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Žinios iš Lietuvos — Elta 

3,000 reikalauja 
išvaryti komunistus 

Vilnius, gegužės 26 d. (Elta) 
— Antradieni apie 3,000 demon
strantų žygiavo Vilniuje nuo 
Katedros aikštės iki Seimo 
rūmų. Demonatraciją organiza
vo Lietuvos darbininkų sąjunga 
(LDS). Ji laiko save savaran
kiška organizacija, pernai 
atsisakė įeiti į Lietuvos prof
sąjungų konfederaciją Sąjungos 
narių skaičius neskelbiamas. 

LDS pirmininkė Aldona Bal
sienė išvakarėse sakė, kad de
monstracija bus balandžio pra
džioje vykusios akcijos tęsinys. 
LDS tada kėlė vyriausybei eko
nominius reikalavimus: užtik
rinti teisę j darbą, sustabdyti 
gyvenimo lygio smukimą, ne
trukdyti darbininkams jungtis 
į profesines sąjungas. Vyriau
sybė buvo pakvietusi sąjungos 
atstovus prie apskritojo stalo, 
tačiau jokių pažadų nedavė. 

Šį kartą demonstrantų kolo
nose politinių šūkių buvo 
žymiai daugiau, negu ekono
minių. Eisenos dalyviai reika
lavo „pašalinti iš Seimo komu
nistus", prezidento ir vyriau
sybės atsistatydinimo. Tvarkai 
palaikyti prie Seimo rūmų buvo 
atsiųsta apie 400 policininkų, 
tačiau incidentų nebuvo. 

Demonstracijoje ir pikete prie 
Seimo rūmų dalyvavo daugiau
siai senyvo amžiaus žmonės. 

LDS žada protesto akciją pa
kartoti birželio 22 dieną. 

Atsistatydino p ramonės ir 
prekybos minis t ras 

Algirdas Brazauskas priėmė 
pramonės ir prekybos ministro 
Alberto Sinevičiaus atsistaty
dinimą. 

Albertas Sinevičius, 51 metų 
inžinierius technologas, buvo 
prekybos ministras pirmojoje po 
nepriklausomybės atstatymo 
Kazimieros Prunskienės vy
riausybėje. Vėliau jis dirbo 
privačiose komercinėse įmonė
se. Albertas Sinevičius buvo pa
skirtas pramonės ir prekybos 
ministru pernai gruodžio mė
nesį ministro pirmininko Adolfo 
Šleževičiaus teikimu. 

Užsienio reikalų ministerijo
je ir prezidentūroje neoficialiai 
kalbama, kad Albertas Sinevi
čius bus skiriamas ambasado
riumi Baltarusijoje. Jo pava
duotojas Romualdas Ramoška 
taip pat atleistas iš pareigų ir 
numatytas ambasadoriaus pa
reigoms Ukrainoje. 

Banke apt ik tos kasetės su 
radioaktyviomis 

medžiagomis 

Lietuvos Akciniame Inovaci
niame banke Vilniuje aptikta 
apie 20 kasečių su radioakty
viuoju beriliu. Jos atrastos 
ats i t ikt inai , kada policijos 
pareigūnai tikrino patalpas po 
anoniminio pranešimo apie 
banke padėtą bombą. 

Radioaktyvumas patalpoje, 
kurioje saugomos kasetės , 
siekia 15-200 mikrorentgenų 
per valandą. Natūralus gam
tinis fonas paprastai neviršija 
8-12 mikrorentgenų. Atvyku
siems Aplinkos apsaugos depar
tamento ir Higienos centro pa
reigūnams nebuvo leista atida
ryti kasetes. Pareigūnai sako 
pastaruoju metu niekam nedavę 
leidimo įvežti radioaktyvias me

džiagas. Spėjama, kad kasetėse 
gali būti strateginės žaliavos. 

Banko generalinis direktorus 
Artūras Balkevičius sako, kad 
krovinį saugoti palikęs klientas 
pateikė dokumentus, jog krovi
nys yra legalus. Apie radioak
tyvumą juose nebuvo nurodyta. 
Banko vadovas nenurodė klien
to pavardės, tačiau pasakė, kad 
iki vakar jis dar nesurastas. 
Žinoma tiktai, jog radioak
tyvusis metalas atgabentas iš 
Jekaterinburgo (vienas didžiau
sių Rusijos karinės pramonės 
centrų Urale). Spėjama, kad 
banke jo yra apie keliasdešimt 
tonų. Krovinio vertė — maždaug 
10 milijonų dolerių. 

Karal iaučius žada pats 
nusta tyt i sienas su Lietuva 

Karaliaučiaus srities (Kali
ningrado) administracija sudarė 
komisiją nustatyti ir pažymėti 
šios srities ir Lietuvos jūrų bei 
teritorinių vandenų ribas. Ko
misija įsteigta po to, kai pra
ėjusią savaitę Karaliaučiaus 
pasieniečiai sulaikė Kuršių 
įlankoje tris Lietuvos žvejybos 
laivus, apkaltinę juos neteisėtu 
ungurių gaudymu. Teritoriją, 
kurioje žūklavo Lietuvos laivai, 
pasieniečiai priskiria Rusijai. 
Karaliaučiaus valdžia reikalau
ja sumokėti baudas. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai sako, 
jog Karaliaučiaus srities admi
nistracija neturi įgaliojimų de- | 
rėtis dėl sienų. Ši pozicija buvo 
patvirtinta gegužės 18-19 die
nomis vykusiame Lietuvos ir 
Rusijos valstybinių derybų dele
gacijų susitikime. 

Bręs ta konfliktas t a rp 
Vilniaus miesto ir rajono 

t a rybų 

Vilniaus rajono taryba 
kreipėsi į vyriausybę, prašy
dama, kad ji neteiktų Seimui 
svarstyti Vilniaus miesto ir Vil
niaus rajono ribų pakeitimo pro
jekto. 

Projekte numatoma prie mies
to prijungti gyvenamuosius ra
jonus ir kvartalus, kurie už
statyti prieš 3-8 metus ir iš 
esmės yra miesto dalis (Pilaitės 
mikrorajonas šiaurvakarinėje 
miesto dalyje, kolektyviniai 
sodai prie Žaliųjų ežerų apie 15 
kilometrų nuo miesto centro ir 
kt.). 

Rajono tarybos nuomone, 
miestas nori patenkinti savo in-

- teresus rajono sąskaita. 

Vilniuje pardavinės Šiaurės 
šalių leidinius 

Šiaurės Ministrų tarybos ir 
privačios korporacijos „Lietuvos 
spektras" knygynas pasirašė su
tartį prekiauti Šiaurės tarybos 
ir Šiaurės Ministrų tarybos lei
diniais. Jame bus parduodami 
Danijos, Islandijos, Norvegi
jos, Švedijos ir Suomijos statisti
niai metraščiai, žinynai ir žody
nai, mokslinių projektų publi
kacijos. Šie leidiniai Vilniuje 

' kainuos pigiau, negu Šiaurės 
kraštuose. Juos įsigyti bus ga
lima už valiutą ar lietuviškus 
talonus. 

' Visų Šiaurės Tarybos ir Šiau
rės Ministrų tarybos leidinių 
komplektus taip pat gaus 

Gegužės 17 d. Lietuvoje vizitą pradėjo Britanijos karalienės Elzbietos II 
pusbrolis Kento hercogas. Jis buvo atvykęs į Lietuvą kaip Britanijos užsienio 
prekybos tarybos pirmininkas tartis dėl galimybių puoselėti prekybą su 
Lietuva. Tą dieną su Lietuvos prezidentu Algirdu Brazausku jis pasirašė 
investicijų skatinimo ir apsaugos susitarimus, kuriais užtikrinami tarp
tautiniai standartai ir kuriamas investitorių pasitikėjimas. 

Prancūzija ir JAV nesutaria 
dėl apsaugotų zonų Bosnijoje 

Wasbington, DC, gegužės 24 
d. (NYT) — Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir Prancūzija nesu
taria, kokios teisės turi būt i 
duodamos Jungtinių Tautų dali
niams, siunčiamiems į Bosniją 
apsaugoti ten sukurtas saugias 

I zonas musulmonams gyvento
jams. 

Prancūzijos užsienio ministras 
Alain Juppe, kalbėdamas su 
JAV pareigūnais, pasakė, jog pa-

I didintos taikos palaikytojų pajė-
; gos, siunčiamos į Serbiją, tur i 
j turėti galią vartoti ginklus ir 
: pulti, atlyginant už apsaugotų 
zonų užpuolimus. Be to, jis sakė, 
JAV turi būti pasiruošusios oro 
puolimais ginti ne tik JT dali
nius, bet ir 1.2 milijonus ap
saugotose zonose gyvenančius 
civilius. 

Lietuvos valstybinė M. Maž
vydo biblioteka. Dėl to susitar
ta neseniai Latvijoje vykusiame 
Šiaurės ir Baltijos valstybių 
bibliotekininkų susitikime. 

Pra tęs tas te rminas 
apsispręsti dėl pi l ietybės 

Lietuvos ir Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos apsikeitė 
notomis dėl Lietuvos Respubli
kos pilietybės priėmimo ter
minų. Susitarime kalbama apie 
asmenis, kurie turi teisę į Ru
sijos pilietybę ir į Lietuvą ir at
vyko nuo 1989 m. lapkričio 3 d. 
iki 1991 m. liepos 29 d. ir nuolat 
gyvena Lietuvos Respublikoje 
bei turi nuolatinę darbo vietą 
arba kitą teisėtą pragyvenimo 
šaltinį. Jiems bus leidžiama 
savo valia pareikšti norą dėl 
Lietuvos Respublikos pilietybės 
įsigijimo iki 1993 m. liepos 1 
dienos. 

Įamžins Lietuvos prezidentų 
atminimą 

Kaune įkurtas visuomeninis 
fondas „Lietuvos prezidentai". 
Jis kreipėsi laišku į visuomenę, 
kviesdamas įamžinti Lietuvos 
Respublikos prezidentų atmi
nimą. 

Buvusių prezidentūros rū
mų, kurie perduoti Vytauto 
Didžiojo muziejui, sode siūloma 
pastatyti paminklinius biustus 
Aleksandrui Stulginskiui, Ka
ziui Griniui ir Antanui Smeto
nai. 

Prancūzai sako, jog zonas 
tikrai apsaugoti galima tik tuo 
atveju, jei galima jų apsaugą 
garantuoti JAV puolimais iš 
oro. O Clinton administracija 
numato, kad JAV lėktuvais bus 
ginami tik JT taikos palaiky
tojai. 

Iš kur pirkti ginklus? 
Miunchenas, gegužės 24 d. 

(RFE/RL) - Atrodo, kad Estija 
ir Lietuva eina skirtingais ke
liais, siekdamos apginkluoti 
krašto apsaugos dalinius. Lietu
vos krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius Lietuvoje 
gegužės 18-19 dienomis besilan
kančiam Rusijos gynybos mi
nistrui gen. Pavel Gračev 
pateikė pageidaujamų pirkti 
ginklų bei technikos sąrašą. 
Tačiau pasikliovimas rusiškos 
gamybos ginklais gali sukelti 
politinių problemų, rašo Laisvos 
Europos radijo politikos analis
tas Saulius Girnius, nes tai gali 
apsunkinti Lietuvos bendradar
biavimą su Šiaurės Atlanto ap
saugos organizacija NATO, 
kurio Lietuva yra pareiškusi 
norinti. 

Kadangi daugelis Vakarų ša
lių laiko Pabaltijo šalis kritišku, 
abejotino stabilumo regionu, jos 
nenori šioms šalims pardavinėti 
ginklų. Tad Estija veda derybas 
su Pietų Afrika ir Kinija dėl 
ginklų pirkimo ir, matyt, tariasi 
ir su Izraeliu, nes buvo pasiro
džiusi žinia, kad gegužės 22 d. 
netyčia buvo užmuštas vienas 
estas kareivis, demonstruojant 
ginklus iš pirmojo 50 mil. dol. 
vertės ginklų pirkinio iš Iz
raelio. 

Kas išsiderėta 
Latvijos - Rusijos 

derybose 
Ryga, gegužės 23 d. (RFE/RL) 

— Gegužės 21 dieną baigiant 
Rusijos-Latvijos pasitarimus dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Latvijos, buvo pasirašytos 
sutartys. Viena lietė Rusijos 
ginklų gamyklų pavertimą 
bendromis Rusijos-Latvijos 
įmonėmis (kaip daroma Estijo
je ir kaip norima padaryti Lie
tuvoje, bet opozicija priešinasi), 
kita leis Rusijos kariniam per
sonalui bei jų šeimų nariams 
įvažiuoti į Latviją be vizų ir 
trečia leis Rusijos kariuomenei 
naudotis Latvijos susižinojimo 
priemonėmis. 

Nepajėgė abi pusės sutarti 
dėl datos, iki kurios turės būti 
iš Latvijos išvesti visi Rusijos 
daliniai. Latvija nori, kad visi 
daliniai būtų išvesti iki šių 
metų pabaigos. Rusijos delega
cijos vadovas Sergėj Zotov pa
siūlė 1994 metus kaip įmanomą 
datą, bet taip pat pasakė, kad 
Rusija nori dar dešimčiai metų 
pasilaikyti Skrundoje esančią 
savo radaro stotį, šešeriems 
metams žvalgybos centrine 
Ventspils mieste ir karo laivyno 
uostą Liepojoje — penkeriems 
metams. 

Pietrytinės Azijos 
šalys tariasi apie 

saugumo užtikrinimą 
Singapūras, gegužės 22 d. 

(NYT) — Tolimuose Rytuose 
įsibėgėjant ginklavimosi lenkty
nėms, Japonija bei kiti Azijos 
kraštai pradėjo atsargiai tartis 
dėl galimybių susikurti savą 
regioninį saugumo forumą. 
Toks žygis rodo, kad yra žymiai 
pasikeitusi gynybos politika 
šiuose kraštuose, kurie ligšiol 
niekada nesugebėjo sukurti 
savo gynybos organizacijos, 
vieton to pasikliaudami JAV 
buvimu Pacifiko erdvėje. 

Praėjusią savaitę Singapūre 
vyko to regiono valstybių ats
tovų suvažiavimas, kurį rėmė ir 
savo atstovą buvo atsiuntusi ir 
JAV administracija. To regiono 
valdžių pareigūnai pirmą kartą 
buvo suvažiavę aptarti įvairias 
grėsmes to regiono politiniam 
stabilumui, padidėjus piratų 
veiklai Pietų Kinijos vandenyne 
ir rūpinantis apie augantį 
Šiaurės Korėjos įžūlumą bei 
Kambodijos neramumų apribo
jimą, kad nesiplėstų į kitus 
kraštus. 

Azijos šalių pareigūnai sakė, 
kad šį susirinkimą taip pat 
paskatino augantis nepasi
tikėjimas Kinijos augančiu eko
nominiu pajėgumu ir dėl to 
padidėjusiu karinės technikos 
pirkimu. 1 os šalys taip pat bi
jo, kad Japonija nepradėtų gink
luotis, išgąsdinta Kinijos gink
lų prekybos bei Šiaurės Korėjos 
nesukalbamumu branduolinių 
ginklų tikrinimo atžvilgiu. 

JAV sumažino karinį 
vaidmenį ten 

Prancūzijos užsienio mir.. 
Alain Juppe 

Po ministro Juppė susitikimo 
su JAV valstybės sekretorium 
Christopher ir JAV gynybos 
sekretorium Les Aspin buvo 
spaudos konferencija. Jos metu 
min. Juppe pasakė, jog taikos 
palaikytojų uždavinys bus 
„atgrasinti agresorių, prižiūrėti 
paliaubas ir užtikrinti gink- ~ 
luotų pajėgų atsitraukimą. Tai — Švedija padės Latvijai 
yra labai didelis pasikeitimas, saugoti savo sienas, ypač dėl to, 
palyginus su dabartine padėti- kad nelegalūs imigrantai į Šve-
mi". Jis pasakė, jog pagal kol diją naudojasi Latvija kaip per
kas dar nepaskelbtą Jungtinių ėjimo punktu. Švedija Latvijai 
Tautų nariams išsiuntinėtą re- duos keturis pakrančių sargy-
zoliucijos projektą, taikos palai- bos laivus, sunkvežimius, prie-

įvairios kytojai taps veikėjai, o ne tik 
stebėtojai Bosnijoje ir Herzego-
vinoje. 

Paklaustas, ar 
sekr. Aspin apie 
apsaugos tik JT 
kytojus, ar ir aps 
se gyvenančius 
min. Juppė at 

taisų radiacijai bei 
medicininės pagalbos. 

jis kalbėjo su 
tai, ar JAV 
taikos palai-
ugotose zono-
nusulmonus, 
akė, jog j is 

pasakė sekretoriui Aspin, kad 
tą problemą reikti išspręsti, kai 
rezoliucija bus pristatyta bal
savimui JT Saup.mo Taryboje. 

Kiti aukšti Prancūzijos parei
gūnai pasakė, kad sekr. Aspin 
tik atsakė, jog prancūzų pasiū
lymo vykdymo galimybes studi
juoja Pentagonai Tiek JAV, 

— Lietuvos biotechnologijos 
instituto „Fermentas" biologi
jos mokslų daktaras profesorius 
Arvydas Janulaitis — pirmasis 
Lietuvos mokslininkas, tapęs 
Europos mokslų akademijos tik
ruoju nariu. A. Janulaičiui aka
demijos nario vardas suteiktas 
už darbus molekulinės biologi
jos ir genetikos srityje. 

tiek ir Prancūzija sakosi, jog yra 
pasiryžę pasiekti sutarimą ap
saugotų zonų klausimu Bosnijo
je. 

Nuo II Pasaulinio karo Azijos 
š>.!ys pasitikėjo Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis, kad jos 
tramdytų visų tų šalių karinį 
pajėgumą. Tokią politiką skati
no ir prezidento Bush ska
tinama „vežimo rato" sutarčių 
sistema, pagal kurią tos šalys 
turėtų įvairias sutartis su viena 
kita, o JAV būtų „rato" centre. 
Dabar tos šalys jau mato būti
numą stipresnių sąjungų savo 
tarpe. 

„Dabar jau matome didelį pa
sikeitimą — iš tikrųjų, revo
liuciją, kaip Azijos šalys santy
kiauja savo tarpe", pareiškė 
Chan Heng, buvęs Singapūro 
atstovas Jungtinėse Tautose ir 
dabar Pietryčių Azijos Studijų 
Centro direktorius Singapūre. 
„Iki šiol mes bendradarbiavome 
tik ekonominėje srityje. Bet 
matydami pasikeitusią JAV 
rolę, mes jaučiame paskatą pa
galvoti, ar ir mūsų santykiai ne
turėtų keistis". 

Per praėjusias dvi savaites, 
Winston Lord, JAV Valstybės 
departamento aukščiausias 
pareigūnas Azijos reikalams, 
lankėsi visose to regiono 
pagrindinėse sostinėse, užtik
rindamas, jog Clinton adminis
tracija ir ateityje numato 
„pilnai tęsti savo įsipareigo
jimus" tame regione JAV gy
nybos sekretoriaus pavaduo
tojas tam regionui WUliam Per-
ry pasakė Pietų Korėjos ir Japo
nijos pareigūnams, jog JAV ka
rinis pajėgumas Azijoje grei
čiausiai nebus labiau sumažin
tas, negu iki šiol jau padaryta. 

Ar jie sugebės susijungti? 

Niekas dar nežino, kokio 
pobūdžio bus pietrytines Azijos 

bendra saugumo organizacija. 
Pirmajame savo susitikime ša
lių atstovai tik bendrais bruo
žais aptarė susirūpinimą kelian
čius reiškinius, ypač nesiliau
jantį smurtą Kambodijoje ir 
Šiaurės Korėjos nesukalba-
mumą. „Mes dar labai toli nuo 
svarstybų apie kolektyvinius 
veiksmus", pasakė vienas da
lyvis. Pavyzdžiui, Indonezija pa
reiškė nesutiksianti su jokia su
tartimi, kuri įpareigotų sąjungi
ninkus ginti vienas kitą. 

Azija niekuomet neturėjo 
NATO pobūdžio gynybos sąjun
gos, ar net tokio mažai įpareigo
jančio forumo kaip Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencija. Pietrytinės Azijos Su
tarčių organizacija (SEATO), 
kuri buvo įkurta 1954 metais, 
nugalėjus prancūzus Indonezijo
je, iširo po maždaug 20 metų, o 
jos pagrindiniai skatintojai buvo 
JAV, Australija ir Europos ša
lys. 

Atsižvelgiant į didžiulius ats
tumus Pacifiko vandenyne ir į 
didelius skirtumus pietrytinės 
Azijos šalių interesuose, nie
kuomet nebuvo tikimasi, kad 
kokios gynybinės sąjungos tarp 
jų galėtų tesėti. Net ir šiandien 
daug kas abejoja, ar tie kraštai 
sugebės iškilti virš praėjusių 
karų nuoskaudų, tebesančio ne
pasitikėjimo Japonija (kuri II 
Pasaulinio karo metu buvo pa
grindinė to regiono agresorė) ir 
daugybės neišpręstų teritorinių 
ginčų 

Bet ideologiniai skirtumai, 
kurie buvo suskirstę šiuos kraš
tus į komunistinių ir neko
munistinių pažiūrų, jau yra iš
blėsę. Vieton to, kaip sako Pietų 
Azijos Tautų sąjungai priklau
sančios šalys, pagrindinis mo
tyvas, siekiant būdų užtikrinti 
regiono saugumą, yra noras ap
saugoti pasaulio greičiausiai au
gančias ekonomijas. Tai sąjun
gai priklauso Singapūras, Tai-
landija, Brunei, Indonezija, 
Malayzija ir Filipinai. Jos 
tikslas yra skatinti ekonominę 
pažangą ir to regiono politinį 
stabilumą. 

Praėjusią savaitę vykusiuose 
susirinkimuose net buvo kal
bama apie komunistinių šalių 
Kinijos ir Vietnamo įtraukimą 
į sąjungą, bet buvo didelių 
nuomonės skirtumų kaip tai 
padaryti. Šiuo metu kapitalas į 
abu šiuos kraštus gausiai plau
kia, tad net ir juose tiek pra
monininkai, tiek ir politikai rei
kalauja mechanizmų, kurie pa
dėtų tvarkytis su pavojais sau
gumui, kol jie dar nėra pažeidę 
jų verslo pajamų. 

KALENDORIUS 

Gegužės 27 d.: Šv. Augusti
nas Canterbury, Beda. Bruno
nas, Genadijus, Neringa, Žy
mante. 

Gegužės 28 d.: Jogirdas, Ri
ma, Donaldas, Justas. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
5:21, leisis 8:16. Temperatūra 
dieną 82 F (27 C), debesuota, į 
popietę audringa, su lietum ir 
perkūnija, naktį 55 F (13 C). 

Penktadienį saulė teka 5:20, 
debesuota, vėsiau 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gegužės mėn. 27 d. 

SVARBI SVEIKATOS 
APSAUGOS SUTARTIS 

1993 m. gegužės 21 d. pasi
rašytas labai svarbus dokumen
tas — trišalio bendradarbiavimo 
sveikatos apsaugos ir medicinos 
srityje sutartis tarp Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos. 

Tai paruošiamojo darbo, kuris 
prasidėjo 1990 m., šalims atga
vus nepriklausomybe, ir buvo 
tęsiamas Rygoje trijų Pabaltijo 
valstybių sveikatos apsaugos 
atstovų, rezultatas. Latvijai at
stovo Latvijos Respublikos 
Gerovės ministerijos Sveikatos 
depar tamento direktorius 
Zigmundas Kovalčiukas, Lietu
vai — Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministras 
Jurgis Brėdikis, Estijai — Esti
jos Respublikos Socialinių 
reikalų ministerijos Sveikatos 
departamento vadovas Vello 
Ilmoja. 

Šis susitarimas buvo seniai 
laukiamas ne tik šiose trijose 
Pabaltijo šalyse, bet ir užsienio 
valstybėse, kurių daugelio 
vyriausybės ir įvairios organi
zacijos (tuo tarpu tarptautiniai 
bankai) Pabaltijo šalis supran
ta, kaip tam tikrą geografinį, 
politinį — ekonominį vienetą, 
išskirtiną iš kitų Rytų šalių, 
tame tarpe ir buvusių sovie
tinių. Iš tikro galima tikėti, kad 
trys Pabaltijo šalys, turinčios 
panašias ekonomines bei 
socialines problemas, tarpu
savyje kooperuodamos, galės žy
miai efektyviau vystyti sveika
tos apsaugą ir diagnostinę-gydo-
mąją veiklą. 

Norėtųsi pakomentuoti kai 
kuriuos pagrindinius susi
tarimus. Tai, visų pirma, susi
tarimas konsultuoti ir gydyti 
bei suteikti kitas medicinines 
paslaugas kitų dviejų šalių li
goniams, o tais atvejais, kai 
reikalinga suteikti skubią, 
neatidėliotiną medicinos 
pagalbą, vadovaujantis huma
nizmo principais, ją įsiparei
gojama suteikti nemokamai. 
Tariantis šiais klausimais, mes 
kartu siekėme išspręsti tokį 
„skausmingą" klausimą, kaip 
ligonių, kuriems negali būti su
teikta medicininė pagalba vieto
je, siuntimas gydymui į užsienį. 
Tai, ypač siunčiant į Vakarų 
šalis, sudaro sunkumų, dau
giausia ekonominių. Todėl nu
spręsta steigti ir remti vienoje 
iš Baltijos šalių atitinkamos 
krypties centrus, kur bus įdiegti 
dar nauji šių šalių medicininėje 
praktikoje diagnostiniai bei 
gydomieji metodai. Tikime, kad 
užsienio šalys bei atskiri spe
cialistai padės parengti mums 
atitinkamus specialistus Balti
jos šalims bei įdiegti naują tech
nologiją. Šiuo metu numatyta 
organizuoti vienoje iš šalių šiuos 
centrus ir medicininės pagalbos 
rūšis: 

— onkologiniai akių susir
gimai; 

— kaulų čiulpų persodinimas: 
— kaulų onkologiniai ir tu

berkulioziniai susirgimai; 
— surdologija; 
— lepra (infekcinis susir

gimas). 
Iškilus būtinumui, tokių Pa

baltijo šalių medicininių centrų 
sąrašas galės būti papildytas. 
J au vyksta ir toliau bus 
tęsiamas bendradarbiavimas 
mokslinėje srityje (gydytojų, 
provizorių, o taip pat viduriniojo 
medicinos personalo rengimo 
principai jau yra suvienodinti). 

A.P.P.L.E. KURSAI 

Amerikos lietuviai surinko 
15,000 dolerių finansuoti šios 
vasaros APPLE programą. AP
PLE kursai Lietuvos mokyto
jams bus surengti jau trečią 
kartą. Kursuose ketina daly
vauti apie 1,300 mokytojų. 

medicinos mokslo s r i ty je , 
žmogaus ekologijos bei higienos 
ir daugybėje kitų sričių, tame 
tarpe ir tarp įvairių mokslinių 
draugijų. Dezintegracija turi 
pakeisti integracija. Norėčiau 
išskirti susitarimus farmacijos 
ir medicinos technikos klau
simais. Mus domina tiek bendri, 
jau veikiantys ryšiai, t iek tai , 
kad kitur, ypač Latvijoje, yra, 
lyginant, gerai išvystyta sava ir 
bendraujant su užsienio fir
momis, farmacijos pramonė. Čia 
mums siūlomas didelis vaistų 
pasirinkimas, be to, tai būtų pi
giau, negu iš k i tu r . Šitos 
galimybės, deja, ne visiškai 
išnaudojamos. Nemaži poten
cialai slypi medicinos technikos 
gamyboje, ypač Latvijoje ir 
Lietuvoje. Galėtume sukurti dvi 
dar daugiašales firmas. Perei
namajame laikotapyje dalis jų 
produkcijos gal ne visai atitiktų 
aukščiausius žinomų Vakarų 
šalių standartus, bet galėtų 
patenkinti poreikius tų me
dicinos įstaigų, kur tos apara
tūros, pavyzdžiui, ligonių širdies 
veiklos monitorių, visai neturi. 
Taip pat galime apsikeist i 
esamų atskirose Paba l t i jo 
šalyse įvairių firmų atstovybių 
pasiūlomis, t.y. informacija. 
Birželio mėnesio viduryje įvyks 
Lietuvos mokslų akademijoje 
platus forumas visų užintere-
suotų medicinos t echn ikos 
kūrimų ir gamyba mūsų šalyse, 
ir pasikeitimas nuomonėmis ne
abejotinai padės n u s t a t y t i 
Lietuvos politiką medicinos 
technikos pramonės atžvilgiu. 

Svarbu, kad visos trys šalys 
nutarė pripažinti galiojančiais 
viena kitos šalies gydytojų, pro
vizorių bei viduriniojo me
dicinos personalo diplomus bei 
mokslinius laipsnius. Numa
toma skatinti kurti bendras 
mokslines institucijas, sąjungas, 
keistis specialistais, padėti 
papildomai specializacijai. Ir, 
manau, kad kitos Vakarų šalys 
teigiamai įvertins trijų Pa
baltijo šalių sveikatos ministrų 
susitarimą įsteigti Pabaltijo 
medicininės etikos tarybą. 

Viena a t sk i ra n u t a r t i m i 
išskirtas klausimas apie trišalį 
bendradarbiavimą, likviduojant 
katastrofų, stichinių nelaimių, 
epidemijų pasekmes. Toje srity
je numatomi ryšiai su įvai
riomis bei jų visuomeninėmis 
organizacijomis. N u m a t o m a 
įsteigti Ekstremalinių situacijų 
Pabaltijo centrą dar šiais me
tais, ir dėsiu pastangas, kad jis 
būtų Lietuvoje. 

Baigdamas noriu pabrėžti 
minimos trišalės sutarties ir 
politinę reikšmę. 

Dr. J . Brėdikis 

. 

„Gabijos" tunto Detroite skaučių skiltis prie savo prekystalio Kaziuko mugėje. Iš k. — sesės Elena 
Strakšytė, Aleksa Mossaitė, Audra Strakšytė, Rasa Kaunelytė ir vadovės — ps. Vida J u š k i e n ė , 
skaučių draugininke ir vyr. skautės Vilija Idzelytė ir Virga Šimaitytė. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
ABITURIENTŲ BALIUS 

„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos abiturientų pagerbimo 
balius su šokiais įvyko gegužės 
22 dieną Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Buvo pagerbti 
12-jį skyrių baigusieji: Darius 
Gilvydis, Rima Janukaitytė, 
Pe t ras Ješmantas, Paulius 
Juška, Lisa Maier, Mindaugas 
Mingėla, Audrytė Navasaitytė 
ir Audra Ricci. 

Programai vadovavo Paulius 
Jurgut i s ir Danutė Petru-
sevičiūtė. Abiturientus sveikino 
mokyklos vedėja Rūta Miku-
lionienė, ateitininkų vardu — K. 
Petrulis, skautų vardu — M. 
Šepetys, ,,Audinio" vardu — 
Idzelytė ir LB Detroito 
apylinkės vardu — J. Udrienė. 
Meninę programą atliko Notre 
Dame universiteto studentas 
Aleksas Mitrius, pianinu 
paskambindamas du kūrinius. 
Jaunasis pianistas susilaukė 
dalyvių gausaus plojimo, net 
pagerbimo atsistojimu. Šokiams 
grojo Rimo Kaspučio vado
vaujamas orkestras. Baliuje 
dalyvavo daugiau negu 170 
asmenų. 

„DAINAVOJE" PRADĖS 
VEIKTI SVETAINĖ 

..Dainavos" stovyklos sve
tainės atidarymas vyks sekma
dienį, gegužės 30 dieną. 1:30 v. 
p.p. Svetainė visą vasarą veiks 
kiekvieną sekmadienį nuo 12 
iki 5 vai. po pietų. Svetainės 
vadovė Taura Zarankaitė-Un-
derienė. 

POLITINE 
KONFERENCIJA 

Politinė konferencija, skirta 
analizuoti padėtį Lietuvoje, 
birželio 19-20 dienomis vyks 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre. Iš Lietuvos yra pakviesti 
pozicijos ir opozicijos atstovai. 
Jie ir kalbės apie padėtį 
Lietuvoje. 

Konferencijos dalyviai bus 
apsistoję Southfielde Holiday 
Inn viešbutyje. Konferenciją 
ruošia ir darbotvarke rūpinasi 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba, vadovaujama pirmi
ninko Algimanto Gečio. Tech
niniu konferencijos rengimu 
rūpinasi JAV LB Michigano 
apygardos^ valdyba, kuriai 
pirmininkauja Liuda Rugie-
nienė. Konferencijai yra 
sudarytas ir vietos komitetas. 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
PRISIMINIMAS 

Baisiojo birželio trėmimų mi
nėjimas sekmadienį, birželio 13 
d., vyks latvių Šv. Povilo liu
teronų bažnyčioje, 30623 W. 12 
mylia, į rytus nuo Orchard Lake 
Road, Farmington Hills, Michi-
gan. Minėjimą rengia Pabal-
tiečių Michigano komitetas. 
Lietuviams atstovauja Bernar
das Brizgys. 

„PILĖNŲ" STOVYKLOS 
ATIDARYMAS 

, .Švyturio" jūros šaulių 
kuopos „Pilėnų" stovyklos ati
darymas vyks sekmadienį, 
gegužės 30 dieną. Stovyklos var

tai bus atidaryti anksti rytą. 
Bus valgio, gėrimo, žaidimų, > 
muzikos ir geros nuotaikos. 
Visus kviečia valdyba, vado
vaujama Broniaus Valiukėno. 

ŠV. ANTANO ATLAIDAI 

Šv. Antano šventė-atlaidai 
vyks sekmadienį, birželio 6-tą 
dieną. Po šv. Mišių, kurių metu 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio, 
parapijos pa t a lpose vyks 
nuotaikingas pokylis su maistu, 
laimės žaidimais. Visus kviečia 
parapijos klebonas Alfonsas Ba-
bonas. 

PARAPIJOS GEGUŽINĖ 

Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba visus kviečia sekma
dienį, birželio 6 dieną, 12 vai. 
vidurdienį aplankyti jų ruošia
mą metinę gegužinę parapijos 
kieme ir Kultūros centre. Veiks 
įvairūs laimės žaidimai. Bus 
tinklinio žaidynės. Geras mais
tas. Visus kviečia parapijos 
taryba ir klebonas kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius. 

LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio apygardos metiniame 
suvažiavime dalyvavo daugiau 
negu 50 vyčių atstovų iš Čika
gos, Clevelando, Daytono ir Pitt-
sburgo. Buvo a t v y k u s i ir 
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THE MARIANS 
OFTHE 

IMMACULATE 
CONCEPTION 
Priests and Brothers 

teaching o f God through 
service to others in 

education and parish and 
mission work around 

the world. 
Put your faith in action. 

C o n t a c t : 
Fr. Bi l l H a y y v a r d , M.I .C. 

V o c a t i o n D i r e c t o r 
C o n g r e g a t i o n o f M a r i a n s 

T h o m p s o n , C T 0 6 2 7 7 
(203) 923-9565 

ormns 
fAlTH IN ACTION 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Lietuvos Vyčių centro valdybos 
pirmininkė Francis Petkus. 

Kėgliavimo turnyre dalyvavo 
50 kėgliuotojų. Pirmą vietą 
laimėjo Lietuvos Vyčių 102 
kuopa, veikianti prie Šv. An
tano parapijos Detroite. Antrą 
vietą laimėjo 79 kuopa, veikian 
ti prie Dievo Apvaizdos parapi
jos, ir trečią vietą laimėjo 25-ta 
kuopa iš Clevelando. Vyrų 
grupės individualinę pirmą 
vietą laimėjo detroitietis Dan 
Baibak su 635 taškais, o moterų 
pirma vieta teko klevelandietei 
Neldai Machkhutas su 506 
taškais. Užbaigimo pokylis vyko 
Sv. Antano parapijos patalpose. 
Ateinančių metų suvažiaviams 
vyks Pittsburge. 

l.m. 

• Nuo. 1918 m. gegužės 15 d. 
Amerikoje pradėta laiškus 
vežioti oro paštu. Pirmoji oro 
pašto linija: New York-Philadel 
phia-Washington. 

• Po daugiau kaip 8 metus 
trukusių kovų 1988 m. gegužės 
15 d. Sovietų Sąjunga pradėjo 
atitraukti savo kariuomenę iš 
Afganistano. 

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

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

Ta i . 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p p. 
10401 S. Rotomis Rd., Palos Hills. IL 

Ta i . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. ta i . (312) 5854)348; 
Rez. (312) 779-5533 

OR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . tol. (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kedzle A v a . , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardlac Olagnosls. Ltd. 
Marquette MecCIcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitanmą 

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

penkt ir seštd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, III. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee A ve., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., CMcago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIAtISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Ta i . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr., penkt 12-3 v.p.p , ketv 2-7 v.v 
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago. IL 
Tai . (312) 476-2112 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t a i . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

T a i . kablnato Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
5635 S. Pulaskl Rd. , Ch lc i go. IL 

Ta i . 312585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIZINA S.M.D.. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susiiarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Centar-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namu. 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai pirm, ant r . ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

' 



Skirtingos galvosenos 

IR SKIRTINGI 
SPRENDIMAI 

Dabartinis Amerikos pre
zidentas prieš rinkimus yra 
padaręs daug pažadų. Po nela
bai palankiai sutikto spren
dimo, kad homoseksualinių 
polinkių žmonės tur i būti 
priimami į tarnybą kariuo
menėje, buvo išgirsta daug 
prieštaraujančių nuomonių, 
ypač iš dabar jau kariuomenėje 
tarnaujančių žmonių, todėl šis 
sprendimas dar kuriam laikui 
buvo padėtas į stalčių. Tačiau 
dabar išgirdome vėl naują 
siūlymą: į kariuomenę stoti 
teisę turi ne tik vyrai, bet ir mo
terys, neišskiriant jų net akty
vaus dalyvavimo kare. Šis pot
varkis galiotų ne tik pėstinin
kams, bet ir oro pajėgoms. Tuo
jau televizijos ekrane pamatėme 
kelias jaunas uniformuotas 
merginas, džiugiai sutinkančias 
šią naujieną, bet ir čia sukilo 
daugelis nesutinkančių. 

Iš vienos pusės tai buvo 
grindžiama lygių teisių ir parei
gų suprat imu, o iš ki tos 
įtikinėjama, kad moters prigim
tis, auklėjimas yra priešingi 
tokiems įsipareigojimams. 
Aišku, šia tema dar daug girdė
sime, bet akin krito kelių jaunų 
merginų džiūgavimai, kad štai 
ir jos lygiai su vyrais rizikuos 
savo gyvybe tėvynės naudai. 

Būtų gana paprasta ir pri
imtina, jei mirtis kovoje būtų 
tik vienas, šią kilnią nuomonę 
paremiąs, klausimas, bet gal 
reikėtų pažvelgti ir į kitas gali
mybes, iškeliant karo atveju 
neišvengiamą reikalą žudyti. 
Čia tuojau susiduriama su mo
ters, kaip motinos, prigimtais 
būdo bruožais. Moteris gyvybę 
duoda, o ne ją atima. Ji savo 
kūne išnešioja būsimą kūdikį 
ilgą laiką, jį išveda į pasaulį su 
meile ir džiaugsmu. Taip, tėvas 
irgi džiaugiasi, bet jis kūdikį 
giliau pamilsta ir prie jo prisi
riša, jam augant, kai tuo tarpu 
motinos kūne jis jau kruta ir su
teikia jai natūralią šio lūkesčio 
meilę. Tad kaip suderinti šį 
jausmą su pareiga karo metu 
pažerti iš lėktuvo bombas, ne
galvojant apie užmušamas mo
tinas ir jų kūdikius? Kažkaip šie 
jausmai moteriai atrodo nesu
derinami, nors gal daugelis no
rinčių tarnauti kariuomenėje 
apie tokius jautrumus negalvo
ja. O pagalvoti reikėtų! Pasaulio 
struktūra jau ir taip labai su
vienodino žmones. Lygios teisės, 
atrodo, natūraliai atneša ir 
lygias pareigas. Tik, deja. mes 
viduje ne visiškai vienodi, tad ir 
pareigas reikėtų pasidalinti, 

JAV LB ATSTOVAI LANKO 
BALTŲJŲ RŪMŲ IR 

KONGRESO ĮSTAIGAS 
atsižvelgiant į asmens charak
teristiką, o ne į įstatymo raidę. 

Negalim skųstis, šio šimt
mečio gale moteris nepaly
ginamai geriau stovi, kaip kad 
ėjosi mūsų močiutėms. Mes 
lengvai galim tapti ir dakta
rėmis, ir politikėmis, jei turim 
norą iš ištvermę ne tik tai 
pasiekti, bet ir pasiaukoti. Da
bar reta moteris yra apkrau
nama didžiuliu vaikų skaičiu
mi, kaip matome tebevykstant 
atsilikusiuose kraštuose, nebent 
čia pati to norėtų. O visgi mo
teris yra gerokai kitokia, negu 
vyrai, ir tebėra lengvai pažei
džiama, jei neturi stipraus 
charakterio pasakyti ,,ne". 
Todėl dabartinės jaunos mo
terys turi ieškoti ne tik lygių 
teisių ir įsipareigojmų, o gero
kai pasverti teigiamus ir nei
giamus norimos profesijos 
bruožus bei reikalavimus. 

Kitos problemos, dažnai 
keliamos spaudoje, yra da
bartinės mokyklos, mokinių 
elgesys ir tų problemų spren
dimai. Kalbama apie tai daug, 
bet mažai kas daroma, vis skun
džiantis pinigų mokykloms 
stoka, ypač didmiesčių var
guomenės rajonuose, kurie 
smarkia i plečiasi net į 
lietuviškų, kadaise taip neabejo
tinai skirtingų pažiūrų, gyven
vietes. Visur girdėti balsai, rei
kalaujantys, kad tėvai, ne vien 
mokyklų vadovai, turėtų teisę 
pasisakyti sprendimuose. Ne 
vien matematika ir anglų kalba 
svarbu besimokančiam, bet ir 
kul tūr ingas elgesys, t iek 
mokyklos kieme, tiek iš jo išėjus 
į viešumą. Kaip ir visuose ki
tuose tokios maišytos visuome
nės sluoksniuose, apie viską 
kalbama, bet mažai sutariama 
ir daroma. Todėl auklėjimas 
namuose dar daugiau svars
tytinas ir būtinas, parengiant 
gyvenimui ir lietuviškai veiklai 
mūsų būsimą kartą. Taigi ir čia 
moters įnašas tampa labai svar
bus. 

Kadangi po dviejų savaičių 
rengiuosi skristi į Lietuvą, 
bandysiu prašyti ten leisti man 
aplankyti keletą mokyklų, pasė
dėti klasėse, pasikalbėti su mo
kytojais. Kaip profesionalė 
mokytoja, tikiuosi būti drau
giškai sutikta. Grįžusi būtinai 
parašysiu savo įspūdžius, kaip 
dabar atrodo posovietinė 
mokykla, kiek joje yra krei
piamas dėmesys i jaunimo etiką 
ir elgesį, kuo jaunimas domisi 
ir kaip elgiasi viešumoje. 

RKV 

Siekdami plėsti ryšius su prez. 
Bill Clinton administracija, š.m. 
balandžio 30 d. JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Algimantas S. Gečys, LB Kraš
to valdybos vicepirm. informaci
jai Rimantas Stirbys, lydimi LB 
Visuomeninių reikalų įstaigos 
Vašingtone direktorės Astos 
Banionytės, lankėsi Baltuosiuo
se rūmuose ir JAV Senato įstai
gose. Prie Baltųjų rūmų vei
kiančioje JAV Tautinio saugu
mo taryboje arti valandos kalbė
tasi su specialia JAV preziden
to asistente tautinės apsaugos 
reikalams Tobi Trister Gati. Po
kalbis suteikė galimybę tiesio
giai patirti JAV adminsitracijos 
nusiteikimus Baltijos valstybių 
ir ypač Lietuvos atžvilgiu. 

Į LB atstovų klausimą, kiek 
tiesiogiai Baltijos valstybės 
buvo minimos Vancouver, Ka
nadoje, vykusiame JAV ir Ru
sijos prezidentų susitikime, 
buvo a tsakyta , jog JAV 
delegacija reikalavusi, kad 
Rusijos kariuomenės išvedimas 
iš Baltijos valstybių būtų 
tęsiamas. Keliais atvejais JAV 
atstovai pabrėžė, kad kariuo
menės išvedimas negali būti 
rišamas („linkage") su kuriuo 
nors kitu klausimu, pavyzdžiui, 
Rusijos valdžios nusiskun
dimais, kol kas neįrodytais, et
ninių rusų teisių pažeidimais 
Baltijos valstybių teritorijoje. 

Vancouverio susitikime prez. 
Clinton formaliai pakeitė anks
tyvesnės JAV administracijos 
užimtą liniją neremti Vokietijos 
ir Skandinavijos valstybių pa
stangų Rusijoje statyti butus iš 
užsienio atitraukiamoms kari
ninkų šeimoms. Vancouveryje 
Clinton atsižvelgė į prez. Jelcino 
prašymą pritarti butų statybai 
ir pačią statybą paremti. Iki 
metų galo pažadėta pastatyti 
400 butų JAV pinigais. Pagal T. 
Gagi, prez. Contonas yra pasi
ryžęs Vancouveryje duotą paža
dą praplėsti ir pastatyti bent 
keletą tūkstančių butų iš Balti
jos valstybių atitraukiamoms 
karininkų šeimoms. Bus ne
lengva gauti JAV Kongreso pri
tarimą ir lėšų Rusijai remti, 
tačiau Baltieji rūmai šiuo klau
simu yra optimistiškai nusitei
kę ir tikisi paramos iš respubli
konų partijos. 

LB atstovai pastebėjo, kad jos 
pareigūnai, 1992 m. lapkričio 
mėnesį dalyvavę Little Rock, 
AK, vykusiame Rytų Europos 
klausimais Clintono štabo 
sušauktame pasitarime, kėlė 

RIMANTAS STIRBYS 

rusų karininkų šeimoms Rusi
joje butų statybos klausimą. 
Klausimas buvo keltas ir prieš 
prezidentinius rinkimus abiem 
kandidatams įteiktame JAV 
LB Krašto valdybos memoran
dume. Lietuvos valdžia butų 
statybos reikale t-.Iki na Kara
liaučiaus srityje, tad JAV admi
nistracijos pastangas sveikina
me. 

Kitas LB atstovų klausimas 
buvo apie svarbą Clintono ad
ministracijai laikytis senato
riaus R. Byrd pravestos įstaty
minės pataisos, kuri įpareigoja 
administraciją nutraukti 50 pro
centų 1993 metams Rusijai skir
tos užsienio paramos (išskyrus 
humanitarinę pagalbą), jei iki 
1993 m. birželio 1 dienos Rusi
ja nebus padariusi pakankamo 
progreso kariuomenės iš Balti
jos valstybių teritorijos atitrau
kimo srityje. Pastebėta, kad 
nors Rusijos kariuomenės ati
traukimas šiaip taip yra vyk
domas, Rusijos vyriausybė vis 
dar delsia sutarčių dėl kariuo
menės išvedimo pasirašymą su 
Latvija ir Estija. Lietuva kraš
to apsaugos ministrų pasirašytą 
sutartį su Rusija turinti, tačiau 
Rusijos parlamentas sutarties 
nėra patvirtinęs. Būtina spausti 
Rusiją, k a d kariuomenės 
atitraukimas kuo greičiau būtų 
užba ig ta s . Šiuo metu du 
trečdalius Rusijos kariuomenės 
Baltijos valstybėse sudaro kari
ninkai . Istorija moko, kad 
įvairias suirutes vykdo nepaten
kinti karininkai, o ne eiliniai 
pėstininkai. 

Kalbantis šiuo klausimu, su
sidarė įspūdis, kad JAV naujo
ji administracija dėl Burd patai
sos tuo klausimu sprendimo nė
ra padariusi. Į paramos nutrau
kimą bus atsižvelgiama tik i 
administraciją nukreipus tiesio
ginį spaudimą. Buvo pareikšta, 
kad, jei Lietuvos valdžia bus pa
tenkinta Rusijos karinių pajėgų 
atitraukimo greičiu, tai JAV 
tikrai nesipriešins Lietuvos 
sprendimui. 

LB atstovai pastebėjo, kad 
Baltijos valstybėms rūpestį 
sudaro ne tik delsiamas kariuo
menės ati traukimas, bet ir 
Rusijos valdžios sluoksniuose 
vykstanti kova dėl Rusijos už
sienio politikos bei Rusijos 
tautinio saugumo supratimo. 
Dabartiniu metu mokslinėse 
konferencijose Rusijos atstovai 

propaguoja Ru-ijos „Monroe 
doktriną", kuria Rusija nori 
užsitikrinti sau teisę kištis į 
Sov. Sąjungai priklausiusių 
šalių vidaus politiką. Ši doktri
na Rusijos gali būti naudojama 
į Baltijos valstybes įvest' savo 
kariuomenę, o taip pat ir už
gniaužti jų nepriklausomybę 
Buvo atsakyt;;, kad nors ši 
doktrina kai kurių asmenų yra 
propaguojama, pavojaus ji nesu
daranti, nes prez. Jelcinas tai 
doktrinai nepritaria. 

Tokį atsakymą LB atstovai 
argumentavo teigimu, kad JAV 
valdžia vis dėlto neturėtų delsti 
su reakcija į tokio pobūdžio pa
vojingus pareiškimus. Iš anksto 
nepritardamas kalbai apie bet 
kurios valstybės teisę kari
niu būdu įsikišti kitų kraštų 
vidaus reikaluose, JAV galin 
čios tiesiogiai Jelcinui padėti 
doktrinos pritaikymo klausimu. 
Prez. Clinton keliais atvejais yra 
pabrėžęs, kad dvišaliai konflik
tai turėtų būti sprendžiami per 
tarptautines organizacijas. Šis 
principas turėtų būti Tautinio 
saugumo tarybos naudojamas 
numalšinti Rusijos imperialistų 
troškulį. 

Į klausimą, kaip JAV LB žiū
rėtų į Rusijos kariuomenės įjun
gimą į tarptautinius vienetus 
iškilusiems konfliktams spręsti, 

atsakyta, kad tokios 1 arinės pa
jėgos turėtų būti t ^sioginėje 
tarptautinių organizacijų kont
rolėje ir, tikslą pasiekus, jos 
nedelsiant turėtų būti išformuo
jamos. Po turėtos patirties su 
Sov. Sąjungos įgulomis prieš II 
Pasaulinį karą, šiuo klausimu 
Baltijos valstybės bus labai at
sargios. Klausimas esąs grynai 
teoretinis, nes Bosnijos proble 
mos Baltijos valstybėse nepasi
kartos. 

LB pareigūnams kelia rūpestį 
JAV Tautinio saugumo tarybos 
pasiskirstymas darbo sritimis bei 
pareigomis. Baltijos valstybių 
reikalai lyg ir siejami su 
buvusių Sov. Sąjungos respub
likų vystimosi problemomis, o 
ne su buvusiomis satelitinėmis 
valstybėmis, kas būtų kur kas 
logiškiau. Tuo keliu einant, 
mūsų interesai gali likti neap
ginti ir paaukoti Didžiosios Ru
sijos interesų naudai. Reikės 
budrumo ir politinio aktyvumo 
saviesiems interesams apginti. 

Užsienio paramos Baltijos 
valstybėms reikalu LB atstovai 
lankėsi JAV užsienio paramą 
skirstančio komiteto pirm. sen. 
Patrick Leahy (dem.-Vermont) 
ir vyriausio rangu respublikono 
senatoriaus Mitch McConnell 
<resp.-Kentucky) štabuose. Da
bartiniu metu per programą Ry
tų Europai yra numatyta skir
ti 400 milijonų dolerių parama. 
Valstybės departamento dispo
zicijai paliekai.ia šią paramą 
paskirstyti paskiroms valsty
bėms. Senatoriams įteiktuose 
raštuose JAV LB Visuomeninių 

reikalų taryba nusiskundė, kad 
paramą Lietuvai administruo
jančios valdžios įstaigos šiais 
metais neapdairiai paramą 
skirsto ir paramos teikimą 
uždelsia. Tik maža dalis para
mos tiesiogiai atitenka Lietu
vai. Taip pat pasigendama pra
vedamų programų priežiūros, jų 
efektyvumo vertinimo. LB yra 
už nukreipimą užsienio para
mos į privatų programų sekto
rių, kur Lietuvoje trūksta ir pa
tirties, ir tikslaus laisvos rinkos 
veiklos supratimo. Lietuvoje 
privatiems verslininkams gre
sia pavojus pritrūkti investici
nių kreditų. JAV valdžia dar vis 
delsia su Baltijos verslovių fon
do — Baltic Enterprise Fund — 
įkūrimu, nors panašiais fondais 
jau treti metai naudojasi lenkų, 
čekų, vengrų, slovakų ir bulga
rų verslininkai. LB atstovų nu
siskundimams buvo parodytas 
dėmesys. JAV LB buvo paprašy
ta šiais klausimais liudyti š.m. 
birželio 15 dieną pravestame ap
klausinėjime teikiamos užsienio 
pagalbos reikalais. 

JOGURTO GAMYBA 
LIETUVOJE 

Biržų pienininkai pirmieji 
Lietuvoje pradėjo ruošti jogurtą 
su braškėmis, ananasais, vyš
niomis, trijų rūšių varške su čes
nakais, žalumynais ir raudonai
siais pipirais. Šie produktai 
gaminami vokiečių firmos 
„Hambra" automatu. Priedai 
gaunami taip pat iš Vokietijos, 
tik pienas — vietinių karvių. 

Čikagos lituanistinės mokyklos aukštesniųjų klasių mergaitės atlieka montažą Motinos dienos 
šventėje Jaunimo centre. 

— Pamatysit, kaip gražiai suklijuosiu 
mokyklėlės mokinukė Astra Rudaitytė. 

paveiksliukus! Tai „Žiburėlio" 

Nuotr. Dainos Čyvienės 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
MOKSLAI 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Kai žvelgiame atgal, beveik viskas atrodo burę 
lengva, paprasta, dailu. Ačiū Dievui, kad taip atrodo. 
Jei šiandienos rūpesčiuose reikėtų kentėti ir dėl praei
ties, neištvertume. 

Mano vaikystėje pas mamą mokydavosi siūti 
trys-keturios merginos, o vienąkart buvo net šešios. 
Gražios ir vidutinės, stambokos ir sulysusios. Man 
gražiausiomis atrodė iš Onciškių kaimo Vladze Jana
vičiūtė, tikra mano tėčio pusseserė, ir, dabar jau 
neatmenamos pavardės, apvalaveidė, kurios vienas 
šoninis dančiukas buvo mažesnis už kitus. Kai ji 
prasijuokdavo, negalėdavau atsižiūėti. 

Tada maniau, kad šios merginos žinojo tik du užsi
ėmimus, dainuoti ir siūti. Mama su gražuolėmis ir su 
vidutiniokėmis taip išvedžiodavo melodijas apie mergų 
žėlęs ir bernelius (niekados dainoje negirdėjau mergos 
ir berno), kad vasaros metu, kai būdavo atidaryti lan
gai, balsai atsimušdavo šiaurėje į Dzirmiškės, o pie
tuose į Šilelio miškus. Aš pats, gal prie tėčio kalvės 
tarp gelžgalių ir šlako (taip vadinamo sudegusio 
akmens anglio liekanos), gal žvyro duobėje^a.džiąs, 
iš gražumo gerokai paašarodavau. 

„Tėveliai jūs mano, negerai darėte. 
Kad mane jaunutę už meilę barėte", 

sklaidydavosi tarp abiejų miškų, tarp kurių spraudė 
si mūsų ir dar trys Juozapavičių kaimo sodybos. (Už 
dvidešimtmečio šiuose miškuose, dainų suptuose, žuvo 

daug partizanų.) Vieną vakarą tėtis, tokių graudžių 
dainų prisiklausęs, tarė: 

— Ir žinok, žmogau, kaip elgtis... Nedrausi, ištekės 
už kokio pašlamėko ir visą gyvenimą verks. Pabarsi, 
nueis ir nusiskandins. 

Gražiai dainuodavo merginos, bet mūsų artimiau
sias kaimynas. Motiejus Žvaliauskas, savanoris, į 
Juozapavičius atėjęs iš Talokių kaimo ant valdžios duo
to sklypo, taip pat buvo didelis giedorius ir mėgdavo 
varžytis su merginomis. Tik už vieškelio akėdamas ir 
basomis kojomis dirvą labiau dulkindamas už akėčias, 
taip užtraukdavo, kad net jo arkliukai ausimis 
sukarpydavo: 

„Augo girioj aržuolėlis. augo girioj aržuolėlis, 
Augo girioj aržuolėlis, pas tėvelį — sūnaitėlis, 
Pas tėvelį sūnaitėėė..." 
Paaiškėjo, kad tos merginos taip pat mokėjo skaityti 

ir rašyti. O gražuolė Vladzė įsigeidė ir mane išmoky
ti. Būdavo, pasiuva, padainuoja, pasišaukia mane, rodo 
raidę ir liepia atsiminti. Praeina valandėlė, kita. 
šaukia mama ir vėl kaišioja raides. Vakare prisideda 
iš kalvės grįžęs tėtis, net laikraštį man pasklaidąs. 

Skaitymo su rašymu nesibaidžiau, ant merginų 
nepykau. Labiausiai kamuodavo įvairūs, mano 
amžiaus mergaitėms siuvamų, drabužėlių ..miera-
vimai". Aprengs nebaigta suknelyte, kraipys mane. 
žiūrės iš visų pusių, vienur pavers, kitur atleis. . Baisus 
siaubas! Ir kantrybės reikia, ir gėda Berniukas mergai
tės suknelėje... Jei svetimas žmogus užtiks? O svetimi 
mūsų namuose nebuvo naujiena. 

Tai šitaip mane mokslais švietė mama, tėtis ir 
Vladzė. Kai nuėjau į pirmą skyrių, mokėjau gausybę 
dainų, mokėjau skaityti, rašyti ir Lietuvos himną gie
doti, nors žodžio .himnas' prasmės nesupratau. 

Mokykla, tą rudenį 11928) naujai atidaryta Voz
būčių kaime. Padegimo sodyboje, buvo už dviejų 
kilometrų. Man reikėdavo prabėgti tuščią puskilometrį, 
kur sueidavo Juozapavičių ir Vozbūčių kaimų laukai. 
Vieškelis neblogas, bet šioje beribėje tuštybėje ant 
pakilimėlio augo nedidelis pušynėlis, kuriame kažkada 
laidojo turbūt Raskaučiznos (toks keistas vardas!) dvaro 
mirusius darbininkus. Ten jau nebuvo jokio kapų 
ženklo, tik prie vienos kitos pušies kabojo prikaltas 
kryželis. Ir todėl visas miškeliūkštis alsavo baime. 
Užsimerkdavau, bėgdavau, kiek basos kojos nešė, 
tač.au vaiduoklių negalėdavau atsiginti. Visada jie 
mare vydavosi ir beveik prisivydavo. Kai laimingai 
perskrosdavau šią pūstynę. atsiverdavo naujas 
pasaulis, Vozbūčių kaimo pradžia: vieno Kašelionio 
sodyba, kito Kašelionio sodyba, o tada Juškeliai. Ten 
manvs laukdavo taip pat pirmaskyris Pranukas 
Juškelis. Dabar jau abu, drąsūs ir laimingi, nusileis-
davom vieškeliu pakalnėn, kur prisijungdavo Buklie-
riaus Vladas. Sis vyras — o o! Jau gal dvylikos metų, 
stiprus, išmintingas, gerai žinąs, iš kur atsiranda 
vaikis Taip ir prieidavom visi trys Padegimo sodybą, 
įvairiausias keistas problemas svarstydami. Žiemos 
metu. esant blogam orui. iki Juškelio mane pavėžėdavo 
tėtis, ^ kartais užsodindavo ant arklio ir paleisdavo 
vieną Prijojęs mokyklą, arklį atgręždavau namų pusėn, 
ir mielas gyvulėlis tvarkingai pareidavo namo. Dabar 
galvoju o jei arklys būtų ko nors pasibaidęs, kad ir 
kapinaičių vaiduoklių, kurie mane kasdien vydavosi, 
ir ma teškės pakely? Juk buvau dar tik menkai 
patyręs ujjikas, vos septynerių metų... Bet tada tėvai 
turėjo daug drąsos, o drąsių tėvų vaikai taip pat ne-
bu\" iš - elmo spirti. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

GARDNER, MA 

PAVASARIO VEIKLOS 
SEZONĄ PRADEDANT 

Pradedant pavasario veiklą, 
.Lietuvių vasarnamio atida
rymas bus sekmadienį, gegužės 
30 d. Vasarnamis veiks visą va
sarą. Vakarienė ir šokiai jame 
ruošiami šeštadienį, birželio 5 d. 
Pradžia 7 v.v. Visi kviečiami 
dalyvauti. Dalyvavimo kaina 
asmeniui tik septyni doleriai. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

A.a. Petronėlė Bar tku tė -
Matukas mirė sulaukusi 81 
metų amžiaus. Paliko sūnų ir 
seserį Birutę Marcinkus. Buvo 
kilusi iš gausios Bartkų šeimos, 
kurioje buvo septynios 
dukterys. 

A.a. Petronėlė Bogužis mirė 
sulaukusi 82 metų amžiaus. 
Paliko nul iūdus ius sūnų, 
dukterį ir daug vaikaičių. 

A. a. Edua rd Radžius-Ro-
gers, 74 metų amžiaus. Paliko 
sūnų, protes tantų kunigą, 
dukterį ir vaikaičius. 

Užjaučiame visų mirusiųjų 
artimuosius jų liūdesyje. 

Koresp. 

ROCHESTER, NY 

ATOSTOGOS 

Bendruomenės choras, rūpes
tingo ir darbštaus Raimundo 
Obalio vadovybėje, giedojęs per 
iš t isus metus Sv. Jurgio 
bažnyčioje rel iginėse ir 
tau t inėse mūsų šventėse, 
gegužės 16-tą pradėjo atostogas. 

Rochesteryje šiuo metu vyks
ta garsus alyvų žydėjimo fes
tivalis, sutraukiąs lankytojus 
ne tik iš plačios Amerikos, bet 
ir iš kitų kontinentų. Todėl ir 
m ū s ų r*či/. nytėlė skendo alyvų 
žiedurse. ''egužės žiedai, kaip 
būdavo Lietuvoje — Motinai 
Mergelei. Todėl ir šiam sekma
dieniui choro parinktos giesmės 
Švč. Mergelės garbei. Nuošir

di giesmė veržėsi iš choristų šir
džių, galbūt gegužinių pamaldų 
a tminimas. . . Maldininkai 
dėkojo vadovui ir choristams. 

Gerai skambėjusia giesme, 
saule ir žiedais pradžiuginti, 
choristai rinkosi į sezono užbai
gimo vaišes. Jas šauniai ir 
skaniai paruošė valdybos pirmi
ninkė Angelė Dziakonienė ir 
nepakeičiama jos talkininkė 
Eugenija Bulsienė. Vaišėse 
dalyvavo visada linksmai nusi
teikęs k!°bonas kun. Kazimie
ras Mockevičius. Tik labai pasi
gedome sunkiai sergančio 
ilgamečio choristo Pijaus 
Domeikos. 

Liepos 25-tą prie gražaus 
Ontario ežero rinksimės į choro 
gegužinę, tapusia tradicine vi
sų lietuvių 0 gražiam, šiltam 
rudenėliui atkeliavus, prasidės 
pasiruošimas į Dainų šventę 
Lietuvoje. Choristė 

ST. PETERSBURG, FL 

ŠAULIAI PAGERBĖ 
ROMĄ KALANTĄ 

Prieš dvidešimt vienerius 
metus (1972 m. gegužės mėn. 14 
d.) okupuotoje Lietuvoje, Kaune, 
miesto sode prie teatro susi
degino taurus tėvynės sūnus, 
drąsus jaunuolis Romas Kalan
ta. Mirties agonijoje liepsnose 
skęsdamas, jis šaukė: „Laisvės 
Lietuvai!" 

Ši baisi, tragiška žinia sukrė
tė visą Lietuvą. Okupantai 
neleido Romo Kalantos viešai 
laidoti. Nebuvo žinoma jo laido
jimo diena nei vieta. Tik šeima 
tai žinojo. Sujudo Kaunas. 
Suplaukė minios žmonių iš 
Lietuvos. Vyko didelės 
demonstracijos, nukreiptos 
prieš okupantus. „Laisvės 
Lietuvai!" šauksmas liko kovos 
už laisvę simboliu; tais idealais 
gyveno visa tauta. Romo Kalan
tos drąsa, žygis ir jo šviesus at
minimas tėvynėje ir išeivijoje 
liko nemarus, visada pagarbiai 
prisimenamas. 

St. Petersburgo lietuvių telki
nyje veikia įvairios gerai dir
bančios lietuvių organizacjos. { 
jų gretas rikiuojasi ir St. Peters
burgo šauliai; viena šaulių 
kuopa pasivadino Romo Kalan
tos vardu. 

Š.m. gegužės 13 d. St. Peters
burgo Lietuvių klubo salėje 
Romo Kalantos šaulių kuopa, 
vadovaujama Antano Gudonio. 
suruošė iškilmingą Romo 
Kalantos dvidešimt pirmųjų 
mirties metinių minėjimą, į 
kurį atsilankė daugiau negu 
200 asmenų. 

Minėjimą pradedant, unifor
muoti šauliai ir tautiniais dra
bužiais pasipuošusios šaulės 
įnešė Šaulių ir Lietuvos Vyčių 
vėliavas. Scenoje gražiai išsta
tytas Romo Kalantos portretas 
ir tautinės vėliavos. Dalyviai 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus. Susikaupimo minute 
pagerbiami Romas Kalanta ir 
visi už laisvę žuvusieji. 

Minėjimą pradėjo ir jam vado
vavo pats kuopos pirmininkas 
Antanas Gudonis. Pasveikinęs 
dalyvius ir priminęs dienos 
reikšmę, pakvietė Lietuvos 
savanorį-kūrėją BĮ. Daukantą, 
lydimą tautiniais drabužiais 
pasipuošusių palydovių, uždegti 
amžinosios tėvynės meilės 
simbolį-žvakutės liepsną. 

Invokaciją skaitė Šaulių kuo
pos kapelionas kun. Jonas 
Gasiūnas. 

Antanas Gudonis minėjimo 
dalyvius gražiu žodžiu 
supažindino su šio minėjimo 
pagrindiniu kalbėtoju, svečiu iš 
kaimyninio Daytona Beach 
lietuvių telkinio, visuomeni
ninku ir žurnalistu Jonu Dau
gėla. 

Prelegentas, geras kalbėtojas, 
savo kalboje Romo Kalantos 
tragediją aptarė iš tolimesnių 
akiračių. Jis pabrėžė, kad ši tra-

K u n ( n n t a r a s Jon i kas su labdaros va jaus o rgan i za to r i a i s Pasval io i r 
M a r i j a m p o l ė s v a i k ų n a m a m s J a n ir A n d r i u m i N a u j o k a i s K u n G Jon ikas 
a t v y k o iš L ie tuvos. Pasva l io miesto, i Rochester. N Y . . Šv Ju rg io l i e tuv ių 
pa rap i j a padėt i Ka lėdų švenčių l a i ko ta rp iu i 

N 'uotr . F r a n k M o c k e v i č i a u s 

gėdija įvyko 20-tajame amžiuje, 
kuris vadinamas technikinės ir 
kultūrinės pažangos amžiumi. 
Baigdamas tą didžiąją dramą 
nusakantį žodį, kalbėtojas 
pareiškė viltis, kad tautos 
idealai, už kuriuos susidegino 
Romas Kalanta, ir šiandien gyvi 
lietuvių tautoje. 

Klausant to jautraus žodžio, 
ne vienam iš naujo iškilo ta di
džioji drama, tie tautos idealai, 
prie kurių įgyvendinimo, drau
ge su drąsiuoju sūnumi, prisi
dėjo ir išeivijos lietuviai. 

Po paskaitos — meninė dalis. 
Talentingas muzikas Aloyzas 
Jurgut i s paskambino M. 
Čiurlionio preliudus. St. Vaškys 
paskaitė jautrų savo eilėraštį, 
sukurtą didžiosios Kalanto tra
gedijos prisiminimui. Sol. Armo-
nienė gražiai padainavo dvi 
dainas. 

Moterų kvartetas, suorgani
zuotas ir vadovaujamas talen
tingos aktorės ir režisierės Dail
ios Mackialienės, padainavo 
keletą gražių, dienos progai 
parinktų dainų. Pianinu 
palydėjo muz. A. Jurgutis. 

Tenka pasigėrėti, kad St. 
Petersburgas turi akt. režisierę 
Dalilą Mackialienę, kuri dažnai 
atlieka, paruošia geras, ypač 
dailiojo žodžio, literatūrines pro
gramas. Jai talkina akt. St. 
Vaškys, kuris jau žinomas iš 
teatrinės scenos, bei muz. A. 
Jurgutis. Jie ir šio minėjimo 
programą praturtino savo talen
tais. 

CLASSIFIED GUIDE 
F O R R E N T R E A L E S T A T E 

Išnuomojamas 4 kamb. 
2 mieg. butas su baldais 

Brighton Pk. apyl. 
Tel. 312-376-7883 

Išnuomojamas 5 didelių kamb., 2 
mlag. butas. Antrame aukšte, šiluma 
ir karštas vanduo. Be gyvuliukų. 
Skambinti 312-737-1097 po 4 vai. 
PP 

„Vaikų viltis" Los Angeles skyriaus globojamos iš Lietuvos gydytis atvyku
sios mergaitės Edita, Irma ir Laura, lankydamos Disneyland, susipažįsta su 
Mickey Mouse. 

Minėjimas baigėsi. Kuopos 
p i rmin inkas A. Gudonis 
padėkojo prelegentui Jonui 
Daugėlai, visiems programos 
dalyviams — muz. A. Jurgučiui, 
ak t . režisierei Dalilai 
Mackialienei, solistei Armo-
nienei, Moterų kvartetui, St. 
Vaškiui ir visiems prisi
dėjusiems prie šio prasmingo 
minėjimo. Pamaldos už R. 
Ka lan tą buvo aukojamos 
gegužės 16 d. 

Minėjimui pasibaigus, šauliai 
suruošė kuklias, nuotaikingas 

For Rent 
3 rooms completely furnished for 
a lady. Heat & Cooking gas includ-
ed; $390 Call 1-708-448- '097 

H E L P V V A N T E D 

vaišes, ypač iš toliau at
vykusiems svečiams palikusias 
gražius prisiminimus. 

Romo Kalantos šviesus atmi
nimas ir idealai, už kuriuos jis 
žuvo, tejungia mus visus 
Tėvynės šviesesnei ateičiai. Jo 
žuvimo vietą Kauno miesto 
sode kasdien aplanko daug 
žmonių, padeda gėlių, pasi
meldžia. Ir mes, lankydamiesi 
Tėvynėje, ne vienas esame 
aplankę tragedijos vietą ir 
nulenkę prieš jį galvas. 

Ju rg i s Januša i t i s 

Reikalingos moterys — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne 
mažesnė, kaip $300 iki $380 į 
savaitę. Reikia gyventi VVhea-
ton, IL. Kambarys parūpina
mas. 

Kreiptis te l . : 
1-708-393-3999. 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

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

MISCELLANf0US~ 

AP" 

E L E K T R O S 
{ V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S _ 

H O U S E F O R S A L E 
3 bdrm. 3 baths, 2 kitch.; fam. rm. 
with fireplace; hse. on 2 acre land-
scaped lot, Lemont, IL. Call: 
weekdays after 5 p.m.: 
708-257-8545. 

NEW HOME FOR SALE 
in Lemont — „Old Derby Estates" 
Brick Forester, 4 bedrooms. For in-
fo. Call 708-599-2864 

lO°/o—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Te l . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

©ntuifc r KMIEC1K REALTORS 
O I 7922 S. Pulaski Rd. 
™ * 4365 S. Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p /o fes iona l ia i , sąž in i nga i i r 

-asmeniSk'ai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

DAŽNAI PIRKĖJAS, 
PIRKDAMAS AUTOMOBILĮ, 

IŠLEIDŽIA NUO $500 IKI 
$3,000 PER DAUG! 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: 
virtuvės, vonios kambarius, „siding", 
„tuckpointing", cemento ir dažymo 
darbai, porčiai, langai ir kt. Tel. 
312-286-7169 arba 312-618-3732. 

Grupė specialistų atlieka visus namo 
remonto ir apdailos darbus. Dirbame 
greitai, gerai ir garantuotai. Kainos la
bai prieinamos! Skambinti: 

Rainoldas: (312) 247-5246 
Rolandas: (312) 471-4937. 

Open House May 29,1 - 4 p.m. 
6 Liberty Dr., Lemont, IL 

Sharp 4 bdrm. 21/2 batti, 2 story, 
located on 1 VA vvooded acres in Le
mont. near new Lith cultural center. 
Home features many extras. Call: 

John Moauro 
Century 21 

708-361-1150 or 708-423-9111 

Tokias išlaidas galima sumažinti gavus paskolą žemu nuo
šimčiu. Tokia paskolą gausite Standard Federal banke. Prie
do gausite veltui mūsų ,,Smart Car Buyer's Kit" su audio 
įrašu „Kaip nusipirkti automobili, kad neapstatytų". Tad 
atvykite j Standard Federal banką šiandien. Arba, prieš 
pirkdami mašiną, paskambinkite 312-647-1140. Su mūsų 
pagalba automobilio pirkimas jums tikrai nebus „skausmin
gas". 

Standard Federal Bank 
<<y sovmgs 

ŠIĄ VASARĄ 
KELIAUKITE Į LIETUVĄ PIGIAI! 

New York—Vilnius ten ir atgal $898 
Chicago—Vilnius ten ir atgal $989 
Tampa—Vilnius ten ir atgal $989 

TRAVEL & TRAOE INTL. 
Aras Mieželis, CEO Berte Gaskey, Pres. 

50 Corey Ave., St. Petersburg Beach, FL 33706 
Tai. 813-360-5200 Fax 813-360-1957 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE' :»» 

Ch^aflo. Brighton Park (312) 8471140 • G a r t M Ridg* (312) 767-5200 • BrigMon Par*. (312) 523-1083 • Oovmers Grove (708) 963-1140 
Ev« f j f ^o Park. (706) 636-6000 • Htckory H»a. Roberts Road. (708) 598-5050 • mw Crmk. (708) 599-1977 • Lomtoard (708) 627-1140 
Oak UJWTV Oce<o Ave (708) 424-3300 • PUasK. Roaū (706) 424-5910 • Orland Park (708) 349-9644 • Palos Htfghts. (708; 371-4400 • WHIov»brook. (708) 32S-6610 

l 

INTERNATIONAL 
THAVIL CONSULTANTS Z a i M ? 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9S28 South 79th Avenua 223 Kalvarijų gatvė 
Mlekory HM, IMnots 90487 VUnkM, Uatuva 
* * 708-430-7272 Tetafenal: 7 7 . 7 t - t 7 Ir T7-83-82 

VIENIŠI PASAULIAI, romanas. Alė Rūta, 265 psl. 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J . Vaišnora, 
MIC. 443 psl. 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Novelės. Sudarė Povilas 
Gaučys. 479 psl. 

ABRAOMAS IR SŪNUS, prem. romanas, Aloyzas 
Baronas, 203 psl. 

S ILPNAME KŪNE. Dr. J . Prunskis. 133 psl. 
RESPUBLIKA, poema. Stasys Laucius. 

2 1/2 METŲ, kas padaryta ir ko nepadaryta atgavus Ne
pr ik lausomybę. 107 psl. 

ŠILKO T iNKLAI . pasakojimai. Aloyzas Baronas. 184 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O Nendrė. 
365 psl . 

ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Pov. Gaučys. 459 psl. 

PO DAMOKLO KARDU, romanas, An. Kairys. 219 psl. 

V IDURNAKČIO VARGONAI, novelės, C. Grincevičius. 
131 psl . 
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 

Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
t imo išlaidos. 

> i 



Minėjmą sveikins ambasadorius Anicetas Simutis. Bus 
perduotas įrašas iš a.a. adv. Antano Olio kalbos 
pasakytos 1953 m. Pagrindinę kalbą pasakys adv. An
tanas Lapinskas, buvęs artimas adv. Antano Olio 
visuomeninės ir politinės veiklos bendradarbis. 

Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga 

Š.m. gegužės 30 d., sekmadienį 3 vai. p.p. 
rengia adv. Antano Olio 35 metų mirties sukakties 
iškilmingą minėjimą Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

Visa lietuviška visuomenė yra kviečiama gausiai dalyvauti. Įėjimas v*ltui. 

Meninę programos dalį atliks: sol. Dana Stankaitytė, 
akompanuojant muz. Alvydui Vasaičiui ir Lietuvių 
Operos choras, akompanuojant muz. Ričardui Šokui 
bei diriguojant muz. Alvydui Vasaičiui ir solo partiją 
atliekant Eglei Rūkštelytei. 
Programą praves Jolita Kriaučeliūnaitė-Arzbaecher. 

KUKLIAI GYVENO IR IŠKELIAVO 

Balys Graužinis 

Balandžio 30 Santa Monica 
ligoninėje mirė ir gegužės 4 iš 
Los Angeles Šv. Kazimiero baž
nyčios Šv. Kryžiaus kapinėse 
(Calver City, Calif.) buvo palai
dotas kilnus lietuvis mokytojas 
Balys Graužinis, šioje žemelėje 
išgyvenęs 87 metus. 

Graužinio gyvenimas Lietuvo
je visą laiką buvo susijęs su mo
kykla. Būdamas 6 metų pradėjo 
„studijas" iš elementoriaus tėvų 
namuose, o turėdamas 16 metų, 
tapo pradžios mokyklos mokyto
ju. Nuo 1926, su per t raukomis, 
jau dirba vidurinėse mokyklose 
ir gimnazijose kaip lietuvių 
kalbos ir matemat ikos mokyto
jas Lietuvoje, tremtyje Vokieti
joje — gimnazijos direktor iaus 
pavaduotojas, Amerikoje — li
tuanist inės mokyklos organiza
torius ir mokytojas. Įvairiais 
laikotarpiais j am teko ar t imai 
bendradarbiauti su tokiais žino
mais pedagogais ir mokslo žmo
nėmis bei v isuomenin inkais 
kaip Jurgis Elisonas, Pe t ras 
Būtėnas, Vincentas Liulevičius, 
Pet ras Balčiūnas, Adolfas Da
rnusis, Romualdas Zaluba, Vy
t a u t a s Voler tas , Leona rdas 
Valiukas ir kt . Su visais t a i s 
žmonėmis jo santykiai buvo ma
lonūs ir draugiški. Tik tautinin
kų valdininkai už „kalbėjimą 
prieš valdžią" jį vėtė ir mėtė, o 
pirmuoju bolševikmečiu buvo 
patekęs į garsiojo čekisto Ba
rono rankas. Tuo būdu Grauži
nio gyvenimas atspindi beveik 
viso XX amžiaus Lietuvos isto
riją su kovomis ir viltimis, 
laimėjimais, laisvės palaima, 
kūrybiniu įniršiu, savųjų ir 
svetimųjų skriaudomis, okupa
cijomis ir vėl tautos prisikėlimu 
laisvam ir nepriklausomam gy
venimui. Šiam didžiajam laisvės 
tikslui jis daug dirbo ir aukojosi. 

Balys Graužinis buvo gimęs 
1905 spalio 5 Droničėnų km. , 
Utenos valsč. ir apskr. Tėvai — 
Vincentas ir Marijona (Lauciū-
tė) buvo nedidelio ūkio savinin
kai . Balys buvo jauniaus ias iš 
šešių vaikų. Tėvas 5 metus tar
navo caro armijoje, kurį laiką 
K a u n e buvo ugn iages iu ir 
policininku — taigi, prasilavinęs 
žmogus, ir galėjo likti mieste. 
Bet jį t raukė ūkis, tad ir grįžo 
gimtinėn. 

Kiek prasilavinęs namie ir po
rą metų rusiškoje kaimo moky
kloje, 1915 Ba lys įstojo į 
lietuviškos mokyklos III skyrių, 
nes tuo metu Lietuvą okupavę 
vokiečiai tokią mokyklą leido 
steigti. Baigęs 4 skyrius, 1918 
įstojo į naujai įkurtos Utenos 
gimnazijos I klasę. Gimnazija 
veikė Rubnikų vienkiemyje ne
toli Utenos , ir p i rma i s i a i s 
metais turėjo tik dvi klases. 
Vėliau mokykla buvo perkelta 
į Uteną ir kasmet prisidėdavo 
viena klasė. Esant IlI-je klasėje, 
Uteną užėmė bolševikų kariuo

menė. Įvedė savo valdžią, ir vis
kas pairo. Laimei, neilgam. Vėl 
prasidėjo normalus darbas jau 
Lietuvos valdžios kontrolėje. 
1919-20 vyresniojo amžiaus mo
kiniai išvažinėjo į karo ir kitas 
specialias mokyklas , mokinių 
skaičius sumažėjo, ir mokykla 
nebeaugo. Šeštosios klasės nebe-
atsirado. Su 5 klasių diplomu 
Balys 1921 vasarą Ukmergėje 
lankė mokytojų kursus; tų pačių 
metų rudenį, būdamas 16 metų, 
pradėjo mokytojauti Spitrėnų 
bažnytkaimyje. 

Po I Pasaulinio karo Lietuvos 
j a u n i m a s veržėsi į mokslą. 
„Labai norėjau mokytis" , sakė 
Balys. Sąlygos buvo sunkios, bet 
jis surado progų intelektualiai 
ir profesiniai augti. 1923 Uteno
je baigė II mokytojų kursą ir 
buvo paski r tas a tsarginiu mo
kytoju. 1924 išlaikė egzaminus 
į mokytojų kursus Panevėžyje. 
1926 baigė IV-tą kursą ir buvo 
paskirtas matematikos mokyto
ju į Užpalių vidurinę mokyklą. 
1928 įstojo į VD universiteto 
K a u n e Teologijos-Filosofijos fa
kultetą. Studijavo lituanistiką. 
J a u buvo išlaikęs beveik visus 
egzaminus, bet Švietimo minis
t e r i j a s tud i juo t i užd raudė . 
Negavo leidimo laikyti egzami
nų ir prie Švietimo ministerijos. 
Mokytojo cenzą įgijo t ik vokie
čių okupacijos metais . 

Vos vedusį, t au t in inkų val
džia Balį Graužinį 1930 atskyrė 
nuo žmonos ir iškėlė į Suvalkų 
Kalvariją. Žmona Pa lmyra liko 
dirbti Užpaliuose. Mokyklos di
rektor ius pasakė, kad iškelia
mas Utenos apskrities viršinin
ko įsakymu. Tai patvirtino Švie
t imo ministerijos departmento 
direktorius Žukas. Atėjęs skun
das, kad a te i t in inkų susirinki
me kalbėjęs „prieš valdžią". Už 
metų grąžino, bet po kurio laiko 
visai iš darbo atleido. Po ilges
nių pas tangų davė vietą Pane
vėžio amatų mokykloje, bet 
žmoną iškėlė į Raseinių gimna
ziją. Taip j i s savo valdžios buvo 
stumdomas ir šeima skriaudžia
ma, nes dirbo su ateitininkais ir 
pavasa r in inka i s . Direktoriui 
Elisonui pakėlus balsą ir, atro
do, įsikišus poetui A. Miškiniui, 
nuo 1938 iki rusų okupacijos 
abu Graužiniai galėjo kar tu gy
vent i ir dirbti Panevėžyje. 

Su bolševikų okupacija 1940 
prasidėjo teroras . Liepos 12 
areštavo artimuosius Graužinio 
bendradarbius — Elisoną, Bal
čiūną, Būtėną. Tą dieną Grauži
n iams gimė sūnus Valdas. Patį 
Balį rugpjūčio 15 Kaune, kai 
vyko garsioji mokytojų konfe
rencija, į savo r a n k a s pačiupo 
baisusis čekistas Baronas. Tero
rizavo ilgą laiką, reikalauda
m a s pasidaryti komunistų šni
pu. Balys griežtai atsisakinėjo, 
pasiryžęs eiti į kalėjimą. Po tre-
je tos mėnesių čekistai nuo jo 
atstojo. Turėjo pasirašyti pasiža
dėjimą, kad niekam apie ta i 
nepras i tars . 

Komjaunuoliai, partijos sekre
toriai ir kitokie nemokšos kišo
si į mokyklos darbą. Net „rau
donasis kampel is" turėjo būt i 
tarsi komunizmo tvirtovė. Kar
tą švietimo skyriaus inspektorė 
Jurašienė, a tvykusi vizituoti, 
labai išbarė, k a d kampelis „ne
pakankamai raudonas" . 

Vokiečių okupacijos m e t u 
Graužinis mokytojavo Panevė
žio gimnazijoje, o 1944 ar tė jant 
bolševikams, Graužinių šeima 
iškeliavo į vakarus . Po įvairių 
nuotykių pasiekė Kempteną. 
Čia mokytojavo, karui pasibai
gus. Ėjo ir vicedirektoriaus pa
reigas. Damušių šeimai pasi
rūpinus, 1949 pasiekė Ameriką. 
Apsigyveno Clevelande. Padėjo 
organizuoti lituanistinę mokyk
lą ir čia mokytojavo. 1956 per
sikėlė į San Diego, Californiją, 
o 1960 galutinai įsikūrė Los An
geles mieste. 

Žmona P. Graužinienė (mirusi 
prieš 7 metus), veikė a te i t in in
kuose ir moterų draugijose, Ba
lys dirbo frontininkuose, pri
klausė atei t ininkams, bet ryš
kiausius pėdsakus paliko Lietu
vių Bendruomenės veikloje. 
Daug metų buvo Santa Monica 
— West Los Angeles apyl inkės 
pirmininkas, organizavo l i tua
nistinę mokyklėlę, judino kultū
rinę veiklą, apylinkę t r a u k ė į 
politinę Lietuvos la isv in imo 
veiklą. Dėl savo takt iško, ra
maus būdo visų buvo mėg iamas 
ir gerbiamas. Sveikatai pašlijus, 
tyliai LB apylinkės valdyboms 
talkino. Daugelį metų buvo 
„Draugo" korespondentas. Pa 
teikdamas informacijas, visada 
buvo t ikslus ir sąžiningas. T a i 
didžioji spaudos bendradarbio 
savybė. Jei kada kas domėsis 
Los Angeles lietuvių veikla , 
Graužinio korespondencijomis 
gali pasi t ikėt i 100%. 

Sūnus Valdas baigė m a t e m a 
tikos studijas Pamona kolegijo
je ir fizinę okeonografiją garsia
j ame Scripps Ins t i tu t ion of 
Oceanography. Nors aktyviai i r 
nedalyvauja išeivių lietuviškoje 
veikloje, tačiau turi švarų lietu
višką žodį ir j au t r i ą š i rd į . 
Išsimokslinęs Lietuvos istorijo
je ir informuotas dabar t inėse 
Lietuvos problemose. Dažnai 
vyksta Lietuvon, nes „mano 
namai ten", sako Valdas. Palai
ko art imus ryšius su giminėmis. 
Vykdydamas tėvo valią, pala i 
dojo jį be kalbų i r vaiš ių. 
Ištikimi draugai 15-kos automo
bilių vilsktinėje iš bažnyčios 
palydėjo a.a. Balį į Šv. Kryžiaus 
kapines. Bažnyčioje ir kapinėse 
religines apeigas atl iko p r e . 
Vincas Bartuška, kuris š.m. ge
gužės 20 d. nuolat iniam ap
sigyvenimui išvyko Lietuvon. 

Pusės minutės kalboje Valdas 
paprašė velionio draugus prisi
minti „šį švelnų žmogų". Tikra i 
jis bus ilgai pr is imenamas. 

J u o z a s Kojelis 

MOKOSI N A U J Ų 
GAMYBOS METODŲ 

Mažeikių akcinės bendrovės 
„Dobi las" meistrė, k a r t u su 
es ta is , mokosi Estijos Rakveres 
mėsos kombinate naujų mėsos 
apdorojimo būdų. Pasak JAV 
firmos „Protein Technologies 
International" atstovo Rytų Eu
ropoje, šis kombinatas — moder
n i a u s i a s Europoje. Šios firmos 
g a m i n a m u sojos bal tymų dėka 
mėsos gaminių išeiga padidėjo 
20-30 proc. Įvertinus dabartinės 
mėsos supirkimo kainas, Rusi
joje vienas kilogramas sojos bal
t y m ų sutaupo apie 2 dolerius, o 
Estijoje — 2,3 dolerio. Mažeikių 
firma ruošiasi, naudodama sojos 
b a l t y m u s , gaminti pigesnį ir 
sveikesnį maistą. 

KANADOS AGENTŪROS 
PARAMA LIETUVAI 

„Tėviškės žiburių" 1993.V.18 
psl . 3 numeryje Gabija Petraus
kienė pateikia įdomių žinių apie 
finansinę paramą Kanados lie
tuviams, talkininkaujant Lietu
vos vyriausybei. Straipsnio au
torė nuo 1992 m. sausio mėn. 
pradžios atliko 14 mėnesių tar
nybą Lietuvos vyriausybėje, fi
nansuojant Kanados valdžiai — 
Task Force on Central and 
Eastern Europe. Ši institucija 
talkina ir privačiai agentūrai — 
CESO (Canadian Executive Ser
vice Overseas), kur i siunčia į 
Rytų Europos kraštus, pensijon 
išėjusius įvairių specialybių 
asmenis, apmokėdama kelionės 
išlaidas lėktuvu, skirdama mė

nesio pragyvenimui 200-300 do
lerių stipendiją. Lietuvoje ši 
organizacija tur i , Gedimino 
Kostkevičiaus vadovaujamą, 
būstinę, teikiančią paslaugas 
atvykusiems. CESO teikiama 
parama y ra pasinaudoję: dr. 

Petras ir I rena Lukoševičiai. 
Kostas Astravas, H. Daudaras 
ir H. Žižys. Dr. Pe t ras Lukoše
vičius vadovau ja P a s a u l i o 
lietuvių bendruomenės įstaigai 
Vilniuje. b . j . 

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

* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų ageuVa organizuoja 
grupines ir individualias keliones {Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnaukime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: ptra< xl., antrad., 
trečd. ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p., ie i td . 9 v.r. - 1 v. p.p. 

A.tA. 
JUOZAS UNDRAITIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gegužės 25 d., 8 vai. vakaro, sulaukęs 78 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Lukšių kaime. Ameriko

je išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Salomėja Kriščiūnaitė, svainis 

Feliksas Kriščiūnas su žmona Marija. Lietuvoje daug giminių 
ir pažįstamų. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 27 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 28 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, svainis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
ADOMAS BANYS 

BANEVIČIUS 
Gyveno Rivergrove, IL. 
Mirė 1993 m. gegužės 25 d., 2:30 vai. p.p., sulaukęs 83 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. Zvirbliškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: dukros Regina Jauneikienė Amerikoje, 

Aldona Vanagienė Lietuvoje; keturi anūkai, sesuo Stefa Bane
vičiūtė; krikšto duktė Vanda Linikienė ir daug kitų giminių 
ir draugų Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 27 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Lewis Funeral Home laidojimo namuose, 7600 W. Grand 
A ve.. Elmvvood Park, IL. 

Laidotuvės įvyks gegužės 28 d. Iš laidojimo namų 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Cyprian bažnyčia, 2601 N. Clinton St., 
Rivtrgrove, IL, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mi
šios už velionio siela. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Juozapo kapines, Rivergrove, IL ir palaidotas mauzoliejuje. 

Nuliūdę dukros, sesuo, anūkai , krikšto duktė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Levvis Funeral Home. Tel. 708-453-1234. 

A.tA. 
KOSTUI ARUI 

mirus, žmoną MARCELĘ ir gimines Lietuvoje nuošir
džiai užjaučia b u v ę ciceriškiai . 

A. S. Barkauskai 
B. Bartkus 
Al. B. Baukiai 
L. Kynienė 

J. J. Lašinskai 
V. Leščinskienė 
J. L. Sodeikai 
E. J. Purtuliai 

A.tA. 
VYTAUTAS ŽYGAS 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1993 m. gegužės 21 d., 6 vai. ryto, sulaukęs 72 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Subačiuje. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Janina, sūnūs — Vytenis, marti 

Dalia; anūkai Aras ir Aida; Arvydas; seserys — Laima 
Vaičiūnienė, Gražina Sakevičienė su vyru Gediminu ir šeima, 
Danutė Baltutienė su vyru Aleksu; giminės ir draugai 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Panevėžiečių klubui, jūrų skautams. 
Šv. Mišios už a.a. Vytautą bus atnašaujamos šeštadienį, 

gegužės 29 d., 10 vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, IL. 
Po Mišių velionis bus laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Vietoje gėlių šeima prašo, kad būtų dosniai aukojama 
lietuviško jaunimo auklėjimo organizacijoms — skautams ir 
ateitininkams. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Liūdinti šeima. 

A.t A. 
ANNA ČEPELIS 

Gyveno Oak Lawn. IL. 
Mirė 1993 m. gegužės 25 d., sulaukusi 73 metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko seserys: Sophie Giržadas, Pauline Sims. 

brolis Walter Roman; sūnėnas Daniel Giržadas. 
Ilgamete Kiwanis klubo narė ir rėmėja. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 27 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Blake-Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103 St., Oak 
Lawn, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 28 d. Iš laidojimo 
namų 9:45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę seserys, brolis, sūnėnas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Blake Lamb. Tel. 708-636-1193. 

Mylimai Mamai 

A.tA. 
ANTANINAI ADOMĖNIENEI 

mirus , dukra i NIJOLEI BANIENEI, žentu i RIMUI 
bei a n ū k ė m s FELICIJAI ir INGRIDAI su vyru , 
re iškiame nuoširdžią užuojautą ir k a r t u l i ūd ime . 

Fabianovich šeima 

A.tA. 
ANTANINAI ADOMĖNIENEI 

mirus dukrą NIJOLE BANIENE ir žen tą RIMĄ 
užjaučia ir kar tu liūdi 

Gediminas Kazėnas 
Algirdas Keblinskas 
Pranas Naris 
Virgilijus Norkus 
Eugenijus Paul 
Edmundas Paulius 
Vytautas Prialgauskas 

• 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gegužės mėn. 27 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Rasa (Statkevičiūtė) ir Do

mas Lapkai gegužės 1 d. susi
laukė pirmagimės dukrelės, 
Kristės. Mažąja dukraite džiau
giasi seneliai: Ona ir Algirdas 
Statkevičiai bei Julija ir Alek
sas Lapai. 

Suvalkiečių draugija Čika
goje ruošia linksmą gegužinę. 
Nar ia i ir svečiai maloniai 
kviečiami ir laukiami šių metų 
birželio 6 dieną, sekmadienį, 
Šiaulių namuose. Pradžia 12 
vai. Bus loterija, baras, pietūs 
ir K. Ramanausko muzika. 

Ses. Margarita Bareikaitė 
kalbės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinia
me susirinkime (bus ir pusry
čiai) Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje po 8 vai. Mišių 
parapijos bažnyčioje birželio 6 
d. Mišios bus aukojamos už 
gyvus ir mirus ius narius. 
Rėmėjai ir visi, besidomintys 
seselių bei jų rėmėjų veikla, 
kviečiami dalyvauti. 

x Lietuviai mėgsta gėles, 
tvarkingus darželius ir kiemus, 
todėl turėų susidomėti Čikagos 
37-tuoju metiniu „Clean and 
Green Garden" konkursu, kuri 
propaguoja miesto meras Ri-
chard M. Daley. Gražiausių ir 
įdomiausių darželių savininkai 
yra premijuojami specialiose 
iškilmėse, vykstančiose miesto 
savivaldybės rūmuose rudenį. 

Kasmet konkursui užsiregist
ruoja per 1,500 gėlių auginto-
jų-mėgėjų ir apie 250 blokų klu
bų bei kitų organizacijų, no
rinčių papuošti savo apylinkę. 
Norintieji užsiregistruoti ar 
gauti daugiau informacijų, turi 
kre ip t i s į Department of 
Environment, 320 N. Clark St, 
#6004, tel. 744-7606. Registra
cijos blankus galima gauti mies
to savivaldybės rūmuose, 121 N. 
LaSalle St., ir net savo apy
linkės atstovo įstaigoje (alder-
man's office). Registruotis reikia 
iki birželio 30 d. 

x Vacys Mikuckis, Mont-
rose, CA, užsisakydamas „Lie
tuv ių egzodo li teratūra 
1945-1990" rašo, kad šis lei
dinys yra brangus lietuviams ir 
ačiū Dievui, kad dar turime 
tokių darbščių rašytojų bei 
poetų. Palinkėjo visiems geros 
sveikatos ir sėkmės. Baigdamas 
laišką, pasidžiaugė, kad „Drau
go" pristatymas pagerėjo, nes 
gaunąs per 5 dienas. 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

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

(sk) 

' x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x SPECIALIOS NUOLAI-
DOS. I Vilnių iš Nevvark birž. 
28, grįžimas - liepos 13 d. $960. 
Iš N.Y. fJFK) į Vilnių (viena 
kryptis) birželio, liepos ir rug 
pjūčio men. $498. Taksai ne 
įskaityti VYTIS 800-9524119. 

f s k > 

Gyvųjų čikagiečių poetų 
tiesioginis žodis skambės an
trajame Poezijos dienų vakare 
gegužės 29 d., šeštadienį. M. K. 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre 7:30 v.v. Su kūryba da
lyvaus: Liūne Sutema, Kazys 
Bradūnas, Julija Švabaitė-Gy 
lienė, Eglė Juodvalkė, Alfonsas 
Šešplaukis-TyruoUs. Artūras 
Tereškinas, Nijole Jankutė 
Atitinkamu Nijolės Martinai
tytės žodžiu bus paminėta ir dvi
dešimtmetė poezijos švenčių 
Čikagoje sukaktis. 

Rytoj — penktadieni prasi
deda Poezijos dienos Čika
goje. Šiais metais jų antraštė 
tokia: „Vinco Mykolaičio-Putino 
šimtmetis. Ir Čikagos poetai". 
Abi dienas — penktadienį ir šeš
tadienį — programos vyks M. K. 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre. Pradžia 7:30 v.v. 

Lietuvių Operos choras 
pirmą kartą dainuos naujai pa
ruoštą Sibelijaus kūrinį iš 
simfoninės poemos „Fin-
landija", kurios tekstas prasi
deda: „Tėvyne mano. vardas 
tavo šventas, — o baigiasi —jei 
audra išdrįs tave paliesti, užsto-
sim savo meile didžia". Kūrinys 
bus atliktas ateinantį sekma
dienį Lietuvių Tautinės 
sąjungos rengiamame Amerikos 
lietuvio advokato Antano Olio. 
mirusio prieš 35 metus, 
prisiminime Jaunimo centre. 

x Kapų puošimo dieną (Me-
morial Day), gegužės 31, visos 
Illinois valstijos sekretoriaus 
įstaigos bus uždarytos. Taip pat 
nedirbs ir kitos valdiškos įstai
gos. 

„Žiburėlio auklėt iniai Antanas 
Senkevičius ir Jokūbas Vodicka mo
deliuoja Montessori madų parodoje. 

x Ieškau vaikystės drau
gės Ilonos Lesčiūtės-Mikuls-
kytės, išvykusios iš Vilniaus į 
Vokietiją 1958 m. su mama 
Rože ir patėviu Alfonsu 
Mikulskiu. Atsiliepkite, rašy
kite: Daliai Gaškaitei, 3572 
Pheasan t Run Circle #8, 
Ann Arbor, Ml 48108, tel. 
313-971-2207. 

(sk) 

x Lietuvių Tautinėse kapi
nėse mirusiųjų pagerbimo 
iškilmės bus sekmadienį, 
gegužės 30 d. Prasidės lygiai 11 
vai. ryto. Pagrindinę kaibą 
pasakys Edvvard Rosewell. 
Treasurer of Cook County. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ketvirti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy 
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS*, 9525 So. 79tb 
Ave., Hickory Hills, n 60457, 
tel. 708-430-3090. 

(sk) 

NUOŠIRDŽIAI PAGERBTAS 
JUOZAS ŽYGAS 

Vytautas Beliajus (kairėje) žurnalo „Viltis" redaktorius, tautinių šokių puoselėtojas, lankėsi 
Balzeko Lietuvių muziejaus „audiovisual" kambaryje. Su juo — kambario direktorius Ed. Mankus. 

PAVASARIO GĖLĖS LPC LEMONTE 

Stalai papuošti tulpėmis, aly
vų žiedais ir kitomis pavasario 
gėlėmis. Prie jų renkasi pa
vasario nuotaika pasipuošė 
svečiai iš plačiai pasklidusių 
Čikagos priemiesčių. Tai tra
dicinės Lietuvių pasaulio centro 
Lemonte ,.Pavasario žiedų" 
puota, šį kartą su specialia puo
tos paskirtimi: Puotos pa
jamomis prisidėti prie taip 
reikalingo centro naujo stogo 
uždengimo. 

Lauke purškia švelnus pa
vasario lietus. Gerai, kad 
švelnus. Jei būtų stiprus, — 
salėje ant stalų tauriuosius 
puotos gėrimus papildytų per 
lubas varvantis lietutis. Bet 
ne varva. Lyg tyčia saulėtas 
gegužės 22 d. šeštadienis su 
pavasario žiedų puota baigėsi 
lietučiu. Išbandymui. 

— Gerai, kad lyja. Gal pini
ginės suminkštės, — šypsojosi 
vyriausias centro pareigūnas. 
Puota padėjo tuštinti atvykusių 
svečių pinigines, kad užlopytų 
stogo skyles. Tik tų svečių net 
ne du šimtai. 0 galėjo būti dvi
gubai daugiau. Vien dėl stogo. 
Gal nedalyvavę aukas atsiųs? 

Svečius sveikina centro valdy
bos pirmininkas Jurgis Riškus. 
Linki smagaus vakaro. O vaka
ras tikrai smagus. Vakarienė 

x Ona Senkuvienė iš Still-
vvater, MN paaukojo 100 dol. K. 
Naumiesčio bažnyčiai. Auka 
skirta Romualdo ir Onos Senkų 
bei Jono ir Onos Dėdinų atmi
nimui įprasminti. 

Kun. D. Jasulaitis praneša, 
gavęs aukas, išsiųstas prieš šv. 
Velykas ir kad nauji šviestuvai 
jau yra užsakyti. Džiaugiasi ir 
dėkoja visiems aukojusiems ir 
pasižadėjusiems ateityje 
prisidėti prie varpų pirkimo. 

x R. Aidis iš Bethesda, MD. 
apmokėdamas sąskaitą. ^Drau
go" paramai paaukojo 50 dol. 

x DĖMESIO AMERIKOS 
LIETUVIAI! LITUANICA 
COMMERCE & CARGO, 
INC. ne tik siunčia siuntinius 
ir didesnius krovinius į Lietuvą 
labai prieinamomis kainomis, 
bet dar ir suteikia papildomas 
nuolaidas savo nuolatiniams 
klientams. Atliekamos įvairios 
prekybinės operacijos su 
Lietuva. Skambinkite arba at
vykite: pirmd. - ketvd. 9 v.r. — 
5 v. p.p., penktd. - šeštd. 10 v.r. 
3 v p.p. Tel. 312-585-8700, fax 

312-585-8922. 6607 S. Pulaski 
Rd„ Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutini sekmadieni, ge
gužės 30 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, DL Pa
siteiravimui naudokitės nemo
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar 
ba 1-800-772-7624. 

(sk) 

gaminta Aldonos boliūnienės. 
Ramiai vaišinasi ir B. Nainienė 
su stalo svečiais, lyg pati būtų 
viešnia. 

— Ar nejus ir renginių komi
tetas ruošia šį pokylį? — užklau
siau. 

— Ne mes. Suruošė centro 
jaunos ponios: Vida Jonušienė, 
Rita Riškienė, Dana Gylienė ir 
Rūta Sušinskienė, — aiškina 
nuolatinė centro pobūvių 
vadovė Bronė Nainienė. — Šį 
vakarą — aš viešnia. 

„Pavasario žiedų" pokylio 
rengėjos: jaunos, žydinčios 
ponios. Tokia ir šio vakaro šokių 
muzika. Tai Sauliaus Gylio 
šokių kapela „Žiburys", su pa
vasariškomis melodijomis iš 
Lietuvos. Galbūt iš ten ir visi 
keturi jauni l inksmi 
muzikantai. 

— Dabar rožių tango! — už 
keturias rengėjas skelbia B. 
Nainienė, nes jos jau platina 
rožes. 

— Tik penki doleriai — šypso 
si Vida. — Rožės iš Lietuvos! 

Rožės gal buvo iš Lemonto, bet 
jų tango, — tikrai iš Lietuvos. 
Turint taip gerą šokių muziką, 
ji atstojo ir „Pavasario žiedų" 
puotos programą, ją visiems 
smarkiai atliekant šokių estra
doje. 

Br. Juodelis 

MOTINOS DIENA 
TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE 

Motinos dienos proga lietuviu 
evangelikų-liuteronų Tėviškės 
parapijos Jaunimo ratelio narės 
jau iš ryto į pamaldas atvyks
tančioms motinoms prisegė 
gėlytes. Kurios atvyko kiek 
vėliau, buvo papuoštos gėlėmis 
po pamaldų parapijos salėje. 

Parapijos salėje, visiems susė
dus prie atitinkamai papuoštu 
stalų, Tėviškės parapijos tary
bos pirmininkas Kasparas Vaiš
vila, pasveikinę? visas motinas 
ir svečius tos dienos proga, 
pakvietė vysk. Hansą Dumpį 
sukalbėti maldą prieš valgį, nes 

po kūniško pasistiprinimo būsią 
daug lengviau sekti dienai pri
taikytą programą. 

Visiems pasistiprinus, atėjo 
laikas sekmadieninės mokyklos 
mokiniams pasirodyti, ką jie su 
savo mokytojomis buvo paruošę 
mamyčių pagerbimui. Scenos 
uždangai atsivėrus, pasirodė 
„Mamytės darželis" su žalia 
tvorele ir didele palubėse ka
bančia saule, ilgais spinduliais 
apšviečiančia nemažą būrelį 
mažučių ir didesnių vaikų. Tai 
su meile ir sumanumu moky
tojų Klaudijos Sedaitytės-Gunn 
ir Melitos Jenzake sukurtas 
vaizdelis. Daugiausia vaikučiai 
pasirodė eilėraščių deklama
vimu, pagal sugebėjimą mėgin
dami lietuvių ir anglų kalba iš
reikšti padėką savo mamytėms 
ir parodyti, ką jie buvo išsimokę 
sekmadieninėje mokykloje. 
Kiekviena motina stebėjo su 
pasididžiavimu savo vaiko pasi
rodymą. Ojų buvo daug: Andrea 
Mikaitytė, Erik Scornavacco, 
Andreas Waldukat, Gabrielė 
Aušraitė, Sara Preikšaitytė, 
Alexandra Gunn, Christel 
Slaughterback ir Stephen 
Waldukat. Be to, Jonas Dumpys 
su savo mamyte Donna pianinu 
paskambino prof. Vlado Jaku-
bėno, keturių rankų reikalingą, 
muzikinį kūrinį ir po jo jis 
vienas dar pridėjo savo išmok
tą veikaliuką. Taip pat ir 
Stephan Waldukat — smuiku ir 
Andreas Waldukat — trimitu 
paįvairino šį gražų, motinų 
pagerbimui skirtą, pasirodymą. 

Programos gale visa sekma
dieninė mokykla darniai sugie
dojo Ludwig van Beethoven 
„Džiaugsmo giesmę", Arui Bun-
tinui pritariant pianinu. Pro
gramai užsibaigus, dar ne visi 
skubėjo namo, bet skyrė laiko 
su vieni kitais minčių pasi
dalinimui, džiaugdamiesi 
sekmadieniais mokyklos moky
tojų atliktu darbu, ne tik pasi
rodymo metu, bet ir kiekvieną 
sekmadienį, kur iam jos 
pašvenčia savo laisvalaikį. Už 
tai motinos yra joms labai 
dėkingos. 

VB 

,,Keliauju su mamyte" — Motinos dienos minėjime Čikagos Lituanistinės 
mokyklos 5 sk mokiniai scenoje vaizduoja valiavimą į lit. mokyklą. 

Pastarųjų kelerių metų tarpe ' 
Juozo Žygo pavardė vis dažniau 
ir dažniau užtinkama išeivijos 
laikraščiuose. Ir nereikia jos il
gai ieškoti, ir nereikia jos ieško
ti straipsnių viduryje, o jų pra
džioje, tuoj po antraštės, arba 
pabaigoje, nes jis yra žurnalis
tas, rašąs įvairiausiomis temo
mis straipsnius ir nebijąs tikrais 
inicialais, o dažniausiai pilnu 
vardu ir pavarde pasirašyti. Ne
bijo, nes stengiasi būti ob-
jeKtyvus ir tiesą pasakyti į akis, 
a tvi ra i , nepaisant , a r kam 
patiks ar nepatiks. O jo ve
damieji „Drauge" ir „Dirvoje" 
visų mielai skaitomi ir komen
tuojami ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje, nes Lietuvos 
r e ika la i nagr inė t i j a m la
biausiai prie širdies. 

Jo duktė Ramoną su vyru 
Algiu Graužiniu ir sūnus Ed
m u n d a s Žygas , no rėdami 
atšvęsti savo tėvo 75 metų 
sukaktį ne vien tik siaurame 
savųjų tarpe, bet ir su jo drau
gais ir organizacijų atstovais, su 
kuriais ir kuriems jis dirba ir 
rašo, sukvietė gegužės 23 d. 2 
vai. p.p. į Old Barn restoraną 
Burbank, EL, daugiau kaip 30 jo 
draugų ir gerbėjų. Pagerbimo 
pobūvį pradėjo ir pravedė Irena 

PAGALBA 
ĮVERTINAMA 

Lietuvoje tuberkuliozės susir
gimo atvejų vis daugėja, ypač 
vaikų tarpe, o vaistų vis nėra. 
Lapkričio mėnesį Caritas talkos 
būrelis, Lietuvos Dukterų drau
gija ir Lithuanian Mercy Lift 
pradėjo vais tų vajų padėti 
vaikams/našlaičiams, kurie guli 
Antakalnio tuberkuliozės ligo
ninėje. Iki šiol pristatyta vais
tų penkiems mėnesiams, bet 
trumpiausias gydymo laikas — 
devyni mėnes i a i . Biržel io 
mėnesį LML pristatys daugiau 
vaistų: norėtume nuvežti liku
sius v a i s t u s — k e t u r i e m s 
mėnesiams. Deja, šiuo metu tik 
galime nupi rk t i TB vaistų 
dviem mėnesiams. Viltis yra, 
kad per ateinančias kelias sa
vaites surinksime užtektinai 
aukų. 

Laiškai vis ateina iš Anta
kalnio Vaikų tuberkuliozės ligo
ninės. Rašo gydytojos, vaikų 
mokytoja ir patys vaikai. Jų žo- | 
džiai i š re iškia , kiek mūsų 
pagalba jiems reikalinga ir kaip 
vaikai džiaugiasi ne tik vaistus 
ir vi taminus gaudami, bet ir 
dovanėles. Dr. Vaitkauskienė 
rašo: „Kai kuriems vaikučiams 
mūsų l igoninė yra t apus i 
namais, nes jie yra našlaičiai ir 
neturi prie ko prisiglausti, pvz., 
gyvena dvi sesutės, jų tėveliai 
yra mirę nuo TB, jos gydosi jau 
seniai. Yra ir daugiau vaikučių, 
ku r i e y r a naš l a i č i a i , y ra 
nemažai po keletą vaikučių iš 
vienos šeimos. Yra tokių vai
kučių, kuriais jų tėvai visai 
nesirūpina". Ketvirtos palatos 
mergaitė Milda, Inga ir Zita 
rašo: „Norime padėkoti už gau
tus v a i s t u s ir v i t a m i n u s . 
Vitaminai mums labai patiko. 
Mūsų mažiukai nemoka rašyti, 
tai mes jų vardu dėkojame Jums 
už gautas dovanas". 

A n t a k a l n i o TB l igoninei 
padėjo Šv. Kryžiaus ligoninės 
sese lės k a z i m i e r i e t ė s ir 
ligoninės darbuotojai. Suor
ganizavo žaislų vajų, nes, lan
kant ligoninę, pastebėta žaislų 
t r ū k u m a s . C a r i t a s t a lkos 
būrelis pažadėjo ir persiuntė 
dovanėles va ikuč iams . Dr. 
Lebednikienė rašo apie žaislus: 
„Mano l igoniams va ikams 
žaislai suteikė daug džiaugsmo, 
nes dabar pirkti žaislų neturime 
galimybės. Dalį Jūsų žaislų 
išdalinome kaip dovaną, o dalis 
žaislų yra mokytojos kambaryje, 
kur vaikai susirinkę žaidžia visi 
kar tu" . Mergaitės rašo: „Su 
žaislais žaidžiame ir labai jais 
džiaugiamės!" 

V.L. 

Kriaučeliūnienė. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo pakviestas A. 
Juodvalkis. Jis savo kalboje 
iškėlė svarbesniuosius soleni-
zanto biografijos bruožus. J. 
Žygas gimė Rygoje, augo ir 
gimnaziją lankė Biržuose, bai
gė Kaune. Prasidėjęs karas ir 
okupacijos sutrukdė mokslą ir 
užsibrėžtų planų vykdymą. 
Pasitraukęs į Vokietiją, gyveno 
didžiulėje Hanau stovykloje, 
dalyvavo įvairioje kultūrinėje 
veikloje: dainų ir šokių an
sambliuose, teatrinėje veikloje, 
pradėjo žurnalistinę veiklą, raši
nėdamas žinutes į lietuviškus 
laikraščius. Amerikoje pirmiau
sia apsigyveno Clevelande, 
vėliau persikėlė į Čikagą. Buvo 
susidomėjęs filatelija, yra 
parašęs studiją apie pirmuosius, 
arba baltuosius, Lietuvos pašto 
ženklus. 

Išėjus į pensiją ir vaikams su
augus, atsirado daugiau laiko 
rodytis ku l tū r in iame ir 
visuomeniniame gyvenime. Įsi
jungė į daugelį institucijų ir pra
dėjo jas garsinti. Jo dėmesį 
patraukia ir LB Socialinių 
reikalų taryba sujos globojamu 
vyresniųjų lietuvių centru 
Seklyčia, Lietuvos vilties drau
gija, socialiniai patarnavimai, 
Jaunimo centras, Lietuvių fon
das, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus. Jo plunksna (teisybę 
sakant , rašomoji mašinėlė) 
paliečia įvairius minėjimus, pa
gerb imus , dainų ir šokių 
šventes, simpoziumus, žodžiu, 
nuo jo pastabų nepasislepia 
beveik visas Čikagos lietuvių 
kul tūr in is ir visuomeninis 
gyvenimas. 

Pavalgius skanius pietus ir 
„ b e l a u k i a n t " kavutės su 
napoleonu, prasidėjo sveiki
nimai. „Draugo" renginių dar
buotojų vardu sveikino M. 
Remienė, Tautinės sąjungos — 
E. Valiukėnienė, Socialinių 
reikalų tarybos — B. Jasaitienė, 
Lietuvių fondo — buv. pirm. A. 
Ostis, artimųjų draugų — trečia
dienio pietų dalyvių vardu — dr. 
L. Kriaučeliūnas, Jaunimo cen
tro — vald. pirm. S. Endrijo-
nienė. Raštu sveikino „Dirvos" 
red. B. Gaidžiūnas. Paskutinieji 
sveikino patys artimiausieji — 
duktė Ramoną ir sūnus Edmun
das, nuoširdžiai dėkodami už 
lietuvišką išauklėjimą ir jų 
išmokslinimą. Taip pat pabrėžė, 
kokią aplamai gerą įtaką jiems 
abiems padarė jų tėvas. Džiau
gėsi, kad jis ne tik jų, vaikų, bet 
ir visuomenės gerbiamas. 

Visų svečių vardu I. Kriau
čeliūnienė įteikė sukaktu
vininkui rašomąją mašinėlę, 
kad j i s ir toliau rašytų , 
r a šydamas nepavargtų. O 
vaik&i įteikė daržovėms malti 
ar pjaustyti, o gal ir bet kokiam 
maistui parengti mašinėlę. Jei 
būčiau parašęs, jog tai „food pro-
cessing" aparatas, būtų skai
tytojas seniai supratęs, kas čia 
per daiktas... 

Sugiedojus „Ilgiausių metų", 
pasakyti keletą žodžių buvo 
pakvies tas ir šio pobūvio 
kaltininkas Juozas Žygas. Jis 
pasakojo vieną kitą įdomesnį 
atsitikimą iš savo gyvenimo ir 
veiklos, dėkojo už pagerbimą, 
ypa t ingai dr. L. ir I. 
Kriaučeliūnams, kurie yra jam 
daug kartų padėję sunkiose 
valandose, kai reikėjo atsidur
ti ligoninėje: jie nuvežė, jie par
vežė. 

Kelios valandos prabėgo kaip 
kelios minutės. Svečiai pradėjo 
skirstytis, dėkodami rengėjams 
už pobūvį, o solenizantui linkė
dami dar daug darbingų metų. 

J . M. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

še*tad 9 v r iki 1 vai d 
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