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G. Vagnorius liko 
savo pareigose 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

^t,r-;tx,i»^,^įrm_ s 

Vilnius, birželio 10 d. (Elta) -
Vakar įvyko Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos neeilinis 
plenarinis posėdis, kuriame 
buvo apsvarstytas ministro pir
mininko Gedimino Vagnoriaus 
atsistatydinimo pareiškimas. 

Buvo nutarta surengti atvirą 
balsavimą. Už ministro pirmi
ninko pareiškimą dėl jo atsis
tatydinimo iš 107 salėje buvusių 
deputatų balsavo 51; prieš — 46, 
susilaikė — 5. Taigi, pritrūkus 
trijų balsų, premjero pareiški
mas nebuvo patenkintas. Jis ir . 
toliau liko dirbti šiame poste. 

Vytautas Landsbergis 
Brazilijoje 

Vytautas Landsbergis išskri
do į Brazilijos sostinę Rio de 
Janeiro, kur vyksta pasaulio 
valstybių viršūnių konferencija 
aplinkos apsaugos klausimais. 
Šiame tarptautiniame forume 
jau dirba Lietuvos delegacija. 

Vytautas Landsbergis kartu 
su kitų valstybių vadovais 
dalyvaus svarbių konferencijos 
dokumentų — klimato konven
cijos ir deklaracijos pasirašymo 
ceremonijoje. V. Landsbergio 
žodžiais t a r i a n t , a r tė jan t 
Helsinkio viršūnių susitikimui, 
Baltijos valstybėms reikia kuo 
didesnės Vakarų valstybių 
politinės paramos ir tą paramą 
reikia užsitikrinti jau dabar. 

Chicagos gydytojai Lietuvoje 
Visą savaitę paskaitas Lietu

vos medikams — pediatrams, 
akušeriams, ginekologams, taip 
pat medicinos seserims skaitys 
grupė mokslininkų iš JAV. 
Jiems vadovauja Chicagos Illi
nois universiteto profesorius, 
žinomas gydytojas neonatologas 
Dhamapuri Vidyasagar. 

Neonatologija — tai medicinos 
mokslas apie naujagimius. O 
pagalba naujagimiams Lietuvo
je dabar yra prioritetinė svei
katos apsaugos sritis. Kuriama 
nacionalinė programa, kurios 
tikslas pasiekti, kad kiekvienas 
gimęs kūdikis gyventų, augtų 
sveikas. Savo praktiniu paty
rimu, mokslinėmis žiniomis ir 
labdara daug padeda užsienio 
specialistai. Su humanitarinės 
pagalbos siuntomis gaunama 
geros medicininės aparatūros — 
inkubatorių, kvėpavimo apara
tų. 

Medikai iš JAV taip pat kon
sultuos mūsų specialistus ir kai 
kuriais neonatologijos organiza
vimo klausimais. 

„Litma" — privati agentūra 
Klaipėdoje įsteigta uždaroji 

akcinė bendrovė „Litma". Jos 
specialistai aptarnauja užsienio 
šalių krovininius motorlaivius. 
„Litma" padeda verslininkams 
parinkti optimaliausią krovinio 
pervežimo iš vieno uosto į kitą 
variantą, suranda atitinkamą 
laivą, įformina komercinius ir 
juridinius dokumentus. 

Lietuva — pažangos 
partneris 

Lietuva dalyvauja tarptau
tinėje mugėje Berlyne, kurią 
parengė Berlyno AMK (Ausstel-
lung-Messe-Kongress) parodų 
centras. Šios mugės vyksta 
kasmet ir yra specializuotos. 
Šiemetinėje eksponuojama 
viskas, ko reikia namams, jiems 
įrengti. Ji skirta besivystančių 
šalių importui ir vadinasi „Pa
žangos partneris". 

Lietuva dalyvauja lengvati
nėmis sąlygomis — dalį ekspo-
zijai skirto ploto apmokėjo Vo
kietijos pramonininkų asociaci
ja. Mugėje dalyvauja 13 įmonių 
iš Lietuvos. 

Trumpos žinios 

Vytautas Landsbergis bir
želio 7 d. priėmė Jungtinių 
Amerikos Valstijų Nepaprastąjį 
ir įgaliotąjį ambasadorių Lie
tuvai Darryl Johnson. 

Kipre, Nikosijoje vykstan
čioje 18-joje Europos teisingumo 
ministrų konferencijoje daly
vauja ir Lietuvos teisingumo 
ministro pavaduotojas S. Šel-
bardas. 

Lietuvos birža sulaukė vie
nerių metų sukakties. Per me
tus įvykusių sandėrių suma — 
beveik 900 milijonai rublių, o tai 
sudaro 5-6 proc. Lietuvos nacio
nalinio produkto. 

Viln iaus universiteto 
rektorius ir VLIKo valdybos pir
mininkas pasirašė bendradar
biavimo sutartį, kurioje nu
matyta universitete įkurti Tarp
tautinių santykių institutą. 
VLIKas šiam tikslui skyrė 
100,000 dolerių, be to, įsipa
reigojo padėti rasti užsienyje 
dėstytojus, galinčius nuo šio ru
dens dirbti naujame institute. 

B. Dvariono tarptautinis 
jaunųjų atlikėjų konkursas pra
sidėjo Vilniuje. Jame dalyvauja 
41 pianistas ir 36 smuikininkai 
iš Vokietijos, Lenkijos, Armėni
jos, Latvijos, Ukrainos, Baltaru
sijos, Lietuvos. (L.K.) 

Parama Lietuvos inkstų fondui 
New Yorkas, 1992 gegužės 

20d . (LKRŠ)-Vakar centrinė
je New Jersey pakrauta siunta 
Dialysist, Inc. firmos aukomis 
Lietuvos Inkstų Fondui, prane
ša Lietuvių Katalikų Religinė 
šalpa. 

Religinė šalpa nuo 1991 m. 
rugsėjo mėnesio sėkmingai 
bendradarbiauja su Lietuvos 
Inkstų fondu.aprūpinant ligoni
nes bei klinikas reikalinga dia
lizės aparatūra ir prietaisais. 
Šiame laikotarpyje persiųsta į 
Lietuvą 32 dializės mašinos. 
Šalia pačių mašinų, Dialysist, 
Inc., paaukojo nepaprastai 
trūkstančių Lietuvoje reikmenų 
dializės procesui, pvz. plastma
sinių vamzdelių, vienkartinių 
intraveninių adatų, dializės 
skysčių, vandens filtravimo 

aparatų, kurių vertė yra dau
giau negu 100,000 dol. 

Pasisakymas laiške 
Inkstų Fondo pirmininkas 

prof. Balys Dainys šitaip 
komentuoja Religinės šalpos 
paramą laiške: „...Ekonomika 
Lietuvoje dar nestabilizuota, 
todėl medicinos padėtis yra 
labai sunki. Mūsų visos viltys 
tik į Jūsų pagalbą, nes inkstų 
ligoniai labai sunkūs, visi in
validai, ir jų gydymas yra labai 
sudėtingas. Mūsų klinika yra 
vienintelė Lietuvoje kur daro
mos inkstų persodinimo operaci
jos. Mes esame labai dėkingi 
Lietuvių Katalikų Religinei 
šalpai už didelę pagalbą vyk
dant dializės mašinų siuntimo 
programą. Tik Jūsų ir Lietuvos 
geradarių dėka Lietuvoje page-

Sovietų kariuomenės daliniai tebelieka labiausiai destabilizuojantis elementas Pabaltijo 
valstybėse. Rusų-pabaltiečių deryboms Maskvoje dėl dalinių išvedimo sustojus, pasirodo, kad 
sovietai netik esamųjų dalinių nenori išvesti, bet slaptai įveža naujus rekrutus. Čia matomi Vilniu
je esantys kareiviai stebi prieš-lėktuvinės baterijos išmontavimą. 

Neturtingieji kraštai nerems 
JAV sutarties projekto 

Rio de Janeiro, birželio 8 d. 
— Norėdamas parodyti Ameri
kos vadovaujančią rolę gam
tosaugos srityje, JAV prez. 
George Bushas sutelkė visas 
savo pastangas pravesti JAV 
projektą pasaulio girioms ap
saugoti. Šis projektas, kuris per 
paskutinius 18 mėnesių jau 
sulaukė paramos iš pagrindinių 
pramoninių valstybių, užkliuvo 
pirmadienį Viršūnių konferen
cijoje dėl gamtos, kilus pasi
priešinimams iš neturtingų 
valstybių, nes jo nurodymai 
pažeistųjų autonomiją tvarkant 
savo resursus. 

Norėdamas paskatinti ir 
neturtinguosius kraštus šį 
projektą priimti, prez. Bush 
žadėjo, kad JAV padidins pašal
pą užsienio kraštų miškinin
kystės programoms 150 mil. dol. 
taip, kad ateinančiais metais 
JAV toms programoms skirs 
270 mil. dol. Jis ragino, kad ir 
kiti kraštai padidintų savo 
paramą užsienio miškininkys
tės programoms tiek, kad 
padvigubėtų Jungtinių Tautų 
biudžetas girių apsaugai — iki 
2.7 bil. dol. kasmet. Bet ši pa
galba įvairių diplomatų ir gam
tosaugos grupių nelaikoma 
reikšminga. 

Neturtingieji kraštai, kurie 

rėjo padėtis su dialize". 

Parama Marijampolės 
ligoninei 

Prie dializės projekto iki šiol 
yra prisidėję finansine pagalba 
arba aparatūros aukomis Lietu
vos Vyčiai, Free Lithuanian 
Committee (Baltimore), Ameri-
cansforan Independent Lithu-
ania (New Jersey), Dr. Mike 
Yudd (V.A. Medical Center, E. 
Orange, NJ), Lutheran Medical 
Center (New Y'*-k) bei Dialy
sist, Inc. 

Dialysist, Inc., firmos 
prezidentui Steve Livanavage 
tarpininkaujant taip pat gauta 
medicininių reikmenų auka iš 
New Yorko ligoninės. Šios 
ligoninės dovanų tarpe buvo 7 
akušeriniai monitoriai, kelias
dešimt tūkstančių vienkartinių 
švirkštų, kraujo spaudimo tikri
nimo aparatų, bei kt. Šie reik
menys kartu su dializės apara
tūra keliauja ir bus Lietuvoje 
naudojami Marijampolės rajono 
centrinėje ligoninėje bei kitose 
apylinkės ligoninėse ir kliniko
se. 

priešinasi JAV siūlomoje sutar
tyje didžiųjų kraštų kišimuisi į 
girių-džiunglių apsaugą, teigia, 
jog girios nėra globalinis 
klausimas, kaip ir alyva nėra 
globalinis klasusimas. Girios esąs 
jų resursas, kaip ir alyva kituose 
kraštuose. Dėl to pasipriešinimo 
nemanoma, kad JAV pasiseks 
pravesti girių apsaugos sutartį. 

Kiti įvyktai 
Japonija pirmadienį pranešė, 

kad padidins savo biudžetą 
užsienio pašalpai gamtos ap
saugai, kuri šiuo metu siekia 
apie 10 bilijnų dol. per metus. 

Britanija, Prancūzija ir 
Japonija tebebando įtikinti JAV 
pasirašyti Gyvūnijos įvairovės 
apsaugojimo sutartį, siūlydama, 
jog JAV galinčios pridėti prie
rašą, sau leidžiant tą sutartį in
terpretuoti savaip. 

Vokietija dabar vadovauja 
paramos organizavimui sutar
ties projektui, pagal kurį bus 
reikalaujama, kad visi kraštai 
sutiktų iki 2000 metų apriboti 
oro teršimą anglies dvideginiu 
tame lygyje, kuris buvo 1990 
metais. JAV priešinosi tokiai 
sutarčiai, kai derybos dėl jos 
vyko gegužės mėnesį. 

Bestebint įvykius konferenci
joje, gaunasi vaizdas, kad tur
tingieji kraštai nori gamtą apsau
goti taip, kad jie turėtų didžiau
sią naudą iš resursų, o neturtin
gieji taip pat norėtų gamtą 
apsaugoti, bet savu ruožtu, 
neperleisdami savo gamtos 
resursų svetimiems tvarkyti. 
Atrodo, kad vyksta varžybos dėl 
resursų kontrolės, gamtos ap
saugos vardu ir tai, atrodo, leng
vai sprendimo neras. 

Lietuvos krepšininkų 
nesėkmė antrame 

rate 
Atėnai, birželio 10 d. Ragina

mi savosios publikos, vakar va
kare graikų krepšininke.' iš
plėšė dviejų taškų laimėjimą 
prieš Lietuvos rinktinę čia įvy
kusiose antro rato žaidynėse. Iš 
lietuvių geriausiai pasirodė 
Marčiulionis su 23 taškais ir 
Sabonis su 16 taškų. Be jų pir
mame penketuke dar žaidė Kur
tinaitis, Karnišovas ir Chomi
čius. Pastarasis žaidė su skilu
siu šonkauliu. 

Italai laimėjo prieš prancūzus 
8 taškų skirtumu. Šiandien bai
giasi Atėnų turnyras ir Lietuva 
žaidžia prieš Prancūziją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jungtinės Tautos Rio de 
Janeiro vykstančioje konferen
cijoje įkūrė tarptautinę komisiją 
prižiūrėti, kad įvairiose vieto
vėse būtų laikomasi tarptauti
nių gamtos apsaugos įstatymų. 
Komisijos efektyvumas tačiau 
priklausys nuo to, kiek kiek
vienas kraštas jai leis savose 
ribose veikti. 

— Rygoje po trijų Baltijos 
valstybių gynybos ministrų 
pasitarimų, Latvijos Gynybos 
minis t ras Talavs Jundzis 
pranešė spaudai, jog bus kartu 
suplanuota respublikų sienų 
apsauga ir paruošta bendra 
priešlėktuvinė gynimosi siste
ma. Taip pat buvo diskutuota 
vesti bendrą Baltijos srities už
sienio politiką. 

— Estijoje renkami parašai, 
kad būtų pravesti nauji rinki
mai į Parlamentą dar birželio 
mėnesį ir „paleista dabartinė 
Aukščiausioji taryba", pranešė 
estų žinių agentūra. ETA jau 
skelbia, kad pasirašė daugiau 
kaip 100,000 žmonių už tai. Pa
rašai buvo pradėti rinkti jų są
jūdžio vadovybės gegužės 12 d. 

— Rusijos karo laivas iš 
Šiaurės laivyno grupės atvyko 
nieko nepranešęs Latvijos vy
riausybei į Bolderaja uostą. 
Latvių vyriausybė reiškia pro
testą Rusijai, kad pažeidžiamas 
jos suverenumas. 

— Latvijos prez. A. Gorbu-
novs, kalbėdamas Hooverio 
institute, paprašė Ameriką pa
dėti savo įtaka, kad Rusija 
atsiimtų buvusią okupacinę so
vietinę kariuomenę. Rusija lyg 
nori diktuoti kitiems, sakė jis. 

— Pasaulinis pareikalavimas 
sidabro jau antri metai iš eilės 
peršoko jo pasiūlą ir tikimasi, 
kad taip ir tęsis. 

Pabaltiečiai 
nepasirašė NATO 

sutarties 
Oslo, birželio 5. — Čia 

vykusiose derybose tarp NATO 
priklausančių valstybių ir 
buvusių Varšuvos Pakto vals
tybių, šie kraštai pasirašė 
sutartį, įpareigojančią juos 
sumažinti savo nebranduolines 
karines pajėgas. „Laisvės Radi
jas" praneša, kad Pabaltijo vals
tybės atsisakė šią sutartį 
pasirašyti, motyvuodami, jog jie 
tuo nenori sudaryti pateisinimo 
Rusijos kariuomenės palikimui 
Pabaltijo valstybėse. 

Rusijos kariuomenė 
tebegresia Pabaltijui 

Lietuva praveda referendumą dėl 
jos išvedimo 

Ryga* — Nors jau daugiau 
kaip devyni mėnesiai po to, kai 
Pabaltijo valstybės išsilaisvino 
nuo Maskvos, nelengvėja joms 
nei ekonominė, nei politinė 
būklė. Iš Rygos rašantis New 
York Times korespondentas 
William Schmidt, pastebi, kad 
nors Rygos gatvėse pilna liuksu
sinių užsienietiškų automobilių 
ir privažiavę daug diplomatų, 
investitorių ir Latvijon sugrį
žusių tremtinių bei jų vaikų, 
kurie stengiasi .padėti kraštui 
atsigauti, maisto ir kuro pri
statymas tebėra netikras, tiek 
Latvijos, tiek ū* kitų Pabaltijo 
kraštų gaminiai daugiausia dar 
netinka vakariečių rinkoms ir 
vienintelis patikimas susižinoji
mas su užsieniu tebėra impor
tuotais satelitiniais telefonais. 

Bet didžiausias apsunkinimas 
tuose kraštuose tebėra ten 
tebeesantys 130,000 rusų ka
riuomenės dalinių, kurie, anot 
Schmidt, yra išliekanti ir la
biausiai potencialiai destabi
lizuojanti sovietinės eros atlie
ka. Latvijos parlamento narys 
taip išsireiškė: „Tai didžiausia 
grėsmė mūsų stabilumui, o taip 
pat ir vakariečių investicijas 
atgrasantis elementas. Tereikia 
tik pažvelgti į Moldovą ar 
Azerbaidžaną ir bus aišku, kad 
Raudonoji armija nevisada 
klauso Maskvos". 

Kariuomenė tebegresia 
Valstybingumo ženklų pilna 

Rygoje, kaip ir kitose Pabaltijo 
valstybėse — vėliavos, naujomis 
uniformomis aprengti pasienio 
sargybiniai, kiti ženklai, bet 
1991 m. buvo ir žiaurių susikir
timų, kai armijos specialūs da
liniai ėmėsi žygių prieš negink
luotas minias. Bet Pabaltijo 
kraštai išvengė žiaurių kauty
nių, kurias pergyveno kitos res
publikos po Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo. Bet šie kraštai turi 
natūralius sąjungininkus Ka
nadoje ir JAV-ėse, rašo Schmidt, 
kur yra jų didelės ir įtakingos 
išeivių organizacijos, ir Skandi
navijos kraštuose, kurie su jais 
dalinasi Baltijos pajūriu. 

Bet pasikeitimai eina lėtai, 
nežiūrint net ir užsienio pa
galbos. Anot kito Latvijos par
lamentaro: „Mūsų kraštas te
bėra pilnas rusų dalinių, ir mes 
tebesame įklimpę rublio zono
je". Ir Lietuva ir Estija daugiau, 
kaip pusę savo gaminių perka ir 
parduoda Rusijoje, apie trečdalį 
prekybos vykdo su kitomis bu v. 
Sov. Sąjungos respublikomis ir 
tik likusią mažą dalį padalina 
tarp kitų užsienio kraštų ir 
Pabaltijo valstybių. Tik Latvi
ja vykdo truputį mažiau kaip 
pusę savo prekybos su Rusija, 
bet visvien ir jai daugiau kaip 
75% prekybos tebėra su buvu
sios Sąjungos kraštais. 

Latvijos problemos su rusų ka

riuomene atspindi ir Lietuvos, 
tik ten jos daugiau ir ten yra 
Rusijos Pabaltijo štabo centras. 
Latvijos gynybos ministerijos 
pareigūnas reporteriui pasakė, 
kad rusai tyčia vykdo provo
kuojančius veiksmus, kuriais 
nori sudaryti pateisinimą tuose 
kraštuose pasilikti. Pavyzdžiui, 
gegužės mėnesį prie Rygos Lat
vijos sargybiniai turėjo paleisti 
šūvius į žemę sulaikyti susirin
kusius rusų kareivius po kalti
nimų, kad jie vogę elektrinius 
laidus. 

Ėjimai tarptautiniuose 
baruose 

O derybose Maskvoje su Pa
baltijo kraštais dėl rusų ka
riuomenės atitraukimo, Mask
va teisinasi, kad negalėsianti 
ištraukti kariuomenės prieš 
1997 m., nes nėra jiems butų 
Rusijoje. Rusija taip pat bando 
išsiderėti, kad pabaltiečiai jiems 
bent nuomotų bazes prie Balti
jos jūros. Tuo pačiu metu Euro
pos Taryboje j ie paskleidė 
keturių puslapių memorandu
mą, kad rusų kariai bei kiti 
rusai yra diskriminuojami ir 
persekiojami Pabaltijo kraš
tuose, pavadindami tai „masy
viais žmogaus teisių pažei
dimais". 

Pabaltijo valstybių pareigūnai 
paaiškina, kad tai tik jų prie
monės stengtis išlaikyti Rusi
jos valdymą Pabaltijy ir noras 
sukelti ten neramumus. Estai 
nurodo, kad rusai organizavo 
streikus šiaurrytinės Estijos 
elektrinėse, kur ir gyvena dau
giausia rusų. Žinia, Latvijai ir 
Estijai yra sunkiau su rusais, 
nes ten jų yra 34% ir 30%, o Lie
tuvoje tik 9%. 

Lietuvos referendumas dėl 
rusų kariuomenės išvedimo 

Šį sekmadienį, birželio 14 d., 
ryšium su Lietuvoje pravedamu 
referendumu dėl rusų kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos, 
vyks balsavimai tam referen
dumui ir įvairiuose lietuvių telki
niuose išeivijoje. Kaip ir praė
jusiam referendumui dėl prezi
dento institucijos Lietuvoje, 
šiame referendume galės bal
suoti ir Lietuvos piliečiai, gy
venantys išeivijoje ir asmenys, 
turėję Lietuvos Respublikos pi
lietybę ir nuo 1940 m. birželio 
15 dienos iki 1990 kovo 11d. pa
sitraukę iš Lietuvos ir gyvenan
tys kitose valstybėse. Balsuoti 
taip pat galės šių asmenų vai
kai, kurie gimimu neįgijo kitos 
valstybės pilietybės. Atstaty-
dami savo Lietuvos Respublikos 
pilietybę, referendume dalyvau
jantys asmenys neprivalo at
sisakyti turimos kitos valstybės 
pilietybės ar persikelti nuolat 
gyventi Lietuvoje. 

NATO atstovai savo komu
nikate tačiau pripažino sunku
mus ryšium su Rusija ir jų 
dalinių ištraukimu iš Pabaltijo 
kraštų ir todėl pabrėžė būti
numą, kad rusų daliniai būtų 
išvesti iš Pabaltijo kraštų, 
pažymėdami: „Vienas pagrindi
nių tarptautinės teisės pagrindų 
yra kad svetimos valstybės 
dalinių buvimas suverenios 
valstybės teritorijoje reikalauja 
aiškiai išreikšto tos valstybės 
sutikimo". 

KALENDORIUS 

Birželio 11 d.: Šv. Barnabas, 
apašt. Aluona, Dainius, Roze-
lina, Tvirmantas. 

Birželio 12 d.: Anupras. 
Dovė, Kristijonas, Mikantė, 
Ramūnas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24. 
Temperatūra dieną 80 F (21 

C), naktį 62 F (16 C). Daugiau
sia saulėta ir šilta. 
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BALSAVIMAI DĖL 
REFERENDUMO 

LIETUVOJE 

Detroite ir apylinkėse bal
savimo būstinė dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos 
Respublikos teritorijos refe
rendumo bus atidaryta sekma
dienį, birželio 14 dieną, nuo 9:30 
vai. ryto iki 3 vai. po pietų Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
25335 W. Nine Mile Road, 
Southfield, Michigan. Balsuoti 
galės Lietuvos piliečiai ir 
asmenys, turėję Lietuvos Res
publikos pilietybę ir nuo 1940 
m. birželio 15 dienos iki 1990 m. 
kovo 11 dienos pasitraukę iš 
Lietuvos ir gyvenantys kitose 
valstybėse. Taip pat nurodytų 
asmenų vaikai, kurie gimimu 
neįgijo kitos valstybės pilietybės. 
Atstatydami Lietuvos Respublikos 
likos pilietybę, referendume 
dalyvaujantys asmenys nepri
valo atsisakyti turimos kitos 
valstybės pilietybės ir persikelti 
nuolat gyventi į Lietuvą. 
Balsuotojai prašomi su savimi 
turėt i Lietuvos piliečio 
įrodomus dokumentus. Balsa
vimą Detroito apylinkėje praves 
LB Detroito apylinkės valdyba. 

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
DETROITE 

Peticijos paraša i , reika
laujant, kad Rusijos kariniai 
daliniai būtų ištraukti iš Pa
baltijo kraštų, bus renkami 
Trėmimų minėjime, sekma
dienį, birželio 14 dieną, 12:15 v. 
p.p. Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Minėjime pagrindinę 
kalbą pasakys Michigano 
kongresmanas Sander Levin. 
Minėjimą rengia Pabaltiečių 
komitetas, kuriam šiais metais 
vadovauja lietuviai. 

RINKLIAVA VAISTŲ 
SIUNTAI APMOKĖTI 

Lietuvos Vyčiai birželio 7 
dieną prie Šv. Antano bažny
čios surinko 1380 dol. aukų 
apmokėti ruošiamą vaistų kon
teinerį Lietuvai . Lietuvos 
Vyčiai rinks aukas prie Šv. An
tano, Dievo Apvaizdos ir Šv. 
Petro lietuvių bažnyčių sekma
dienį birželio 14 d. 

PASITARIMAS DEL 
LIGONINĖS STATYBOS 

LIETUVOJE 

Lietuvos Vyčių garbės narys 
Robert Boris grįžo iš Lietuvos, 
kur lydėjo World Medical Relief 
organizacijos atstovus apžiūrėti 
CARITO veiklą Lietuvoje. 
Lietuvoje turėjo progos pasi
matyti su Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku Vytautu Lands
bergiu, Lietuvos bažnyčios vado
vybe ir CARITO veikėjais. 
Numatoma įsteigti ligoninę 
Kaune. Dėl šio projekto birželio 
5 d. Detroite lankėsi kun. J. Sa-
rauskas, kuris kartu su Robert 
Boris dalyvavo pasitarime su 
Mercy vienuolijos įstaigos pir
mininku Glenn Hayden ir fun
dacijos nariais. Ligoninės sta
tybos projektas kainuos daugiau 
negu 20 milijonų dolerių. 

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS DIEVO 

APVAIZDOS PARAPIJOJE 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
birželio 7 dienos šv. Mišių metu 
Lietuvių išeivijos vyskupas Pau
lius Baltakis suteikė Sutvir
tinimo sakramentą Barauskai
tei, Mildutei Bublytei, Antanui 
Bulotai, Kristinai Dėdinaitei, 
Pauliui Ješmantui, Petrui Ješ-
mantui, Lorai Maier, Linui Pol-
teraičiui, Rimui Polteraičiui, 
Aleksai Rukštelytei ir Aidutei 
Viskantaitei. Po šv. Mišių vyko 
vaišės sutvirtinimo sakramentą 
priėmusiems, jų tėveliams, 
giminėms ir parapiečiams. 

JAV LB MICHIGANO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Sekmadienį, birželio 21 d., 
12:15 val.p.p. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre vyks JAV LB 
Michigano apygardos suvažia
vimas. Suvažiavime dalyvaus 
JAV LB Michigano apygardos 
valdybos ir kontrolės komisijos 
nariai, Detroito, Lansingo ir 
Grand Rapids apylinkių valdy
bos ir tų apylinkių susi
rinkimuose išrinkti atstovai, po 
vieną nuo kiekvieno 50 apylin
kėse balsavusiųjų paskutiniuo
se JAV LB Tarybos rinkimuose. 

Lietuvių Respublikonų federacija buvo pripažinta veikl iausia 1991 m. 
respublikonų tautine grupe. Įvertinimo plakėte Lietuvių Respublikonų 
federacijos pirmininkui Jonui Urbonui įteikia J A V Respublikonų Tautinių 
grupių pirmininkas Frank Stella.-

Dabartinis apygardos pirmi
ninkas yra Vytautas Kutkus. 

lm 

DETROITO LIETUVIŲ 
DOVANA ŠV. T R E J Y B Ė S 
ŠVENTOVEI LIETUVOJE 

Dievo Apvaizdos parapijos 
klebono kun. Viktoro Kriščiū-
nevičiaus pastangomis buvo su
rinkta 700 dol. aukų Panevėžio 
Svč. Trejybės šventovės vargo
nams įsigyti. Kiti 300 dol. taip 
pat aukoti tam pačiam tikslui. 
Iš viso bus nugabenta ir kun. 
Robertui Pūkeniui įteikta 1,000 
dol. 

Kun. R. Pūkenis, kilnus dva
siškis, energingas j aun imo 
auklėtojas, didelis l ie tuvis 
patriotas šiais sunkiais Lietuvai 
laikais, kada atgautos šven

tovės labai reikalingos atnauji
nimų ir pagerinimų, stengiasi 
visa tai atlikti ir todėl reika
lingas mūsų paramos. Pane
vėžiečiai, buvę tremtiniai ir 
ypač jaunimas, visada gausiai 
renkasi jaukioje Švč. Trejybės 
šventovėje. 

Mes detroitiečiai džiaugiamės 
galėdami nors kuklia auka pa
remti kun. R. Pūkenio pastan
gas. Ačiū visiems aukotojams. 
100 dol. — D. J. Jurgučiai, 55 
dol. - G. Alantas, 50 dol. - G. 
Balanda, S. Č. Bankauskai, S. 
Bliūdžiuvienė, K. Gricius, 25 
dol. — kun. V. Kriščiūnevičius, 
A. Kasputis, A. Milmantienė, 
prof. Pikūnas, V. J. Rugieniai. 

Kiti aukojo po mažiau. Jeigu 
dar kas galėtų paaukoti, prašau 
kreiptis į Ireną Alantienę iki 
birželio 10 dienos. 

L A . 
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403. 

Aleksas Lauraitis. American Travel Service Bureau savininkas, dėkoja LOT 
oro linijos vadovybei už nemokamą nuskraidinima i Lietuvą 22 jų dėžių 
mediciniškos aparatūros, paaukotos JAV Veteranų administracijos ligoninių, 
dėka Veteranų Reikalų Įstaigos Washingtone viršininko E. Dervvinski ir dr. 
K. Bobelio 

LIETUVOS VYČIAI 
AMERIKOS VAKARUOSE 

Neseniai pergyvenę riaušes 
Los Angelėje, turėjome atsigai
vinimui Amerikos ir Lietuvos 
šventę — Motinos dieną, kurios 
proga ir susirinkome. Gegužės 
9 d. Vyčių 133 kuopos pirminin
kės Marytės Šepikaitės sukvies
ti praleidome malonią popietę 
didelių Lietuvos mylėtojų Mary 
ir Jack Bružų rezidencijoje Sher-
man Oaks. Daug mūsų Vyčių 
kuopos narių atvyko su savo 
mamytėmis. M. Šepikaitės ma
mytė ir sesutė vilkėjo tautiniais 
drabužiais. Daugelis narių buvo 
pasipuošę tautinėmis juostomis 
ir gintarais. M. Šepikaitė vi
soms dalyvavusioms mamytėms 
prisegė gėles. 

Šiame susirinkime turėjome 
garbės viešnią Juliją Šlapelytę. 
Los Angeles lietuvių kolonijoje 
ji yra geriausia lietuviškų tau
tinių drabužių žinovė ir audėja. 
Julija pademonstravo savo 
gamybos tautinius drabužius ir 
lėles bei papasakojo įdomių, dar 
nežinomų dalykų apie tautinius 
drabužius. Robertas Novak pa
rodė visiems Šlapelytės jam 
padovanotus vyriškus tautinius 
drabužius. Vieną gražią porytę 
lėlių, aprengtų tautiniais dra
bužiais, Šlapelytė padovanojo 
mūsų pirmininkei M. Šepikai-
tei. 

Motinos dienos proga daug 
gražių žodžių buvo pasakyta 
apie Motiną. R. Novak parodė iš 
medžio išdrožtą skulptūrėlę 
„Vargo mokykla", kurioje vaiz

duojama prie ratelio sėdinti mo
tina ir mokanti vaiką skaityti. 
Ši skulptūrėlė simbolizuoja 
Lietuvę Motiną. Amerikos Lais
vės statuloje taip pat vaizduo
jama Motina. Ji laiko užrašų 
lentelę ir liepsnojantį deglą. Tai 
Motina, kviečianti visus į savo 
prieglobstį. Skulptorius, sukū
ręs Laisvės statulą, niekur ne
sutiko gražesnės moters už savo 
motiną, todėl ir pavaizdavo joje 
būtent savo motiną. Lietuvą 
nuo pražūties išgelbėjo Dievo 
Motina Marija, nes Lietuva — 
Marijos žemė. J i ir šiandien 
tebegloboja Lietuvą ir padeda 
jai kilti naujam gyvenimui. 
Vyčių organizacijoje turime 
daug didelės pagarbos nusipel
niusių motinų, kurios savo 
pavyzdžiu rodo motinišką kant
rybę, meilę, pagarbą šeimai ir 
vaikams. Jų vaikai, su pasi
didžiavimu perėmę aukštas 
dorovines savybes, dirba 
Lietuvos gerovei. Motinos 
dienos proga M. Šepikaitė visų 
Vyčių vardu įteikė Stasei Bąja-
lienei labai gražią kortelę 
„Mother throughout the year", 
kaip padėką už ypatingą pa-
galbą Vyčių veikloje. S. Baja-
lienė padėkojo visiems už gražų 
jos darbų įvertinimą. Ji pasi
džiaugė draugyste Vyčių orga
nizacijos narių tarpe, o taip pat 
jaunimu, kuris kartu su pirmi
ninke gražiai ir sutartinai dir
ba. 

Kalbėjome apie savo veiklos 
perspektyvas. Numatome padė
ti aukomis Lietuvos ambasadai 
Washingtone. Taip pat aukomis 

ir darbu prisidėjome prie mūsų 
kuopos dvasinio vadovo kunigo 
daktaro Algirdo Olšausko pakė
limo į prelatus iškilmėse, ku
riose investitūros apeigas atliko 
Los Angeles arkivyskupas kar
dinolas Roger Mahony. Vyčiai 
žada aplankyti mūsų talen
tingos narės Giedros Gustaitės 
lietuviškų margučių parodą, 
išstatytą Beverly Hills biblio
tekos patalpose. Dalyvausime ir 
jaunimo ansamblio „Spindulys" 
šventėje. Didelis būrys mūsų 
Vyčių liepos 5 d. vyksta į 
devintąją išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventę Chicagoje. 

Savo tarpe turime naują narę 
— Adeliną Butkus iš Sherman 
Oaks. Pirm. Šepikaitė prašė 
visus melstis už sergančius 
Vyčių narius Bronę Skirienę, 
Izabelę Oksienę ir Vytautą 
Barkų. 

Susirinkimą baigę malda, 
skirstėmės iš svetingų Mary ir 
Jack namų, kuriuose maloniai 
praleistas laikas ilgai liks mūsų 
atmintyje. 

Stasė Bajalienė 

LIETUVOS VYČIŲ 
GINTARO APYGARDA 

Lietuvos Vyčių Gintaro 
apygardos suvažiavimas bei šv. 
Kazimiero minėjimas įvyko Šv. 
Petro ir Povilo parapijoje Hazle-
ton, PA. Čia šeimininkavo 
vietos 118-toji kuopa. Kun. 
Carmen J. Perry aukojo šv. Mi
šias, o kun. Ališauskas susirin
kusius palaimino. Kuopos na
riai pavaišino susirinkusius pie
tumis. 

Šeimininkės kuopos pirminin
kas pasveikino susirinkusius 
narius bei svečius. Suvažiavimo 
posėdį pradėjo apygardos pirm. 
Jonas Mickūnas. Ritualų komi
tetas suteikė Trečiąjį Lietuvos 
Vyčių laipsnį užsitarnavusiems 
nariams, kurių buvo net trylika: 
Scrantono 74-tos kuopos nariai 
Della Žvirblis bei Leonas ir 
Evelyn Zawicki, Anthracite 
144-tos kuopos nariai Ona 
Elena McDonald, Pat Roberts, 
Betty Tumas bei Ona Milbut 
Nardini, Harrisburg 146-tos 
kuopos narė Lorraine Grabaus
kas, Philadelphijos 3-čios 
kuopos narys a.a. Pranas 
Downey (garbė suteikta ypatin
gose jo laidotuvių apeigose), ir 
Hazleton 118-tos kuopos nariai 
Marija Alansky, Dolores Yus-
cavage, Karolis Yuscavage bei 
Ona Kaschak. Ona Challan, 
Diana Drumstas ir Elena 
Chesko yra Ritualų komiteto 
nariai. 

Po laipsnių įteikimo komi
tetų pirmininkai atliko praneši
mus. Mandatų komiteto nariai 
(Ona Wargo, L. Grabauskas ir 
Irena Petrauskas) pranešė, jog 
suvažiavime dalyvavo 65 balsą 
turintys delegatai iš 9 kuopų ir 
6 apygardos valdybos nariai. Iš 
viso dalyvavo 71 narys, 36 
svečiai ir du kunigai. 

Metinės loterijos rengimo 
komiteto pirmininkai buvo 
144-tos kuopos Eleonora Vai
čaitis ir Elsie Kosminsky. 
Laimėtojai buvo Robertas 
Mack, Sofija Wallis, Sandy 
Evans, G. Tokash, Jack Hali, 
Tom Holiday, Mary Good ir 
Jack Ellis. Didelė padėka 
visiems prisdėjusiems prie 
loterijos pasisekimo. 

Lietuvai reikia pagalbos, 
humanitarinės pagalbos. Nors 
Lietuva yra laisva, tačiau ją 
reikia atstatyti ir jos ekonomiją 
stabilizuoti. Jau net septintasis 
medicininių priemonių kontei
neris ruošiamas siuntimui į 
Lietuvą. Robertas Boris išvyko 
į Lietuvą stebėti kaip tos prekės 
yra paskirstomos ir susitikti su 
Caritas atstovais, nustatyti jų 
reikalavimus. 

Kitas apygardos suvažiavi
mas vyks Binghamton, NY, Šv. 
Juozapo parapijoje sekmadienį, 
birželio 14 dieną. Po 10:30 vai. 
Mišių įvyks pietūs. 

Šių metų balandžio 25 dieną 
Easton, PA, Šv. Mykolo parapi
joje įvyko Centro valdybos po
sėdis. 
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79-tasis Lietuvos Vyčių Visuo
tinis suvažiavimas liepos 15-19 
dienomis vyks Hilton viešbu
tyje, Allentown, PA. Viliamės 
jus visus ten sutikti. 

Ona Elena McDonald 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis,Jr. 

DR. UNAS J. BARTUŠKA i 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr. P. Toussaint 
1 0 8 3 5 S. W e s t e m A v e n u e 

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

Valandos pagal susitar imą 

I DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — Širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

Te*. (1-812) 434-8846 (veikia 24 vai.) 
antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

•» 

• 1 3 2 S. Kedzle A ve., Chicago 
[1-312) 773 M M arba (1-312) 486-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Kak. (1-312) 736-4477; 
(766)2464667; arba (7C6)246-«581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CftAWFORD MEOtCAL BUILOING 

6446 6o. PulMlrt Hood 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 15 St Tai. (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir SaJtd 9 v.r -12 v.p.p. 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 6. PtrtosM Road. 
Tel. (1-312) 586-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Kob. tol. (1-812) M6-0348; 
Re*. (1-312) 776-6883 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4266 W. 83rd St. 
Vai. pogal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

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

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

7 7 2 2 S. Kodz le A v o . , 
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chlcego. III. 
To l . (1-312) 925-2670 

1165 Dundee Avo . , Elgln, l ll. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D? PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

6055 S. Roberts Rd., Hickory Hills. I L 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 6o. 901h Avo., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč Sėst 12 iki 4 vai poptet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palo* Vlalon Centor, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v.v 

Tel. (70S) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DM. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
196 N. MUrtĮĮon Avo., Sotto 324 Ir 
6636 S. PutaeM Rd., CMcoao, IL 
81 81 . Ir Keon Ave., Justlce. IL 

Tel. (1-812) 868 2666 (veikia 24 vai.) 
Valandos pogal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adome 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

16300 Weot Avo. , Orland Perk 
708-3464100 

10 W. Merttn, HoaorvWta 
706-3664776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 768-867-6383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Somortton Medical Center 

Napervflle Campue 
1020 I . Oadon Ave., Sutt* 310, 

NooorvMo IL 80688 
Tol. 1 709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kob. tol. (1-312) 569-3196 
Namų (706) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9749 Weot 93rd 9t ieet 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Tautinių šokių šventė: 

BŪTINYBĖ, AR 
PRABANGA? 

Vos paskelbus, kad liepos 5 d. 
ruošiama IX-ji išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė, pasigirdo 
nemažai kritiškų balsų: tai per 
didelė prabanga šiuo sunkiu 
mūsų tėvynei laikotarpiu! Lė
šos, energija ir pastangos, reika
lingos suruošti šventei, verčiau 
būtų panaudotos Lietuvos labui 
ir galėtų gerokai palengvinti jos 
žingsnius normalaus gyvenimo 
atstatymo keliu. 

Antra vertus, nemažiau kriti
kos savo laiku susilaukė ir per
nykštė — labai sėkminga — 
Lietuvių muzikos šventė, ir 
apskritai kiekvienas didesnis 
užmojis, šiuo metu planuojamas 
ar vykdomas išeivijos lietuvių. 
Juk mes dirbome, kaupėme, 
aukojomės ir laukėme kaip tik 
tos laimingos dienos, kai Lietu
va atgaus laisvę. Per beveik 
pusšimtį metų visa išeivijos 
lietuvių veikla orientavosi ta 
pačia linkme — Lietuvos laisvės 
siekiais, nors retas kas, ypač iš 
vyresniosios kartos narių, tikrai 
tikėjosi sulaukti tos laisvės dar 
šiame šimtmetyje. 

Pirmam džiaugsmo svaiguliui 
praėjus, daugeliui atrodė, kad 
dabar mūsų darbai užbaigti: te
reikia siųsti į Lietuvą čia turi
mus resursus, kad ji greičiau įsi
rikiuotų į XX-jo amžiaus pabai
gos, vakarietiškos kultūros tau
tų tarpą. O tie resursai — ameri
kietiški doleriai, modernios ko
munikacijos priemonės bei kita 
šiuolaikinė aparatūra ir, žino
ma, žmonės, kurie atstovauja 
vakarietiškai kultūrai, mokslui, 
pramonei. Visa tai jau yra 
vykdoma ir bus daroma toliau. 
Tačiau verta šiek tiek stabtelėti 
ir prisiminti beveik trečdalį 
lietuvių tautos, išblaškytos 
svetimuose kraštuose. Galbūt 
tik maža dalis išeivių ar jų 
vaikų ryšis grįžti į Lietuvą ir 
ten pastoviai įsikurti, darbuotis. 
Kiti yra jau taip giliai įleidę 
šaknis svetur, kad gyvenimo 
pakeitimas sunkiai įmanomas, 
arba net visiškai negalimas. 

Tai žmonės, kurie jau kartą 
buvo atplėšti nuo savo tautos 
kamieno, nublokšti į svetimą 
aplinką. Pradžioje visa jų esybė 
buvo sukaupta į skaudų, 
nekantrų laukimą: kada galės 
grįžti į savo tėvynę? Mėnesiai 
virto metais, o metai — dešimt
mečiais. Pagaliau net patys 
didžiausi optimistai suprato, 
kad tas laukimas yra bergž
džias, kad reikia kurti pasto
vesnę ateitį, jeigu ne sau, tai 
bent savo atžaloms. Ir išsiblaškė 
jie iš Vokietijos pabėgėlių 
stovyklų, ir išsibarstė po visą 
Žemės rutulį, ir sulipdė naują 
gyvenimą iš senojo skeveldrų. 

Įsikūrę tolimuose kraštuose, 
lietuviai išeiviai savaime susi
skirstė į tris grupes. Vieni 
nukrito tarp svetimųjų — kaip 
tas Šv. Rašto sėjėjo grūdas Kris
taus palyginime — ir svetimie
ji juos veikiai nustelbė, jie 
nulietuvėjo. Kiti ir svetur 
aplink save susikūrė miniatiū
rinę Lietuvą: veikė, dirbo 
gyveno lietuvybės dvasia. O tre
tieji — kažkur tarp anų dviejų 
grupių. Kartais jie visiškai apa
tiški lietuvybės sąvokai, veiklai, 
užsiangažavimui, kartais, kokio 
ypatingo reikalo ar įvykio pa-
akstinti, atsiliepia, įsijungia, 
dalyvauja, talkina. Tai mūsų at
sarginiai resursai, iš kurių gali
ma pasisemti talkos, pritarimo, 
pagalbos, jeigu tik įmanoma 
juos pasiekti ir išjudinti. Kitu 
atveju tie mūsų tautiečiai kui
čiasi savo asmeniškoje kas
dienybėje ir per daug nesisielo
ja „pašaliniais" reikalais. 

Kyla klausimas: kas gi tuos 
pasyviuosius lietuvius išjudina, 
kaip juos pasiekti, sukviesti, 
suburti, įjungti? Atsakymų gali 

LIETUVAI LANGAS 
Į PASAULINĘ RINKĄ 

..»» 

pasirodė esąs gana veiksmin
gas: tai tokio pobūdžio ren
giniai, kaip dainų ir tautiniu 
šokių šventės. 

Čia nekalbame vien apie žiū
rovus, kurie pripildo didžiąsias 
sales švenčių metu. Programos 
atlikėjams tos šventės įpila kur 
kas daugiau lietuviškumo dva
sios ir entuziazmo, kuris ir po 
šventės ilgai neišblėsta, o ne
retai vėliau išsilieja į kitas 
lietuviškos veiklos sritis. Ypač 
didžiųjų mūsų švenčių paskata 
reikalinga jaunimui. Šiuo atve
ju daugiausia pasitarnauja tau
tinių šokių šventes, nes jauni
mas mielai jungiasi į šokėjų gre
tas ir entuziastiškai ruošiasi 
šventėse dalyvauti. 

Šiuo metu — daugiau negu bet 
kuomet anksčiau — mums tas 
lietuviškas jaunimas reikalin
gas. Iš programiniame šven
tės leidinyje spausdinamų pa
vardžių matyt i , kad daug 
šokėjų, ypač mažesnėse, tolimes
nėse vietovėse, kur nedaug 
lietuvių, jau vadinasi nelietu
viškomis pavardėmis, vardais. 
Be abejo, j ie ir susikalbėti 
lietuviškai nemoka, tačiau jie 
neneigia savo l i e tuv iškos 
kilmės, stengiasi puoselėti tau
tinių šokių tradicijas ir di
džiuojasi, galėdami kitatau
čiams tuos šokius parodyti. Dar 
daugiau: iš 53 tautinių šokių 
grupių, kur ios dalyvauja 
šventėje, trečdalis pasisako, kad 
grupė atgijo, pradėjo vėl repe
tuoti, į ją įsijungė daug naujų 
šokėjų po to, kai buvo pradėta 
ruoštis IX-jai tautinių šokių 
šventei. 

Nėra abejonės, kad kai kurie 
vienetai po šventės vėl ,,ap-
snūs", arba visiškai sunyks, 
tačiau visi šokėjai į savo vieto
ves parsiveš naujų pažinčių, 
naujo pasididžiavimo ir supra
timo, kad jie ne vieni, kad viso 
pasaulio lietuvius jungia ta pati 
kultūra, kilmė, siekiai. Ir pro
gramos atlikėjai, ir žiūrovai iš-
siskirtys į savo namus jau ne
be tie patys, kurie suėjo į salę, 
kurie suvažiavo į šventę. Tauti
nių šokių šventės džiaugsmas, 
entuziazmas, visuotinė — nors 
gal pernelyg sentimentali — 
lietuviškumo manifestacija 
tikrai atneš naujus būrius dar
bininkų mūsų visuomeninei 
veiklai, o tuo pačiu ir pagalbos 
Lietuvai. Ilgainiui šie nauji dar
bininkų ištekliai Lietuvai bus 
kur kas vertingesri, negu kelios 
dešimtys tūkstančių dolerių, ar 
keliolika naujų kompiuterių. 

Išeivija neturi sunykti: ne 
dabar, ir ne ateityje, nesvarbu, 
kokia situacija yra ar bus 
Lietuvoje. Nežiūrint, kad mūsų 
tėvynė pasiskelbė vėl nepri
klausoma, kova dar toli gražu 
neiškovota. Valstybės terito
rijoje tebesimaišo svetima ka
riuomenė, ekonominis ir poli
tinis vidaus gyvenimas labai 
nenusistovėjęs. Prieš 1918 m. ir 
vėl iau, nepr ik lausomybės 
laikais, Lietuva rėmėsi savo 
tautiečių, gyvenančių svetur, 
pagalba. Išeiviai ja i buvo 
geresnis apsaugos bei apdrau-
dos laidas negu aukso atsargos, 
sukrautos kurios neutralios 
valstybės bankuose . Mes 
neturime teisės tas savo tėvynės 
atsargas be atodairos švaistyti 
į šalis, o reikia jas kaupti, bur
ti, jungti, skatinti jų išlikimą. 
Išeivijai reikalinga laisva Lietu
va, nes tai jos įkvėpimas, gyvy
bės versmė. Lietuvai reikalinga 
stipri, susipratusi išeivija, nes 
tai gyvoji jos kamieno šaka, išsi
tiesusi toli į svetimas, bet sve
tingas, žemes. 

Žvelgiant iš tokios perspekty
vos, šiuo metu ruošti IX-ją tau
tinių šokių šventę yra tikrai ne 
prabanga, o gyvybiškai svarbi 

Parodos rūmų Lietuvos „Litexpo,' ir 
amerikiečių „I-X" eksperimentas 

VACYS ROCIUNAS 
„Biznis ir pramonė 2000 me

tais" — tema buvo gan plačiai 
diskutuojama ir propaguojama 
balandžio-gegužės mėnesiais 
bendra jame komunikacijos 
tinkle Clevelande. Ta proga 
buvo surengta paroda, kur 
gegužės 19-21 dienomis Tarp
tautiniame parodų centre I-X 
Clevelande savo produkciją 
buvo išstačiusios ar t i 400 
amerikiečių, Korėjos ir Lietuvos 
firmų. Šioje parodoje buvo mė
ginta žvelgti bei prognozuoti 
prekybos ir pramonės vysty
mąsi, žengiant į XXI-jį šimt
metį! Šioje tarptautinėje ekspo
zicijoje Lietuva, kaip nerpiklau-
soma valstybė, po beveik 55 
metų vėl galėjo išstatyti nors ir 
negausių savo produktų pavyz
džių ir mėginti užmegzti ryšius 
su kraštais ir firmomis, kur 
savo gaminių galėtų parduoti. 
Dalyvavo 18 firmų su savo 
a ts tovais . Parduoti savo 
produkciją už tvirtą valiutą, 
surasti klientų — yra nepapras
tai svarbu į rinkos ekonomiją 

'žengiančiai Lietuvai. Kokie bus 
šios parodos galutiniai rezulta
tai, dabar dar sunku nustatyti, 
bet užmegzti ryšiai, sudarytos 
preliminarinės sutartys rodo, 
kad užsimojimas atvykti į šio 
krašto ekspoziciją duoda vilčių 
ir optimizmo. Čia re ikia 
pažymėti, kad Clevelando I-X 
tarptautiniai parodos rūmai yra 
didžiausi pasaulyje ir tvarkosi 
ka ip pr ivat i institucija, o 
Lietuvos parodų centras „Litex-
po" yra valstybės nuosavybė. 
Kad šis istorinis faktas galėjo 
įvykti , ka l t a yra Ingrida 
Bublienė su savo EB Communi
cations and International Con-
sultants firma, kuri jau pr. metų 
gruodžio 18 d. pasirašė sutartis 
šiai ir ateities parodoms. Jau 
nustatyta data, būtent, rugsėjo 
12-17, parodą surengti Vilniuje, 
„Litexpo" rūmuose. 

Lietuvos firmos ir jų 
astovai 

„Litexpo" — Lietuvos parodų 
rūmams atstovavo jų direkto
rius Aloyzas Tarvydas ir jo pa
vaduotoja Irena Stundžienė. 

Alita — valstybinė firma su 
vynu ir šampanu — atstovai 
Juozas Daukšys ir Danguolė 
Kvedaravičienė, Alytaus — 
valstybinis medvilnės kombina

tas — Gintautas Andriuške
vičius, Audėjas —r Vilniaus vals
tybinė įmonė — audiniai minkš
tiems baldams, automobilių, 
lėktuvų, sėdynėms ir pan. — 
Jonas Karčiauskas ir Artūras 
Zorgevicius, Drobė — Kauno 
valstybinė įmonė — vilnoniai ir 
pusvilnoniai audiniai — Paulius 
Brazauskas, Ekranas — elektro
ninių komponentai spalvotoms 
televizijoms ir pan. — Remigijus 
Marcinkevičius, Grąžtai — Vega 
— valstybinė grąžtų gamyba ir 
pardavimas — Bronė Riaubienė, 
Grikiškės — bendra Lietu-
vos-JAV įmonė, popieriaus pro
duktai — Liudvikas Miškinis, 
Jiesa — valstybinė įmonė, 
dailioji buitinė keramika, Lent
varis — valstybinė kilimų įmonė 
— Fulgerija Talačkienė ir Sigi
ta Bagdzevičienė, Likteksas — 
Kauno valstybinis vilnonių 
kilimų fabrikas — Algimantas 
Grigas, Mėsa — mėsos ir dešrų 
produktai — Gediminas Mali
šauskas ir Vitalija Miškinienė, 
Rokiško sūris — Jonas Kuria-
nis, Runa / Expo-Tour — gin
taro, sidabro, tekstilės pro
duktai, Stumbras — Kauno 
valstybinė likerio ir degtinės 
bendrovė — Algimantas Džiu
gas ir Aldona Volkienė, Ula — 
Druskininkų valstybinė įmonė 
— gintaro ir metalo papuošalai, 
Vairas — Šiaulių valstybinė dvi
račių ir variklių gamyba — 
Steponas Bytautas, Vingis — 
valstybinė įmonė — transforma
toriai, elektros komponentai — 
Steponas Bytautas, World Data 
Business — medžio, odos, teks
tilės, keramikos dirbiniai — Ar
vydas Krasnadamskis. 

Parama ir talka 
Lietuvos atstovams 

Visi 25 atstovai buvo apgy
vendinti Sheraton Airport vieš
butyje, arti I-X parodų centro. 
Viešbučio gen. menadžeris Kent 
Colman sveikino Lietuvos 
pramonės atstovus, palinkėjo 
geriausios sėkmės, duodamas 
penkioms dienoms neapmoka
mus kambarus (125 dol. parai) 
ir transportaciją į parodos 
rūmus bet kuriuo metu. Lietu
vių kredito kooperatyvas 
„Taupa" apmokėjo dalyvių pus
ryčių išlaidas. „ IX" rūmai 
nieko neskaitė už gaminiams iš
statyti plotą (apie 10,000 dol.). 

Šių atstovų amžiaus vidurkis 
45 metai. Tai pajėgiausias 
amžius, pradedant ekonominę ir 
pramoninę veiklą atsikurian
čioje valstybėje. Jauniausioji 
amžiumi buvo Danguolė Kvede-
ravičienė, 22 m., savo grožiu ir 
puikia reprezentacija susi
laukusi parodos lankytojų iš
skirtino dėmesio. 

Norėdami atvažiavusius, ku
rių dauguma pirmą kartą čia 
lankėsi, supažindinti su Ameri
kos ūkiniu gyvenmu, gegužės 
16, šeštadienio priešpietį, atsto
vai buvo pakviesti išklausyti 
pranešimų dviejų Clevelando 
lietuvių, savo sričių specialistų: 
dr. Stepo Mato, metalurgijos 
daktaro, LTV plieno kompani
jos egzekutyvo, ir Pauliaus 
Alšėno, Cuyanoga apskrities, 
kuri apima 59 miestus ir mies
telius, planavimo direktoriaus. 

Dr. Matas, bendrovės plana
vimo ir tarptautinių reikalų di
rektorius, kalbėjo apie JAV 
pramonę bendrai, jų vado
vavimą ir kuriomis kryptimis ji 
labiausiai orientuojasi, žvelg
dama į labai didelę konku
renciją pasaulinėje rinkoje. Jis 
ypatingai pabrėžė gaminto-
jo-vartotojo santykius, gaminio 
kokybę, produktyvumą ir pro
dukto pristatymo terminus. 
Savo pranešimą pailiustravo 
keliomis skaidrėmis. 

Paulius Alšėnas kalbėjo apie 
JAV privataus ūkinio sekto
riaus ir savivaldybių ben
dravimo aspektus, sprendžiant 
gyventojų kasdieninius ir atei
ties poreikius. Privati Amerikos 

vavo Ingrida Bublienė.. Aloyzas 
Tarvydas, kaip oficialus šios pa
rodos rengėjas, dėkojo Ingri-
dai.kad šis užsimojimas galėjo 
virsti realybe. Lietuvos parodų 
centre, kuris yra valdžios nuo
savybė, dirba 70 žmonių. Jis 
šiam centrui vadovauja nuo 
1987 metų, prieš ta i 11 metų 
dirbęs Prekybos ir Pramonės 
rūmuose. 

Po pranešimų atstovams buvo 
pasiūlyta vykti į Clevelando 
miesto centrą, aplankyti preky
bos įmones, apsipirkti. Šios 
išvykos gidas buvo Andris 
Dunduras, jaunuolis, visada ir 
visur ateinąs talkon, kur yra 
bendras lietuvių reikalas. 

Bendrai, Lietuvos delegacijai 
Clevelande neteko nuobodžiau
ti. Sekmadienį limuzinais iš 
viešbučio buvo atvežti į Dievo 
Motinos šventovę į lietuviškas 
pamaldas, kur taip pat buvo ir 
Pirmoji Komunija lietuviškai. 
Kleb. kun. G. Kijauskas, SJ, 
pamoksle pasveikino delegatus, 
linkėdamas jiems sėkmės, ir 
reiškė dėkingumą už pastangas 
gerinant komunizmo nuniokotą 
ūkį. Svečiai grožėjosi Šv. 
Kazimiero lit. mokyklos vaikų 

choru (vadovė muz. Rita Klio-
rienė) ir gražiomis Pirmosios 
Komunijos apeigomis. 

Po pamaldų svečiai buvo 
pakviesti į „Gintaro" valgyklą 
pietų, kur juos pasveikino Lietu
vių namų direkcijos pirm. Kęs
tut is Steponavičius. Dalis 
atstovų vėliau vyko į Visų Sielų 
kapines, mauzoliejų aplankyti 
prez. A. Smetonos kapą, kiti į 
miestą nusipirkti dovanų savo 
artimiesiems Lietuvoje. 

Pirmadienio rytą Baltijos 
paviljone buvo išstatyt i 
Lietuvos produkcijos pavyzdžiai, 
o vakare viešbutyje buvo pri
ėmimas, kurio sponsorius buvo 
McDonald & Co. Investment 
Inc. Čia buvo perduoti Cle
velando miesto, apskrities 
komisionierių, Lietuvos amba
sadoriaus Washingtone svei
kinimai. 

(Bus daugiau) 

Ne tas draugas, ka t ras 
./ienuotas lūpas aplaižo, o tas, 
katras kruvinas apšluosto. 

DVIGUBOS PILIETYBĖS 
KLAUSIMAS 

JAV LB Krašto valdyba yra 
gavusi užklausimų dėl dvigubos 
pilietybės turėjimo. Taip pat 
norėta žinoti, ar asmenys at-
statą turėtą Lietuvos pilietybę, 
pažeidžia teisę turėti JAV-ių 

pramonė ir biznis bei miestų pilietybę. Į klausimus atsakome 
administracija labai dažnai turi pacituodami 1990 spalio 
problemų, kaip pvz., planuojant mėnesio raštą, kurį JAV Vals-
pramonės kūrimosi vietoves, 
kelių tiesimą ir pan. ir jas 
galima išspręsti tiktai dirbant 
kartu, konsultuojant, išklau
sant abiejų šalių argumentus. 
Abu prelegentai gavo eilę 
klausimų. 

Daugiau kaip dvi valandas 
užtrukusiam pašnekesiui vado-

tybės departamentas paruošė 
savo ambasadų žiniai. 

„Section 349 of the Immigra-
tion and Nationality Act, as 
amended, statės that U.S. citi-
zens are subject to loss of citi-
zenship if they perform certain 
acts voluntarily and with t he 
intention to relinąuish U.S. 

citizenship". 
The Department (of State) has 

a uniform administrative Stan
dard of evidence based on the 
premise tha t U.S. citizens in-
tend to retain U.S. citizenship 
when they obtain naturaliza-
tion in a foreign statė, subscri-
be to routine declarations of 
allegiance to a foreign statė, or 
accept non-policy level employ-
ment with a foreign govern-
ment". 

„The United States does not 
favor dual nationality, but does 
recognize its existance in indi-
vidual cases". 

Visi pabraukimai Krašto 
valdybos. 

Lietuvos pilietybės atstatymo 
anketa, kurią referendume da
lyvaujantieji privalo užpildyti, 
turi pastabą, kad asmuo atsta
tęs Lietuvos pilietybę neatsisa
ko jo turimos JAV-ių pilietybės. 
Krašto valdybos nuomone, 
minėtu pareiškimu asmuo pa
klusta JAV valdžios nuostatams 
dėl JAV pilietybės išlaikymo. 

Gintaras Čepas 
Vicepirm. Org. reikalams 

Vytas Maciūnas 
Krašto valdybos pirmininkas 

Alg. S. Gečys 
. VRT-bospirm. 

Clevelando miesto mero atstovas Richard Konisiewich įteikia miesto 
proklamaciją Lietuvos Parodų rūmų direktoriui Aloyzui Tarvydui, suor
ganizavusiam pirmą Lietuvos produkcijos parodą Amerikoje. 

Tikėjimo daigas yra per daug 
giliai, kad būtų galima jį 
išrauti. - J. Taine 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKŪNAS 
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Po bažnyčia yra rūsys. Jame buvo palaidoti L. 
Sapiega ir kiti jo šeimos nariai bei giminės, kurie 1655 

bažnyčių stovi gana didelė cerkvė. Ji vėliau buvo pa
versta soboru. Ją pastatė D.L.K. Algirdo žmona Juli
jona, Jogailos motina, ištekėjusi 1329 m. Šiame sobore 
(katedra) yra palaidota Maskvos kunigaikščio Jono UI 
duktė Elena, ištekėjusi už D.L.K. Aleksandro, mirusi 
1513 m. Soboras, šimtmečiams bėgant, buvo net I »lis 
kartus perstatytas, bet pasiliko bizantinio stilūus. 
Vidus erdvus. Jo sienose yra įmūrytos memorialinės 
lentos, kuriose įrašyta rusų karių pavardės, žuvusių 
per 1863 m. sukilimą, kariaujant su sukilėliais. 

Susipažinę šioje vietoje su trimis bažnyčiomis ir 

būti daug, bet vienas būdas būtinybė. D. B. 

m., kai rusų kazokai siautė Vilniuje, labai nukentėjo, Spaso soboru, galime iš šios vietos per Literatų gatvelę 
nes kazokai, matyt, ieškodami brangenybių, karstai vėlę įeiti į Didžiąją gatvę. 
buvo išvartyti, apiplėšti. Rūsyje yra palaidota Bernar- Literatų gatvelė yra trumpa, siaura ir išgrįsta ap-
dinių vienuolyno abatė Darata Sielesčinskaitė, kurią valiais lauko akmenimis, visai neišskirdama iš Sv. 
nužudė kazokai. Jai buvo nupjaustyti rankų pirštai, Mykolo ar kitų Vilniaus senamiesčio gatvelių. Namai 
nosis ir išsukinėtos kojos. Jos lavonas, esant rūsyje dviaukščiai. Viename iš tų namų gyveno poetas 
sausam orui, susimunifikavo. Visus išmėtytus kaulus Adomas Mickevičius. Namelis mūrinis, nudažytas 
po I pasaulinio karo vienuolės surinko ir įdėjo į nau- rausvai ruda spalva. Kiekvieno praeivio dėmesį 
jus karstus. ' atkreipia jo sienoje pritvirtina marmuro lenta, kurio-

Dabartiniai rusai okupantai bažnyčią iš katalikų je įrašyta lenkų kalba poeto vardas ir pavardė, 
atėmė. 1957-1958 m. ją restauravo ir 1972 m. įrengė įėjus iš Literatų gatvelės, tuojau prie Didžiosios gat-
architektūros muziejų. vės kairėje pusėje stovi nedidelė cerkvelė, vadinama 

Netoli prie dešiniojo bažnyios frontinio fasado pusės Piatnicos vardu. Vidus gana erdvus, jaukus ir šviesus, 
stovi varpinė, pastatyta 17 šimt. vėlyvoio baroko pastatyta kryžmine forma, bizantiniu stiliumi. Jos vi-
stiliumi. Jos sienos nutinkuotos ir nudažytos baltai, daus sienos papuoštos memorialinėmis lentomis. Vieno-
Langai siauri, aukšti ir baigiasi puslankio arkomis, je lentoje įrašyta, kad šią cerkvelę pastatė 1345 m. pir-
Sienas kampuose dar puošia piliastrai, o viršų — moji D.L.K. Algirdo žmona Marija. 1705 m. cerkvelę 
maždaug tokios pat formos stogas, kaip ir bažnyčios aplankė caras Petras. Šioje cerkvelėje buvo pakrikš-
bokštų, kurie baigiasi ne kryžiumi, bet geležine tytas Puškino prosenelis afrikietis Hannibalas. 
vėjarode. Palikę šią cerkvelę, įeiname į Rotušės Aikštę, kuri 

Prie bažnyčios stovi dviejų aukštų renesansinio savo išvaizda panaši maždaug į trikampį. Pietinėje jos 
stiliaus pastatytas vienuolynas su mūrine tvora, kuri dalyje, kai tik į ją įžengi, iš tolo į akis krenta Naujosios 
supa bažnyčios šventorių. Vienuolynas savo išorine iš- Rotušės pastatas, kuris stovi aikštės gale prie Vokiečių 
vaizdą didelio įspūdžio nepadaro. gatvės, pastatytas 1780-1799 m. laikotarpyje pagal gar-

Prie Vilnelės kranto, netoli Šv. Onos ir Bernardinų saus arch. Lauryno Stuoko-Gucevičiaus projektą. Jis 

buvo paruošęs net keletą projektų. Iš jų tik vienas pro
jektas atitiko miesto reikalavimams, kuris buvo priim
tas ir Lietuvos — Lenkijos karaliaus Stanislovo Augus
to Poniatovskio, nes statyba buvo ne taip brangi, kaip 
kitų jo projektų. Kai tik projektas buvo priimtas, tuo
jau buvo pradėti statybos darbai. Jos statybai miesto 
savivaldybė užtraukė paskolą ir įvedė naują mokestį, 
kuris grynai buvo renkamas rotušės statybos 
reikalams. Rotušės statyba, įvykus II ir III 
Lietuvos-Lenkijos valstybės padalinimui, buvo laikinai 
nutraukta. 

Rotušės pastatas kvadratinio plano, dviejų aukš
tų be bokšto, masyvinės išvaizdos, pastatytas ant tos 
vietos, kur stovėjo senoji rotušė (Buvo nugriautas tik 
pats pastatas, o rūsys paliktas ir pritaikytas dabartinei 
rotušei). Jos vidus buvo išdekoruotas tik 19 šimt. pra
džioje. Vidus erdvus, jaukus, šviesus ir daug tur
tingesnis meniniu atžvilgiu kaip išorė. 

Rotušės portalas labai panašus į katedros. Jis yra 
kelis metrus iškištas į priekį. Frontonas baigiasi plokš
čiu trikampiu, kuris remiasi į antablementu, išpuoš
tu metopų ir triglifų frizais su karnizo moduljonais 
(dantukais), kurie sudaro darnią .visumą. 
Antablementą remia šešios doreniškos kolonos, o fa
sado sienos plokštumoje simetriškai išdėstyti langai ir 
durys. Kitos rotušės sienos lygios. Jose, kaip ir fron
tone, simetriškai išdėstyti langai, virš kurių, iš sienų 
iškišti, sandrikai, išryškindami ir pagyvindami su ki
tais langų aprėminimo elementais sienų lygumas. 

Vidus, nors iš lauko pusės pastatas atrodo nedidelis,, 
yra erdvus. Tiek pirmam, tiek ir antram aukšte yra 
įvairaus dydžio kambarių ir salių, iš kurių išsiskiria 
antrame aukšte reprezentacinė ir vaito salės. Repre
zentacinėje salėje abiejuose joe galuose yra įrengti 
balkonai, kuriuos laiko doronų kolonos. 

(Bus daugiau) 
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DEMONSTRACIJA 
JELCINUI 

LANKANTIS 
Nežiūrint gausių diploma

tinių pastangų, Lietuvos žemę 
dar vis įžūliai mindo buvusi 
sovietinė kariuomenė. Ji trukdo 
tautai konsoliduotis, graso seno
sios padėties atstatymu, desta
bilizuoja valstybinius planus 
remdamasi savuose postuose 
užsilikusiais senojo režimo parei
gūnais. Pagalbos iš Maskvos 
Lietuvai nepavyksta prisipra
šyti. Vengiama konkrečiai tar
tis, kariuomenė ne tik neati
traukiama, bet grįžtantieji Ru
sijon pakeičiami naujai atskrai
dinamais naujokais. 

JAV LB Krašto valdyba ima
si intensyvios akcijos Lietuvai 
pagelbėti buvusios sovietinės 
kariuomenės iš Baltijos valsty
bių atitraukimo reikale. Prieš 
keletą savaičių JAV Kongreso 
nariams Krašto valdyba pa
siuntė formalų pareiškimą (po-
sition paper), kad ji negali pri
tar t i JAV Administracijos 
prašomos Rusijai paramos teiki
mui svarstymui pateiktoje for
moje. Pasisakoma už senatorių 
Dennis DeConcini - Larry 
Pressler siūlomą pataisą 
(amendment to S.2532) Senate 
ir kongr. Diek Durbin (H.R. 
5282) Atstovų rūmuose. Abi pa
taisos riboja paramą Rusijai iki 
jos karinės pajėgos nebus ati
trauktos iš Baltijos valstybių. 
Šios ir kitos savaitės laiko
tarpyje LB vienetai laiškais, 
telegramomis ir apsilankymais 
Kongreso narių vietovių įstai
gose įtaigos paremti minėtas 
pataisas. 

Birželio 16 d., antradienį, 
JAV LB Krašto valdyba organi
zuoja JAV Kongreso įstaigų 
lankymą Washingtone. Planuo
jami susitikimai su Kongreso 
vadovais, paramą Rusijai svars
tančių Kongreso komisijų 
nariais, Lietuvai palankiais 
Kongreso nariais. Tą pačią 
dieną, Rusijos prezidentui B. 
Jelcinui esant Washingtone 
pasitarimams su prez. G. Bush, 
4:00 vai. p.p. prie Rusijos (buv. 
Sov. Sąjungos) ambasados or
ganizuojama demonstracija 
buvusios sovietinės ka
riuomenės iš Baltijos valstybių 
atitraukimo reikalu. Į lietuvių 
ruošiamą demonstraciją jungsis 
latviai ir estai. Lietuvių or
ganizacijos ir pavieniai lietuviai 
yra kviečiami jungtis į akciją 
Kongrese ir dalyvauti, tikimasi, 
paskutinėje demonstracijoje 
Washingtone. 

Demonstracija siekiama at
kreipti amerikietiškosios 
visuomenės sluoksnių dėmesį į 
delsimą at i t raukt i Rusijos 
Respublikos žinioje esančią ka
riuomenę iš Baltijos valstybių. 
Demonstracija nėra nukreipta 
prieš B. Jelcino asmenį ar rusų 
tautą. Demonstracija bus pro-
testojama prieš pareigas einan
čius konservatyvius šaltojo karo 
generolus ir sovietinio režimo 
liekanas, kuriuos Rusijos vals
tybė tebetoleruoja. Plakatais ir 
komunikatais spaudai pri-

Chicago. Birželio 6 d . — 
Praėjusio šeštadienio laidoje 
„Cbicago Sun-Times" aprašoma 
sunkoka Lietuvos ambasados 
finansinė padėtis Washingtone. 
Tad ambasadorius Stasys Lo
zoraitis penktadienį buvo Chi-
cagoje tais reikalais, nes Lie
tuva dar negali pilnai išlaikyti 
ambasados štabo, kuris apvers
tas darbais. Rašoma, kad jis 
susitiko su lietuviais ame
rikiečiais prekybininkais ir 
dalyvavo Balzeko muziejuje su
rengtame fondo vajuje. „Lietu
vai labai trūksta fondų ir mes 
negalime padengti visų išlaidų, 
tad kaip ir visada, amerikiečiai 
lietuviai padeda", pasakojo 
korespondnetui F. Burgos mūsų 
ambasadorius. 

minsime Jelcino duotus paža
dus, visų tautų sugyvenimo 
svarbą, reikalą laikytis demok
ratinių principų ir valstybinių 
sutarčių. Priminsime, kad 
Kongreso planuojama skirti 
parama turi padėti Rusijos eko
nomijai, alkiui sumažinti, o ne 
okupacinės armijos Baltijos 
valstybėse užlaikymui. 

Pagrindinis LB akcijos Wa-
shingtone koordinatorius yra 
JAV LB Krašto valdybos vice-
pirm. ir Visuom. reik. tarybos 
narys Rimantas Stirbys. Jam į 
talką jungiasi LB įstaiga Wa-
shingtone (dir. Asta Banionytė, 
tel. 703-524-0698) ir Krašto val
dybos įstaiga Philadelphįjoje 
(adm. Linas Orentas , te l . 
215-739-9353). Pateiktais tele
fonais prašome kreiptis dėl 
papildomos informacijos. (LB Inf.) 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

g 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. KMbto Ava., 
Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagarba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Hatuvlikai 
• Nuolaida pensininkams 

Lietuviai tautinius šokius šoko ir Vokietijos stovyklose gyvendami. Nuotraukoje Čiurlionio an
samblio šokėjos šoka Blezdingėlę, paruošta Marytės Baronaitės-Grėbliūnienės; prieky atpažįs
tame Bronę Jameikienę. 
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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 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublertė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

S953 S. K»dzi« Ava. 
Tai. 436-7878 

. 

Ilgitės Lietuvos? Norit ją aplankyti? 
Svvissair, viena iš^ geriausių oro linijų 
pasauly , n u v e š j u s ten patogiai ir 
ištaigingai. 

Mes sk rendame kasdien iš Atlanta, 
Boston, Chicago, I Los Angeles, New 
York, Montreal arba Toronto į Zurich, iš 
kur kiekvieno trečiadienio ir sekmadienio 
vidurdieni skrenda lėktuvas tiesiai į 
Vilnių. Pabandykite keliauti Swissair lini
ja — pasijusite kaip namie dar namų 

nepasiekė! Svvissair įgula — patikimi, 
mandagūs, malonūs, daug kalbų mokan
tys tarnautojai. -

Rezervacijoms ir informacijai kreipkitės 
j savo kelionių agentą arba Svvissair, tel. 
800-221-4750 

• i-

The civilized way to the vvoHd. 
At the end of the doy, 
D€PNewYock 
DEP Chicago 
«va*n v 
Utr lorofTfo 
DEP New York 
DEP Atlanta 
DEP Los Angeles 
DEP Montreal 
DEP Boston 

there's ahvays Svvissair. 
5:00 pm 
6:30 pm 
6:50 pm 
7:00 pm 
7:15 pm 
94)0 pm 
9H>5 pm 
9:25 pm 

* • * ' 
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V." svvissair 
Abidian • Abu Dhabi • Aura • Algters • Amsierdam • Ankara • Alhens • Atlanta • Bangkok • Rarcelona • Rasei • Brųmg • R'-ėrUt • Belgrade • Berlin • Berne • Bilbao • Btrmmgham • Bombas 
Boston• BrazzavilIe'Brusseh• Bucharest• Budapest• Buenos Aires • Cairo• ( asahlama • Chicago• Cologne/Ronn • (op, -hogen• Dakar• Darnus, us-Dar esSalaam • f)elhi • Douala' Dubai 
Dusseldorf* Frankfurt • Geneva• Genoa • Gnthenhurg • Hamhurg • Hanover • Helsinki • Hong Kong • kstanhiil • l:mn • /. Mah • Johannesburg • Karai hi • Ktev • Kinshasa • Isigos • Išmata 
Uhreville • Ltsbon • Ųuhijana • l/mdon • Ijrs Angeles • l.\nn • Madrid'Malaga • Malta • Mani hrstrr • Manila • Marš, . • Milan • Montreal • Mos<o* • Mumch • Nairobi • New York • Nice 
Oporto • Oslo • Paima de Majorca • Paris • Philadelphia • Prague • Rm de Janeiro • fiiuulh • Rame - Sahhurg • Santuiv• • Sao Paulo • Seoul • Smgapore • Sofia • Stockholm • St. Petersburg 
Stuttgart • Tehran • Tel Avn • Thessalomki • Tirana - T:,k\o ' Toronto • Toulouse • Tripoli '• Tums • Tunn • Valencia ' Vienna ' Vilnius • Warsa* • Zagreh • Zurich, 

OntUQ£ KMIEC1K REALTORS: 
7922 S. Pulaski <<1. 

4365 S. Archer Ave. 21 
DANUTĖ MAYER 

284-1900 
jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Parduodamas ,,mobile home" 
Arrow Ridge Estate, 11701 S. 
Ridgeland sklypas 66, nauja sekci
ja, Worth IL 60482 Atviras apžiū
rėjimui šeštd. birželio 13 ir 
sekmd. birželio 14 nuo 12 iki 5 v. 
p.p. Skambint: A. Patrulis 
708-448-1089 

FOR RENT 

FOR RENT 
Union Pler, Ml 2 bedrm. cottage 
1V2 bl. from the lake. 

Call 616 -756-9217 ± 
Vilniuje parduodamas 2 kamb. 
bt., auto., priekaba ir sodas su 
namu bei garažas. Kreiptis: tel. 
(New York) 718-837-9386. 

MISCELLANEOUS , \ 

A V I L I M A S 
M 0 V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi West 95th Stret 
Tel. - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chtcngos miesto leidimą Dtfbu ir 
užmiesty Dirbu greita, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS 

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

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Cbicago. IL 60629 

Moving — kraustymas 
Dirbame sąžiningai, prieinamo
mis kainomis. Draudimas ga
rantuotas. Kreiptis į: Vytą tel. 
312-436-5219 nuo 5 v . p.p. 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA 
Kun. Jonas Valutis 

Knygoje yra 165 trumpi sekma
dieniams pamokslai. Ciklai — ABC. 

Mintys iliustruotos gyvenimo pa
vyzdžiais. Pabaigoje pridėti at
siminimai kelionių į Šv. Žemę ir į 
Meksikos Guadalupe. Graži 
dovana bent kuriomis progomis. 
329 psl. Kaina su persiuntimu 10 
dol. Illinois gyv. dar prideda 54 et. 
valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti „Draugo" adresu. 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliSkai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
Sio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metų 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
Seimą gyveno OP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido „Galerija" ir 
..Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais virSeliais. su 
apianku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam. ypaC kita
taučiui. Gaunama „Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventoja* dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesecio. 

Užsakymas siusti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Lenkų Okupacijoje Ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Pstksvičlus 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnj, 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 
siųsti „Draugo" adresu. 



Antrojo veiksmo scena iš Verdi operos „Otelio". Viduryje, Kipro dvariškių apsupta, sėdi jų mylima 
Desdemona — Irena Milkevičiūtė. Priekyje vaikai, kurių choras buvo sudarytas iš Lemonto 
lituanistinės mokyklos mokinių, ir toliau mūsų Operos choras kartu su svečiais dainininkais 
iš Lietuvos. 

Martyno Vidzbelio nuotr. 

JAV PERŽIŪRĖS DEMJANJUKO BYLĄ 
New Y o r k a s . Birželio 9 d.— 

Americans for Due Process pra
neša, kad federalinis apeliacinis 
teismas Cincinnati rajone yra 
nutaręs savo valia peržiūrėti 
John Demjanjuko bylą. Kai 
1986 metais Izraelio teismas 
paprašė Demjanjuko ekstradici-
jos už karo nusikal t imus, šis 
teismas jį j iems išdavė. J. Dem
janjukas buvo kalt inamas buvi
mu „Ivanu Žiauriuoju", kuris 
buvo žinomas už savo sadizmą 
Treblinkos koncentracijos sto
vykloje. Po ilgo ir labai viešo 
teismo, jis buvo 1988 metais 
nuteis tas mirčiai. Nuo 1985 
metų, j is sėdi vienutėje Jeru
zalėje. Šiuo metu baigiasi jo 
apeliacija Izraelio Aukščiau
siame teisme. 

Nauji l i udymai ir a r g u m e n t a i 
Praėjusią sava i tę Izraelio 

t e i s m u i buvo p r i s t a t y t a 
medžiaga iš buvusio Ukrainos 
saugumo archyvų, kur i nurodo 
kitą asmenį — Ivan Marchenko, 
kaip Ivaną Žiaurųjį, o ne J. 
Demjanjuką. Rastoje medžiago
je, 37 Treblinkos sargai ir dar
bininkai apibūdino ir atpažino 
Ivaną Marchenko, kurio išvaiz
da yra šiek t iek panašai į Dem
janjuko, kaip Ivaną Žiaurųjį. Iš 
viso buvo 72 parodymai. Jie 
savo parodymus davė tarp 1944 
ir 1961 metų. J ie visi arba mirė 
kalėjime, a rba buvo teismo 
nurodymu sušaudyti daug metų 
prieš JAV Office of Special 
Inves t iga t ions (OSI) iškėli
mą išpilietinimo bylos Cleve-
lando gyventojui J. Demjan-
jukui 1977 metais ir po to depor
taci jos by los . D a b a r .*/ la 
k l a u s i m a s a r t i k ė t i t i e m s 
37-iems, kurie liudyjo pokario 
laikotarpyje, ar tiems penkiems 
Izraelyje gyvenantiems liudi
ninkams, kurie išliko gyvi iš 
koncentrac i jos s tovyklos ir 
kurie teisme emociniais kalti
nimais kalt ino J. Demjanjuką 
buvimu Ivanu Žiauriuoju. 

J. Demjanjukas atvežamas iš 
kalėjimo į teismą klausytis Iz
raelio prokuroro Michael Sha-
ked, bei jo gynybos advokato 
Yoram Sheftel argumentų. Jis 
yra pervežamas mažu sunkveži
miu ir jo rankos yra surakintos 
grandinėmis. J a m yra įtaisyta 
lenta, an t kurios j is sėdi jį 
vežant. Kai sunkvežimis stai
giau pasuka ar sustoja, J. Dem
janjukas nuo suolo nukrenta ir 
jau kelintą kar tą yra susižeidęs 
nugarą. Po tokios kelionės 
praėjusią savitę, J. Demjan
jukas buvo įvežtas į teismą ant 
kėdės su r a tuka i s („wheel-
chair") ir teismo metu nuo 
skausmo net garsiau dejavo. 

Su naujos medžiagos atsklei
dimu, atsirado ir naujas pasau
linis susidomėjimas J . Demjan
juko byla ir jo likimu. Paskuti

niu metu, laikraščiai, žurnalai 
ir televizijos programos pradėjo 
kreipti didesnį dėmesį į gynybos 
argumentus, kad Ivanas Žiau
rusis buvęs visai k i t as asmuo. 
Vienas išsamiausių bylos apra
šymų pasirodė birželio mėnesio 
„Vanity F a i r " žurnalo pusla
piuose. Straipsnyje išdėstoma 
visa bylos eiga gynybos ir 
prokurorų l iudininkų apklau
sinėjimai. 

Ten taip pat detaliai apra
šomos Demjanjuko šeimos pas
tangos išteisinti savo tėvą. 

OSI b u v o i šmetę p a r o d y m u s 
Pabrėžiama, kad OSI įs taiga 

turėjo medžiagos, nurodančios, 
kad Marchenko buvo t ikras is 
Ivanas Žiaurus i s j au p r ieš 
daugel metų, bet kad OSI šią 
medžiagą išmetė į šiukšlyną. 
Vienas Demjanjuko rėmėjų kaip 
tik tuo metu buvo sugalvojęs 
patikrinti OSI šiukšlių dėžes, 
kurios stovėjo šalia McDonald's 
restorano šiukšlių dėžių. Per 
eilę savaičių parsivežęs šiukšles 
jas tikrino, ir ten atrado me
džiagą, kurią OSI išmetė. Tei
singumo departamentas tuo me
tu padarė vidinį patikrinimą, ar 
OSI, išmesdama išteisinamą 
medžiagą, pasielgė teisingai ir 
rado, kad OSI nieko nelegalaus 
nebuvo padariusi. 

Šiuo metu JAV Teisingumo 
depar t amentas y r a užvedęs 
naują vidinį patikrinimą OSI 
elgesio, ne t ik Demjanjuko bylo
je, bet taip pat ir kroato. A. 
Artukovič byloje, kurį OSI 
atidavė Jugoslavijai ir ten j is 
buvo komunistų nuteistas ir su
šaudytas. A. Artukovič šeima 
teigia, kad OSI jų tėvą išvežė, 
nadojantis afidavitais, kur ie 
buvo melagingi ir kad OSI apie 
jų netikrumą žinojo. 

OSI direktorius Neal Sher, 
kuris praėjusių poros savaičių 
laikotarpyje yra pasirodęs įvai
r iuose l a i k r a š č i u o s e su 
pasigyrimais, kad OSI šiais 
metais kels rekordinį skaičių 
bylų prieš lietuvius, latvius ir 
ukrainiečius, atsisako komen
tuoti apie Demjanjuko arba 
Artukovič bylas. 

Vienas iš Cincinnati apylin
kės apeliacinio teismo teisėjų, 
Gilbert S. Merritt iš Nashville 
miesto, pas iskai tęs platesnį 
bylos aprašymą „Vanity F a i r " 
žurnale, savo iniciatyva nu ta rė 
sušaukt i kolegas peržiūrė t i 
Demjanjuko ekstradici jos į 
Izraelį reikalą. Fede ra l i n i s 
teismas turi teisę atidaryti bylą, 
jei manoma, kad buvo žmogus 
i šduo tas k i t a i v a l s t y b e i 
kriminaliniam teismui netei
singai arba su klaidinga infor
macija. Nei Demjanjuko ad
vokatai Amerikoje ar Izraelyje, 
nei jo šeima, nei OSI neįprašė ir 
net nežinojo, k a d t e i s m a s 

imsiąsis šios inicaityvos. Šeimai 
i r gynybai ta i buvo nepaprastai 
didelė ir maloni s ta igmena. , 

T o l i m e s n ė e i g a 
Teismo sprendimas davė OSI 

iki liepos 5 d. praneš t i Cincin
n a t i t e i smui ką ir kada OSI 
žinojo, k a d gal J . Demjanjukas 
n ė r a Ivanas Žiaurusis. Gynybai 
duo ta iki liepos 25 d. pr is ta tyt i 
t e i smui dokumentus , įrodan
č ius , kad J . Demjanjukas nėra 
k a l t a s . Rugpjūčio 1 d. te ismas 
p r i ims a r g u m e n t u s iš abiejų 
pusių , i r tuomet nu t a r s , ar 
sugrąž in t i šią bylą į federalinį 
t e i smą ir ją vėl a t idaryt i . Teis
m a s savo sprendime, nurodė 
sekančia i : „Savo ankstesniame 
sp rend ime išduoti Demjanjuką 
Izrael iu i , rajono te i smas nu
sprendė, kad ekstradicija gali bū
t i naudojama t ik žmogžudystės 
atvejais . Nors kai kur i e kiti 
da lyka i , už kur iuos Demjanju
k a s yra te is iamas gali būti nusi
ka l t imai pagal mūsų ekstradici
jos su ta r t į su Izraeliu, tač iau jis 
Izraelyje gali būt i te is iamas 
t i k t a i už žmogžudystę". Apelia
cinis te ismas taip pat paskyrė J. 
Demjanjukui gynėją, kurį teis
m a s apmokės . 

I z r ae l i o p r o k u r o r a i a rgu
mentuoja , jog jei J . Demjan
j u k a s nebuvo Treblinkoje, jis 
t i k r a i buvęs kitose koncent
racijos stovyklose. J . Demjan
j u k o sūnus John,J r . , „Vanity 
F a i r " žurnale užklaus tas apie 
galimybę, kad tėvas galėjęs būti 
s a r g u kokioje kitoje vietoje, at
sakė : „Aš tada turėč iau žiūrėti 
į Antrojo Pasaul inio karo kon
tekstą. Žinant kokios buvo karo 
b e l a i s v i ų s t o v y k l ų są lygos 
Che lme , ku r j is liudijo, kad 
buvo, k u r žmonės mirė nuo 
d i z e n t e r i j o s i r b a d o . Ar 
vaikinas , atsidūręs tokioj vietoj, 
k a i j am duodama valgyti ir 
sus t ip rė t i ir kur is ats iduria 
pr ieš sprendimą gyventi ar mir
t i — ar j i s y ra moral iškai ne
te isus , ka i pas i renka gyventi? 
Ar j is y r a daugiau ka l t a s už 
žydą, k u r i s nu t a r ę s gyventi, 
dvyl ika mėnesių t r a u k ė auksą 
iš lavonų burnų? Aš manau, kad 
n e " . Žurna las baigia su komen
t a r u , kad dabar Izraelis tik
r iaus ia i norėtų, kad jie iš vis 
nebū tų nei matę , nei girdėję 
ap ie Demjanjuką. 

JONAS, KURIS NEKALBA 
LIETUVIŠKAI 

Gražiame Sydnėjaus priemies- ki tokius pe izažus . Daba r 
tyje, Australijoje, gyvena jaunas natūralu, jog kūrybą įkvepia 
dai lus lietuvaitis. Gegužės 23 d. kitoks gamtovaizdis, kitokia 
j a m suėjo trisdešimt treji. Visas aplinka. Europietis Australijo-
gyvenimas prieš akis. Gal todėl je kartais pasijunta esąs tarsi 
ir apie Joną Abromą jaunesnįjį, Mėnulio dykumoje, fantastikos 
ka ip reto talento dailininką, pasaulyje. Toks pat jausmas 
menkai kas Australijos lietuvių apima ir žiūrint į kai kuriuos 
bendruomenėje yra girdėję. Tie- Jono paveikslus. Iš jų atsiveria 
są sakan t , Lietuvių klube Syd- keistas, bet žavus pasaulis, 
nėjuje prieš devynerius metus 
dailėtyrininkės Genovaitės Ka-
zokienės iniciatyva Jono Abro-
mo jaunesniojo tapyba bene 
p i rmą kar tą buvo viešai ekspo
nuota . Sako, jog kūryba susi
l aukus i susidomėjimo, tačiau... 

Mokykloje Jonui labiausiai 
sekėsi piešimas ir anglų kalba. 
Tačiau mokytojai, rodos, nepa
stebėjo berniuko talento. Tik 
t ė v a s , iš prigimties j a u t ę s 
potraukį dailei, pats mėginęs 
piešti , visokiais būdais skat ino 
vyriausiojo iš keturių šeimos 
va ikų talentą. Tik tėvas ragino 
sūnų puoselėti talentą — stoti į 
Eas t Sydney Technikos kolegiją. 
Būdamas septyniolikos metų, 
J o n a s Abromas, jau Technikos 
kolegijos studentas, susidomi 
sku lp tūros menu. Galbūt jį 
t r a u k ė gipso plastinės galimy
bės. Čia, kolegijoje, dėstytojai 
įžvelgė būsimojo skulptoriaus 
p radus ir visokeriopai padėjo 
j a m atskleisti meno subtilybes. 
J o n a s Abromas s ė k m i n g a i 
baigė skulptūros studijas, bet 
diplomą padėjo į stalčių ir ėmėsi 
paprasčiausio amato. Dažė vai
k i n a s namus, tapetavo bu tus 
buvo neblogas meistras, kol 
tėvą nugalėjo sveikos ambicijos 
ir didelė meilė sūnui. Tėvas 
pr is imena ir šiandien, kad dar 
penker ių metukų sūnelis pa
t r a u k ė žymaus Australijos lie
tuv ių dailininko Rato dėmesį 
savo neįmantriu piešinuku an t 
lentelės, angliuku. Tai buvęs 
namas , bet kažkoks kitoks, nei 
vaikai paprastai piešia. Gaila — 
neišsaugoję... Kas galėję žinoti... 
Dabar būtų malonu palyginti ir 
naudinga.. . Batų matyti bran
dos kelias. 

Taigi' tėvas' nusprendė, jog 
sūnus tur i būti laisvas meni
n inkas . Nusprendė ir t ikriau
siai neapsiriko, nes tik jis, tėvas, 
žino, ko reikia sūnui, kuris iš 
prigimties yra labai nekalbus, 
drovus. 

Ž iū rėdamas Jono drobes , 
nenoromis susimąstai: ar, gy
vendamas Europoje, jis pieštų 
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kuriame susilieja žmogus ir 
gamta. Romantika ir lyrika 
vedžioja j a u n o da i l i n inko 
teptuką. Tač i au k a r t a i s 
mistiniai vaizdiniai nustelbia 
realybę, ir peizažas padvelkia Z. 
Freud'o bei S. Dali dvasia. Bet 
tik kartais. Siurrealizmas Jono 
Abromo paveiksluose dažniau
siai n e k r e n t a į ak is , y r a 
paslėptas sub t i l ių tonų i r 
pustomų. Būdingas paveikslų 
bruožas — saulės ir dangaus 
spalvos. Iš pirmo žvilgsnio regi 
įprastą peizažą — medžius, 
kalnus, upes... ir jei įdėmiau 
nepažvelgtum, nepastebėtum, 
kad medžiai tiesia į viršų ne 
šakas, bet išraiškingas žmogaus 
rankas, kad paupyje snaudžia 
ne senolis kalnas, o metų naštos 
prislėgtas žmogus... Ki ta ip 
sakant, Jonas savo paveikslais 
sužmogina gamtą. Ir tai yra tuo 
nuostabiau, kad Jonas niekada 
nėra gyvenęs gamtos prieglobs
tyje. Gal kaip tik gyvenimas 
didmiestyje ir sukelia gamtos il
gesio vaizdus? 

Per daugiau nei dešimtį kūry
bos metų Jonas Abromas yra 
sukaupęs didelį pluoštą 
įdomiausių darbų. Vilniečiai 
prisimena prieš kurį laiką 
Dailės parodų rūmuose sureng
tą Akvilės Zavišaitės tapybos 
parodą. J i buvo atkeliavusi iš 
Sydnėjaus ir susilaukė malonių 
įvertinimų. Jono Abromo kūry
ba gana savita, nepakartojama, 
todėl yra verta eksponuoti tėvų 
ir protėvių žemėje. Kol kas 
Lietuva j am yra kažkas pana
šaus į Mėnulio žemę, jis tur i 
lietuvišką vardą ir lietuvišką 
pavardę, bet lietuviškai nekalba 
ir nedainuoja, kaip jo tėvas, lie
tuviškų dainų. Gal atsirastų 
dėmesingų žmonių, ir turtingų, 
ir geros valios, kurie padėtų 
surengti Jono Abromo darbų 
parodą Lietuvoje. Atsiliepkite! 

Salomėja Čičiškina 

Poetai yra visi, kurie jaučia 
didžias tiesas ir jas pasako. 

Bailey 

A.tA. 
ANTANINA HORNIENĖ 

PEČKAITYTĖ 

Gyveno Beverly Shores, IN, anksčiau Chicagoje, Mar-
quette Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. birželio 9 d. Michigan City, IN, sulaukusi 
93 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 36 m. 
Nuliūdę liko: dukros — Meilutė Kulienė, žentas Petras, 

gyv. Beverly Shores, IN, Jonė Krausienė su šeima Australi
joje; šeši anūkai ir kiti giminės JAV-bėse ir Australijoje. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, birželio 11d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 12 d. Iš laidojimo 

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

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

Nuliūdę dukros, žentas, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

• ^ 

INTERNATIONAL v i g ^ 
TRAVEL CONSULTANTS Žai/niS*" 

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

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

M 2 f toulfi 7tth Avenue 22) Katvar*| fatv* 
MJckocy MW, IMoote 60457 Vttntua, Uefcivs 

(7M) 490-7272 Telefone* 380-11S Ir 770-392 

« • . - -A.tA.-. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus, vyrą dr. VYTAUTĄ, sūnus dr . ARVYDĄ ir dr. 
ŠARŪNĄ su jų šeimomis giliai užjaučiu. 

Milda Budrienė 

A.tA. 
JOSEPH MARTIN 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. birželio 7 d., 9 vai. vakaro, sulaukęs 100 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 83 m. 
Nuliūdę liko: duktė Alma Hopkins, žentas VVilliam; penki 

anūkai, dukterėčia Frances Ščerba, brolienė Irene Martin bei 
kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, birželio 11d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 12 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios uz 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė su šeima, dukterėčia, brolienė. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E IKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 Sou th Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(3l2)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i sus l a ido tuv ių n a m u s ga l i t e 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 
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x Vakar d i e n o s laidoje 
administracijos pranešime, kad 
laikraštis siunčiamas antrąja 
klase, o ne trečios klasės paštu, 
įvyko korektūros klaida. Turi 
būti 2-CL, bet ne 3-CL, kaip kad 
buvo atspausdinta. 

x Demonstracija dėl buvu
sios sovietų kariuomenės iš-
vedimo iš Pabaltijo bus trečia
dienį, birželio 17 d., 12 vai. p.p. 
Bus eisena nuo šiaurinės pusės 
Daley Plazos iki Federal 
Building. Labai prašoma gau
siai dalyvauti, ypač jaunimas, 
kad pabaltiečiai džiaugtųsi 
nepriklausomybe be okupacinės 
kariuomenės. Ruošia Pavergtų 
tautų komitetas. 

x Vytautas Kasniūnas, „Tė
vynės" redaktorius, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje vice
pirmininkas, kalbės šį sekma
dienį, birželio 14 d. 12 vai. Mar-
ąuette Parko parapijos salėje, 
ALT'o rengiamame Baisiųjų 
Birželio įvykių minėjime. 

x Ramunė Kubil iūtė, 
„ D r a u g o " bendradarbė iš 
Evanstono, parašė administ
racijai laišką, išdėstydama savo 
susirūpinimą ir nepasitenki
nimą laikraščio gavimu. Dėko
dami už rūpestį ir pastangas, 
tariame ir jai tą patį, kad laik
raščio gavimas, kai jis atiduo
damas paštui, nebe mūsų žinio
je. Kiekvieną vakarą pašto įstai
gon laikraštis atiduodamas tuo 
pačiu laiku, kaip kad yra pasi
rašytoje sutartyje. Kaip ir 
daugelis laikraščių, „Draugas" 
siunčiamas antros klasės paštu, 
bet ne , junk mail" — trečiosios 
klasės. 

x Balsavimo reikalu. Mar 
ąuette Parko ir apylinkių liet-
vių balsavimai vyks birželio 14 
d. Dainos restorano salėje nuo 
10 iki 6 vai. vak. (VVashtenavv 
ir 71-osios gatvių kampas). In
formacijai apie balsavimą skam
binti LB Marąuette Parko 
apylinkės pirmininkei tel. 
312-471-0811. Visi lietuviai 
kviečiami balsuoti už rusų ka
riuomenės išvedimą iš Lietuvos. 

x Balsavimas dėl Lietuvos 
referendumo buvusios sovietų 
kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos vyks LB Cicero apylinkėje 
sekmadienį, birželio 14 d.,nuo 9 
vai. ryto iki 2 vai. p.p. Šv. An
tano parapijos mažojoje salėje, 
įėjimas iš 15 gatvės. Balsavimo 
komiteto pirm. Mindaugas 
Baukus primena, kad balsuo
jantieji atsineštų gimimo vietos 
įrodymą ir kad JAV-ėse gimu
sieji negalės balsuoti. 

x Michiana Shores, Union 
Pier, Beverly Shores ir kitų 
apylinkių vietovių lietuviai 
kviečiami dalyvauti birželio 14 
d. balsavime dėl išvedimo Rusi
jos kariuomenės iš Lietuvos. 
Balsavimas vyks naujai besiku
riančios JAV Lietuvių Bend
ruomenės Michianos apylinkės 
balsavimo būstinėje — Gintaro 
(Karaičių) vasarvietėje, Union 
Pier, MI. Būstinė bus atidaryta 
birželio 14 d., sekmadienį, nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Kviečiame visus l ietuvius 
pasinaudoti proga pagelbėt? 
Lietuvai greičiau atsistatyti. 

x Dr. Kęstutis Girnius, 
Laisvosios Europos radijo tarny
bos lietuviško sektoriaus ve
dėjas, iš Miuncheno tarnybos 
reikalais buvo atvykęs į 
Chicagą, aplankė ir „Draugą", 
papasakojo apie šios tarnybos 
svarbą, lietuvišką veiklą Vokie
tijoj. Iš Chicagos išskrido į 
Bostoną ir skris į Kanadą. 

Susitikimas su ambasadorium Stasiu Lozoraičiu birželio 6 d. Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje. Iš k. j d.: Žiba Kelley, Daniela Lozoraitienė, Lozoraitis, Gražina Liautaud, Stasė Semėnienė, 
Marija Remienė. 

J o n o Tamulaič io nuotr. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, 
rėmėjai, bendradarbiai ir skaitytojai 
prašomi pagalbos. Ruošdami testamenti
nius palikimus, nepamirškite „Draugo" ir 
jo leidėjų. Viename punkte maloniai 
prašome įrašyti: „Igive and beąueath the 
sum of... to „Draugas" (arba to the Lith. 
Marian Fathers), 4545 W. 63th St, Chicago, 
IL 60629". Aukos „Draugui" ir Tėvų 
marijonų vienuolijai nurašomos nuo vals
tybiniu mokesčių. 

LIETUVOS AMBASADAI 
WASHINGTONE 100,000 

DOLERIŲ 

Taip, Chicagoje susidariusio 
talkos komiteto, tiek dolerių 
buvo sutelkta! Bet tai dar ne
reiškia, kad jau rankas galime 
į kišenes susikišti (Busho pavyz
džiu). Kol Lietuva tvirtai ant 
kojų neatsistos, tol mūsų talka 
ir parama dar bus jai reikalin
ga. Rašančiajam teko būti to 
komiteto spaudos sekcijoje. Tad 
ta proga man buvo pavesta su
rengti su ambasadoriumi spau
dos konferenciją. Konferencijoje 
dalyvavo 20 kviestų spaudos ir 
radijo atstovų. Manau, kad 
pavyko. Šia proga noriu padėko
ti Seklyčios vadovybei už 
leidimą naudotis patalpomis, 
ypač Elenai Sirutienei, kurios 
moteriška akis ir ranka buvo la
bai reikalinga. 

Tos pačios dienos vakare 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose vyko susi
tikimas su ambasadoriumi St. 
Lozoraičiu ir jo žmona Daniela. 
Yra sakoma, kad už kiekvieno 
sėkmingo vyro stovi jo žmona. 
Jeigu St. Lozoraitis per tiek 
metų toje nelygioje kovoje išsi
laikė, tai yra ir jo žmonos 
nuopelnai. Už tai mes turime 
būti jai dėkingi. O žinant, kad 
ji yra ne lietuvaitė, tai dviguba 
mūsų padėka. Chicagos lietu
viai gali būti laimingi, kad turi 
Balzeko Lietuviu kultūros 
muziejų. Tai yra vieta, į kur su 
pasididžiavimu mes galime 
kviesti ir kitataučius. Į šį 
susitikimą prisirinko artipilnė 
salė. Tie, kurie dalyvavo, tai 
išeivijos elitas. Tai buvo susi
rinkę žmonės, kurie darbu ir 
pinigine parama išlaiko lietu
višką gyvenimą. Šiuo atveju 

x Lietuvių Operos valdyba x Į PLB seimą, įvyksiantį 
praneša visuomenės žiniai, jog 1992 liepos 1̂ 4 Pasaulio lietuvių 
šiemet buvusios operos pasta- centre, Lemonte, atvyks naujų 
tymas atnešė 25,290.54 dol. Liet. Bendruomenių atstovai iš 
nuostolį. Dabartinėje situacijoje Sovietų vergijos išsilaisvinusiu 
yra didelis pavojus, kad mes kraštų. Atskrenda Estijos Lietu-

x Šv. Vardo draugijos na
r ia i prašomi sekmadienį, 
birželio 14 d. dalyvauti Švč. M. 
Marijos bažnyčioje 8 vai. ryto 
pamaldose. Po to parapijos 
salėje bus t rumpas susi
rinkimas. 

x Tautinių Šokių šventės ir 
jos banketo bilietai jau gauna
mi Gifts International, J. N. 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-471-1424 ir taip pat paštu iš 
Šventės raštinės: Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312436-0197. Čekiai rašomi 
anglišku šventės vardu ir, tik 
juos gavus, bilietų užsakymai 
bus išpildyti. Šventės bilietai 
yra po 10, 15 ir 20 dol. Suau
gusiųjų banketo bilietai po 35 
dol. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(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 Lietuvos generalinis kon
sulatas Chicagoje praneša, 
kad lietuviai, norintieji atsta
tyti Lietuvos pilietybę ir gauti 
teises balsuoti, tą gali padaryti 
ir Lemonto lietuvių centre 
birželio 14 d., sekmadienį, nuo 
10 iki 2 vai. p.p. 

x Vytautas ir Palmira Ja-
nušoniai (WI) parėmė IX Tau
tinių Šokių Šventę 1000 dole
rių auka ir tapo šventės garbės 
mecenatais. Lėšų telkimo komi
sija yra labai dėkinga už para
mą. 

(sk) 

x Anykščių miestas rengia 
savo gyvavimo 550 metų ju
biliejų š.m. liepos 20-26 d. ir 
kviečia iš to miesto bei apy
linkių kilusius tautiečius ar jų 
palikuonis atvykt į Pasaulio 
Anykštėnų Suvažiavimą. Sve
čiai bus apgyvendinami miesto 
viešbutyje „Puntukas" ir poilsio 
namuose „Šilelis". Platesnei in
formacijai skambinkite: 5-13-32 
(Anykščių savivaldybė), 5-13-51 
(paveldo tarnyba), 5-15-54 (mu
ziejus), fax (8-251) 5-17-78, arba 
rašykite: A. Verbickas, Vie
nuolio 4, Anykščiai, Lithu-
ania. Kelionės reikalus iš JAV 
tvarko American Travel 
Service, 9439 S. Kedzte, Ever-
green Pk., IL 60642, tel. 
708-422-3000. Išvykimo data 
— liepos 13 d. 

(sk) 

galime nebeturėti savo Operos 
vieneto. Būtų gera, kad mūsų 
organizacijos ir lietuviškosios 
gyvosios visuomenės nariai pa
dėtų išbristi iš šios skolos, 
kurios didžioji dalis yra ameri
kiečių įstaigoms. 

vių Bendruomenės pirmininkė 
Milda Trinskytė, Latvijos LB 
pirmininkas R. Razukas, Moldo
vos LB pirmininkė Dalia 
Skramtai ir Vengrijos LB pirmi
ninkė Diana Damušaitytė-Ba-
lint. Taip pat į seimą atskris ir 

x PLB seimo organizato- kituose išsilaisvinusiuose kraš 
riai gavo žinią, kad į jį atskris t u o s e įsikūrusių lietuvių drau-
Lietuvos Respublikos ministras £W pirmininkai ar pirminin-
pirmininkas Gediminas Vagno- k ė s : E - Petruševičius, Lenkijos 
rius. Ministras pirmininkas įsi 
jungs į svarstybas aptariant 
Pasaulio Lietuvių Bendruome-

lietuvių draugijos; V. Viliūnas 
— Maskvos lietuvių draugijos; 
V. Bernatonis — Sibiro drau-

nės ir Lietuvos vyriausybės ^J08! V. Barckutė — St. Peters-
ryšių palaikymo ir bendradar- b u r p lietuvių draugijos, R. 
biavimo reikalus. 

x Nida Bichnevičiūtė iš
rinkta JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyriaus pir
mininke. Rinkimai įvyko bir
želio 1 dienos susirinkime. Išsi
rinkus naują valdybą, tikimasi 
skyriaus veiklos pagyvėjimo. 

x LFK „Lituanica-Liths" 
vyrų komanda šį sekmadienį, 
birželio 14 d., žais futbolo 
pirmenybių rungtynes prieš 
stiprią „United Serbians" ko
mandą. Rungtynės vyks Lietu
vių centro aikštėje, Lemonte. 
Pradžia 3 vai. p.p. Tikimasi 
įdomių ir įtemptų rungtynių. 
Visuomenė, o ypač futbolo mė
gėjai, kviečiami atsilankyti ir 
padrąsinti „Lituanicos" vyrus 
pergalei. 

x Ieškau tėvo seserų ar jų 
šeimos narių 1968 m. gyv. 
Worcester, MA: Juozas Kaman-
dulis, 1 Benefit Ter., Ona Čes-
nulevičienė, 225 Cachasst St. 

Žinantieji apie juos prašomi ra
šyti: Vlada Baubonienė, Liš
kiavos 19-17, Druskininkai, 
Lithunia. (sk) 

Maliknaitė — Ukrainos. 

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

(sk) 

Balsavimai LB 
Vakarų apygardos 
Balsavimas dėl buvusios so

vietų kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos, įvyks bifž. 14 d. šiose 
vietovėse: 

Los Angeles — Šv. Kazimiero 
parapijos kieme, nuo 10 vai. r. 
iki 2:00 vai. p.p. * 

Santa Monica — Aldonos 
Venckūnienės namuose 1038 
14th St., nuo 9 vai. ryto iki 4 v. 
p.p. 

Seattle, Wash. — Raišių na
muose, 3852 80th Ave. S. E. 
Mercer Island (206) 232-9489 
nuo 11 v.r. iki 3 v. p.p. 

Phoenix, Az. - 6733 W. 
Lamar, Phoenix. Ar. 1-2 v. p.p. 

Portland, Oregon - 17641 
S. West Cardinal Dr., Lake 
Oswego, Ore. 10-4 v. p.p. 

pinigai vaidino dominuojančią 
rolę. Kadangi, kaip jau žinome, 
atsistatanti Lietuva dar negali 
savo ambasadų išlaikyti, o am
basadai, labai kukliu apskaičia
vimu (rašančiojo nuomone), 
reikėtų bent pusės milijono 
dolerių kasmet. Reikia žinoti, 
kad nepriklausomybė irgi turi 
savo kainą. 

Tad pinigų telkimo tikslui 
Chicagoje susidarė komitetas, 
kuriam vadovauti buvo pakvies
ta Gražina Liautaud. Už šį 
saliamonišką sprendimą turime 
būti dėkingi Marijai Remienei, 
kuri nesišoko pati vadovauti. 
Tad ir susidarė šios sudėties 
komitetas: Gražina Liautaud 
pirmininkė, Alė Kėželienė ir 
Marija Remienė, veiklos ko
ordinatorės. Komitetas buvo 
plačios apimties, bet neturė
damas jo sąrašo, bijau klaidų 
pridaryti. Šis komitetas kreipėsi 
į visuomenę ir taip organizavo 
šį priėmimą. Moterys, būdamos 
iš prigimties diplomatės, į priekį 
ir vyrą iškišo. Tad Algis Kėželis 
atidarė šį susitikimą. Trumpu 
žodžiu kalbėjo ir šio renginio 
prasmę pristatė: Gražina Liau
taud, gen. konsulas Vacį. Klei
za, muziejaus šeimininkas 
Stanley Balzekas ir pats šio 
susitikimo kaltininkas ambasa
dorius Stasys Lozoraitis. 

Po oficialios dalies dalyviai ėjo 
prie parengto bufeto ir vaišinosi 
įvairiais delikatesais. Veikė 
gausus šampano baras. O pas
kui prasidėjo oficialioji dalis, ku
riai vadovavo Marija Remienė. 
Jau buvo žinoma, kad buvo su
telkta apie 43,000 dol., tad ji 
barškino, tarškino, žvangino ir 
įvairiai įtaigojo, kad ta suma 
būtų suapvalinta. Tas sunkiai 
vyko, bet pagaliau buvo pasiek
tas 50,000 dol. Tada Jim Liau
t a u d su žmona Gražina tą 
sumą padvigubino ir tarė 
keletą žodžių. Tokiu būdu buvo 
sutelkta 100,000 dol. Rezulta
tais galime džiaugtis, tačiau 
čikagiečiai per daug didžiuotis 
negali, kadangi 51,000 dol. yra 
G. J. Liautaud auka. 

Dalyvių tarpe buvo ameri
kiečių ir kitataučių. Jų visų 
nepažįstu, tad minėsiu tik 
keletą: P. Sveinbjorn Johnson 
su žmona, Islandijos generalinis 
konsulas; Eileen Mackevich, 
Executive producer Humanities 
festival — Balzeko muziejaus ir 
ku l tū r inės veiklos rėmėja; 
Virgil Jonės, 15-to Ward alder-
manas (kitos rasės) labai kultū
ringas žmogus, baigęs aukštuo
sius mokslus Anglijoje. Nors 
Balzeko muziejus neįeina į jo 
„Ward", bet mačiau kaip jis pa
rašė čekį ir jam padėkojau. Jis 
nori palaikyti lietuvišką veiklą, 
kad lietuviai neišbėgiotų. 

Šis komitetas užsibrėžtą sumą 
gal su kaupu išpildė. Bebaigiant 
šį rašinį, man paskambino Alė 

Kėželienė ir pasakė, kad jau yra 
sutelkta 103,000 dol. Bet tai dar 
nereiškia, kad jau galime ant 
laurų ilsėtis. Ambasados ir 
mūsų diplomatinė tarnyba dar 
keletą metų mūsų paramos bus 
reikalingos. Ojų išlaikymas yra 
mūsų garbės reikalas! 

J . Žygas 

DARIAUS GIRĖNO 
MOKYKLA 

1992 m. gegužės 16 d. užbai
gė mokslo metus. Šį kartą kar
tu su Chicagos aukštesniąją 
mokykla. Kartu meldėmės jė
zuitų koplyčioje. Kun. Tamošai
tis pasakė gražų, įspūdingą 
pamokslą, į kurį įjungė ir 
besiklausančius. Muzikas Faus
tas Strolia giesmėms pritarė 
vargonais. 

Po pamaldų vėl visi kartu prie 
paminklo. Vadovavo aukš
tesnioji mokykla. Buvo padėtas 
vainikas, prisimenant žuvusius 
karius ir mokyklų mokytojus 
bei mokinius. Sugiedojus „Mari
ja, Marija...", visi susirinko 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Čia prasidėjo užbaigiamieji 
darbai. 

Pirmiausia užbaigė aukštes
nioji mokykla. Vadovavo Juozas 
Masilionis — direktorius. Be 
pertraukos užbaigimą pradėjo 
Dariaus Girėno pradžios mo
kykla. 

Įžanginę kalbą pasakė mo
kyklos vedėjas Juozas Plačas. 
Pažymėjo, kad 1991-92 mokslo 
metus pradėjo su padidėjusiu 
mokinių skaičiumi. Dirbo visi 
geri pedagogai, gerai moką 
lietuvių kalbą. Darbas vyko 
sklandžiai, šeimyniškai be jokių 
nesusipratimų. Buvo Kalėdų 
eglutė, Vasario 16 ir Kovo 11 
minėjimai bei Motinos dienos mi
nėjimas. Dalyvavo ir kartu mi
nėjo abi šios mokyklos. Nepasi-
•.lidžiuodavo atvykti ir Pedago
ginio instituto studentai. Išleis
tas „Lituanikos" laikraštėlis. 
Buvo padėkota tėvų komitetui, 
kad parūpino pinigų normaliam 
užbaigimui mokslo metų. Tėvų 
Komitetas daug padėjo ir peda
goginiame darbe. Ypatinga 
padėka Milavickams, kurie 
kiekvieną šeštadienį moki
niams paruošė šiltus pietus. Tai 
didelis pasiaukojimas ir pagalba 
mokyklai. Šitaip nuoširdžiai vi
siems dirbant, galima pasi
džiaugti ir darbo rezultatais. Be 
nuolatinių skyrių, buvo ir 
dvikalbė klasė, kuriai sėk
mingai vadovavo Jūratė Jan
kauskaitė. Dainavimui vado
vavo muzikas-kompozitorius 
Faustas Strolia. Tai prigimtų 
gabumų pedagogas. Jo talkinin
kė, be jokio atlyginimo, dažnai 
gitara gražiai paįvairindavo 
dainavimo pamokas, o Faustui 
Stroliai negalint, atvykti, jį pa
vadavo. Tautinius šokius mokė 
kita žymi specialistė Nijolė Pu-
pienė, be kurios neapsieina ir di
džiosios tautinių šokių šventės. 
J i šiais metais šių mokyklų 
mokinius paruošė didžiajai Tau
tinių šokių šventei. 

Po vedėjo pranešimo, moky
tojai išdalijo mokiniams skyrių 
baigimo pažymėjimus, o baigu
siems visais penketukais ir gar
bės raštus. Mokiniai, tėvelių pa
dedami, gerai mokėsi, nereikėjo 
nė vieno palikti kurso karto
jimui. 

Iš visų kitų mokinių buvo iš
sk i r t i septyni aštuntojo 
skyriaus mokiniai, kurie sėdėjo 
prie scenos. Jie baigė mokyklos 
aštuonerių metų kursą. Jie visi 
gerai ir labai gerai išlaikė egza
minus ir gavo mokyklos bai
gimo pažymėjimus. Jiems pa
žymėjimus išdalijo aštuntojo 
skyriaus auklėtoja Hedvina 
Dainienė. Šiuos pažymėjimus 
gavo: Vytas Jurjonas, Daina 
Lukaitė, Rima Pauliūtė, And
r ius Pau l ius , Daina Saib, 
Karina Turnerytė ir Marius Vy
gantas. Tėvų komitetas visus 
apdovanojo vertinga knyga. Aš
tuonis skyrius visais penke
tukais baigė ir gavo garbės 

lapus šie aštuntokai: Vytas Jur
jonas, Karina Turnerytė ir Ma
rius Vygantas. Jokių atsisveiki
nimo kalbų nebuvo, nes visi grįš 
tęsti aukštesniosios mokyklos 
kurso. 

Violeta Paulienė, tėvų komi
teto narė, pravedė mokytojų pa
gerbimą. Mokytojams, išdirbu
siems šioje mokykloje ilgiau 
negu dešimt metų, buvo įteiktos 
specialios dovanėlės. Šias 
dovanas įteikė tėvų komiteto 
pirmininkės Raminta Saib ir 
Rita Turnerienė. Dovanas gavo: 
Juozas Masilionis, Faustas 
Strolia, Nijolė Pupienė, Danutė 
Eidukienė, Sofija Jonynienė ir 
Juozas Plačas. Buvo ir daugiau 
ilgai išdirbusių mokytojų, 
tačiau jie anksčiau pasitraukė 
iš mokytojų tarpo. Pagarba ir 
jiems. 

Užbaigus mokslo metų užbai
gimą, prasidėjo Dariaus Girėno 
mokyklos tr isdešimt metų 
paminėjimas. Mokykla įsisteigė 
1962 metais. Steigime dalyvavo 
Jonas Kavaliūnas, Marija Pėte-
raitienė, Vytautas Markevičius 
ir daugiau asmenų. Trumpai 
apžvalgai buvo pakviestas 
vienas iš steigėjų ir pirmasis ve
dėjas — Jonas Kavaliūnas. Jis 
greitai ir trumpai perbėgo per 
mokyklos istorijos lapus. 
Pirmieji metai buvo sunkūs, nes 
teko dirbti parko pastato rūsyje. 
Vėliau buvo gautos miesto mo
kyklos patalpos, bet labai bran
gios. Tik 1972 m. mokykla 
įsikūrė tėvų jėzuitų pagalba — 
Jaunimo centre. Dabartinis 
mokyklos vedėjas šioje 
mokykloje dirba nuo 1965 metų. 
Mokykla visą laiką laikėsi aš
tuonerių metų sistemos. Kaip J. 
Kavaliūnas pažymėjo, beveik 
visi vadovėliai, išleisti Švietimo 
tarybos, buvo paruošti buvusių 
ir dabar esančių šios mokyklos 
mokytojų pastangomis. Taip pat 
ir pratimai. Trisdešimt metų 
laikotarpis ilgas, daug buvo 
įvykių ir labai svarbių, tačiau 
mokykla pasiryžo paminėti 
trumpai ir kukliai. Tėvų komi
tetas paruošė specialų tortą su 
dviem žvakutėm. Viena Da
riaus Girėno trisdešimtmečiui, 
o antroji aukštesniosios 
mokyklos keturiasdešimt dviejų 
metų sukakčiai prisiminti. Mo
kyklos vedėjas perskaitė Švie
timo tarybos atsiųstą svei
kinimą. Ačiū už prisiminimą. 

Visos mokyklos baigimo 
iškilmės vainikuotos Lietuvos 
himnu. Toliau buvo vaišės ir pa
bendravimas, suruoštas tėvų 
komiteto. 

Mokinių skaičiui mažėjant 
lituanistinėse mokyklose trijų 
mokyklų tėvai pradėjo kalbėti 
apie mokyklų susijungimą. 
Susijungimas būtų dviem atve
jais naudingas: mokinių skai
čiumi ir finansais. Šių dviejų 
mokyklų tėvai ir mokytojai pri
taria susijungimui, kaip lygia
verčiai ir lygiateisiai partneriai. 
Jei dėl kurių nors priežasčių 
mokyklos tęs savo darbą toliau, 
mokyklos tęs savo darbą tekuki. 

J . Plačas 

Kas yra prabanga? — Mano 
nuomone, visa tai, kas yra 
daugiau, negu žmogui reikalin
ga būti laimingu. 

Gioberti 

Galbūt prabanga ir prisideda 
prie vargšų aprūpinimo duona, 
tačiau — jeigu nebūtų pra
bangos, nebūtų nė vargšų. 

H. Home 

Religingas žmogus yra lyg 
paukštis: jis čiulba ir ant lūž
tančios šakos, nes žino, kad turi 
sparnus. 

T. Toth 

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. 


