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Lietuvos Parlamento 
darbai ir rūpesčiai 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, birželio 24 d. (Elta) — 
Lietuvos Parlamente šiandien 
15 vai. prasidės Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo posėdis. Numa
tyta svarstyti dvi dešimtis 
klausimų, tarp jų — dėl Lietu
vos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos penktosios sesijos 
darbo pratęsimo. Bus svarsto
mas Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pareiškimo dėl įvy
kių Moldovoje projektas. Dar 17 
apylinkių teismų teisėjai priims 
priesaiką Tėvynei. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis šiandien 
priėmė Lietuvoje viešintį Švei
carijos konfederacijos vyriau
sybinės programos Baltijos ša
lims remti vadovą Gido Čon-
drau. 

Pokalbyje buvo pasikeista 
nuomonėmis dėl Lietuvos eko
nomikos vystymo, infliacijos 
stabilizavimo, užsienio kredito 
panaudojimo, nacionalinės va
liutos įvedimo. Gido Condrau 
teigiamai įvertino Lietuvoje įgy
vendinamą finansų sistemos re
formą, valstybės ir komercinių 
bankų veiklos pertvarkymą. 
Kalbėdamas apie nacionalinės 
valiutos įvedimo svarbą, Švei
carijos vyriausybinės programos 
vadovas pažymėjo, kad šia pras
me Lietuva yra dėkingoje padė
tyje, nes ji galės pasinaudoti Es
tijos pavyzdžiu įvedant kroną. 

Tirsime uždaras karines 
teritorijas 

Danijos vyriausybė paskyrė 
40 tūkstančių dolerių ištirti ir 
inventorizuoti gamtos turtą Lie
tuvoje buvusiose uždarose kari
nėse teritorijose. Šio projekto fi
nansavimu pasirūpino ir jį koor
dinuoja pasaulio gyvosios gam
tos fondas (VV VV F). Jo atsto
vai atvyko į Lietuvą susipažin
ti su projektu, gamtos apsaugos 
problemomis bei ketinimais da
lyvauti tarptautinėje veikloje. 

Darbai bus atliekami buvu
siuose kariniuose poligonuose 
Nemii sėtoje, Kintų zonoje, nuo 
Čepkelių raisto link. Pariečės 
nusitęsusioje teritorijoje bei 
Rūdininkų girioje, iš kur jau 
pasitraukė Rusijos armijos dali
niai. Lietuvos gyvosios gamtos 
fondo specialistai, apsilankę 
Rūdininkų girioje, įsitikino, kad 
čia išliko ir niekieno nelankytų 
kampelių, kuriuose yra retų 
paukščių, kitų gyvūnų bei au
galų bendrijų. 

Kaip kontroliuoti sieną? 

Lietuvos Respublikos Vakarų 
siena kontroliuojama daugmaž 
patenkinamai, tačiau to nega
lima pasakyti apie jos rytų 
sieną: žmonių srautai čia sti
chiški, dažnai nekontroliuojami. 

Tai buvo pažymėta Vilniuje 
įvykusiame Lietuvos Laikino
sios gynybos vadovybės posėdy
je. Jame aptarta, kaip realiai 
įgyvendinti migracijos įstaty
mą, kontroliuojant žmonių srau
tus iš kitur. Buvo svarstomos 
priemonės prieš papildomą Ru
sijos kariuomenės kontingento 
įvedimą, kariškių įvežimą oro 
transportu. 

Vilioja lietuviška nafta 

Vakarų Lietuvos naftos telki
niais susidomėjo užsienio vers

lininkai ir specialistai. Jau trys 
Vakarų šalių firmos — Švedijos 
„Svenska Petroleum Explora-
tion AB", Suomijos „Nešte Oy" 
ir Vokietijos „RVVA-DEA" pa
noro dalyvauti tarptautiniame 
konkurse dėl teisės tapti bend
ros įmonės partneriais, eksplo
atuojant Vilkyčių ir Žiūparių naf
tingus gręžinius. Šia galimybe 
taip pat domisi ir Amerikos lie
tuvių firma „KNIGHT" („Vy
tis"), kitos bendrovės. 

Gargždų valstybinės naftos 
geologijos įmonės direktorius 
Ričardas Vaitiekūnas pasakė, 
kad bendra įmonė bus steigia
ma su firma, kuri sutiks įdėti 
kuo daugiau lėšų, reikalaus ma
žesnės pelno dalies, eksploatuo
jant telkinius, užims mažesnį 
žemės plotą, pasiūlys ekologiš
kai švariausią technologiją ir 
t.t. Visus pasiūlymus įvertins 
Vyriausybės sudaryta licen-
cijavimo komisija, į kurią įeina 
Energetikos, Materialinių ištek
lių ir prekybos, gamtos apsau
gos žinybų ir valstybinės geolo
gijos tarnybos atstovai. Jie ir 
nustatys tinkamiausią varian
tą. 

Trumpai 
Iš Klaipėdos į Kylį išplaukė 

penkios Lietuvos jachtos: „Vil
nis", . ,Audra", „Sir i jus" , 
„Sūduva" ir „Launagys" Jų 
įgulos — 37 Lietuvos žurnalistų 
ir buriuotojų klubo „Marinus" 
nariai — dalyvaus tradiciniame 
žygyje Baltijos jūra. Tokius 
žygius ketvirtus metus organi
zuoja Vokietijoje gyvuojanti 
„Jaunosios Hanzos" draugija. 

Nuo praėjusio penktadienio 
Vilniaus parduotuvėse smarkiai 
suaktyvėjo prekių apyvarta. 
Labiausiai perkamos ilgalaikio 
vartojimo prekės: baldai, aukso 
dirbiniai, radijo prekės ir tele
vizoriai, šaldytuvai. Neabejo
jama, kad ažiotažo priežastis — 
estų kronos įvedimas. Labai 
pakilusią valiutos paklausą ir 
sumažėjusį jos pardavimą ban
kams bankininkai sieja irgi su 
estų kronos įvedimu. 

1994 m. liepos pradžioje Lie
tuvoje rengiama Pasaulio lietu
vių dainų šventė. Ji skiriama 
1924 m. Kaune vykusios pirmo
sios dainų dienos septyniasde
šimtmečiui. 

Jubiliejinę šventę planuojama 
pradėti Kauno Dainų slėnyje, 
vėliau perkelti į sostinę. Vil
niuje ketinama surengti kraštų 
bei didžiąją dainų dienas, Lie
tuvos ir išeivijos chorų koncer
tus, kitus renginius. Choreogra
fai dar aptarinės šventės šokių 
dienos projektą. 

Vakar Kaune paminėtos 1941 
metų birželio mėnesio sukilimo 
prieš raudonuosios okupantus 
51-osios metinės. 

Sukilėlių atminimas pagerb
tas Ramybės parke, kuriame 
palaidota daug žuvusių suki
lėlių, ir prie kryžiaus, pastatyto 
Aleksoto kalne. 

Vakar tūkstančiai kauniečių 
ir miesto svečių trumpiausią 
metų naktį sutiko Santakos 
slėnyje, prie senosios Kauno 
pilies. Čia jie atėjo švęsti Rasos 
arba Kupolinių šventę, pasvei
kinti Jonus ir Janinas. 

Koncertą po atviru dangumi 
surengė miesto meniniai ko
lektyvai, liepsnojo Joninių 
laužai, upėmis nuplaukė žibu
riuojantys vainikai. (V.BU.) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV dar kartą griežtai rea
gavo į pilietines skerdynes Bos-
nia-Herzegovinoje, kur žuvusių
jų skaičius jau prašokęs 40 tūks
tančių. Valstybės sekretorius 
James Baker pareiškė, kad JAV 
imasi papildomų priemonių 
prieš Serbijos ir Montenegro vy
riausybę: uždaromas paskutinis 
Jugoslavijos konsulatas (buvęs 
Chicagoje), Belgrado ambasado
rius pašalinamas iš VVashing-
ton, D.C., JAV taip pat dės pas
tangas, kad Serbija su Monte
negro būtų pašalintos iš tarp
tautinių institucijų. Šios sank
cijos sustiprina jau anksčiau tai
kytąsias, nors iki šiol karo 
veiksmams jos didelės įtakos ne
padarė. Ypač daug yra nukentė
jusi Bosnijos sostinė, Sarajevo 
miestas. 

Ukrainos prez. Leonidas M. Kravchuk ir Rusijos prez. Boris Jelcinas po sutar
ties pasirašymo birželio 23 d. 

Kodėl rusų kariai nenori išvykti 
iš Pabaltijo 

laiku Pabaltijo vals- kalaudamas, kad Rusijoje jo 
dalinio vadovybei ir kariams 
būtų paruošta bent 400 butų. 
Jie visi čia esą gerai įsitaisę, nes 
gyvenimo sąlygos Pabaltijyje 
žymiai geresnės negu Rusijoje, 
todėl ten keltis nesiskubina. 

b i u o 
tybėse yra apie 100,000 rusų 
karių, dėl kurių išvedimo kyla 
daug nesutarimų: Rusija atsi
sako kariuomenę išvesti bent 
iki 1999 m., o Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vyriausybės reikalauja 
tai atlikti iki ateinančių metų 
pabaigos. 

Konfliktas kyla ne tik tarp vy
riausybių, bet ir pačių karių, 
kurie labai nenori keltis į savo 
tėvynę, net jeigu reikia nepa-
klusii savo vadovybės įsaky
mams. Birželio 24 d., „Chicago 
Tribūne" išspausdintame il
game straipsnyje, kaip tik kal
bama apie šias problemas. 

Latvijoje, Paplaikos vietovėje, 
kur yra rusų helikopterių bazė, 
buvo duotas įsakymas pasiruoš
ti išvykimui į Rusiją. Bazės vir
šininkas griežtai atsisakė, rei-

Nauja vyriausybė 
Izraelyje 

Birželio 23 d. įvykusiuose rin
kimuose Izraelio balsuotojai iš
rinko Darbo partijos vadą Yit-
zhak Rabin, kuris yra labiau 
linkęs Izraelio problemas su pa
lestiniečiais ir kitais kaimynais 
spręsti taikiu būdu. Darbo par
tija taip pat laimėjo 45 vietas 
valstybės parlamente (iš esamų 
120). Rinkimus skaudžiai pra
laimėjo buvęs premjeras Yit-
zhak Shamir ir jo Likud parti
ja, gavusi tik 32 vietas parla
mente. Rinkimuose 12 vietų 
parlamente laimėjo kairiųjų 
Meretz partija, kuri daugeliu 
atvejų sutinka su Darbo parti
jos politika, todėl, galima 
tikėtis, kad su ja kooperuos kai 
kuriais klausimais. 

Porinkiminėje kalboje nauja
sis premjeras pareiškė, kad jis, 
kartu su Darbo ir Meretz partijų 
atstovais, kurie siekia tų pačių 
tikslų — taikos Viduriniuose 
Rytuose — sustabdys naujų gy
venviečių statybą okupuotuose 
arabų kraštuose ir stengsis vi
sus konfliktus su Izraelio kai
mynais išspręsti prie pasitari
mų stalo. Yitzhak Rabin kandi
datūrą, kaip tik dėl šios prie
žasties, rėmė ir JAV vyriausy
bė. 

Likud partija, vyravusi nuo 
1977 m., kai Menachem Begino 
išrinkimas ją įvedė į valdančiuo
sius sluoksnius, jau ilgą laiką 
nebuvo populiari Izraelio gyven
tojų tarpe, ypač dėl premjero 
Shamir pernelyg priešiško nu
sistatymo bet kokioms taikos 
deryboms su arabais. 

Estijoje kai kurie rusų kariuo
menės daliniai jau paliko savo 
kareivines, tačiau kol kas 
neaišku, ar jie tikrai grįžo į 
Rusiją, ar tik persikėlė į kitas 
vietoves toje pačioje Estijoje. 
Estų pasienio sargyba gegužės 
mėn. pasiskubino užimti dvi to
kias ištuštintas bazes. 

Taip pat gegužės mėn. Lietu
voje kilo konfliktas tarp rusų 
kariuomenės ir lietuvių dalinių, 
kai Kaune buvo prievarta sus
tabdyti trys kariniai sunkveži
miai, mėginę važiuoti per drau
džiamąją zoną. Dėl to Rusijos 
vyriausybė pareiškė griežtą 
protestą ir įtampa iki šiol nėra 
visiškai atslūgusi. Lietuvoje 
šiuo metu yra apie 58 tūkstan
čiai buvusios Sovietų Sąjungos 
kariuomenės, nors netrukus jų 
eiles žadama papildyti dar apie 
15 tūktančių. 

James Baker apie rusų 
kariuomenės išvedimą 
Valstybės sekretorius James 

Baker, birželio 23 d. kalbė
damas JAV senato Santykių su 
užsienio valstybėmis sesijoje, 
pastebėjo, kad Rusijos prez. 
Jelcinui lankantis Amerikoje, 
prez. George Bush su juo dis
kutavo ir rusų kariuomenės 
buvimą Pabaltijo valstybėse. 
Bush pasakęs, kad kariuomenės 
išvedimas būtų tikrai pagreitin
tas, jeigu Rusija nustotų į Pa
baltijį siuntusi naujokus, kurie 
nuolat pakeičia karius, kai jų 
taryybos laikas pasibaigia. (S. 
Girnius) 

JAV valstybės 
Baker. 

sekretorius James 

Reikia kreiptis į 
kongresmanus ir 

senatorius 
Numatoma, kad JAV senatas 

svarstys paramos Rusijai 
klausimą šios savaitės pabaigo
je, tačiau vadinamasis DeCon-
cini-Pressler siūlymas, kad prieš 
paskiriant paramą, būtų išvesta 
rusų kariuomenė iš Pabaltijo 
valstybių, neturi pakankamai 
šalininkų. Reikia, kad Ameriko
je gyvenantys pabaltiečiai at
kreiptų į tai greitą dėmesį ir 
kontaktuotų savo senatorius, 
ragindami remti rusų kariuo
menės išvedimą. 

JAV kongrese paramos klau
simas bus taip pat netrukus 
svarstomas. Kongresmanas 
Durbin ruošiasi pasiūlyti są
lygą, kad ta parama Rusijai 
nebūtų skiriama, kol bus aki
vaizdžiai matomas rusų kariuo
menės atitraukimas iš Pabalti
jo. Čia taip pat labai svarbu 
kreiptis į kongresmanus ir pra
šyti jų paramos. Senatorius ar 
kongresmanus galima pasiekti 
telefonu: 202-224-3121. 

Pasiektas susitarimas 
tarp Ukrainos ir 

Rusijos 
Rusijos prez. Boris Jelcinas 

stengiasi išlyginti susidariusius 
keblumus tarp Rusijos ir Ukrai
nos taikiu būdu. Tuo tikslu bir
želio 22 d. įvyko jo ir Ukrainos 
prez. Leonid Kravchuk susiti
kimas prie Juodosios jūros 
esančiame kurortiniame Sochi 
mieste. Opiausi klausimai, 
kurių greitas sprendimas suma
žintų įtampą tarp šių dviejų 
valstybių, yra Krymo pusiasalio 
ir Juodojoje jūroje esančio lai
vyno kontrolė, nesutarimai eko
nominiais i r kai kuriais kitais 
klausimais. 

Pasitarimų pradžioje Jelcinas 
išsitarė, kad šių klausimų 
sprendimas nebus lengvas, bet 
tikėjosi juos išspręsti palankiai 
abiem valstybėms. Viena labai 
opi vieta, kliudanti sklandes-
nius susitarimus, yra Maskvos 
tvirtinimas, kad Kijevas trukdo 
vykdyti sėkmingas ekonomines 
reformas, pildamas milžiniškas 
sumas pinigų į Ukrainos pra
monę. Nors Maskva negali 
kontroliuoti Kijevo daromų pa
skolų, Rusijos Centrinis bankas 
siūlo sustabdyti visą eksportą į 
Ukrainą, kol nebus atsisakyta 
šios praktikos. 

Po intensyvių derybų birželio 
23 d. Jelcinas ir Kravchuk pa
siekė susitraimą dėl pagrindi
nių klausimų, kliudžiusių 
artimesnį Rusijos ir Ukrainos 
bendradarbiavimą. Pasirašytoje 
18 dalių susitartyje, svarbiausi 
punktai yra dėl Juodosios jūros 
laivyno ir ekonominių reformų 
sėkmingvisnio įvykdymo. Kry
mo pusiasalio likimas pasitari
muose nebuvo plačiau diskutuo
tas. Nereikalaudamas pusiasa
lio prijungimo prie Rusijos, 
Jelcinas tarsi padarė nuolaidą 
Ukrainai. 

L i e t u v a p a k l u p d o 
Ang l i ją 87:71 

Badajoz, Ispanija. — Birželio 
24 d. Antrosiose olimpinių žai
dynių atrankos rungtynėse Lie
tuva stojo į kovą prieš Angliją 
ir po aršios dvikovos laimėjo 
16-os taškų skirtumu. Marčiu
lionis vedė visus žaidėjus su 
įmestais 23-mis taškais , o 
Sabonis pridėjo 22. CIS (buv. So
vietų Sąjunga) laimėjo prieš Es
tiją 92:71. Dabar grupėje „D" be 
pralaimėjimų eina Lietuva ir 
CIS. Šiandien 7 vai. vak. Lietu
va lošia prieš Vengriją. 

— Afrikos tautinis kongresas 
(ANC) nutraukė pasitarimus 
konstitucijos klausimais, 
pateikdami prez. De Klerk rei
kalavimus, kad policijos sauvalė 
juodųjų gyvenvietėse būtų sus
tabdyta. 

Šarūnas Marčiulionis. Lietuvos olim 
pinės rinktinės narys. 

Sutarta, kad laivai Juodosios 
jūros laivyne bus pasidalinti 
tarp Ukrainos ir Rusijos, bet jų 
išlaikymui lėšas skirs abi vals
tybės. Šis sprendimas buvo prie
šingas ankstesniems Maskvos 
reikalavimams, kad laivynas 
turi pasilikti Rusijos žinioje, bet 
tuo pačiu Maskvai palikta teisė, 
reikalui esant, laivyną panau
doti. 

Kravchuk ir Jelcinas taip pat 
sutarė koordinuoti ekonomines 
reformas dar prieš Ukrainai 
įsivedant savo valiutą. Nutarta, 
kad prekyba tarp šių valstybių 
bus paremta pasaulinės rinkos 
pavyzdžiu. 

Abiejų valstybių vadai sutin
ka, kad susitarimų sąmatos yra 
gera pradžia draugiškų santy
kių atstatymui tarp Ukrainos 
bei Rusijos. „Mes tvirtai pasi
žadėjome imtis visų galimų prie
monių, kad tarp Rusijos ir Uk-

— Senasis Londono zoologijos 
sodas, kuriam dėl lėšų stokos 
grėsė uždarymas, susilaukė 
netikėtos pagalbos iš Kuvvaito 
emiro, šeiko Jaber al-Ahmed, 
kuris pažadėjo paramą, atsidė
kodamas už anglų įnašą Persų 
įlankos karo metu. 

rainos neįsiliepsnotų atviri kon
fliktai", pareiškė prez. Krav
chuk. 

Nežiūrint, kad Jelcinas pasi
tarimų su Ukraina metu varto
jo gana švelnų ir nuolaidų toną, 
tas tonas tuoj pasikeitė, kai 
kalba grįžo prie neramumų Mol
dovoje. Jelcinas tebegrasina im
tis griežtų priemonių ir apsau
goti visus rusų piliečius, gy
venančius Moldovos teritorijoje. 
Jelcinui pritaria ir vicepre
zidentas Aleksandr Rutskoi, 
tvirtindamas, kad Rusijos ka
riuomenė tikrai „atliks savo 
pareigą", jeigu konfliktas dar 
paaštrės. 

Po susitarimo su Ukrainos 
prez. L. Kravchuk, Jelcinas į 
Sochi miestą pasitarimams pasi
kvietė Gruzijos vyriausybės gal
vą E. Shevarnadze, nes Gruzijo
je taip pat atsiradę nesutarimų 
bei neramumų. Šiaurinėje Gru
zijos dalyje esantis Ossetios ra
jonas siekia atsiskirti nuo Gru
zijos ir ten nuolat kyla ginkluoti 
susirėmimai. Manoma, kad dėl 
tos priežasties Jelcinas bus pa
kvietęs E. Shevarnadze pasita
rimams. Visos ankstesnės pas
tangos sustabdyti tarpusaves 
kautynes ir taikiai išspręsti 
Gruzijos konfliktą nebuvo veiks
mingos. 

Birželio 22 d. JAV vyriausy
bės atstovai vėl priminė Jelci
nui, kad Rusijos kariuomenė jau 
įsijungusi į pilietines kovas 
Moldovoje, dėl to labai svarbu tą 
kariuomenę iš Moldovos terito
rijos kuo greičiau išvesti, kol 
kautynės neišsivystė į tarptau
tinio masto konfliktą. 

„Mes įvertiname prez. Jelcino 
rūpestį savo piliečių saugumu ir 
skatiname Rusijos vyriausybę 
kuo greičiau susėsti su Moldo
vos vyriausybe prie derybų 
stalo, ypač svarstant ankstesnį 
prez. Jelcino sutikimą išvesti 
14-tą kariuomenės dalinį iš Mol
dovos", pereiškė JAV valstybės 
departamento atstovė Margaret 
D. Tutwiller. 

Tuo tarpu Moldovos prez. Sne-
gur tvirtina, kad 14-tasis rusų 
armijos dalinys visai atvirai da
lyvauja kautynėse dėl Bendery 
miesto ir padeda kitoms slavų 
pajėgoms. 

Birželio 23 d., kai Jelcinas su 
Kravchuk džiaugėsi Rusijos su
sitarimu su Ukraina, Moldovo
je vėl prasidėjo aštrios kautynės 
Bendery mieste tarp vadinamo
sios Dniestro respublikos slavų 
ir moldovų. Bendery miestas 
yra vienintelis, jau užimtas 
slavų, vakarinėje Dniestro upės 
pusėje. Paliaubos tarp kovojan
čiųjų pusių buvo paskelbtos bir
želio 21 d. po telefoninio susi
tarimo tarp Jelcino. Moldovos 
prez. Snegur ir Rumunijos prez. 
Illiescu, tačiau tos paliaubos vėl 
sulaužytos. 

KALENDORIUS 

Birželio 25 d.: Vilhelmas (Vi
limas), Febromja. Baniutė, 
Mantmintas. 

Birželio 26 d.: Dovydas, Per-
severa. Salvijus. Jaunius, Jau
nutis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 76 F (26 

C), saulėta; naktį 58 F (18 C), 
saulėta. 



DKAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. birželio mėn. 25 d. 

„ŽIBURIO" MOKYKLA 
BAIGĖ MOKSLO METUS 
Jeigu dviem žodžiais reikėtų 

apibūdinti Detroito „Žiburio" 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimą, tie žodžiai 
būtų — šeimyniškas, pozityvus. 

Visi, su jaunimu dirbę litua
nistinėse mokyklose, esam pa
tyrę momentų, kai savęs klau
siame: „Kodėl aš čia esu? Ar 
tikrai verta? Daugelis tėvų net 
nekalba su vaikais lietuviškai, 
vyresni mokiniai dažnai nerim
tai žiūri į tas pamokas, ir taip 
toliau ir t.t..." Bet yra žmonių, 
kurie pašalina tuos juodus abe
jonių debesėlius, pozityviai žiū
ri j viską ir pasiekia labai gražių 
rezultatų. Tai kategorijai pri
klauso Detroito , ,Žiburio" 
lituanistinės mokyklos moky
tojai su vedėja Rūta Miku-
lioniene. 

Tėveliai ir seneliai, gegužės 
30 d. susir inkę mokyklos 
mokslo metų užbaigimui, paju
to tą pozityvią, šeimynišką nuo
taiką, kai po maldos ir himno R. 
Mikulionienė kreipėsi į moki
nius ir svečius. Priminė susirin
kusiems, kad labai pasikeitus 
mokinių pajėgumui, reikia nau
jo galvojimo, naujų priemonių, 
gal visai naujos pažiūros į lietu
viškų mokyklų tikslą. Kalbė
dama mokiniams, prisiminė 
malonius mokslo metų mo
mentus. Mokiniai, maži ir 
dideli, tikrai atidžiai sekė ve
dėjos žodžius, nes jaunimas la
bai greit nujaučia, kai kalba 
todėl, kad reikia „pasakyti 
kalbą", ar kalbama iš širdies. 

Po to sekė aštunto skyriaus 
pristatymas. Atestatai buvo 
įteikti M. Bublytei, R. Janukai-
tytei, R. Polteraičiui, L. Polte-
raičiui, A. Rūkštelytei, A. Vis-
kantaitei. 

Klasės trumpai ir labai pa
traukliai pasirodė scenoje. Pir
mas skyrius ir jaunesnieji besi
mokantys lietuviškai sudainavo 
„Roputę" ir pradžiugino žiūro
vus tik kaip patys mažiausieji 
moka pradžiuginti, paįvairin
dami dainos žodžius paruoštais 
plakatais ir paveiksliukais. Ket
virto skyriaus be rn iuka i 
(deklamavo eilėraštį. Su Mai-
įronio eilėraščiu pasirodė ir sep
tintas skyrius. Aštuntam sky
riui atstovavo M. Bublytė, 
paskaitydama savo premijuotą 
rašinėlį. Devintas skyrius labai 
originaliai ir su humoru pra
vedė mįslių atspėjimą, pa
demonstruodami mįslių kon
tekstą atsineštais daiktais. Vie
nuoliktas skyrius padainavo 
liaudies dainą — garsiai ir entu
ziastingai. Vyresnioji besi
mokančių lietuviškai klasė pa
skaitė jų parašytas mintis apie 
Lietuvą, išreikšdami geriausius 
linkėjimus Lietuvai ir norus tą 
kraštą aplankyti. Programėlę 
tikrai buvo malontrstebėti! 

Šiais metais „Žibur io" 
mokyklą pradžiugino naujiena, 
kad trys mokiniai buvo paskelb
ti Švietimo Tarybos konkurso 
laimėtojais. Šių metų tema: 
„Įvykiai dabartinėje Lietuvoje". 
Mūsų laimėtojai: II premiją — 
B. Bublytė, III premiją - R. Pol-
teraitis ir A. Viskantaitė. 

Geriausiems mokiniams pre
mijas įteikė Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkės 
pirmininkė Eleonora Grigai
tienė. Pagerbti buvo R. Sven-
tickaitė, A. Giedraitis, G. Miku-
lionis, A. Mikaila, L. Sirgėdai-
tė, T. Baukys, T. Janušis, M. 
Bublytė, A. Rūkštelytė, K. Ba
rauskaitė, P. Ješmantas, P. 
Ješmantas, A. Navasaitytė, M. 
Mingėla. 

A. Sventickienė Tėvų komi
teto vardu padėkojo mokyto
jams už šių metų darbą ir kvie
tė visus po programos pasivai

šinti komiteto paruoštomis vai
šėmis. Kol jaunimas pasiruošė 
paskutinei programos daliai — 
dainavimui ir šokiams, sve 
čiams buvo išdalinti mokyklos 
laikraštėliai, jaunųjų „Žiburio 
žinios" ir vyresniųjų, „Lietuvos 
prisikėlimas". 

Esame nuoširdžiai dėkingi 
mokytojams, dirbusiems su 
mūsų jaunimu šiais metais. 
Didelis, didelis ačiū T. Unde 
rienei, D. Sirgėdienei, R. Kar-
velienei, K. Jankutei-Zambo, N. 
Lapšienei, D. Petrusevičiūtei, B. 
Bublienei, R. Mikulionienei, M. 
Jankauskienei, V. Jankutei-
Moss, L. Strakšienei, I. Andjeev-
skai , R. Giedrai t ienei , L. 
Viskantienei, A. Milmantienei. 
V. Gražuliui. Taip nuriedėjo į 
praeitį dar vieni „Žiburio" 
mokyklos mokslo metai. Jauni
mas paliko mokyklos suolus, bet 
draugystės, pradėtos lietuviš
koje mokykloje, tęsis ir tolimes
niam gyvenime, o kultūrinis 
kraitis, taip rūpestingai moky
tojų ir tėvų perduotas jaunajai 
kartai, tikrai nebus našta, o pra
turtinimas jų gyvenimo. 

Giedrė Ješmant ienė 

IŠRINKTA NAUJA LB 
MICHIGANO APYGARDOS 

VALDYBA 

LB Michigano apygardos me
tinis atstovų suvažiavimas 
birželio 21 d. vyko Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Grand Rapids, Lansing ir 
Detroito apylinkių atstovų su
važiavimą atidarė pirminin
kas Vyt. Kutkus. Išklausyti 
valdybos ir kontrolės komisijos 
pranešimai. Buvo išrinkta nau
ja LB apygardos valdyba ir 
kontrolės komisija. Valdybą 
sudaro: p i rmininkė Liuda 
Rugienienė, vicepirm. Vytautas 
Jonaitis ir iždininkė Danutė 
Petrusevičiūtė . Kontrolės 
komisija — Mykolas Abarius. 
Algimantas Bražėnas ir Eleono
ra Grigaitienė. 

TALKINKIM SEN. LEVIN 
PRAVEST REZOLIUCIJA 

Michigano senatorius Don 
Riegle rėmė senatorių DeCon-
cini-Presler pataisą, reikalau
jančią, kad Rusija negautų ma
terialinės ar finansinės paramos 
(pasiūlytos Senator Rezoliucijos 
2532), nebent būtų įrodyta ir ga
rantuota, kad Rusijos karinės 

Ankstyvesnia jame Sielovados posėdyje. Iš kairės k u n . Vytautas Gusta i t i s iš Lietuvos, kuri. An
t anas Saula i t i s , SJ, vysk. J u o z a s Žemait is , Vilkaviškio ordinaras, ka lba apie sielovadą Lietuvoje. 

Nuotr . A lg io R u g i e n i a u s 

SUSIJUNGS 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

JURGIS JANUSAITIS 

Po antrojo pasaulinio karo 
įsikūrus daugeliui naujųjų emi
grantų, tuojau buvo susirūpinta 
steigti lituanistines mokyklas. 

pajėgos bus išvestos iš Pabaltijo 
teritorijos. LB Detroito apy
linkės valdyba ragina savo 
narius įtakoti Senatorių Carl 
Levin, kad jis remtų DeConci-
ni-Pressler pataisą prie Senato 
Rezoliucijos S2532. 

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Šiais metais tradicinė Dai
navos jaunimo stovyklos metinė 
šventė vyks sekmadienį, liepos 
19 d. Tai bus proga apsilankyti 
gražiojoje Dainavoje, išbandyti 
laimę vertingų dovanų lai
mėjimuose, pasivaišinti skaniu 
lietuvišku maistu, išklausyti 
pranešimų apie jaunimo sto
vyklos veiklą rėmėjų suvažia
vime ir pasimaudyti maloniame 
Spyglio ežere. 

Dainava mielai kviečia visus 
Detroito, Windsoro ir viso Mi
chigano tautiečius liepos 19 d. 
apsilankyti jaunimo stovykloje 
ir tuo apsilankymu paremti jos 
veiklą mūsų jaunimo gyvenime. 
Nuoširdūs Dainavos rėmėjai 
daug metų dirba, stengdamiesi 
išlaikyti jaunimo stovyklą. Jūsų 
dalyvavimas metinėje šventėje 
pateisins nors dalį to didelio 
darbo. 

Ir šiais metais veiks gausūs 
dovanų laimėjimai, bet jai 
reikia laimikių — dovanų, 
kurias galima jau dabar įteikti 
laimėjimų rengėjams Viktorui 
Veselkai, Eugenijui Mičiūnui ir 
Vaciui Lėliui. , 

l.m. 

ILflBVV V O S 
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REMKIM KILNŲ TIKSLĄ 
Lietuvos Vyčių Amerikos Vi

durio apygardos nariams šiuo 
metu svarbiausias uždavinys 
yra pagalba broliams ir sesėms 
Lietuvoje, jų pastangose įgy
vendinti Tėvynėje pilnutinę 
laisvę ir demokratiją. Vienas 
būdas padėti Lietuvai yra per 
Roberto Boris iš Detroito vado
vaujamą Aid to Lithuania komi
tetą, kuriam pavyko gauti 
dovanai didelius Lietuvoje labai 
reikalingų vaistų kiekius. Ga
vėjas — aukščiau minėtas komi
tetas turi pasirūpinti tų vaistų 
supakavimu — paruošimu siun
timui ir tų siuntų transporto 
išlaidų apmokėjimu. Tokiu 
būdu iki šiol iš World Medical 
Relief organizacijos buvo gauta 
daugiau negu už 5,000,000 dol. 
vertės vaistų ir įvairių me
dicinos priemonių. Tų vaistų 

pasiuntimas į Lietuvą Vyčiams 
kainavo arti 60,000 dol. Reikėjo 
nemažų pastangų sutelkti tiek 
lėšų. Tačiau vėlesniu laiku 
aukos š iam tikslui labai 
sumažėjo, ir Lietuvos Vyčiams 
vėl tenka kreiptis į visuomenę, 
prašant šių pastangų parėmimo. 

Lietuvos Vyčių Amerikos Vi
durio apygardos nariai, atsiliep
dami į šį ragiMmą, ruošia do
vanų laimėjimus, kurių pelnas 
skiriamas vaistų siuntų Lietu
vai transporto apmokėjimui. 
Laimingų bilietų traukimas bus 
vykdomas Lietuvos Vyčių Vidu
rio Amerikos apygardos 
metinėje gegužinėje-piknike, 
š.m. liepos 4 d., Stankūnų Pines 
restorane, 3860 West Dunes 
Highvvay, Pines, Indiana. Visi 
kviečiami. A W o n a B r a z J s 

Gegužinės organizavimo 
pirmininkė 

Jos buvo steigiamos įvairiai: 
vienos pradėjo veikti prie lie
tuvių parapijų veikiančiose mo
kyklose normalių pamokų me
tu, kitur veikė tik šeštadieniais 
ir mokyklos buvo vadinamos 
šeštadieninėmis lituanistinėmis 
mokyklomis. Tačiau to buvo ne 
gana, nes tokiom mokyklom eg
zistuoti ne visose parapinėse 
mokyklose buvo sudarytos sąly
gos. Todėl daugiau kaip prieš 
trisdešimt dvejus metus ini
ciatyvos ėmėsi Angelė ir An
tanas Kašubai, kun. dr. Eugeni
jus Gerulis ir kiti, ir suorga
nizavo dar vieną lituanistinę 
mokyklą, pavadindami ją Kris
tijono Donelaičio vardu. Pra
džioje mokyklą pradėjo lankyti 
neperdidelis skaičius mokinių, 
tačiau netrukus ji išaugo į vie
ną iš didžiausių lituanistinių 
mokyklų. Po trumpo laiko mo
kyklos direktorium buvo pa
kviestas geras organizatorius J. 
Sirka ir šias pareigas jis ėjo per 
trisdešimt dviejus mėtis. Mo
kyklą sudarė pradžios ir aukš
tesnioji mokyklos. Jas lankė 
apie 300-400 mokinių. Neabejo
tina buvo tėvų parama, nors K. 
Donelaičio mokyklos buvo lyg 
atskira „respublika" ir pra
džioje nekooperavo su Švietimo 
taryba, o paruošė ir vykdė savo 
mokymo programas. Tačiau 
Švietimo taryba ir Lietuvių fon
das K. Donelaičio mokyklas fi
nansiškai rėmė. Nežiūrint to 
„išsiskyrimo", K. Donelaičio 
mokyklos direktorius ir moky 
tojų būrys atliko nepaprastai 
i'eikšmingą lituanistinio švieti
mo ir auklėjimo darbą. 

Gausios lituanistinės mokyk
los veikė Marąuette Parke lie
tuvių parapinėje mokykloje, 
Chicagos aukštesnioji litua
nistinė mokykla Jaunimo cen
tre, kuriai sumaniai vadovauja 
pedagogas Juozas Masilionis. 
Gražiai veikė Dariaus-Girėno, 
Brighton Parko, Cicero litu
anistinės mokyklos. Tai buvo 
geri laikai, kada buvo daug 
vaikučių, kada visi gyvenome 
neišsisklaidę. Bet laikas daro 
savo. Keitėsi Chicagos lietuvių 
kolonijų veidas, gyventojų 
sudėtis, akivaizdžiai sumažėjo ir 
lituanistinėse mokyklose moki
nių skaičius. 

Jau praėjusių metų rudenį pa
sklido žinia, Icad reikia sujungti 
Kr. Donelaičio, Dariaus Girėno 
ir Chicagos aukštesniąją mo
kyklą į vieną dar gana didelę 
lituanistine mokyklą ir ją įkur
dinti Jaunimo centre, kur turi
ma mokykloms labai geras pa
talpas. Lietuviškas centras — 
gera aplinka. 

Tam tikslui buvo sudarytas 
Kr. Donelaičio, Dariaus Girėno 
ir kit. aukšt. mok. sujungimo 
komitetas, į kurį išrinkti iš šių 
mokyklų tėvų komiteto atsto
vai: Daina Dumbrienė, Regina 
Viržintienė ir Gintaras Aukš
tuolis. Šis komitetas ir rūpinasi 
minėtas lituanistines mokyklas 
sujungti ir perkelti į Jaunimo 

centrą. 
Kovo mėn. komitetas posė

džiavo su Kr. Donelaičio, Da
riaus Girėno atstovais, kurie 
atstovavo savo mokyklų tėvų 
komitetams. Posėdžio metu dau
guma pasisakė už mokyklų su
jungimą. Paaiškėjo, kad šiais 
metais K. Donelaičio mokyklą 
lankė 90 mokinių, dirbo 26 mo
kytojai ir 4 pavaduotojai. Da
riaus Girėno mokykloje drauge 
mokinių buvo 48, dirbo 15 mo
kytojų, vaikus leido 25 šeimos. 
Prieita prie išvados, kad at
skirai veikiančių lituanistinių 
mokyklų išlaikymas padidina 
nereikalingas išlaidas, apsun
kina tėvus. 

Sujungus mokyklas palengvė
tų išlaidos, vaikams susidarytų 
dar didesnės galimybės bendra
vimui lietuviškoje aplinkoje, 
Jaunimo centras gera vieta, 
geros klasės, suvežimui vaikų 
susidarytų taip pat neblogesnės 
sąlygos, kaip į valdinę McKay 
mokyklą, Marąuette Parke, kur 
aplinka taip pat labai pakitusi. 
Posėdyje buvo nutarta sudary
ti pagelbines tris komisijas — 
mokyklų programoms sudaryti, 
Administracijos komitetas kvies 
vedėją ir su vedėju ar vedėja 
pasitaręs kvies mokyklai moky
tojus. Administracijos komi
tetas rūpinsis visais adminis
traciniais mokyklų reikalais, 
išrinks laikiną tėvų komitetą ir 
pan. 

Darbas pradėtas, informuo
jami mokyklas lankančių vaikų 
tėvai, sprendžiama daug kitų 
problemų, nes laiko beliko 
maža, o sujungtoji mokykla 
darbą pradėtų jau šių metų 
mokslo pradžioje. Į komitetus 
įeina tėvų ir mokytojų atstovai. 

Balandžio 25 d. atskirai posė
džiavo Kr. Donelaičio mokyklų 
tėvų komitetas. Iš posėdžio pro
tokolo matyti, kad ir čia pasi
sakė absoliuti dauguma už mo
kyklų sujungimą. Tik mokyklos 
direktorius Julius Širka pareiš
kė: mokyklų sujungimui nepri
tariąs, Jaunimo centras esą ne 
saugi mokyklai vieta, kad šim
tas procentų mokytojų nenorės 
ten eiti, kad K. Donelaičio 
mokyklos pasiliks kur esančios 
ir pradės veikti metų pradžioje. 

Tačiau gautoji informacija 
rodo, kad absoliuti tėvų dau
guma pasisako už neatidėliotiną 
mokyklų sujungimą, jas perke
liant į Jaunimo centrą, kur yra 
speciali apsauga, kur geros 
mokyklai sąlygos, kur paleng
vės ir mokyklų išlaikymo našta 
tėvams. 

Iš tolo stebint mokyklų su
jungimo procesą, matyti, kad 
kai kam yra ir asmeninės ambi
cijos reikalas. Su pagarba ir 
dėkingumu vertiname visų mo
kyklų vedėjų, mokytojų kilnu
mą lituanistinio švietimo auk
lėjimui. Jiems priklauso visos 
išeivijos padėka. Tačiau nieko 
nėra amžino. Ir didieji darbi
ninkai pavargsta, pakinta sąly
gos ir reikia naujų sprendimų. 

Sušaukus mokyklose dirban
čiųjų mokytojų bei jų vedėjų 
bendrą susirinkimą, jame 
pedagogai išrinks ir naujosios 
mokyklos vedėją, o taip pat 
parinks ir sujungtos mokyklos 
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mokslo metų pradžios. Atsisa
kius asmeniškumo, kad ir už
tarnautos garbės, siekiant ben
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bus surasti mokyklų sujungimo 
procese geriausi sprendimai. To 
visuomenė ir linki. 
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Kas pasikvies į vasaros stovyklą 

LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ 
Pasibaigė mokslo metai, ne

t rukus praeis ir didžiausias šios 
vasaros renginys — IXTautinių 
šokių šventė, kurioje dalyvauja 
daug vaikų, daug jaunimo. Dar 
nespėjus šventės įspūdžiams 
nublukt i , daugelis tų pačių 
vaikų ir jaunuolių išsiskirstys 
po vasaros stovyklas. Tai j au įsi
senėjusi mūsų tradicija, tos dvi 
savaitės gamtoje, su rūpestingai 
paruoš tomis auklėjančiomis 
programomis, žaidimais, laužais 
ir naujomis draugystėmis. Va 
saros stovykla — prisiminimų ir 
naujų įspūdžių aruodas, iš ku 
rio jaunuoliai semiasi ištvermės 
ir lietuviškos veiklos paskatini 
mo i lgus žiemos mėnesius. 
Turbūt nėra nė vieno vaiko ar 
jaunuolio, kuris, kaitą praleidęs 
porų savaičių vasaros stovyklo
je, nebenorėtų ir kita vasarų sto
vyklauti . 

Stovyklų naudų gerai supran
ta ir lietuviškųjų organizacijų 
vadovai, nors į ją, be abejo, žiūri 
kiek praktiškesniu žvilgsniu: 
stovykla suartina organizacijos 
nar ius į vieną darnia šeimą ir 
dėl to suartėjimo visų metu 
veikla yra nepalyginti našesne. 
Viena ar dvi savaitės, praleistos 
stovykloje, atneša organizacijai 
daugiau naudos, kaip visi metai 
dažnu sueigų ar susirinkimų. 

Kai užsimename vasaros sto
v y k l a s , p i rmiausia min t in 
ateina ateitininkai ir skautai, 
Daina%'os kalneliai ir Rako 
miškai. Šiose dviejose vietovėse 
ištisą vasarą skamba dainos, 
aidi šūkiai, stovyklauja šių dvie
jų svarbiausiųjų jaunimo or
ganizacijų mažieji, paaugesnieji 
ir vyresnieji nariai. Tačiau va
saros stovyklos ruošiamos ne tik 
Dainavoje ar Kake, nes dėl 
didelių nuotolių ne iš visų vie
tovių stovyklautojai i jas gali su
važiuoti (kur jie ir besutilptų. jei 
suvažiuotų!). Skautu ir atei
tininkų stovyklos dar ruošiamos 
Kalifornijoje, rytiniuose Ameri
kos pakraščiuose. Kanadoje ir 
kitur. Jose taip pat daug gied
rios nuotaikos ir kruopščiai or
ganizuoto lietuviškumo. Be to. 
negalima neprisiminti ir ypa 
tingųjų vasaros stovyklų suau
gusiems, nors paprastai jos vadi
namos ..rimtesniais" vardais, 
dažniausiai — studijų savai
tėmis, o kartais tik savait
ga l ia is . Iš tokių išskir t ina 
mokytoju studijų savaitė, jau 
daug metų ruošiama Dainavoje. 
Čia susiburia lituanistinių mo
kyklų mokytojai: pabendrauti, 
pasisemti naujų žinių ir jėgų, 
žinoma, ir pailsėti savųjų bei 
gražios gamtos artumoje. Sį 
mokyto ju sus ibūr imą or
ganizuoja ir globoja JAV LB 
Švietimo taryba. 

Dar ypatingą vietą vasaros 
stovyklų tarpe iki pernai metu 
turėjo lituanistikos seminaras, 
kurio metu būrys jaunuolių 
gerai pasiruošusių lektorių prie 
žiūroje susikraudavo nepapras
tai naudingą ir gausų lituanis
tinių žinių kraitį. Tai buvo dvi 
in tensyvaus darbo savaitės. 

kurių naudą ilgai juto lietu
viškos mokyklos, organizacijos 
ir mūsų spauda. Gaila, kad dėl 
susidėjusių priežasčių l i tua
nistikos seminarų eiga, atrodo, 
buvo pertraukta (bent š iemet 
negirdėti, kad seminaras būtų 
ruošiamas). 

SIO PAVASARIO ĮVYKIAI KAUNE 
Kaip juos aprašo Lietuvos spauda 

Ankstyvą pavasarį Kaune bu
vo paminėta Kar in inkų Ramo
vės 55 metų sukaktis. Kaip rašo 
„Kauno t iesa" 1992.IV. 29 nr., 
Ramovė pergyveno dvi epochas 
— Nepriklausomos Lietuvos ir 
rusiškosios okupacijos. Pirmo

sios akci jos nepas ikar to tų 
ateityje..." 

Kalbėjo ir trijų lietuvių su
kil imų (1923 Klaipėdoje, 1941 
Kaune ir 1953 Vorkutoje) dalyvis 
Kazimieras Michalevičius, bu
vęs partizanas, politinis kalinys, 

Tačiau grįžkime prie jaunimo 
organizacijų vasaros stovyklų. 
Kaip jau minėta, jų programos 
per metų metus gerai paruoštos 
ir labai veiksmingos, o vis dėl
to norėtųsi pasiūlyti vieną kitą 
priedą. Pirmiausia siūlome, kad 
į vasaros stovyklą būtų pakvies
t a lietuviška spauda. Ne šiaip 
sau ant stalo ar specialioje skai
tykloje paskleisti keli laik
raščiai ar žurnalai (tikime, kad 
taip buvo ir iki šiol), bet spau
da būtų įvesta į kiekvienos 
dienos programą, stovyklautojai 
supažindinami su svarbiaisiais 
mūsų laikraščiais ir žurnalais, 
p r a t i n a m i juos s k a i t y t i , 
komentuoti, net jiems parašyti. 
Čia galima ypač rekomenduoti 
vaikų laikraštėlį „Eglute" jau
niems stovyklautojams, vyres
niesiems skautams „Skautų 
aidą*', „Mūsų vytį", ateit i
ninkams — „Ateitį", visiems — 
..Laiškus lietuviams" ir, žino
ma, specialius organizacijų sky
relius „Draugo" dienraštyje. 
Reikėtų pasirūpinti keletą ar 
keliolika egzempliorių minėtų 
ir kitų leidinių, kad kiekvienas 
stovyklautojas galėtų juos pa
vartyti, paskaityti, pamatyt i . 
Manome, kad mūsų spaudos lei
dėjai mielai kooperuotų ir pa
dovanotų krūvas spaudos, jeigu 
į juos kreiptųsi stovyklų ren
gėjai. Dažnai nusiskundžiama, 
kad jaunimas neskaito lietu
viškos spaudos. Kaip skaitys, 
jeigu daugelis net nežino, kad 
toks ir toks laikraštis a r žur
nalas iš viso egzistuoja. Jeigu 
tėvai n e s k a i t o l i e tuv i škos 
spaudos ir jos neužsiprenu
meruoja, kaip ją skaitys vaikai? 

Per dvi savaites jau galima 
priprasti prie lietuviško laik
raščio a r žurnalo, o tą pripra
timą, stovyklai pas ibaigus , 
parsivežti ir į namus. Be to, šį 
paprotį vertėtų toliau puoselė
ti ir likusią metų dalį: sueigose, 

susirinkimuos, kaskart tur int 
prieš ak i s lietuviškos spaudos , 
kalbant apie ją, skai tant iš
traukas, diskutuojant. Tuo būdu 
tikrai išsiaugintume lietuviškai 
spaudai nemažą naujų skaity
tojų būrį. 

Stovyklų metu paprastai pa
ruošiami ir išleidžiami laikraš
tėliai, kurių puslapiuose pasi
reiškia stovyklautojų kūrybin
gumas, išradingumas, rimtos ir 
linksmos mintys. Nors tuose 
laikraštėliuose daug entuziaz
mo ir gerų norų, bet dažnai la
bai šlubuoja lietuvių kalba. Čia 
turi įsikišti stovyklos vadovybė 
ir atrasti asmenį, kuris ištaisytų 
bent didžiausias laikraštėlio 
kalbos klaidas. Tai nė ra joks 
jaunųjų kūrybos nuvertinimas, 
o tik būtina pagarba lietuvių 
kalbai. 

D. B . 

šios dvasią globoja iš t ikimi dabar Vakaruose gyvenantis 
Povilas Pečiulaitis-„Lakštin
gala". Minėjime grojo kariškas 
orkestras , vėliau buvo sureng
tas šventinis koncertas. 

Kaip aprašyme „Kauno tieso
j e " pas teb i korespondentas 
Vytautas Mikėnas, „įdomu, kad 
į minėjimą neatvyko nei dau
gumos laikraščių žurnalistai, 
nei daugelis aukštų valstybės ir 
KAM pareigūnų... Ką gi, Ramo
vės jubiliejaus minėjimas buvo 
svarbi šventė ,Geležinio Vilko' 
r inkt inės vadui V. Žukui, Kau
no komendantui V. Vilkeliui ir 
daugeliui kitų dorų lietuvių, bet 
ne rusiškas karines mokyklas 
baigusiems KAM-o pareigū-

J .A. Herbeč iauskas 

Iš viso krokuviečių būrelio 
savo ypatingu charakteriu bene 
lab iaus ia i išsiskyrė Juozas 
Albinas Herbačiauskas U876-
1944). Buvo tai neįprastos 
dvasinės sandaros žmogus, kar
t a i s ke i s tas , kar ta is nesu
prantamas, šiaip kultūringas ir 
malonus, draugų mėgstamas. 
Savo kilme jis buvo Lankeliškių 
(Vilkaviškio apskrityje) zakristi
jono Gerbačiausko (Garbuko) 
sūnus, J. Basanavičiaus pusbro-

Ramovės sargybiniai, lietuviš
kieji sfinksai — t rys milžinai, 
tautos a t spa rumo simboliai. 
Antrą mena užsilikę kitakal
biai, jų batų purvas ir stovykla
vietės nuodėguliai. . ." 

Minėjimą pradėjo ir j am vado
vavo naujasis Karininkų Ramo
vės komendantas kapitonas Ar
noldas Tujauskas. Kalbėjo ne
priklausomybės laikų kariuo
menės atstovai majoras St. 
Buzas ir pulk. A. Miljonis. 
Sveikinimo žodį t a rė dabartinis 
krašto apsaugos ministro pava
duotojas pulk. J . Paužuolis ir 
visuomeninių organizacijų ats
tovai. Lietuvos Helsinkio gru
pės įkūrėjas Viktoras Petkus, nams" . 
p a s v e i k i n ę s s u s i r i n k u s i u s , 
t rumpai apžvelgė dabar t inę 
Lietuvos padėtį. 

„Jaunosios Lie tuvos" vadas 
St. Buškevičius savo žodyje 
priminė, kad „patr iotų veiks
mai kovo 6-ąją, a ts i imant lie
tuviškosios karininkijos kul
tūros širdį — Ramovę, buvo ap
vainikuoti pergale... Karininkų 
Ramovės atsiėmimas nepapras
tai stipriai šokiravo okupantus. 
Ne vienas iš jų psichologiškai 

L a n d s b e r g i s p a g e r b ė 
J . Urbš io a tminimą 

„Kauno tiesa" gegužės 1 d. 
n u m e r y j e rašo: „Ta ip jau 
sutapo: Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Kaune svečia
vosi tokią dieną, kai miesto 
visuomenė minėjo savo garbės 
piliečio Juozo Urbšio pirmąsias 
mirt ies metines. Lietingą vi
durdienį Vytautas Landsbergis 

palūžo, pareiškė norą išvykti iš drauge su jį lydėjusiais par-
Lietuvos, bijodami, kad pana- lamentara is , miesto vadovais, 
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Prof. dr. Vytautas Bieliauskas, PLB pirmininkas ir būsimo seimo vadovas. 

drauge su Juozo Urbšio artimai
siais, šios liūdnos datos nepa-
miršusiais kauniečiais atėjo į 
Petrašiūnų kapines pastovėti 
prie šio garbingo Lietuvos pilie
čio kapo, pasimelsti už jo sielą, 
pagerbti jo atminimą. Susirin
kusieji tarė maldos žodžius kar
tu su vyskupu Sigitu Tamkevi-
čium, pašventinusiu miesto mu
nicipaliteto pastatytą paminklą 
Juozui Urbšiui..." 

Šį pranešimą, įdėtą „Kauno 
tiesos" pirmame puslapyje, puo
šia nuotrauka, kurioje matyti , 
kaip dvasininkų ir visuomenės 
apsuptas V. Landsbergis uždega 
žvakę prie buv. Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio J. Urbšio 
kapo. 

K a u n e g imęs Iz rae l io 
min i s t r a s 

Šį pavasarį, kaip praneša 
Lietuvos masinės informacijos 
priemonės, Lietuvoje lankėsi 
Izraelio gynybos ministras Mošė 
Arensas su žmona Mauriele ir 
dviem dukterim. Ministro vizi
tą Kaune, kur jis gimė 1925 m., 
aprašo „Kauno tiesa" 1992.V.5 
nr. Pasak straipsnio, kai jam 
buvo pusantrų metų, šeima per
sikėlė gyventi į Rygą, o iš ten 
1939 m. emigravo į JAV. Kai 
sus ikūrė Izraelio va l s tybė , 
persikėlė gyventi ten. 

Savo v iešnagę g i m t a j a m 
Kaune Arensas pradėjo nuo IX-
jo forto - žydų skausmo sim
bolio. Toliau „Kauno tiesoje" 
rašoma: „Ministras ta ip pat 
aplankė kitas masinio genocido 
vietas, kai kurias Kauno žydų 
kapines. Neliko abejonės, kad 
jos padarė svečiams tikrai slogų 
įspūdį. Kaip žinoma, jos nepri
žiūrimos — kapai apžeię žole, 
paminklai ir antkapiai apsama
noję (...) Šiurpiausia tai , kad 
daug paminklų sudaužyta, iš
vartyta, kai kurios jų detalės 
pagrobtos. Aukštasis svečias čia 
rado ir savo senelės kapą. Jo irgi 
apverktina būklė, kaip ir visų 
kapinių..." 

Pietų metu Kaune Arensas 
kalbėjosi su Lietuvos žydų 
bendruomenių atstovais. Pokal
byje dalyvavo ir Kauno miesto 
meras V. Čiurinskas. J a m buvo 
padėkota už tai, kad jo tėvai i r 
uošviai vokiečių okupacijos 
metais slėpė žydus. 

Korespondento pak laus tas , 
kokius j a u s m u s j i s p a t y r ė 
gimtajame mies te , sveč ias 
atsakė: „Laimingas, kad esu 
gimęs garbingam mieste — 

LIETUVIŠKOS 
SIELOVADOS 

TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Kaip kiekviener ia is metais , 
ta ip ir šįmet įvyks Lietuvių 
s ie lovados t a r y b o s suvažia
vimas liepos 4 dieną, šeštadienį, 
Chicagoje Jaunimo centre, Čiur
lionio galerijoje. Pradžia 10 vai. 
ryto . P r a d e d a m a su simpo
z i u m u : „ S i e l o v a d a a t s i k u 
riančioje tautoje" . Šio simpo
ziumo dalyviai y r a seselė Mar
ga r i t a iš Chicagos, k u n . Vytau
t a s Bri l ius , MIC, buvęs Vilka
viškio vyskupijos kancleris, da
bar studijuojąs Romoje, ir kun. 
A n t a n a s Saulait is , SJ, kuris šią 
žiemą ilgesnį laiką praleido 
Lietuvoje, l a n k y d a m a s mokyk
las, seminarijas ir susi t ikdamas 
su Lietuvos j aun imu . Taip pa t 
bus į teikta prel. Juozo Prunskio 
„ K r i k š č i o n i š k o s s p a u d o s " 
premija už 1991 me tus „Atei
t i e s" žurnalui . 

Po p ie tų p e r t r a u k o s (bus 
ga l ima Jaun imo centre papie
taut i ) pirmą vai . įvyks ki tas 

K a u n e . Bet dar didesnė laimė, 
kad mūsų še ima čia nepasi
liko.. ." 

K u n . R. M i k u t a v i č i a u s 
d o v a n a m u z i e j u i 

T a p a t i „ K a u n o t e i s a " 
gegužės 6 d. n r . p raneša kad 
Vytau to Didžiojo k a r o muzie
jaus K a u n e fondai neseniai pa
sipildė kel iasdešimt unikal ių 
spaudos ekspona tų , kur iuos 
padovanojo Vytau to Didžiojo 
bažnyčios rektor ius k u n . Ričar
das Mikutavič ius (kaip praneša 
„Gimtas is k ra š t a s " , dabar pa
sk i r tas Įgulos bažnyčios Kaune 
rek tor ium — V.R.). Iš kun. Mi
kutavičiaus muziejaus pareigū
nės pargabeno 83 įvairius pa-
triotinius-religinius leidinius, 
le is tus sovietinės okupacijos 
pogrindyje. Seniaus ias leidinys 
1972 metų. 83 leidinių kolekci
joje dešimt pavadinimų, jų tarpe 
33 numer ia i įvairių me tų „Lie
tuvos Kata l ikų Bažnyčios Kro
nikos" , „Aušros" ir ki tų. 

K u n . R. Mikutavič ius pareiš
kęs: „Lietuvos Ka ta l ikų Bažny
čios Kronikos" buvau sur inkęs 
visus le id in ius . J ą tekdavo 
slapstyti palėpėse, duoti skaityti 
pažįs tamiems. Ke l ian t i s iš vie-

(Nukel ta į 4 psl.) 

simpoziumas: „Sielovada išeivi
joje". Dalyviais pakviesti yra 
kun. Edmundas Pu t r imas , pra
eitais metais išbuvęs 7 mėne
sius Pietų Amerikoje, Vincas 
Kolyčius, L.S. tarybos suau
gus ių re l ig in io š v i e t i m o 
vadovas, Dalilė Polikaitienė, 
L.S. tarybos parapijų sekcijos 
vadovė, ir vyskupas Paul ius 
Baltakis, OFM, kuris bus ką tik 
sugrįžęs iš Anglijos. Š iam sim
poziumui vadovaus Aldona Za-
ilskaitė, L.S. tarybos Šv. Rašto 
sekcijos vadovė. Suvažiavimas 
baigsis 3:30 vai. po pietų. 

Nor in t ie j i d a l y v a u t i y ra 
kviečiami iš anksto registruo
t is p a s Liudą Rug ien i enę , 
30717 Lund Dr., Warren , MI 
48093, arba skambinti telefonu 
313-573-9448, tačiau registruo
tis iš anksto nėra būtina, tai tik 
pa l engv ina rengėjų darbą. 
Suvažiavime y ra kviečiami 
dalyvauti visi, kurie rūpinasi 
lietuviškosios krikščionybės iš
l a i k y m u išeivijoje be i lie
tuv iškųjų parapi jų l ik imu. 
Liepos ke tv i r tos sava i tga l į 
Chicagoje dalyvaus daug lietu
vių. Čia birželio 30 d. prasideda 
aštuntasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas ir liepos 
5 dieną įvyks devintoji lietuvių 
Tautinių šokių šventė. Tikimės, 
kad bus įdomu ir atsilankiu
siems t Lietuvių sielovados tary
bos suvažiavimą. 

Be s u a u g u s i ų r e l i g in io 
ugdymo, Šv. R a š ' j ir parapijų 
komisijų, sielovados taryboje 
veikia dar ir kitos komisijos, tai 
pašaukimų (vadovauja kun. Pet
ras Stravinskas), diakonato (Jo
nas Kava l iūnas ) , l i turgijos 
(Aldona Prapuolenytė), jaunų 
šeimų (Vita ir Rimas Aukštuo
liai), jaunimo (Audrė Budrytė), 
angliškai kalbančių (Loreta 
Stukienė), finansų" (dr. Juozas 
Sungaila, Lilė Milukienė ir Sta
sys Kasparas) , informacijos 
(Algis Šilbajoris ir Liuda Rugie-
nienė). Kaip matome iš komisijų 
sudėties, Lietuviškosios sielova
dos tarybos apimtis y r a labai 
plati, tad ir klausimų disku
sijoms nepritrūksime. Sielova
dos vicepirmininkas y ra kun. 
Antanas Saulaitis, S J , sekreto
rius Petras Ąžuolas, o reikalų 
vedėja seselė Igne Marijošiūtė. 

L. Rug i en i enė 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
P E T R A S M A T E K Ū N A S 

lenski", kuriame dažnai buvo puolamas vysk. J u r g i s 
Matulaitis. 

Vienuolyne, nors jie dar buvo valdžios žinioje, buvo 
įrengta Marijos garbei koplytėlė. Tai koplytėlei įrengti 
pradžią davė Marijos gipsinė statulėlė, kuri , vienuolyną 
uždarius, buvo palikta. Ji stovėjo svečių kambaryje , 
sienos įdubime (nišoje). Vilniaus gubernatorius Kocha-
novskis įsakė miesto savivaldybės t a rnau to ju i ją 
išmesti. Tarnautojas, kuriam buvo įsakyta , būdamas 
katalikas, išmesti nedrįso ir paliko toje nišoje, užtai
sydamas lentomis ir tą vietą, kad neišsiskir tų nuo 
sienos, užtinkavo. Taip Marijos statulėlė i lgus m e t u s 

lis. J i s mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje, kur iš šeštosios 
klasės buvo pašalintas, apkal
tinus dėl pas tėvą ras to lie
tuviško kalendoriaus. Bijoda
mas arešto, He rbač i auskas 
išdūmė į Krokuvą, kur jau apie 
dešimt metų gyveno. Jis iš 
mūsų visų bene geriausiai bu
vo susipažinęs su lenkų kultūra, 
gilinosi į literatūrą ir pa ts ėmė 
rašyti lenkiškai. 

J . R i m a n t a s 
(Iš „Petras Rimša pasakoja") 
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Bažnyčios vidus erdvus, padalytas į tris navas. Aukš

čiausia vidurinė nava. Lubos cilinderio išvaizdos, 
papuoštos freskomis, o kairėje navoje gotiniai žvaigž
diniai skl iautai . \ vidurinę navą įeina presbiterija ir 
trisienė obsida. Yra dvi koplyčios su kristaliniais stovėjo visai užmiršta. Kai išdžiūvo lentos, t a r p jų 
skliautais. pasidarė plyšiai, nes tinklas suplaišėjo. Pro tuos plyšius 

Varpinės prie bažnyčios nėra. Varpinė buvo, bet buvo matyti statulėlės veidas. Toje vietoje, kur matės i 
1872 m. rusų valdžios įsakymu buvo nugriauta. Ji buvo jos veidas, nežinomas asmuo išpjovė langelį ir pr i ta isė 
pastatyta 15 šimt. gotiniu sti l ium, keturkampė su dureles. Vėliau prie statulėlės buvo pakabinta lempelė, 
vartų anga. Tos varpinės vaizdas išliko tik paveiks- padėta gėlių ir žvakių. Pamaldūs žmonės pr ie tos 
luose. 

1708 m. pr ie bažnyčios esančioje aikštėje, kurioje 
seniau buvo kapinės, Mykolas Puzinas pastatė mūrine 
koplyčią, kurioje, kaip pageidavo jos statytojas^ buvo 
laikomi numirėliai per laidotuves. 

Vienuolyno rūmai , kaip ir bažnyčia, nukentėjo nuo 
gaisrų, visai prarasdami gotinio stiliaus žymes. Po 1785 
m. gaisro buvo ats tatyt i klasikiniame stiliuje. Tiek 
bažnyčia, tiek ir vienuolynas buvo atstatyti pagal kun. 
Kazimiero Kaminskio projektą, nepaliekant visai išo
rėje gotinio stiliaus elementų (kun. K. Kaminskis meno 
mokėsi Bolognoje). Tuomet vienuolyno sienos buvo 
papuoštos piliastrais, o vienuolyne rajonas buvo aptver
tas mūro siena. 1864 m. rusų valdžia, nuslopinusi 
sukilimą, bažnyčią ir vienuolyną uždarė — bažnyčioje 
įsteigė valdžios archyvą, o vienuolyne lombardą, varžy 
tynių salę ir t a rnauto jams butus. 1934 m. bažnyčia 
buvo sugrąžinta pranciškonams konventualams, atvy 

statulėlės sustodavo ir pasimelsdavo, l a ikydami 
statulėlę net stebuklinga, nes, esą, kai kur ie gavę 
malon ;ų. 

Koplytėlę įrengė lombardo ta rnau to jas Liudvikas 
Ostraika. kai iš valdžios gavo leidimą, savo ir tikinčiųjų 
pinigais. Kambarys, kuriame stovėjo s ta tu lė lė , buvo 
atskirtas nuo koridoriaus siena, įtaisytos durys , padi
dinti langai, aptvarkytas vienuolyno fasadas ir jo 
įėjimas. Pašventnta ji buvo 1908 m. spalio mėn. 8 d. 
Vilniaus vysk. E. Roppo. Pavesta Šv. Zitos draugijai . 

Prie Marijos statulėlės buvo pas ta ty tas nedidelis 
altorėlis. Virš statulėlės galvos, dviejų ange l iukų , pa
statytų iš šonų, laikomas dvylikos žvaigždžių vainikas, 
o votai — specialiuose rėmuose, kurie pastatyti iš abiejų 
jos šonų, kiekvienas po 100 votų. Jos r ankos sudėtos 
ant krūtinės, stovinti ant žemės rutul io . 

Prie Trakų gatvės, kuri, kaip ir visos kitos sena
miesčio gatvės, neišsiskiria nei savo pločiu, nei prie 

kusiems iš Lenkijos. J ie leido laikraštį „Dziennik Wi- jos stovinčiais namais, yra buvusių didikų Tiškevičių 

dviejų aukš tų namas , stovįs arti Pylimo gatvės, netoli 
tos vietos, kur stovėjo Trakų gynybinės sienos vartai, 
ka i senamiestį dar supo gynybinė mūro siena. 

N a m a s stovi visai atskirai . Savo išorine išvaizda 
didelio įspūdžio nesudaro. Pastatytas klasikiniu 
s t i l iumi. J o frontinį fasadą, esantį prie Trakų gatvės, 
puošia du „milžinai", kur ie , atrėmę savo rankomis, 
la iko balkoną prie namo įėjimo. Frontonas įspūdžio 
nesudaro . Pirmajame aukšte vyrauja horizontalinės, 
o a n t r a m e — piliastrai ir vertikalinės linijos. Šio namo 
grožis — du „milžinai". Netoli šios vietos stovi Šv. 
Kot rynos bažnyčia ir vienuolynas, priklausęs vie
nuolėms benediktinėms, kurias į Vilnių atkvietė 1622 
m. vysk. Eustachijus Valavičius iš Nesvyžiaus. J is buvo 
apgyvendintas prie Šv. Kotrynos bažnyčios, kurią 
pas ta tė 1622-1625 m. Mikalojus ir Kotryna Horo-
dyškiai , o Petras Valavičius 1635 m. - 1641 m. laiko
tarpyje bokštus ir prie jos Dievo Apvaizdos koplyčią. 

Šv. Kotrynos bažnyčia nukentėjo nuo gaisrų. J i degė 
n e t tris kar tus . 1655 m. pec rusų invaziją tiek Šv. 
Kotrynos bažnyčia, tiek ir vienuolynas visai sudegė. 
Buvo ats tatyt i 1693-1703 m. laikotarpyje, praėjus apie 
40 m. po gaisro. Atstatė Vilniaus pakamar i s Jonas 
Feliksas Pacas, kai jo dvi dukros 16*92 m. įstojo į vienuo
lyną. Po 1737 m. gaisro ji buvo a ts ta ty ta 1742 m. pa
gal arch. Jono Glaubičiaus projektą. 

Šv. Kotrynos bažnyčia keturkampė su absida, ku
ri y ra apval i ir stogas s ta tus . Turi d u bokštus penkių 
ta rpsn ių , kurie a tskir t i karnizais, o ta rp jų neaukš tas 
pinijonas, kuris pridengia stogą nuo frontinio fasado. 
Vi ršu t in ia i du bokštų tarpsniai yra plonesni kaip apa
t in ia i . P a t s viršutinis tarpsnis yra labai žemas ir bai
giasi ša lminia is stogeliais su ašuririiais kryžiai*. 
Bokštų langai ke turkampia i su puslankio arkomis, o 
p e n k t a m e tarpsnyje apskriti kaip žiedas su ryškiomis 
apl ink langą apvadomis. 

(Bus daugiau) 

' 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. birželio mėn. 25 d. Jelcinu. Ukraina tačiau jais 

GENEROLAI DAR 
NEATSISAKO IMPERIJOS 

IŠLAIKYMO 
DR. E. RINGUS 

Nėra paslapties, kad Jelcinas 
išsilaiko prie vairo visų pirma 
todėl, kad generolai, nors ir 
nelabai laimingi, nėra pakanka
mai vieningi. Nors ir nevienin
gi, bet dar užtektinai stiprūs, 
kad galėtų ignoruoti kai ku
riuos Jelcino įsakymus. Nekrei
piama dėmesio į vakarinių de
mokratijų pareiškimus, kad sve
timos įgulos laisvuose kraštuose 
yra nepriimtinos ne tik tiems 
kraštams, bet ir visam pasau
liui. Generolai randa visokių 
pasiteisinimų: patalpų stoka, 
transporto sunkumai, bet svar
biausias argumentas, nors ne
skelbiamas, tai „neva" reikalas 
ginti atsikrausčiusius rusus bu
vusiose respublikose. Daugiau
sia jų yra Ukrainoje, vidurinėje 
Azijoje, Moldovoje, Baltijos 
kraštuose. Štai kodėl įgulos 
paliekamos naujai atgavusiuose 
laisvę kraštuose. Landsbergis, 
matyt, nebereikalo kalba apie 
galimą provokaciją Lietuvoje. 

Provokacija jau prasidėjo Mol
dovoje, kuri nori prisijungti prie 
Rumunijos, kaip kad buvo prieš 
Antrą karą. Moldova (buvusi 
Besarabija) 18-me šimtmetyje 
buvo pavergta Rusijos iki Pirmo 
pasaulinio karo. Po karo ji buvo 
prijungta prie Rumunijos. Sta
linas to nepamiršo ir 1939 m. 
susitarė su Hitleriu pasidalinti 
rytinę Europą. Tokiu būdu, kaip 
ir Baltijos kraštus, 1940 m. 
Besarabiją užėmė bolševikai. 
Buvo įsteigta Moldavijos res
publika, prie kurios dar gyven
tojams sukiršinti prijungta 
Ukrainos dalis rytiniame 
Dniestro upės pakraštyje, į kurį 
atsikraustė didelis skaičius rusų 
(dabar skaičiuojama 25% visų 
gyventojų). Tie „pridnies-
tročikai" reikalauja sau visiškos 
autonomijos, kurią remia Mask
va, palikdama ten visą armiją. 
Maža to, Jelcinas savo tautiečių 
„apsaugai" palieka laisvas 
rankas vietiniams generolams. 
Iš kitos pusės Rumunija gink
luoja Moldovos savisaugos da
linius, ir taip konfliktas aštrėja. 

Galimas konfliktas su 
Ukraina 

Neseniai įvykusioje spaudos 
konferencijoje Jelcinas baugi
nančiai pareiškė: „Mes su Uk
raina nekariausime. Juk su Uk
raina mes per šimtmečius buvo
me draugai". Jelcinas gailisi, 
kad, pasirašant sutartis su 
buvusiomis respublikomis, ru
siškos mažumos klausimas ne
buvo atitinkamai peržiūrėtas, 
„neva" nenorint kištis į įvairių 
buvusių respublikų vidinius rei
kalus. Dabar jis ieškos būdų 
išspręsti mažumų klausimus 
taikingomis priemonėmis. Ta
čiau jis galvoja, kad Rusija 
negali apleisti savo tautiečių, 
užsilikusių kitose valstybėse. 
Jelcinas irgi pareiškė.'kad jo 
santykiai su Ukrainos preziden-

IVYKIAI KAUNE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
nos parapijos į kitą, ne visos 
būdavo grąžinamos, todėl ir 
muziejui galiu dovanoti nepil
nus komplektus". 

Vytauto D. karo muziejaus di
rektoriaus pavaduotojas S. 
Gečas savo straipsnyje pastebi: 
„Kalbėdamiesi su kunigu, priė
jom išvadą, kad šio unikalaus 
dvasinės lietuvių katalikų rezis
tencijos paminklo pilno rinkinio 
turbūt neturi nė viena biblio
teka ar muziejus. Todėl ir Karo 
muziejus ieškos galimybių įsi
gyti trūkstamus LKBK nume
rius". 

VI. R. 

tu jau nebėra draugiški. Be 
mažumos klausimo, dar liko 
neišspręstos dvi svarbios prob
lemos, tai laivyno pasidalinimas 
ir Krymo priklausomybė. Uk
raina, nepasitikėdama pasira
šyta sutartimi, visomis galimy
bėmis ruošiasi apsiginkluoti ir 
sukurti patikimas ginkluotas 
jėgas iš savo piliečių. Daugelis 
jų išbarstyta po visą buvusią 
imperiją ir bandoma grąžinti 
juos į Ukrainą. Dalis karių ir 
puskarininkų neva davė ištiki
mybės priesaiką, bet ukrainie
čiai jais nepasitiki, ypač tais, 
kurie aptarnauja trumpos dis
tancijos atominius ginklus. Blo
giausia, kad Amerikos vyriau
sybė vis dar nesupranta ir per 
daug pasitiki rusų vadovais, 
anksčiau Gorbačiovu, o dabar 

nepasitiki ir bando sukurti 
st iprias kar ines jėgas, nes 
t a ik ia i i š spręs t i esamus 
klausimus bus sunku. Todėl 
Ukrainos vadovybė griežtai 
pas isako pr ieš perkėlimą 
trumpų distancijų atominių 
ginklų į Rusiją. 

Pats Krymo pusiasalis.nors 
Chruščiovo 1954 m. atiduotas 
Ukrainai, nenori toliau pri
klausyti jai. Negalėdami prisi

jungti tiesiog prie Rusijos, nori 
tapti nepriklausoma sritimi. Šis 
ginčas dar ilgai nesibaigs. 
Nesibaigs ir ginčas dėl rytinių 
Ukrainos sričių (Donbas), kur 
22% gyventojų yra rusai. Kitas 
Ukrainos klausimas tai noras 
a t s i sk i r t i vakar in ių sričių 
(grynai ukrainiškų). 

Rusų piliečių apsauga jau 
vyksta šiaurinėje Osetijoje 
(Kaukazo pakalnėse), kur pa
likti daliniai kovoja su armė
nais. Maža to, Maskva nutarė 
apsaugoti Nakičevan provinciją, 
kuri yra tarp Armėnijos ir 
Turkijos. Maskva, matyt, dar 
galvoja, kad ši sritis vis dar pri-

Jim Liautaud kalbasi su Frank Zapoliu Balzeko Lietuvių kultūros muzieju
je priimant Lietuvos ambasadorių St. Lozoraitį. Šalia matyti Vytenis Statkus 
ir dešinėje Regina Ošlapienė. 

Nuotr. I. T. 

klauso buvusiai imperijai ir 
privalo ginti ją nuo galimos Tur
kijos intervencijos. Maskva vis 
pamiršta, kad Nakičevan pri
klauso jau nepriklausomam 
Azerbaidžanui. 

Užsispyrimas yra kvailių 
energija. 

Vokiškas priežodis 

Politika — viena labai 
reikšmingų kultūrinio gyve
nimo apraiškų. Senam kultū
ringam pasauliui susirgus, bar
barai braujasi kaip tik į politinę 
gyvenimo sritį, kad politinės 
valdžios priemonėmis galėtų 
realizuoti savo destruktyvinės 
prievartos darbą. 

St Šalkauskis 
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CLASSIFIED GUIDE 
RE AL ESTATE RE AL E STATE 

GREIT 
PARDUODA 

HE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7181 

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

H 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave. 

CMcago, IL 80829 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai Kalba lietuviška! 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
:as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Wa«t 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ* 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS ĘUMPUTIS 

«—=r- r-z: ~ ~m> 
T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis D«cky« 

Tet. 585-6624 Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena DUnstiublenė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 
' M 7922 S. Pulaski M. 
* C | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas modemiškas 2 mleg. 
kamb. butas pirmam aukšte, saugiam, 
ramiam name; virykla, šald.. oro vėsinimas, 
skalbykla, auto pastatyt vieta arba garažas. 
66 & Kedzie apyl. Suaugusiems $350 Į 
men. Tel. 708 656-6599. 

Išnuomojamas 1 mieg. bt. 63 
St. ir Lavvndale apyl. Geras susi
siekimas. Suaugusiems. Skambint 
po 7 v.v. tel. 312-735-7301. 

Ilgitės Lietuvos? Norit ją aplankyti? 
Swissair, viena iš ger iausių oro linijų 
pasauly, n u v e š jus t en patogiai ir 
ištaigingai. 

Mes sk rendame kasd ien iš Atlanta, 
Boston, Chicago, Los Angeles , New 
York, Montreal arba Toron to j Zurich, iš 
kur kiekvieno trečiadienio ir sekmadienio 
vidurdieni sk renda l ėk tuvas tiesiai j 
Vilnių. Pabandykite keliauti Swissair lini
ja — pasijusite ka ip n a m i e dar namų 

nepasiekę! Svvissair įgula — patikimi, 
mandagūs, ma'onūs, daug kalbų mokan
tys tarnautojai. 

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

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A pub l i t service of th is neusp.iper 

Išėjo iš spaudos naujas Alfon
so Tyruollo lyrinės ir epinės poe
zijos rinkinys 

ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖS 

Rinkinyje yra nemaža eilėraščių 
aktualia tematika. Išleido M. Mor
kūnas. Meninis apipavidalinimas 
dail. P. Aleksos, 112 psl. Kaina su 
persiuntimu 7.50 dol. III. gyvento
jai dar prideda 48 et. valstijos mo
kesčio. Knyga gaunana „Drauge" 
ir pas knygų platintojus. 
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I KOVĄ! 
Lietuvos krepšinio rinktinė užbaigė 

kontrolines rungtynes 
R E M I G I J U S G A Š K A 

Tr imis lėktuvais iš Afrikos 
persikėlę a tga l į Europos kon
t inentą, Lietuvos krepš in inkai , 
po i lgos kel ionės au tobusu , 
pas iekė Badajoz miestelį Va
karų Ispanijos užkampyje. Čia 
porą dienų atsikvėpę, pirmadie
nį j a u stojo į kovą pr ieš Olan
diją. Viename lėktuve nepavyko 
gaut i už tenkamai vietų, nes 
organizatoriai pamiršo padaryt i 
rezervacijas... Šios kelios dienos 
buvo pašvęstos naujų der in ių 
išmokimui. Žaidžiant prieš rim
t u s pr iešus, kaip Ispaniją a r 
Graikiją, buvo pastebėta r imtų 
spragų, kur ias t rener ia i norėjo 
iš taisyt i . 

Daugeliui nelabai a i šku , ko
dėl š i s „D" grupės t u r n y r a s iš 
viso vyksta tokiame provincijos 
miestelyje, tuo t a rpu ka i ki tos 
g rupės žaidžia r imtesn iuose 
miestuose: Bilbao, Granada. At
sakymo t e n k a ieškoti politiko
je. T a m t ik rų ispanų valdžios 
ponų pastangomis buvo pastaty
tas naujas sporto kompleksas , 
puiki krepšiniui salė, s iek ian t 
įnešti daugiau jud rumo į šį už
migusio krašto kampelį. Su šiuo 
tu rnyru ši salė bus inauguruota. 

Sužaidę 6-ias rung tynes ir iš 
jų laimėję penkias, t reneriai yra 
pa tenk in t i bendru komandos 
pasiekimu. Komanda t u r i dide
lių pliusų. Sabonis žaidžia gerai, 
len tas kontroliuoja už t ikr in ta i . 
Marčiul ionis — savo formoje, ir 
jei sveikas, visad gali komandai 
parūpint i 25-30 taškų . To gali
me t ikė t i s . Malonus s iurpryzas 
— Karnišovas . Pu ik ia i pr i tapo 
prie ki tų žaidėjų i r lošia daug 
agresyviau negu Seton Hali 
žaisdamas. Gal ger iau jaučiasi 
t a rp saviškių? Kur t ina i t i s , kaip 
ir visada, t a pat i t r i t a šk ių pa
t r a n k a . B e t komandoje y r a ir 
nemažų minusų. Didžiausia bė
da — Chomičiaus įlūžęs pirštas . 
Tai dešinės r a n k o s nykščio 
kau las , maždaug toje vietoje, 
k u r piršto kau la s susi jungia su 
plaštaka. Daugiau negu savaitę 
j is gydėsi namuose; sugydė įlū
žusį šonkauli , i šnar in tą koją, 
bet p i r š tas negyja. Praėjusį 
penktadienį namuose j a m duktė 
metė morką, Valdas gaudė deši
niąja i r ka i pagavo, pirš tą 
skaudėjo . P i l n a m sugi j imui 

reikėtų 2-3 savaičių. Bet Valdas 
apie tai nei k lausy t i nenori . 
Dalyvavimas olimpiadoje j am 
y r a gyvybinis r e ika las . Sekma
dienį jis savo maš ina atvažiavo 
į Badahozą ir prisijungė prie ko
mandos. Praleistas la ikas atėmė 
daug progų t reni ruot is su drau
gais ir išmokti der inius . O Cho
mičius y r a komandos varikl is . 
E s a n t nepa l ank iam rezul ta tu i , 
dažnai d rauga i nuleidžia ran
kas , bet ne Valdas. J i s visuomet 
pi lnas energijos ir komandai la
ba i labai re ikal ingas . Nevel tui 
jį draugai išrinko kapitonu. Pir
mosios rung tynės pr ieš Olandi
ją, ypač kai jos eilėse nežais 
susirgęs NBA žaidėjas Rich 
Smits , ne tu rė tų bū t i sunkios ir 
Chomičiaus gal nere ikės . Tas 
p a t s ir su Anglija antradienį . 
Vi l iamės , kad vė lesnėms rung
tynėms jo p i rš tas leis j a m prisi
dėt i prie žaidimo eigos. Ki tas 
komandos minusas t a i t rūku
m a s t i nkamų paka i tų . Koman
dos suolas s i lpnas. Badahoze 
b u s žaidžiamos penkerios rung
tynės per penkias dienas. Vargu 
a r Sabonis iš laikys tokį krūvį. 
O jo pirmas pagelbininkas, 6 '9" 
ūgio Einikis , t i k r a i neužpildo 
saboniškų „čebatų". Neger iau 
i r su Marčiulionio a r Karnišovo 
paka i t a i s . T rene r i ams t enka 
dideli iššūkiai ir uždaviniai 
t i n k a m a i išbalansuoti koman
dos sudėtį žaidžiant prieš silp
nesn ius varžovus ir pa taupyt i 
Sabonį, Marčiulionį ir Karni
šovą lemt ingoms rung tynėms . 
Bet aštuonios akys , manome, 
t a s progas vikriai pastebės ir jas 
išnaudos. 

K o m a n d o s s u d ė t i s 

I ol impinius a t rankos turny
r u s Lie tuva atvyko su 12 žai
dėjų, t iek, kiek leista. Namuose 
l iko t r y s kandidatai . Tai D. 
Lukminas , A. Vainauskas ir M. 
Leka rauskas , kur ie t renerių 
Giedraičio ir Kozausko prie
žiūroje treniruojasi ir budi pa-
ruošt ies stovyje, jeigu jų pri
r e ik tų Ispanijoje. 

K o m a n d o s c e n t r a i : 

Arvydas Sabonis, 7 '3" ūgio, 
j a u treji metai žaidžia Ispanijo
je , Valladolid mieste. Buvo iš
r ink tas Europos geriausiu krep
š in inku 1984,1985 ir 1988 me
ta i s . N B A Atlanta „ H a w k s " jį 
pasirinko 4-am rate 1985 metais 
vykusiose žaidėjų varžytinėse, o 
Por t l andas — pirmajame rate 
1986 meta is . Nu ta rė žaisti Is
panijoje. Gintaras Einikis, 6'9". 
Tur i neblogą metimą, bet sto
koja k ū n o ir agresyvumo. Šiuo 
metu y ra „Žalgirio" pagrindinis 
centras . Darius Damavičius irgi 
6 ' 9 " ūgio, praeitą sezoną pra
leido lošdamas Čekoslovakijoje, 
toje komandoje, kurią treniruoja 
Garas t a s . Žaidžia centru arba 
k r a š tu . 

K o m a n d o s k r a š t i n i a i 
p u o l i k a i 

A r t ū r a s Karn i šovas , 6 ' 8 " 
ūgio, užbaigė an t rus metus 
Seton Hal i universitete. I r pir
mais ia i s ir antrais iais metais 
buvo pirmojo penketuko narys. 
Vidutiniškai sumetė po 9 taškus 
į rungtynes , t r i taškius įmesda
m a s 52% t iks lumu. Gerai den
gia ir blokuoja metamus kamuo
lius. Turė tų daugiau veržtis 
krepšio link. Rimas Kurtinait is 
6'5%" ūgio. Treji metai žaidžia už 
SSV Hagen Vokietijoje. Puikiai 
p r i t ampa prie greito puolimo, 
be t jo didžiausias įnašas į 
komandos iždą yra t ikslių jo 
t r i taškių mėtymas. Galėtų dau
giau kapotis po krepšiu. Kretin-
g i e t i s G i n t a r a s K r a p i k a s , 
6'5Vfe", du sezonus žaidė Vokie
tijoje. Senas „Žalgirio" vilkas iš 
tų laikų, kai lietuviai laimėjo 
Sov. Sąjungos meisterystę. Arū
nas Visockas, 6 '7" , dabar žai
džia už Aspro Wroclaw klubą 
Lenkijoje. Bėdos atveju pava
duoja centrus. Romanas Braz-
danskis , 6'8", dabar t in iu metu 
žaidžia Australijoje. 

K o m a n d o s gynė ja i : 

Kapi tonas Valdas Chomičius 
šias garbingas pareigas nešė 
„Žalgiryje", Seulo olimpiados 
aukso medalį laimėjusios Sov. 
Sąjungos rinktinėje, neša ir da
bar. Žaidimo vedėjas. Nors ūgiu 
ir neapdovanotas, 6 '3" , bet už 
ta i su kaupu atsi lygina greičiu 
ir agresyvumu. Iš varžovų daž
nai a t ima kamuolius. Koman
dos siela. Praėjusį sezoną žaidė 
Belgijoje. Prieš ta i metus Itali
joje i r metus Ispanijoje. Dabar 
su šeima pastoviai įsikūręs 
Ispanijoje ir šiomis dienomis 
l auk ia trečiosios dukrelės. Ša
r ū n a s Marčiulionis, mūsų skai
tytojams puikiai pažįstamas 
„Golden State VVarriors" žaidė
jas , 6 ' 5 " ūgio. Gali žaisti kraštu 
arba gynime. J o žaidimo stilius 
labai t inka prie mūsų tr i taškių 
met ikų. Prasivaręs, a rba meta, 
a rba pasuoja Kurtinaičiui ar 
Karnišovui, kurie paprastai lau
k i a a n t t r i t a š k i o linijos. 
Jaun iaus ias komandos žaidėjas 
ukmergiškis Alvydas Pazdraz-
dis y ra dar t ik 20 metų, bet 
t rener ių nuomone, t u r i gerą 
ateitį. Kaip gynėjas tur i neblogą 
6 ' 5 " ūgį, ta iklų metimą, trūks
t a t ik patyrimo. Šiuo metu 
žaidžia už Vilniaus „Statybą" 
Sergejus Jovaiša, 6 '5" ūgio. Tai 
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A T N A U J I N S NAVY P I E R 
Chicagos planavimo komisija per metus galės ap l anky t apie 

pritarė planui atnaujinti Navy 7 mil. žmonių. Bus vietos pasta-
Pier, kam numatoma panaudoti tyt 1,200 automobilių, 
net 150 mil. dolerių. Šią vietą 

Spygliuočių medžių alėja. Pavenčiai, Šiaulių aps. 1930 metų nuotrauka 

REFERENDUMO PROBLEMOS 
A U R E L I J A M. 

BALAŠAITIENĖ 

Lietuvoje paskelbtas referen
dumas dėl buvusios sovietinės 
kariuomenės dalinių pasitrau
kimo gal sukels didesnį piliečių 
susidomėjimą, negu nepavykęs 
„prezidentinis" referendumas. 
Rimtai apsvarsč ius , t e n k a 
klausti ko tikimasi iš to referen
dumo, kuris uždeda didoką išlai
dų naštą ir taip skurdžiam 
Lietuvos vyriausybės iždui? Ne
jaugi tikima, kad Lietuvoje pa
togiai įsitaisę, sotūs sovietinės 
kariuomenės „atsilikėliai", pa-

komandos veteranas, žaidžian
tis tarptautinėje arenoje jau 15 
metų. Pasižymėjęs 1980 metų 
olimpiadoje. Veda labai šaltą, 
apgalvotą žaidimą. Ateityje Lie
tuvai bus geras treneris. Dabar 
žaidžia ir ka r tu treniruoja ko
mandą Vokietijoje. 

K a s k u r žaidžia 

Dvidešimt šešios Europos 
krepšinio rinktinės, pareišku
sios norą dalyvauti Barcelono-
je, yra paskirstytos į keturias 
grupes: 

Grupė „A" žaidžia Bilbao: Ai
rija, Švedija, Bulgarija, Turkija, 
Jugoslavija (jau iškrito), Slovė
nija, Čekoslovakija. 

G r u p ė „ B " žaidžia Grana
doje: Izraelis, Lenkija, Švei
carija, Italija, Latvija, Prancū
zija, Albanija. 

G r u p ė „ C " žaidžia Murcia: 
Rumunija, Vokietija, Islandija, 
Graikija, Kroatija, Portugalija. 

G r u p ė „ D " žaidžia Badajoz: 
Lietuva, Estija, Vengrija, Olan
dija, Anglija, C.I.S. (Buv. Sov. 
Sąjunga). 

Iš kiekvienos grupės po dvi ko
mandas patenka į antrąjį ratą, 
įvykstantį Zaragozoje. O kokie 
pranašavimai? Mūsų nuomone, 
su kuria leidžiama ir nesutikti, 
iš grupės „A" turėtų patekti 
Slovėnija ir Čekoslovakija; iš 
grupės „B" — Italija ir Izraelis 
(ant popieriaus atrodo silp
niausia grupė); grupėje „C" — 
Kroatija ir Vokietija (arba Grai
kija); o iš grupės „D" — Lietuva 
ir C.I.S O sekantį kartą papra-
našausim kas iš šių aštuonių pa
teks į laimingąjį ketvertą, vyks
tantį į Barceloną. Taigį, ši sa
vaitė yra lemiama ir daugmaž 
nusta tys Lietuvos r inkt inės 
galimybes dalyvauti olimpiado
je. Dieve, j iems padėk. 

klus referendumui, jei jie drįsta 
negerbti pačios vyriausybės, ku
rią jau visas pasaulis pripažino 
kaip teisėtą suvereninės valsty
bės administracinį aparatą? 
Taip pat jau ne kartą girdėjome, 
kad Lietuvoje balsuoja ir sovie
tinės kariuomenės nariai. Ar 
yra aiškiai įstatymais nustaty
tos balsuotojų kategorijos ir 
teisės Lietuvoje? Jei jie balsuos, 
tai ir šis referendumas bus tik 
didelis fiasko, o neigiami rezul
tatai sužalos Lietuvos reputaciją 
pasaulyje. 

Užsienio lietuvių dalyvavimas 
tame referendume taip pat kelia 
įvairius klausimus, į kuriuos 
dar nėra atsakymo. Anketa, 
kuri teikia JAV piliečiui teisę 
dalyvauti balsavime, yra oficia
lus pareiškimas gauti Lietuvos 
pilietybę. Anketos viršuje užra
šyta: „Anketa Lietuvos Res
publikos pilietybei atstatyti ir 
gauti piliečio pažymėjimą." Tuo 
klausimu reikėtų atskirų disku
sijų, nes tokios anketos pasira
šymas gali turėti nemalonių 
pasekmių. 

Lietuvai ne referendumo rei
kia, bet įtakos ir spaudimo iš 
šalies. Jungtinės Tautos, Saugu
mo taryba ir Vakarų demokra
tijų vyriausybės gali teigiamai 
paveikti, jei jos bus skatinamos 
veiksmui. Jungtinėse Tautose 
turime savo atstovą Anicetą 
Simutį. Ar nepavyktų jam tą 
k laus imą iškel t i sesijos 
darbotvarkėje? 

Subyrėjus Sovietų Sąjungai, 
nėra aišku, kieno žinioje yra 
Pabaltijo valstybėse likusios 
kariuomenės daliniai, kurie dar 
ir dabar elgiasi arogantiškai, 
gabena į Lietuvą naujokus ir 
skraido virš jos teri torijos 
k a r i š k a i s l ėk tuva i s , igno
ruodami vyriausybės protes
tus. Tai pakankamas įrody
mas, kad jie sauvaliauja ir jokio 
dėmesio nekreipia į faktą, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija jau yra 
nepriklausomos respublikos. 
Kas juos sudraus? Kas jiems 
pritaikys sankcijas? Kremlius 
nenori kištis, atidėlioja derybas, 
o Pabaltijo respublikų sovieti
niai generolai aiškinasi, kad jie 
neturi kur grįžti — nei butų, nei 
darbų. Šalia to jie dar stato 
Lietuvai reikalavimus. Kad tam 
tikrą metų skaičių Lietuvoje 
ištarnavusiems kariams būtų 
teikiamas pilnas socialinis ap

rūpinimas, pensijos, sveikatos 
priežiūra ir t.t. Taip pranešama 
per BALT-L kompiuterių tink
lą. Dalinių pasitraukimas turė
tų būti pačių generolų atsako
mybė, tuo labiau, kad didžioji 
dauguma karių nėra lietuviai, 
taigi ku r nors jie turėjo savo 
namus. Aišku, lietuviška duona 
skanesnė, gyvenimas patoges
nis, o ir „užsiėmimai" juodoje 
rinkoje yra pelningi. 

Užs i en io l i e tuv ia i t u r i 
pravesti stiprią akciją, kreip
damiesi į savo gyvenamų kraštų 
vyriausybes kaip balsuotojai ir 
piliečiai, kad jos iš Maskvos 
reikalautų sovietinių dalinių 
pasitraukimo, nes jos kompeten
cijoje y r a buvusi soviet inė 
kariuomenė, nors ji prie to 
neprisipažįsta. Dabar yra itin 
svarbu naudotis savo Amerikos 
p i l i e tybės privilegija ir ją 
pabrėž t i . Kreml iaus į t aka i 
susilpnėjus, Rusijai išgyvenant 
ekonominę krizę, „simpatiška
sis" Jelcinas nenori prisiimti 
dar vienos naštos, bet, logiškai 
ka lbant , tą naštą Pabaltijo 
respublikoms uždėjo Kremlius. 
Tai jo a tsakomybė y r a ją 
atsi imti . 

Prie Lietuvos vyriausybės pri
pažinimo daug prisidėjo užsie
nio lietuvių masinės demonstra
cijos, peticijos prezidentams, 
kreipimasis į kongreso ir senato 
atstovus. Ta kryptimi reikia 
veikti ir toliau, o nelaukt i 
stebuklų iš referendumų. Ame
rikoje dabar tokiai akcijai yra 
labai palanki dirva, nes rinki
miniais metais yra kreipiamas 
didelis dėmesys į balsuotojus. 
Tokioje kritiškoje padėtyje yra 
s v a r b u eit i t i e s i a u s i u ir 
praktiškiausiu keliu. 

UŽSIDARO MOKYKLA 

Buvusioje l ietuvių, dabar 
meksikiečių Dievo Apvaizdos 
parapijoje, 712 W. 19 St., Chica-
goje nuo šių mokslo metų užsi
daro mokykla, gyvavusi 92 
metus. 

L E N K A I DOMISI LIETUVA 

Chicagos lenkų la ik raš t i s 
„Dziennik Zwiazkowy" gana 
dažnai duoda žinių apie Lie
tuvą. Pvz. paskutinėmis dieno
mis rašė apie lenkų parlamen
tarų lankymąsi Lietuvoje, kitą 
dieną paskelbė, kad Lietuvoje 
r i nk ima i į par lamentą bus 
vėliau negu to norėjo V. Lands
bergis. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS , Z a i i > A $ ^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis 
CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu i namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
tS2S tooth ?tth Avenue 
HlCtlOCy MM* IHH90M WJ457 

(7M) 430-7272 

223 Ketverių, gatvė 
VUnfcia, Lietuva 
Telefonas 390-11S Ir 778 382 

A.tA. 
VERONIKA NARKUS 

Narkevičienė 
Mūsų mylima Mamytė mirė 1992 m. gegužės 20 d. 
Gimusi Petrapily 1911 m. vasario 23 d. Mokytojų 

Seminariją ji baigė Kaune ir mokytojavo Praveniškėse ir 
Kudirkos Naumiestyje. Patekusi į pabaltiečių stovyklą 
Lehrte, Vokietijoje, ji dirbo kaip lietuvių mokyklos vedėja. 

Velionė buvo našlė a.a. Juozo Narkaus Narkevičiaus. 
1949 m. su šeima atvyko į Ameriką ir apsigyveno Omaha, 

Nebraska. Čia a.a. Veronika vėl įsijungė į lietuvišką darbą 
mokytojaudama šeštadieninėje mokykloje. 

Nuliūdę pasiliko: dukterys — Gražina Narkus-Kramer 
ir Tolima K. Brisbin bei jų šeimos. 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą dr . V A Y T AU
TĄ, sūnus dr. ŠARŪNĄ ir dr. ARVYDĄ ir jų š e i m a s . 

Aldona ir Antanas Lipskiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal ifornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermi tage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-174M 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i C h i c a g o į e 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 p a s i e k t i 

s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. birželio mėn. 25 d. 

x Kun. Lawrence R. McNa-
ly, buvęs Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos asistentas ir 
uolus klebono pagalbininkas, šį 
sekmadienį, birželio 28 d., 12:15 
vai. laikys paskutines šv. Mišias 
ir atsisveikins mokyklos salėje 
po pamaldų su parapiečiais. Jis 
yra paskirtas Queen of Uni-
verse parapijos klebonu. 

x Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
generalinis konsulas Chicagoje, 
atidarys parodas Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje šį penk
tadienį, birželio 26 d. Svečiai, 
besidomį kintančiomis Lietuvos 
sienomis ir senųjų plakatų pa
rodomis, kviečiai dalyvauti. 

x Dr. Augustinas ir Marija 
Laučiai iš Mount Olive, 111., iš
vyko pažiūrėti Alaskos įdomy
bių. Keliauja su kitų gydytojų 
ekskursija laivu, traukiniu, 
lėktuvu, bet Aliaskoje šiuo metu 
per daug lyja. Su jais kartu 
keliauja ir sūnus Petras su 
žmona Winifred. Jie visi svei
kina „Draugo" redakciją iš toli
mo krašto. 

x Salomėja Daulienė, JAV 
LB Brighton Park apylinkės 
pirmininkė, PLB seimo organi
zatoriams pranešė, kad jos vado
vaujama valdyba sutiko 
apmokėti viešbučio kambarį 
dviem į seimą atvykusiems iš 
naujų Lietuvių Bendruomenių, 
įsisteigusių iš Sovietų Sąjungos 
išsilaisvinusiuose kraštuose. 
Tai labai {vertintinos pastangos, 
nes ne visiems iš ten atvyku
siems pasisekė surasti nakvy
nes privačiose šeimose. 

x Rūta ir Paulius Gyliai 
(WA), parėmė IX Tautinių Šo-
lSų Šventę 300 dolerių auka. 
Lėšų telkimo komisija jiems dė
kinga už paramą. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadieni, 
birželio 28 d. Baltia Express 
ir vėl priiminės siuntinius 
Lemonto lietuvių centre. Lai
vo konteineris išplaukia bir
želio 29 d. Informacija nemo
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar
ba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x Argentinos Lietuvių cen
t ro ansambl io INKARAS 
koncertas, rengiamas IX išei
vijos lietuvių tautinių šokių 
šventės organizacinio komiteto, 
ivyks trečiadienį, š.m. liepos 
men. 8 d., 7:30 v.v., Jaunimo 
centre. Programoje — parodo
mieji Argentinos ir lietuvių tau
tiniai šokiai. Bilietus į koncertą 
bus galima įsigyti jau šį penkta
dienį Gifts International par
duotuvėje. 

(sk) 

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

x „The New World" savait 
raštyje birželio 19 d. laidoje yra 
parašyta apie lietuvių tautinių 
šokių šventę. Primenama, kad 
iš Lietuvos atvyks vyriausybės 
ministeris pirm. Gediminas 
Vagnorius ir min. Darius 
Kuolys. 

x Asta ir dr . Antanas G. 
Razmai susilaukė antro vaiko 
— sūnaus Andriaus Antano (IV). 
Naujagimiu džiaugiasi sesutė 
Alexa Elena, dėdė dr. Edis Raz
ma, seneliai Elena ir inž. Kos
tas Motušiai ir dr. Antanas Raz
ma. 

x Teresė Meiluvienė-Grigu-
tytė, kilusi iš Punsko, o dabar 
gyvenanti Chicagoje, lenkų 
kalba pasikalbėjimo forma api
būdino Amerikos lietuvių veiki
mą ir artėjančią IX Lietuvių 
Tautinių šokių šventę. Pasikal
bėjimas buvo perduotas iš 
WNDZ-750 AM radijo stoties. 

x Sol. Jo lan ta Stanelytė, 
neseniai laimėjusi pirmąją vietą 
tarptautiniame Flavio Labo 
dainavimo konkurse Italijoje, 
rugsėjo 20 d. atliks programą 
Margučio rengiamame koncerte 
Chicagoje. Planuojami kon
certai ir kituose miestuose. Dėl 
informacijos prašome kreiptis 
Margučio adresu 2615 W. 71 
Street, Chicago, IL 60629. 

x Liepos 18 dieną Šv. Sei 
mos Vilos sukaktuviniame 
pokylyje Lexington House bus 
proga išgirsti garsųjį Stradiva-
rijaus smuiką, pagamintą 
1660-1700 metais , kuriuo 
programą atliks ir šokiams gros 
Franz Benteler ir jo karališka
sis styginis orkestras. Atsi
lankiusieji šauniai praleis laiką 
ir tuo parems senelių namų 
išlaikymą ir patobulinimą. 

x PLB seimo atstovus mai
tins Pasaulio lietuvių centro 
šeimininkės visas keturias 
dienas, pasiūlydamos pusryčius, 
pietus ir vakarienę. Valgį bus 
galima gauti ir svečiams iš ryto 
užsisakius. Atsigaivinimui 
pietų ir vakarienės metu veiks 
baras. Pavargusiems pailsėti 
yra gražus sodas. 

x Organizuojamas autobu
sas į IX Tautinių šokių šven
tės banketus Hyatt Regency 
viešbutyje. Autobuso bilietus 
galima įsigyti Seklyčioje ir Gifts 
International parduotuvėje. Au
tobusas išvažiuoja nuo Seklyčios 
12 vai. į Šventę. 20 minučių po 
Šventės pabaigos šis autobusas 
išvyksta nuo Rosemont Horizon 
} Hyatt viešbutį, o 10 vai. iš
vyksta iš viešbučio ir grįžta prie 
Seklyčios. Nesusidarius pilnam 
autobusui (44-riems keleiviams) 
autobusas bus atšauktas ir pini
gai grąžinami. 

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

(sk) 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and beųueath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 
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Tautinių šokių šventės Illinois gubernatorius J im Edgar yra garbės pirmininkas, o šokiai bus 
liepos 5 d. Rosemont Horizon salėje. Dalyvaus daugiau kaip 2000 šokėjų iš įvairių kraštų, tikima, 
kad bus apie 14,000 žiūrovų. Šokių komiteto dalis su gubernatoriaus atstovais. Iš kairės sėdi: 
Patricia Michalski, gubernatoriaus asistentė etniniams reikalams, Birutė Jasaitienė, Alė 
Kėželienė ir Michael Pirages; stovi: Silvija Foti, Elena Z. Kėželis, gubernatoriaus raštinės 
advokatė, Tom Tocalis, Angelė Karnienė ir Jūratė Budrienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ĮGYVENDINTI PLANAI 

Kaip jau žinome, Lietuvos am
basados Washingtone lėšų telki
mo vajaus proga birželio 4 ir 5 
d. Chicagoje lankėsi Lietuvos 
ambasadorius Stasys Lozoraitis 
su žmona Daniela. Ambasados 

x Aniceta ir Jurg is Mažei
kai, „Paramos" savininkai, 
švenčia savo vedybinio gyve
nimo 50 metų sukaktį. Jie yra 
Marquette Parko lietuvių pa
rapijos nariai, tai parapija juos 
sveikina. 

x ADAL (American Dental 
Assistance to Li thuania) 
informacijos stalas veiks PLB 
seimo metu, per Lietuvių centro 
gegužinę Lemonte penktadienį, 
liepos 3 dieną. Visi, ypač atvykę 
iš toliau, kviečiami susipažinti 
su organizacijos veikla. Dėl in
formacijos skambinti dr. Leoni
dui Ragui 708-529-0955. 

x Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė ruošia tradicines Jo
nines š.m. birželio 27 d. 7 v.v. 
savo namuose, 2417 W. 43 St. 
Šalti užkandžiai ir šilta vakarie
nė. Šokiams gros Ramanausko 
orkestras. Dovanų paskirs
tymas, veiks baras, bus Jonų 
pagerbimas. 

(sk) 
x Tautinių šokių šventės 

proga š.m. liepos 4 d. 7 v.v. 
Liet. Tautiniuose namuose ruo
šiamas svečių ir čikagiečių pa-
bendravimas-vakarienė. Infor
macijai ir stalų užsakymui 
skambinti: 70*499-2172 iki lie
pos 1 d. LTS Čikagos sky
riaus valdyba. 

(sk) 

x Naujas, NEBRANGUS, 
MAISTO siuntinys tik $49: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava. 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 55 SVA
RŲ siuntinys iš įvairių pro
duktų tik $85; 22 SVARAI tik 
mėsos gaminių irgi $85. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Tautinių Šokių šventės ir 
jos banketo bilietai jau gauna
mi Gifts International, J. N. 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, te l . 
312-471-1424 ir taip pat paštu iš 
Šventės raštinės: Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-0197. 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) 

vakare Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje paaiškėjo, 
kad anoniminis mecenatas, su
tikęs padvigubint gautas aukas, 
yra Jim Liautaud. Jo ir žmonos 
Gražinos dėka Ambasados 
vakare buvo surinkta 100,000 
dol. Kadangi vėliau suplaukė 
daugiau aukų į muziejų, iš viso 
buvo gauta 109,733.16 dol. Va
jaus metu išlaidų buvo 947.68 
dol. Vajaus komitetas dėkingas 
visiems prisidėjusiems savo 
auka. Ypatinga padėka Stasiui 
Balzekui, leidusiam naudotis 
Gintaro sale nemokamai , 
Pranui Zapoliui paaukojusiam 
šampaną, Aldonai Soliūnienei ir 
jos talkininkėms be atlyginimo 
paruošusioms puikius užkan
džius bei Petrui Petručiui nemo
kamai skelbusiam vakarą per 
Margučio radijo programą. Lėšų 
telkimo komitetas labai įver
tina visų dosnumą ir nuoširdų 
supratimą, kad kiekviena auka 
padeda išlaikyti mūsų amba
sadą, Lietuvos salelę Amerikoje. 

Tačiau vakaras Balzeko mu
ziejuje buvo ne vienintelis amb. 
Lozoraičio viešnagės pasi
sekimas. Kai amb. Lozoraitis ir 
žmona Daniela išlipo iš lėktuvo 
ketvirtadienio ryte, juos pasi
tiko Alė Kėželienė ir Gražina 
Gudaitytė Liautaud, ir jų laukė 
intensyvi Alės Baleišytės Kė-
želienės sustatyta darbotvarkė. 

Alė teigia, kad tokiomis pro
gomis yra svarbu iš „savo 
kiemo" išeiti į viešumą. Ketvir
tadienį dvyliktą valandą Chica-
gos mieste Standard Club buvo 
pietūs, kurių metu Daniela 
Lozorait ienė turėjo progą 
paviešėti ir susipažinti su 
Chicagos lietuvėm moterim. 
Viešnias sujaudino Danielos 
nuoširdumas, paprastumas, o 
ypač kai ji pasidalino savo 
gyvenimo skaudžiais momen
tais, sakydama, kad ir sunkiau
siais laikais nereikia prarasti 
vilties. Danielos Lozoraitienės 
priėmimą suruošė Asta Klei-
zienė, Marija Kriaučiūnienė ir 
Janina Marks, padengusi pietų 
išlaidas. 

Tuo metu amb. Stasys Lozo
raitis kalbėjo per National Pub
lic Radio WBEZ. Interviu pra
vedė Sondra Gair, radijo poli
tinių temų žinovė, per kurios 
programą esame girdėję ir kitus 
iškiliuosius lietuvius. 

,,Po programos amb. Lozorai
tis pietavo Italian Village su 
,.Tribūne" dienraščio politiniu 
redaktorium Mike Maguue, 
Žiba Jurėnaite Kelly ir Ale ir 
Algiu Kėželiais, o Lozoraitienė 
lankėsi meno muziejuje, kur 
buvo užsakytas diplomatinis 
„turas". Vakare Chicagos mies
to centre Pump Room buvo pri
vati vakarienė, iškelta Alės ir 
Algimanto Kėželių. 

Penktadieno ryte Lozorai-
čiams vis tiek nebuvo poilsio. Su 
amb. Lozoraičiu Chicago „Sun-

Times" dienraščio korespon
dentas Dan Lehmen pravedė po
kalbį. Todėl kitą dieną ameri-
kietiškame laikraštyje buvo 
straipsnis apie ambasadoriaus 
atvykimą ir Lietuvą. 

Buvo pietūs Lietuvių Preky
bos rūmuose, kur dalyvavo 
Standard Federal banko val
dyba ir buvę prezidentai. Šį 
priėmimą suruošė banko prezi
dentas Dovidas Mackevičius, 
kuris vakare Balzeko muzieju
je ambasadai įteikė 2,500 dol. 
banko vardu. Pietų metu Preky
bos rūmai ambasadoriui įteikė 
1,000 dol. 

Trečią valandą buvo susi
tikimas su lietuviais žurnalis
tais, kur buvo proga aptarti 
mums rūpimus klausimus. 

Po to Daniela ir Stasys Lozo
raičiai skubėjo į priėmimą Bal
zeko lietuvių kultūros muzieju
je, kur jų laukė minia, pasiryžus 
išlaikyti Lietuvos ambasadą 
Washingtone. 

Kadangi D. Lozoraitienė yra 
italų kilmės, italų konsulo 
žmona Stefano Cacciaguerra 
Ranghieri taip pat suruošė 
Danielai gražų priėmimą savo 
namuose. 

Kad visur suspėtų, Lozo
raičius vežiojo Gražinos ir Jim 
Liautaud limuzinas, kurio 
paslaugomis buvo naudotasi ir 
praeitais metais, Aukščiausio
sios tarybos pirm. Vytauto 
Landsbergio viešnagės metu. 

Jei amb. Stasio Lozoraičio at
silankymas Chicagoje laikomas 
pasisekęs, tai dėka visų 
prisidėjusių savo darbu ar 
aukomis. Kad Lietuvos ambasa
doriaus atvykimas į Chicagą 
neliko be atgarsio kitataučių 
tarpe, padėka sumaniai Alei 
Baleišytei Kėželienei. Tik dir
bant vieningai, kilnios idėjos 
tampa realybe. 

Indrė 

švęsti sidabrinį, auksinį ar 
deimantinį jubiliejų, bet kas gali 
uždrausti žmonėms į krūvą susi
mesti ar šeimynines šventes at
švęsti. Kadangi Lietuvių Fondas 
yra darni šeima, tad fondo 
veikėjos, turėdamos keletą lais
vesnių dienų (tarpe didesnių 
renginių), surado proga svečius į 
Seklyčią susikviesti. 0 proga 
maždaug auksinė pasitaikė, 
kadangi du pirmieji fondo stei
gėjai (tik 5 dienų skirtumu) šven
čia savo septyniasdešimtąjį gim
tadienį. Skaičius septyni vi
suomet buvo laikomas magišku. 
Tad ir žmonės (turiu mintyje vy
rus), sulaukę septintąjį de
šimtmetį, nepasensta, bet tik su
bręsta. Tad ir celebrantai dr. A. 
Razma ir dr. G. Balukas, pasiekę 
šį amžių, įeina į sinedrioną (iš
minčių susirinkimą). Jie abu savo 
vardus jau yra įrašę į išeivijos is
toriją. Dr. A. Razma buvo Lietu
vių Fondo idėjos sumanytojas, o 
dr. G. Balukas buvo vienas iš 
pirmųjų, kuris to fondo reikšmę 
suprato. 

Dabar mums, atrodo, labai na
tūralu, kad yra fondas, kad yra 
kur atsiremti. Bet fondo pradžia 
nebuvo lengva. Mažai kas tikėjo, 
kad iš jo kas gero išeitų. Dr. A. 
Razma, kalbėdamas apie savo 
pirmąjį straipsnį, kuris buvo 
„Drauge", prisiminė A. Barono 
žodžius: „Kadangi buvau po 
vaišių, tai ir įdėjau". 0 galėjo ir 
kitaip būti! Labai daug kas 
priklauso nuo atsitiktinumo. 
Teko skaityti žymių darbuotojų 
laiškus, kurie rašė: „Patriukš
mavo, pasireklamavo, bet nieko 
iš to neišėjo". Kaip matome, 
galėjo ir neišeiti, jeigu „Draugas" 
ir kita spauda būtų laiku savo 
puslapių neatvėrusi ir fondo 
idėjos neparėmusi. Atrodo, kad 
fondo idėja jau buvo pribrendusi, 
tik tas minimas „milijonas" buvo 
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kažkaip nerealus ir nepasiekia
mas — lyg tos apysakos „Laimės 
žiburys". Bet fondo kūrėjai turėjo 
viziją ir ja tikėjo. Dėlto ir buvo 
Seklyčioje susirinkta fondo kū
rėjų darbais pasidžiaugti ir juos 
pačius pagerbti. Jeigu paklaus-
tumėme dr. A. Razmos, koks 
buvojo didžiausias visuomeninis 
pasiekimas, tai manyčiau, kad 
nedvejodamas paminėtų Lietuvių 
Fondą. 

Reikėtų paminėti, kad šis pa
gerbimas nebuvo visuomeninio 
pobūdžio, bet fondo šeimyninė 
„sumestinė". Tai irgi labai svar
bu pabrėžti, kadangi fondo vado
vybė visokias išlaidas iš savų 
kišenių dengia. Tad visuomenė 
gali būti rami, žinodama, kad jos 
aukos tik skirtiems tikslams tėra 
naudojamos! O ne kelionėms ap
mokėti ar pobūviams rengti. Šį 
pagerbimą organizavo Marija 
Remienė, fondo renginių vadovė, 
jai uoliai talkininkavo Alė 
Steponavičienė, fondo reikalų ve
dėja, kuri pakvietimus rašė ir 
pinigus rinko. O kad svečiai 
nenuobodžiautų ir netrokštų, tuo 
pasirūpino Kostas Dočkus. Pasi
vaišinus, pasišnekučiavus ir prie 
stalų susėdus, šio susirinkimo 
prasmę (labai jautriu žodžiu) nu
švietė Marija Remienė. Pabaigus 
įžanginį žodį, paragino prisipilti 
šampano stiklus ir pakelti tostus. 
Šampano stiklams skambant, bu
vo sugiedota „Ilgiausių metų". 
Fonde yra gerų balsų, tad 
skambėjo neblogiau už operos 
chorą. 

Pasivaišinus prasidėjo sveiki
nimai ir kalbos. Čia Marija 
Remienė panaudojo moterišką 
diplomatiją ir leido beveik 
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— Lietuvių ka t a l ikų fe
deracijos valdyba posėdyje 
Melbourne išsirinko naują 
pirmininką E. Šidlauską vieto
je atsistatydinusio Valentino 
Čižausko. Posėdyje buvo aptar
ti įvairūs reikalai, ypač „Tėviš
kės aidų" leidimo reikalai. 

— Melbourno pensininkų 
draugija turėjo savo susi
rinkimą. Nors norėjo išsirinkti 
naują valdybą, bet, sutikus 
senajai valdybai, buvo palikti 
penki valdybos nariai iš seno
sios valdybos dar vieneriems 
metams. Dabar valdybą sudaro 
pirm. Alisa Baltrukonienė, vice-
pirm. Povilas Baltutis, ižd. Vita 
Jablonskienė, sekr. Irena 
Vilkišienė ir renginiams Mar
celė Matulionienė. Iš buvusios 
valdybos atsisakė Albina 
Ramoškienė. 

K A N A D O J E 

— „Gyvataras" — tautinių 
šokių grupė Hamiltone birželio 
7 d. turėjo šokius, kuriuos rengė 
studentų grupė. Grojo K. 
Deksnio, E. Kairio, M. Tarvydo 
ir A. Vaičiūno orkestras. Buvo 
patenkinti žiūrovai ir šokėjai. 
Paskiau buvo visiems vaišės. 

— Genova i te i r P e t r a s 
Breichmanai atšventė savo 
vedybų 50 metų sukaktį. G. 
Breichmanienė Dumčiūtė yra 
tautinių šokių specialistė ir 
vadovavo dideliam tautinių 
šokių būriui. 

— Nepriklausomos Lietu
vos deputatai ir svečiai — 
Česlovas Stankevičius, Artūras 
Račas ir Mečys Laurinkus 
atsilankė pas kanadiečius, pas
kiau pas lietuvius Calgary, 
Alb., ir atsakinėjo į klausimus, 
pasikalbėjo, papasakojo apie pa
dėtį Lietuvoje ir įvairias savo 
pareigas. Juos priėmė Lietuvių 
Bendruomenės pirm. prof. dr. T. 
Vyšniauskas, N. Astravienė, J. 
Vyšniauskienė ir K. Dubaus
kas. 

— Pabaltiečių knygų pa
roda vyko Toronto universiteto 
Robarts bibliotekoje birželio 
10-13 dienomis. Lietuviškos 
knygos rūpestį pakėlė Vida 
Mockienė, dirbanti šioje biblio
tekoje. Muziejaus archyvo ve
dėja dr. Rasa Mažeikaitė sukū
rė gražią spaudos parodą. Buvo 
pakviesti konsulas H. Lapas, H. 
Stepaitis, Vyt. Aušrotas ir kt. 

— Dr. Petras ir Irena Luko
ševičiai buvo Lietuvoje ketu
rias savaites ir dabar jau grįžo 
į Torontą. Jie bus taip pat PLB 
seime Lemonte, nes I. Luko
ševičienė yra valdybos narė. Ji 
palaiko ryšius tarp išeivijos ir 
Lietuvos. 

— A. a. Mečislovas Paragis. 
82 metų amžaius, mirė birželio 
7 dieną Montrealyje. Jo liūdi 
žmona ir trys dukterys su 
šeimomis. 

visiems (tik nevisiems kartu) kal
bėti. Kadangi beveik visi kalbėjo, 
tad jų nė neminėsiu. Po visų lin
kėjimų ir sveikinimų buvo cele
brantų žodis. Abu jie prisiminė 
fondo pirmąsias dienas, jo vargus 
ir džiaugsmus. Dr. A. Razma 
prisiminė, kuomet paskyrus 
1,200 dol. lietuvybės reikalams, 
St. Barzdukas suprato fondo 
reikšmę ateičiai. O dabar kasmet 
jau yra skiriama šimtais tūkstan
čių dolerių. Iš visų kalbėjusiųjų 
įstrigo viena mintis: „Būkime ne 
vienodi, bet vieningi". Šiame 
pasakyme glūdi vieningo darbo 
sėkmė. Šeimyniškoje nuotaikoje 
buvo praleistas vakaras. Tokie 
suėjimai suartina ir sujungia 
bendram darbui. 
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