošiant Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes Lietuvoje. Artū
ras Poviliūnas buvo tų žaidynių 
pagrindinis organizatorius, o 
Vy tau ta s Grybauskas vienas iš 
pagrindinių organizatorių Šiau
rės Amerikos sport ininkų iš
vykos į žaidynes Lietuvoje. 

Svečiai, viešėdami Floridoje, 
turėjo progos susipažinti su Flo
ridos įžymiausiomis vietomis. 

LB Detroito apvlinkės valdyba išrinkta 1993-94 metu laikotarpiui. Iš k. Benediktas Neverauskas, 
Janina Udrienė, pirmininkė Nijolė Zelwinder. Juozas Orentas, Algimantas Bražėnas ir Jonas 
Urbonas Nuotr. J . Urbono 

vyko susitikimai su daytoniš-
kiais lietuviais, aplankė ir 
Californiją. žymų ir nuoširdų 
Lietuvos sportininkų veiklos 
rėmėją dr. Joną Domanskį, su 
kuriuo svečias aptarė būsimos 
pasaul inės olimpiados, įvyk
siančios 1996 m. Atlantoje, GA, 
reikalus. 

Ar tūras Poviliūnas, 42 metų 
amžiaus, gimęs augęs ir moks
lus baigęs okup. Lietuvoje, 
tačiau nebepergyvenęs didžiųjų 
partizaniniu laisvės kovų ir 
neišgyvenęs didžiųjų pokario 
trėmimų. Savo gyvenimą skyrė 
sportui ir sugebėjimų dėka 
pasiekė — Lietuvos olimpinio 
komiteto prezidento vietos, į 
kurią buvo vienbalsiai išrinktas 
Lietuvos sporto organizacijų. 

Pokalbiuose atviras, nuošir
dus, susirūpinęs Lietuvos atei
t imi, gerai pažįstąs ir Lietuvos 
politinę padėtį, nes-dirbo Aukš
čiausioje įSryboje, Landsbergio 
vadovaujamoj&r-o dabar dirba 
Seime. Jo veikla — rūpint is 
Lietuvos sporto problemomis. 

Šios viešnagės metu Artūras 
Poviliūnas buvo nuskridęs į 
Atlanta . GA. ir ten birželio 26 -
30 dienomis tarėsi su Pasaulio 
olimpinio organizacinio komi
te to a u k š t a i s pa r e igūna i s , 
sprendė Lietuvos sportininkų 
dalyvavimą 1996 m. Atlantoje 
vyks ianč io je Pasau l inė j e 
olimpiadoje. Pasitarimuose iš
spręsta daug svarbių problemų. 
J is komiteto narių buvo nuošir
džiai priimtas, ir užtikrintas 
Lie tuvos sport ininkų daly
vavimas olimpiadoje. 

Artūras Poviliūnas susitiko ir 
su Lietuvių Bendruomenės 
Atlantos apylinkės pirmininku 
prof. Pranu Zunde bei kitais 
valdybos nariais. Pasitarimai 
vyko bendruomenininkų Kaz
lauskų namuose. Atlantos LB 
pažadėjo visokeriopą paramą 
atvykusiems į Olimpiadą spor
tininkams ir juos lydintiems pa
reigūnams, pasirūpinant spor
tininkų palydos apgyvendinimu 
ir visokeriopa globa. 

Tokiomis mintimis Olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras ir 
jo žmona Laimutė dalinosi su 
jais atsisveikinti atvykusiais. 

Atsisveikinimo ir gero vėjo 
grįžtant į tėvynę linkėjimus pa
reiškė Valerija Skridulienė, 
Klubo pirmininkas Gediminas 
Lapenas ir Jurgis Janušai t is . 
Padėkota jiems už atvirą žodį, 
už dalyvavimą birželio įvykių 
minėjime, už plačią be propa
gandos informaciją apie 
Lietuvą. Poviliūnai į Lietuvą 
išvyko liepos 2 d. 

Su svečiais atsisveikinę, jų 
globėjai -Joana ir Vytautas Gry
bauskai liepos mėn. 13 d. il
gesniam laikui išskrenda į 
Lietuvą, kur susitiks su sporto 
organizaci jų ve ikė ja i s i r 
paplanuos galimybes išeivijos 
s p o r t i n i n k a m s d a l y v a u t i 
Penktose Pasaulio l i e tuv ių 
žaidynėse Lietuvoje 1995 m. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Nūotr . B r e n t H a n s o n 

Vyčių veikla 
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L I E T U V O S VYČIŲ S E I M A S 

Lie tuvos Vyčių 80- tas i s 
seimas rugpjūčio 11-15 dienomis 
vyks Worcester, Massachusetts, 
Marriot Hotel. Seimo globėja — 
Worcester Lietuvos vyčių 26-ta 
kuopa. 

Rugpjūčio 11d. riuo 9 vai ryto 
iki 7 vai. vakaro registracija. 
Dieną bus vykstama lankyti 
Naujosios Anglijos istorines 
vietas, Nekalto Marijos Prasi
dėjimo seselių vienuolyną, kop
lytėlę gražaus lietuviško sti
liaus, dovanų krautuvėlę. Ark. 
J . Matulaičio vardo Senelių 
namus. Vienuolyno miško pašo
nėje yra Štuthofo koncentracijos 
stovykloje nacių kalinto kunigo 
prof. Stasio Ylos iš akmenų 
pastatyta Lietuvos Kunigaikš- • 
čio Mindaugo pilis, o jis pats 
palaidotas seselių „Dangaus 
vartų" kapinėse. Jo pageida
vimu, jam pastatytas labai kuk
lus paminklas. Jis buvo seselių 
kapelionas. Ten palaidota ir 
daugiau lietuvių kunigų. 

Kitoje kelio pusėje, ša l ia 
vienuolyno, Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvas (ALKA) 
kuriame ir Lietuvos Vyčiai turi 
savo skyrių. Kiek toliau — 
kleboni ja , kur ioje gyvena 
seselių kapelionas kun. dr. 
Valdemaras Cukuras. 

Kaimynystėje yra ir Maria-
napolis Preparatory School ir 
kunigo dr. Navicko kapas. 

Kaip Nekalto Marijos Prasi
dėjimo seselių vienuolyną ir 
Marianapolį supa graži gamta. 

Rugpjūčio 12 d. prasidės sei
mas. Bus lankomas Worcesterio 
miesto burmistras Jordan Levy 
ir kiti valdžios pareigūnai. 

12:10 vai. p.p. šv. Mišios 
Švento Povilo katedroje. 

7 vai. vak. Maironio Parke 
vaišės, pabendravimas, susi
tikimas su draugais, pažinčių 
atnaujinimas ir naujų užmezgi
mas. 

Rugpjūčio 13 d. tęsiami seimo 
darbai-sesijos. Į seimo programą 
kiekvieną dieną įjungtos šv. Mi
šios. Vakare viešbutyje bus kul
tūrinis vakaras , parodos. 

Rugpjūčio 14 d. Pilna darbo 
diena. 6 vai. vakare viešbutyje 
banketas ir šokiai. 

Sekmadienį, rugpjūčio 15 d., 
11:15 vai. ryto šv. Mišios Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
Worchester, MA. Po šv. Mišių 
bus daroma seimo dalyvių nuo
trauka prie bažnyčios. Grįžtama 
atgal į viešbutį ir visi ruošiasi 
kelionei į namus. 

Seimo rengėja Lietuvos Vyčių 
26-ta kuopa laukia į Worcesterį 
suskrendant gausaus būrio Lie
tuvos Vyčių delegatų ir svečių 
iš nuo pat Atlanto iki Pacifiko 
krantų. Tegyvuoja garbingi Lie
tuvos Vyčiai! 

J a n i n a Mi l iauskienė 

A L A U S G Ė R I M O 
R E K O R D A S 

Uteniet is Gediminas Dise-
vičius pasiekė naują Lietuvos 
alaus gėrimo rekordą — bokalą 
(pusę litro) a laus išgėrė per 3,2 
sekundes. Šiais metais išleistoje 
knygoje „Lietuvos rekordai" 
užfiksuota, k a d a n k s t e s n i s 
pasiekimas buvo 5,2 sekundės. 
Rekordas pas iektas akcinės 
bendrovės „Utenos gėrimai" or
g a n i z u o t a m e A u k š t a i t i j o s 
krašto alaus gėrėjų konkurse, 
įvykusiame 06.19 d. Utenoje. 
Beje, vienas didžiausių pini
ginių prizų į teiktas vienintelei 
a laus gėrėjų konkurso dalyvei 
Rajai Grigienei — ji bokalą iš
gė rė per 6,4 s e k u n d e s ir 
pralenkė nemažai vyrų. 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tol. 312-434-5»49 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv . penki, nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Roberte Rd., Palos Hllls, IL 

To l . 708-598-4430 (veikia 2M vai.) 
Pirm . antr.. ketv., penkt. 4 v.p.p —7 v v. 

P O M A T E M A T I K O S 
A B I T Ū R O S EGZAMINO 

Baigėsi daugeliui abiturien
tų kėlęs didžiuli nerimą ma
tematikos abitūros egzaminas, 
kuris į daugumą aukštųjų mo
kyklų bus įskai tomas kaip 
stojamasis. Šį egzaminą Kaune 
laikė 2,608 moksleiviai. Iš jų 10 
taškų įvertinimą gavo 820 abi
turientų, 9 taškus — 498. Taigi 
1,318 dvyliktokų darbai įver
tinti penketais . 810 — ket
vertais, 469 — trejetais ir 11 
mokinių gavo dvejetus. Nepa
tenkint i ir besikreipiantys į 
apeliacinę komisiją buvo 85. Iš 
jų 46-iems įvertinimas paliktas 
toks pat , o 39-iems taška i 
pakeisti. Dažniausiai tai buvo 
mokiniu darbų perrašymo klai
dos: juodraštyje išspręsta tei
singai, o perrašant švaraštyje 
suklysta. Apeliacinė komisija į 
tai atsižvelgė ir 39 mokiniams 
taškus pakeitė. '..Kauno diena", 
06.19) 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir sastd. 9 v.r -12 v.p.p. 
•132 S. Kedzte Ava., Chicago 

(312) 779-4949 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Ta*. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. p p 

Cardiac Dlagnosls. Ltd. 
Marquotta Medical Bulldlng 

6132 S. Kedzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzlo, Chicago. III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dundee A ve.. Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos paga! susitarimą 

DH. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

J55 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

' DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol . 312-585-1955 
172 Sehlller 3)t., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-634-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71at St. 

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 st Stroat 
(312 )434 -2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 
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Kad taip kas įkurtų „Mercy Lift" 

MŪSŲ SPAUDAI 
DIKTATŪRA GRĮŽTA Į 

TURKMENISTANĄ 

LIETUVOJE KRIMINALISTAI 
BIJO LAISVĖS 

Jau ne kartą šią vasarą užti
kome žinutes, jog gamta nepa
šykštėjo uodų, kurie skuba pasi
naudoti lietingais orais ir bet 
kuriuo pasitaikiusiu šiltu kūnu, 
kad galėtų pratęsti savo giminę 
dar vieniems metams. Rodos, 
nedidelė „pabaisa" uodas, bet jų 
gausumas ir įkyrumas gali net 
šventuosius iš kantrybės išvesti. 

Tačiau ir už uodus įkyresnės 
yra mintys, kai apninka neat
sargią vaizduote, neduodamos 
ramybės net tingų vasaros 
vakarą. Tokia jau mūsų, matyt, 
paskirtis, kad turime sielotis ne 
vien asmeniškais, bet ir visuo
meniniais re ika la i s . Mūsų 

siųsti negali. Šie metai dar tik 
įpusėjo, o netekome bent 
šimtinės skaitytojų. Tiesa, pra
deda atsirasti naujų, jaunesnių, 
bet jų būriai nesirikiuoja prie 
administracijos durų, kad užsi
prenumeruotų laikraštį. Ypač 
pasigendame tautiečių iš Lietu
vos. Ir keista, ir graudu... Kai 
mes atsidūrėme svetimuose 
kraštuose, pirmiausia įsikibome 
į lietuvišką spaudą, kuri mus 
stiprino ir jungė. Naujieji atei
viai pirmiausia kimba į kitos rū
šies spausdintą lapelį — dolerį. 
Trumpai — drūtai: „Draugui" 
reikia naujų skaitytojų, nes tik 
jie yra tikrieji spaudos gyvybės 

Kitamaniai persekiojami, alergiški". JAV pasiuntinybės 
sumušami, areštuojami. Kiek- darbuotojas taip jai nušvietė 
vieną žodį pakeliui į spaudą per- padėtį: „Čia nėra informacijos, 
žiūri cenzūros valdyba. De- laikraščių, radijo ar televizijos 
monstracijos prieš vyriausybę anglų kalba. Bet šalis pastovi ir 
neįmanomos. Opozicinės parti- pasiturinti. Rusų mažuma nesi 

nuolatinio dėmesio reikalauja ir palaikytojai 
daugiausia rūpesčių kelia kaip Elgetauti, prašyti išmaldos, 

w • • _ * _tm 

jos neegzistuoja. Nors Sovietų 
Sąjunga subyrėjo, sovietinio sti
liaus santvarka klesti oficialiai 
„laisvame" ir „nepriklauso
mame" Turkmenistane — tvir
t ina iš ten sugrįžusi JAV 
„Helsinkio susitarimų apžiū
ros" (Helsinki watch) direktorė 
Jeri Laber. 

Žurnalo „The New York 
Review of Books" liepos 15-tos 
numeryje išspausdintame 
straipsnyje „ D i k t a t ū r a 
sugrįžta", J. Laber iškelia 
buvusios Sovietinės Turkmeni-

tik tai, kuo mėgstame didžiuo
tis — mūsų lietuviškumas. 

Tėvynėje reikalai taip sklan
džiai ir greitai nesiklosto, kaip 
buvome svajoję ne vieną dešimt
metį, gyvendami svetimuose 
kraštuose, laukdami Lietuvai 
laisvės (nors daugelis ir sapnuo
te nesapnavo jos sulaukti). Kai 
su savo tautiečiais pagaliau 
susitikome akis akin, be jokių 
geležinių ar kitokių užtvarų, 
mus sukrėtė staigmena — at
radome ne visai juos tokius, 
kokius buvome įsivaizdavę. An
tra vertus, ir Lietuvos tėvynai
niai išgyveno tam tikrą pasime
timą santykiuose su tautiečiais 
iš užjūrių. Reikės dar laiko, kol 
skirtumai išsilygins ir išmoksi
me vieni kitus suprasti. 

Tačiau tie paviršutiniški ne
sklandumai nesustabdė artimo 
meilės darbų Lietuvai. Kasdien 
lietuviškoje spaudoje skaitome 
apie pagalbos siuntas, organiza
cijas ir pavienius asmenis, pasi
ryžusius padėti atsikuriančiai 
tėvynei. Aišku, pasitaiko ap
gaulių ir nusivylimų, bet tai 
mažuma ir dėmesio nuo pagrin
dinio tikslo nenukreipia. 

Ir kai anie reikalai normalėja, 
pradedame vis dažniau žvilgsnį 
kreipti į save, į savus rūpesčius. 
O jų, be abejo, turime apsčiai, 
kaip ne kartą net ir šio paties 
dienraščio puslapiuose buvo iš
skaičiuota. Taigi — išskaičiuo-

rengia emigruoti 
Straipsnio autorė cituoja 

pranešimus, kad Nijazovo 
vyriausybė Vakarų bankuose 
turi sukaupusi bilijoną dolerių 
valiutos. Priespaudą ši 
vyriausybė pasaldina sovietino 
stiliaus pašalpo.TŪs: nuomos ir 
maistas nebrangūs, dujos, 
elektra ir vanduo nemokamai. 
Nieko nedaroma skat in t i 
asmenišką iniciatyvą, nepriva
tizuojama, visai nejudama į 
rinką. Vyriausybės atstovai tvir
tina, kad tauta absoliučiai pri-

nors tuos prašymus ir „vajais 
vadiname, yra labai nemalonu. 
Kur kas geriau, jei pailgėtų 
skaitytojų sąrašai. Žmogus jau 
toks sutvėrimas, kad vieną 
dieną bus pasiektas dugnas... 
Lietuviškoji visuomenė naudo
jasi savo dienraščiu. Nesvarbu, 
kaip išsibarstėme po visą šį pla
tų kraštą, kol mus lanko lietu
viškas laikraštis (nors ir 
vėluodamas), nesame vieni ir 
vieniši. Stabtelėkime ir pamąs
tykime: o jeigu jo nebūtų? Ši 
prielaida arčiau, negu galime 
įsivaizduoti. 

Lietuvai padėti kuriasi aps
čiai organizacijų, bet niekam 
neatrodo svarbu sukurti „Mer
cy Lift" lietuviškai spaudai. 
Kur skelbs išeivijos visuomenė 
savo renginius, kur apeliuos į 
tautiečių sąžinę, kai reikės 
aukų, kur pasigirs savo laimė
j imais , skelbs nuotraukas, 
reportažus, veiklos apžvalgas, 
kai nebus lietuviškos spaudos? 
Tik jau nesakykite — vie
tiniuose laikraščiuose! Kitatau
čiams mūsų mažo pasaulio rei
kalai nerūpi. Neblogas pavyz
dys yra praėjusio savaitgalio 
Dariaus ir Girėno minėjimas, 
trukęs net dvi dienas Čikagoje. 
Nors buvo iš anksto ir nuolat 
siunčiama informacija ameri
kiečių žiniasklaidai, nei vienu 
sakiniu šventė neužsiminta 
televizijoje, nei viena eilute 

jos komunistų partijos vadovo taria vyriausybės politikai, o 
Suparmurado Nijazovo „saujelė opozioninkų" yra tik 

- . , . . nepaminėti didžiojoje miesto 
ta, padūsauta, tik nieko konkre- s p a u d o j e M a ž a i ^ s v e t i m . 
taus nepadaryta. taučiams Lietuvos problemos, 

Šiandien mums rūpimų klau 
simų sąrašo viršuje įrašyta visa 
lietuviška išeivijos spauda, o 
„Draugas" tikrai stambiomis 
raidėmis. Nevyniojant žodžių į 
vatą: mūsų vienintelis dienraš
tis atsidūrė tikrame pavojuje, ir 
jam šviesesnės ateities šiuo 
metu negalėtų numatyti nei di
džiausias optimistas. Klausiate 
— kodėl? Atsakymas paprastas 
ir žalias, kaip žali doleriai — 
finansai. 

„Draugas" nebeišsiverčia iš 
prenumeratų mokesčių (jau 
seniai jų nepakanka net būti
niausioms išlaidoms padengti), 
o skaitytojų skaičius vis mažėja. 
Ne dėl to, kad žmonės šiaip sau 
nutaria „Draugo" neskaityti, 
bet todėl, kad jie persikelia ten, 
kur joks paštas laikraščio nu-

išeivijos lietuvių veikla. 
Savo džiaugsmais ir vargais 

tegalime dalintis savo tarpe, 
savo spaudos puslapiuose. Šian
dien daugelis jaunesniųjų nu
moja ranka: jei lietuviškos spau
dos nebūtų, jie nepasigestų. 
Lengva sakyti, kai tebeturime 
pasirinkimą... Mums savo spau
da tik tuomet tikrai nebus rei
kalinga, kai galėsime paneigti 
savo prigimti, savo šaknis, atsi
sakyt i savo lietuviškosios 
kilmės. O iki to laiko sukrus-
kime į pagalbą savo dienraščiui. 
Jis tarnavo mūsų seneliams, 
mūsų tėvams ir mums patiems 
84 metus. Jis dar tikrai nesenas, 
nepaliegęs, nepirkime jam kars
to, o įpilkime naujos gyvybės 
gausesniu skaitytojų būriu. 

D.B. 

vaidmenį. Jis buvo vienintelis 
kandidatas prieš metus įvyku
siuose prezidento rinkimuose ir 
gavo 99.5% balsų. Nijazovo 
galybę palaiko ir Turkmenis-
tano ūkinė gerovė. Nepaprastai 
gausūs gamtinių dujų, alyvos ir 
kitų žemės turtų ištekliai 
suviliojo gausybę užsienio inves
tuotojų, kurie Turkmenistaną 
jau vadina „antruoju Kuweitu". 

1989-tais metais Turkmenis
tane susikūręs tautinis demok
ratinis judėjimas Agzybirlik 
(vienybė) buvo po metų uždraus
tas. Persekiojimas išretino 
judėjimo narių eiles, ir dabar jų 
esą beliko ne daugiau kaip tris
dešimt. Buvo susikūrusi ir 
opozicinė Demokratų partija, 
bet Nijazovas ją pakirto, savo 
komunistų partiją perkrikštijęs 
tuo pačiu vardu ir perėmęs 
demokratų programą. Buvusia
me kompartijos aparate jis 
pasižymėjo savo konservaty
vumu, buvo uždraudęs „pere-
stroiką" ir rėmė 1991 m. 
rugpjūčio perversmą. 

Anot straipsnio autorės", 
Turkmenistane dabar klesti 
prezidento Nijazovo „asme
nybės kultas". Jis gyvena pra
bangioje viloje, į prezidento 
rūmus vyksta, „brežneviškai", 
su oficialių automobilių pro
cesija, pro išrikiuotus mili
cininkus. Sostinėje pilna Nija
zovo nuotraukų ir portretų. Jam 
suteiktas „Visų turkmėnų 
vado" titulas, buvusi Lenino 
gatvė pavadinta jo vardu. 

Nepaisant užsienio versli
ninkų intereso, Turkmenista-
nas tebėra labai atsilikusi šalis. 
Vietinis daktaras paaiškino 
viešniai iš Amerikos, kad 
Turkmenistane nėra antibio
tikų, nes „mūsų žmonės jiems 

„nusikaltėliai" 
Nijazovas atsisakė susitikti su 

Amerikos Helsinkio grupės 
delegacija, nes, pasak Ašgabate 
dirbančio amerikiečių diploma
to, „žmogaus teisėš'(Turkmenis 

jie nori investuoti į „stabilų" 
Turkmenistaną, ir jiems ne
svarbu, kaip tas „stabilumas" 
pasiekiamas. Autorė kritiškai 
vertina ir buvusių JAV valsty
bės sekretorių Aleksandro 
Haigh bei James Baker dabar
t inę ekonominę veiklą, jų 
amerikiečių biznieriams versli
ninkams Turkmenistane. Ji 
primena, jog 1992 m. vasario 
mėn. sekretorius Baker reko
mendavo, kad JAV suteiktų 
diplomatinį pripažinimą 
Vidurio Azijos respublikoms, 
įskaitant Turkmenistaną, nors 
tuo metu ten buvo persekiojama 
opozicija. 

Pakeliui į Turkmenistaną — 
' JAV „Helsinkio apžiūros" dele

gacija buvo Maskvoje susitikusi 
su užsienio reikalų ministru 
Kozyrevu, kuris, tarp kitko, 
pareiškė, jog Vidurio Azijos tau
tos nesančios politiškai 
„subrendusios". 

Prezidentas Nijazovas šį 
rudenį žada lankytis Va
šingtone ir tikisi susitikti su 

tano prezidentui) yra Įgrisusios prezidentu Bill Chntonu, bet 
iki gyvo kaulo. 

Ponia Laber aštriai kritikuoja 
tuos amerikiečių verslininkus, 
kurie pataria prezidentui Nija-
zovui nekreipti dėmesio į 
žmogaus teisių klausimą — 

JAV ambasada painformavo 
Turkmenistano vyriausybę, kad 
ji pirmiau turi imtis ryžtingai 
gerinti žmogaus teisių padėtį — 
rašo Jeri Laber. 
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Paskutiniu metu Lietuvoje 
pagausėjo kriminalinių nusi
kaltimų. Dalį jų teisėsaugos or
ganai išaiškina ir nusikaltėlius 
nubaudžia. Dalis būna palei
džiami dėl „įrodymų nepanka-
mumo" ir su „patyrimu" krimi
nalinę veiklą tęsia toliau, Palei
džiami būna ir dėl to, kad kalė
jimai perpildyti ir naujiems įna
miams nėra vietos. 

Dabar tie sunkiųjų darbų ka
lėjimai Lietuvoje vadinami 
Griežto režimo pataisos darbų 
kolonija. Jų yra keletas. Apie 
Marijampolės koloniją „Lietu
vos ryte" (1993.VI.22) plačiai 
rašo Laima Žemulienė. Čia pa
teikiama straipsnio santrauka. 

Šiuo metu Marijampolės „ko
lonijoje" kali 1219 nuteistųjų už 
sužalojimą, žmogžudystę ir 1.1. 
Čia laikomi nuteistieji jau ant
rą, trečią, ketvirtą ir daugiau 
kartų. Už gerą elgesį iš „kolo
nijos" išleidžiami pusmečiu, me
tais, pusantrų metų anksčiau. 

Išeinantiems „kolonija" nu
perka autobuso ar traukinio bi
lietą į namus ir duoda... 100 ta
lonų (kavos puodelis ir bandelė 
stotyje). Toliau — verskis, kaip 
išmanai. I darbą niekas neski
ria, kaip sovietiniais laikais. 
Prieš akis bauginanti nežino
mybė. Kartais nėra pas ką griž-

Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis ir Daniela Lozoraitienė apsupti jaunosios kanu.-, atstovų 
JAV LB politinėje-visuomeninėje konferencijoje birželio 19-20 dienomis vykusioje Southficld. 
Michigan. Konferencijos dalyviai pagerbė Ambasadorių jo 50 metų diplomatinės tarnybos ir darbo 
Lietuvai. 

Nuotr R. KubiliuU's 

ti. O kur ir kokį darbą gauti? 
Juk daug bedarbių. 

— Čia „kolonijoje" dirbau 
dailininku, — sako Wilhelmas, 
61 metų, antrą kartą bebaigiąs 
sėdėti už vagystę. — Neturiu 
pas ką grįžti. Aleksandras čia 
sėdo prieš 14 metų už tyčinį nu
žudymą. Dar prie Brežnevo. Ar 
išėjęs liepos mėnesį, turės kur 
grįžti? 

— Grįšiu pas žmoną. Priims. 
Čia dirbau šaltkalviu. Tokio 
darbo ir ieškosiu. Tik taip 
viskas pasikeitė. Baisu pagalvo
ti. 

Žydrūnas, 24 metų, nuteistas 
už chuliganizmą. 

— Nežinau, ką veiksiu išėjęs. 
Dirbti norėčiau. Ir čia dirbau. 
Gavau tik per 2,000 talonų. Ką 
už juos krautuvėje nusipirksi? 

Levas, 60 metų,-1974 m. į Lie
tuvą atvažiavęs iš Novosibirsko. 
Teistas jau 5 kartus. Paskutinis 
už tyčinį nužudymą. Sėdi jau 19 
metų. 

— Ką veiksi išėjęs? 
— Kaip tai ką? Grįšiu pas 

žmoną. Ji laukia tiek metų! Ieš
kosiu darbo. Čia dirbau elektri
ku. Kažin ar gausiu darbą išė
jęs? Niekas nenori buvusių „ze-
kų" (kalinių). 

Viktoras, 30 metų, teistas 4 
kartus, paskutinis už sunkų 
kūno sužalojimą. Išsėdėjo dvy
lika su puse metų. Greit išeina. 

— Nežinau, kaip gyvensiu. 
Sako, laisvėje viskas labai bran
gu. Turbūt viskas labai pasikeitę 
tė. Baisu įsivaizduoti. Net galva 
sukasi. Neturiu specialybės — 
štai kur bėda! Kur gausiu dar
bą? Norėčiau susipažinti, sukur
ti šeimą, susilaukti vaikų. Tik 
kaip? Net baisu darosi. 

Virgilijus, 34 metų, nuteistas 
5 metus už vagystę, jau eina na
mo. 

— Pas ką grįši? 
— Pas motiną. Žmona jau su 

kitu gyvena. Daug kas pasikeitė 
per penkerius metus. Laisvė 
mane baugina. Čia turėjau šalt
kalvio darbą. Moku vairuoti. 
Nežinau, kur gausiu darbą lais
vėje. 

Gavau ir aš vieną laišką iš, 
kažkurioje „kolonijoje" jau sėdė
ti bebaigiančio 22 metų jaunuo
lio. Rašo atvirai. Sėdi ketverius 
metus už dviejų automobilių 
..nuvarymą". Jau antrą kartą. 
Pirmą kartą sėdėjo 2 metus už 
vieno automobilio „nuvarymą". 
Už pusmečio išeis. "Mano adresą 
rado ..Lietuvos aide". Prašo 
supažindinti su Amerikos lietu
vaite, kuri jį iškviestų vedy
boms... 

Br. Juode l i s 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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UŽDRAUDĖ PLATINTI 
ROMANĄ 

Jaunosios kartos literatės Jur
gos Ivanauskai tės romanas 
„Ragana ir lietus" paskelbtas 
erotine knyga ir uždraustas par
davinėti Vilniuje, išskyrus tris 
knygynus, kuriuose leidžiama 

NAUJAS SEMINARIJOS 
REKTORIUS 

Kauno kunigų seminarijai 
vadovaus naujas rektorius. 
Kauno jėzuitų bažnyčioje auko
jęs paskutiniąsias Mišias, iš
vyko Kunigų seminarijos rekto
rius, jėzuitų gimnazijos direkto-

— Kaip tavo sveikata? 
— Ačiū, gerai. 
— Kada išeisime? — pakartoja. 
— Ne išeisime, o sėdėsime. 
— Tai kiek sėdėsime? 
— Kiek užsidirbsime. 
įraukiu pasimatymo su Šarūnu. Nenoriu ;o erzin

ti, bet ir nusileisti negaliu. Jei kas, atsisakysiu duoti 
parodymus. 

Šarūnas sėdi Rimkaus kabinete. Apaugę^ plaukais, 
ištempęs šypseną, bravūriškai nusiteikęs. 

Vėl: 

pranta kad aš tarybinis žmogus. Tik metodus atski- asmeninis gyvenimas, o gal taip norėjo mano tardy-
roms negerovėms, kurių, ne paslaptis, dar yra, šalinti •**• K a r t a i s J i e m a n e g o d a v o - kai Dangalas bėg
as pasirinkau ne tuos. Reikėjo rašyti į laikraščius, davo pas Rimkų pasitarti. Sunkiai nuobodžiavo 

— Rašiau. Nespausdino. žmonės, tačiau Lietuvos laisvei tarnavo ištikimai. 
— Tai, kad jūs, kraštotyrininkai vaikštot, patys 

nežinodami, ko norite. Žmonės dabar gyvena ramiai, 
viskuo patenkinti. Turi motociklus, net mašinas. O jūs 
drumsčiate vandenį. Kam jiems istorija? 

Mūsų laisvuose pokalbiuose — apie istoriją, Lietu
vos sienas, nemokamą mokslą, apie mane, antitarybi-
ninką. norintį atskirti Lietuvą, kuri dar niekada ne
buvo tokia lietuviška — dalyvauja dar keli uniformuo
ti. Be abejo, kovotojai už Lietuvos laisvę. Jie, matot, 
savaip kovojo, bet mūsų tikslai tie patys. Tarp jų ir 
kapitonas Lakavičius, visada labai dailiai apsirengę-
— ar su uniforma, ar civiliai. Atitiko savo pavarde 
visas blizgėjo, kaip nulakuotas. Nedidukas, labai jau 
tiesus, tiesiog atgal riestas. Ir šiaip — riestas. Ir šiaip 
— riestas. Kad nesugadintų išlygintų kelnių, stenu 
davosi mažiau sėdėti. Stovėdavo prie lango ir žiūrėdavo 
Per visą tardymo laiką bandžiau suprasti, ką jis veik - Ar pažįsti? Kaip pažįsti? • - . . - -

Klausinėja tik tokių dalykų, kurie jien> aiškūs. Vis stovėdavo prie lango, vis žiūrėdavo. Toks švarut 
, . ̂ ,. • • •» ^ , M ^ u;™ir„a \eii\H* it.prt.ti sau koki iuokeli o Darb ia s sėdi švarutėlis stovi valandą, daugiau. Paskui pasiima eiga 

knygynus, kuriuose leidžiama nus, užuitų gimnazijos direkto- » ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ t o S J ^ s J a ^ . matyt, retes. eina parūkyti į koridorių. Rūko valandą, dvi. 
platinti tokią literatūrą. Spren- nus kun. Algirdas Baniulis. Jis prikandęs lupą £ ^ ^ ^ m ^ a ^ p i l T O O £ G r į ž t a toki'u veidu, kad atrodo, tuoj iš nuobodulio pa-
dimą priėmė pernai rudeni paskirtas Klaipėdos Šv.Juozapo problemųi nėra. Ir štai prasideda... J Retkarčiais prisėsdavo. Aš sėdėdavau šonu į jį. 

K S S S i Ve l-UAmp r ^ i u s dalykus nieko nežinau. ^ * « * ^ * ^ W ~ * ^ * 
^ S S S S š a r ū L nustebės, bet savo parodymus r tvirtina, išsitraukia iš stalčiaus kelias bylas ir pasideda ant 
bažnyčios r e s S u r a t o r L i , ir Persimetame keliais bereikšmiais sakiniai. Vargšas, f * . T a * % • m kruopščiai krapšto nagus. Vėliau 
statybininku Naujuoju Kauno jis dar galvoja kažką darąs, dar turįs įtakos bylai... išsiima veidrodėli, apžiūri save^ Bylos, aišku, ant sta o. 
kunCsTminarijos rektoriumi Apačioje kamera pakeista - keliauju kaip čigonas, atverstos. Bet dažniausiai jis skaito vieną knygą Jele-
p a s k M a T b Z s šios aukštosios BetTmpanija ta pati. Ir - atgaunu vokiečiu kalbos fono abonentų sąrašą. Skaitydavo jis ją ilgai ir dažnai, 
mokyklos dėstytojas prel. Pran- žodynėlį. Žodynas ne grožinė literatūra, gah skaityti Po to atsikeldavo ir išeidavo parūkyti. 

. „ , •*• / i - . * v i Balčiūnas dažniausiai vartydavo bylas arba-kaity 
S £ ? OT^t V M ^ - š v e l n u s i s periodas R h n l c S u o metu su- davo „Sportą". Kariais ju dviejų v„ai nebūdavo. Gal 

sudaryta visuomeninė komisi
ja. I ją įeina miesto tarybos 
deputatai, religinių bei visuo
meninių organizacijų atstovai. 

Komisija prašė Teisingumo 
ministerijos pateikti formuluotę 
— „Kas yra erotika ir pornogra
fija Lie tuvos sąlygomis" . 
Negavusi atsakymo, ji paskelbė 
sprendimą savo nuožiūra. (Elta) 

S U G E D Ę S T E L E F O N A S 

Vėl pakeitė kamerą. Jeronimas vis pasakoja įvai
riausias istorijas. Memedas šnibžda, kad iki mano atsi
radimo istorijos buvo kitokios. Lašiniai pasibaigė. 
Valgome valdiška maistą. Sriubos skysčius išvalgau. 
Mama sakytu — kaip prastas paršas. Purvinų 
mėsgalių neliečiu. Metu juos į parašą kartu su 
supuvusiais kopūstais. Košę kemšu per prievartą — 
kad nejausčiau tuštumos skrandyje. Nebėra apie ką 
šnekėtis. Domino baigiasi skandalais. Išardžiau ciga
rečių pokelį. pasidariau lyg ir korteles. Rašausi ant jn 
vokiškus žodžius, mokausi. Memedas šiek tiek moka 
persiškai ir turkiškai — dalis laiko skiriama filologijai. 
Susirašiau ir išmokau gruzinų raides. Dabar, kai 
pavargstu nuo vokiškų žodžių, pereinu prie gruziniškų 
išsireiškimų. Kalbos mane visada domina, bet pirmo
ji svetima kalba, kuria pradėjau kalbėti, buvo rusų ir 

, tai tik vienuoliktoje klasėje. Anglų kalbos mokė taip 
prastai, kad ėmė siutas, lygiai taip pat, kaip ir nuo ko
munistinių laikraščių anglų kalba — kitokių nebuvo. 
Radęs laikraščio skiautę, pradėjau mokytis latviškai. 
Veltui knisausi antikvariatuose ir knygynuose — ne
radau latvių kalbos žodyno. Tardytojams visa tai 
įtartina: kodėl aš negaliu su latviais kalbėti rusiškai, 
kam man ta kalba? Ir kas toje Latvijoje traukia mane, 
lietuvį? Juk ne socialistinis lenktyniavimas — ir tas 
vyksta tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Tikras Litbelas! 

(Bus daugiau) 

. 
i 
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KARINIAI PRATIMAI 
PABALTIJY 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Gan platų atgarsį vokiečių 
spaudoje rado Rusijos kariuo
menės manevrai Pabaltijo vals
tybėse. Trumpais pranešimais, 
ilgesniais straipsniais ar ko
mentarais vokiečiai nurodė di
delį pavojų Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, kadangi pratimais: 1) 
siekta sunaikinti pabaltiečių 
kariuomenę, t.y. ją neutrali
zuoti, 2) iš anksto sutrukdyti 
galimą NATO pajėgų įsiverži
mą į Pabaltijo valstybes (vokie
čiai tą laiko negalimybe, 3) stai
giai užimti svarbius transporto 
ir žinių objektus, laukiant pa
grindinių Rusijos ginkluotų 
jėgų, 4) glaudžiai bendradar
biauti žemės, jūros, oro laivyno 
pajėgoms, norint kuo greičiau
siai visiškai okupuoti Lietuvą, 
Latviją, Estiją. 

Keturi planai yra labai leng
vai įgyvendinami, kadangi Pa
baltijo karines jėgas negalima 
vadinti tikruoju jų vardu, nes 
tikrovėje šios armijos neturi 
jokių sunkiųjų ginklų, taigi jos 
yra menkavertės. 

0 kaip su Vakarų parama? Ją 
gali pabaltiečiai šiandieną ma

tyti Jugoslavijoje, apsuptame 
Sarajevo mieste. Tuo tarpu 
atvykimas Rusijos pagrindinių 
jėgų — tai tik dienos ar valandų 
klausimas. 

Kariuomenės atitraukimas ne 
vaidina didelės rolės. Pasi
traukia oro laivynas, kariuo
menė perkeliama į netolimą Ka
raliaučiaus apygardą, tačiau 
paliekant, pvz., Talino moto
rizuotus dalinius, nutolusius tik 
du km nuo vyriausybės rūmų, 
o jūros pajėgų štabą tik 200 m. 
Šauktis pagalbos Vakaruose 
estams nelieka net ir pusva
landžio laiko. 

Kita medalio pusė. Tokia savo 
politika Maskva verčia pabal-
tiečius ieškoti globos NATO 
eilėse ar JAV. 

Ateitis? Čia vėl vokiečiai stato 
klausimą: ar Rytprūsiai ir Pa
baltijo valstybės taps fronto li
nija tarp besivystančios Vidurio 
Europos ir amžinai skurstančios 
Rusijos, ar tiltu abiem pusėm, 
gražiam ateities gyvenimui? 
Prieš statydami neapgalvotą 
žingsnį, Rusijos patriotai turi 
suprasti ir išvengti didelio pa

saulinio pavojaus, kadangi jie 
vėl savo turtingą kraštą statys 
į nevykusią padėtį. 

Ryšium su Maskvos kritika 
Estijos pilietybės įstatymo bei 
Vokietijos prezidento viešnagę 
Suomijoje ir Estijoje, platų 
komentarą tuo klausimu parašė 
Miuncheno liberalinis dienraš
tis „Sueddeutsche Zeitung", pa
vadindamas jį „Estija replėse". 
Laikraštis rašo, kad estai neat
laikė tarptautinio spaudimo, 
parlamentas turėjo atšaukti už
sieniečiams — daugiausia ru
sams sk i r tą įs tatymą. Ir 
valstybės prezidentas atsisakė 
pasirašyti šį naują įstatymą, 
jausdamas pučiantį vakarų vėją 
iš Europos tarybos bei Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos. 

Estai pradžioje nenorėjo leng
vai atšaukti to „diskriminuo
jančio" rusus įstatymo. Ugro-
finų tautos nuomone — ten, kur 
trečdalis gyventojų priklauso 
buvusiems okupantams, ten es
tams reikia gintis nuo svetim
šalių, juo labiau, kad nauji 
įstatymai buvo liberališkesni už 
kitų europinių valstybių. Deja, 
Europos Bendruomenės spaudi
mas (estai, latviai, lietuviai 
stengiasi prisiartinti prie Va
karų pasaulio) bei prekybiniai 
ryšiai privertė estus kapitu
liuoti. 

Daugiausia baimės estai mato 
rytuose: Rusija nutraukė dujas, 
o Maskvoje imperialistai šaukia 

į kovą su pabaiuecmis, kurie 
„spaudžia" jų tautiečius. Estai, 
suspausti rytų ir Vakarų replių, 
neturėjo kito pasirinkimo. 

Suminėjau Vokietijos prezi
dentą Ričardą von 
Weizsaeckerį. Jis yra juristas, 
laisvai kalba angliškai ir 
prancūziškai (studijavo Oxforde 
ir Sorbonoje), dalyvavo Len
ingrado apsupime, leitenantas, 
sužeistas kare. Jo tėvas Ernst 
von Weizsaecker buvo Vokieti
jos užsienių reikalų vicemin.. 
nuteistas Niurnbergo teisme 

kalėjimo bausme. Tėvą teisme 
gynė dabartinis prezidentas, 
labai dažnai kairiųjų sparnui 
primenant jam praeitį, tėvo išti-
mybę Hitleriui. Dabartinis Vo
kietijos prezidentas, baigęs 
studijas, kurį laiką gyveno Gel-
senkirchen mieste Naujokų šei
moje. Teko skaityti spaudoje, 
kad Naujokienė dabartiniam 
prezidentui vedybų dieną rišo 
kaklaraišti ar „muselę". Vo
kietijos ultimatumo dienomis 
Ernst von VVeizsaecker Tempel-
hof orauostyje sutiko užs. reik. 
min. J. Urbšį. 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE 

Palangos Sveikatos vaikų centro vyriausias gydytojas Zigmas Paulauskas 
su kardiologijos skyriaus vedėja ir vaikučiais pacientais, kurie taip pat naudo
jasi Lithuanian Mercy Lift atsiųstais vaistais. 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
REALTORS 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

C ^ n t U I l C . KMIECIK REALTORS 
jF\ 7922 S. Pulaski Rd. 
" • 4365 S. Archer Ave . 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės ) Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui. 

FOR SALE 
Oak Lawn, 3 bdrm., tri-level with 1V2 
bathrooms; basement, attached 2 car 
garage; excellent condition. 

$178,000. Tel. 708-424-6075. 

P a r d u o d a m a s r a m u s l iatuvtų 
namas H insda ls , I L. Gražiai iš
laikytas; nauja virtuvė ir vonios 
kamb.; ąžuol inės grindys; ,,plas-
t e r " s ienos; še imos kamb., užsi
ėmimų kamb. ; dengta veranda; 
gražus daržel is. Art i geros mokyk
los. $ 2 4 9 , 9 0 0 . Kreiptis: 

Rearty VVorld-Jsff Jansan , 
t e l . 7 0 8 - 3 2 5 - 4 3 4 3 , 
N a n c y Donahua . 

P a r d u o d a m a s 4V2 mieg . na
m a s ; [rengtas rūsys; kompiuterio, 
s iuvimo kambar ia i ir skalbykla. 
Oak Lawn, I L. 

T e l . 7 0 8 - 6 3 6 - 7 2 7 8 . 

FOR R E N T 

I š n u o m o j a m a s 3 k a m b . bu tas 
pr ie Marquette Parko su vir tuvės 
į rengimais ir š i luma. $380 į mėn . 
Kreiptis t e l . 7 0 6 - 4 2 5 - 7 1 6 0 . 

MlSCELLANEOUS 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobili* 
pas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W * s t 9 5 t h St ra t 
Ta i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ IR KANADOS 

LIETUVIAI UŽ STASĮ LOZORAITĮ 
Į PREZIDENTUS APYSKAITA 

JAV ir Kanados lietuvių aktyvus dalyvavimas Lietuvos prez idento 
rinkimuose y ra i š k a b u s įrodymas, kad nor ime ir tu r ime dalyvaut i va l 
stybinės santvarkos kūr ime. Milžiniška parama, kurią išeivija sutelkė 
Stasio Lozoraičio kandidatūrai paremti , sudarė są lygas pravest i Lie
tuvoje demokrat in ius rinkimus, pasiūlant rinkėjams skir t ingas pol
itines f i losofi jas. Ta i didel is laimėj imas lietuvių tautai žengiant į pi l 
nutinę demokrati ją. 

Stasio Lozoraič io įgalioti, nor ime pareikšt i lietuvių v isuomenei ir 
organizaci joms nuoširdžia padėką už moral inę ir f inansinę paramą. 
Tik Jūsų dėka buvo gal ima Lietuvoje pravest i vakarietiška sampra ta 
pagrįstą rinkiminę kampani ją neapsunkinant Lietuvos ekonomi jos f i 
nansine našta. S u šiais rinkimais Lietuvoje buvo pradėtas de 
mokratinių r inkimų procesas, kuris turės didelės įtakos ateičiai. Jūs 
savo dalyvav imu ir pagalba padėjote Lietuvai siekti šviesesnio ry
tojaus. 

Su dėk ingumu, komiteto vardu, 

Valdas Adamkus Stasys J . Baras 

1993 Birželio 30 d. 

AUKOS IR PAJAMOS 

Skelbtini aukotojai 55827.00 
Neskelbtini aukotojai 1649.00 
Kompiuterio neužregis
truotos pavardės 11054.00 

JAV sutelktos aukos 68530.00 

Kanadoje sutelktos aukos 
21,500 Kanados dol. 16175.00 

Parduoti T marškinukai 430.00 
Banko nuošimčiai 323.32 

Iš viso pajamų 85458.32 

IŠLAIDOS 

Wert While Industries 
104,000 sagų 
Amber Air Inter LTD 
oro kargo 
T. marškinukai 
2,500 balionų 
Ekspreso paštas 
Fax'ai ir telefonai 
Skelbimai JAV 
laikraščiuose 
Radijo laidos ir juostelės 
Skirtumas už 
kanadiškus čekius 
FED. mokesčiai už 
indėlius banke 

8769.06 

5598.08 
712.34 
392.78 
193.21 
225.00 

1413.20 
808.00 

205.52 

100.23 

Iš viso išleista J A V 1 8 4 1 7 . 4 2 

Rinkiminei Kampanijai Lietuvoje: 
Transportacija, nuomos, spauda, 
plakatai laikraščių skelbimai. TV . 
laidos ir t.t. 

Iš viso iškišta L ie tuvoje 3 2 1 8 5 . 8 4 

Iš viso išlaidų 50603.26 

Iš viso pajamų 
Iš viso išlaidų 

85458.32 
50603.26 

34,855.06 U S. dol. lieka Standard Federal 
Banke ir bus panaudoti sekantiems 
nnkimams Lietuvoje. 

$10,000.00: Garba. Anicetas 4 Anele. 
$2,000.00: Adomavičius. Jonas 
$1.140.00: Kutkus. Vytautas 
$1,105.00: Conn Valstijos Lietuviai 
$1.000.00: Arlauskas. Joseph; Sasnauskas. 
Lenny; Valaitis. Jonas. M D : Vitkus. Ed 
$803 00: Rugienius. Algis 4 Liuda 
$775.00: Nenortas. Vaclovas (Hartford Com. 
CoBection). 
$500.00: Lithuanian Club ot Taurage: Marks. 
Janina & Ira: MaskaiiOnas. Leo 4 Nijolė. 
Pabrėža. Adelė. 
$370.00: Regienius, Algis 
$300.00: Dargis. V.V.; Kisielius. Alfonsas & 
E m a . 
$250.00: Gedvilą. Gabriel E . Laukaitis. 
Juozas P : Narušis. Bernard & Regina: 
Rugienius. Vitas 
$248.00: Jonaitis. Vytautas 
$225 00: C.L.H.F Club. Peteraitis. VViliam. 
$205.00: Kutkus. Vytautas 
$200.00:Sobelrs. Anthony & Danutė; Cizikaite. 
Bronė: Jablonskis. K.. M.D.: Kaulmann. 
Lucina: Klivecka. Jonas: Lieponis. Janina: 
Miečius. Joseph 4 Karolina: Pakulis. Eugenia. 
Sirutis. Gražulė: Slamskis. Julius 4 Dalia: 
Vaitkevičius. Vainutis 4 Ingeborg: 
Zeprauskas. John. 
$175.00: JAV Liet. Bendruomenes Apylinke 
$160.00: Kutkus. Vytautas 
$150.00: Dapkus. Algirdas & Regina: Dapkus. 
Ilona: Jasėnas. Kazys: Klova. Teofilius. Klova. 
Teofilius: Milavickas. Vanda: Palubinskas. J & 
M; Pupius. Nijolė: RubSys, Anthony L : 
Rugienius. Algis 4 Liuda: Stirbys. Rimantas & 
Jūratė 
$125.00: Grigalauskas. Jurgis & Liucina; 
Raslavčius. Vincent. M.D.; Žemaitaitis. 
Bronius. i 
$110.00: Alksninis. Algirdas 4 Eugenia: 
Bartkus. B J 4 Kirvaitis Anelė 
$105.00: Keburis. Paul 
$100 00: Ambrozaftis. K G . MD; Andrašiūnas 
Bronts 4 Apolonia; AndriOnas. Felix; Ankus. 
A.. Anysas. Dalia; Armalis. Adolfas & Genė: 
AuStrotas. Bronius: Bacanskas. John 4 Rima: 
BajorOnas. Leonas 4 Marta: Balanda 
Gediminas: Balčiūnas. Pranas; Balsys. 
Aloyzas i Regina. Balta. Stepas 4 Danguolė; 
Baltakis. Pranas. Baltic Insurance: 
Bankauskas. Cnester 4 SteHa; Banienė, 
Adelė. Baukus. Mindaugas: Beamer. Lee M.D. 
4 Nijolė Betga. Casimir & Sofija: Bertašius. 
Anthony. Bilėnas. Jonas * Dana: Blekys. 
Petras. Bražėnas. Nijolė. M D . Bubnys. 
Veronika 4 Jurgis; Butkūnas. Andrius 4 Alice; 
Butvydas. Vincė; Čeckus. Birutė. J . ; Čepai. G. 
4 V : Čepėnas. Vytautas 4 Aldona; Cerekas. 
Niola; česna . Kazys; Chicago Lith Fishing 4 
Hunting Club; Covalesky. Bernard M.. Dagys. 
Anthony: Dama. Algis 4 Juda: Danys. J V.; 
Daugintis. Petras. DauKai. K 4 S ; Dėdinienė. 
Emilija Delta Lounge; Diminskis. Etizabeth; 
Draugija. Dzūkų: Drazyds. Antanas 4 
Eugenija; Dundulis. Aleksandras: Dundzila. A 
V . Eirnontai. D 4 M.; GarOnas. Albinas 4 
Ona; Giedra. Romas. Giedraitis. D. M D 4 
Yadvviga. Gudauskas John 4 Anna. 
Graužirrytė. Marija: Grigaliūnas. Ray. Hotra. 
Stela indreikaBiskis. M . M D : Ignas 
Vytautas; Jakubonis. Stase. Jankauskaite. 
Liucija: Janulaitis. Vytautas P ; Jelionis. 
Adolfas 4 Sofija: Juodvalkis. A 4 O : Juodikis. 
Peter 4 Genė: Juodka. Vytautas. Jurgutis 
George 4 Danguole. Juška. Rūta M . 
Juzėnas Ignas 4 Elvyra: Karaliūnas Karoblis 
Vytautas. M D : Kaunas. Ramoną: 
Kazlauskas. Algis 4 Theresa. Kazlauskas. 
Arma 4 Leon. Kisielius. Petras M D 4 Stefa. 
Kizlaitis. Viktoras: Klimas. Antanas: Korzonai. 

Danutė 4 Raimundas. Kreivėnas. Kazys; 
Kudirka. Joseph. Kvedaras. M . Kvedaras. M.: 
Laniauskas. Rimantas J . lapatinskas. 
Vytautas. Laucius. Henrikas. Lembertas. 
Monika 4 Vitalis. Lesevičius. A 4 B 4 I ; 
Lesniauskas. Viktoras. Lipčius. Albina: 
Lithuanian Dodors Fraternal Assoc Gaja. 
Lozoraitis. Maria A.; Lurtgys. Juka: Mačiulis. 
Fehaa. Mackevičius. Aldona. Mackevičius. 
Angelė. Martmkus. Ona. Mažeika. Francis 4 
Aldona. Mažeika. V A 4 Stase. Meilūnas 
Mečislovas 4 Valerija. Michetevičius. Pranas 
4 Ona. Mikunas. Vytautas 4 Daiva. Misiūnas. 
Albert 4 Elena. Morris. Vida R . Mozoliauskas. 
Ramojus. Muliolis. Algirdas 4 Amanda. 

Naujokaitis. M. 4 E.; Navickas. Jonas 4 
Danguolė; Pabrėža. A. 4 A . Padleckas. 
Regina: Padteckas. Regina Paliulionis. 
Bronius S Eleanora: Palukaitis. Jonas P ; 
Paškus. John 4 Brone: Pečkaitis, Juozas * 
Anele: Peleckas. Vladas: Petrauskas. 
Raymond4 Heten; Petrulis V 4 R.. Petrulis. 
Vytas 4 Maria; Podreckas Regina: 
Polekauskas. Helen; Pranskevičius. Maria: 
Puzinienė. K; Radžius. Aleksandras 4 
Genovaite; Ragas. L 4 J Razma. Antanas. 
Regis. Algis 4 Irena: Reikenis. Richard & 
Zrvile; Remeikis. Thomas S Nijole; Rimkus 
Kazimieras 4 Aldona: Ringus. S C Drs.: 
Riškus: Ročkus. Benedictas. M D ; Ročkus. 
Marta; Sapetka. K.; Satriene. irėtva; 
Šidlauskas. Justinas 4 Stefa: Sinkus. Walter 4 
Raminta: Sapkauskas. Jonas: Smalstys. 
Jonas 4 Irene; Šmulkštys. Vincas & Aldona: 
Stepailis Algirdas: Šumskis. Nemira; 
Surdokas. Cesar 4 Stase; Sušinskas. 
Vytautas 4 Maria: Sužiedėlis. Antanas. 
Tamutionis. Stasys 4 Milda: Tornau. Laimute 
4 Aleksandras; Uksas. George 4 Marcella: 
Urbutis. Algimantas P 4 Dalia. Užupis. 
Juozas & Regina. Vaičius. Stasys. 
Vaikevi&us, Adomas: Valis. Aldona Dr,; 
Vansauskas. M. 4 L.; Varnelis. Apolinaras. 
Vasys. Dalius. F.; Vtoroacoustics. Inc.: 
Vienužis. Rimas Dr; Vindašius. Birute. Virkau. 
V. 4 I ;Viskanta. V 4 Z: VVatesh. Ruth A : 
Zaparackas. Algis. 4 Yolanda: Zelenis. 
Vytautas 4 Vanda; Žemaitis. Vytautas 4 
Stasė; Žymantienė. Kunigunda 
$80.00: Graudis. Kotryna 
$75.00: Addfeon Howes. John; Gečiai. Teresė 
4 Algimantas; Jankūnas. A J . Kairys. Irena. 
Keblys. Kęstutis; Marija Noreikienė: Novickis. 
Boleslovas 4 Elena: Starkus. J 4 P. Vizbaras. 
Jūra 

$65.00: Brazys. Affrerj Motie|0nas. John 
$60.00: Gimbutas. Jurgis Dr. Kuodis. Bronė 
$56.00: Kriaučiūnas. R 4 G 
$55.00: Memenąs Victor 4 Vita. 
$50.00: Abromaitis. Petras 4 Ona: Adomaitis. 
Ona: Aidžiai. Ramute 4 Aloyzas; Ambraziejus. 
Peter 4 Janina. Ambnzas. John: Amerikos 
Taut S-Gos Chicagos Skyrius: Andriušiene. 
Aldona; Apanavioene ieva: Avižonis. Petras 
4 Liuda; Bacevičius. Birulė: Bagdas. Pranas 4 
Janina, Bagdonas. Vanda. Bagdonavičius 
Vladas 4 Stefanija Balčiūnas. Paulą: 
Battrukėnas. A S S Baltrušaitiene. Lione: 
Barkus. Arūnas. Bartuskai. Vladas 4 
Salomėja. Bergen. VVaidemar Dr 4 Elena 
Biskis. Gediminas 4 Birutė. Brvanis. Paul; 
Bliznikas. Jonas; Bogusas. Tekle; Brazis. 
Algerd. Briedis. J & B Briedis. Stanley 4 
Elena. Budnikas Vaclovas 4 Ona Bulotaite. 
Birutė A . Čepėnas Algirdas: Čepulis. Roma. 
čereika. Jonas 4 Alexandra. čerkeliOnas. 
John K 4 Rima. Černu. Kęstutis 4 Izolda 
Černius Kazys 4 Filomena: Cfcavičius. 
Algimantas: Cikotiene Bronė. Cinčys. Jonas; 
Dačys. Aldona. Daukantas. Bladas 4 Zuzana: 

Dresleris. Viktoras & Joana; Dragūnai. Darija 
4 Gediminas. Gtdaitis Anthony 4 Rima; 
Girnius. Vateria. Glevedkas. A B 4 Vida 
Graužinis. Juozas GrebUauskas. J : Grigaitis. 
Jonas: Griniūtė. Laimutė M D . Groudis. 
Petras. Indnūnas. J Jagminas. Romualdas 4 
Margarita. Jakai. Dana 4 Rimas. Jaksevičius. 
Janina. Dr. Jakutis Julius. Jankai. Vanda 4 
Vytautas; Jankauskai Vida: Janusiai. 
Antanas 4 Zuzana Januška. Antanas 4 
Aniceta; Jaseiskis i oopokJas. Jasinevičius. 
Vytautas 4 Elena Jokūbaitis. Simas. 
Juozapavifius. Petronėlė 4 Elytė; Jurskis. 
Sniegą. Kapočius Juozas 4 Rita. Karaitis. 
Algirdas 4 Victoria. Karalis. Marion; Karktius. 
Benedict 4 Akvile. Ka«,iūba. Pranas 4 Abina. 
Katinas. Vitas 4 Aky.na. Kaufmann. 
Genoveve; Kazlienė Stasė. KiMas. Aleksas. 
Kiliuliai. Laima 4 Česlovas; Kizys. Juozas 4 
Agnės: Klausa. Liuda Kletnaifis. M : 
Klimkaitis. Antanina Končius. Antanas 4 
Marija. Končius, Liudas 4 Irena; Korzonas. 
Edmundas Knsčiūna<s Antanas 4 Veronika 
Krivickas. D 4 G. Krumplys. R J . Kuprenas 
Zigmas 4 Jadvyga s audinskas. Vita A 
Latoža. Bruno 4 Regina. Lazauskas. 
Grozvydas 4 Elena ! esemskienė Julija 
Leskys Gediminas i letuvninkas. Kazys 
Linkus. Kazys 4 Meta Litvinas. Janina 
Liutermoza. Ona Makstutis. J 4 I . 
Marcinauskis. Mitchen Marcinauskis. Stella 

M ; Markus. B K.. Matekunas. Petras 4 
Aleksandra; Maloniai, J 4 V : Mažeika. Denis 
4 Audronė Mažeika. Emilija: Mažeika. 
Genevieve. Mažeika. Vaclovas 4 Vanda 
Maželis. Vytautas. Meilus. A 4 R; Mickevičia 
Bronius 4 Gene: Mickus. Abinas 4 Antanina: 
Miklas. Kęstutis K.: Mikuckis. Vaclovas & Ona 
Mikulis. Joseph; Milakims. A . Dr ; Miliūnas. 
Veromce. Milūnas. Danute. Mitkus. Vacys 4 
Janina; Motiejūnas. Jonas. Mykolaitis 
Verutė4 Stasys; Noreika. Joseph: Panevėžys 
Club. Pauhonts. Vytas. Petrulis. Algtidas 4 
Gražina: Petrulis. Stasys 4 Ona: Pikelis. 
Victoria: Pitksnys. Povilas. Pohkaitis. Bronius 
4 Aurelija: Polikaitis. Darius 4 Lyda. 
Pranskevičius. Stasys; Proškus. Juozas 4 
Marija: Račkauskai. Pranas 4 Eugenia: 
Račkauskas. August; Fiačys. Jonas 4 Anna. 
Raslavičius. Leonas 4 Regina; Rastoms. E. 
Raulinaitis. JA . Raulinaits. Marina: Rėmelis 
Juozas. Repšys. Elena: Rugine. Zenas 
Rukšiai. Raimonda 4 Vidmantas; Rumbaitis. 
Mečtslavas. Sabaitis. Adoltas: Sabrinskas 
Juozas 4 Uršulė Sakalauskas Vytautas 
Sakys. Kazys; Šaulys. Vacys 4 Augusta: 
SčKikai. Adoltas 4 Ona; Seibutis. Edward. 
Senkus. Edvvard. Šidlauskas. Romualda: 
Šidlauskas. S J . SiliOnas. B.; Simaitis 
Konstancija: Šlajus. J B . Šliogeris. Anthony: 
Špakauskienė. Antania; štakėnas. Anthony; 
Štakienė. Marija. Statkus, Vytenis 4 Sophie. 
Stepaitis. Algirdas J ; Stončius. Izabele. 
Stončius. Stanley: Stukas. Albinas: Sūkurys. 
Petras. M.D.. Svera. John 4 Birute; Tamulis. 
Teodora 4 John: Trpkūnas. Irene; Vaičiulis 
Vytautas: Vaičiūniene, Laima; Vaiciurgiene. 
Valerija. Valaitis. Jurgis. Valiukėnai. Eleonora 
4 Mečys. Valkiskis. Antanas 4 Konstancija: 
Varanka. Tadas: Varekojis. Milda 
Vasiliauskas. Gediminas; Veblaitis. Julius 4 
Irena. Vėbras. Sofia: Veltas. Romualdas. 
Vilneškiene. Ona; Viščiniai. Petras 4 Mira: 
Viskanta. Genovaitė; Vrtenes. Stela: Vizbaras. 
Linda 4 Vmcas. Zailskas. Antanas: Zalubas. 
Romuald. 4 Alexandra. Zdanys. Jonas: 
Ziaugra. Vytautas 
$45.00: Mickus. Antanina 
$40.00: Dabrita. Jeronimas 4 Aldona: 
Jautakaitės. Regina 4 Saule: Juzėnas VValter: 
KušNkiene. M ; Ma6ulis. J 4 P . Pakštas 
Emilija; Radžionis. Fridą 4 Stasys: 
Savukynas. John Rev : Tadas. Rūta K 
$35.00: Anderlonis, Joseph J Rev ; 
Cesnavičius. Vytautas 4 Stasė; Gailiūnas 
Vytautas. Matulaitytė. Rasa: Rogers. Estene 
$31.00: Antanaitis. Alg T 
$30.00: Augunas. Algis. Barčas. Antanas: 
Berzius, Tania. Botynus. Julius. Burdulis. 
Joseph J ; Cukunenė. Janina; Čyvas. Vladas 
W ; Dovydėnas. Liudas 4 Elena. Dūda. A ; 
Gatlevi6us. Juozas 4 Elena. Gegužis. 
Mykolas; Gudėnas. Kazys. C : Janušonis. 
GaHė: Juodelis. Bruno P . Jurkus. Pranas 4 
Ilga; Kilctauskas. Jonas 4 Lucy; Krtstopaitis. 
Bruno 4 Maria; Laukaitis. Kazys 4 Juzė. 
Makufskas. Bronė; Markelis. Aldona. 
Masiulionis. Romas 4 Aldona: Narutis. 
Pilypas. Noreika. Maria; Norvilai. R 4 O . 
Petraitis. Petras 4 And/ele; Pranskevičius. 
Bronius. Rajeckas. Gediminas. Ripskis. 
Vytautas Ročiūnas. Vacys 4 Ann. Rugelis. 
John V . Sal6ūnas. Vincas. Sembrotas. 
Mykolyna: Škėma. Maria. Švabas. Jaronimas. 
Vaitkus. Jonas 4 Mana Zailskas. Antanas 4 
Teodora 

$25.00: Abraitis. Jonas. Abraitis. Vitant 4 
Slelta; Adams. Victor 4 Alvyda: Aden. Landis 
Alyta. Aldona 4 Jonas. Ambrizas. John; 
Andnukaniai. B 4 P Astrai S 4 U . Augonis. 
Stasys Bacanskas Kazys 4 Louise: 
Bagdonas. Halina. Balčys Antanas. Baleišis. 
Antanina Balnys. Elana. Baltrušaitis. Andrius 
Balukas. K G . Banionis. Paulius 4 Ona; 
Barmus. Leonas. Barnius. Stefanija. Baužys. 
.Joseph 4 Ona; BernadiSius. Vitas Bertram. 
Teofilius 4 Anne. Bielinis Petras Bknstrubas 
Alex. Boreišis. Algirdas; Briedehs. Stanley 4 
Magdalene.Bružas. Juozas. Bublys. 
Algimantas. Bubniai. Edvardas 4 Dalia 
Černius. Henry. Čizauskas Ahert 4 
Genovaitė. Didžiulis. Algirdas. Dorr. Jeanne 4 
Trmothy Elskus. AtHnas 4 Anna Mary 
Endrijonas. Salomėja. Ga-*utis Elena. 
Gerčys Alfonsas. G*vydis. Jaunutis 4 Dalia. 
Gradinskai J 4 O Išganaitis Vladas, tvaska. 
D . Jansonas Eduardas 4 Irena. Jasaitis 

Tadas 4 Ina: Jasas. A 4 P : Jasin. Bemice: 
Ješmantas. Aldona; Jokūbauskas. Stasys 4 
Prudencija. Jonaitis. Biruta; Jonikas. Malvina; 
Kalvaičiai. Romunas 4 Irena: Kamantas. 
Vytautas 4 Gražina; Kapačinskiene. M.. 
Kasis. John & Ina; Kauliniai. Joana 4 Kazys; 
Kazlauskas. Vitas 4 Regina; Kelečius. 
Anthony; Kelmelis. Viktoras; Kindens. Joseph 
4 Petre; Kirvelaitis. Justinas 4 Vilūne: 
Kirvelaitis. Vytenis P . Kisielis. Donatas. 
Kliorys. Petras: Knights ot Lithuania Counal 
78. Kolupailaitė. Eugenija; Končiai. Giedrė 4 
Juozas; Kostas. Valerija 4 Čepaitis; 
Kreivėnienė. Ona; Kriaučiūnas. Liudas. 
Kubilius. A 4 V.; Kuku&onis. Angele. Kuzas. 
Theodora: Landsbergiai Terese 4 
Algimantas; Lankaitienė Petrė: Laučka. 
Joseph: Lauraitis. Atfa: Lekas. Joseph. 
Leščinskas. Justas 4 Elenore; Lesniauskas. 
Viktoras; Lileika. Alfonse 4 Laima: Mackjenė. 
Marcelė. Makarauskai. Povilas 4 Valerija: 
Makiejus. Viktoras. Martišauskas. Stasys 4 
Ona; Masaitts. C : Masionis. Antanas; 
Mažionytė. Ona; Mikšys. Petras 4 Janina: 
Mikulis. Joseph. Mingela. Robertas; Misiulis. 
Dominic 4 Ada; Mitinąs. Kostas. Motskus. 
Antanas: Musenis. Vytautas; Narkus. Stasys 
4 Sophie; National Lith Sociery of Amer.; 
Naujokaitis Saulius 4 Sigita; Nenortienė. Ina; 
Neverauskas. Ada: Norkevičius. Paul V.; 
Norkūnas. Stasys: Novickas. Henry; Ozatas. 
Ignas; Paeis. Regina: Padvanetis. Vincas; 
Paliulis. Bronius: Pargauskas. Alfonsas 4 
Vlada: Pažemenas. Joseph 4 Eugenia; 
Peseckas. Vytas: Petrauskas. Regina: 
Petrutis. Domicėlė: Pietz. Milie; Pleirys. 
Vateria 4 Jonas; Pocius. Kazimieras; 
Pretkehs. A S E ; Puzinas. Austrą; Radas. 
John. Raisys. Vidmantas; Regina. Jadvyga: 
Rimas. Kazys 4 Aga; Rimas. Vida; Ripskis. 
Vytautas 4 Zofija: Riškus. K 4 S.; Rulis. 
Peter; Ruzgas. Algirdas; Sakas. Vincas: 

Serapinas. Jonas; Silenas. Victor 4 Ona: 
Sinkus. Vytautas: SkrabuNs. Bronius: 
šilingaitė. Galinda. Shv.nskas. Abinas 4 
Sofia; Smilga. Julia; Soponis. Clare; 
Spakevičius. Julius; Štakėnas. Veronika: 
Stempužienė. Aldona; Stepanavičienė. 
Apolonija; Studio ..D"; Šulskis. VValter 4 EHna. 
Svirsky. John 4 Danutė. Tamošaitis. Liudas; 
Treinys. Gene; Udrys. Narimantas 4 Janina. 
Underys Aldona; Urbonas. Jonas 4 Gražina; 
Vadeika. Amanas; Vaineikis. Juozas. Vaišnys. 
Motiejus 4 Antanina. Vaškys. Valentina 4 
Petras. Vedeckas. Alg . Vieraitis. Kazimieras. 
Vieraitts. Z : Vilūnas. Stefa; Zelwfnder. George 
4 Nijolė; Žilevičius. Stanley 4 Zusana; 2Hionis. 
Egidijus 4 Roma. Žukauskas. Gražina: 
Žukauskas. Marųa 4 Vitalis 
$2O.O0:Ališauskas. Mary: Ambrazaitis. Emilija: 
Astasaitis. Benita: Augius. Danutė. 
Aukštikainienė. Valeria; Bacanskas. Regina. 
Baikienė. Balčiūnas Ona 4 Bronius; Banaitis. 
Irena. Barai. Vincenta 4 Pranas: 
Baranauskas. John 4 Adelė. Barkus. Vytautas 
4 Lisa; Bartašius. Vytautas: Brizgys. Peter. 
Emilia: Butėnas. Vladas 4 Daka, Butkūnas. 
Andrius V Čepai. H.; Čepkauskas. Pranas 4 
Janina: Černius. Bronius 4 Brone. Čižikas. 
Zina; Dabrega. Juozas. Dainis. Ben J ; 
Dikmis. Maniona: Druskis. Elena. Dzirvonas. 
Albinas Galinaitis. Arturas. Gasperas. Vanda; 
Gedgaudas. Elena. Gerulaitis. Leonardas 4 
Renate. Gnškus. Aldona; Grusnys. A : 
Gudehai. Stasė 4 Edvardas Gustaitis. 
Akjtfdas: Idzelis. Henrikas 4 Salomėja 
Indreika. Kazimiera. Janukinas. Teofilius. 
Janus. Gintarė. Jonaitis. Vyt; Juodikis. 
Genevieve; Kalvaitis Jonas. Kantas, Povilas. 
Karaskienė. Bronė; Kasputis. Eleanore: 
Kazlauskas. S ; Kernagienė. Elena. Kielius. 
Kazys; Kleizienė. Elzbieta. Kovas. Bronius. 
Kretvėnaitė. Gema. Krokiai. Juzė 4 Bronius 
Krutulis. Antanas 4 Monika. Kybartą. Teresė. 
Litvinas. J 4 E . LukoševičiOtė, A ; Luneckas. 
Anthony 4 Laima. Macieiauskas. Dana 4 
Adam Maciūnai. Genovaitė 4 Vincas. 
Mackonis. Stasė. Maiauskai. K 4 E . 
Majauskas. Danguolė. Masaičiai. ?ibutė 4 
Ant . Matelis. Bruno. Matutis. Birutė 4 Stasys; 
Meckauskas. Tadas 4 Dalė. Meiluvienė. 
Grasilija. Monoenko. Rūta. Mačiuskiene. Ona. 
Murinas Praurima 4 Teisutis. Musteikis. 
Gražina. Nauiahs Juozas: Navickas. Birutė 
Navickas. Peter. Norns. Nma. Numgaudas 
Vacys. Onesevičius. Kostas. Orentas 

Konstanaja: Patlaba. Stanley 4 Regina; 
Paulauskaitė. Nelija: Paulauskas. Mykolas; 
Pauhonis. Veronica: Peter Navickas: 
Polikaitis. Clem 4 Veronica; Povilaitis. 
Andnus; Prasauskas. Birutė; Prunskus. A.: 
Puodžiūnai. Angelė 4 Jonas: Radzevičius. 
Marytė: Ragauskas. Antanina: Ramanauskas. 
J : Raubertaite. Regina: Raugai. Marija 4 
Balys; Raugalis. Aldona 4 John; Rutkauskas. 
Vacys. Saičiūnas. Jeronimas; Sapalas. Frank: 
Scerba. Frances. Šidlauskai. Aldona 4 
Povilas; Sinkevičius. A : Skladaičiai. Elena 4 
Jonas; Sodeika. Natalie; Strasevičius. Stasys. 
Tamašauskas. Petronėlė 4 Juozas. Tresa. 
Jonas Jr.; Treškai. J 4 O.; VaičeSūnas, Ignas: 
Vaicys. Jonas 4 Elena; Vaišvila. Stasė; 
Vaitkus. Irena: Valkavičius. Vincas Rev.; 
Varkus. Abert; Vašiai, Bronė 4 Jonas; 
Vaškelis. Bronius 4 Stasė: Vienažindis. 
Vladas: Zakarka. Julie. Zenkus. Algird: 2ygai. 
K. 4 A : Žymantas. S. & F. 
$16.00: Morkūnas. Barbara. 
$15.00: Adomėnas. Sophie. Janokienė. 
Marija: Jasinevičius. Matas: Kananavičienė. 
Stasė: Kviklys. Danguolė: Lalas. Vytautas. 
Masiulis. A ; Neverauskas. Pranas; 
Petravičius. Vytautas: Svabc/as. Aldona; 
Vidžiūnai. Jurgis 4 Danutė: Zaunius. Aldona; 
Zmuidzinas. Vytautas 
$10.00: Ancius. V 4 J. ; Astrovos. A : 
Bačinskas. Eugenia 4 Victor; Balsaitytė. 
Placidą; Banaitis. B. 4 B.; Baniukaitis. V.. 
Baranauskas. Genovaitė: Baranauskaitė. 
Teresė; Barzdukienė. Irena; Blažys. Joseph; 
Bliūdninkas. Engei: Brakas. Martinas: Buinys. 
Valeria: Butkienė. S : Čerškus. Ona 4 Vita: 
Daugėla, Kazys. Stasė: Dijokai. J. 4 V.. 
Dijokas. Jonas: Diba. Algirdas; Druskis. 
Elena; Dryžiene. Elena; Dučmanas, Zenonas; 
Dumbrytė. Nijolė; Duobienė. S.: Eiktnienė, 
Ona: Eiva. Stasys; Gečiauskienė. Jadvyga; 
Gedvilą. Sophie; Gofenienė. Stasė: 
Grincevičius. č . ; iigimenė Stasė: Ivanauskas. 
N ; Jansonas. Joseph. Jasaitis. Peter; 
Jakubaitis. Simas; Jonaitytė. Simone; 
Juškevičius. A 4 J; Juzaitis. Antanas. Dr : 
Kaminskas. J , : Kane. Auksė: Karsas. Julius: 
Kasinskiene. Birutė: Kavaliūnas Antanas; 
Kazakaitis. Vricas; Kernagis. Jonas; 
Krivickas. Kazys A.; Kundrat. Valerija: 
Laurinaitis. Irena: Liauba, VVHHam: 
Lukoševičius. Antanas 4 Birutė. Malinauskas. 
Joana: Mikutaičiai. Janina 4 Mečys: Milerienė. 

Pranė. Misiūnienė, Rožė; O'ConnelI. Francis; 
Oksienė.G : PanHančiai. Petersonas. 
Ričardas. Petrauskas. Robert; Račiūnas. 
Valentinas; Radienė. Irena: RadzenčiOtė. 
Elena; Radzeviftus. Irena. Radzevičius. Ona; 
Ragažmskienė. Angelė; Rock. Alice: Saikai. 
Jonas 4 Elena; Sereika. Antanas; Šiaučiūnas. 
Jonas: Šiaučiūnas. Jonas. Šimėnas. Alysa: 
Skirius. K 4 R . Skrebutėnas. A., 
Skudžinskas. Algirdas; Skuodis. Daiva; 
Skuodis. Irena: Smilga. Alekas; Stakenienė. 
S ; Steponaitis. Justis Rev : Stundža. John A . 
Svelnis. Lorrame; Tamašauskas. Česlovas: 
Tamašauskas Augaityte. Juzė. 
Tamasevičienė. Jadvyga; Tamasevičius. 
Jadvyga. Totoraitis. Adolfą. Ubnskas. Romas 
D r ; Uždavinis. Anna 4 Elizabeth. 
Vaicekauskas. Lorraine 4 Povilas: Volertas. 
Vytautas. VVainauskas. Dolores. Wasi(. 
Stanley. Yerkes. Jack: Žadeikis. J ; Zakarka. 
Rita. ?ihnskas. Gediminas 
$8.00: Szeiva. Anne 
$6.00: Henrick. Kenneth; Zabarskas. E. 4 J 
$5.00: Blazavich. Joseph. Bode Treška. Ron 
T ; Daugirdienė. E . Guley. Cecilia: Jakubka. 
Peter. Jonušienė. Jadvyga. Juodisius. 
Vytautas; Juozapavičius. Stasys; Juzėnas. 
Peter; KusMki. 8 . Ląstas. Sofa. Lukai. J 4 B : 
Mažrimas. Pranas. Mickavich. August. 
Pakštienė. Alisa: Pakukenė. Manja: 
Puodžiūnienė. Anelė; Sakevlčius. Vida: 
Salčiūnai. Vida 4 Algis. Skuskevich. A . 
Stamkus. Jonas. Stravinskas. Mary Arm; 
Trakimas. Jonas. Trudel. Doris; Veiveriai. 
Jonas 4 Bronė: Žaliauskas. Abinas: Zazami. 
Ann. Žemaitiene Ada 
$4.00: Adtin. Anna 
$2.00: Stott. Lois. Zubez. Mary Ann 4 Helena. 
Barnus. Stapas 
$1 00: Hoilans. Lee. Mahoney. Margarėt. 
Pekarski, Akaa. Pino Ida; Saičiūnas. J ; 
Svenchonis. Anna. Zapinas. Stanley 4 Arlene; 
Zapmas. Stanley. Jr 

• • 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KUNIGŲ ŠVENTIMAI 

V I L K A V I Š K I O 
V Y S K U P I J O S V A S A R O S 

R E N G I N I A I 

Vilkaviškio vyskupijos kuri ja 
informavo savo kun igus apie 
planuojamus vasaros renginius. 
Reng ian t i s šv. Tėvo vizitui į 
Lietuvą, kiekvienoje vyskupijos 
p a r a p i j o j e p a g a l spec i a lų 
t v a r k a r a š t į o rgan izuo jamos 
maldų už popiežių dienos, kur ių 
metu parapi ja susi te lktų bend
r a i maldai už savo aukščiausiąjį 
Ganytoją. Kunigai įpareigojami 
paskir tą dieną šv. Mišiose mels
t i s p o p i e ž i a u s i n t e n c i j a ir 
pasakyt i pamokslą, ku r i ame iš
ry škė tų popiežiaus va idmuo 
Bažnyčioje i r dabar t in io šv. 
Tėvo asmuo, organizuoti įvai
r ias papi ldomas pamaldas (roži
nį, Kryž iaus ke l ius ir pan.), 
kur iose bū tų meldžiamasi už 
popiežių, savo nuožiūra ir inicia
tyva organizuoti k i tus rengi
nius, skat inančius parapiją dva
siškai a ts inauj in t i . 

Liepos 11-18 d. Mari jampolės 
Mažojoje bazilikoje vyko Palai
mintojo Arkivyskupo Ju rg io 
M a t u l a i č i o a t l a i d ų o k t a v a . 
Kiekvienas vyskupijos dekana
t a s į p a r e i g o j a m a s p a s k i r t ą 
dieną praves t i pamaldas Mažo
joje bazilikoje su savo chorais i r 
pamoks l in inka is . 

Liepos 16-18 d. Marijampolėje, 
s iekiant sus t ipr in t i ryš ius su 
Euchar i s t in iu Jėzumi , organi
zuotas Vi lkaviškio vyskupijos 
Euchar i s t in i s kongresas , atida
ry tas liepos 15 d. 16 vai. Mažojo
je bazilikoje. 

K A T A L I K Ų S P A U D A T U R I 
R E M T I N U O M O N Ė S 

L A I S V Ę 

Popiežius J o n a s Pau l ius II 
paragino k a t a l i k ų spaudos dar
buo to jus b ū t i „ k o l e k t y v i n e 
t ikrosios spaudos ir nuomonių 
la i svės v i e t a " . Audiencijoje, 
suteiktoje gegužės mėn. pradžio
je Italijos ka t a l i kų la ikrašč io 
„Avven i r e " žu ran l i s t ams ir ki 
t i ems bendradarb iams , j is kvie
tė juos leist i t i k r a i kokybišką 
laikraštį , kur iuo tvirtai galė tum 
pas i t ikė t i . Šios maks imos laik
ra š t i s t u r į s la ikyt is ne t ir t a d a , 
„ k a i atrodo, k a d publ ika at
s i lygina už skanda l ingus pro
duk tus ir efektų siekimą, ka i su 
š ia tendenci ja ta ikstosi k i t i 
leidėjai i r žurna l i s ta i " . 

Tol iau popiežius kvie tė ka ta 
l ikų la ikraš t į pr ieš int is „en
g ianč iam ir gėdingam konfor
m i z m u i " ir skaitytojo viduje 
s u k u r t i v idinės laisvės erdvę. 
„ A v v e n i r e " t u r ė t ų s k i r t i 

dėmesio ir inkultūracijos, t.y. 
Evangelijos įskiepijimo tam 
tikroje kultūroje, temai . Au
diencija buvo suteikta laikraščio čiams, Vidmantui Šimkūnui ir 
„Avvenire" 25 metų jubiliejaus Alvydui Vainorui; 2. Vilniaus 

Gegužės 30 dieną kunigo 
šventimai suteikti: 1. Kauno 
arkivyskupijoje — Šarūnui Les-
kauskui, Augustinui Paulaus
kui, Gintui ir Vytautui Sakavi-

ATSISVEIKINIMAS SU 
JONU VAITKUM 

DRAUGAS, ketvir tadienis , 1993 m. liepos mėn . 2Z d. 

proga. 

K O N F E R E N C I J A KRAŽIŲ 
S K E R D Y N I Ų J U B I L I E J U I 

Šių metų spalio mėnesį bus 
paminė tas visai lietuvių tautai 
skaudus įvykis — Kražių sker
dynių 100 metų jubiliejus. Tai 
viena iš daugelio aukų, kurių iš 
l ietuvių tau tos pareikalavo ko
va už Bažnyčios Lietuvoje išliki
mą, pasipriešinimą rusifikaci
jai . 

Gegužės 22 d. Lietuvių kata
likų mokslų akademija pakvietė 
visus narius į konferenciją, skir
tą artėjančiam Kražių skerdy
nių 100 metų jubiliejaus minė
j imui . Mišias Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Vilniuje aukojo Vil
n i a u s a rk ivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis, kuris pasveikino 
konferencijos dalyvius ir pami
nėjo Kražių įvykių reikšmę 
mūsų bendrame kelyje į at
gimimą. 

11 va landą prasidėjusioje 
konferencijoje t rag išk i įvykiai 
buvo išsamiai nagrinėjami ben
drame lietuvių kovos už nepri
klausomybę kontekste , siejami 
su šių dienų įvykiais kaip kovos 
tęsiniu. Pranešėjai akcentavo 
svarbą auklė t i jaunąją kartą 
aukos dvasia. Šiomis temomis 
kalbėjo istorikai K. Misius ir E. 
Vidmantas , kun. J . Boruta. Lie
tuv ių katal ikų mokslų akade
miją bei konferencijos dalyvius 
pasveikino Telšių vyskupijos 
prelatas K. Gasčiūnas, kuris 
perdavė Telšių vyskupo Antano 
Vaičiaus padėką už tęsiamas 
kražiečių tradicijas, gelbstint 
Lietuvą iš krizių. 

ŽYMIAI P A D A U G Ė J O 
K U N I G Ų ŠVENTIMŲ 

Nuo 1980 iki 1990 metų įšven
t i n tų kunigų ir seminaristų 
skaičius Lotynų Amerikoje pa
dvigubėjo. Kaip gegužės 5 d. 
Kiolne žurna l i s tams pareiškė 
organizacijos „Vyskupų akcija 
' Adveniat" reikalų vedėjas pre
la tas Dieter Spelthahn, 1990 
metais žemyne įšventinta dau
giau negu 1,200 kunigų, o ku
nigystei ruošėsi beveik 25,000 
seminaristų. Pasak prelato, esa
ma aiškių ženklų, liudijančių 
apie vietinės sielovados forma
vimąsi. Spel thahno duomeni
mis, beveik du trečdalius kan
didatų į kunigus remia „Adve
n ia t" akcija. 

arkivyskupijoje — Vygantui 
Čiurinskui, Miroslav Grabov-
ski, Eduardui Kopytko, Rai
mundui Macidulskui, Andriui 
Narbekovui ir Vidmantui Rudo
kui; 3. Panevėžio vyskupijoje — 
Rimantui Kauniečiui, Eugeni
jui Styrai , Vidmantui Vilučiui 
ir Sauliui Jasilioniui; 4. Vilka
viškio vyskupijoje — Jonui Dep-
šiui, Alvydui Dvareckui, Algir
dui Kanapkai, Vidmantui Strio-
kui ir Algirdui Žukauskui. 

Gegužės 31 d. Kaišiadorių 
vyskupas Juozas Matulai t is į 
kunigus įšventino Vincą Baublį, 
Jurgį Kazlauską, Gintautą Jan
čiauską, Vidą Sajetą ir Aurymą 
Tarasevičių. 

BAŽNYČIOS KANONŲ 
T E I S Ė S S P E C I A L I S T Ė S 

L I E T U V O J E 

Gegužės 22 — birželio 3 d. 
Lietuvoje lankėsi Bažnyčios 
kanonų specialistės iš JAV: 
pranciškonė Margarita Modde 
ir kazimierietė Regina Dubic-
kaitė. Vilniuje ir Kaune vieš
nios susitiko su Lietuvos sese
rimis vienuolėmis, kurioms jos 
skaitė ciklą paskaitų apie Baž
nyčios Teisyną seserų formavi
mo klausimais, pasidalijo savo 
patirt imi, atsakė į klausimus. 
Viešnios taip pat susitiko su 
vienuolijų generalėmis vyres
niosiomis bei magistromis. Vie
nuolijos buvo paragintos su
tvarkyt i savo konstitucijas pa
gal bažnytinės teisės reikalavi
mus, atsigręžti į vienuolijos 
ištakas — steigėjo mintį, vienuo
lijos specifiką, jos charizmą. 

UŽDRAUSTA VARYTI 
PROLENKIŠKĄ 
P R O P A G A N D A 

Dangus nuostabiai mėlynas, o 
visa gamta i.yli, tyli, lyg ir ja i 
sustojo plakusi žemiškoji širdis, 
taip ka ip birželio 24-tos dienos 
rytą sustojo plakusi Vašingtono 
bendruomenės nario Jono Vait
kaus širdis. Jo žmonos Marytės 
žodžiais: „Išėjo mano Jonelis pa
parčio žiedo ieškoti..." Ir t ikrai 
Jono siela pasirinko apleisti šį 
pasaulį Joninių naktį, per savo 
vardines. 

Su Jonu atsisveikinimas įvy
ko rytojaus dieną jo šeimos pa
rapijoje, Vašingtono priemies
tyje, Hyatsville, MD, Sv. Mari
jos bažnyčioje. Nors šeima pa
geidavo, kad vietoj gėlių aukos 
eitų Lietuvos ateitininkams, už
dengtas Jono karstas buvo ap
suptas puokštėm vasaros žiedų. 
Jokių kalbų nebuvo, t ik Jono 
numylėta rožančiaus malda, 
vadovaujama Kęstučio Cižiūno, 
skambėjo bažnyčios skliautuose. 
Ši rožančiaus malda būdavo 

P A N E V Ė Ž I O R E L I G I N I S 
GYVENIMAS 

Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Nuotr. J . Minkevičiaus 

Lenkijos kunigams ir vienuo
l iams nuo šiol uždrausta Ukrai
noje varyti „nacionalistinę pro
lenkišką propagandą". Lvovo 
arkivyskupija, reaguodama į 
gausius incidentus, išleido ati
t i n k a m ą potvarkį dvasinin
kams . Iš Lenkijos atvykę kuni
gai, rašoma jame, reikalavę, 
pavyzdžiui, buvusias Lenkijos 
sritis Vakarų Ukrainoje vėl pri
jungt i prie Lenkijos. Dokumen
te, išsiuntinėtame į visas Bažny
čias, reikalaujama, kad šie ku
nigai savo pamoksluose kalbėtų 
apie Dievą ir nevarytų politinės 
agitacijos. 

Romos Katalikų Bažnyčios 
Vakarų Ukrainoje narių didžią
ją dalį sudaro lenkų tautybės 
tikintieji, tačiau kitą dalį — 
rusai ir ukrainiečiai. Pabrėžia
ma, kad kunigai iš Lenkijos šito 
neužmirštų. J ie privalą vengti 
visko, kas ne lenkų tautybės 
tikintiesiems galėtų , „sukelti 
neigiamus jausmus", kalbama 
instrukcijoje. Savo elgsena bei 
veikla jie turį prisitaikyti prie 
šiam kraštui būdingų papročių. 

KATEKIZMAS 
V E R Č I A M A S i L IETUVIŲ 

KALBA 

Naujasis Katalikų Bažnyčios 
Katekizmas jau verčiamas į 
l ietuvių kalbą. Iš prancūzų 
kalbos (originalo) katekizmą 
verčia Birutė Demkutė ir Pal
mira Čebelienė. Redakcinius 
d a r b u s koordinuoja Kauno 
Tarpdiecezinės kunigų semina
rijos filosofijos profesorius 
Faus tas Jončys. Leidinio cen
zorius — kun. Vaclovas Aliulis 
MIC. Katekizmą išleisti numato 
Kauno Tarpdiecezinis kateche
tikos centras. 

Pasak prof. Jončio, šiuo metu 
jau yra išversta beveik pusė 
teksto, nors suredaguota dar 
t ik ta i nedidelė dalis. 

K a i ku r ių t ikinčiųjų in
iciatyva gegužinės pamaldos 
Panevėžio mieste buvo rengia
mos privačiuose butuose, na
muose, netgi vieno daugiabučio 
namo rūsyje. Vieni žmonės tuo 
žavisi, kiti mano, jog maldos 
patalpos primenančios sektų ; 

būstines. Kalbėdamas per mies
to radiją, šį reiškinį teigiamai 
įvertino šv. Apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčios vikaras kun . 
A. Neverauskas, kuris geguži
nių pamaldų rengėjams pa
linkėjo santarvės, ta ikos ir 
ramybės. Šias besikuriančias 
katal ikų bendruomenes jis api
būdino kaip nedideles šeimas, 
ko negalima pasakyt i apie 
miectų bažnyčiose susirenkan
čius tikinčiuosius, vienas k i to 
nepažįstančius. 

Vis populiaresnės t ampa šv. 
Mišios mokyklų užsakymu. Pa
nevėžio 14-oji vidurinė mokyk
la, kartu su mokinių tėveliais ir 
artimaisiais, rinkosi į Kr is taus 
Karaliaus katedrą, kur žalių I 
vainikų girliandomis apjuosti į 
mokinukai priėmė Pirmąją Ko- j 
muniją, buvo pašventinta mo- I 
kyklai dovanota Švč. Mergelės 
Marijos statulėlė „Paslaptingoji 
rožė". Mišias aukojo ir pamoks
lą sakė dekanas mons. J . Anta
navičius. Gegužės 23 d. Mišių 
aukoje katedroje dalyvavo Pa
nevėžio 5-osios, 7-osios, 17-osios 
i r Velžio vidurinių mokyklų 
moksleiviai bei jų šeimų nariai. 
Sakydamas pamokslą, katedros 
vikaras kun. D. Tubys kvietė 
tėvelius sekti savo vaikų pavyz
džiu ir eiti Kristaus nurodytu 
keliu ar bent jau netrukdyti vai
kams dažniau susitikti su Kris
t u m i Eucharis t i jos aukoje . 
„Jaunoji ka r t a dažnai pasigen
da laiminančių tėvo ar motinos 
rankų, ir dėl to nelaimingais 
pirmiausia tampa patys tėvai" , 

pasakė kunigas. 
Gegužes 26 d. Marijonų vie

nuolyne pastate jau 16-ą ka r t ą 
susirinko Lietuvių mokytojų ka
talikų sąjungos Panevėžio sky
riaus nariai. Po rinkimų valdy
bos sudėtis mažai tepaki to , 
tačiau 1991 m. balandžio mėn. 
kun. R Pukenio iniciatyva įkur
tos sąjungos narių sąstatas pa
laipsniu keičiasi. Atlėgus Atgi
mimo tuforijai, dalis na r ių 
sąjunga paliko: jeigu steigiama
jame susirinkime dalyvavo apie 
100 žmonių, tai dabar tesusiren
ka apie 40. Katalikai mokytojai 
dirba individualiai ir grupelė
mis, dažnai rašo į spaudą. Sie
kiama, kad susirinkimai bū tų 
ne vien dalykiniai pasi tar imai . 
Nereta: su programėlėmis pasi
rodo pačių mokytojų paruošti 
mokinukai, kviečiami ir įvairių 
meno snčių profesionalai — poe
tai, mu; ikai, dailininkai. Pane
vėžio skyriam narius remia 
vyskupas J. Preikšas bei miesto 
kunigai 

daug kar tų girdima iš Jono 
lūpų, kai jis pravesdavo ją 
vašingtoniečiams. 

Jonas Vaitkus, kuklus, visų 
ge rb i amas , k a t a l i k a s , atei
t ininkas, Žemaitijos ūkininko ir 
miškininko sūnus, gimė 1924 
m. spalio 18 d. ir augo ka r tu su 
dviem seserim, Ada ir Zose, 
numylėtoj Žemaitijoj, Kretingos 
apskr. , Skuodo vals., Žirnikų 
ka ime. Visi trys siekė mokslo. 
Abu tėvai buvo ištremti į Sibirą, 
k u r išbuvo 6 metus. Jonas buvo 
la imingas, dar galėdamas pa
maty t i savo gyvą, Sibiro trem
t inę , senutę motiną, kur i jo 
jaunose dienose įdiegė tiek daug 
meilės Dievui ir tėvynei. Taip, 
k a d baigęs Skuodo gimnaziją, 
Jonas įstojo į Kauno Kunigų 
seminariją. Per šį visą savo 
jaunystės laikotarpį Jonas buvo 
uolus ateitininkas. Frontui pri
artėjus, pasitraukė į Vokietiją ir 
po daug išgyvenimų, kaip klie
r ikas pasiekė Eichstatą, Bava
rijoj. Ten studijavo filosofiją ir 
teologiją. Vėliau tęsė studijas 
Bamberge. Išstojęs iš seminari
jos, studijavo filosofiją, Tiubin
gene ir Miuncheno universitete. 

Su savo gyvenimo drauge, 
Maryte Gencevičiūte, susipaži
no Rebdorfo stovykloje, kur Ma
rytė lankė gimnaziją ir priklau
sė tautinių šokių grupei. Ši 
draugystė buvo apvainikuota 

I sutuoktuvėm, kurios įvyko 1952 
m. sausio 3 d. Tai pačiais metais 
Jonas, Juozo Laučkos dėka, ga
vo darbą Amerikos Balse Miun
chene. Jaunieji Vaitkai , begy
vendami Vokietijoje, susilaukė 
dukros Rusnės, sūnų Lino ir 
Kęstučio. 1956 metais emigra
vo į Amerika, o 1959 m. gimė 
jauniausias sūnus Gundis. 

Nuo pat pirmųjų atvykimo 
metų Jonas ir Marytė įsijungė 
į Vašingtono LB ir nuo jos ne
atitolo net ir sunkiausiais gy
venimo momentais. Jonas su 
savo organizaciniais gabumais 
ir teologinėm žiniom vadovavo 
kiekvienais metais rekolekcijų 

J5 

A.a. Jonas Vaitkus 

Whats 
ItAll 

About? 
GOD, SERVICE, 

ETERNITY... 
Only by experiencing the 
divine, through service to 
God, can the restlessness 

of the human heart be 
quenched. 

The Mariems Of The 
Immaculate Conception... 

An mternational 
community of Priests and 

Brothers with locations 
around the world. 

Contact: 
Fr. Bill Hayvvard, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

suruošimui apyl inkių lietu
viams Vašintone. Įsijungė į 
Ateitininkų sendraugių veiklą, 
padėjo organizuoti a te i t in inkus 
moksleivius, priklausė lietuvių 
Misijos komitetui, atliko skaity
tojo ir lektoriaus pareigas šv. 
Mišių metu, pravedė susirinki
mus, atei t ininkų vakarones . 
Gražiai, ramiai ir efektingai 
visuomet su malda t a m p a pa
grindiniu iškilmingų religinio 
pobūdžio švenčių organizato
rium: Šiluvos Marijos koplyčios 
jubiliejams, šv. Kazimiero, 600 
metų Krikščionybės bei specia
lių iškilmingų šventų Mišių. 
Jono ir Marytės namai dažnai 
būdavo posėdžių vieta, o atvykę 
į rekolekcijas bei kitas šventes 
dvasininkai visuomet būdavo 
Jono ir Marytės globojami. Net 
ir šį pavasarį, j au žiaurios vėžio 
ligos smarkiai pakirs tas , dar 
sukvietė mus ir pravedė pirmą
sias ir j am paskutiniąsias gegu
žines pamaldas Šiluvos Marijos 
koplyčioje, Amerikos Katal ikų 
tautinėje šventovėje. 

Vašingtono lietuvių visuome
nei Jonas tapo dvasios vadas, 
visų gerbiamas, geras draugas 
ir užtarėjas. Todėl laidotuvių ry
tą susirinko gausi Vašingtono ir 
apylinkių Lietuvių bendruo
menė, kar tu su ambasador ium 
Stasiu Lozoraičiu ir Daniela 
Lozorai t iene į Šv. Mar i jos 
bažnyčią dalyvauti paskut in į 

ka r t ą su J o n u šv. Mišių aukoje. 
kur ią aukojo tos parapijos kle
bonas Joseph P . Kennedy i r 
kunigas J o h n Gorman , SDS. 
Mišių giesmes a t l iko Da iva 
Šimonytė Miller . 

Nors ir toli nuo t ėvynės , 
tačiau nepapras t a i į spūdingas 
klebono Kennedy pamoks las 
išryškino giliai susijusią J o n o 
asmenybę, su Dievu, su to l ima 
ka r tu ir a r t i m a tėvyne Lietuva. 
Savo pamoksle klebonas pami
nėjo, k a d J o n a s yra „ t i k r a s 
Dievo va ikas , t i k r a s Kr i s t au s 
brolis, t i k r a s s ū n u s Lietuvos" . 
Paminėjo, k a d Jėzus pasakė 
savo apaš ta lams, kurie buvo pir
mieji laisvės gynėjai, „ką girdite 
tyliai , ske lbk i te gars ia i" . Ta ip 
kaip ir J o n a s — t ik ras Kr i s t aus 
p ranašas , per Amer ikos Balsą 
skelbė tiesą, t e i s ingumą ir viltį 
visiems, kur ie t iek metų gyveno 
priespaudoje". K l a u s a n t šio pa
mokslo, supra tome , koks ar
t imas b e n d r a v i m a s buvo Jono 
su š iuo j a u n u a m e r i k i e č i u 
klebonu, k u r i s iš jo t iek d a u g 
sužinojo apie mūsų tėvynę , jos 
kovą už laisvę ir tikėjimą. 

I š Š v . M a r i j o s b a ž n y č i o s 
pasku t inė j žemiškoj kel ionėj 
Joną išlydėjo nepapras t a i i lga 
l ie tuvių ir amer ik ieč ių auto
mobilių pa lyda . Atsigulė j is 
Vaš ingtono priemiestyje, Dan
gaus V a r t ų ka ta l ik i škose kapi
nėse, k u r j au nemažas skaič ius 
Vašingtono l ie tuvių ilsisi. P r i e 
kars to jokių ka lbų nebuvo, t i k 
klebono Kennedy ska i tomos 
maldos. 

Ats isveikinom su Jonu , žmo
nos Mary t ė s padrąs in t i , spon
t an i ška i giedodami Jono mėgs
t a m a s g ie smes , užba igdami 
Ate i t in inkų h i m n u ir „Lie tuva 
b rang i" , nes t a s ta ip t iko Jonui , 
t i k ram ate i t in inkui , t i k r a m lie
tuviui, iš kurio galėjai pasisemti 
gilios min t ies , k i lnumo, doro
vės, tolerancijos k i tam žmogui, 
meilės tėvynei ir garbės Dievui. 

E l v y r a V o d o p a l i e n ė 

A.tA. 
Juozas Jonas Kavaliūnas 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. liepos 20 d., 11:55 vai. ryto, sulaukęs 74 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Ragelių kaime, 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Adolfina Kybartaitė, dukra Nijolė 

Fountas, žentas William, sūnus Vytautas, marti Virginia; 
anūkai: Julytė, Nicholas, Steponas, Vincenta, Katrina; 
Lietuvoje brolis Antanas ir sesuo Alicija su šeimomis. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, liepos 22 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 23 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukra , sūnus , a n ū k a i , brolis, sesuo 
ir kiti giminės. 

Laidotovių direkt. D. A. Petkus 
312 176-2345 arba 1-800-994-7600. 

D. M. Petkus. Tel. 

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

$T 
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime Informa
cijai skambinti 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad.. antrad.. 
trečd.. ketvd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., saštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

> ^ - į W INTERNATIONA! 
y^F/ TIUV1L CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CAROO — siunčiame oro linija 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

. l iAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatym 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9828 South 781h AVMHM 
Mldiory HHI, HMnota 80487 
Ttf. 7M-430-7272 

u i namus 

223 Katvartht gatv* 
VMnlua. Lietuva 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. liepos mėn. 22 d. 

• * 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Smagiausias šios vasaros 
įvykis Čikagoje bus rugpjūčio 1 
d. Marijonų sodelyje, prie 
„Draugo" patalpų. Supran
tama, kad tai mūsų dienraščio 
pasil inksminimas-gegužinė, 
sk i r t a pabendraut i , pasi
žmonėti, o svarbiausia — savo 
atsilankymu paremti „Drau
gą", užtikrinti jo tęstinumą. 
Kviečiame, raginame, prašome 
skirti tą sekmadieni padrauga-
vimui su „Draugu". 

„Chicago Sun-Times" dien
raštis liepos 20 d. laidoje išspau-
dino netrumpą straipsnį apie 
Lietuvos Vaikų Vilties organi
zacijos atliekamą darbą su ser
gančiais lietuviukais, kurie or
ganizacijos pastangomis at
vežami gydytis Čikagos Shri-
ners ligoninėje. Straipsnyje ci
tuojama Jūratė Budrienė ir 
pirmininkė Gražina Liautaud. 
Išspausdinta Danutės Ba
ronienės ir jos dukrelės Rasos, 
kurias globoja Lietuvos Vaikų 
Viltis, nuotrauka. Straipsnio 
autorius — Scott Fornek. 

Čikagos miesto savivaldybė 
priemena gyventojams, kad nu
pjauta žolė ar piktžolės iš 
darželio negali būti metamos į 
bendrą šiukšlių dėžę. Reikia 
šias atliekas sudėti į specialius 
popierinius maišus ir pastatyti 
šalia pagrindinės šiukšlių dėžės. 
Atliekos yra surenkamos atski
rai nuo kitų šiukšlių. 

Dail. Magdalena Stankū
nienė, gyv. Evergreen Park, IL, 
paskyrė vieną savo pieštą gražų 
paveikslą „Draugo" gegužinės 
laimėjimų stalui. Nuoširdus 
ačiū. Gegužinė bus rugpjūčio 1 
d., sekmadienį, Marijonų sode 
prie „Draugo". 

Rašyt . Česlovas Grincevi-
čius, Paul ina Sukis, Chicago, 
111., Ona Vyšniauskienė, 
Brookfield. 111., atsiliepdami į 
„Draugo" renginių komiteto 
prašymą paaukoti daiktų 
gegužinės laimėjimų stalui, at
vyko į „Draugą" ir įteikė 
vertingų daiktų. O. Vyšniaus
kienė padovanojo rankų darbų, 
gražių papuošalų Kalėdų eglu
tei papuošti. Labai dėkojame. 

x Pasaulio lietuvių centro 
gegužinėje šį sekmadienį, 
l iepos 25 d. 12:30 v. p.p. bus 
proga laimėti $1,000, $500 ir 
mažesnes pinigines dovanas. 
Laimėjimų šakneles grąžinti ir 
laimėjimų bilietėlius įsigyti bus 
galima atvykus į gegužinę. 

(sk) 

x A.a. Cezario Modesto-
Modestavičiaus vienerių metų 
mirties sukaktis bus minima 
š.m. liepos 25 d., aukojant šv. 
Mišias Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Giminės, kolegos, draugai ir Ce
zarį pažinusieji maloniai kvie
čiami dalyvauti ir Jį savo mal
dose pris iminti . Liūdinti 
šeima. 

(sk) 
x „Saulutė", Lietuvos naš

laičių globos būrelis, dėkoja 
už aukas gautas a.a. Balio 
Rūkštelės atminimui: U.S. At-
torney's Office, Las Vegas, N.V. 
per D. J. Kartės - $125; Miller, 
Cohen, Martens, Ice and Geary 
P.C., Attorneys and Counselors 
at Law, per Barbara Mc Cor-
mick — $200. 

(sk) 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
al iejus, mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
tiška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Pirmieji, kurie jau atsiuntė 
laimingųjų bilietų šakneles, yra 
advokatas Jonas Gibait is , 
advokatė Diane M. Bružas, 
Frank Zapolis ir Vanda Žoly-
nienė, kuri pridėjo dar ir 40 dol. 
auką laikraščio paramai. Jiems 
nuoširdus ačiū. Primename, 
kad laimingųjų bilietų ištrau
kimas bus „Draugo" metinio 
pokylio metu rugsėjo 26 d. Tai 
yra taip pat dar vienas būdas 
padėti „Draugui" ir pačiam 
laimėti atitinkamą sumą 
pinigų. 

Adelaidės lietuvių namų bib
lioteka iš Australijos užsisakė 
už didesnę sumą įvairių knygų 
iš „Draugo" įstaigos ir už jas 
tuoj atsilygino. Šiai bibliotekai 
sumaniai vadovauja N. Alvi-
kienė. 

Vilija Aleknaitė, Lietuvos 
Respublikos Seimo narė, „Šiau
rės Atėnų" redaktorė, Į laisvę 
fondo Lietuvos filialo narė, at
vyksta dalyvauti 37-tojoje Lietu
viškų studijų savaitėje Daina
voje rugpjūčio 1-8 dienomis. Pa
grindinė jos paskaita palies 
Lietuvos žemės ūkio reformas, 
jų kryptis ir klystkelius. Daly
vaus dar ir kituose savaitės 
simpoziumuose. 

Alvina G ied ra i t i enė i r 
Mary Juzenaitė yra kantorės 
(,,song leaders") angliškų 
pamaldų laiku Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Jos 
abi yra turėjusios solo partijas 
Lietuvių Operoje Čikagoje. 

Dr. Leonardas Šimutis su
kūrė Mišias, kurios išspaus
dintos amerikiečių katalikų 
giesmyne, „American Catholic 
Hymnbook". Mišios pritaikytos 
bendram giedojimui. 

Ateitininkų namų ge
gužinė, per Žolinę, rugp. 15 d. 
Namų ąžuolyne. Visuomenė 
kviečiama savo atsilankymu ne 
tik paremti Namų egzistenciją, 
bet gražios gamtos prieglobs
tyje, su sutiktais draugais 
papietauti ir papolitikuoti, o 
„medžiagos" tam šiandien labai 
daug. Primenama nepamiršti 
bilietėlių laimėjimams, gautų 
paštu. 

x Gera naujiena Los Ange
les apylinkės lietuviams! Bal-
tia Expres8 atstovas kasdien 
priiminės jūsų siuntinius Lietu
vių Tautiniuose namuose. Tei
raukitės tel. 213-661-6028 arba 
pristatykite siuntinius 3354 
Glendale Blvd., Los Angeles, 
CA 90039. 

(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. (312) 847-7747. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ketvirti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi p e r 10 
darbo dienų i namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9626 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, O 60467, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, lie
pos 25 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. 
Teiraukitės nemokamai: tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

Paminklinę lenta Atlanto nugalėtojams Midway aerodrome liepos 17 d. atidengia „Lituanicos" 
lėktuvo krikšto tėvas Antanas Vaivada ir Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

DVI DARIAUS IR GIRĖNO DIENOS 

Šiais metais suėjo 60 m. nuo 
„Lituanicos" transatlantinio 
skrydžio. Nors jis baigėsi tra
giškai, bet įėjo į pasaulinę avia
cijos istoriją kaip antrasis 
žymiausias to meto skrydis per 
Atlantą. 

Skrydžio sukaktį Lietuva ir 
išeivija šventė labai iškilmin
gai. 

Čikagos Midway aerodromas 
ir jame esantis J. Daraškos 
lėktuvų paruošimo ir" taisymo 
angaras yra tampriai surištas 
su lakūnų St. Dariaus ir St. 
Girėno profesiniu pasiruošimu 
ir su techniniu „Lituanicos" pa
ruošimu transatlantiniam skry
džiui. Marąuette parke stovint 
didingam Atlanto nugalėtojų 
paminklui, labai tiko šios 60 m. 
sukakties proga įamažinti Da
riaus-Girėno skrydžio prisi
minimą paminkline bronzos 
lenta Midway aerodrome. 

Šeštadienį, liepos 17 d. Mid-
way pagrindinėje salėje, susi
rinkus 200-300 lietuvių, sve
čiams iš Vilniaus, amerikiečių 
atstovams ir šventės rengimo 
komi te to nar iams, buvo 

Lemonto lietuvių centro ge
gužinė rengiama šį sekmadienį 
centro sodelyje po šv. Mišių ir po 
trumpo PLB pirmininko Br. 
Nainio pranešimo centro didžio
joje salėje. Gegužinė su tra
diciniais lietuvių valgiais ir gė
rimais prasidės 12:30 vai. p.p. 

x P a r d u o d a m a s Oak 
Lawn, IL 4% mieg. kamb. 
namas; įrengtas rūsys; kompiu-

! terio, siuvimo kambariai ir skal
bykla. Tel. 708-636-7278. 

(sk) 
x T rūks ta J ū s ų gyvenime 

pačių naujausių, necenzū
ruo tų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milwaukee iki Elgin, nuo 
Chicago iki South Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L PRODUCTIONS 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adresas: 
RYTMEČIO EKSPRESAS, 
WNDZ Radio , 5306 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
RINĖS NAUJIENOS nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas: 
WCEV Radio, 5356 W. Bel-
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, įskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 70*526-0773. 

(sk) 

oficialus Dariaus-Girėno 
paminkl inės lentos a t i 
dengimas, nors dar nepritvir
tintos prie sienos atitinkamoje 
vietoje. 

Iškilmėms vadovavo minėjimo 
rengimo komiteto pirm. Valen
tinas Ramonis, pristatydamas 
svečius, pakviesdamas Lietuvos 
generalinį konsulą Čikagoje 
Vaclovą Kleizą tarti žodį.,,First 
Deputy Commissioner of Avia-
tion" Charles Meyer sveiki
nimo žodyje pabrėžė Dariaus ir 
Girėno didelį įnašą į JAV avia
cijos istoriją. Sveikino JAV 
Kongreso atstovo W. Lipinski ir 
I l l inois senatoriaus G. J . 
LaPaille atstovai, perskaitant ir 
Čikagos mero Richard M. Daley 
šiam minėjimui skirtą prokla
maciją. Dr. Donatas Tijūnėlis 
perskaitė ir Illinois guberna 
toriaus Jim Edgar proklama
ciją, paskelbiant liepos 18-ją Da
riaus ir Girėno diena Illinois 
valstijoje. Minėjimą sveikino 
svečiai iš Lietuvos, Vilniaus 
miesto tarybos pirmininkas 
Valentinas Šapalas ir Vilniaus 
meras Vytautas Jasulai t is , 
iškeldami didelius Dariaus ir 
Girėno skrydžio nuopelnus 
Lietuvai ir lietuvių tautai. Jie 
pabrėžė didelę Amerikos lietu
vių meilę ir paramą, Lietuvai 
atgaunant bei išlaikant nepri
klausomybę, skelbiant pasau
liui sovietinės vergijos kančias, 
reikalaujant jų pašalinimo. 

Ilgame, jautriame žodyje 
„Lituanicos" skrydžio istoriją ir 
prisiminimus apie Darių ir 
Girėną nupasakojo „Lituani
cos" krikšto tėvas Antanas Vai
vada, su žmona į minėjimą 
atvykęs iš tolimos Virgi
nijos. Jo prisiminimus papildė 
St. Girėno pusbrolis Aleksand
ras Atutis, skrydžio metu buvęs 
Kražių gimnazijos 7-tos klasės 

[ mokinys, šiuo metu gyvenąs 
Kalifornijoje. Sveikino ir St. 
Balzekas. 

Paminklinę lentą atidengė 
konsulas Vaclovas Kleiza ir „Li
tuanicos" krikšto tėvas Antanas 
Vaivada. Sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himną, iškilmės Mid-
way aerouoste buvo baigtos. 
Dalyviai dar apžiūrėjo angarą, 
kuriame transatlantiniam žy
giui buvo ruošiama „Lituani-
ca". 

Po paminklines lentos ati
dengimo įvyko .,Lituanicos" 
t ransat lant in io skrydžio 
dokumentinės archyvinės me
džiagos parodos atidarymas 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje. Parodų salėje, ant 
specialių plokščių bei sienų 
buvo išdėstyti Dariaus-Girėno 
skrydžio dokumentai, laiškai, 
nuotraukos, jų gimimo, pilie
tybės, aviacijos ir karinės tarny
bos dokumentai ir įvairūs susi
rašinėjimai su Lietuva ir St. Da
riaus Lietuvos savanorio įžadas. 
Metrikuose abiejų lakūnų var
dai lietuviški: Steponas ir 

Stanislovas. Abu gimę ir krikš
tyti Lietuvoje. JAV dokumen
tuose jų vardai įrašyti angliškai. 
Daug nuotraukų iš 1933 metų, 
ruošiantis skrydžiui. 

Parodos salės priekyje ant pa
aukštinimo stovėjo manekenas 
su Stepono Dariaus American-
Lithuanian Legion Post Nr. 271 
uniforma. Greta buvojo medinė 
skrynia, su juo atplaukusi į 
Ameriką iš Lietuvos. 

Dalyvaujant apie 200 svečių, 
parodą atidarė V. Ramonis, 
primindamas, kad vargiai ar 
kuri kita institucija turi tiek 
(3,000) Dariaus-Girėno skrydžio 
dokumentų, eksponatų, kaip 
Balzeko l ietuvių kul tūros 
muziejus. Tą pabrėžė sveiki
nimo žodyje ir Lietuvos gene
ralinis konsulas Vaclovas 
Kleiza. Dar kartą buvo perskai
tyta Illinois gubernatoriaus pro
klamacija. Parodos rengėją — 
muziejų sveikindamas, Vilniaus 
miesto tarybos pirm. Valentinas 
Šapalas įteikė keletą iš Lietu
vos atvežtų, knygų ir lietuvaitę 
— lėlę, k u r i vienintelė 
„moteris" šį kartą tarp keturių 
Vilniaus delegacijos vyrų, 
atvykusių į Čikagą. 

Sveikindamas turtingą paro
dą, Vilniaus meras Vytautas 
Jasulaitis pabrėžė, kad Darius 

Girėnas buvo Lietuvos ir 
ąžuolai, giliai šaknis įleidę į 
tėviškės žemę, gyvendami ir 
Amerikoje. Ir jis įteikė muziejui 
dovanų — knygą, tautinę juos
tą, Vilniaus medalį. Svečių iš 
Vilniaus lietuviškai pasakytas 
kalbas, sveikinimus į anglų 

kalbą vertė čia prieš 3 metus iš 
Lietuvos atvykusi Loreta Vi-
šomirskytė. Visose Dariaus-
Girėno minėjimo iškilmėse buvo 
naudojama anglų kalba, tik ret
karčiais kai ką paaiškinant 
lietuviškai. Kažin, ar tai buvo 
geriausia komunikacijos prie
monė „Lietuvos ąžuolų" pager
bimui, pačių lietuvių tarpe, 
kurių tik retas nemokėjo lie
tuvių kalbos. 

Parodoje dalyvavo ir skrydžio 
liudininkai: dr. L. Šimutis ir Ed
vardas Petkus, tarę trumpą 
žodį. Ilga kalba parodą sveikino 
Antanas Vaivada. Čia buvo pri
s ta tyta pirmoji l ie tuvai tė 
lakūnė ir parašiutininkė 1937 
metais Antanina Liorentaitė. 

Muziejaus prezidentas Stan
ley Balzekas, priimdamas do
vanas, dėkojo visiems bendra
darbiams, šio Dariaus-Girėno 60 
metų skrydžio sukakt ies 
minėjimo rengimo komitetui ir 
susirinkusiems. Parodos svečiai 
buvo pavaišinti. 

Apatinėje Video-audeo salėje 
buvo rodomas Ed. Mankaus 
paruoštas filmas iš 1933 m. „Li
tuanicos" paruošimo, išskri
dimo, avarijos ir Dariaus-Girėno 
laidotuvių Kaune vaizdų. 

Minėjimas liepos 18 d., sek
madienio ryte, prasidėjo 
pamaldomis Čikagos lietuvių 
bažnyčiose. Jos bus aprašytos. 

Pagrindinės sekmadienio iš
kilmės 1 vai. p.p. prasidėjo lietu
vių organizacijų ir visuomenės 
paradu iš Marijos aukštesnio
sios mokyklos aikštės į Mar
ąuette parką, prie ten stovinčio 
didingo Dariaus-Girėno pa
minklo. Paradas Marąuette gat
ve tęsėsi du blokus. Jame žygia
vo su vėliavomis uniformuoti 
Dariaus-Girėno posto, Dan Var
nas posto veteranai, uniformuo
ti šauliai, jūrų šauliai, ir šaulės. 
Žygiavo t au t in ia i s rūbais 
pasipuošusios moterys, nors prie 
90° F temperatūros, visiems pra
kaitas varvėjo. Žygiavo JAV ir 
Lietuvos vėliavos, akademikų 
skautų ir skaučių vėliavos, atei
tininkų, ramovėnų, šaulių, 
neolituanų, birutiečių vėliavos 
ir vainikai su palydovais. Para
de žygiavo ir svečiai iš Vilniaus, 
lydimi Lietuvos gen. konsulo 
V. Kleizos. Žygiavo ir Lietuvių 
Bendruomenės Brighton Par
ko bei Marąuette Parko grupės. 
Žygiavo ir Lietuvos Vyčiai su 
savo auksine vėliava. Parade 
važiavo ir keli papuošti automo
biliai ir impozantiška Da
riaus-Girėno Posto platforma su 
skambia parado muzika. 

Prie paminklo prieš tribūną 
išsirikiavo vėliavos ir vainikai. 
Išsirikiavo postų veteranai ir 

Vilnius ir Čikaga: prie Dariaus ir Girėno paminklo Čikagos Marquette parke 
liepos 18 d. svečiai iš Vilniaus (iš kairės) — Danas Ruseckas, Valentinas 
Šapalas, Vytautas Jasulaitis ir dr. Jurgis Vanagas. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

šauliai. Tūkstantinė kitų daly
vių minia čia pat slėpėsi nuo 
saulės po medžių šakomis. 

— Kodėl Lemonto lietuviai 
nedalyvauja? — užpuolė mane 
vienas jaunas Dariaus-Girėno 
posto uniformuotas veteranas. 

— Dalyvauja. Aš pats iš 
Lemonto LB — atsakiau. 

— Bet jie kaip grupė nedaly
vavo parade! 

Garbės svečiai užėmė vietas 
tribūnoje ir suskambėjo solisto 
Algirdo Brazio vedami, JAV ir 
Lietuvos himnai. Oficialų Da
riaus-Girėno skrydžio 60 metų 
sukakties minėjimą pradėjo 
Lietuvos generalinis konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. 
Secretary of State of Illinois 
sveikinimus perdavė Kazi
mieras Oksas. Kalbėjo ir svečiai 
iš Lietuvos. Vilniaus meras 
Vytautas Jasulaitis pranešė, 
kad šį rytą iš Čikagos Lansing 
mažo aerodromo mažu vienmo
toriu lėktuvu į Kauną išskrido 
du jauni lietuviai lakūnai. 
Sveikino minėjime dalyvavęs 
Čikagos šios apylinkės atstovas 
aid. W. Jonės. Sveikino Antanas 
Vaivada ir Marijos aukštesnio
sios mokyklos d i rektorės , 
mokytojų ir moksleivių vardu 
ses. Joana. Maria Sainauskas. 
Šūvių salvėmis Atlanto nugalė
tojus sveikino Dariaus-Girėno 
posto veteranai, o visą minėjimą 
sveikino, padangėje ratus besu
kantis, „Lituanicos" tipo 1933 
m. lėktuvas, atgabentas šventei 
iš tolimos Minnesotos. 

Oficialus šventės minėjimas 
buvo užbaigtas vainikų 
padėjimu prie Dariaus-Girėno 
paminklo. Juos padėjo: L.K.S. 
Ramovė, Saulių sąjunga, Balze
ko muziejaus Moterų gildą, 
Lietuvių Tarybos Čikagos sky
rius. R. Lietuvių Bendruomenė, 
Vydūno fondas, Lietuvių Bend
ruomenės Brighton Parko apy-
l inkė ir LST Korp! Neo 
Lituania. 

Dviejų dienų Dariaus-Girėno 
skrydžio 60 metų sukakties 
minėjimas buvo baigtas iškil
minga puota Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus Gintaro 
salėje, kurią suruošė baliaus 
komisija, vadovaujama Algirdo 
Brazio ir Jūratės Variakojienės. 

Programa susidėjo iš kelių ne
trumpų kalbų, tų pačių kalbė
tojų, kuriuos jau girdėjome tris 
kartus anksčiau. Tikrai sveikin
t inas mostas buvo Vilniaus 
mero V. Jasulaičio vazos ir 
didelės t au t inės juostos 
įteikimas muziejaus šeimi
ninkui Stanley Balzekui, kurį 
galima pavadinti šių dviejų 
dienų minėjimo globėju ir 
lietuviškų reikalų puoselėtoju, 
organizatorium Čikagos miesto 
institucijose. Čia buvo paminėti 
ir jo nuopelnai Čikagos ir 
Vilniaus miestų „subrolia-
vimui", suartinimui. Puotai 
invokaciją sukalbėjo Marąuette 
Parko lietuvių parapijos 
klebonas Jonas Kuzinskas. Pro
gramoje padainavo solistas 
Algirdas Brazis, akompa
nuojant G. Brazienei, o bendras 
dainas pravedė A. Barniškis. 

Atskirai reikia paminėti turi
ningai ir puošniai išleistą 95 
puslapių minėjimo leidinį 
„Darius-Girėnas 1933-1993". 
Leidinio komisiją sudarė: Grož-
vyda Giedraitytė, Edmundas 
Jasiūnas, Jūratė Jasiūnienė, 
Vytautas Peseckas, Valentinas 
Ramonis, Antanina Repšeinė ir 
Juozas Žadeikis. Redagavo Va
lentinas Ramonis. 

Leidinyje, be sveikinimų, 
skelbimų ir šventės programos, 
yra Dariaus ir Girėno skridimo 
testamentas, skrydžio istorija, 
Dariaus-Girėno archyvų Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje 
aprašymai lietuvių ir anglų 
kalbomis. « • , . .. Bromus Juodelis 
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