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Sovietinės pilietybės 
suteikimas užsienio 
agentui „Kliugeriui" 

Lietuvių emigrantų sūnus pasižadėjo dirbti 
su KGB ir toliau 

Vilnius. — Lietuvoje buvo 
paskelbti dokumentų vertimai 
iš KGB archyvų, ant kurių buvo 
užrašyta slaptai ar visiškai slap
tai . Štai „Lietuvos aido" 83 
numeryje pateikiami jų vertimų 
tekstai iš rusų kalbos. 

Visiškai slaptai. Egz. Nr. 1. 
SSSR KGB pirmininkui ar

mijos generolu i drg. Kriuč
kovui V. A. Dėl sovietinės pi
l ietybės suteikimo užsienio 
agen tu i „Kliugeriui". 

Lietuvos SSR valstybės sau
gumo komitetas 1988 metais už
mezgė agentūrinius ryšius su 
užsienio šaltiniu „Kliugeriu" — 
gimusiu 1948 metais Hamburgo 
mieste., asmeniu be pilietybės, 
gyvenančiu Hamburge, Lietu
vos ir Vakarų Vokietijos tarpi
ninkavimo firmos (...) bendrasa-
vininku ir direktoriumi (opera
tyvinio darbo byla Nr.2302 yra 
SSSR KGB PGU „K" valdybos 
skyriuje). 

Per bendradarbiavimo lai
kotarpį „Kliugeris" ne kartą 
pateikė operatyvinio dėmesio 
vertą medžiagą apie padėtį Eu
roparlamente ir šios organiza
cijos poziciją įvykių Pabaltijyje 
atžvilgiu, apie savo kontaktus 
su oficialiu vyriausybinių sluok
snių atstovais, žurnalistais, kai 
kurių Vakarų Europos specia
liųjų tarnybų atstovais, apie kai 
kuriuos Sąjūdžio ir Lietuvos 
respublikos parlamento veikė
jus, apie mėginimus organizuoti 
legalią opoziciją Landsbergio 
režimui. Agentas, panaudoda
mas savo ryšius Europarlamen
te ir tarp užsienio bei Lietuvos 
žurna l i s tų , t u r i galimybes 
vykdyti mums naudingas akty
vias akcijas. 

P a t s prašės i Sovietų 
pilietybės 

Pastaruoju metu „Kliugeris" 
primygtinai kelia sovietinės 
pilietybės suteikimo jam klau
simą, negarsinant šio fakto 
užsienyje ir SSSR. Jo nuomone, 
iš t e i s inės pusės didelių 
sunkumų neturėtų kilti, nes jo 
tėvai yra lietuviai emigrantai, 
išvažiavę iš respublikos 1944 
metais ir nuo 1940 metų pagal 
nuostatus buvę Lietuvos SSSR, 
vadinasi, ir SSSR piliečiai. 

Po to, kai jis gaus pilietybę, 
„Kliugeris" prašo SSSR KGB 
vadovybę leisti ir padėti jam 
įsigyti fermą viename iš Bal
tarusijos rajonų į vakarus nuo 
Minsko, apmokant rubliais ar
ba valiuta, arba Vakarų ga
mybos žemės ūkio mašinomis 
pagal nuosavybės savininkų pa
sirinkimą. 

Po trejų aktyvaus bendra
darbiavimo su KGB metų, 
nevienkartinių užsipuldinėjimų 
ir įrodymais nepagrįstų kalti
nimų „bendradarbiavimu su 
Maskva" iš reakcingos lietuviš
kos emigracijos pusės ir tapusių 
žinomais jam „nepriklausomos" 
Lietuvos specialiųjų tarnybų 
domėjimosi jo asmenybe faktų 
„Kliugeris" vertina sovietinės 
pilietybės suteikimą jam ir 
nuosavybės įsigijimą Baltarusi
jos SSR kaip jo ir jo šeimos nor 
malaus egzistavimo ir materia
linės gerovės garantiją skandalo 
ir jo kaip sovietinio agento 
persekiojimo Vakaruose arba 
Lietuvoje atveju. Patenkinus jo 
prašymą, „Kliugeris" ketina 
toliau aktyviai bendradarbiauti 

su KGB organais Vakarų Euro
poje ir Lietuvoje. 

Prašome apsvarstyti. 
Einantis Lietuvos SSR KGB 

pirmininko pareigas generolas 
majoras S.A. Čaplinas 

„Kliugeris" Vilniuje 
Slaptai. Egz. Nr. 1. 
SSSR KGB P G U „ K " 

valdybos ketvirtojo skyriaus 
viršininkui pulkininkui drg . 
Engerui V. A. 
Apie darbą su „Kliugeriu" 

Nuo balandžio 12 iki gegužės 
15 Vilniuje Lietuvos žurnalistų 
sąjungos kvietimu lankėsi mū
sų užsienio šaltinis „Kliugeris". 
Su juo buvo surengti susitiki
mai Minske ir Lietuvos terito
rijoje, konspiracijos reikala
vimus atitinkančioje aplinkoje. 

Iš „Kliugerio" gauti keli ope
ratyvinio dėmesio verti informa
ciniai pranešimai: apie situaciją 
Lietuvoje, apie Lietuvos Respub
likos ekspremjerės K. Prunskie
nės užsienio keliones, apie agen
to dalyvavimo opozicijoje pla
nus, apie situacijos Pabaltijyje 
ir SSSR vertinimą Vakarų Eu
ropos politiniuose sluoksniuose 
(Lietuvos SSR KGB vadovybės 
nurodymu nusiųsta PGU virši
ninkui, į „RI" valdybą atitin
kamai Nr.1161, 1165, 1166 ir 
1156). 

Suderinus su mumis, užsienio 
šaltinis kalbėjo Lietuvos ateities 
forumo (judėjimas, esantis opo
zicijoje valdančiajai V. Lands
bergio grupuotei) posėdyje išdės
tydamas principines Vakarų 
Europos pozicijos Pabaltijo at
žvilgiu nuostatas. Jo pasisaky
mas (parodytas per televiziją, 
išspausdintas Lietuvos spaudo
je) sukėlė teigiamą opoziciškai 
nusiteikusios Lietuvos visuome
nės reakciją ir radijo „Laisvoji 
Europa" lietuviškos redakcijos 
komentatoriaus kritiką (kalbos 
tekstas išsiųstas PGU „A" tar
nybai įtraukimui į įskaitą kaip 
aktyvi priemonė). 

Be tarptautinio spaudimo 
kariuomenė nebus išvesta 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Birželio 4 d. (Elta) - Sąjungos KGB veiklai Lietuvo-

Rio de Janeiro mieste Pasaulio Gamtos apsaugos viršūnių konferencijos atidarymo metu birželio 
3 d. Jungtinių Tautų Generalinis sekretorius Boutros Boutros-Ghaii, viduryje, parodo vietą šei
mininkui — Brazilijos prezidentui Fernando Collor de Mello, antras iš kairės. Jų tarpe matyti 
Maurice Strong, šios konferencijos organizatorius. 

Lietuvos pramonės delegacija 
sugrįžo į Vilnių 

Cleveland. Gegužės 26 d. — 
Gegužės 19-21 dienomis Lietu
vos gaminiai buvo pirmą kartą 
po penkiasdešimt metų išstatyti 
Clevelande Prekybos ir Pramo
nės 2000 parodoje, Tarptauti 

tas bei Ohio Manufacturers 
Sąjunga. Minėtos valdžios ir pri
vačios institucijos buvo su lie
tuvių delegacija susitikusios ir 
užmezgė tamprius ryšius. 

Amerikos verslininkai žavė-
niam prekybos centre. Parodo- josi Lietuvos prcHukcijk>s kokybe 
je dalyvavo 18 Lietuvos įmonių bei verslininku sugebėjimais ir 

Susitikimai su agentu 
Minske, bet ne VilnirJ*; 

Tam, kad Vakarų visuomenė 
būtų informuota apie politinės 
opozicijos susikūrimą Lietuvoje, 
mes perdavėme „Kliugeriui" 
pasisakymų Lietuvos ateities 
forume vaizdo įrašą, kurį pa
darė Lietuvos SSR televizija. 
„Kliuger", pasinaudodamas 
savo ryšiais su žurnalistais, 
ketina organizuoti forumo 
demonstravimą vienos iš 
stambių Vakarų Vokietijos 
televizijos kompanijų laidoje. 

Iš Kazimieros Prunskienės 
, ,Kliugeris" sužinojo, kad 
Lietuvos Respublikos slaptosios 
tarnybos domisi juo kaip galimu 
KGB organų agentu (patvir
tinta Lietuvos SSR KGB opera
tyviais duomenimis). Nuspręsta 
ateityje susitikimus su agentu 
rengti Minske ir palaikyti su juo 
telefakso ryšį, panaudojant Bal
tarusijos SSR KGB galimybes. 

Pergyvendamas dėl savo atei
ties, „Kliugeris" kaip garantiją 
galimų demaskavimų ir su jo 
vardu susijusių skandalų 
Lietuvoje arba Vakaruose atve
jui L prašo Komiteto vadovybę 
suteikti jam SSSR pilietybe 
oficialiai nepaskelbiant, (SSSR 
KGB pirmininko vardu nusiųs 
tas paaiškinamasis raštas). 

Apie pernelyg didelį dėmesį, 

bei 25 pramonininkų delegaci
ja , vadovaujama Lietuvos 
Parodų rūmų direktoriaus 
Aloyzo Tarvydo. Jų viešnagę 
organizavo I B Communication 
firma, vadovaujama Ingridos 
Bublienės. 

Šiam istoriniam įvykiui buvo 
pasirinktas Clevelandas, nes čia 
lygiai prieš šešerius mėnesius 
Lietuvos Parodų rūmai- LITEX-
PO pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį su Clevelando Tarptau-
t inių prekybos Centru-IX 
Center. Todėl į Prekybos ir 
Pramonės 2000 parodą ir buvo 
pakviesti svečiais Lietuvos pra
monininkai su savo produkcija. 
Parodoje šalia lietuvių dalyvavo 
ir korėjiečiai ir daugiau negu 
dviejų šimtų įvairių įmonių iš 
įvairių valstijų. Parodą aplankė 
10,000 prekybininkų. Tai buvo 
išskirtinė proga Lietuvos 
pramoninkams susitikti su 
Amerikos pramonininkais . 
Lietuvos pramonininkų 
viešnagei daug dėmesio skyrė 
Clevelando savivaldybė, uosto 
vadovybė, apskrities ekono
minis skyrius, Cleveland 
Growth Association, bei 
Cleveland World Trade Associa
tion. Daug prisidėjo ryšius 
sudaryti Ohio valstijos 
tarptautinių ryšių departamen-

kurį „Kliugeriui" Hamburge 
rodė SSSR generalinis konsulas, 
ir mėginimus panaudoti jį kaip 
politinės informacijos šaltinį, 
mes informavome „K" valdybos 
vadovybę. 

Užsienio šaltiniui buvo išmo
kėtas Centro sankcionuotas 
vienkartinis piniginis 3,000 
VFR markių atlyginimas. 

Sekantis šaltinio atvykimas į 
respublika numatomas š.m. 
birželio pabaigoje. 

Pranešame kaip informaciją. 
Lietuvos SSR KGB I skyriaus 

viršininko pavaduotojas 
pulkininkas 

G.G. Černikovas 
1991 metų gegužės (...) 

ryžtu patekti į šio krašto rinką. 
Įmonės užmezgė įvairius ryšius 
su investacijų bei produkcijos 
interesantais. I lietuvių pavil
joną buvo atvykę interesantai iš 
Kalifornijos, Bostono, Chicagos, 
New Yorko ir kitų miestų. Ne
gali būti pamirštas ir politinis 
momentas. Apie jų viešnagę 
kalbėjo radijas, televizija bei 
spauda. 

Prie Sheretono Clevelando 
tarptautinio aerouosto viešbučio 
visą savaitę plevėsavo trispalvė, 
ji taip pat buvo iškelta ir prie 
miesto rotušės, o prie Tarp
tautinio Clevelando Prekybos 
centro-IX Center ne tik sveikino 
kiekvieną parodos dalyvį, bet ji 
ten plevėsuos kol šis centras 
egzistuos. 

Deja nežinome kokius gami
nius lietuviai buvo išstatę šioje 
parodoje. 

Latvijos vyriausybė 
nori daugiau teisių 
Ryga. — AP žinių agentūra 

sako, jog Latvijos ministras pir
mininkas Ivars Godmanis. kal
bėdamas Parlamente, pareika
lavo, kad būtų suprivatintos 
visos valstybinės įmonės, 
įskaitant ir energijos teikimo 
įmonės. Jis sakė, kadangi Rusi
ja netesi savo pažado pristatyti 
žaliavų, tai ekonominiai susi
tarimai su rusais yra beverčiai, 
todėl būtina greičiau supriva-
tinti minėtas įmones. Priešingu 
atveju, vyriausybė negalės eiti 
savo pareigų taip kaip ji 
norėtų... Reikti} naujų rinkimų. 
kad nebūtų sąmoningai delsia
ma su įstatymų vykdymu perei 
ti į visiškai laisvo verslo 
ekonomiją. Ši? jos reikalavimas 
daugelio deputatų buvo igno 
ruojamas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Latvijos Užsienio reikalų 
ministras Janis Jurkans liko 
savo pareigose, nežiūrint jų par
lamentarų kritikos jam. 24 
nariai buvo iškėlę jam nepasiti
kėjimo klausimą, tačiau balsa
vimo metu jie pralaimėjo. 
Daugelis deputatų pasisakė, 
kad nebegalima toliau tęsti 
nepastovią politinę situaciją, 
nes tai jau kenkia Latvijos 
prestižui, praneša BNS žinios. 

— Prez. G. Bushas vakar 
turėjo savo antrą spaudos kon
ferenciją pagrindinių žinių 
metu, kai vakare perduodamos 
žinios, tačiau tik viena televizija 
CNN kabelinė stotis sutiko ją 
transliuoti. 

— Rusijos psichiatriniame 
kalėjime buvo surastas 75 metų 
amžiaus žmogus, kuris buvo ži
nomas tik „Mr. K" vardu tris de
šimtmečius. Paaiškėjo, jog tai 
amerikiet is Victor Norris 
Hamilton, buvęs kodų analistas, 
1962 m. pabėgęs į Sovietų 
Sąjungą. Jis dabar gali laisvai 
grįžti į JAV, jei jo šeima to 
norės. Gydytojai sako, kad jis 
turi kai kurių psichinių proble
mų ir atsisakydavo kai kurių 
mediciniškų patarnavimų. 

— Pietų Afrikoje Nelson 
Mandela savo prezidentą Fre 
derik W. de Klerk pavadino nu 
sikaltėliu ir jo vyriausybę 
sulygino su Hitlerio Vokietijos, 

— Washingtone egzilėje esąs 
teisėtas Haiti prez. Jean Aris
tide paprašė Ameriką sustoti 
šnekėjus apie demokratiją, bet 
konkrečiai padėti jo kraštui, 
kad ta demokratija būtų atsta
tyta, kurią sunaikino kariškių 
junta. 

Birželio 3 d., Lietuvos Respub 
likos Užsienio reikalų ministeri 
joje įvyko tradicinė spaudos kon
ferencija, kurioje dalyvavo mi
nistras Algirdas Saudargas. 

Apibūdindamas padėtį Lietu
voje, Užsienio reikalų ministras 
kalbėjo, kad nėra pagrindo ją 
vadinti nestabilia. Tačiau da
bartinė būsena ilgai tęst is 
negali ir rinkimai būtų geriau
sias būdas pergrupuoti interesus, 
patikrinti politinių jėgų pozici
jas. Algirdas Saudargas priklau
so Sąjūdžio koalicijai ir pritaria 
jos sprendimams. 

Svarbiausias Lietuvos užsie
nio politikos uždavinys — sve
timos kariuomenės išvedimas iš 
mūsų valstybės teritorijos. Dip
lomatai kryptingai dirba, kad ši 
problema būtų sprendžiama 
tarptautiniu lygiu. 

Birželio 4 d., Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
išvyksta į Oslo.kur dalyvaus 
Šiaurės Atlanto bendradarbia
vimo tarybos specialiame posė
dyje. 
VYRIAUSYBĖS POSĖDIS 

Birželio 3 d. įvykusiame vy
riausybės posėdyje, kuriam pir
mininkavo premjeras Gedimi
nas Vagnorius, buvo apsvarsty
tos Respublikos energetikos 
ūkio problemos. Priimtas nuta
rimas projektuoti Ignalinos 
atominėje elektrinėje panaudo
to branduolinio kuro saugyklą. 
Ji turėtų būti pastatyta per 2-3 
metus. Projektuos specialistai iš 
St. Peterburgo. Šio objekto eks
ploatacijos saugumui užtikrinti 
numatoma pasitelkti Prancūzi
jos ir galbūt kitų užsienio šalių 
ekspertus. Vyriausybė pritarė 
nutarimui dėl Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonės rekonstruk
cijos ir jos technologinių procesų 
tobulinimo. Svarstant šį klau
simą taip pat dalyvavo vienos 
stambios Jungtinių Amerikos 
Valstijų firmos ir pasaulio 
banko tarnybų atstovai, kurių 
nuomone, modernizuota komer
ciniais pagrindais besitvarkanti 
Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonė su savo produkcija galėtų 
įsitvirtinti Baltijos ir kurių kitų 
kaimyninių šalių rinkose ir 
dirbti pelningai. 

KOMUNIKATAS 
1992 m. birželio 3 d. Sąjūdžio 

deputatų koalicija „Už demo
kratinę Lietuvą" tęsė darbą. 
Posėdžiuose dalyvavo Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis, Vyriausybės mi
nistras pirmininkas G. Vagno
rius. 

Koalicija išklausė Aukščiau
siosios Tarybos Laikinosios 
komisijos Sovietų Sąjungos 
KGB veiklai Lietuvoje ištirti 
pirmininko B. Gajausko atas
kaitą. B. Gajauskas motyvuotai 
paneigė kairiosios Aukščiau
siosios Tarybos daugumos kal
tinimus jo vadovaujamai komi
sijai, informavo apie komisijos 
priimtus sprendimus, tarp jų ir 
apie išvadą dėl Aukščiausiosios 
Tarybos deputato V. Beriozovo 
bendradarbiaivmo su KGB. B. 
Gajauskas pabrėžė būtinybę 
plėsti komisijos struktūras ir 
padidinti finansavimą. 

Toliau buvo svartomas klausi
mas dėl Vyriausybės darbo. 

Nuspręsta priimti pareiški
mus, kuriuose protestuojama 
dėl kairiosios Aukščiausiosios 
Tarybos daugumos antisemiti
nių pasisakymų, išpuolių prieš 
laikinąja komisiją Sovietų 

je ištirti bei jos pirmininką B. 
Gajauską ir prieš Vyriausybės 
ministrų pirmininką G. Vagno
rių. 

Koalicija priėmė nutarimą dėl 
kairiosios Aukščiausiosios 
Tarybos daugumos 1992 m. 
birželio 2 d. posėdžių ir priimtų 
sprendimų neteisėtumo. 

Susi tar ta susitikti 
Birželio 3 d. ryte Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, kalbėjosi telefonu 
su Rusijos Federacijos prezi
dentu Borisu Jelcinu. Pokalbio 
metu buvo susitarta dėl neofi
cialaus darbo susitikimo dar šią 
savaitę. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pareiškimas 
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiosios Tarybos prezi
diumas, pripažindamas Lietuvo
je gimusio ir ją apdainavusio 
rašytojo, Nobelio premijos 
laureato Česlovo Milošo kūrinių 
grožį ir itin reikšmingus huma
niškuosius nuopelnus gimtajam 
kraštui, skelbia Jį esant Lie
tuvos Garbės piliečiu. 

Italijos par lamentarų 
viešnagė 

Vilniuje vieši Italijos Respub
likos parlamento delegacija, 
kuriai vadovauja Parlamento ra
dijo ir televizijos komisijos pir
mininkas Andrea Borris. 

Delegacija susitiko su Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatais, ryšių ir in
formatikos ministerijos, tele
vizijos ir radijo vadovais. Ap
svarstytos Lietuvos ir Italijos 
televizijos bei radijo bendradar
biavimo perspektyvos, galimy
bės keistis programomis. 

Pr i imta j Europos rašytojų 
kongresą 

Iš Europos rašytojų kongreso 
(Europos rašytojų asociacijų 
federacijos) vienuoliktosios kon
ferencijos, kuri vyko Madride, 
grįžo Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas Vytautas Martin-
kus. Konferencija priėmė Lie
tuvos rašytojų sąjungą į Euro
pos rašytojų kongreso narius. 

Tarptautinis seminaras 
Birželio 3 d. Vilniuje prasidėjo 

tarptautinis seminaras „Parla
mentas ir vyriausybė: santykiai 
įstatymų leidybos preocese". Jį 
surengė tarptautinė organizaci
ja „Rytų-Vakarų parlamentinės 
praktikos projektas" ir Lietuvos 
Respublikos aukščiausioji 
taryba. 

Seminare dalyvauja Lietuvos. 
Latvijos, Estijos, taip pat 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Didžiosios Britanijos, Vengrijos. 
Švedijos, Prancūzijos ir kitų 
valstybių parlamentarai ir eks
pertai. 

KALENDORIUS 

Birželio 5 d.: Bonifacas, 
Daugą, Kantvydė. Kontautas. 
Marcė. 

Birželio 6 d.: Norbertas, Mė
ta, Paulina. Tauras. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:17. leidžiasi 8:21. 
Temperatūra dieną 76 1.. 

naktį 56 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS IRKLUOTOJAI 
TARPTAUTINĖSE 

VARŽYBOSE SEATTLE 
Šeštosios Windermere Cup 

tarptautinio irklavimo varžybos 
vyko Seattle, gegužės 2 d. 
vykusios vandens sporto šventės 
metu. Šioje šventėje paprastai 
dalyvauja 200,000 žiūrovų, 
atplaukusių savo laivais bei 
susirinkusių Lake Washington 
pakrantėse. Šįmet rungtynėse 
dalyvauti buvo pakviesti Lietu
vos irkluotojai; ta i pirmas jų 
pasirodymas ta rp taut inėse 
varžybose, atstovaujant Lie
tuvai, po to, kai pasaulis pri
pažino savo nepriklausomybę 
atgavusią Lietuvos valstybę. 

Lietuvių varžovai buvo galin
ga University of Washington 
komanda ir Cambridge, Angli
jos, universiteto pagarsėję irk
luotojai. Visas lietuvių ir anglų 
sportininkų kelionės išlaidas 
dosniai padengė Windermere 
nekilnojamo turto kompanija, 
kiekvieneriais metais glaudžiai 
dirbant i su Univers i ty of 
Washington treneriais, spren
džiant, kurias komandas kvies
ti į šias rungtynes. 

University of Washington 
vyriausias treneris Bob Ernst 
per spaudos konferenciją pa
aiškino, kad lietuvius kvietė dėl 
to, kad 1987 metais šiose rung
tynėse dalyvavo Sovietų koman
da, ir tuo laiku buvo gerai žino
ma, kad didesnę dalį tos koman
dos, kuri tada laimėjo varžybas, 
sudarė lietuviai sportininkai. 
Ernst aiškino, kad universiteto 
stiprūs ryšiai su vietiniais lietu
viais irgi privedė prie nuo
sprendžio kviesti lietuvius. 
Pagaliau, Ernst džiaugėsi, kad 
universitetui tenka malonumas 
suteikti l ietuviams pirmą 
pakvietimą dalyvauti tarp
tautinėse varžybose su savo 
vėliava. Prasitarė Ernst: „Jiems 
lyg (Berlyno) sienos nugriovi
mas". 

Sveikinant svečius, virš uni
versiteto Conibear Shellhouse 
visą savaitę plevėsavo ne tik 
JAV vėliava, bet ir Anglijos bei 
Lietuvos. 

Dvidešimt du sportininkai (11 
vyrų, 11 moterų), trys treneriai, 
ir Lietuvos Irklavimo federaci
jos pirmininkas Eugenijus Le
vickas atvyko į Seattle bal. 26 
d. ruoštis varžyboms. Visi spor
t ininkai tarp 18-22 metų 
amžiaus, nes buvo pagei
daujama, kad irkluotojai būtų 
studentų amžiaus. Anglijos bei 
University of Washington ko
mandos ir treneriai pastebimai 
atsileido, sužinoję, kad Lietuvos 
olimpinė komanda liko namie 
ruoštis Barcelonai. Atvykusi 
moterų komanda pernai 
Lietuvoje iškovojo pirmą vietą, 
bet po tų rungtynų išsiskyrė ir 
tik prieš kelionę į Ameriką vėl 
suėjo. Jų antroji treniruotė 
įvyko tik joms atvykus į Seattle. 
Vyrai buvo atrinkti šiai koman
dai tik prieš dvi savaites, tad jų 
treneris irgi nepranasavo. kad 
laimės varžybas. 

Dieną po sportininkų at
vykimo, Inos Bertulytės ir Jim 
Bray namuose įvyko susipažini
mo vakaras — puiki proga vie
tiniams lietuviams ir sportinin
kams susitikti, pabendrauti. 
Eugenijus Levickas, kartu su 
vyriausiu trenerius Vytautu 
Briedžiu, irkluotojų vardu padė
kojo visiems, kurie daug pasi
darbavo įgyvendinimui šios 
nuostabios kelionės Amerikon. 
I Bertulytė-Bray pašventė daug 

jėgų ir laiko, kaip vietinės 
Lietuvių Bendruomenės 
tarpininkė universitetui ir 
Lietuvos Irklavimo federacijai. 
O Bendruomenės pirmininkė 
Irena Blekytė buvo ryšininkė su 
Windermere kompanija ir paau
kojo visą savaitę būdama 
vertėja ir globodama irkluo
tojus. 

Per susipažinimo vakarienę 
visus pradžiugino krepšinio 
žvaigždės Šarūno Marčiulionio 
atvykimas pabendrauti. (Mar
čiulionio komanda dalyvavo 
Seattle vykusiose NBA play-
offs krepšinio varžybose). 

Kitą dieną irkluotojų laukė 
staigmena. Windermere kom
panija jiems nupirko bilietus j 
Seatt le ir Golden State 
krepšinio rungtynes. Kartu su 
vietiniais lietuviais jie mojavo 
trispalvę ir džiūgavo Marčiu-
lioniui pataikius į krepšį. Lyg 
nujausdamas, kad jį stebi Lietu
vos jaunimas, Marčiulionis ypa
tingai gerai lošė, įmesdamas 27 
taškus. Vis dėlto, vietinė Seat
t le komanda paskutinėje 
sekundėje nugalėjo Golden 
State vienu tašku. Po rungtynių 
Šarūnas korespondentams 
pasakė, kad, nors negirdėjo ką 
lietuviai šaukė, bet labai aiškiai 
matė trispalvę per žaidimą. 

Kiekvieną dieną sportininkų 
laukė įdomūs nuotykiai. Trečia
dienį visi plaukė keltu į vaka
rienę Windermere kompanijos 
savininkų Jacobi namus. Čia jie 
padėkojo ponams Jacobi: poniai 
buvo įteikta gražūs gintariniai 
karoliai bei apyrankė, o jos vyrą 
apjuosė lietuviška juosta ir jam 
įteikė iš medžio išdrožtą, gin
taru papuoštą Irklavimo 
federacijos menišką ženklą. 
Ponams Jacobi buvo įteikta visų 
irkluotojų pasirašyta Lietuvos 
vaizdų knyga. 

Per savaitę buvo patirta ir 
nemalonumų. Per vieną vyrų 
treniruotę, universiteto pasi
skolintai valčiai susidūrus su 
plūduru, lūžo valties dalis. Vyrų 
treneris Arūnas Šatas, dėl to la
bai sielvartavo. Laimei uni 
versiteto dirbuvė, kartu su Pa-
cock kompanijos darbininkais, 
sugebėjo valtį pataisyti. 

Lietuvaičių komanda atvyko 
be savo vairininkės Renatos 
Ulevičiūtės, trumpai prieš kelio
nę susirgusios tymais. Bet ir čia 
šyptelėjo laimė, kai pasveikusi 
vairininke galėjo atskubėti į 
Seattle keletą dienų prieš varžy
bas. 

Seattle korespondentai skyrė 
daug dėmesio irklavimo sportui 
savaitę prieš varžybas. Apie 
lietuvius pasirodė net penki 
straipsniai, o televizijos sporto 
laidose buvo svarstoma kas 
laimės varžybas — vietiniai, ar 
galingi lietuviai. (Visi pripaži
no, kad anglų komanda nestip
ri). 

Išsamiame straipsnyje „Irk
luojame už Lietuvą", buvo 
paminėta, kaip džiaugiasi irk
luotojai, kad su jais nebe
keliauja „dėdė Vašia". (Tai jų 
pravardžiavimas KGB šnipui, 
kuris vis būdavo kiekvienos 
ekskursijos į užsienį tarpe). 
Kitam straipsnyje buvo apibū
dinti irkluotojų kelionės įspū
džiai, ką jie galvoja apie 
Ameriką. Visiems nuostabu, 
kad žmonės tokie draugiški ir 
vis šypsosi. Buvo aprašyta jų 
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Lietuvos irkluotojai po varžybų Sea t t l e . Viduryje t a r p sport ininkų stovi I n a Ber tulytė-Bray. 
Dešinėje, t a r p savo dukryč ių , s tovi Lietuvių Bendruomenės Seat t le apyl. p i rm. I r e n a Blekytė. 

ekskursija į batų parduotuvę, 
kur kainos buvo žymiai 
numažintos. Irkluotojai supirko 
daugiau negu 60 porų batų už 
jiems Windermere kompanijos I lgametis spcrto vadovas 
dovanotus pinigus — kiekvie- (coach) George A. Strouse-Stru-
nam sportininkui buvo įteikta pinskis kovo 15 dieną su 
50 dol. dovanėlė. didelėm iškilmėmis Lake City, 

„Nuostabi diena Lietuvai" — Florida, buvo įjungtas į Florida 
skelbė Seattle „Post-Intelligen- Athletic Coaches Hali of Fame. 
cer" laikraštis, straipsnyje apie Tai buvo trečias Hali of Fame jo 
University of VVashington sėkmingoj sporto profesijoj, 
studentą, irkluotoją Kęstutį Strouse, pirmosios kartos 
Sereivą. Kęstas augo Vilniuje, lietuvis, gimė, augo ir mokslus 
kur pradėjo irkluoti. Prieš dve- ėjo W. Virginijoj. Prasidėjus 
jus metus jis pradėjo slapstytis, 2-ram pasauliniam karui, jis 
nes rusai daug jaunuolių grob- turėjo pertraukti mokslą, nes 
davo į savo kariuomenę. Kęsto buvo pašauktas aktyvion 
tėvai pardavė šeimos vertinamą karinėn tarnybon. Kaip ryšio 
video magnetofoną, išpirkti karininkas, jis dalyvavo Sicili-
Kęstui ir jo broliui kelionę į jos invazijoj ir užėmime Burmos 
Ameriką, kad tik juos išgelbėti ir Normandijos. Po trejų 
nuo rusų. Kęsto brolis neseniai 
grįžo į Lietuvą kurti šeimą, o 
Kęstui padėjo Bob Ernst, pri
imdamas jį į univers i te to 
jaunesnių irkluotojų komandą. 
Per Windermere varžybas, 
laimė, kad Kęstas neirkluos 
prieš savo tautiečius, kurie 
dalyvaus vyresniųjų skyriuje. 

Varžybų rytą prie ežero anks
ti susirinko pulkas vietinių 
lietuvių su t r ispalvėmis . 
Nors svarbiausiose rungtynėse, 
paskutinėse iš 12-kos, žiūrovai 
stebėjo ir šaukė už Vytautų 
Briedį, kuris irklavo tarp
tautinėje meistrų aštuonvietėje 
komandoje ir iškovojo pirmą 
vietą. Dvi lietuvaitės taip pat 
turėjo progą prisidėti prie mo
terų komandos kitose varžy
bose; jos iškovojo antrą vietą. 

Moterų skyriuje, pagrindines 
Windermere rungtynes laimėjo 
University of Washington 
komanda, paskutinėse sekun-
dėse pralenkdama lietuvaites, 
nuo varžybų pradžios pirma
vusias beveik per visus 2,000 
metrų. Moterų rezultatai: Uni
versity of VVashington — 
6:23:52, Lietuva - 6:25:76, 
Cambridge 6:36:75. 

Vyrus taip pat nugalėjo Uni
versity of Washington; jų ko
manda, nuo pat varžybų pra
džios šovusi į priekį per keliolika 
metrų pirmavo per visas lenkty
nes. Anglai baigė trečioje vieto
je. Vyrų rezultatai: University 
of VVashington — 5:48:67, 
Lietuva — 6:01:48, Cambridge 
- 6:07:66. 

Lietuviai kukliai pasisakė ko
respondentams, kad jie, kaip 
sportininkai, aiškiai norėjo 
laimėti, bet svarbiau negu 
laimėjimas yra dalyvavimas 
varžybose Amerikoje. Irkluo
tojai stebėjosi, kad tiek daug 
žiūrovų atvyko į varžybas. 
Lietuvoje irklavimas ne taipjau 
populiarus sportas, maždaug 
2,000 jaunimo irkluoja. Lietu 
vius labai nustebino, kad 
Amerikoje masės žiūrovų taip 
remia irkluotojus. Vietiniai 
irkluotojai svečiams aiškino, 
kad šios Seattle vykusios varžy
bos yra garsiausios Amerikoje ir 
sulaukia daugiau žiūrovų negu 
irklavimo varžybos pačioje 
Olimpiadoje. 

Irkluotojai valgė pietus jach
toje, virš kurios plevėsavo JAV, 

PAGERBTAS LIETUVIS SPORTO 
VADOVAS 

i r 
metų karo tarnybos Strouse vėl 
tęsė mokslą W. Virginijos uni
versitete, įsigydamas magistro 
laipsnius iš fizinio auklėjimo ir 
istorijos. 

Nuo 1947 iki 1984 metų jis 
dirbo lengvosios atletikos spor
to vadovu įvairiose Floridos 
vidurinėse mokyklose (high 
schools). Jo vadovaujamos 
komandos net 312 kartų baigė 
varžybinius žaidimus su 
aukščiausiais laįmėjimais. Šeši 
iš tų laimėjimų buvo „statė 
titles". Už visa tąi Strouse buvo 
aukštai vertinanįas. Florida jau 
1980 metais išrinko jį į lengvo
sios atletikos ftall of Fame. 
Neatsiliko ir jo gimtoji W. Vir 
ginia. Pagerbdama Strouse už jo 
didelius nuopelnus sporto srity
je, 1985 metais jam irgi suteikė 
Hali of Fame garbę, kartu su 
tokiomis sporto įžymenybėmis, 
kaip golfininkas Sam Snead ir 
krepšinio profesionalas Jerry 
West. Šalia to, 1975 ir 1980 
metais Strouse-buvo išrinktas 
lengvosios atletikos „Coach of 
the year" — vienas iš septynių 
visoj Amerikoj. Per ilgus savo 
darbo metus jis yra gavęs ir dau
giau kitų aukštų įvertinimų bei 
pagyrimų, nes buvo sumanus, 
energingas vadovas ir draugiš
kas asmuo. 

Lengvojoje atletikoje, ypač bė
gime, Strouse vadovaujami 
sportininkai, ne tik nuolatos 

Anglijos ir Lietuvos vėliavos. 
Nuo jachtos jie stebėjo spalvingą 
laivų paradą. Dieną užbaigė su 
amerikiečiais studentais links-
mavakaryje. 

Paskutini vakarą Seattle 
irkluotoja1 vėl susirinko Bray 
namuose atsisveikinti su vie
tiniais lietuviais. Kadangi susi
rinkusiųjų tarpe buvo švenčia
mi net trys gimtadieniai, visi 
sugiedojo „Ilgiausių metų" ir 
„Happy birthday" dviem irkluo
tojoms, kuriom suėjo 19 m. 
amžiaus, ir Irenos Blekytės ir 
Allen Johnson dukrelei Jesytei. 
šventusiai 8-tą gimtadienį. 

Išlydėjus svečius, vietiniai lie
tuviai atsikvėpė, po labai 
veiklios savaitės gyvenimas vėl 
gali grįžti įpraston tvarkon, 
nors sunku užmiršti praėjusių 
dienų dramą bei šventinę 
nuotaiką! 

Zita Petkienė 
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DR KENNETH J . YERKES 
DR. MAGOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
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507 S. Gllbart. LaGranga IL. 
Tai. (708) 352-4457 

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plau6ų. kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
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Pirm., antr.. kotv., penki, nuo 12 iki 6 v.v. 

George Strouse-Strupinskis 

laimėdavo pirmąsias premijas, 
tuo pačiu jie pasiekė Floridai 
ir naujus aukštesnius rekordus. 
Jj pagerbiant. Pinellas County 
Athletic Association (Florida) 
yra paruošusi specialų trofėjų, 
pavadintą „Strouse trophy", ku
rį įteikia lengvosios atletikos 
varžybų laimėtojams. 

Paskutiniaisiais metais jis dir
bo Lakewood High School, St. 
Petersburge, iš kur 1984 metais 
liejo į pensiją. Šiuo metu Geor 
ge Strouse — Strupinskis su 
savo žmona Birute (buvusia 
Pusdešryte-Bokiene) gyvena 
Sun City, Az., ir artimai daly
vauja lietuvių veikloj, pats 
įTažiai kalbėdamas lietuviškai. 

Vikt. Zakarienė 

LIETUVIŲ GOLFO 
KLUBO ŽINIOS 

1992 m. turnyrų tvarkarašt is 

Birželio 28 d. — Deer Creek 
country club, University Park, 
IL. 

Liepos 19 d. Pheasant Val-
ley country club, Crovvnpoint, 
Indiana. 

Rugpjūčio 15 ir 16 d. -
Silver Lakęs country club, Or-
land Park, IL. 

Rugsėjo 5 ir 6 d. SALFAS S-
gos tarpmiestinis golfo turnyras 
Detroite, MI. 

Rugsėjo 13 d. — turnyras 
Lincoln Oaks country club, 
Crete, IL. 

Rugsėjo 27 d. - ALIAS 
Chicagos sk. rudeninės golfo 
varžybos Palos Park country 
club. Palos Pk, IL. 

Spalio 4 d. - Glenwoodie 
country club, Glenwood, IL. 

L a p k r i č i o 7 d. Metinis 
Chicagos Lietuvių golfo klubo 
banketas Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bas turi 109 registruotus narius. 
Norintieji įsijungti klubo 
veiklon dėl informacijų prašomi 
kreiptis į bet kurį valdybos narį. 

Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo valdyba 

Kab. (1-312) 735-4477; 
(708)246-0067; arba (708)246-6581 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
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V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L I G O S 

7 7 2 2 S . Kedz le A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
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DR. ALGIS PAULIUS 
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Bažnyčios pareiškimai, raginant 

APSAUGOTI ŽEMĘ 
Rio De Janeiro vykstančioje spręsti ir pripažinimas visų 

Jungtinių Tautų „Viršūnių kraštų bendro priklausomumo 
konferencijoje dėl žemės" Va- vienas nuo kito. 3. Pirmojo 
tikaną atstovauja Vatikano ste- pasaulio kraštai turi imtis kon-
bėtojo-misijos prie Jungtinių krečių žygių mažinti savo pačių 
Tautų vedėjas arkiv. Renato žemės resursų naudojimo skalę 
Martino. Ši konferencija ir Va- prieš reikalaudami to iš Trečio-
tikanui labai rūpi, nes per jo pasaulio kraštų. 4. Atitaisyti 
paskutiniuosius kelis metus yra socialines struktūras ir politiką, 
padaręs daug pareiškimų dėl kuri skatina-kuria skurdą. 5. 
gamtos-žemės apsaugos, kuri, Sustabdyti karą pasaulyje, ypač 
žinoma, glaudžiai surišta ir su kuriame yra naudojami chemi-
Trečio pasaulio kraštų vystymu, niai, bakteriniai ir biologiniai 

Per Vatikano radiją duotame ginklai. 6. Keisti gyvenimo 
interviu arkiv. Martino išreiškė būdą, ypatingai turtingiesiems, 
susirūpinimą, kad didėja kon- „Daugelyje pasaulio kraštų 
frontacija tarp šiaurinio pusru- visuomenė yra pasidavusi betar-
tulio turtingųjų kraštų ir pie- piškam įnorių tenkinimui, 
tinio pusrutulio neturtingųjų, nepaisant žalos, kurią tokie 

AMŽINYBĖN PALYDINT 
VYSK. V. BRIZGI 

Vatikanas skatina turtinguo
sius kraštus spręsti gamtosau
gos problemas, p i rmiaus ia 
sumažinant savo pačių gyve
nimo skalę, pradedant taupiau, 
nuosaikiau naudotis gamtos 
turtais. Negalima reikalauti, 
kad neturtingieji kraštai, kurie 
dar tik siekia žemiausios eko
nominio vystymosi pakopos, įsi
vestų gamtosaugos techniką, 
kurios net turtingieji kraštai 
nesiima įsivesti, nes ji esanti per 
brangi. 

Bažnyčioje girdima ir radika
lesnių balsų, kaip apie tai rašo 
Russell Shaw Our Sunday Visi-
tor laikraštyje (1992.V.31). Iš
laisvinimo teologas kun. Jonas 
Sobrino, SJ, iš EI Salvadoro, 
neseniai kalbėjęs Didžiojoje Bri
tanijoje, pastebėjo, jog dabar, 
„žlugus visame pasaulyje ko
munizmui, Trečiojo pasaulio ne
turtingieji kraštai liko dar la
biau kapitalizmo malonėje". Čia 
turbūt užsiminė tai, kad Šalto
jo karo laikais, kai Sovietų 
Sąjunga tiesė „draugystės" 
ranką į besivystančius kraštus, 
jie bent galėjo naudoti ko
munizmo grėsmę išgauti palan
kesnes prekybos ir politines 
sąlygas iš turtingųjų kraštų; da
bar jau turtingieji nieko nebe
bijo, niekas jų nebevaržo. Savo 
kalboje jis daug kalbėjo, kaip 
turtingieji krašai jau šimt
mečiais plėšė neturtinguosius ir 
dar ir dabar nesiliauja. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
pareiškimai ta tema nedaug 
kuo skiriasi nuo tokių išlaisvi
nimo teologų, kaip kun. Sobri
no. Šv. Tėvas priskiria daug 
daugiau atsakomybės už gam
tos apsaugojimą turtingiesiems 
kraštams, negu neturtingie
siems, tiek už pačių problemų 
sukūrimą, tiek ir dėl jų išspren
dimo. Šią temą jis pilniausiai iš
dėstė savo pareiškime „Ir 
Dievas pamatė, kad tai buvo 
gera", išleistame 1989 m. 
gruodžio 8 d., ruošiantis 1990 
sausio 1 d. švęsti Pasaulinės 
Taikos dieną. 

Pagrindinė to pareiškimo 
mintis, tai, kad „susidariusi 
ekologinė krizė yra moralinis 
klausimas". Jis tuomet stipriai 
argumentavo, kad „pasaulį yra 
apėmusi gili moralinė krizė". 
Jos priežasčių tarpe laikytinas 
mokslo ir technikos pritaiky
mas, nepaisant etikos dėsnių ir 
„trūkumas pagarbos gyvybei", 
tiek žmogiškai, tiek ir kitos 
gyvūnijos. Abu šie veiksniai fi
gūruoja tokiose problemose kaip 
pramoninių atliekų kaupimasis, 
orą teršiantis fosilinio kuro de
ginimas, beatodairiškas girių 
naikinimas ir nuodingų chemi
kalų naudojimas agrikultūroje, 
šaldymo aparatuose ir purkštu
vuose, kurių pasekmes žmonija 
jau jaučia tokiose išdavose kaip 
ozono nykimas ir žemės klima
to šilimas. 

Tame pareiškime pop. Jonas 
Paulius II apibrėžė kai kuriuos 
elementus, kurie turėtų figū
ruoti ekologinės krizės sprendi
muose: 1. Teisingiau pasidalinti 
žemės gėrybes tarp turtingųjų ir 
neturtingųjų kraštų. 2. Daugiau 
dėmesio skirti „koordinuotoms 
tarptautinėms pastangoms" jas 

elgesiai padaro", jis rašė tame 
pareiškime. „Papras tumas , 
nuosaikumas ir savitvarda kar
tu su pasiaukojimo dvasia turi 
tapt i kasdieninio gyvenimo 
dalimi, kad dėl mažumos nerū
pestingo elgesio blogų pasekmių 
nenukentėtų daugelis". 

Tačiau turtingieji kraštai vis 
pabrėžia neturtingųjų kraštų 
atsakomybę už ekologinę krizę. 
Nors 1960 dešimtmety labai tri
mituota „žemės gyventojų 
skaičiaus bomba" (būkštavimai, 
kad netrukus žemėje nebetilps 
gyventojai) išnyko, pradėjus 
kristi žemės gyventojų skaičiui, 
turtingieji kraštai vis vien 
nesumažino savo pastangų 
neturtingiems kraštams brukti 
gimimų kontrolę įvairiausiomis 
priemonėmis, ir tų pastangų tei
singumu įtikinti ir Pirmojo 
pasaulio visuomenę, rašo Rus
sell Shaw. 

Nors žemės gyventojų skai
čiaus augimo greitis žymiai 
sumažėjo per paskutiniuosius 
30 metų net ir besivystančiuo
se kraštuose, žemės gyventojų 
skaičius vis vien dar didėja. 
1974 m. buvo 4 bilijonai; 1987 
m. buvo 5 bilijonai ir dabar yra 
maždaug 5.48 bilijonų žemės 
gyventojų. Jungtinių Tautų 
Žemės Gyventojų fondo naujau
siu apskaičiavimu numatoma, 
kad po 2150 m. žemės gyventojų 
skaičius nusistovės, pasiekęs 
11.6 bilijonus. Dalis gyventojų 
skaičiaus prieauglio priežasties 
yra žymiai mažėjantis žmonių 
mirtingumas. 1970-75 m. išsi
vysčiusiuose kraštuose žmogus 
galėjo tikėtis gyventi 71.3 metų, 
o neišsivysčiusiuose — 54. Da
bar išsivysčiusiuose kraštuose 
žmogus gali tikėtis išgyventi iki 
75 m., o neišsivysčiusiuose iki 
59 m. 

Savo duotame interviu ark. 
Martino pripažino įtampą tarp 
Pirmojo ir Trečiojo pasaulio 
kraštų dėl gyventojų skaičiaus 
mažinimo. „Pietiniai kraštai 
spiriasi prieš tai, ypač prieš 
šiaurinių kraštų brukamus 
gyventojų skaičiaus apribojimo 
principus", jis pareiškė. Tuo tar
pu Bažnyčia, nors palaiko at
sakingą prieauglio auginimą 
šeimose, neremia beatodairiš
kos prokreacijos (vaikų gim
dymo) ir ypač priešinasi visuo
tiniams, regioniniams gimdymų 
apribojimo įstatymams ir prie
monėmis, kurios pažeidžia 
nių laisvę, kilnumą ir sąžinę. 
Jis pridėjo, jog šios nuotaikos 
taip pat pasireiškia ir vyks
tančios „Žemės viršūnių konfe
rencijos" darbo dokumentuose. 

Panašiai rašė ir JAV vysku
pai ir savo pareiškime dėl eko
logijos „Atnauj int i žemę" 
(1991.XI). Jie pastebėjo, jog pa
gal vieną apskaičiavimą kiek
vienas amerikietis vidurkiu su
naudoja 28 kartus tiek ener
gijos, kiek žmogus, gyvenantis 
neišsivysčiusiame krašte. „Tad 
išsivysčiusių kraštų gėrybių 
naudojimas tebelieka pačiu 
didžiausiu veiksniu žemės gam
tos naikinime". Šiandien nuo
saikumą ragina ne tik Bažny
čia, bet ir žemės gyventojų dau
gumos atstovai. 

a.j.z. 

Balandžio 23 , §y. Jurgio 
dieną, vysk. V. Brizgys anksti 
rytą įprastinę valandą atsi
laikęs Šv. Kryžiaus ligoninėj 
gražioj koplyčioje šv. Mišias, j 
patarnaujančiai seselei pasakė, 
kaip jaučiasi, jog išgyvena pa
skutiniąsias gyvenimo valan- j 
das. Seselė tuojau pašaukė pa
galbą. Atvežtas į intensyvaus I 
gydymo kambarį. Daktaras, 
pamatavęs kraujo spaudimą, 
rado jį tokį žemą, kad nebuvo 
įmanoma duoti širdžiai stip
rinančių vaistų. Mirties pavojuj 
buvo pilnoje sąmonėje. Jis tarė 
daktarui ir seselėms, kad yra 
prie paskutinio atsidūsėjimo. Ir 
čia pat tikrai atsiduso paskutinį 
kartą. Mirė. Su mirtimi nuėjo į 
amžinybę dalis skaudžios mūsų 
tautos istorijos krašte ir išei
vijoje. 

Viešpats suteikė vyskupui 
Brizgiui palyginti ilgą am
žių. Jis gimė 1903 metais lap
kričio 10 d. Pirmasis iš 9 vaikų 
šeimoj. Pasiturinčio ūkininko 
sūnus. Augo bei vaikystę 
praleido tėviškėje Plynių kaime, 
Daukšių parapijoje. Nuo tėviš
kės kalnelio matėsi garsiosios 
Dzūkijos palios, Dovinės upė ir 
Žuvinto ežeras. Akyli tėvų 
priežiūra, jauki šeimos nuo
taika, didelis gamtos grožis 
turėjo įtakos į būsimojo vyskupo 
fizinį ir dvasinį susiformavimą. 
Išaugo jaunuolis Vincas griežtų 
principų, bet socialiai jautrus ir 
giliai pamaldus. 

Baigęs pradinį mokslą Dauk
šiuose, mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje. Eidamas 18 metus, 
įstojo į iš Seinų į Zyplius persi
kėlusią kunigų seminariją. Ją 
baigė ir buvo įšventintas 
kunigu 1927 birželio 5 d. Trejus 
metus dirbo pastoracijoje, bū
damas S. Kalvarijos parapijos 
vikaro pareigose. Nuo 1930 iki 
1935 metų vasaros studijavo 
Romoje Gregorianumo universi
tete, įsigydamas filosofijos ir 
bažnytinės teisės daktaro laips
nius. 

Grįžusį iš Romos po studijų 
pirmą kartą susitikau 1935 
rugsėjo mėn. pradžioje Alekso
to klebonijoje. Jis buvo tik ką 
grįžęs iš Romos, o aš rengiausi 
į ten vykti studijoms. Buvo man 
įdomu pasikalbėti bei gauti 
informacijų apie gyvenimo sąly
gas studentui Romoje. Pokalbį 
baigėme diskusijomis apie nesu
tarimus tarp Lietuvos vyskupų 
ir Lietuvos tuometinės vyriau
sybės, kuri buvo daugiau 
mažiau diktatorinė. Atrodė, kad 
kun. V. Brizgys buvo kiek susi
žavėjęs Italijos fašistine san
tvarka ir kritikavo Lietuvos ka
talikų nusistatymą prieš tau-

L.TULABA 

tininkų režimą. Aš buvau prie
šingos nuomonės. Tai buvo pra
džia mūsų ilgos draugystės, 
nežiūrint kartais aštrių ginčų, 
kurie visada baigdavosi dar 
didesne draugyste. 

Iš Romos kun. V. Brizgys grįžo 
pasipuošęs dviem aukšto 
mokslo baigimo diplomais, bet 
su išsekusiomis fizinėmis ir dva
sinėmis jėgomis. Buvo rei
kalingas visokeriopo poilsio. 
Todėl nesiryžo tuojau imtis 
kokio nors darbo. Buvo 
begalvojąs užsidaryti vie
nuolyne, kur tikėjosi rasti sielai 
atgaivą ir kūnui poilsį. Buvo 
susižavėjęs vienuoliais-profeso-
riais Gregorianumo universi
tete. Ten tuomet buvo pro
fesorių nelygstamo lygio moksle 
ir šventume, kaip kun. Cap-
pello, kun. Bidagor, kun. Dezza 
ir kt. Kiek pažinęs vienuolinį 
gyvenimą, greitai suprato, jog 
nėra pašauktas šiam gyve
nimui. Dievas jam buvo skyręs 
ki tus uždavinius atlikti 
Bažnyčioje. 

1936 metų rudenį vysk. A. 
Karosas kun. V. Brizgi pasky
rė profesoriaus pareigoms 
Vilkaviškio seminarijoje. Čia jis 
dėstė sociologiją, etiką ir viešąją 
teisę. Be to, dirbo vyskupijos tri
bunole. 

Kai 1938 metais, baigęs stu
dijas Romoje, grįžau į Lietuvą 
ir, užuot vykęs tolesnėms stu
dijoms į Louvainą, Belgijoje, 
kaip to norėjo vysk. M. Reinys, 
seminarijos vadovybei rei
kalaujant, buvau paskirtas dės
tyti šv. Raštą mūsų seminarijoje 
Vilkaviškyje. Cia radau kun. V. 
Brizgį. Su juo ir kun. P. Maneliu 
buvome jauniausieji profesoriai. 
Tapome artimi draugai. Vienas 
šalia kito sėdėdavome valgoma
jame prie stalo. Drauge išei
davome pasivaikščioti. Mūsų 
trejukei visada ir visame pirma
vo kun. Vincentas. Pasikalbėji
muose, diskusijose jis visada 
stengdavosi tarti paskutinį žodį. 
Tuomet aš galvodavau, jog jis 
buvo Dievo pašauktas vado-
vauti-valdyti. Taip ir įvyko. 

1940 metais Lietuva buvo 
dideliame pavojuje būti Sovietų 
Sąjungos okupuota ir patekti be
dieviško komunizmo priespau-
don. Šv. Sostas nuncijaus arkiv. 
L. Centoz rūpesčiu ėmėsi pa
stangų sustiprinti episkopato 
sudėtį, nominuojant keletą 
jaunų vyskupų. Telšių vyskupui 
J. Staugaičiui buvo paskirtas 
pagelbininkas vysk. V. Bor:3e-
vičius. Tuo pačiu metu ir arkiv. 
J. Skvireckas buvo paprašęs 
augziliaro. Buvo paskirtas V. 

Brizgys. Šiuo paskyrimu Kauno 
kurija nebuvo patenkinta . 
Priežastis, — nenorėjo suvalkie
čio, juo labiau, kad jis neva ne
buvęs vienas iš arkivyskupo J. 
Skvirecko pris tatytų tr i jų 
kandidatų. Tai, aišku, nepakėlė 
vysk. V. Brizgio nuotaikos. 

Kiek žinau, kun. V. Brizgio ir 
vėliau kun. V. Padolskio kandi
datūros į vyskupus atėjo iš Ro
mos. Jie abu studijavo Romoje 
ir buvo pažįstami kai kuriems 
Romos kurijos aukštiems parei
gūnams. Šie, ypač mons. L. Cer-
cone, pats būdamas Konsistoria-
linės kongregacijos pareigūnas, 
jų kandidatūras pristatė ir 
rėmė. Jų paskyrimas nebuvo 
joks nepalankumo gestas nei ar
kiv. Skvireckui, nei vysk. A. 
Karosui. Todėl Kauno kurija ir 
bendrai kauniškiai neturėjo 
jokio rimto pagrindo jaustis 
įžeisti vysk. V. Brizgio pasky
rimu lyg tai būtų nepasitikėji
mo pareiškimas arkiv. J. Skvi
reckui. 

Iš tikrųjų pats arkivyskupas 
naujo augziliaro paskyrimą 
priėmė be jokio nepasitenki
nimo pareiškimo. Priešingai, jį 
pats konsekravo Kauno ka
tedroje 1940 gegužės 19 d. ir su 
juo vėliau pilnai bei nuoširdžiai 
bendradarbiavo. Ir vis dėlto ne
buvo išvengta incidento net 
pačią konsekracijos dieną. Kai 
iškilmingų pietų metu nuncijus 
sveikindamas naują vyskupą 
palinkėjo, kad jis taptų pirmuo
ju Lietuvos kardinolu, šiame 
pareiškime kai kas įžiūrėjo 
užgavimą arkivyskupui, nes jų 
manymu, jei kas galėjo būti 
kandidatas į kardinolus, tai tik 
arkiv. J. Skvireckas. Taigi ryto
jaus dieną prel. F. Jakubauskas 
pris is tatė nunciatūroje ir 
kapitulos vardu įteikė protesto 
raštą dėl minėto nuncijaus 
linkėjimo vysk. V. Brizgiui. To 
tik betrūko! Bolševikinės inva
zijos pavojus buvo prie vartų, o 
Kauno kurija rado reikalą sie
lotis dėl privilegijų. Nenorėjo 
tikėti, kad Viešpats vysk. V. 
Brizgio asmenyje s iun tė 
vyskupą, kuris turėjo drąsos ir 
išminties prisiimti vadovauti 
priešinantis bolševikų šėlimui 
Lietuvoje prieš tautą ir 
Bažnyčią. 

1940 birželio 15 d. sovietų rau
donoji armija įžygiavo ir pa
vergė mūsų kraštą. Atsistojome 
prieš didelius pavojus, žinant 
bolševikų nusistatymą prieš 
tikėjimą ir žiaurius kovos 
metodus. 

Vyskupai nedelsdami susi-
rin?.o Kaune ypatingame susi
rinkime. Pirmininkavo arkiv. J. 
Skvireckas. Buvo nutarta turėti 

vieną seminariją Kaune. Jai 
vadovauti buvo išrinktas vysk. 
V. Brizgys. Seminarijos reikalu 
kalbėtis su Maskvos atstovu 
Pozniakovu buvo pavesta vysk. 
V. Brizgiui ir vysk. V. Borisevi-
čiui. Jie taipgi buvo įgalioti kal
bėtis su Pozdniakovu visais 
Bažnyčią liečiančiais klau
simais. 

V. Brizgiui teko prisiimti 
sunkiausias ir atsakingiausias 
pareigas kalbėtis su Maskvos 
atstovu, ginant Bažnyčios teises 
ir gelbstint, kas buvo galima iš
gelbėti. Šias pareigas jis atliko 
su heroišku pasiaukojimu ir 
didele asmeniška rizika. Pavyko 
išgauti seminarijai leidimą 
veikti Kaune. Minėtoje vyskupų 
konferencijoje buvo numatyta 
visa profesūra, parenkant pro
fesorius iš visų trijų veikusių 
seminarijų ir visų 5 vyskupijų, 
išskyrus tik Vilnių, kur dar 
veikė ir Maskva toleravo 
lenkišką seminariją. Vadova
vimas seminarijai anose sąly
gose buvo itin sunkus ir rizi
kingas. Reikėjo drąsos ne tik at
sargumo pasitikėjimo, bet ir 
grasomų pavojų suvokimo. 
Visame šiame Viešpats savo 
palaima jį lydėjo. Ir jis sugebėjo 
vairuoti seminarijos ir 
Bažnyčios vairą, nepabūgdama* 
didžių kliūčių ir grėsmingų 
pavojų. 
Kai 1941 m. sausio 13 d. 

atsisakėme eiti balsuoti už 
komunistus kandidatus į 
parlamentą, seminarija buvo 
uždaryta. Nenuleido rankų ir 
ėjo vėl pas Pozdniakovą, derėjo
si ir išgavo žodinį leidimą, kad 
mokslo metus užbaigtume, 
leidžiant kl ierikams apsi
gyventi šeimose, o paskaitas 
skaitytume ir egzaminuotume 
privačiose patalpose. Vyskupas 
pastebėjo Pozdniakovui, kad, jei 
neleis, vis tiek veiksime slaptai, 
ruošdami naujus kunigus, o tai 
saugumui bus sunkiau kontro
liuoti, lengviau juk turėti klie
rikus ir profesorius čia Kaune 
prieš akis, kad galėtų būti kon
troliuojami. Tai Pozdniakovą 
įtikino. 

Bet prasidėjo klierikų suimi-
nėjimai, tardymai, mėginimai 
užangažuoti šnipinėjimui. Po 
ilgų tardymų, grasinimų ir kan
kinimų kai kurie iš klierikų 
pasižadėdavo pranešinėti apie 
profesorius ir vysk. V. Brizgį. 
Kai kurie jų ateidavo ir pasi
sakydavo, jog yra įsipareigoję 
pranešinėti. 

Prasidėjo išvežimai į Sibirą. 
Birželio 15 d. ryte vienas iš 
sovietų saugumo agentų — 
lietuvis atėjo ir įspėjo vysk. 
Brizgį, patardamas slėptis, nes 
yra pavojus, kad gali būti iš
vežtas. Aš tuo metu buvau apsi
stojęs Aleksoto klebonijoje. Jis 
įspėtas atėjo pas mane į Alekso
tą. Pasitarėme. Nusprendėme 

pasisalinti iš miesto. Eiti plen
tu buvo pavojinga. Galėjome 
būti pastebėti ir su imt i . 
Leidomės per laukus Garliavos 
link. Deja, prie Fredos pa
taikėme į karinę zoną. Sovietai 
rengėsi karui prieš vokiečius: 
buvo aliarmo stovyje. Buvome 
sustabdyti, palaikyti šnipais ir 
rizikavome būti sušaudyti čia 
pat. Kai buvome pastatyti prie 
sienos kariniame forte, netikė
tai pasirodė karininkas. Jis su
stabdė kareivius, kurie buvo at
statę į mus šautuvus sušau
dymui, priėjo prie mūsų ir 
pareikalavo dokumentų. Kai 
vyskupas V. Brizgys parodė 
savo jau rusišką pasą, pažiū
rėjęs į fotografiją, nustebo ir 
paklausė, ar esame kunigai. 
Atsakėme, kad taip. Tada dar 
klausė, kodėl mes čia atsi
radome. Pasakėme, jog neži
nojome, kad čia karinė zona, 
ėjome norėdami pasiekti vieną 
ūkininką. Tada jis tarė: „Pra-
nykite kuo greičiau iš čia!" 
Buvome išgelbėti. 

Bet tai nebuvo pirmas ir 
paskutinis kartas, kad Dievas 
nuostabiu būdu mus išgelbėjo. 
Ir antrą kartą dar mus ste
buklingai išgelbėjo: bandėme 
slapstytis, kad neišvežtų, atsi
radome Lankeliškėse. Nuošali 
vieta, tikėjomės, kad čia yra 
saugi vieta. Aš į čia atvykau iš 
tėviškės, o vyskupas iš Kauno. 
Bet penktadienį, birželio 20 d., 
jausdamasis neramus, pasakiau 
vyskupui, kad noriu grįžti į 
Kauną. Jis pasisakė, kad gera 
mintis: ir jis yra apsisprendęs 
grįžti, nes turįs įsipareigojimą 
sekmadienį vykti į Jonavą vizi
tacijai. 

Grįžome. Iš šeštadienio į sek
madienį prasidėjo vokiečių rusų 
karas . Paryčiu pr i s i s ta tė 
Lankeliškių klebonijoje rusai 
saugumiečiai. Paėmė visus ten 
buvusius kunigus Balsį, Dabrilą 
ir Petriką nusivedė į artimą 
miškelį ir sušaudė. Jei būtume 
ten likę, būtų sušaudę ir mus. 
Dievas savo ranka mus vedė ir 
išsaugojo, nes jo planuose mums 
dar buvo daug skirta veikti ir 
kentėti dėl Jėzaus vardo ir sielų 
išganymo. 

Šiuos faktus noriu suminėti, 
nes jie rodo, kad vysk. V. Briz
gys buvo Dievo Apvaizdos žmo
gus Dievo duotas ir išsaugotas, 
kad būtų mums dangaus 
palaima, esant pavergtiems 
krašte, ar išsklaidytiems po 
pasaulį išeivijoje. 

Kiek per pirmosios bolševikų 
okupacijos metą teko iškentėt, 
viršija žogaus vaizduotės galias. 
Kentėjome ir meldėmės visi, 
laukdami išlaisvinimo. Bet 
vysk. V. Brizgys kentėjo 
daugiau už mus visus, nes ant 
jo pečių gulėjo didelės 
atsakomybės našta, turint vado
vauti- (Bus daugiau) 
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Šv. Onos bažnytėlė, be abejo, turėjo nemažai jtakos 
tolimesnei Lietuvos architektūrai, nes giminingų 
fragmentinių formų turi 16 a. pastatytas gotikos 
stiliaus Kauno Perkūno namo frontonas, Zapiškio, 
Vilniaus ir Kauno bernardinų bažnyčios, bet prilygti, 
nors ir pastatytą gotiniam stiliuje, negali. 

Nors Sv.Onos bažnytėlė jau priartėjo prie 500 metų 
amželio, kai ji stovi senamiestyje, bet jos išvaizda ir 
architektūrinis stilius išliko iki šių dienų nepasikeitęs, 
nors daug kartų buvo remontuojama, taisoma 

Lenkų okupacijos laikais Šv. Onos bažnytėlė buvo 
parapinė. Jai priklausė visi svetimų kraštų piliečiai, 
gyvenantieji Vilniuje. Daugiausiai buvo vokiečiai, su
sibūrę į Šv. Martyno bendruomenę. 

Pagal Vilniaus vyks. Andriaus testamentą 1T a. dar 
veikė ir kita Šv. Onos bažnytėlė. Buvo pastatyta 14 
a. Nugriauta 17 a. Stovėjusi žemutinės pilies teritori
joje, pilies kalvos pašlaitėje. 1956 m. toje vietoje darant 
tyrinėjimus, jos pamatai buvo užtikti ir atkasti. 

Visai arti, keleto metrų atstume nuo Šv. Onos baž
nytėlės, stovi didinga ir graži Bernardinų bažnyčia. Pir
moji Bernardinų bažnyčia buvusi medinė. Kas ją 
pastatė, žinių nėra. Kilus gaisrui ji su vienuolynu 
sudegė. Toje vietoje, kur ji stovėjo, karaliaus lėšomis 
buvo pastatyta mūrinė bažnyčia ir vienuolynas. Bet 

neilgai ji stovėjo. 15 a. gale jos sienos sutrūkinėjo, 
skliautai įgriuvo ir netaisoma visai sugriuvo. Paliko 
tik presbiterija, zakristija ir rytinės navos siena. 

Bažnyčia buvo atstatyta tokio pat dydžio kaip ir 
buvusi. Jos statybą rėmė Lietuvos didikai, jų tarpe ir 
Mikalojus Radvila. 1620 m. ji buvo užbaigta ir pašven
tinta. Tuo metu, kai buvo statoma bažnyčia, vienuo
lyno teritorija buvo aptverta aukšta mūro tvora su 
baroko stiliaus vartais. 1560 ir 1564 m. bažnyčia nu
kentėjo nuo gaisrų. Ypač 1564 m. Paliko tik jos sienos 
ir bokštai. Perjos atstatymą, kuris pradėtas 1579 m., 
kaip manoma, buvo pristatytas prieangis, krištoliniai 
ir tinkliniai šoninių navų skliautai. 

Taip pat Bernardinų bažnyčia nukentėjo ir per 
1655-1656 m. rusų invaziją, ypač jos vidus, būtent 
altoriai, koplyčios, sugadinti vargonai, nes ji, kaip 
tvirtovė, buvo panaudota apsigynimui. Ją po rusų in
vazijos atstatė D.L.K. hetmonas Mykolas Pacas. 

Nors Bernardinų bažnyčia nukentėjo nuo gaisrų ir 
karų, bet ji išlaikė savo pirmykščią išvaizdą, išsiskir
dama iš kitų Vilniuje esančių gotinių bažnyčių. Tai 
viena iš didžiausių gotų stiliaus bažnyčių Vilniuje. Ji 
praeityje įėjo į Vilniaus miesto gynybinę sistemą. Jos 
sienų storis siekia net 1,3 m. Tiek jos bokštuose, tiek 
ir jos šiaurinėje pusėje išliko iki šių dienų apšaudymo 
angos. 

Bernardinų bažnyčios fasadas, kaip ir Šv. Onos, 
atkreiptas į Šv. Onos gatvės pusę. Jos frontiniame 
fasade vyrauja net du architektūros stiliai: žemutinėje 
daly gotikos, o viršutinėje — renesansinis, sudarydami 
darnią visumą. Šiuos architektūrinius stilius skiria iš 
nedidelių kvadratėlių sudaryta frizų juosta su to raketos 
mezginiais. Apatinėje fasado dalyje sienos plokštuma 

dalina kontraforsai, tarp kurių yra trys langai, kurie 
baigiasi smailomis arkomis. Vidurinis langas plačiau
sias, o žemiau jų gražus portalas, prie kurio pristatytas 
prieangis, užstojęs portalą, kuris baigiasi plačia smai-
lėjančia arka. Šonuose, neišlįsdami iš frontinio fasado 
plokštumos, kyla į viršų aštuoniakampiai bokšteliai, 
kurie baigiasi piramidiniais stogeliais su kryžiumi, o 
renesansinio frontono sienos plokštuma suskaldyta ho
rizontalinėmis linijomis, tarp kurių eilėmis išdėstytos 
vienodos formos, bet skirtingo dydžio nišos, kurios bai
giasi pusapskritėmis arkomis. Frontono fasdas baigia
si barokiniu pinijonu su kryžiumi. 

Šoniniai bažnyčios fasadai kuklesni. Kontraforsai 
laiptuoti. Navų langai smailiaarkiai. Pietiniame fasade 
stovi varpinė, susidedanti iš trijų tarpsnių: apatinis 
kvadratinis, o viršutiniai aštuoniakampiai, kurių 
kampuose kyla į viršų ploni, laibi kontraforsai, o tarp 
jų įterpti siauri langai ar nišos. Viršutiniame tarpsnyje 
yra dvi frizo juostos, viena sudaryta iš arkinių nišelių 
ir apskritų angelių, o kita ornamentais išmargintų 
kvadratėlių. Bokštą dengia piramidinis stogelis su kry
žiumi, kuris turi net 37 metrus aukščio. Prieš 16 a. jis 
stovėjo atskirai. Praplečiant bažnyčią, jis buvo įjungtas 
į dešiniosios navos sieną. Tai vienas iš gražiausių 
gotinių bokštų Lietuvoje. 

Abaida yra trisienė ir šiek tiek žemesnė už presbi
terijos sieną, kuri, kaip ir frontinė viršutinė renesanso 
dalis, papuošta nišomis ir baigiasi pinijonu su kry
žiumi. 

Prie pietinio šoninio fasado stovi dviejų koplyčių 
pastatai, o prie šiaurinio — vienuolynas. 

(Bus daugiau' 
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VYKSTAME I IX^JĄ 
T A U T I N I Ų ŠOKIŲ 

Š V E N T E 

Cleve landas v i s ada buvo 
sąžiningas ir vertingas tautinių 
šokių bei dainų švenčių dalyvis. 
Ir šion Šokių šventėn Chicago-
je liepos 5 ši lietuvių kolonija 
su p a s i d i d ž i a v i m u s iunč ia 
net t r i s šokėjų g rupes : 
Šv. Kazimiero l i tuanis t inės 
mokyklos (36), Grandinėlės 
studentų (36) ir Grandinėlės 
veteranų (24). Su jais vyks ir 
daug klevelandiečių, kurie su 
dideliu dėmesiu seks įdomią 
programą, kurią a t l iks ar t i du 
tūks tančia i šokėjų iš JAV. 
Kanados , P ie tų Amer ikos , 
Europos ir Lietuvos. 

Visos t rys Clevelando grupės 
šiai šventei jau kurį laiką uoliai 
ruošiasi. Kad jos j au gerai šoka. 
buvo liudininkais pilna Dievo 
Motinos parapijos auditorija 
balandžio 25 d. rengėjų pavadin
toje „Mažojoje šokių šventėje". 

Pagrindinis šios šventės an
samblis buvo Grandinėlė, kuri 
jau baigia 39-sius darbo metus. 
Keitėsi šokėjai, muzikantai ir 
pasaulis, kuriame dienas leidžia 
ir lietuviškoji išeivija. Per 
daugiau kaip tris dešimtmečius 
Grandinėlė su koncertais ap
lankė daug JAV ir Kanados 
miestų, o 1970 m. koncertavo 
Pietų Amerikoje, 1972 metais 
Europoje, k u r l ie tuvišką j į 
liaudies meną pademonstravo ir 
pop. P a u l i u i Vl-jam. 1978 
metais ji apskriejo Australijos 
miestus ir ten įsikūrusius lietu
vius. 1984 metais dalyvavo šv. 
Kazimiero 500 metų jubiliejaus 
šventėje Romoje, at l iko lietu
viškų šokių programą Šv. Petro 
aikštėje. 1990 m. sėkminga 
išvyka į Lietuvą, į Dainų 
šventę. 

Šio iškilaus ir ištvermingo lie
tuviško sceninio liaudies šokio 
ansamblio s te igėjas Liudas 
Sagys ir i š t i k i m a ir gabi 
administatorė Aleksandra, jo 
žmona, sudarė pastovų ir tvirtą 
pagrindą šiai grupei taip sėk
mingai reprezentuoti lietuvius 
ne tik Čia, bet ir palčiajame 
pasaulyje. Liudas po kelionės 
Lietuvon 1990 metais iš meno 
vadovo pasitraukė, likdamas tik 
konsultantu, o Grandinėlei pa
sisekė prikalbinti Aleksandrą ir 
toliau bent laikinai talkinti ad
ministravimo, išvykų, sceninės 
išvaizdos ir t au t in ių drabužiu 
priežiūros reikaluose. 

Daug Grandinėlės gražiųjų 
spektaklių yra užrekorduota 
filmuose. Tai ilgiems metams 
išliekantis Grandinėlės ir jos 
šokėjų talentas ir tautinio šokio 
grožis. Kad Grandinėlei pasise
kė taip iškelti taut in io šokio 

meną ir jai pačiai, be t kar tu ir 
Clevelandui pagarsėti , labai 
daug prisidėjo ir ansamblio 
muzikinė palyda su jos vadove 
muzike Rita Klioriene, kuri per 
10 metų vadovavo specialiam 
orkestrui. Tame laikotarpyje 
buvo pastatytos bent penkios 
naujos programos, iš kurių pa
žymėtini du unikalūs spektak
l iai : „Nuo Sudaužt in io ik i 
Kupolinio" (1982) ir „Ne vieni 
metai — ne vienas šokis" (1986). 
Prieš Ritą Grandinėlės muziki
nei daliai yra ta lk inę Jonas 
Pažemis, Dalia Kavaliūnaitė ir 
Rytas Babickas. 

Ir lietuviai ir amerikiečiai 
vertino Grandinėlės darbą. Ohio 
valstijos Art Council ir Lietuvių 
fondas rėmė paskirus Grandinė
lės pastatymus. 1983 metais ji 
apdovanota LB Kultūros Tary
bos premija. 1987 m. Clevelan
do meras Liudui įteikė miesto 
auksinį raktą, o Aleksandrai tų 
metų balandžio 12 d. buvo su
t e i k t a s C l e v e l a n d o mies to 
g a r b ė s mero v a r d a s . 1990 
metais JAV valdžios Grandi 
nė le i s u t e i k t a s k u l t ū r i n i u 
pasikeitimų statusas. Tai t ik 
Grandinėlės nueito meno kelio 
ir r ep rezen tac i jo s t r u m p a 
ištrauka. 

Liudui pasi t raukus iš meno 
vadovo pa re igų , s t u d e n t ų 
g r u p ė s vadove p a k v i e s t a 
i lgametė p r imadona šokėja 
Renė Motiejūnaitė-Booth i r 
šokių mokytojos Audra Gedrytė 
ir Siga Bankaitytė-Andrevv. 

Ir čia Mažojoje šokių šventė
je, kur i buvo preliudija į didįjį 
Lietuvių tautinių šokių festivalį 
Chicagoje, Dievo Motinos para
pijos auditorijoje pasirodė Gran
dinėlė, atl ikdama Čigonus, Pa-
trepsėlį, Blezdingėlę, Sapnagių 
polką, Kubilą, Dzūkų polką. 
Malūną, Lenciūgėlį, Jurg inų 
valsą, Viliotinį, Apvalainį ir 
Gailingi. 

Šv. Kazimiero l i tuanist inės 
mokyklos vaikai su entuziazmu 
pašoko Noriu miego ir Grybs. 
grybs, o veteranų grupė — 
Rugelius. Karklus, Uolenderį, 
Gailingi ir Aušrelę. Ir vakaro 
programos pabaigai visi daly
viai scenoje ir da l i s salėje 
pašoko Suktinį. 

Šv. Kazimiero mokyklos mo
kytojos yra Eglė Laniauskienė, 
muzikos vadovė — Rita Klio
riene, akordeonistas — Rimas 
Biliūnas. 

Šio pavasar in io koncer to 
dalyviai nepagailėjo šokėjams ir 
jų vadovams audringų katučių 
ir palinkėjo sėkmingos kelionės 
į didžiąją tautinių šokių šventę 
Chicagoje. Daug klevelandiečių 
juos nuseks į šį pasaulio lietu
vių šokio entuziastų spektaklį. 
Tad iki pasimatymo lietuvių 
išeivijos sostinėje Chicagoje. 

V. R o c i ū n a s 
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E. R I N G U S 

Ir gauna. ,.Dziennik Zwianz 
kovy" 5.29 d. išspausdino pokalbį 
su mažumų reikalų ministere 
Hal ina Korbeckaite. Pokalbyje 
gvildenama lietuvių-lenkų san 
t yk i a i Lietuvoje i r , a išku, 
skundž iamas i lenkų perse
kiojimu, ypač sprendžiant priva 
čias nuosavybes. Prieitanet prie 
to, kad. pagal juos, vyriausybė 
netur i teisės perimti lenku 
tur imas žemes miesto pakraš
tyje, kad miestas galėtų plėsti 
savo ribas. Ministere griežtai 
paneigė visus tuos kaltišfrmus ir 
krit ikavo lenkų informaijų or
ganizacijas už neteisingų gandų 
skleidimą spaudoje ir radijo 
transliacijose. Ji pabrėžė, kad 
Lietuva, ka ip visoje jos is 
torijoje, pasiliko tolerantingu 
vįsų t au tyb ių atžvįl&iiij. J i 
tikisi, kad. užbaigus privati
zaciją, lenkų tautybės piliečiai 
(jų 907r priėmė Lietuvos pilie
tybę) pas i jus p i l n a t e i s i a i s 
piliečiais, pakeis savo pažiūras 
į jų padėt į ir a t s i k r a t y s 
užsilikusio komunistinio gai-

B A I S I O J O BIRŽELIO 
M I N Ė J I M A S 

Paminėjimas — ekumeninės 
pamaldos už sovietu aukas 
— žuvusius ir ištremtus baltie-
čius įvyks sekmadienį, birželio 
14 d., 3 vai. p.p. Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioje. Pamaldas 
laikys lietuvių, latvių ir estų 
kunigai, vado v. kkfa Gedimino 
Kijausko, S J. 

Pamaldų metu giedos Jung
tinis Clevelando Latvių choras, 
diriguojama^ Rygos radijo ir 
televizijos choro vadovo Juris 
Klavins 

Visi klevelandiečiai kviečiami 
dalyvauti. Rengia Clevelando 
baltieėių komitetas. 

valo šan tažo , p r i s i d e n g u s i o 
patriotizmo skra is te . Tiems, 
k u r i e d a r n e a p s i s p r e n d ė , 
galimybė pal ik ta a tv i ra . Mi
nistere pateikė' šiuos duomenis : 
Lietuvos vyriau-ybė finansuoja 
lenkiškų knygų leidimą. Dien
raštis „Kurjer VVilenski" pi lnai 
išlaikomas mūsų valdžios, be to, 
dar bandoma leisti pr ivačius 
laikraščius ir organizuojamos 
lenkiškos radijo ir televizijos 
laidos. Leidžifemi: , ,Vi ln ia" , 
..Gaivia", „Sžalcia" ( lenkiški , 
rusiški r a j o n a i l ietuvių, lenkų 
ir rusų k a l b o m i s . P o k a l b i 
ninkui. atrodo, dar vis neužteko. 
Todėl ki tas k l a u s i m a s buvo 
apie lenkišką u n i v e r s i t e t ą . 
Min i s t e re a t s a k ė , k a d š is 
klausimas juda t e ig iama linkme 
ir yra surištas su aukštųjų 
mokyklų steigimu visoje Lietu 
vos teritorijoje: Vilniuje j au 
duotas pas ta tas vidurmiestyje. 
Pastatas re ika l ingas remonto, 
todėl Vilniaus lenkų atstovai at
siuntė Amerikos Lenkų kongre 
sui prašymą - f inans inės pa
galbos 2.5 milijono dol. Minis
tere pareiškė, k a d studentai gali 
laikyti stojamus egzaminus į 
Vilniaus univers i te tą gimtąja 
kalba. Ic 

Šis prašymas i šspausdin tas 
tame pačiame puslapyje, kur ir 
pokalbis su min i s te re H. Kor
beckai te . S e k a n č i a m lenkų 
spaudą visados kyla klausimas, 
kodėl jaudinamasi dėl lenkų 
padėties tik Lietuvoje. Pagal jų 
statist ikas Gudijoje, Ukrainoje 
ir Rusijoje jie skaičiuoja savo 
tautiečių daug d a u g i a u negu 
Lietuvoje, sakykim Lvove, prie 
kurio lenkai vis tebereiškia pre
tenzijų. Tose vals tybėse lenkai 
tiek privilegijų ne tu r i ir ta ip 
grubiai nereikalauja. Tuo tarpu 
su savo pretenzijomis kiekviena 
proga skundžiasi Washingtone 
ir net gąsdina J u n g t i n i ų Tautų 

F O H RENT REAL feSTATE 

D«m»»lo Turistams vykstantiems Į 
Llstuvą! Vilniuje, Centre, pigiai 
išnuomojami privatūs butai, su visais 
patogumais. Kreiptis: Floridoje 
904-245-8017, Vilniuje 62-0440, ar
ba 22-58-59, arba 83-82-49. 

HELP WANTED 

Reikalinga moteris prižiūrėti 2 ber
niukus 5 dienas savaitėje. Pagei
dautina, kad šiek tiek mokėtų angliš
kai . Skambint i vakarais, t e l . 
708-448-7279 

Ieškoma moteris 30-50 metų amž 
senesnio amžiaus moteriai namų ruošoje, 
maisto gaminime ir gyventi kartu. 6 dienos 
savaitėje, trečd. laisva; $150 į sav Skam
binti tarp 1-5 v. p.p tel. 708-562-5583. 

[B 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 8. Kadžio Ava., 

Chlcago, IL 80829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Organizacija. Laimei, Amerikos 
a m b a s a d a , būdama Vilniuje, 
l enkų pretenzijas kiek atšaldo. 

Savo la iške Lenkų Kongresui 
Amerikoje lenkai pr imena, kad 
da l i s jų inteligentijos Vilniuje 
i šnaik in ta Stalino gadynėje (vos 
sus i la iko nuo lietuvių įvėlimo). 
Bet to l iau sakoma, kad likusio
j i intel igent i ja buvo priversta 
emigruo t i į Lenkiją po karo pa
baigos. 

Čia j au įžūlus melas, nes kiek
v i e n a m galvojančiam lenkui 
buvo logiška persikelti į savo 
nauja i atgijusią valstybę, be 
pr ievar tos . 

Pa re i šk ime sakoma, kad uni
vers i te tas j au veikia nuo 1991 
m. spalio 1 d. naudodamasis 
lenkiškomis mokyklomis ir pri
vačiais bu ta i s . Todėl Amerikos 
lenkai prašomi 2.5 mil. dol. nau
jo pa s t a to pas ta tymui . Pabai
goje p r imenama lenkiškai pub
l ika i , kad lenkiškas universi
t e t a s bus p i rmas už rytinių 
Lenkijos sienų, ku r i ame galės 
s tudi juot i s tudenta i , gyveną 
Gudijoje, Ukrainoje ir Rusijoje. 
Šiuo metu registruota 150 stu
den tų ir neva įsteigti humani
ta r in i s , teisinis, ekonominis ir 
medicinos fakul te ta i . Nemi
nima, iš kur gaus mokslinio per
sonalo, nes dėstomoji kalba bus 
lenkų. 

L e n k i j o s v a l s t y b i n i o 
a p a r a t o d e k o m u n i z a v i m a s 

Pereitą savaitę Lenkijos sena
t a s pravedė įstatymą, pagal 
kurį visas valstybinis apara tas 
per 6 mėnesius tu r i bū t i iš-
š v a r i n t a s nuo u ž s i l i k u s i ų 
buvusių saugumo aparato parei
gūnų. Mums girdėtas užsienio 
reikalų ministras K. Skubisevvs-
kis, kuris, lankydamasis Vilniu
je, grubiai vaidino patriotą, įta
r i amas pr ik lausymu buvusiam 
saugumo apara tu i . 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Bi instrubiene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8. Kedbrie Ave. 
Tel. 438-7878 

FOR SALE 

Nebrang ia i parduodamas 
D A T S U N 3 1 0 automobilis, 2 durų 

Kreipt is: t e l . 708 -386 -3479 
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". , • 'f>flrH 

DON1 SPFNh IT A l i - SAVE S< >Mf AI 

MUTUAL ^ecteruit SAVINGS 
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n u - L i e t u v a i Da r ry l N . Johnson pasirašo svečiu knygo je W a 
ftaha - žmona Ka th leen i r v a i k a i 

2 INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 2.<\ ib*S* 

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

CAROO - siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skir tmgg paKetu pas i r i nk imas su garan tuo tu pr is ta tymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbe d ienų. 

9528 South 79th Avenue 223 Kalvar%| gatv* 
Htcfcory Mil l IHInols 80457 
Te le fonas (708) 4 3 0 727? 

VNntua. Ukatuva 
Telefonas 350-115 Ir 778 392 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 3765996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208* / * West 9 5 t h Stret 
T e l . — (708) 4 2 4 - 8 8 5 4 

( 3 1 2 ) 581 -8654 

Grtuifc KMIEC1K REALTORS: 

3 7922 S. PuUski rtd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicngos miesto leidimą Dubu >' 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 
WILLOW SPRINGS! OM THE HILU Custom 
buiit. brick and cedar split tevel on a roomy 
wooded lot1 One block a*ay from Forest 
Preserves! Enjoy the summar among, the 
wildlife and towering oaks! This great hotise 
has everything a grovvmg family needs! Pric-
ed at only $149.900! 

EAGLECREST ELEGANCE M LEMONT! 
Spectacular 4 bedroom home just finished in 
Eaglecrest! Movė nght m and enjoy the 
benefits of new. supenor constnjction wrthout 
havtng to buik) it yoursetf! This custom bum 
home is located etose to town. transportatton. 
the Lithuanlan Wortd Centef and is 2 btoeks 
from the park and pool! Priced at on»y 
$279.900! Ca« Joen RtaJ «t COLOWELL 
BANKER, M . 708-789-3200. 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigraci jos įstatymų žinovas 

Pirma konsultaci ja — veltui 
2 0 5 W . Randolph, Sulte 2 1 0 0 

C h l c a g o , II 8 0 8 0 6 
T e l . 3 1 2 - 4 8 4 - 2 3 8 0 

Michiana Shores, IN parduodamas 
naujas 3 mieg. 2 vonių namas ir ga
ražas. Rami vieta, netoli ežero. Kaina 
labai gera. Be tarpininkų susitarsim. 

Skambinti po 5 v. p.p. 
Tai. 219-874-9040. 

Atliekame namų, butų remonto 
darbus. Dirbame greitai, gerai ir pi
giai Esame dirbę Amerikoje. Turi
me praktikos. Kreiptis: Artūras, 
tai . 312-471-6064. 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
r*** 
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Skotas ateina j krautuvę ir 
suko: 

Duokite tokius spąstus, ku
rie pagauna pele. kol ji dar būna 
nesuėdusi lašinių. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 

Povilas Petkevič ius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyven imo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųst i . .Draugo" adresu. 

Anglg Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete 
Profesijose 

Ir 

UIC Tn# Umve'S'ty o' Himos 
at Cntcago 

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English 
(Intensyvūs Anglg Kalbos Kursai) 

• keturių lygiu, dėstymas vyksta ištisus metus 
• mažos grupes su profesionalais ESL destytoiais 
• dėstymas surištas su kompiute^ais ir Įvairiomis 

vaizdinėmis priemonėmis 
• patarimai immigraci|OS reikalais: I 20 vizos 

studentams 
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kūne bus 

užskaitomi llhnoiaus Universiteto 
• papildomi kursai TOEFL Paruošimas. Kalbos 

(gūdžiai Pažengusiems 

Del platesnes informacijos, kreipkitės į: 

The University of IHmois at Chicago 
The Tutorium m Intensive Englrsh (MX 324) 
Box 4348. Chicago IL 60680 USA 
(312)996-8098/Dr Boca 

Deia. universitetas negali duoti fmanstnes 
paramos 



JAV krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas ir dr. Sigita Ra
manauskienė Floridos apygardos LB suvažiavime. 

FLORIDOS 
BENDRUOMENININKŲ 

SUVAŽIAVIME 
-

JAV LB krašto valdybos ir PLJ s-gos 
J U R G I S JANUŠAITIS 

Lietuvių Bendruomenės Flo
ridos apygardos suvažiavime ba
landžio 25 d. Daytona Beach, 
Fla., vyravo darbinga nuotaika, 
išklausytos geros kalbos, pa
dary ta gerų nu ta r imų. 
. Užbaigus pirmąją suvažia

vimo dalį po t r u m p o s per
t raukos 111 suvažiavimo atsto
vų, svečių ir viet inių susirinko 
i šk i lmingų p ie tų t a m e pat 
viešbutyje, kur vyko suvažia
vimas. Pr ieš pradedant valgyti, 
tarybos n a r y s k u n . dr. Matas 
Čyvas sukalbėjo maldą. 

Į pietus atvyko kongresmanas 
Cra ig T. J a m e s , su kuriuo 
svečius supažindino suvažia
vimo koord ina torė ir darbų 
vykdytoja Day tona Beach apy
linkės valdybos vicepirmininkė 
dr. Sigita Ramanausk ienė . Ji 
padėkojo k o n g r e s m a n u i už 
L i e t u v o s r e i k a l ų r ėmimą 
kongrese ir l ie tuvių vardu jam 
į t e i k ė s p e c i a l ų žymenį, 
p a p r a š y d a m a , k a d kongres
manas C r a i g T. J a m e s ir atei
tyje remtų pagalbos Lietuvai ir 
o k u p a c i n ė s k a r i u o m e n ė s iš 
Lietuvos išvedimo reikalus. 

K o n g r e s m a n a s C r a i g T. 
J a m e s nuoši rdžia i padėkojo už 
jo pagerbimą i r pažadėjo ir 
ateityje padėt i kovojančiai už 
la i svę , n e p r i k l a u s o m y b ę ir 
demokrati ją Lietuvai . 

Pietų m e t u prasmingus žo
džius tarė JAV L B krašto valdy
bos p i rmin inkas Vytau tas Ma
ciūnas. J i s išryškino dabartinės 
krašto valdybos atei t ies veiklos 
planus. B u s s iekiama glaudaus 
b e n d r a d a r b i a v i m o su tauta, 
ieškoma būdų padėti atsiku
riančiai L ie tuva i ekonominėje, 
kul tūr inėje ir politinėje srityje. 
Išsakė 6 veiklos kryptis . Šalpos 
darbuose JAV LB Socialinių 
reikalų t a ryba yra įsteigusi 
komi te tus ir įgaliotinius, kurie 
rūpinsis Lietuvos vaikų sunkio
m i s or topedinėmis ligomis ar 
sužalojimais ir b u s sudaromos jų 
gydymui sąlygos Shriners ligo
ninėse neapmokamu patarna
vimu. 

Švietimo t a r y b a drauge su li
tuan is t inėmis mokyklomis or

ganizuoja specialias s iun tas 
pieštukų, rašomosios medžiagos 
ir kitų priemonių. 

Įvairiai pagalbai "Lietuvai 
susikūrė įvairios organizacijos 
ir vienetai, kur ie atlieka spe
cialius uždavinius, kaip Mercy 
Lift, Katalikų religinė šalpa, 
SOS vaikai, Balfas. Tik trūks
ta darbo vienetų apylinkėse. 
Krašto valdyba numato artimo
je ateityje sušaukti veikiančių 
šalpos organizacijų bendrą pasi
tarimą, kaip efektingiau būtų 
galima bendradarbiaut i , tei
kiant pagalbą Lietuvai. 

Investicijų srityje k r a š t o 
valdyba ėmėsi iniciatyvos ir ba
landžio pradžioje Washingtone 
suorganizavo plačią konfe
renciją su Lietuvos ambasada 
drauge. Dalyvavo Amerikos ir 
Lietuvos tų sričių specialistai ir 
buvo susipažinta su investicijų 
galimybėmis Lietuvoje. Ta 
linkme LB dirbs ir toliau. 

Mokslo srityje projektus ruoš 
LB tarybos patvir t intas tam 
tikslui narys, kuris rūpinsis 
mokslo reikalais. Bus bendra
darbiaujama ir su Amerikos 
valdžios tos srit ies inst i tu
cijomis. Bus sudaromos sąlygos 
norintiems gilinti mokslo žinias 
Amerikoje. 

Kultūrinėje srityje Kultūros 
taryba n u m a t o l i e t u v i ų 
kultūrines vertybes garsint i 
Amerikos visuomenėje ir taip 
pat pristatyti išeivijos aukštą 
kultūros lygį bei menininkus. 
Glaudžiam bendradarbiavimui 
yra numatyta per Amerikos 
agentūras atsikviesti garsųjį 
Lietuvos ansamblį „Ąžuoliu
kus", kurie yra pasaulinio gar
so vienetas. 

Politinėje veikloje LB išlieka 
aktyvi. Ir toliau reikės rūpintis, 
kad Amerikos valdžia nepa
mirštų ir Lietuvos, teikiant eko
nominę pagalbą. Bus reikalau
jama remti Lietuvos pastangas, 
kad būtų išvesta okupacinė ka
riuomenė ir informuojama JAV 
valdžia apie padėtį Lietuvoje. 
Bus siekiama iš Amerikos val
džios gauti garantijas, įvedant 
Lietuvos t aupymo l a k š t u s . 

rūp inamas i plėsti investicijas į 
Lietuvos ūkį , pramonę. Je igu 
susidarys sąlygos Lietuvoje,gal 
t ek s išeivijos l ie tuviams spe
cial is tams t a lk in t i ir politinėje 
srityje. 

Socialinėje srityje bus ir toliau 
vystomi glaudaus bendradarbia-
v i m o su L i e t u v a r y š i a i , 
pala ikomi ryš ia i su giminėmis, 
draugais, skat inamos turist inės 
kelionės. S iek ian t lengvatų ap
s i g y v e n t i L i e t u v o j e , b u s 
ieškoma būdų, ka ip vieni ki
t iems ga lė tų padėti . 

I š p i r m i n i n k o p r a n e š i m o 
n u m a n a u , kad ši LB jaunat 
višku en tuz iazmu siekia išei
vijoje LB iš la ikyt i gyvą, kūry
bingą ir n u m a t o skirt i ypatingą 
dėmesį l i t u a n i s t i n i a m švie
t i m u i , a u k l ė j i m u i , išeivijos 
ku l tū r in ių vertybių išsaugo
jimui, jų ugdymui, neaplenkiant 
ir politinės veiklos krypčių. Tai 
šviesūs ženk la i LB a te i t i e s 
veiklos kelyje. 

An t ras kalbėtojas pietų me tu 
buvo P L J s-gos p i rmininkas 
Pau l ius Mickus . J i s analizavo 
laisvajame pasaulyje l ietuvių 
j aun imo veiklą. J i s pažymėjo, 
kad išeivija ta i atskir ta nuo tau
tos kamieno šaka , bet išl ikusi 
gyvast inga, savo t ikslų neatlai-
džiai s iek ian t i iki saulės aukš
tumų. Tautos medis tūnojo prie
spaudos, persekiojimų pavėsyje, 
bet išliko gyvas, gajus. Tad po 
50 metų vėl išeivija — tautos ' 
šaka t a m p a dar gy vast ingesnė, 
o tautos k a m i e n a s vispusiškai 
tvirtėja. Pr ie to prisideda ir PLJ 
sąjunga, k u r i ap ima pasaulyje 
pasklidusį l ie tuvių jaunimą, 
tačiau s u b u r i a n t i į J aun imo 
kongresus , o sąjungos sudėtyje 
j uk la isvai egzistuoja skauta i , 
a te i t in inka i , neol i tuanai , cho
ra i , t a u t i n i ų šokių ansambliai . 
I r t a i y r a t au t inės gyvybės 
išlikimo tvir tovės. Pirmininkas 
gerai ver t ino P L J kongresus, 
ku r i e i šugdo Bendruomene i 
naujų, gabių veikėjų. Pietų 
A m e r i k o j e k o n g r e s a i ypač 
prasmingi , nes t e n a t s igauna iš 
nau jo l i e t u v i š k o j i v e i k l a . 
Išeivijos j a u n i m a s išliko sąmo
ningas, pa t r io t i škai nusiteikęs, 
n e m a ž a iš jo išaugo gabių 
veikėjų, k u r i e š iandien net 
ta lkina Lietuvoje įvairiom insti
tucijom. P L J sąjunga užmezgė 
glaudžius ryš ius su Lietuvos 
Ku l tū ros ir šviet imo minis
terija, ieškant specialistų, kurie 
galėtų padėt i išeivijos veikloje. 
Dėkingai vert ino Vasario 16-to-
sios gimnazijos paskir t į ir jos 
didelį įnašą lietuvybei. Ateinan
t is P L J kongresas numa tomas 
1994 m. liepos mėn. Anglijoje ir 
net planuojama to kongreso dalį 
rengti Lietuvoje. Pirmininkas Pau
lius Mickus užtikrino, kad au
gančios ka r to s bus nauji, didie
ji LB darb in inka i , už t ik r inan t 
jos t ę s t inumą ir ateitį. 

J is , ba igdamas gana įdomų 
žodį, k re ipės i į v i suomenę , 
p r a š y d a m a s r e m t i j a u n i m o 
veiklą t iek mažose, t iek ir di
džiose l ie tuvių kolonijose. Ir 
medžiai nudžiūs ta be vandens , 
saulės ir maisto, tad „remkite ir 
l ietuvių išeivijos j aun imą — 
mūsų t au tos a te i t į " — baigė 
savo žodį PLJ s-gos pirmininkas 
Paul ius Mickus. 

Po pietų ir šių dviejų išsamių 
pranešimų, skubėjome atgal į 

NELAIMINGOS MOTERS 
MOTYVAS 

A L G I S ŽUKAUSKAS 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. birželio mėn. 5 d. 

Kiekviena sociologijos ar psi
chologijos srovė remiasi prielai
domis, kurios valdo jos turinio 
kryptį , išvadas ir populiarumą. 
U ž t a i dera panagrinėti vieną 
feminizmo prielaidą. 

P e r 113 metų garsusis nor 
vegų dramaturgas Henrikas Ib
senas (1828-1906) parašė dramą 
„Lėlės namas", kuri tapo ne tik 
klasikinio teatro šedevru, bet 
t a i p pat feminizmą inspiruojan
čiu veikalu. Jo išgarsinimui 
st ipriai padėjo anglų dramatur
gas George Bernard Shaw. 

Si drama, kurios įspūdžio cen
t r ą sudaro protestas prieš ve
d y b a s ka i n ė r a mei lės ir 
pagarbos asmeniui, yra tapusi 
skatinamąja poezija ne tik to 
la iko stipriavalėms moterims, 
be t ir šio šimtmečio moterų 
te is ių advokatėms. 

„Lėlės namas" buvo trans
l iuo jamas PBS Masterpiece 
Teat ro televizijos programoje 
š.m. kovo 29 d., ir žiūrovai šioje 
dramoje galėjo stebėti ir pergy
ven t i Noros (bankininko žmo
nos) teigimą galutinėje scenoje, 
k a d jos elgesys save pateisina 
dėl to, kad siekia asmeninės 
laimės. Noros reikalavimas ir 
bekompromisinis emancipacijos 
žingsnis kilo iš įsitikinimo, kad 
gyvendama pas savo tėvą, o 
vėliau pas dominuojantį vyrą, ji 
neišvystė savarankiškai gal
vojančios, lygiateisės asmeny
bės . 

Šios dramos pagrinde yra 
v ienas iš labiausiai paplitusių 
žaidimų tarpe vedusių žmonių: 
moteris išsirenka ir išteka už 
dominuojančio vyro, kuris apri
boja jos socialinio bendravimo 
lauką. Tuo būdu jis neleidžia jai 
pakliūti į gundančias situacijas, 
ku r ių ji bijojo. Tai buvo viena iš 
priežasčių, dėl ko jos vidinis 
va ikas gudriai pasirinko tokį 
vyrą visai nesąmoningai. 

Je i ši okupacija būtų sąmo
ninga , ji jam būtų dėkinga už 
patarnavimą. Tačiau šiame 
žaidime jos reakcija yra visai 
priešinga. Ji naudoja situaciją 
skųst is dėl jos laisvės varžymo. 
Šis žaidimas darniai žaidžiamas 
i r vaikų, kurių versijoje vienas 
iš tėvų pakeičia varžantį vyrą. 
Vyras pradeda nejaukiai jaustis 
i r duoda žmonai visokias 
pirmenybes. 

Kai žaidimas prieina prie 
skyrybų, par tner iui priker
g i a m a asmeninio nelaimin
gumo motyvas. Šis argumentas 

posėdžių salę, kur vyko semina
r a s „Pagalba laisvai Lietuvai". 

— motyvas besaikiai vartojamas 
tarpusavio santykių naikinimui 
ir skyrybų pateisinimui. Šiais 
laikais keitimas vedybų partne
rių pal iekant šeimą yra tapęs 
paparčio žiedo ieškojimu — iliu
zijos e k s p e r i m e n t u , k u r i o 
pasėkoje žmonės randa tik k i to 
apsivylimą. Verta pamąstyt i , 
kad troškimas ir t ikslas bū t i 
laimingu nepateisina priemo
nių, pažeidžiančių, ardančių a r 
sugriaunančių šeimas — vardan 
teisės į l'.imės žiburį. 

Asmeniniu nelaimingumu tei
sinami elgesio ir asmenybės 
psichiniai sutrikimai (personali-
ty disorders) paprastai kartojasi 
ir su kitais žmonėmis, nes spe
cifiniai simptomai trukdo tarpu
savio ryšių išlaikymui. Užtai 
kiek venas prieš išeidamas ir pa
likdamas šeimą turė tų pasi
tikrinti asmenišką pusiausvyrą, 
savo nelaimingumo t ikrąsias 
priežastis ir būsimus rezultatus. 

K a i lizdo su paukš te l i a i s 
išardymas daug k u r baudžia
mas gamtos apsaugos sume
t i m a i s , šeimų i š a r d y m a i 
epidemiškai sklinda, nepaisant 
pasekmių. Gal šalia „žaliųjų" 
partijos kas nors įkurs šeimų 
gerovės partiją, ku r i dirbtų 
visuomenės labui, taisydama 
nelaimingų asmenų savijautos 
sutrikimus ir orkestruotų šeimų 
darnumą. 

PRIMOKA UŽ ŠUNIS 

Chicagoje už policijos šuns lai
kymą privačiuose policininko 
namuose nuspręsta mokėti po 
175 dol. mėnesiui. Kai kur i e 
policijos tarnautojai , kurie nuo 
1987 m. savo namuose la ikė 
policijos šunis, gaus net apie 
20,000 dol. Taip susi tar imu 
likviduota byla. 

SVEIKATOS P A T A R I M A I 

Dienraštis „Chicago Tribūne" 
pirmadieniais ir penktadieniais 
savo „Tempo" dalies pusla
piuose duoda dr. Neil Solomon 
a tsakymus į sveikatos klau
simus. Gerų patarimų apie 
sveikatą duoda dr. J. Adoma

vičius ketvirtadienį vakarais 
per B. Brazdžionio radijo pro
gramą 8:30 v.v. Taigi „Drauge" 
antradieniais dr. J . Adomavi
čius plačiai rašo apie sveikatą. 
„Pensininke" irgi kiekviename 
numery yra praktiškų patarimų 
apie sveikatą. 

Mylimai žmonai 

A.tA. 
MALVINAI TAMOŠIŪNIENEI 

mirus, jos vyrą dipl. inž. VLADĄ TAMOŠIŪNĄ, 

„Plieno" vyrijos narį bei jo a r t imuos ius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Vyrija „Plienas" 

A.tA. 
MARIAI ULOZIENEI 

mirus , j o s duk rą REGINĄ SMOLINSKIENĘ, žentą 
ALBINĄ, sūnų ANDRIŲ ir visas gimines bei artimuo
s ius , s k a u s m o valandoje, giliai užjaučiame ir k a r t u 
l iūdime. 

Edvardas ir Joanna Stepai 
ir sūnus Kęstutis su šeima 

Cleveland, Ohio 

A,tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus , j o s vyrui dr. VYTAUTUI TAURUI, s ū n u m s 
dr . ARVYDUI ir dr. Š A R Ū N U I bei j ų šeimoms, 
brol iams Lietuvoje ir k i t i ems giminėms re iškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Vita ir Benius Žemaičiai 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą dr. VYTAUTĄ 
TAURĄ, sūnus dr. ŠARŪNĄ ir dr. ARVYDĄ ir jų 
šeimas. 

Janina ir Rimas Vienužiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

LB Floridos apygardos suvažiavime simpoziumo dalyviai. Iš kairės: Drasutis Gudelis, Ariana 
Kumpienė, Rūta GustaitytėMeyer, Birutė Kožicienė ir kun. Matas Čyvas. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Š. m. birželio 14 d. sueina penkeri meta i , ka i 
iškeliavo pas Viešpatį mūsų myl ima 

A.tA. 
ELŽBIETA NENORTIENĖ 

Šv. Mišios už jos sielą bus š.m. birželio mėn . 7 d. 
10 vai. ryto Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Gary, 
IN. 

Prašome už a.a. Elžbietą pasimelsti . 

Nuliūdę: v y r a s , s ū n u s , d u k t ė , a n ū k ė i r k i t i 
giminės. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

70&-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
70&-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Ch icago je ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gali te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

t 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. birželio mėn. 5 d. 

x Dalia Dundzilienė vado 
vauja IX Tautinių šokių šventės 
šokėjų registracijos komisijai. 
Joje dalyvauja Ilona Laučienė, 
Rita Penčylienė, Danutė Gylie
nė ir Jūra Kredienė. 

x Ing r ida Bub l i enė , IB 
Communications firmos pre 
zidentė, birželio 16 d. dalyvaus 
Pasaulio lietuvių verslininkų 
suvažiavime Vilniuje. Suvažia
vime skaitys paskaitą: Rekla
mos svarba tarptautinėj preky
boj. 

x Dr. Kęstutis Aglinskas, 
gyv. Havajuose, po sunkios 
operacijos y ra kritiškoje 
padėtyje. Pranešimas gautas iš 
jo sūnaus dr. A. Aglinsko. 

x Keleiviai į tautinių šokių 
šventę liepos 5 d. autobusu bus 
vežami iš Michigan City. Mar 
ąuette Mali, 11 vai. ryte, o po 
šventės programos parvežti at
gal. Kviečiami visi iš Michiana 
Shores, Union Pier, Michigan 
City, Beverly Shores, norint 
važiuoti autobusu, registruo
tis pas A. Karnių, tel. 219 
872-4654. Registracija priima
ma iki biržežlio 20 dienos. 

x „American Baltic News", 
birželio numeris, išėjo iš spau
dos. Tai visų trijų Pabaltijo vals
tybių informacija, surinkta at
sargiai ir patikrinta. Laikraštis 
iliustruotas įvairiomis nuotrau
komis iš Pabaltijo valstybių, 
daugiausiai iš Lietuvos. Reda 
guoja Giedrė A. Ambrozaitis, 
leidžia Joseph D. Ambrozaitis. 
redakcijoje dirba įvairių tautų 
žmonės. Leidžiamas Kalamazoo. 
Mich. 

x Adolph Bal iūn a s su 
žmona dr. Anna iš Singer 
Island, Fla., gegužės pabaigoje 
vėl grįžta į savo rezidenciją Wil-

lowbrook, Illinois. Pakeisdamas 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
pridėjo ir 25 dol. auką išlaidų 
sumažinimui. Dėkojame. 

x LB Baltimorės apylinkė, 
per iždininką Joseph Saurusai-
tį atsiuntė „Draugo" paramai 
25 dol. auką ir palinkėjo sėkmės 
lietuviškos spaudos darbe. La
bai dėkojame. 

x Parodos „Langai" — Vik 
torijos Daniliauskaitės spausto 
popieriaus reljefai ir A. Kezio 
fotografijos atidarymas bus 
birželio 6 d., šeštadienį, 7:30 v.v. 
Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemonte. Bus demonstruojama 
A. Reneckio vaizdajuostė „Vil
niaus grafika ir akvarelė". Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x Reikalinga moteris pri
žiūrėti senutę. Skambinti nuo 
9 10 v.v.. tel. 708-430-2386. 

(sk) 

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

(sk) 

x KONTEINERIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatomi mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Neka l t a i P r a d ė t o s i o s 
Marijos seserų rėmėjų visuo
tinis susirinkimas bus šį sekma
dienį, birežio 7 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje po 
8 vai. šv. Mišių parapijos 
bažnyčioje. Mišios aukojamos už 
gyvus ir mirusius rėmėjus. 
Mišių liturgiją puoš „Dainuo
jančių žemaičių" giesmės. Susi
rinkimą praturtins ses. Marga
rita, kalbėdama religine tema. 
Bus pusryčiai. Visi nariai ir 
besidomintys seselių veikla 
kviečiami dalyvauti. 

x JAV LB krašto valdyba 
drauge su Lietuvos parlamen
tu organizuoja įdomią savaitę 
Birštone, Lietuvoj, nuo rugpjūčo 
16-22 d. Tai bus neeilinė ir at
mintina savaitė Lietuvos kuror
te Birštone. Smulkesnė in
formacija greitu laiku bus 
paskelbta. 

x Šv. Kryžiaus ligoninės 
kazimierietės seserys norėjo pa
gerbti visus tarnautojus, išdir
busius nuo 5 iki 55 metų li
goninėje. Pagerbimas buvo 
gegužės 22 d. Martiniąue resto
rano salėje. Invokaciją skaitė 
ligoninės kapelionas kun. 
Frank Kelpšas. 

x V. Miceikai „Vytas Select 
Wines & Liąuors" Woodridge, 
IL už gėrimus, Ankų šeimai už 
kepsnius ir kt. priedus, M. 
Krikštopai t ienei už gėles, 
dėkinga Lietuvos Dukterų 
draugija. „Draugo" gegužės 30 
d. laidoje, aprašant LD drau
gijos balių. įsivėlė klaidų. 
Paliestuosius atsiprašome. 

x Rusų generolas Nikolai 
Stolyarov kalbės Wheaton Col-
lege, 501 E. College Ave., VVhea-
ton, antradienį, birželio 9 d., 
7:30 v.v., Blanchard Bldg., rm. 
339. Į paskaitą visiems įėjimas 
laisvas. Americans for Lithu-
anian Freedom kviečia lietuvius 
šią paskaitą piketuoti, reikalau
jant Rusijos kariuomenę išvesti 
iš Lietuvos, bet neišeinant prieš 
Jelciną ir nesukuriant vaizdo, 
kad norima grįžti į buvusią 
sovietinę santvarką. Generolą 
Amerikon iškvietė krikščionių 
grupė, kuri ruošiasi rusų karei
vius mokyti anglų kalbos ir 
krikščioniškų principų. 

x TELEGRAMINIS LAIŠ 
KŲ persiuntimas į Lietuvą 
ir atgal. Mes pervežam bal
dus, automobilius, parūpinam 
butus, statom namus, pervedam 
dolerius. Transpak 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

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

(sk) 

ŠLIETIS PRIE EUROPOS 

Lietuviu katalikių moterų procesija iki Marijos aukšt mokyklos su klebonu kun. Jonu Kuzinsku. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DIDĖJA RUOŠA ŠOKIŲ 

ŠVENTEI 

Paskutinės pasirengimo sa
vaitės prieš didžiąją IX Lietuvių 
Tautinių šokių šventę liepos 5 
d. Rosemont Horizon visiems 
rengimo komiteto ir komisijų 
nariams krauna didelę darbų 
naštą. Komiteto visuotinio posė
džio metu gegužės 30 d. narių 
atlikti pasiruošimo darbai rodė, 
kad ruoša vyksta sklandžiai, 
nors leidinio paruošimas laiku 
nesulaukia reikiamų šokėjų 
grupių, vadovų nuotraukų bei 
aprašymų. Leidinio redaktorė 
pranešė, kad laiku negavusi me
džiagos, pavėluotų straipsnių ar 
nuotraukų negalės įdėti. Buvo 
paprašyti mecenatai, sveikini
mai su skelbimais kuo greičiau 
pasiųsti aukas ir raštus į 
šventės būstinę, kad visi patek
tų j leidin}, kuris bus tikrai 
puošnus. 

Iš toli į posėdį atvykusi 
šventės meninės programos 
direktorė Dalia Dzikienė 

x „Lietuvos liaudies meno 
skulptūra — II dvidešimtame 
amžiuje" paroda Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte š.m. bir
želio 13 d. iki rugsėjo 26 d. Ati
darymas birželio 13 d., šeštadie
nį 7:30 v.v. Muziejaus valandos: 
šeštd. 11-2 v. p.p. ir sekmd. 12-2 
v. p.p. Tel. 708-257-2034 arba 
708-257-5220. 

(sk) 

pranešė, kad vis didėja šokėjų 
skaičius. Muziko* direktorius 
Darius Polikaitis jau vykdo cho
ro ir orkestro repeticijas. Šven
tės bilietų tvarkytoja Genė 
Rimkienė ragino visus iš anks
to įsigyti šventės bilietus Gifts 
International arba paštu iš 
šventės būstinės. 

Hyatt Regency puošni po
kylių salė suaugusiems jau 
užpildyta ir reikalinga pridėti 
šalutinę salę, kad patenkinti 
visus svečius. Jaunimo pokylių 
salėje irgi nedaug belikę laisvų 
stalų. Šokėjų ir jaunimo susi
pažinimo vakaras Jaunimo cen
tre šeštadienį, liepos 4 d., bus ri
botas dalyvių skaičiumi ir jam 
bilietus geriausia įsigyti iš 
anksto N. J. Vaznelių preky
boje. Jau yra pasirūpinta ir stip
ria policijos apsauga, kad išven
gus nemalonumų ir nepagei
daujamų svečių. 

Svečių transportacija į Rose
mont Horizon autobusais jau 
suorganizuota iš Marąuette 
Parko, Brighton Parko, Oak 
Lawn, Cicero, Lemonto, tuos 
reikalus tvarkant mūsų darbš
tiems bendruomenininkams. 
Registracijos punktai skelbiami 
žinių skyriuje dėl kelionės į 
šventę autobusais. 

Pagal ankstyvesnes švenčių 
tradicijas šokių grupių vado-
vai-mokytojai bus pagerbti 
šokėjų susipažinimo vakaro 
metu Jaunimo centro kavinėje. 

Prieš pat šventės programą 
bus specialus švntės garbės 
svečių, mecenatų, JAV ir Kana
dos lietuviu bendruomenių 

Lietuvos. Atvyksta šokėjai iš 
Lietuvos ir Pietų Amerikos. 
Jiems reikalingos nakvynės 
lietuvių šeimose. Labai svarbu, 
kad šokėjų apgyvendintuose 
viešbučiuose būtų išlaikyta 
tvarka, drausmė ir neįvyktų bet 
kokio triukšmo ar vandalizmo. 

Br. Juodel i s 

Pastaruoju laiku gana didelis 
skaičius jaunesnio amžiaus 
lietuvių, čia mokslus ėjusių, 
vyksta Lietuvon, kur jie tikisi 
pasitarti su Lietuvos valdžios 
pareigūnais ir kitais asmeni
mis, jiems patarti, kaip būtų 
geriausiai Lietuvą pertvarkyti. 
Daugelis šių asmenų yra čia 
gimę arba bent čia išmokslinti, 
taigi jų patarimai bazuojasi 
šiandieninės Amerikos gyveni
mu, kultūra bei mokslu. Ir štai 
čia problemos iškyla. 

Man rodos, jog daugelis da
bartinės Amerikos gyvenimo 
reiškinių, ypač, kai tai liečia kai 
kuriuos socialinio, teisinio ir 
ūk in io gyvenimo bruožus, 
Lietuvai visai netinka, ir visa 
tai besąlyginiai imituoti bei 
kopijuoti galėtų būti net pražū
tinga. Aišku, mūsų teisinė san
tvarka Lietuvai visai netinka, 
taip pat mūsų dabartinė medi
cinos sistema Lietuvos 
žmonėms būtų tiesiog katastro
fiška. Aš manau, kad Lietuva 
t u r ė t ų arčiau šl iet is prie 
Skandinavijos šalių, ypatingai 
Švedijos ir Suomijos. Tie kraštai 
netoli nuo Lietuvos yra kapi
talistinės santvarkos, ir žmo
gaus teisės, laisvė ir privačioji 
nuosavybė tenai garantuota, 
betgi jų vyriausybės daug 
geriau kontroliuoja visą ūkinį 
bei socialinį gyvenimą ir geriau 
apsaugo piliečius nuo visokių 
netikėtumų. Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo panaši sistema, 
net ir po 1927 metų, per tau
tininkų laikotarpį, kuris paly-

Mantas Blantaitis terapijos metu su terapiste Linda Miner Michigano 
universiteto ligoninės reabilitacijos skyriuje. 

Nuotr. W. Waring 

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

(sk) 
ARAS ROOFING 

Arvyda* K W t 
D*nglam« I* t«»«om* 

vttų rūšių stogus 
Tel . 708-257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

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

(sk) 

x Rimta, maloni subrendu
si moteris nori susipažinti su 
nuoširdžiu, nerūkančiu vyriš- vadovų, PLB vadovų ir kviesti-
kiu. Gali būti pensininko am- nįų svečių priėmimas, kuriame 
žiaus. Rašyti: P.R.P.O. Box laukiami JAV viceprezidentas, 
29128, Chicago, TL 60629. Pa- Illinois gubernatorius, sena-
geidautinas tel. numeris . toriai, kongresmanai ir kitų 

(sk) valstybių konsulai. Tikimasi 
~ T- o i- i sulaukti ir aukštų svečių iš 

x Cicero J u r ų Saulių kuo- ^ « ^ H 
pa „Klaipėda", per kasininką 
Joną Dekeri. IX Taut inių 
Šokių Šventės ruošą parėmė 
250 dolerių auka. Šventės lėšų 
telkimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja ir kviečia kitas organiza
cijas paremti, pagal išgales, šį 
didįjį išeivijos renginį. 

(sk) 
x Richard Hanus, advoka

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

(sk) 
x Rimas Domanskis, Pa

saulio lietuvių centro valdybos 
pirmininkas ir kiti valdybos 
nariai padarys svarbų prane
šimą centro susirinkime, kuris 
bus šį sekmadieni, birželio 7 d., 
tuojau po 11 vai. Mišių. 

(sk) 

FESTIVALIUI 
PASIRUOŠIMAS 
PROGRESUOJA 

Bernard Sahlins, grįžęs iš 
Lietuvos, pasakojo, kad spaudos 
konferencijoje Lietuvoje jutosi 
didelis entuziazmas Tarptau
tiniam teatro festivaliui. Lat
viai net atšaukė savo pla
nuojamą festivalį, kad galėtų 
dalyvauti šiame. Ingmar Berg-
man tikrai dalyvaus festivalyje 
su savo spektakliu. Lietuvių 
pasiruošimas vyksta pagal 
planą. 

Šiuo metu tiesioginį festivalio 
komitetą Lietuvoje sudaro Rūta 
Vanagaitė VViman ir dar penki 
asmenys . Atrodo, kad per 
Sahlins pastangas festivalis gali 
t ap t i UNESCO projektu. 
Sahlins jau jiems įdavė aštuo
niolikos puslapių prašymą gauti 
25,000 dol. UNESCO paramą 
festivaliui. 

Anglijos trupė ,,Walfare Sta
te" padės Vilniuje suruošti festi
valio atidarymo ceremonijas. 
Sara Lee kompanija patvirtino, 
kad padengs amerikiečių trupės 

LAPAS nariai susitinka su daktaru Oleka Chicagoje kovo 3 d Iš kairės: J. Variakojiene. S. Mikrut. 
•I Kalvaitis, pirm. I Juškiene, dr J Oleka. A Kirkliene. A. Dirkienė, A Ankus ir B. Apke! 

ginti, buvo gana švelniu. Skan
dinavijos kraštai geriau tinka 
Lietuvai pasimokyti,negu 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
su jųjų milžiniškomis problemo
mis. 

Taip pat reikia apsisaugoti 
nuo kai kurių biznierių, kurie 
dabar vyksta į Baltijos kraštus. 
Daug per trumpą laiką nori 
maksimalinio pelno u i mažą 
investaciją. Tokiu būdu jie gali 
daryti daug žalos tautai ir vals
tybei. Panaši padėtis buvo 
1920-1925 metais, kai Lietuvos 
valdžia buvo iškvietusi Ame
rikos lietuvius su doleriais 
investuoti tuos pinigus Lietuvo
je. Tarp jų buvo gana didokas 
skaičius asmenų, kurie bandė 
gauti aukštą pelną per labai 
trumpą laiką, nepaisydami 
tikros situacijos kraš te . 
Tuometinė Lietuvos vyriausybė 
buvo priversta apsisaugoti nuo 
to specialiais potvarkiais bei 
įstatymais. 

Panaši situacija gali iškilti ir 
šiandien. Beje, didesnis skaičius 
tų asmenų per palygint i 
trumpą laiką subankrutavo ir 
grįžo ten, iš kur atvyko. Tiktai 
pavieniai asmenys pasiliko 
gyventi Lietuvoje. 

Aš manau, kad šiandieninės 
Lietuvos vyriausybė ir jos or
ganai visa tai gana gerai 
supranta. Man rodos, kad tokiu 
būdu galime išaiškinti tam tik
rus nesklandumus bei sun
kumus, patirtus kai kurių 
Amerikos lietuvių jų santy
kiuose su Lietuvos valdžios 
pareigūnais. 

Naujoji Lietuva turi daugiau 
orientuotis į Europą ir mažiau 
j Ameriką. Tikiuos, jog 
dauguma Amerikos lietuvių tai 
supras. Nereikia užmiršti : 
Lietuva yra Europos kraštas. 

Nicholas I. GemelI. M.D. 

išlaidas. 
Bernie Sahlins pasidžiaugė, 

kad Nekrošius, nusipelnęs 
Caraminą medalį Italijoje, gavo 
5,000 dol. premiją, kurią 
anksčiau yra laimėję tokie kaip 
Peter Brook ir Peter Stern. Rūta 
Wiman tarsis su japonų trupe 
birželio mėnesį. 

Su American Airlines yra su
tartis dėl specialių skrydžių 
(„charter flights") per Londoną 
ar Frankfurtą. Bernard Sahlins 
pakartojo, kad tarptautinis teat
ro festivalis turės tarptautinį, 
politinį ir kultūrinį projektą. 

Indrė 

LAPAS DELEGACIJA 
VYKSTA Į LIETUVA 

Antroji Amerikos lietuvių 
farmacistų delegacija (LAPAS) 
lankysis Lietuvoje birželio 9-20 
dienomis. LAPAS nariai, kurie 
vyksta, yra Kornelija Bakšytė, 
Angelė Dirkienė, LAPAS stei
gėja ir iždininkė, Raimundas 
Gramas, Juozas Kalvait is , 
LAPAS steigėjas ir sekretorius, 
ir Dalia Musonytė. Grupės 
priėmimu ir globojimu rūpinasi 
dr. Eduardas Tarasevičius, Kau
no Medicinos akademijos farma
cijos fakulteto dekanas. 

Šios ekskursijos tikslas yra 
susipažinti su Lietuvos farma
cijos pažanga ir trūkumais 
Lietuvai nepriklausomybę at
gavus ir sustiprinti draugiš
kumo ir bendradarbiavimo ryšį 
tarp Lietuvos farmacistų ir 
LAPAS narių Amerikoje. 

Delegacija susitiks su 
Amerikos ambasadoriumi 
Lietuvoje D. Johnson, sveikatos 
ministeriu dr. J. Oleku ir 
Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. I. J . 
* . • • • • — • — - — - i. . , . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


