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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva reikalauja, 
kad Rusija atlygintų 

žalą 
Vilnius, birželio 30 d. (Elta) — 

Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencijos Vie
nos forume Rusijos delegacija 
išplatino pranešimą, kuriame 
pranešė, kad „Lietuvos valsty
binė derybų su Rusija delegaci
ja atsisakė vienšališko pareiš
kimo, kuris turėtų būti pride
damas prie susitarimo dėl Rusi
jos armijos išvedimo". Rusijos 
pareiškime, kurį buvo norima 
prijungti prie sutarties, buvo 
rašoma, kad „šio susitarimo 
pasirašymas nereiškia, jog 
suteikiamas koks nors teisinis 
statusas Rusijos pajėgoms, ir 
kad klausimai, susiję su žalos, 
kuri buvo padaryta po 1940 
metų, atlyginimu bus spren
džiami tolesnėse derybose". 

Lietuvos derybų su Rusija 
delegacija oficialiai pareiškia: 
„Vienoje išplatintas Rusijos de
legacijos pranešimas visiškai 
neatitinka tikrovės. Lietuvos 
derybų delegacijoje nenukryps
tamai laikomasi nuostatos, ku
rią Lietuvos piliečiai išreiškė 
1992 m. birželio 14 d. referen
dume — žala, padaryta Lietuvai 
nuo 1940 m.;turi būti atlyginta, 
ir ši pareiga pagal tarptautinę 
t*'«ę *er>V.f* Rusijos Federacijai". 

Lygiai taip pat „derybų ob
jektu nėra ir negali būti klausi
mas dėl kokio nors statuso su
teikimo Sovietų Sąjungos (dabar 
Rusijos) armijai, išvedamai iš 
Lietuvos teritorijos pagal 1992 
m. rugsėjo mėn. 8 d. pasirašytą 
grafiką. Si armija be jokių 
sąlygų turi būti išvesta iš Lie
tuvos iki š.m. rugpjūčio 31 die
nos. Lietuvos piliečiams ir vals
tybei padaryta žala turi būti 
atlyginta, o dėl jos atlyginimo 
tvarkos turi būti deramasi", sa
koma pareiškime. 

Oficialiai įteisinta pi rmoji 
Lietuvos valstybinės s ienos 

dalis 

Biržuose, daugiau kaip prieš 
400 metų statytuose Lietuvos 
magnatų Radvilų rūmuose, bir
želio 29 d. Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
ir Latvijos valstybės sekretorius 
Janis Dinevičius pasirašė tarp
valstybinę sutartį dėl valstybi
nės sienos nustatymo ir at-
žymėjimo. Sutartyje numatyta, 
kad Latvijos ir Lietuvos vals
tybinė sausumos siena lieka 
tokia pat, kokia buvo iki 1940 
m. birželio 15 dienos. Jos reži
mas bus toks pats, koks buvo 
numatytas 1921 ir 1931 metų 
Lietuvos ir Latvijos sutartimis. 

Komentuodamas pasirašytą 
sutar t į . Lietuvos užsienio 
reikalų ministras pastebėjo, kad 
ji turi didelę juridinę ir istorinę 
reikšmę: tai pirmoji Lietuvos 
valstybinės sienos atkarpa, kuri 
įteisinama dviejų valstybių 
sutartimi. Latvijos valstybės 
sekretorius pastebėjo, jog ši su
tartis — ne sienos tarp dviejų 
valstybių nubrėžimas, o juridi
nis abiejų šalių santykių sutvar
kymas. 

Pietų Korėjos vers l in inkai 
nor i investuoti Lietuvoje 

Susitikime su prezidentu 
Algirdu Brazausku Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas 
Pietų Korėjoje Kim Hong Kun 

patvirtino, kad Pietų Korėja 
ruošiasi su t e ik t i Lie tuvai 
finansų kreditą. Jo apimtys ir 
sąlygos bus suderintos rugsėjo 
mėnesį premjero Adolfo Šleževi
čiaus vadovaujamos delegacijos 
vizito į Pietų Korėją metu. 

Kim Hong Kun, didelės kor
poracijos prezidentas, į Lietuvą 
atvyko savaitei laiko. Jis jau 
susi t iko su min is t ru pir
mininku, kai kurių ministerijų 
ir žinybų vadovais, vėliau 
lankysis įmonėse ir firmose. 

Pokalbyje su prezidentu gar
bės konsulas sakė, kad Pietų 
Korėjos vers l in inkus labai 
domina galimybės investuoti 
kapitalą Lietuvoje. Tačiau juos 
jau pasiekė žinios apie biuro
kratines kliūtis, kurias Lie
tuvos valdininkai stato užsienio 
investitoriams. Kim Hong Kun 
pareiškė viltį, kad prezidentas ir 
vyriausybė padės juos įveikti. 

Kartu su garbės konsulu atvy
kę Pietų Korėjos verslininkai 
atvežė projektų, susijusių su 
vartojimo prekių gamybos plė
tojimu Lietuvoje. Kim Hong 
Kun sakė tikįs, kad jie sudo
mins Lietuvos verslo žmones. 

Prez. Algirdas Brazauskas 
padėkojo garbės konsului až jo 
paramą, užmezgant ekonomi
nius ryšius su Lietuva. Dabar ji 
palaiko juos su 68 šalimis. Po
kalbyje pareikštas įsitikinimas, 
kad netrukus šį sąrašą papildys 
ir Pietų Korėja. 

Austral i jos pa r l amen ta rų 
v iešnagė 

Birželio 29 d. Seimo pir
mininko pavaduotojas Egidijus 
Bičkauskas priėmė Lietuvoje 
viešinčią Australijos Viktorijos 
valstijos parlamento delegaciją. 
Jos šešių žmonių grupei vado
vauja parlamentinės Liberalų 
Sąjungos sekretorius Geoffrey 
Connrad. 

Australijos parlamentarai 
taip pat susitiko su Seimo 
LDDP ir Socialdemokratų frak
cijų, Tėvynės Santaros koali
cijos vadovais, Seimo užsienio 
reikalų komiteto nariais. 

Susitikimuose, be kita ko, 
buvo aptariamos tarpparlamen
tinio bendradarbiavimo gali
mybės. 

Australijos parlamentarai 
Lietuvoje viešės iki ketvir
tadienio. 

Maisto p r o d u k t a i gali d a r 
p a b r a n g t i 

Iš ekonomikos ministro pa
vaduotojos, Kainų ir konkuren
cijos tarnybos direktorės Filo
menos Jasevičienės vyriausybei 
pateiktos maisto produktų 
kainų prognozės aiškėja, kad 
liepos mėnesį už juos teks 
mokėti brangiau,negu birželyje. 

Pensijas ir biudžetinių įstaigų 
darbuotojų atlyginimus nuo 
liepos mėnesio taip pat numa
toma padidinti. 

Rusijos kar išk ia i kraustosi 
iš uostamiesčio 

Birželio 29 d. Klaipėdos 
miesto meras Benediktas Pet
rauskas priėmė Rusijos armijos 
išvedimo iš Lietuvos operaty
vinės grupės viršininką gene
rolą majorą Valerij Profatilov. 

Dujų tiekimo 
nutraukimas jau 

seniai 
užprogramuotas 

Vilnius, birželio 30 d. (Elta) -
..Žinia nemaloni, tačiau nėra ne
laukta", komentuodamas šį fak
tą pareiškė Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius. „Šiai vyriausybei ir man, 
kaip jos vadovui, per keletą mė
nesių nepavyko sureguliuoti 
klausimų dėl atsiskaitymų už 
gamtines dujas su tiekėjais iš 
Rusijos, nes ši paini problema 
buvo užprogramuota daugiau 
kaip prieš metus. Jau nuo 
praėjusių metų balandžio 
mėnesio gamtinių dujų vartoto
jai mūsų šalyje už jas mokėjo 
mažiau, negu buvo nustatytos 
faktinės jų pirkimo kainos. Kai I Lietuva, šiuo atveju ir jos 

ir kai žūtbūt reikėjo, prasidėjus 
sėjai suteikti finansinę paramą 
kaimui, rasti papildomų lėšų 
socialinei žmonių paramai ir 
kartu imtis priemonių infliaci
jai stabdyti?" 

Kiti Lietuvai nemoka skolų 

Atsiliepdamas į priekaištus, 
Adolfas Sleževičius priminė, jog 
vienas dalykas reikalauti, kad 
Rusija susimokėtų savo skolas, 
kitas dalykas gauti pasirašytas 
sutartis, ne pažadus, kurių 
niekas neištesi. Ministras sakė: 
„Mes girdime priekaištų: kodėl 

Nuo 1965 metų Mississippi upė nebuvo taip aukštai pakilusi, kaip šįmet. Upės 500 mylių atkar
pa nuo St. Paul, Minnesota, iki St. Louis, Missouri, yra taip pakilus, kad teko sustabdyti laivų 
vartų veikimą, kurie pro upės užtvankas praleidžia krovinines baržas, upe vežančias grūdus, 
chemikalus ir trąšas, čia Marąuette, Iowa, miesto gyventojai krauna smėlio maišus apsisaugoti 
nuo upės patvinimo. 

Lietuvos Bankas gina lito 
vienvaldystę 

Vilnius, birželio 30 d. (Elta) -
Birželio 29 d. Lietuvos Banke 
įvyko diskusija, kurioje daly
vavo Lietuvos Banko valdybos, 
Lietuvos Verslininkų asociaci
jos, Verslininkų sąjungos, Pra
monininkų asociacijos, Nuosa
vybės saugos kongreso nariai, 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
atstovas Lietuvai Per Hedfors ir 
nepriklausomas ekspertas iš už
sienio Antanas Grina. 

Buvo diskutuojama apie Lito 
komiteto sprendimus, kurie 
draudžia kitų valiutų cirku
liavimą ir, verslininkų nuomo
ne, monopolizuoja bankų ir 
kredito sistemą, neteisėtai rei
kalauja piniginių pajamų dekla
ravimo. 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininko Romualdo Visokavi
čiaus nuomone, Lito komiteto 
nutarimai ir bankų veiklą 
reglamentuojantys įstatymai 
yra patys liberaliausi visose 
Baltijos valstybėse. Centrinis 
bankas privalo reguliuoti 
pinigų emisiją, tvarkyti savus 
pinigus ir stabilizuoti juos, vyk
dyti bankų priežiūrą ir tvarkyti 

užsienio valiutą bei au^są. Šios 
funkcijos yra centrinio banko 
prerogatyva, ir, siekiant jas 
vykdyti, formuojama okia pi
nigų politika. 

Verslininkų sąjungos pirmi
ninkas Arvydas Stašaitis 
pareiškė, jog Lietuvos Banko 
vykdoma pinigų politika yra 
prievarta visiems — verslinin
kams, komerciniams bankams, 
piliečiams. Jo nuomone, Lito 
komitetas viršijo savo ir jame 
atstovaujamų valdžios insti
tucijų kompetenciją. 

Tarptautinio Valiutos Fondo 
atstovas Lietuvai Per Hedfors 
informavo, jog TVF valdyba 
savo posėdyje teigiamai įvertino 
Lietuvos Banko vykdomą 
monetarinę politiką ir priimtus 
sprendimus. „Toks įvertinimas 
atvers duris užsienio investi
cijoms", sakė Per Hedfors. 

Diskutuojant paaiškėjo, jog 
verslininkų nuomonė pinigų 
politikos klausimais nėra vie
ninga. Tačiau visi kalbėję su
tiko, jog siekiama vieno — tvir
to lito. 

Jis informavo, jog Rusijos ka
rinės pajėgos iš Klaipėdos trau
kiasi sklandžiai — juda tankų 
pulkas, gabenama jūrų pėsti
ninkų divizijos ginkluotė. Ge
nerolas patvirtino, kad iki rug
pjūčio 25-28 d. visi Rusijos ka
riniai daliniai paliks Klaipėdą. 

Konferencija Baltijos jūros 
ekologinėms problemoms 

Šiandien Klaipėdoje prasidėjo 
mokslinė konferencija, kurioje 
aptariami Baltijos jūros ekolo
ginės būklės tyrimų penkerių 
metų rezultatai pagal tarptau
tinę „SKAGEH" programą. 
Joje dalyvauja Danijos, Lenki
jos, Lietuvos, Norvegijos, Rusi
jos, Švedijos, Estijos ir Vokie
tijos mokslo įstaigų darbuotojai. 

Konferencija truks keturias 
dienas. Joje mokslininkai ap
tars gėlų ir sūrių Atlanto 
vandenų įsiliejimo į Baltijos 
jūrą per Snagerako ir Kategato 
sąsiaurius įtaką jos gyvūnijai, 
ypač menkių ir kitų vertingų 
rūšių žuvų gausinimui. Jie taip 
pat analizuos Baltijos ruonių ir 

žuvų kritimo, pastebėto prieš 
keletą metų, priežastis, kitas 
aktualias Baltijos jūros ekolo
gines problemas. 

Kuriama mokykla 
baltarusiams 

Nuo šių naujųjų mokslo metų 
pradžios Vilniuje bus atidaryta 
baltarusių humanitarinė mo
kykla. Pareiškusių įorą joje 

Įsteigta universiteto 
rėmimo taryba 

Klaipėda, birželio 23 d. — 
Neseniai įkurtas Klaipėdos uni
versitetas birželio 21 d. sušaukė 
universiteto rėmimo tarybos 
steigiamąjį posėdį. Kaip rašo 
„Lietuvos rytas", steigiama
jame posėdyje tarybos pirmi
ninku išrinktas Klaipėdos mies
to tarybos pirmininkas Vytau
tas Čepas. 

Klaipėdos un ivers i t e tas 
gyvuoja dar tik dvejus metus. 
Keturiuose fakultetuose — 
Technikos. Humanitariniame, 
Gamtos ir Pedagogikos — šiuo 
metu mokosi 2,600 studentu, 
dirba 260 profesorių, docentų ir 
dėstytojų. 

Jaunai mokymo įstaigai rei
kia visokeriopos paramos. Ją ir 
turėtų suorganizuoti bei teikti 
į rėmimo tarybą susibūrę di
džiausių uostamiesčio įmonių 
vadovai, verslininkai. Naujai 
įkurta rėmimo taryba numato 
įsteigti organizacijų, vers
lininkų fondus geriausiems stu
dentams ir mokslininkams, fi
nansuoti perspektyvius moks
linius tyrimus. 

Kas kontroliuos 
bendrą įmonę 

Vilnius, birželio 26 d. — Tre
čiadienį Vilniaus savivaldybė 
panaikino savo ankstesnį spren
dimą kurti bendrą įmonę „Vil
niaus vandenys" kartu su 
prancūzų įmone „Lyonnaise des 
Eaux-Daumez". 

Prancūzų firma norėjo bendro
je įmonėje turėti 51*7r akcijų, 
kad galėtų neiškraipytai įgy
vendinti savo daugelio metų 
vandens valymo ir tiekimo pa
tirtį. Po daugiau nei metus tru-

pernai liepos mėnesį Rusija 
pareikalavo atsiskaityti pasau
linėmis kainomis, Lietuvos 
vyriausybė aiškios politikos šiuo 
klausimu taip pat neturėjo. | 
Buvo kalbama — tarsimės, 
derėsimės, o skola tolydžio 
augo, ir apie Naujuosius metus 
jau siekė maždaug 40 milijonų 
JAV dolerių. Dar keliais mili
jonais dolerių ji padidėjo pirma
jame šių metų pusmetyje", pa
aiškino ministras pirmininkas. 

Priemonės, kur ių ėmėsi. 
neišgelbėjo padėties 

Toliau premjeras kalbėjo: 
„Tik pradėjęs eiti šias pareigas, 
St. Peterburge susitikau su Ru
sijos premjeru Viktoru Černo
myrdinu, įmonės Lentransgaz 
vadovais, ir neliko nieko kito, 
kaip sutikti su konstatavimu, 
jog yra kaip yra, ir kad skolas 
padengsime. Visų pirma, ėmė
mės dras t i škų priemonių, 
ribodami dujų tiekimą smarkiai 
įsiskolinusioms įmonėms. Kiek 
žinau, 40-čiai tokių įmonių 
gamtinių dujų tiekimas visiškai 
nutrauktas. Deja, visų proble
mų nepajėgėme išspręsti, nes 
esant mažesnėms vartojimo kai
noms, už išlaidas dujoms pirkti 
to padaryti neįmanoma". 

Ministras pirmininkas aiš
kino, jog biudžetinių lėšų 
prireikė čia pat esantiems rei
kalams ir jų neatliko skolų 
mokėjimui. Jis kalbėjo: „Vado
vavimas energetikos ūkiui ge
rokai šlubavo, ir naujų vadovų 
paskyrimas ne iškart gali pa
gelbėti. Kita vertus, iš kur 
valstybė padengs senas skolas, 
turėdama tokį ribotą biudžetą, 

mokytis yra tiek,kari b JS galima kusių svarstymų Vilniaus savi-
sudaryti visas dvylika klasių, valdybė atsisakė šio projekto. 

Pirmaisiais moks! metais 
pagal moksleivių p.t̂  rengimą 
dalis disciplinų bus ciė-toma lie
tuvių kalba, pamaži; pereinant 
į baltarusių. Didžiausias dė
mesys bus skiriamas kalbų mo
kymui. Greta privali mų ben 
drojo lavinimo discip nų veiks 
liaudies amatų, darbo ..uklėjimo 
ir kiti fakultatyvai. 

Pagrindiniai argumentai prieš 
buvo prancūzų reikalavimas 
kontrolinio akcijų paketo ir tai, 
kad nebuvo surengtas konkur
sas nuspręsti, kuriai Lietuvos 
įmonei bus galima kurti šią 
firmą. Nuspręsta tokį konkursą 
surengti dabar 

Jei viskas vyks tokiais tem
pais, kaip iki šiol, tai vandens problemų ir pagrįstai laikomas 

Mirė akademikas 
Juozas Matulis 

Vilnius, birželio 26 d. — Kaip 
praneša „Lietuvos rytas", bir
želio 25 d., eidamas 95-uosius 
gyvenimo metus, mirė žymus 
mokslininkas ir mokslo orga
nizatorius, buvęs ilgametis 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
prezidentas, akademikas Juozas 
Matulis. 

Akademikas J. Matulis sukū
rė originalią Lietuvos elek-
trochemikų mokyklą, parengė 
didelį būrį mokslininkų. Jis sėk
mingai išsprendė daugelį svar
bių teorinės elektrochemijos bei 
taikomosios galvanostegijos 

vyriausybė, neišreikalauja sko
lų už elektros enregiją ir tran
zitus iš Rusijos, Baltarusijos. 
Tokie reikalavimai buvo kelia
mi, ir pažadų iš anos pusės bū
ta. Deja, ir Baltarusijos minist
ras pirmininkas, tvirtai pažadė
jęs šį mėnesį sumokėti dalį sko
lų, iki šiol žodžio netesėjo". 

Baltarusija Lietuvai už elek
trą jau yra skolinga 12 milijonų 
dolerių, kuriuos žadėjo grąžinti 
įvairiomis prekėmis. Jas par
davus, Lietuva iš tų pinigų 
sumokėtų Rusijos Lentrasgaz 
įmonei, kuriai Lietuva skaliiaga 

• 43 milijonus do\. 
Ministras pirmininkas taip 

pat minėjo, jog šiai padėčiai 
pataisyti Lietuva siekia laisvos 
prekybos sutarties su Rusija, 
bet kol kas ji dar nepasiekta, ir 
tai apsunkina prekybinius rei
kalus su Rusija. „Tačiau", jis 
sakė, „Kas šiek tiek plačiau su
vokia dabartinį neapibrėžtumą 
Rusijos vidaus politikoje, turėtų 
suprasti, kad kakta sienos ne-
pramuši, o ypač kai esi nemažai 
skolingas. 

Tačiau premjeras pasakė, jog 
šioms problemoms spręsti šiuo 
metu yra vedamos derybos su 
Rusijos ir Baltarusijos vadais. 

Vartos kreditus ir kels 
kainas 

Paaiškindamas, kaip skolos 
už dujas bus mokamos tuo tar
pu, premjeras pasakė: „Dalį 
skolos už dujas padengsime iš 
Pasaulio Banko tikslinio 15 
milijono dolerių kredito, kitą 
dalį — iš skolų, kurias turi 
grąžinti Rusija ir Baltarusija, 
galbūt ir iš kitų šaltinių. 

Užtikrinęs, jog gamtinių dujų 
rezervo užteks dar iki liepos 
mėnesio, jis taip pat išreiškė 
viltį, kad „įsivesime geresnę 
tvarką žinybose, nuo kurių or
ganizuotumo taip pat priklauso 
minėtų klausimu sprendimas". 
Maždaug 37 procentai žmonių dar 
nesusimokėjo dujų sąskaitų 
praėjusią žiemą. Bet premjeras 
kalbėjo ir apie „nepopuliarias 
priemones" padėt) tvarkyti: nuo 
liepos mėnesio vartotojams bus 
pakeltos kainos už dujas. Bet 
nuo šildymo sezono pradžios 
valdžia numato gyventojams 
kompensuoti dalį jų apšildymo 
išlaidų, anot Šleževičiaus. 

— Klaipėdos u n versiteto 
rektoriumu išrinkta- Vilniaus 
universiteto profesor is Stasys 
Vaitiekūnas. 

tiekimo įrenginiai (dar sovietų 
gamybos, nuostolingi energijos 
sueikvojimo požiūriu) subyrės 
anksčiau, nei bus įkurta kokia 
nors pr ivat i įmonė t iek t i 
vandenį Vilniaus gyventojams. 

vienu iš žymiausių šios srities 
specialistų pasaulyje. 

Juozas Matulis visada rūpino
si gimtąja kalba, Lietuvos istori
ja ir kultūra, skatino nagrinėti 
savo krašto problemas. 

KALENDORIUS 

Liepos 1 d.: Pal. Junipero 
Serra, Julius, Jutvarė, Gen-
drutis, Liepa. Valstybinė šven
tė Kanadoje: Canada Day. 

L i e p o s 2 d.: Ar is tonas , 
Monegunda. Lengvinis, Žilvine. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. liepos mėn. 1 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

IŠVYKO APSIGYVENIMUI 
PALANGOJE 

Vanda ir Placidas Balynai bir
želio 24 dieną išvyko į Palanga 
nuolatiniam apsigyvenimui. 
Balynai buvo aktyvūs Detroito 
apylinkės nariai, dalyvavo lie
tuviško gyvenimo veikloje ir 
dosniai rėmė organizacijų ir pa
rapijų veiklą. 

DAR APIE POLITINĘ 
KONFERENCIJĄ 

DETROITE 
JAV LB Visuomeninių reika

lų tarybos Detroite rengtoje Po
litinėje konferencijoje, š.m. bir
želio 19-20 dienomis vykusioje 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
re, dalyvavo daugiau negu 200 
dalyvių iš įvairių JAV valstijų. 
Dalyviai išklausė Lietuvos mi
nistrą pirmininką ir Lietuvos 
Demokratinės darbo partijos 
pirmininką Adolfą Šleževičių, 
Tėvynės sąjungos atstovą ir 
seimo narį Saulių Saltenį, Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
vadovą ir seimo narį Aloyzą 
Sakalą ir Lietuvos Centro judė
jimo pirmininką bei seimo narį 
Romualdą Ozolą — jų praneši
mus ir kalbas. Jie atsakinėjo ir 
į dalyvių klausimus. 

Buvo išklausyta buvusio PLB 
pirmininko dr. Vytauto Bie
liausko ir prof. S. Vytauto Var-
džio kalbos. 

Vakarienės metu buvo pa
gerbtas 50 metų Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje ištarnavęs 
ambasadorius Stays Lozoraitis 
ir išklausyta jo kalba. 

Simpoziumuose kalbėjo: dr. 
Valdas Adamkus, dr. Kazys 
Ambrozaitis, Rimantas Do-
manskis, Vaiva Vėbraitė-Gus-
tienė, dr. Juozas Kazickas, dr. 
Tomas Remeikis, Sigitas Mik-
naitis, Juozas Polikaitis ir kun. 
Antanas Saulaitis. 

Rezoliucijų komisija, kuriai 
pirmininkavo dr. Bronius Ne-
mickas, pasiūlė dešimtį išvadų, 
kurios po diskusijų buvo vien
balsiai priimtos. Priimtos rezo
liucijos buvo perduotos per „Lie
tuviškų melodijų'" radijo valan
dėlę birželio 22 d. laidoje ir at
spausdintos „Drauge", birželio 
26 d. laidoje. 

Po konferencijos įvyko spau
dos kr ^rencija, kurioje daly
vavo Huri svečiai iš Lie
tuvos. .. xos konferencija bu
vo perd- .a per „Lietuviškų 
melodijų'* radijo valandėlę bir
želio 29 dienos laidoje, o prof. 
Vardžio pasakyta konferencijo
je kalba ir ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio kalba bus perduo
tos liepos 2 dienos „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
laidoje, nuo 4 iki 6 vai. po pie
tų, iš radijo stoties WPON, AM 
banga 1460. Politinės konferen
cijos šeimininkai buvo LB 
Michigano apygardos valdyba, 
kuri sudarė specialų rengimo 
komitetą, vadovaujamą Liudos 
Rugienienės. 

AMŽINYBĖN IŠLYDĖJOME 
A.A. BAU RŪKŠTELE 

Š.m. birželio 23 d., Beaumont 
ligoninėje, Royal Oak, Michi-
gan, mirė a.a. Balys Rūkštelė. 
Velionis buvo gimęs Bernotiš-
kių kaime. Daugailių valsčiuje, 
Lietuvoje, 1912 metų vasario 4 
dieną. Gyveno Farmington 
Hills, Michigan. Giliam nuliū
dime paliko žmoną Onutę, sūnų 
Rimantą, gyvenantį Las Vegas, 
Nevadoje, ir dukras Genutę ir 
Ramunę su jų šeimomis. Lietu
voje tebegyvena sesuo ir kiti gi
minės. Anūkai ir anūkės Alexa, 
Christina, Andrius ir Marius il
gisi ir liūdi mylimo senelio. 
Velionis priklausė Lietuvių 
Bendruomenei, Stasio Butkaus 
Šaulių kuopai ir „Auksinio am
žiaus" būreliui. 

Birželio 26 d., po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažny
čioje, velionis buvo palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse. Laido
tuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda M. Zaparackienė. 

A.A. CHARLES MISHAKIS 

Birželio 19 d. Holy Sepulchre 
kapinėse po gedulingų šv. Mi
šių Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
buvo palaidotas a.a. Charles G. 
Mishakis. Giliam nuliūdime 
paliko žmona Christine, sūnus 
Timothy su šeima ir mamytė 
Mary bei kiti giminės. 
Laidotuves tvarkė Charles R. 
Step laidotuvių namai. 

lm 

BALFO SKYRIAUS 
VEIKLA 

Balfo 76-to skyriaus metinis 
susirinkimas įvyko birželio 27 
d. Šv. Antano parapijos patalpo
se. Skyriaus pirmininkas kun. 
Alfonsas Babonas, sekretorius 
ir iždininkas Vladas Staškus ir 
finansų sekretorius Cėsys Ša-
deika pranešė skyriaus veiklos 
rezultatus. Skyriui nario mokes
tį sumokėjo už 1992 metus 379 
pavieniai nariai ir šešios orga
nizacijos. Gerai pavyko metinė 
rinkliava. Balfo centrui pasiųs
ta 6,253 dol. Revizijos komisijos 
pirmininkė Eugenija Bulotienė 
pranešė tikrinimo rezultatus ir 
kad atskaitomybė tvarkoma pa
vyzdingai. Skyriaus valdyba su
tiko dar vienus metus padirbėti. 
Jos sudėtis — pirmininkas kun. 
Alfonsas Babonas. vicepirmi
ninkai: Stasys Garliauskas, Li
dija Mingėlienė ir Romas Macio-
nis, sekretorius-iždininkas Vla
das Staškus, finansų sekreto
rius Cėsys Šadeika, renginių va
dovė Ona Šadeikienė ir narė 
Antanina Jonyniene. Revizijos 
komisija: Eugenija Bulotienė, 
Antanas Sukauskas ir Antanas 
Vaitėnas. 

VINCO TAMOŠIŪNO 
IŠLEISTUVĖS 

Vincas Tamošiūnas liepos mė
nesį išvyks į Lietuvą, likusias 
savo gyvenimo dienas praleisti 
artimųjų tarpe. Birželio 27 d. 

„Žiburio" lituanistinės mokyklos Detroite dali? mokinių mokslo metų užbaigimo dienos 
programoje N u o t r R_ G i e d r a i č i o 

Vincas Tamošiūnas ir Stasys Šimoliūnas — paskutinieji Detroite Lietuvos 
Nepriklausomybės ir Klaipėdos krašto vadavimo kovų dalyviai. Lietuvos 
kariuomenės savanoriai kūrėjai. Vincas Tamošiūnas Šiomis dienomis išvyksta 
nuolatiniam apsigyvenimui Lietuvoje. Nuotr J. Urbono 

Šv. Antano parapijos salėje jam 
buvo surengtas atsisveikinimo 
pobūvis, kurį pravedė Matas 
Baukys. 

Vinco Tamošiūno šauliško ir 
visuomeninio gyvenimo veiklą 
apibūdino Stefanija Kaunelie-
nė, „Tremties trimito" redakto
rė. V. Tamošiūnas nuo pat jau
nystės dienų per visą gyvenimą 
yra Lietuvos laisvės gynėjas — 
kūrėjas savanoris, Klaipėdos 
krašto vadavimo dalyvis, rezis
tentas, Šaulių sąjungos veikė
jas, vadovas ir garbės narys, 
lietuviškų židinių ir spaudos 
rėmėjas, mokėjęs pritraukti prie 
tautinio darbo kitus. Sugebėjęs 
įsisavinti savo gimtojo ežerų 
krašto kūrybinius liaudies pasa
kojimo polėkius; jis yra rašęs 
išeivijos spaudoje humoristines 
apybraižas. Buvo kuklus ir pa
reigingas, kaip tikras karys, 
savo tautos gynėjas. 

S. Kaunelienės sukurtas V. 
Tamošiūno veiklos portretas yra 
realus — neperdėtas. Po jos kal
bėjęs Jonas Mikulionis jį dar la
biau išryškino savo kūrybingo
mis mintimis. Muzikas Stasys 
Sližys su Moterų vokaliniu an
sambliu V. Tamošiūną atsisvei
kino trimis dainomis — „Berne
lis", Skrenda mintys į Tėvynę" 
ir „Jūra" , ir įteikė parapijos 
choro ir Moterų vokalinio 
ansamblio įdainuotą juostą. 

Pasivaišinus kalbėjo Saulių 
sąjungos išeivijoje centro v-bos 
pirmininkas Mykolas Abarius ir 
įteikė Tamošiūnui padėkos do
vaną su adresu ir įrašu už bend
radarbiavimą. Kūrėjas-savano-
ris Stasys Šimoliūnas priminė, 
kad iš gausios savanorių šeimos 
Detroite liko du. -Išvykus Vin
cui, kūrėjų savanorių vėliavą 
nešti lieka t ik vienintelis S. 
Šimoliūnas.) Stasio Butkaus 
šaulių kuopos vardu atsisvei
kino Edvardas Milkus, o „Švy
turio" jūrų šaulių kuopos vardu 
— Bronius Valiukėnas. Paskuti
nius atsisveikinimo linkėjimus 
išreiškė Eugenija Bulotienė ir S. 
Garliauskas. 

Vincas Tamošiūnas padėkojo 
už linkėjimus ir įteiktas dova
nas, kurias panaudos labdarin
giems tikslams Lietuvoje, paža
dėdamas dar jas iš savo kišenės 
papildyti. Sklandžiai pravestas 
atsisveikinimo pobūvis baigtas 
sugiedant Vincui Tamošiūnui 
„Ilgiausių metų". 

S t a sys Ga r l i au skas 

SUNNY HILLS, FL 
VAKARAS 

VINCUI MAMAIČIUI 
Kai 1979 m. gale muzikas 

Vincas Mamaitis iš Elizabeth, 
NJ atsikraustė į Sunny Hills. 
manė atsidėsiąs lengvam pensi
ninko gyvenimui. Deja! Ištisus 
13 metų praleido, lavindamas 
„Antrosios jaunystės" chorą, 
jam diriguodamas visokių šven
čių progom. Šv. Teresės bažny
čioje vargonavo ne tik kiekvieną 
sekmadienį, bet ir per linksmas 
ar liūdnas iškilmes. Žodžiu, bu
vo įsitraukęs į muzikinę veikla 
visiškai ne kaip pensininkas. 

Metų skaičiui augant, sveika
tos problemoms gausėjant, nu
sprendė ir nuo chorvedybos, ir 
nuo vargonavimo pasitraukti. 
Sprendimą padarė 1993 m. 

gegužės mėnesį, kai ir su choru 
darbuotis, ir per lietuviškas 
pamaldas vargonuoti sutiko, di
delio muzikinio pajėgumo mote
ris, Genovaitė Beleckienė. 

Birželio 3 d. „Antrosios jau
nystės" choro valdyba surengė 
su savo maestro atsisveikinimo 
pobūvį. Šv Teresės parapijos 
salėje. Susirinko beveik visi 
aktyvūs telkinio tautiečiai, apie 
70 asmenų. Apie maestro muzi
kinę veikla, jo kruopštumą bei 
kantrybę kalbėjo dabartinis 
choro pirm. Vytas Macys, LB 
apyl. pirm. Alfonsas Vėlavičius. 
choro garbes narys Klemensas 
Žukauskas. Elena Lukienė. 
Choro dovana, kartu su V. Ma
ciu, įteikė viena iš jo steigėjų, 
ilgametė pirmininkė Viktorija 
Dėdinienė. o LB apylinkės 
dovaną — ižd. Jurgis Savaitis. 
Maestro atsisveikinimo ir padė
kos žodį perskaitė Onė Adomai
tienė. 

Meninę da!i atliko „Antrosios 
jaunystės" choras, pianinu 
palydimas naujosios vadovės G. 
Beleckienės. Buvo sudainuotos 
keturios skambios dainos. 

Po specialiai šiai iškilmei 
sukurtos jautrios kun. Izido
riaus Gedvilos maldos vyko 
vaišės, vėliau šokiai. 

Plačiau apie Vinco Mamaičio 
gyvenimą bei jo muzikinę 
veiklą esu parašęs jo 85-to gim
tadienio proga (..Draugas", 1992 
birželio 9: „Nuo Nemuno iki 
Meksikos įlankos"). 

Vincas Mamaitis. ne vien 
muzikas, bet ir rašto žmogus, 
buvęs ..Muzikos žinių" redak
torius. Turi daug vertingų 
atsiminimų. Linkiu atsidėti jų 
tvarkymui, tęsimui! 

PAGERBĖME 
MRS. FANNIE ENZWEILER 

Gegužes 30, 3 v. p.p. į Šv. 
Teresės parapijos salę įriedėjo 
mediciniškas vežimėlis. Apsup
ta artimųjų, apie 150 žmonių 
sustojus plojant, atvažiavo 
ponia Fannie Enzweiler. kurį 
laiką sunkokai sirgus, dabar 
šiek tiek apsveikusi. Pusantro 
šimto žmonių, tai visas Šv. 
Teresės parapijos aktyvas ir dar 
keliolika svečių. 

Fannie Enzvveiler! Kas ji, kad 
į jos pagerbimo pietus bilietai 
buvo išgraibstyti beveik neragi
nant? Nesulaukiau žadėtų bent 
būtiniausių biografinių duome
nų, tad tik keletas čia visiems 
žinomu faktų. Ji — uoli katalikė 
— milijonierė, mūsų parapijos 
narė it I up pat narė kelių kata
likišku organizacijų. Prieš 
pustuzinį metų, čia darbuotis 
pradėjęs, labai energingas kle
bonas kun. Francis Sczykuto-
wicz kūrė projektus, o Fannie 
Enzv.eiler juos rėmė. Ne šim
tinėmis o dešimtimis tūkstan
čių! Naują bažnytėlės stogą sekė 
hipotekos išmokėjimas, priesta
tas šiaudinėje pusėje, už bažny
tėlę didesnė salė pietiniam gale, 
galingas elektroninis varpas 
bokšte bokštas šalia pastatų), 
erdvi, geriausio asfalto aikštė 
automobiliams. Projektai prasi
dėdavo parapijiečių-pensininkų 
aukomis, o baigdavosi, gal tik 
mažą dalį mums sudėjus, p. Enz
vveiler čekiai* Teisingai po
būvio metu man vienas lietuvis 

visuomenininkas dėstė. Esame, 
jis sakė, šimto pensininkų 
šeimų parapijėlė, o turime 
daugiau, negu keleriopai 
gausesnė pasi tur inčių 
miestiečių parapija. Visa tai — 
šitos ponios dėka. 

Banketo metu kalbų beveik 
nebuvo, išskyrus klebono maldą 
ir solenizantės paėkos žodžius. 
Meninę dalį, gal tuziną populia
rių amerikiečių dainų, atliko 
keturi vyrai, „Barber Shop 
Quartet". Kad lietuviai labai 
gausiai dalyvavo, pajutome, kle
bonui paraginus, giedodami „Il
giausių metų!" 

MOTINOS ATMINIMUI 

Šių 1993 metų kovo 29 
Čikagos Marąuette Parke, savo 
namuose, mirė Adelė Katkytė -
Savickienė - Grėbliūnienė, 
eidama 84-sius metus. Mirė 
nesirgusi, staiga, širdžiai susto
jus. Buvo ūkininkė nuo Barti
ninkų. Su pirmuoju vyru turėjo 
vieną sūnų. Vyrui jaunam mi
rus, po kelerių metų ištekėjo už 
antrojo ir sulaukė dar penkių 
sūnų. Visi jie su savo šeimomis 
gyvena įvairiose JAV vietovėse. 

Vyriausias sūnus, Algis Savic
kas, Sunny Hills gyventojas, 
motiną prisiminti kartu su vie
tiniais tautiečiais pasirinko 
gegužės 31. amerikietišką mi
rusiųjų pagerbimo dieną — Me-
morial Day. Tą dieną užprašy
tas už motinos siela šv. Mišias 
Šv. Tersės bažnyčioje konceleb-
ravo kunigai Leonardas Mustei
kis ir kleb. Francis Szczykuto-
wicz, asistuojant diakonui M. 
Joseph Dealy. Vidudienį savo 
namuose Algis ir Dorothy Savic
kai paruošė priešpiečius, į 
kuriuos sukvietė juos užjau-
tusius kaimynus. Dalyvavo ir iš 
Fort Lauderdale, FL atvykęs 
brolis Eugenijus Grėbliūnas su 
žmona Irena. 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Dosnūs Sunny Hills lietuviai 
siuntinius į Lietuva turi kaip 
nors pristatyti Čikagon, per
siuntimo agentūroms. Tam rei
kalinga pašto. UPS. arba gera
darių draugų, į Čikagą važiuo
jančių, pagalba. Su kai kuriais 
tautiečiais pasitaręs, LB Sunny 
Hills apyl. v-bos pirm. Alfonsas 
Vėlavičius užkalbino Transpack 
bendrovę, St. Petersburgo lie
tuvių siuntinius poeriodiškai 
pristatančią Čikagon savo sunk
vežimiu. Gavo pažadą, kad 
sunkvežimis, iš St. Petersburgo 
į Čikagą važiuodamas, galėtų į 
Sunny Hills užsukti ir mūsų 
siuntinius paimti. Reiktų tik 
susitarti, kaip dažnai (kas dvi 
savaitės, kas mėnesį, gal rečiau) 
siuntinius sunkvežimio vairuo
tojui atiduoti. Su klausimais bei 
pasiūlymais prašoma skambinti 
A. Vėlavičiui, tel. 773-2427. 

Alfonsas Nakas 
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NUMATOMOS KELTU 
LINIJOS 

Lietuvos Jūrų laivininkystė 
šiais metais numato atidaryti 
naujas keltų linijas su Kiel bei 
kitais Vokietijos, Skandinavijos 
uostais. Šiuo metu Anglijoje per
tvarkomas didelis keltas „Vil
nius". Jis galės švartuotis ne tik 
Mukrane ir Klaipėdoje, bet ir 
kituose uostuose. Jame išsiteks 
108 keleiviai, kelios dešimtys 
sunkvežimių ir daugybė lengvų
jų automobilių. Po šio laivo bus 
pertvarkomi ir kiti keltai. Tokiu 
būdu siuntos iš Vakarų Europos 
miestų į Rusiją galės patekti per 
5 dienas. 

RŪPINASI EKOLOGIJA 

Kauno aplinkos apsaugos pro
blemas analizuoja ir kana
diečiai. Aplinkos tvarkymo spe
cialistai iš Kanados Toronto 
miesto, Morkus Songaila ir 
Orlando V. Martini vieši 
Kaune. Ju vizito tikslas — 
konsultuoti, kaip ekologiškai 
įrengti atliekų saugojimo aikš
telę, klasifikuoti atliekas bei 
kaip utilizuoti kenksmingąsias, 
kaip panaudoti nutekamųjų 
vandenų dumblą. Šiais klau
simais kanadiečiai atvežė ir ver
tingos literatūros. („Kauno 
diena". 06.18 

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

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

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

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

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . K e d z l e Ava . . 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL BUILDING 

6445 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt. ir sestd. 9 v.r -12 v p.p. 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Modlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
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DR. ALGIS PAULIUS 
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Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(312) 778-69*9 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hlckory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tol. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Ootometnstas (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 
Paios Hgts. III. Ket*. „ai. 3-6 v.v. 

Tel. (708) 448-1777 

• Kovotoja už moterų tei
ses, o ypač už teise balsuoti 
prezidentiniuose rinkimuose, 
amerikietė Susan B. Anthony 
1873 m. birželio 18 d. teismo 
nubausta 100 dol. bauda, nes ji 
mėginusi balsuoti prieš metus 
(1872 m.) buvusiuose preziden
tiniuose rinkimuose. 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Cicero 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312.555-1555 
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 
Kab. tol. (312)585-0348; 

Roz. (312) 775-5533 
DR. 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 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (pne Austim 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Center-

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

Naporvtllo IL 60563 
Tol . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 50638 
Vai : pirm , antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Visada kantriai laukia 

JUODAS TRIŪSAS 

NEĮVYKDYTAS PLANAS 

Jokios srities teorija nepajėgia 
apglėbti visumos, ir daug sa
vaiminių atvejų lieka už vartų. 
Ne viena šių nesutramdomų iš
daigų apibendrinimams net 
prieštarauja, nors turėtų būti 
teorijos lauke. 

Naujasis JAV prezidentas Bill 
Clinton prieš rinkimus žadėjo 
pripildyti jūras marias piliečių 
gerovės. Keli pažadai 
(valstybinės skolos mažinimas, 
gyventojų sveikatos drauda) 
buvo logiški ir remtini. Prezi
dentas ryžtasi šiuos pažadus 

tesėti. Demokratų partijai ir 
jam atrodė, kad patirties bei 
sumanumo užtenka. Juk Clin
ton daug metų tvarkė valstijos 
— nors mažos ir neturtingos — 
reikalus, išvengdamas stambių 
klaidų. Ši pakankamumo teo
rija lyg įtaigojo, kad buvimas 
Baltuose Rūmuose ir protingas 
žodis, nusakąs kryptį, stums 
planus į priekį. 

Pasirodė, jog vien geros min
ties, išmintingo žodžio ir drą
saus mosto neužtenka. Pirmųjų 
prezidento mažų žingsnių 
nesėkmė įtikino, kad pažadams 
įgyvendinti, jei iš viso juos galės 
įgyvendinti, reikės daug dau
giau vargo ir išmonės, kaip rodė 
politikuojančiųjų aritmetika. 

Dabartinis Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
taip pat atėjo žiniomis apsi
supęs. Administracija ir eko
nomika jam nebuvo svetima. 
Patirtis ir jo ketinimai ištiesinti 
administracinius kreivumus pa
lenkė gyventojus. Tačiau 
žmonių buitis, jam įsikūrus pre
zidentūroje, negerėjo. Prie
šingai, slydo žemyn, o ne vienas 
prezidento mostas sukūrė 
nepalankius aidus. Būtų ne
garbinga pr imest i , kad 
nesėkmės yra A. Brazausko 
patyčių vaisius. Nors jis eina 
senosios partijos įprastine vaga, 
bet Lietuvai kenkti nesiryš. 
Tačiau JAV ir Lietuvos prezi
dentus, Kongrese ir Seime tu
rinčius sau palankių narių dau
gumas, pančioja teorijoms nepa
klusnūs atvejai. Veliasi ne
numatyti palaidi kliuviniai, 
galintys net ir paklupdyti. 

Lietuviai, bėgę nuo bolševiz
mo klastos, penkerius metus 
pratupėję Europos DP 
stovyklose, laimingai įsikabino 
normalian Vakarų gyveniman. 
Jau restoranų indus plaudami, 
griovus kasdami, naktimis įstai
gas valydami, ašarojo ir kūrė 
išlikimo teorijas bei taisykles. 
Po trijų keturių dešimtmečių iš
ryškėjo ir čia ne viena palaida 
siūlė. 
Buvo nutarta, kad, sukūrę 

šeimas su svetimtaučiais, iš 
lietuvių lauko negrįžtamai pasi
traukė. Taip pat nusiminę 
apgailėjome tuos, kurie nelankė 
lituanistinių mokyklų, nedaly

vavo j a u n i m o sąjungose, 
stovyklose, nesirodė rengi
niuose ir slėpėsi nuo 
visuomenės. 

Bet šie mūsų teiginiai dauge
lyje vietų supleišėjo. Kalantos 
susideginimas ir Kudirkos 
šuolis nuo laivo atidengė 
pirmuosius teorijos plyšelius. 
Amerikiečių spaudoje atsi
rasdavo laiškų, pasirašytų lietu
vių, apie kuriuos niekas mūsų 
visuomenėje nebuvo girdėjęs. 
JAV Lietuvių Bendruomenę pa
siekdavo aukos iš visiškai su
svetimėjusių mūsų žmonių, o po 
1980 metų mūsų teorijoje pasi
rodė net ir didesni plyšiai. 

Tiesa, kad bėglių nuo bolše
vizmo vaikų didelis procentas 
kažkur pranyko. Platus kraštas, 
gilios jūros... Šeimose svetim
taučių pusės buvo sunkesnės ir 
gyvenimą nusvėrė savo linkme. 
Buvo ir grynai lietuviškų 
šeimų, kurios pačios kažkodėl 
pasirūpindavo, kad jų vaikai 
lietuvių pusėn nežvilgteltų. Bet 
išimtys, išimtys... 

Kas iki dabar energingai 
vykdo šalpą Lietuvos prie
glaudose, nelaimingų vaikų ins
titucijose? Kas į šį kraštą atga
bena ligonius vaikus rimtam 
gydymui? Kas retkarčiais tūks
tančius aukoja? Ne vienas, 
visuomenėje retai matytas , 
asmuo gal angliškos, gal ispa
niškos ar vokiškos, prancūziš
kos pavardės. Vis apgailėtieji ir 
apraudotieji. 

Paskutinieji keleri metai su 
kruopščiais, netikėtais labda
riais šiek tiek suglumino LB 
kelius. Gal jai pakaktų tik pasi
t enk in t i pagalbos Lietuvai 
der in imu, konferencijų or
ganizavimu, knygų leidyba? Bet 
derinimas gali tapti nenaudinga 
apkrova. Leidyba nubrauktų 
LB visuomeninę žymę. Konfe
rencijų organizavimas su aukš
tais registracijos mokesčiais LB 
paverstų pasiturinčiųjų (aukš
tosios klasės?) agentūra. 

Visų ir visada kantriai laukia 
juodas t r i ū s a s , rūpesč ia is 
a p k r a u n ą s , tač iau ne tu r į s 
medalių ir karūnų. Gal jau atėjo 
laikas žodžiui ir apie tai? Tur
būt pagalvotina, kaip neleisti 
sutirpti tokiems iškilmingiems 
išeivijos renginiams kaip Šokių 
ir Dainų šventės? Į šiuos 
renginius Lietuvoje šeimos su 
mažais vaikais nenuvyks, nes 
ne visi esame aukštosios klasės 
nariai. Tai ką matys, kuo pasi
didžiuos mūsų ,liaudis', nesuge
banti įsigyti lėktuvo bilietų? 
Liks migdytis ir užmigti? Kai 
p rez iden tas Cl inton žada 
k i ekv ienam savo piliečiui 
sveikatos drauda, LB težada 
visiems lietuviams vienodą 
dėmesį ir pagarbą. Mūsų dar
buose tepasimaišo kiek ir ver
tingų socializmo prieskonių. 

Vytautas Volertas 

JAV leidžiamo žurnalo „Arm- tė pasiekti Prancūzijos sieną. 
ed Forces Journal Interna- Tai turėjo būti atlikta, panaudo-
tional" š.m. birželio numeryje jant penkis frontus. „Frontą" 
buvo išspausdintas to žurnalo sovietinėje vartosenoje sudaro 
atstovo Danijoje Julian Isher-
wood straipsnis apie buv. Varšu
vos pakto planus karo Europoje 
atveju. Jo duomenys paremti 
Vokietijos gynybos ministerijos 
paskelbtu raportu „Mili-
taerische Planungen des 
Warschauer-Paktes in Zentral 
Europa". Šį raportą analizavo 
Norvegijos žymus karo srities 
rašytojas pik. Rolf Kristiansen. 

Iki Varšuvos paktui įširstant 
1991 m. pradžioje, pakto nariai 
laikėsi plano karo atveju Vaka
rų Europą užimti per 36 dienas, 
plačiai panaudojant taktinius 
atominius smūgius. Paktas iš
laikė politikų ir karo vadų pri
tarimą tokiai ofenzyvai, labai iš
pūsdamas informaciją apie 
NATO pajėgų skaičius tame 
regione. NATO apie šį planą 
galėjo žinoti, bet jis nebuvo žino
mas visuomenei. 

Vokietijos raportas paremtas 
medžiaga, kurią buv. Rytų 
Vokietijos kariuomenė paliko 
nesunaikintą. Dokumentuose 
yra buv. Rytų Vokietijos pajėgų 
veiksmų planai, iš kur ių 
paaiškėja, kad dar 1990 m. 
Varšuvos pak tas numatė 
okupuoti Daniją, Vakarų Vokie
tiją, Liuksemburgą, Belgiją, 
Olandiją ir Austriją per 15 
dienų nuo karo pradžios. Toliau 
riedančiu žaibiniu karu buvo 
numatyta pasiekti Ispanijos 
sieną per 35 dienas. Visi do
kumentai rodo, kad visų planų 
pagrindinis elementas buvo 
puolimas bet kuria kaina. 

Pirmoji strateginė fazė numa-

armijos dydžio junginiai su ben
dra vadovybe ir bendru tikslu. 

Pirmą frontą turėjo sudaryti 
Sovietų, Lenkijos ir Rytų Vokie
tijos jūrų pajėgų išsiveržimas 
per Baltijos sąsiaurius į Šiaurės 
jūrą ir kariuomenės išlaipi
nimas vakariniuose krantuose. 

Antrame froate veikiančios 
Sovietų, Lenkijos ir Rytų Vokie
tijos pajėgos turėjo pulti Schles-
wig-Holstein, po to išsišakoti, 
okupuoti Daniją ir pulti 
Olandiją. 

Trečio fronto Sovietų ir Rytų 
Vokietijos kariuomenės per 

atramos bazes. Tik 1990 m. 
buvo apsispręsta atominius 
ginklus išimti iš strategijos inte
gralinio įjungimo. Iki to laiko 
platus atominių ginklų naudo
jimas buvo strategijos centre, 
siekiant pirmos fazės tikslų. 

Vien Rytų Vokietijoje paktas 
turėjo savo žinioje 840 atominių 
ginklų. Dar 1989 m. pratimų 
metu buvo rengiamasi 76 tuos 
ginklus panaudoti puolant 
Schleswig-Holstein. Rasti do
kumentai rodo, kad viso puo
lančios grupės planavo ato
minius ginklus naudoti plačiu 
mastu. 

Toks platus atominių ginklų 
naudojimas puolančioms Rytų 
bloko pajėgoms būtų sudaręs 

RUSIJOS ATŽALYNAS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Politiniu ir ūkiniu gyvenimu 
domisi ir Rusijos atžalynas. 
Mokytojų apklausinėjimo duo
menimis, daugumas pradžios 

d. priminė, kad nuo birželio 25 
d. Lietuvoje įvedamas litas. 

Kiekvienas svetimšalis, norė
damas apsigyventi Vokietijoje, 

mokyklos jaunuolių svajoja apie turi gauti leidimą, išduodamą 
gerą gyvenimą kariuomenėje, apskrities viršininko įstaigoje. 

Vakarų Vokietiją turėjo žygiuo- problemų, bet iki kurios ribos 
ti į Belgiją. 

Ketvirtą frontą sudarančios 
Sovietų ir Čekoslovakijos pajė
gos turėjo pulti į šiaurę ir į 
p ie tus iš Čekoslovakijos 
teritorijos. 

Penkto fronto Sovietų ir 
Vengrijos pajėgos turėjo 
okupuoti Austriją ir pietinę 
Vokietiją. Visa tai pasiekus, 
Sovietų pajėgos turėjo žygiuoti 
į šiaurę bei vakarus ir okupuo
ti Prancūziją. 

Iki 1988 m. puolamasis ato
minių ginklu panaudojimas 
buvo šios strategijos centrinė ir 
integrali dalis. Vėliau buvo 
numatyta kai kuriais atvejais 
tuos ginklus panaudoti ir ginan
tis. Atominiai ginklai pirmiau-

Varšuvos paktas buvo pasiryžęs 
eiti, nusako 1983 m. pakto 
vyriausio vado maršalo Kulikov 
padarytas pareiškimas: „Šis 
karas bus tęsiamas, iki priešo 
visiško sunaikinimo ir be kom
promisų. Šis karas mus verčia 
naudoti mūsų visą arsenalą, 
nepaisant strateginių veiksmų 
nesukontroliuojamų rezultatų". 

Kristiansen mano, kad Varšu
vos pakto politikai nežinojo 
tikrojo NATO pajėgų dydžio. 
Dokumentai rodo, kad Rytų 
Vokietijos žvalgyba „padidino" 
tikruosius skaičius — 12 Pran
cūzijos ir 17 Vakarų Vokietijos 
divizijų, tuo sudarant masyvios 
pajėgos įspūdį. Tie raportai 
kelia r imtą klausimą, ar 
politinė vadovybė turėjo tikslų 

V.S. 
sia turėjo būti panaudojami 
prieš NATO atominių ginklų realybės vaizdą 
sandėlius, aviacijos įrangas, 
divizijų ir ryšių štabus, kariuo- • 1812 m- birželio 18 d- Jung-
menės koncentracijas ir NATO tinės Amerikos Valstijos paskel-
jūrų pajėgų vadovavimo bei bė karą Didžiajai Britanijai. 

kadangi t rumpu laiku ten 
galima tapti stipruoliu, gauti 
ginklą, įdėti bombas lėktuve ir 
jas mėtyti ant Vokietijos mies
tų. Ir mergaičių panašus at
sakymas, kadangi kariuomenė 
duoda gražias uniformas. 

77% vaikų norėtų savo tėvus 
matyti kariuomenėje, tačiau 
22% atmeta karinę tarnybą, 
pareikšdami, kad kariuomenėje 
visi yra labai šiurkštūs, 
reikalaujama daryti tą, ko neno
rima. Kas turi geriausią armiją? 
Atsakymas buvo beveik vieno
das - Rusija. Tik 10% galvoja, 
kad geresnę kariuomenę turi 
JAV, Vokietija, Kinija. 

Ir kur Rusijai ateina didžiau
sias pavojus — 95% nurodė ma
fiją ir banditizmą. Mafija vagia, 
žudo, išduoda žmones. Atėjus į 
valdžią mafijai, visi Rusijos 
gyventojai bus vargšai. I antrą 
vietą vaikai nukėlė vokiečius, 
kadangi jie nori rusus paversti 
vergais. 

Karo pavojus? Taip, jis graso 
iš fašistų pusės, tačiau nu
rodomi totoriai, kiniečiai, Sa-
dam Husein. Bet pasaulyje 
esama ir draugų, jų tarpe nuro
dant ir amerikiečius. Esant blo
giems laikams, jie sunkve
žimiais pristatys maistą. 

Kokia vaikų ateitis? Beveik 
40% pasakė, kad jie gyvens blo
giau už tėvus. Anksčiau gyve
nimas buvo žymiai geresnis už 
dabartinį, kadangi tėvai turėjo 
daug pinigų, viskas buvo pigu. 
Kai tėvai buvo maži, jie valgė 
bananus ir kiek tik norėjo. 
Viena mergaitė tik kartą yra ra
gavusi bananą. Vaikų akyse ba
nanai yra gerovės simbolis. 

Kokiu politiku vaikai dau
giausia pasitiki, laukdami 
šviesesnės ateities? Beveik 60$ 
pasisakė už Jelciną. Apklausa 
įvyko Jekaterinburge (buv. 
Sverdlovske) B. Jelcino 
gimtinėje. 

Apkaltintas bendradarbia
vimu su naciais lietuvis Kairys 
ir ištremtas iš JAV, apsigyveno 
Hiuttenfelde (kur yra lietuvių 
gimnazija), gaudamas Hep-
penheime leidimą gyvent i 
Vokietijoje iki liepos 15 d. 
Tolimesnį jo likimą spręs Vokie
tijos emigracijos įstaigos Bon-
noje. Tą pasakė lietuviui apskri
ties įstaiga. 

Nepaisant pensininko dienų, 
tokį leidimą turi gauti ir Jūsų 
Europos korespondentas, patvir
tinant tą kanadiškame pase. 

* * * 

Čikagos šauliai, išsirikiavę Švč. M. Marijos Gimimo parapijos aikštėje, pakeliant vėliavas Alto 
rengtame išvežtųjų minėjime birželio 13 d. 

Vokiečių spauda ir radijas pla
čiai paminėjo karo laivyno ma
nevrus prie Lietuvos pakrantės, 
pažymėdama, kad manevruose 
dalyvavo NATO laivyno 
junginiai, Lietuvos, Lenkijos ir 
Rusijos kariniai laivai. Stebė
tojais buvo Latvija ir Estija. 
Žiniasklaida taip pat birželio 18 

IŠ ŠALIES GERIAU 
MATYTI 

Paskutinėmis gegužės die
nomis Kauno technologijos uni
versiteto (KTU) centriniuose 
rūmuose sumirgėjo angliški 
užrašai: čia vyko tarptautinė 
KTU įvertinimo konferencija. 
Tai pirmas toks renginys ne tik 
Lietuvoje, bet apskritai Pabalti
jyje. Į Kauną susirinkę Danijos, 
Švedijos, Norvegijos, Olandijos, 
Suomijos, Didžiosios Britanijos, 
Estijos, Latvijos ir kitų valsty
bių aukštųjų mokyklų atstovai" 
analizavo KTU vykdomą stu
dijų modernizavimo procesą. 
Tris dienas buvo įtemptai dir
bama: atvykusieji iš užsienio ir 
jų kolegos lietuviai klausėsi 
pranešimų, tarėsi, diskutavo, 
ruošė pasiūlymus. Jungtiniame 
konferencijos dalyvių ir Senato 
posėdyje buvo pateiktos eksper
tų grupės išvados bei pasiūly
mai. Vieningai nuspręsta, jog 
būtina modernizuoti universi
tetą ir pritarta vykdomai mo
dernizavimo p rog rama i . 
(„Lietuvos rytas", 06.19) 

„AVIS" V I L N I U J E 

Vilniuje a t idaryta vienos 
didžiausių automobilių nuoma
vimo firmų „Avis" atstovybė. 
Kol kas klijentai galės išsi
nuomoti penkis automobilius. 
Pigiausio automobilio — „Toyo
ta" nuoma yra 32 doleriai į parą 
ir 32 centai už kiekvieną kilo
metrą. Firma įsikūrė „Turisto" 
viešbutyje. Po poros savaičių at
sidarys skyrius aerouoste. 

Renata Kvantaitė (kairėje) ir Daina Cerauskaitė neša gėles, kurios buvo 
padėtos prie kryžiaus šalia Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios Marąuette 
Parke, tuo pagerbiant žuvusius laisvės kovose ir tremtyje lietuvius. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

7 
Grįžtame — pietūs. Atsiveria langelis Priešais 

stora moteriškė — blondinė ar brunetė — žiūrint, kurios 
eilė. Viena rusė, kita lenkė. Blondinė — tipiška rusė. 
Ir buka, ir be išraiškos, kiaulės akutėmis Lenkė 
malonesnė, ir jos maistas truputį skanesne, jei tik 
galima vadinti skaniu tai, kas mūsų valgiaraštyje. O 
valgiaraštis paprastas. Visada žinai, kas bus. Kasdieną 
paeiliui kopūstų, burokėlių, bulvių sriubos bei grikių, 
sorų, bulvių košė su žuvimi arba su silke. Nežinia, iš 
kur tą maistą gauna, bet silkė dažniausiai praskydusi, 
o žuvis dvokia. Lenkės grikiai sausi, o msės — 
nuskendę vandeny. Be jokio riebalo. 

Pusryčiams gauname drungno vandens duonos 
visai dienai ir kaušelį cukraus, kurio neužtenka ir 
puodeliui pasaldinti. 

Vakarienei tik vanduo. 

B E N D R A D A R B I A I 

Pirmadienio rytą pro langelį — pirštu į mane. Ilga 
kelionė koridoriais — ir vėl atsiduriu kabinete. Trys 
stalai, prie jų po vieną žmogų. Man sako: 

— {ėjus reikia pasakyti: suimtasis toks ;r toks. 
Tyliu. 
Tada jis pasirašo prižiūrėtojui ant žalio popieriuko 

— mano važtaraščio — ir šis išeina. 
— Sėskim ten, — parodo mažą stalelį ir kėdę prie 

senovinės krosnies. 

Ateina Rimkus. 
— Leitenantas Daugalas, dirbs su jumis, — ir 

dingsta. 
Sėdžiu ir laukiu, nuo ko bendradarbis pradės. 

Rankos pabrinkusios ir smarkiai prakaituoja. Laikau 

— Prašau nemokyti. Žinome, ką darome. 
Stengiuosi žiūrėti į tai kareivio Šveiko akimis. 

Vienintelis būdas išlikti. Šveikas buvo didis filosofas. 
— Galvojau, jums taip patogiau. 
— Kas mums patogiau, tą mes žinome. Dabar duo-

jas ant kelių, kartais nusišluostau į kelnes. Žiūrinėju ™ popieriaus. Surašykite savo artimiausius draugus 
bendradarbį, jaučiu kylantį pyktį. Vyrukas jaunas, tar 
si ir mano metų, mano laipsnio. Veidas kreivas, plaukai 
garbanoti, pakaušis praplikęs ir kruopščiai užšukuo 
tas. Nemėgstu žmonių, slepiančių plikes. 

Jis pasilenkęs rausiasi popieriuose. Prie kito stalo 
jaunas ilgšis krapštosi nagus. Manasis randa reikiamą 

Juokaujate? 
— Jei liepiu, privalai. 
— Nejaučiu tokios pareigos. 
— Ar žinai, kas esi? 
— Prašyčiau kreiptis jūs. 
Nutilome. Tardytojas virškina. Paskui paima seną 

a u n a s I l g š i s M a p i u o i n a g u s , i n a i u u i i i i a u u a l e m i a m ą - - i •• i i • » • t r 
lapą, ilgai skaito, lyg matytų pirmą kartą. Ruošiasi lyg protokolą iš Kauno, pradeda pagal JJ klausinėti. Kai 

_ . . _ 1 . « n t n r t 1 / O l l egzaminui — gal net labiau negu aš. 
Neatrodo pavojingas. Kad praeitų įtampa, reikė 

tų pradėti kalbėti. Tačiau jis dėbteli iš padilbų. Ir vel 
skaito. O gal stebi mane? Tyliai barbenu pirštų galais 
ant staliuko — nervai. Kai nuleidžiu rankas nusivalyti 
prakaito, tardytojas nusprendžia, kad laikas pradėti 
dirbti. 

— Rankas ant stalo. 
Žiūriu. Laikau rankas, kur laikęs. 
— Girdi mane? 
— Taip. 
Jis nervinasi. įžanga nebuvo efektinga. 
— Paaiškinsiu, kaip elgtis tardymo metu. Kai 

įveda, turite pasakyti savo pavardę. Be tardytojo 
leidimo nesėsti. Privalote atsakinėti j tardytojo 
klausimus. Jei norite, galite duoti parodymus raštu 
Ir čia. ir kameroje. Duosime rašymo priemonių ir popie 
riaus. Be to. jei kas nors įeina į kabinetą, privalote atsi 
stoti ir pasisveikinti. 

Giedok giedok — galvoju. 
— Na, pradėsime. Vardas, pavardė, pareigos. 
— Viskas užrašyta. Guli jums prieš akis 

ką atsakau. 
— Kalbėkite garsiau — sako jis. 
— Negaliu. Peršti nuo dūmų gerklė. Laringitas,,© 

kameroje rūko. 
— Aš liepiau kalbėti "garsiau. Aš turiu teisę t a u 

įsakinėti. 
— Pastatykite mano stalelį ša l ia savojo. 

Kalbėsimės kaip žmonės, kaip inteligentai. Jūs turbūt 
baigęs universitetą? Aš labai mėgstu kalbėtis su 
inteligentais. 

— Ne tavo reikalas, - jau šaukia. Ir akys parau
do. - Kur stalui reikia stovėti, ten jis ir stovi. 

— Nešaukite, — sakau ramiai ir truputį garsiau. 
Ir šluostau prakaituotus delnus į kelnes. — Jei jums 
atrodo, kad sėdėdamas už didelio stalo, turite teisę rėkti 
ant manęs, nes aš už mažo stalelio, ta i klystate. Ateis 
laikas, kai už didelio stalo sėdėsiu aš , o jūs už mato. 
Bet būkite ramus, aš ant jūsų nerėksiu. 

Daugalas sugriežia dantimis. Metęs sėdinčiam už 
gretimo stalo, „pažiūrėkite jį*', - išbėga. 

Tuoj grįžta 3U Rimkumi. 
(Bus daugiau) 
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S i m p o z i u m a s — iše iv i jos 
i d e o l o g i n ė p a g a l b a š i ų 
l a ikų L i e t u v o s ž m o g u i 

Dalyvavo: kun. A n t a n a s Sau-
laitis, SJ , dr. Kazys Ambrozai-
t is , Vaiva Vėbrai tė-Gust ienė, 
Sigi tas M i k n a i t i s i r Juozas 
Pol ikai t is , o moderavo Pau l ius 
Mickus. 

Kun . Saulai t is palygino lietu
v ių k i l m ė s s u s i r ū p i n i m ą 
L i e tuva su a s m e n i m i s , bu
dinčiais pr ie sunk ia i sergančio 
ligonio. Budėjimas sveikatos ne
gali paveikt i , nebent ats i t ikt i 
nai . Kun . Saula i t i s te igė, kad 
asmenin i s ryšys y ra svarbiau
sias. Išeivijos vaidmuo priklau
so nuo to, kiek Lietuvai dėmesio 
sk i r i ama . Di rbama be atly
ginimo, savarankiška t a rnyba . 
Ar Lietuva susikalba su savo 
išeivija? O gal reikia kul tūr inių 
vertėjų, kaip t ie , kur ie dirba 
Kanadoje (muziejuose ir pan. 
juos vadina ne „ tour guides" , o 
„ in terpre ters ' — rk.). Lie tuva 
tur i suprast i , kad l ietuviai dir
ba 22 šalyse. Apsiverkiame ir 
d i rbame toliau. Nors sakoma, 
kad „ tu r ime rūpint is sav imi" 
i še iv i jo je , k u n . S a u l a i t i s 
priminė, kad reikia atiduoti dalį 
savęs (piniginę p a r a m ą labai 
dosniai pateikia Amer ican Mis-
sion Board, American Bishops 
Conference ir kitos grupės). 

Dr. Ambrozaitis, dabart inis „I 
L a i s v ę " fondo p i r m i n i n k a s , 
priminė tarptaut in io t ea t ro fes
t ival io (LIFE) o rgan iza to rės 
R ū t o s W i m a n m i n t i s , kad 
kūrybos negal ima at idėt i , kol 
gyvenimas bus lengvesnis, kol 
bus š i luma ir pan . Išeivijoje, 
išskyrus gal Sibire, klestėjo 
kul tūra , ir visi tikėjo, kad ten 
Lietuva, ku r yra l ietuviai . J is 
pateikė „Į Laisvę" fondo veiklos 
pavyzdžių. Fondas yra išleidęs 
daugiau kaip 30 veikalų, su-
ruošęs v a k a r o n e s ir daba r 
įsteigęs filialą Lietuvoje. Pasku
tiniuoju laiku rūpinamasi akcine 
bendrove — Morkūno spaus
tuvės perkėlimu į Lietuvą. J i s 
taip pat paminėjo Lituanist ikos 
tyrimo ir studijų centro veiklą 
Lietuvos mokslo pasaulyje — su
ruoš t i ne t 7 t a l p i n t u v a i į 
Lietuvą, priimti 25 asmenys, iš 
Lietuvos atvykę studijoms, su 
„ L i e t u v i ų e n c i k l o p e d i j o s " 
leidykla ruošiamas tomas apie 
išeivi ją . Dr . A m b r o z a i t i s 
visiems priminė būti atlaidiems 
ir dosniems, bendradarbiaujant 
vieniems su kitais. 

V a i v a V ė b r a i t ė - G u s t y r a 
A.P.P.L.E. steigėja ir direktorė. 
J i apibūdino šios organizacijos 
veiką, padedant Lietuvos švie
t imo darbuotojams sugrįžti į 
save ir parodyt i a t v i r u m ą 
pasauliui . Tai pasiekus, bus 
ga l ima puoselė t i s av iga rbą 
Lietuvos ateities generacijose. 
Nuo 1991 m. A.P.P.L.E. nar ia i 
matė , kad Lietuvoje yra šviesių 
žmonių, kurie jų laukė , turėjo 
užsispyrimo vystyti švietimą. 
Reikia sunkiai dirbti , kad t a 
n a u j a d v a s i a ( p a g a r b a ir 
dėmesys kiekvienam vaikui) tik 
dausose neplaukiotų. Lietuvos 
švietimo sąvoka jau padarė 
drąsių teiginių — svarbus ne 
p lanas , o vaikas ; šv ie t imas 
turėtų tęstis per visą gyvenimą, 
ne ligi 18 me tų a m ž i a u s ; 
m o k y t o j a s n ė r a p i l t u v a s . 
A.P.P.L.E. pri taria tokiems tei
gimams. Devyni direktoriai ir 7 
patikėtiniai Lietuvoje užtikrina 
šios programos veiklos tęs
t inumą, nuolat mezga platesnį 
tinklą. Mokslo metų laikotarpiu 
verčiami d o k u m e n t a i , siun
čiami specialistai, rengiami me
todiniai centrai — jos na r ių są
rašuose 40/& išeiviai, 40% lietu
vių k i l m ė s a s m e n y s , 20% 

amerikiečiai. 1993 m. 75 moky
tojų ir specialistų vyks į Lietuvą 
pravesti 30 dvisavaitinių kursų 
— juose dalyvaus maždaug 850 
mokytojų. Šiemet pridedami 
visuomeninių mokslų meto
dologijos kursai ir kovos prieš 
alkoholizmą metodika. 1992 m. 
buvo pabrėžiamas viso pasaulio 
vaikų pagerbimas, o 1993 m. 
bus pabrėžiamas vaiko žinių įsi
savinimas. Šiemet pirmą kartą 
bus suteikiamos stipendijos, 
ypač mokytojams iš kaimo ir 
provincijos, kurie seminaro pa
baigoje aprašys savo išgyve
nimus stipendijų aukotojams. 
A.P.P.L.E. darbams vystyti 
tenka peršokti ne vieną tvorą. 
Reikia žinoti, kur siųsti vizas, 
nes v i e n u r jos gre i t su
tvarkomos. (Vašingtone), ki tur 
užsibūna (New Yorke). Kar ta is 
FAX mašina išjungta Lietuvoje, 
ar t runka 5 dienos patekti nuo 
vienos būs t inės ligi k i tos . 
Nenorėta brautis į šeimininkų 
sferą, bet reikia tikslios infor
macijos. Kokios kitos problemos 
ir kliūtys? Susilaukta ir kri
tikos, kad JAV mokyklų sis
tema ne ideali, kad A.P.P.L.E. 
kirš ina Lietuvos mokytojus 
(nors A.P.P.L.E. aiškiai pa
brėžia, kad modelių yra visur ir 
jie pristato t ik vieną). Lietuvos 
mokytojai skundėsi, kad nesuži
nojo apie kursus . Lietuvos 
Kultūros ir švietimo ministerija 
ne tur i pinigų apnakvydint i 
svečius, nors taip buvo susi
ta r ta . Kar ta i s tenka girdėti — 
J u k mes tai seniai darome'", ar 
mokytoją pavadinant „profeso
r ium". Lietuvos pedagogikai 
teigia, kad reikia daugiau teo
retinių kursų. Yra reikėję su
teikti ir psichologinės pagalbos 
— mokytojai jaučiasi bejėgiai 
siekti reformos. Lietuvos švie
timo darbuotojai siekia būti 
savo likimo meistrais, ieško pa
drąsinimo ir pavyzdžių. Vietoj 
padėkos, L ie tuva rag inama 
p a r u o š t i m a i n u s p a r a m a i . 
Raginama rūpestingai priimti 
svečius, neuždaryti Mokytojų 
kvalifikacijos instituto. Išeivija, 
tai ne Lietuvos šešėlis. Lietuvių 
esama d a u g ir visi esame 
skirtingi. 

Vyr. s k a u t i n i n k a s Sigitas 
Miknaitis priminė, kad pasauly
je skautų ideologija praktikuo
jama 85 m., o Lietuvoje jau 75 
m. Akademikų Skautų sąjunga 
būdinga tik l ietuviams, o broli
jos ir seserijos modelis panašus 
į pasaulinį modelį. Lietuviams 
jų l ietuviškumas yra neatski
riama dalis. Kartais sunku rasti 
vadovų, nes 75*3: narių sudaro 
jaunimas. Tačiau neprašoma 
pinigų ar aukų iš vietiniu 
skautų. Skautų veikla pokario 
laikais prasidėjo 1945 m. Ryšiai 
su Lietuva prasidėjo 1988 m. 
Praėjo „medaus mėnuo", skau
tiškos veiklos st iprumas ne
galėjo visko nugalėti . įsikūrė 
Lietuvos Nacionalinė Skautų 
sąjunga Europoje, o Lietuvos 
valdžia pripažino vienus, tada 
kitus. Tačiau buvo ir prošvais 
čių — suruošti vadovų kursai 
Palangoje. Skautų Pirmija nu 
t a r ė nes i le i s t i į g inčus — 
d e i m a n t i n ė j e Jub i l i e j inė je 
stovykloje Rakė dalyvaus 11 
skautų vadovų iš Lietuvos, 25 
išeivijos s k a u t ų v ieneta i 
dalyvauja su Lietuvos vienetais. 
S. Miknaitis pastebėjo, kad ma
terialinės paramos srityje or
ganizacinius ryšius palaikyti 
per vieną įgaliotinį nėra gerai. 
R e p r e z e n t a c i n i ų v ienetu 
pa r ink imas svarbus , reiki i 
nuolatinio bendradarbiavimo ir 
nereikia pasiduoti. Vyriausyb": 
bū tų s i ū l o m a sus t abdy t i 
buvusio p ionier ių stovyklų 
išpardavinėjimą — tos stovyklos 
toliau turėtų būti naudojamos 
jaunimui. Raginama nesuvals 

JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytas Maciūnas sveikina Lietuvos amba
sadorių Stasį Lozoraitį, minint jo 50 metų diplomatinės tarnybos sukaktį. 
Iškilmės vyko JAV LB organizuojamos politinės-visuomemnės konferencijos 
bankete birželio 19 d. Lietuvių Kultūros centre prie Detroito. 

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės 

tybint i jaunimo organizacijų su 
etatiniais darbuotojais ir pan. 
Finansai turėtų būti skiriami 
projektams — stovyklų maisto 
aprūpinimui, leidimui naudotis 
patalpoms ir pan. 

Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis paminėjo, kad 
ateitininkų pirmieji ryšiai buvo 
atsargūs, kad ateitininkai buvo 
paskutinieji atsikūrę Lietuvoje. 
Gal todėl ir neteko išgyventi 
sunkumų, kūne kitiems grėsė. 
JAV-se gimusio dr. Arvydo Žy-
go išvykimas dėstyti ir dirbti 
Lietuvoje buvo a t e i t i n i n k ų 
atgimimui svarbiausia paskata. 
Ištroškusiems ideologinių raštų, 
buvo parūpinamos St. Šalkaus
kio. A. Faškaus, A. Maceinos ir 
St. Ylos knygos . P a g a l b a 
su t e ik i ama vadovav imu ir 
asmeniškais kontaktais. Per 
bendravimus skat iname savo 
minties brolius ir seses pareikš
ti savo nuomones, nesibijoti nei 
pasireikšti, nei atsiprašyti. Atei
tininkai vengia dviejų organiza
cijų, tai ne vien s t ruktūros 
klausimas. Nejaučiama esminių 
kliūčių, jaučiamos daugiau bui
t inės ir medžiaginės . Atei
tininkų veiklai t rukdyt i veikė 
įvairios srovės. Buvo stengia
masi infiltruoti, skleisti šmeiž
tus. Buvo stengiamasi disinte-
gruoti, suskaldyti ir valdyti. Bu
vo stengiamasi ieškoti „emi
grantų", sukurti kitas organiza
cijas — studentų ..Katalikų Stu
dentų sąjunga". J. Polikaitis su
tiko su S. Miknaičiu dėl buvusių 
pionierių stovyklų likimo ir dėl 
jaunimo organizacijų centro pa 
vojaus. Jo teigimu, nepriklau
somos Lietuvos jaunimo orgu 
nizacijos tur i likti nepriklauso
momis. Mūsų veikla ir jėgos — 
kaip maratonas; reikia taupyti 
jėgas ir eiti į rytojų. 

Kliūtys s a n t y k i u o s e t a r p 
išeivijos i r L ie tuvos : 

t a rpek l i a i , a r p r a r a j a 

Paska i tą ska i t ė prof. d r . 
V y t a u t a s B i e l i a u s k a s , o 
moderavo Algis Rugienius. 

Dr Vytautas Bieliauskas 

Paskaitoje pareikštos mintys 
vėl iau sukėlė nemažai disku
sijų. Dr. Bieliauskas pareiškė 
nuomonę, kad nusikaltusiems 
gal re ikėtų pareikšti gailesčio 
jausmą; Saul ius tapo Paulium. 
L D D P s a k o s i , k a d n e t u r i 
a t sakomybės už savo pirm
t a k u s , kad j ie perėmė turtą, tai 
a t s i t ik t inumas . Reikia laiko, 
noro ir pastangų moralinėms 
te isėms išmokti. J is paminėjo 
aštuoniol ikto šimtmečio eko
nomisto Adam Smith idėjas, 
kad prekyboje turi būti susirūpi
n imas kitais. Dėl išeivijos ryšių 
su Lie tuva dr. Biel iauskas 
pr iminė išeivijų vaikų rolę. Jie 
m o k a kalbą, prisidėjo prie 
Lie tuvos atstatymo ir norėtų 
to l iau tai daryti. Yra barjerų 
t a r p išeivijos ir Lietuvos. Yra 
bar jerų iš abiejų pusių. Reikia 
ieškoti būdų vieni ki tus supras
t i . Kraš tu t inumas — tai „Lietu
va Lietuvai , o išeivija išeivijai". 
Ats i sak ius i išeivijos Lietuva 
p r a r a s t ų ketvirtadalį savo tau
t iečių, išeivija praras tų savo 
t a u t i n į identitetą. Reikia atsta
ty t i par tner išką dialogą, jo 
m a n y m u , Lie tuvos vadovai 
t u r ė t ų asmeniškai ir valdiškai 
a t s i saky t i komunizmo, reikia 
mest i korupciją ir įvestį tvarką, 
re ik ia išspręsti Lietuvos piliety
bės klausimą, o Lietuvos valdžia 
n e t u r ė t ų bijoti išeivijos savo 
gre tose . Visi esame sužeistos 
t a u t o s v a i k a i . T a r p u s a v i o 
san tykių kliudytojai esame mes 
pa tys . 

S i m p o z i u m a s — išeivijos rolė 
a t s i k u r i a n č i o s L i e t u v o s 

g y v e n i m e 

Dalyvavo Romualdas Ozolas. 
Lietuvos Centro judėjimo pirmi
n inkas ; Aloyzas Sakalas, Lietu
vos Socialdemokratų partijos 
p i rmin inkas . Saulius Šaltenis. 
T ė v y n ė s sąjungos a ts tovas . 
Se imo narys. Moderavo Stasys 
B a r a s . 

Romualdas Ozolas teigė, kad 
lietuviškoji realybė apgailėtina, 
bet ta i jo realybė. J is sakėsi, kad 
nepr ik lausė partijai ligi 34 
me tų amžiaus. J is jaučia, kad 
p a d a r ė tai . ką privalėjo. Jo 
nuomone, LDDP neati t inkamai 
dėjo pastangas s ta tyt i tašką 
savo komunist iniam etapui. 
Lie tuvia i yra visur, kur jie 
gyvena. Išeivija privalo rūpintis 
savim. Jei jaučiasi stipriau, gali 
ge r iau rūpintis Lietuva. 

Aloyzas Sakalas tvirt ino, kad 
r e ik i a formuoti uždavinius čia 
ir t en . Išeivija išsaugojo geno 
fondą ir yra neišskiriama poli
t inės bendruomenės dalis. Jo 
part i ja yra už santarvę ir nepri 
t a r i a Lietuvos ambasadoriaus 
Lozoraičio a t š auk imu i . Yra 
tokių , kurie abejingai stebi 
Lietuvos įvykius („ne mano 
k i a u l ė s " sindromas); kiti mato 
revoliucinį kelią, bet tai įrodo 
ribotą perspektyvą; y ra tokių. 

kur ie mato evoliucinį kelią 
Vakarų demokratijos l inkme — 
koalicija nuo dešinės j ka i rę . A. 
Sakalas, matyt, aukštai įvertino 
Vaivos Vebraitės-Gust ta len tą 
ir galvojo, kad Lietuvos valdžia 
galėtų ją pasiūlyti Švietimo 
ministre. Dėl ki tų užsiminto 
kalt inimo-atsiprašymo klau
simu — a r galima mesti k i t am 
akmenį? 

Saulius Šaltenis statė klau
simą: jei komunizmas miręs, tai 
ku r jo lavonas? Dėl pilietybės 
klausimo, kodėl laisvanoriškai 
kapoti savo pirštus? S t a t an t 
valstybę, reikia susitarti, ant 
kokių pamatų ji statoma. Ką 
mes statome? Kokią Lietuvos 
viziją matom? Nesąžiningai 
pastatomas pamatas sugr iaus 
visą namą. Prisimenant anks
tyvesnį apsilankymą Čikagoje 
su Jaunimo teatru ir įsijungiant 
į jautriai visų sugiedotą „Lietu
va brangi", S. Šaltenis išreiškė 
viltį, kad neišsijungtų mūsų 
(išeivijos ir Lietuvos) draugystė 
ir bendradarbiavimas. 

Adolfo Šleževičiaus k a l b a : 
Š i a n d i e n i n ė Lietuva ke ly je į 

po l i t inę ir e k o n o m i n ę 
nepr ik lausomybe . 

Moderatorė Regina Narušie-
nė, JAV LB vicepirmininkė, 
įvade paminėjo, kad juridiškai 
Lietuva yra nepriklausoma, bet 
tur im pripažinti ją demokra
tišką visa ekonomine prasme. 
Tur im konstruktyviai kr i t i 
kuoti. Kai kurie esame lietu
viai, nes Lietuvoj gimę, kiti mes 
ten gyvename, dar kiti, nes ten 
išaugome. 

Adolfas Šleževičius yra pa
rašęs 50 straipsnių ir dvi 
knygas iš ekonominės srities, iš 
tos srities parašyta ir jo diserta
cija. Gal ne visiems žinomas jo 
patyr imas maisto pramonėje ir 
jo stažavimasis JAV-se (Iowa). 
Prelegentas sakėsi, kad suvokė 
mūsų istorjos likimą ir faktą, 
jog dar ilgai jos kratysimės. 
Tačiau j is jaučiasi ramus prieš 
sąžinę sau, šeimai ir tautai . J is 
kalbėjo, kad vis stengėsi at l ikti 
savo darbus sąžiningai. J i s 
jaučiasi ramesnis negu t ie , 
kurie save „perdažė". Ne jis 
pasirinko, kad gimė okupuotoj 
Lietuvoj, bet visi esame tos 
pražūtingos sistemos įkaitai. 

P re legen tas s ta tė įdomių 
klausimų: kodėl lietuviai buvo 
vieningi Baltijos kelyje ir Vin
gio parke? Kodėl bolševikų me
todais naikinom nacionalinį 
turtą? Kodėl, likę naujo tipo ko
munis t inė je partijoje, „blo
gesni" už kitus? Referendumo 
rezultatai parodė, kad, nepai
sant politinio įsitikinimo, parti
jos t raukia savo platforma, ne 
narių skaičiumi. 

Naujojoj valdžioje 4 iš 18 ka
bineto narių yra LDDP partijos 
nariai. Vyriausybės laukia daug 
darbo. J i veikia kiek daugiau 
ka ip du mėnesius, todėl „nenu
vertė kalnų". Jos uždaviniai 
dideli: suskirstyti , kokios yra 
pirmenybės ir kokie t ikslai . 
Stovi prieš reformų sustabdymo 
baimę ir komunizmo baimę. 
Reikia spartinti privatizaciją. 
Kalbant apie kolektyvinių ūkių 
transformavimą atgal į šeimy
ninius, j is jaučia, kad tai buvo 
daroma per jėgą. Juk ka ime 
žmogus neužkasa šulinio, netu
rėdamas kito. Ministro pirmi
ninko nuomone, jėga daromi 
keitimai Lietuvos ūkininkams 
padarė didesnę žalą pasku
tiniuoju laiku negu 1949-52 m. 
laikotarpiu. Šiuo metu, pagal 
min i s t r ą pirmininką, nė ra 
nieko svarbesnio, kaip pramo
nės rekonstrukcija. Lietuva yra 
i š s k i r t i n ė j e geopol i t inė je 
padėtyje. Santykiai su Rytais 
problematiški, o reikia panau
doti V a k a r ų ,,know h o w " 
(supratimą). Jis pareiškė viltį, 
kad Lietuva netaps šalis, kuri 
skolinga ateities kartoms. Po
piežiaus atvykimo proga jis 
tikėjosi, kad ranka rankon lietu
viai susijungs, kaip ir Baltijos 
kelyje. 

(Bus daugiau) 
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KANČIA IR KANČIŲ ISTORIJA 
Praėjus seimo ir prezidento 

rinkimų karštligei, vis dažn iau 
minima spaudoje Lietuvos k a n 
čių istorija. Atrodo, gana k i lnus 
t ikslas ir net Tautos h i m n a s iš
kelia praeities reikšmę tolimes
niam stiprėjimui. 

Kančios sąvoka tač iau n ė r a 
t iksliai apibrėžiama t a u t i n e 
prasme. Kančia yra re l ia tyvi 
sąvoka, ir todėl apsprendžiama 
asmeninių išgyvenimų šviesoje. 

Neatrodo, jog yra ga l ima su
prasti t am tikrą mastą nus ta 
tyti kančios intensyvumą ir t u o 
pačiu jos svarbumą, nagrinėjant 
tautos narių išgyvenimus istori
jos bėgyje. Tikresnė kančios 
sąvoka išreiškiama skausmo ir 
kentėjimo žodžiais. P a n a š i a 
prasme var to jama t e i s inė j e 
anglų kalboje (pain a n d suffe-
ring), apsprendžiant ir net t u o 
nusta tant dalį pat i r tų ma te r i a 
linių nuostolių atskiro individo 
atveju. Skausmo sąvoka, nors ir 
vartojama metafizine p ra sme , 
nusako daugiau fizinius pojū
čius, o kentėjimo sąvoka įtaigo
ja išgyvenimus tęs t inumo rė
muose, ka r tu lyg iškel iant as
menišką toleranciją (tą pakelti) . 

Sut inkant su kančios indivi
dualia sąvoka, t enka pr i imt i , 
jog kas vienam asmeniui bus t ik 
paprastas išgyvenimas, k i t a m 
gali būti kančia, nors gyvenimo 
aplinkybės būtų maždaug vie
nodos. 

Iš tikro būtų labai t e ig iamos 
pastangos turėti detalizuotą vi
sų lietuvių tautos narių išgyve
nimų biblioteką (16 tomų). Ta
čiau lieka neatsakyti k laus imai : 
ar Lietuvos dabart inė si tuacija 
tą pateisina ir kokiam t iks lu i 
tai būtų naudojama. 

Tokio pobūdžio mintys ky la , 
skaitant spaudoje pas i sakymus 
ir norus į t raukt i į istorijos pus
lapius ir tautos išeiviją, t i k in t , 
jog visi kentėjo vienokiu a r ki
tokiu būdu, jeigu buvo priversti 
ar net savo noru p a s i t r a u k ė iš 
Lietuvos. 

N e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s 
valstybė susidarė ne vien iš lie
tuvių tautos žmonių. Į jos sudė
tį įėjo lenkai, žydai, rusai , vokie
čiai, gudai, latviai ir ki t i . K a i 
kurių tautybių žmonės buvo aiš
kiai pasisakę esantys ne t ik Lie
tuvos valstybės, bet ir l ie tuvių 
tautos nariais. Kyla k l aus imas , 
ar ir juos reikėtų į traukti į tokią 
lietuvių kančios istorijų „biblio
teką". 

Kai kurios tautos Europoje ta
me pačiame laikotarpyje p ra ra 
do 50% savo narių. Kokio didu
mo turėtų būti t a „bi lb io teka" , 
apimanti kelis milijonus kentė
jusių ir žuvusių t au tos na r i ų? 

Ar kentėjęs i r gyvas išlikęs t 
tautos narys yra vertingesnis už 
kentėjusį ir žuvusį, ir kur iam 
reikėtų paski r t i daugiau pusla
pių toje istorijoje? 

Rašan t istoriją, pirmiausia 
s tengiamas i iškelti ir pabrėžti 
svarbiausius to laikotarpio žmo
nes, nors ta i bešališkai padaryti 
y r a beveik neįmanoma. Kal
b a n t apie kančių istoriją, svar
b iaus ia bū tų suras t i tuos di
džiuosius dvasios galiūnus, ku
r ie tai sugebėjo iškentėti ir pa
s iaukot i dėl ki tų. 

Ne visuomet iškilesni to laiko
tarpio žmonės pasiliko aukštu
moje, ka i buvo išstatyti bandy
m u i sumažint i savo kančias ki
t ų nenaudai . Bandan t išvengti 
asmeniškumų tiek tų kančių da
lyvių, t iek tos istorijos rėmėjų 
atžvilgiu, yra gal imas temos iš-
vys t imas sk i r t ingu požiūriu. 

Pasibaigus II pasauliniam ka
ru i , išaiškėjo nacių masinio 
t a u t ų žudymo ir naikinimo pla
na i . Koks paradoksas ir pasity
čiojimas iš t a rp tau t inės teisės, 
ka i Stalino valdžios atstovai sė
dėjo teisėjų suole, tos pačios 
valdžios saugumo pareigūnai 
pravedė mas inę Rytų Europos 
t a u t ų patr iot inio elemento trė
mimo ir na ik in imo akciją! Lie
tuvių t a u t a ir vėl buvo viena 
pirmųjų t a m e sąraše. 

Amerikos lenkų kilmės moks
linis darbuotojas Raphael Lem-
kin dar 1944 m. pavartojo geno
cido terminą, kai Sovietų Sąjun
goje buvo praktikuojama pogro
mai prieš žydus ir kai naciai sis-
t ema t i ška i žudė žydus, l enkus 
bei čigonus. P a t s genocido ter
minas sudary tas iš graikų žo
džio genos — rasė ir lotyniško 
cide — žudymas. 

1945 metais Niurenbergo teis
m a s nusprendė , jog persekioji
m a s ras inių ir religinių grupių 
y ra nusikal t imas pagal tarptau
t inę te isę . 1951 metais Jungt i 
n ių Tau tų (UN) posėdis patvir
t ino, jog toks nus ika l t imas gali 
bū t i t e i s i amas ta rp tau t inė je 
plotmėje, nors būtų padarytas to 
paties krašto valdžios savo kraš
to ribose. Kiekviena t au t a gali 
prašyt i Jung t in ių Tautų pagal
bos sustabdyt i genocido ak tus , 
vykdomus jos viduje. Amer ika 
t uo la iku J T posėdžio nu ta r imo 
nepasirašė galbūt dėl tarptaut i 
n ių komplikacijų, o gal dėl ne
noro supykint i svarbų sąjungi
ninką. Tačiau šiuo metu JAV 
užsienio reikalų ministro W. 
Chr i s tophe r pas iū lymas tuo 
k l aus imu buvo dėmesio centre 
vienuol ika dienų trukusioje JT 
konferencijoje Vienos mieste. Jo 
pas iū lymas buvo nusta ty t i uni
versal ia i pr i imtas normas, ku

rios apsaugotų žmogaus teises, 
ir sukurti tarptaut in į teisiną, 
k u r i s t u r ė t ų i š a i š k i n t i i r 
nubausti nusikaltėl ius. 

Galvojant platesniu mastu ir 
norint lietuvių kančių istoriją 
įprasminti tarptautinėje plot
mėje, reikėtų galvoti, jog poros 
tomų gerai dokumentuotas vei
kalas , iškeliantis genocido ak
tus , atliktų tą uždavinį. Vienas 
iš svarbių tos medžiagos šalti
nių yra KGB archyvai Vilniuje. 
Kokioje padėtyje yra t a svarbi 
dokumentinė medžiaga? 

Tuo klausimu „Kauno laikas" 
(nr. 106) išspausdino Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos pirm. B. Gajausko ir 
Lietuvos Politinių kalinių są
jungos pirm. A. Stasiškio krei
pimąsi į Europos parlamento 
asamblėją. Abu yra seimo na
riai. Kaltinama ekskomunistinė 
LDD partija. Sakoma: „Tai 
LDDP pi rmtakės — Lietuvos 
Komunistų partijos, buvusių 
KGB ir nomenklatūros kruvinų 
darbų metraštis. Įtikinėjama ir 
apgaule siekiama neleisti jų tir
t i arba norima net sunaikinti. 
Ignoruojama Lietuvos genocido 
archyvų priežiūros visuomeni
nio komiteto nuomonė. 

Siekiama: 1. Likviduoti 1992 
m. spalio mėnesį įkurtą ir savo 
darbą atliekantį valstybinį Lie
tuvos gyventojų genocido tyrimo 
centrą. 2. Per imti nesutvarky
tus , neaprašytus, neištirtus ir 
neinventorizuotus KGB archy
vus. 3. Sužlugdyti Lietuvos žmo
nių fizinio ir dvasinio genocido 
vykdytojų išaiškinimą. 4. Ne
leisti dalyvauti genocido tyrimo 
darbe buvusiems politiniams 
kaliniams ir t remtiniams, sie
kiantiems ats ta tyt i tiesą ir tei
singumą". 

Iš dar tebesitęsiančių Ameri
kos ambasadoriaus posto pakei
t imo įvykių galima suprasti, 
kokia svarbi yra išeivijos nuo
monė, jeigu ji išreiškiama vie
ningai. 

Šiuo metu Lietuvos politikoje 
egzistuoja lyg t rys skirtingos 
jėgos, traukiančios skirtingomis 
kryptimis: dabart inė LDD par
tija ir vyriausybė, opozicija ir 
buvę politiniai kaliniai bei 
t remtiniai , ir išeivija. Nereikė
tų daugiau jokių pasisakymų 
suprasti, kur i grupė turėtų būti 
pat i svarbiausia Lietuvių kan
čių istorijoje. 

Tautos gyvybei ir išsilaikymui 
kančios p rasmė tu r i ribotą 
reikšmę. Kančia gimdo kentėji
mą, o jo baimė — pakantą. Ar 
suomių t a u t a būtų išsaugojusi 
savo nepriklausomybę, jeigu ji 
būtų išsigandusi galimų kančių, 
t enka suabejoti. 

Tiek išeivijos, ir tuo pačiu Lie
tuvos jaunoji ka r t a gal dar 
daugiau yra nutolusi nuo tų įvy
kių, kurie sudaro lietuvių kan
čių istoriją. Nedaug jų skaitytų 
istorinę, nors ir gerai dokumen
tuotą, medžiagą. 

Šiuo metu, tiesa, galima skai
tyti gana daug jaunystės prisi
minimų, kur išsamiai aprašomi 
asmeniški jaunystės įspūdžiai ir 
piemenavimo nuotykiai. Tačiau 
t rūks ta l i teratūr inių veikalų. 
Tokie l i teratūriniai kūriniai, 
kaip „Dėdės Tomo trobelė", 
Anne Frank dienoraštis, Archi
pelago gulagas, išryškina perse
kiojamų ir persekiotojų emoci
nes gelmes, palikdami neišdil
domą įspūdį ir jauniems skaity
tojams. Kyla klausimas: ar ne
būtų galima to siekti ir lietuvių 
kančių istorijoje, skiriant stam
bią l i teratūrinę peremiją iš tos 
planuojamos stambios sumos 
kančių istorijai įamžinti. 

M i k a s J u r g a i t i s 

A. i <4FV 

DRAUGAS, ketvir tadienis , 1993 m. liepos mėn. 1 d. 

• 1932 m. b i r že l i o 28 d. mirė 
didysis Lietuvos atgimimo dai
nius poetas Jonas Mačiulis Mai
ronis. J is gimė 1862 m. spalio 21 
d. (pagal naująjį kalendorių — 
lapkričio 2 d.). 

• Šaltojo k a r o m e t u kiekvie
ną savaitę visoje Amerikoje 
buvo bandomos civilinės apsau
gos sirenos. Jos pirmą kartą pra
dėjo kaukt i 1954 m. birželio 14 
d. 

Tytuvėnų bažnyčia. Nuotr. J . Tamulaičio 

A.A. KAIMYNUI JONUI 
STARINSKUI MIRUS 

Šių metų „Draugas" (Nr. 95 
gegužės 19 d> atnešė man 
ne laukta i liūdną žinią, kad 
m a n o kaimynui, to pat ies 
Meištų kaimo, tik anapus ply-
nios, Jonui Starinskui nutrūko 
gyvenimo džiaugsmo siūlas. 

Po I pasaulinio karo Jono Sta-
rinsko tėvai, grįžę iš Amerikos, 
p i rko ūkį mano gimtajame 
M e i š t ų kaime visa i prie 
Mergupio tilto ir plento, ve
dančio iš Naumiesčio į Šakius. 
Sumanus ūkininkas, tėvas Sta-
r inskas , antkalnę tarp sodybos 
ir Mergupio iš pietų pusės ap
sodino gražiu vaismedžių sodu. 
M e i š t ų ka ime, už mūsų 
ka imynų Vereckio ir kalvio Se-
j aus laukų, gyveno kitas Sta-
r inskas , Mergupio Starinsko 
brolis. Šitie Starinskai, man 
regis, augino 4 vaikų šeimą. 
Mano brolis Just inas, po I 
p a s a u l i n i o ka ro grįžęs iš 
Amerikos, nupirko šitų Sta-
r inskų žemę. 

Starinskai už Liesnistvos dva
ro, arba Putinų laukų, pirko 
didesnį žeme?- plotą, negu turėtą 
Meištų kaime, kad augančioms 
darbo rankoms užtektų ir dar
bo, ir duonom Meištų kaime li
ko t ik Starinskai, esą prie 
Mergupio tik'.). Mano žiniomis, 
iki 1927 m. rudens, iki man išei
nant į kariuomenę, Starinskų 
šeima susidėjo iš tėvų ir 3 vaikų: 
jaunesnio už mane Adomo, visų 
penkmečiu už mane jaunesnio 
Jono ir vienos mergaitės. Man 
gyvenant tėviškėje, nei aš esu 

draugo, a.a. Adomo mirtis. 
Adomas Naumiestyje baigė 

ten esančią keturklasę ir dvi-
metinius mokytojų kursus. 1926 
mokslo metais labai gerais pažy
miais išlaikė išleidžiamuosius 
egzaminus ir gavo Lietuvos pra
džios mokyklų mokytojo vardą 
bei teises. Pasiektais Adomo 
gražiais laimėjimais džiaugėsi 
tėvai , didžiavosi savo broliu 
sesuo ir brolis Jonas, džiaugėsi 
ir kaimynai . 

Adomas buvo labai r a m u s , 
gabus, r imtai pasiruošęs svar
biai pedagogo profesijai, jau
nuolis. 1926 m. vasara buvo gan 
šilta. Adomas, namie bedirb
damas, vasaros saulei veikiant , 
jautėsi sušilęs ir nuėjo pro jų 
laukus tekančioje Šešupėje, 
atsivėsinti. Adomas, kaip ir kiti 
pašešupio gyventojai , gera i 
plaukdavo. Savieji ilgai l aukė 
Adomo grįžtant. Pagaliau brolis 
Jonas išėjo patikrinti , k a s nu
tiko, kad Adomas ta ip ilgai 
Šešupėje užsibuvo. Jonas pama
tė nelauktą, netikėtą reginį . 
Ramios Šešupės bangos — 
Adomą a m ž i a m s j a u b u v o 
priglaudusios savo ramiu van
deniu, tykių bangų supančiame 
mirties guolyje. 

Gėlėse i lsėjosi A d o m a s 
tėviškės menėje, o mokytojo 
atestatas puošė sieną ir visiems 
šermenų dalyviams graudul iu 
širdis degino, kad gražiausias 
jauno Lietuvos mokytojo vil t is , 
n e l a u k t a n e l a i m ė a m ž i n a i 
užmigdė. Laidojome Adomą 

girdėjęs, nei namiškiai kalbėjo, pėsti iš jų sodybos iki Šv. Pe t ro 
kad pas mūsu kaimynus, tik už ir Povilo bažnyčios Naumies -
plynios, būtu atsiradęs šeimos 
padaugėjimas. A.a. Jono Sta
r i n s k o mirt ies a p r a š y m e , 
„Drauge" minima, kad Lietuvo
je likę broliai Vytautas ir Kęs
tu t i s , man yra staigmena. Jie 
a rba yra g inę po 1927 m. 
rudens , artu: pusbroliai, pa
vadint i broli .is. 

Man, kaip artimam Starinskų 
kaimynui, prisimena ir kita la
bai liūdna. Starinskų šeimą iš
t ikusi , tragedija. Tai vyresnio
jo jų sūnaus ir mano gero 

tyje. Miesto ugniagesių dūdų 
orkestras vis grojo ir grojo 
liūdnai melodingą laidotuvių 
maršą. Po gedulingų pama ldų 
Adomą vėl pėsti lydėjome į 
amž ino poi ls io n a m u s , į 
Naumiesčio parapijos kap ines . 
Ugniagesių dūdos vėl ve rkė 
Adomui paskutinę raudą, o Šv. 
Petro ir Povilo bokštų varpai 
gaudė ir gaudė. Praėjo jau 67 
metai, o mano ausyse dar vis 
aidi tas gaudimas. 

P r a n a s G u s t a s 

„Žiburėlio" mokiniai atlieka programą. Su jais - auklėtoja Violeta Karalienė. 
Nuotr Violetos Dirvonytės 

ĝ INTERNATIONAL v _ 
TRAVEL CONSULTANTS Z^IITAS" 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lie' jvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
223 Kalvarijų »atv* 
VUnlut. Uetuva 

T«tofoiMl: T7-7t-t7 Ir 77-t3-t2 

M28 South 7fttti Avenue 
Htckory MIII. Illlnoto 60457 
T*. 7M-430 7272 

A.tA. 
BRONĖ BUŽĖNIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. birželio 29 d., 10:10 vai. ryto sulaukusi 86 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

44 m. 
Nuliūdę liko: duktė Violeta Aviža, sūnūs Ramūnas, mar

ti Irena, Arūnas, marti Noi; devyni anūkai, dešimt proanūkų 
ir kiti giminės Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Velionė pašarvota ketvirtadieni, liepos 1 d. nuo 4 iki 7 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 2 d. Iš laidojimo 

namų 10 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 duktė , sūnus, anūkai , p roanūkei ir kiti 
giminės. 

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

PADĖKA 
A.tA. 

VALERIJONAS POCIUS 
Gyveno Chicago, Brighton Parko apylinkėje, anksčiau 

Venecueloje. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1993 m. gegužės 17 d., 

sulaukęs 76 m. amžiaus. Palaidotas gegužės 21 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Mes, likę Jo artimieji, reiškiame širdingą padėką kun. F. 
Kireiliui už maldas koplyčioje, gedulo šv. Mišias ir palydėjimą 
velionio į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės vadui A. 
Paukštei už atsisveikinimo pravedimą ir tartą žodi šios 
organizacijos vardu. 

Atsisveikinusiems: Tauragės klubo vardu — VI. Paliu-
lioniui, Venecuelos klubo vardu — K. Ulevičiui, LKDS — 
Chicagos skyriaus vardu — dr. P. Jokubkai, R.L. B-nėa ir Tau
tos Fondo vardu — A. Repšienei ir D. Adomaičiui už tartą 
prasmingą žodį. 

Dėkojame Marijai Bronušienei, buvusiai mūsų gyvento
jai, už didelę pagalbą velionio ligos metu. Steve ir Stasei 
Rudokams už nuolatinę globą. 

Dėkojame visiems už aukas: šv. Mišioms, labdaringoms 
organizacijoms bei šeimos nuožiūrai. Dėkojame atsiuntusiems 
gėlių, už išreikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje. 

Dėkojame karsto nešėjams — šauliams. Dėkojame visiems 
atsilankiusiems į šermenis ir palydėjusiems velionį į Amžiną 
Tėvynę. 

Dėkojame laidotuvių direk. Gaidas-Daimid už malonų ir 
tvarkingą patarnavimą. 

Visiems ir visiems dar kartą širdingas lietuviškas Ačiū! 

Liūdesyje likę žmona, 
vaikaičiai ir kiti giminės. 

duktė , posūnis, vaikaites, 

A.tA. 
Dr. BIRUTEI LIEPONYTEI 

DAILIDIENEI 
Iškeliavus į Amžinybę, užjaučiame Tėvus , Brol ius i r 
Art imuosius, skausmo pr i s lėg tus . 

Birutėle, Tu buvai žvaigždelė, apšviečianti šeimos 
židinį. I š k e l i a v a i , k u r n i e k s n e v e r k i a , n i e k s 
nedejuoja... 

Su gilia užuojauta 

Paul ir Monica Rudis 
Paul Jr. ir Joana 
Aldona Baker Rudytė 

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

# 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.. pirmad., antra*., 
trečd., ketvd. 
1 v. p.p. 

Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., ie i td . 9 v.r.— 

. -, 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. liepos mėn. 1 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" gegužinė bus ru
gpjūčio 1 d., sekmadienį 
marijonų sodelyje prie „Drau
go" pastatų. Visuomenė jau da
bar raginama tą dieną paskirti 
visų mūsų „Draugui". 

„Draugo" gegužinėje rug
pjūčio 1 d. veiks laimėjimų 
stalas, bet šiam stalui reikia 
vertingų dovanų — fantų. Kas 
galėtų tokiomis dovanomis 
prisidėti ir p r a tu r t i n t i 
laimėjimų stalą, prašomi jas at
vežti į „Draugo" administraciją. 
Taip pat, jei kas galėtų prisidėti 
ir savo pinigine auka prie šių 
laimėjimų, prašome pasiųsti 
„Draugui" arba atvežti į dien
raščio įstaigą. O jei kas negalėtų 
to padaryti, bet norėtų šia pro
ga padėti, prašome paskambinti 
laikraščio telefonu 312-585-9500 
ir mes atvažiuosime paimti. 
Nuoširdžiai Jums dėkojame už 
dėmesį. 

Tomas P ū k š t y s pas i ekė 
naują JAV-ių rekordą pra
ėjusį šeštadienį, birželio 26 d., 
Kuortone, Suomijoje, nuskrai
dindamas ietį 281 pėdas ir 2 in-
čus. Paskutinis JAV-ių rekor
dinis ieties metimas buvo prieš 
septynerius metus pasiektas 
Petranoff o, jam nuskraidinus 
ietį 280-1 pėdas. Tomas džiau
giasi įvykdęs savo svajonę -
naują JAV-ių rekordą. Savo 
vėliausiais laimėjimais Tomas 
įsitvirtino JAV rinktinėje, daly
vausiančioje rugpjūčio mėn. 
vyksiančiose Pasaulio čempio
nato varžybose. 

Tomas Pūkštys 

x „Draugo" gegužinė bus 
rugpjūčio 1 d., sekmadienį, 
Marijonų sodelyje prie „Drau
go". Kas turite ir galite paauko
ti bent kokių daiktų loterijos 
stalui, maloniai prašome prista
tyti į „Draugo'" administraciją: 
4545 W. 63rd St.. Chicago. 111. 
60629. Jei dėl kokių priežasčių 
negalite atvežti, skambinkite 
585-9500, ir mes atvažiuosime 
paimti. Laukiame ir iš anksto 
dėkojame. 

(sk) 

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

(sk) 

Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos naujoji vadovybė 
įvesdinta specialiose iškilmėse 
liepos 2 d. Vadovybe sudaro: 
generalė vyresnioji ses. Marilyn 
Kuzmickus, jos pavaduotoja ses. 
M. Teresita Miksas, gen. sekre
torė ses. Margaret Petcavage, 
ižd. ses. M. Immaculate Wendt, 
narės — ses. Margaret Zalot, 
ses. Jean Girzaitis, ses. Grace 
Ann Kalafut. Šios vadovybės 
kadencija: 1993-1998 metai. 

Mar i jos Nekalto Prasi
dė j imo parapija Brighton 
Parke rengia karnavalą liepos 
4-8 d., nuo 12:30 iki 10 vai. 
vakaro kasdien, parapijos aikš
tėje, 4400 S. California. Šalia 
įvairių linksmybių bus ir di
džioji loterija (sekmadienį) su 
1,500 dol. laimėjimu. Karnavalo 
pelnas skiriamas parapijos 
reikalams, ypač stogo taisymui. 
Kadangi klebonas kun. A. Pu-
chenski yra labai palankus 
l ietuviškiems reikalams, 
tikima, kad ir lietuviai gausiai 
dalyvaus Nekalto Prasidėjimo 
parapijos renginyje. 

Čikagos Sveikatos departa
mentas primena gyventojams, 
ypač turintiems vaikų, kad 
Amerikos Nepriklausomybės 
šventės (liepos 4 d.) proga mėgs
tami šaudymai, poškinimai, 
raketų laidymai ir panašios 
„linksmybės" sukelia didelį 
pavojų. Kasmet sunkiau ar 
lengviau sužeidžiama per 1,600 
žmonių, dažniausiai visai 
nekaltų žiūrovų. Daugiau kaip 
pusė nukentėjusių yra nesu
laukę 16 metų amžiaus. „Fire-
works" kasmet sukelia bent 
50,000 gaisrų, kurių nuostolis 
siekia bent 35 mil. dolerių. Pa
brėžiama, kad nėra „saugių 
sprogmenų". Net ir vadinamoji 
„šalta ugnis", svaidydama 
žvaigždines žiežirbas, pasiekia 
iki 1,800 F laipsnių karštį. 

Čikagos meras Richard M. 
Daley buvo pagerbtas specialiu 
žymeniu, nes jo vadovaujama 
Čikaga yra pasidariusi 
tinkamesnė gyventi. Žymuo 
įteiktas š.m. birželio mėnesi 
įvykusiame JAV merų suvažia
vime New Yorko mieste. Be 
Daley. panašius žymenis dar 
gavo Bostono, Albany ir Birm-
ingham merai. 

x Anglijos liet. klubo Chica-
goje gegužinė bus šį sekmadienį, 
liepos 4 d., Šaulių salėje. Visi 
nariai ir svečiai į gegužinę 
kviečiami atsilankyti. 

(sk) 

x AL Tautinės s-gos Chica-
gos skyriaus gegužinė ren
giama Ateit ininkų namų 
sodyboje, Lemonte, š.m. liepos 
11 d., sekmadienį. Pradžia 1 
vai. p.p. Visi kviečiami atvykti, 
visi laukiami. Gegužinėje bus 
gera nuotaika, karšti pietūs, 
geras baras, loterija ir kt. 
įvairumai. Nariai prašomi 
nepamiršti loterijai laimikio. 

(sk) 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, 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 įmokėjirnais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(ski 

VILIOJANT BITES SU MEDUM 

Alto rengtame išvežtųjų minėjime Čikagoje, Švč. M Marijos Gimimo bažnyčioje šv. Mišių auką 
neša buvęs Sibiro t remtinys inž. Povilas Vaičekauskas ir Alto pirm. Antanina Repšienė. 

LIUCIJA IR VILIUS HOFFMANAI 
LIETUVOS VAIKŲ VILTIES 

SAVANORIAI 

Liucija Hoffmanienė. 

Liucija pradėjo talkinti kaip 
savanorė Lietuvos Vaikų Vilties 
vaikams 1992 m. pradžioje, 
pakalbinta Danos Gierštikie-
nės. Tuojau prisidėjo ir jos vyras 
Vilius. 

Liucija yra L.V.V. komiteto 
narė, kuri rūpinasi vaikų globa 
ir savanorių koordinavimu. Ji 
pasižymi didžiule energija, 
padedant L.V.V. vaikams. Jai 
visur padeda vyras Vilius, ypač 
kai reikia parvežti ar nuvežti 
didesnį bagažą į orauostį. 

Liucija suorganizavo medi
cininę pagalbą atvažiavusiems 
vaikams, surasdama galimybes 
patikrinti jų akis, ausis, gerkles 
ir dantis. Ji ir kiti savanoriai 
veža vaikus pas geradarius 
gydytojus: dr. V. Grybauską — 
ausų. nosies, gerklės; dr. L. 
Sidrj — akių; dr. D. E. Čepelę, 
dr. J. Kerelytę, dr. L. D. 
Petreikytę, dr. I. Skiriūtę-Jur-
joniene — dantų, dr. T. Kazlaus
kienę — vaikų ligų. Visi šie 

Tony Šlapikas iš Chesa-
peake, Virginia, rašo: „Tik visa
galis Dievas tegali Jums t inka 
mai atsilyginti už „Draugo" 
siuntinėjimą... su „Draugu" 
atsiskirti jokiu būdu nenoriu ir 
siunčiu 45 dol. p r a t ę s t i 
prenumeratai. Paskutiniu laiku 
labai patinka „Draugo" ve
damieji ir redakcijos parašyti 
straipsniai". 

x „ŽAIBAS" k e t v i r t i 
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 i namus. Kreip
tis. „ŽAIBAS', 9526 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

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) 

Vilius Hoffir.anas. 

gydytojai nemokamai patikrina, 
duoda net vaistų, pritaiko aki
nius, o dantistai ilgas valandas 
praleidžia, taisydami vaikams 
dantis. 

Ir Liucija, ir jos vyras dar dir
ba, bet visą nuo darbo atliekantį 
laiką skiria L.V.V. vaikams 
padėti, ypač kai trūksta pagal
bininku. 

Liucija dažnai pati anksti ryte 
vežioja vaikus į Michael Reese 
kraujo banką Life Source, kur 
vaikai 12 m. ir vyresni gali susi
daryti sau kraujo atsargas, rei
kalingas būsimoms operacijoms. 
Jei vaikai yra dar per jauni, tai 
mamos sudaro savo vaikams 
kraujo atsargas, jei jų kraujo 
grupės atitinka Ji pati dirba 
Christ Hospital kraujo banke 
prie analizių, ruošiant kraują 
skubioms operacijoms. Ji ten ir 
vertėjauja. 

J a i ypač sunku buvo 
balandžio mėnesį, kai pasitaikė 
daugiau vaikų operacijų, ir 
birželio mėn. . kai reikėjo 
daugiau rūpintis L.V.V. vai
kais, Jūratei Budrienei ir Biru
tei Jasaitienei Lietuvos Vaikų 
Vilties ir našlaičiu reikalais lan
kantis Lietuvoje. 

Liucija ir jos vyras Vilius la
bai užjaučia atvažiavusių 
motinų ir vaikų padėtį. Ypač 
kai vaikučiams kartais labai il
gai reikia laukti operacijos. Jie 
stengiasi juos nusivežti pas save 
savaitgaliais ir sudaryti kitų 
pramogų, kad paįvairintų mo
tinų ir vaikų gyvenimą. 

Birželio 18-ą Liucija suor
ganizavo motinų iškylą į Muzi
kos festivalio atidarymą Grant 
Parke. L.V.V. pirm. Gražina 
Liautaud parūpino transpor-
taciją. Motinos turėjo progos 
pasiklausyti koncerto, pamatyti 
Buckingham fontaną, pasivai
šinti. 

Dabar L. ir V. Hoffmanai pla
nuoja vežti motinas ir vaikus 
savaitgaliui į Union Pier. 

Liucija išrūpino nemokamus 
bilietus L.V.V. vaikams (bet 
kuriuo laiku!) lankyti taip 
vaikų mėgstamą Brookfield 
zoologijos sodą. 

Birželio 11 d. suorganizavo 
talkininkus (O. Paulikienę. R. 
Rimkų ir E. ir A. Hoffmanus) 
nuvežti vaikus į Oak Lawn 
vykstantį karnavalą. Ten iš
rūpino vaikams dar papildomai 
40 bilietų, kad jie galėtų iki 
valios pasivažinėti įvairiomis 
karuselėmis. 

Birželio 22 d. suorganizavo 
Seklyčioje, kartu su savano
riais, naujai atvykusių motinų 
sutikimą. 

Liucija buvo nusivežusi porą 
L.V.V. vaikų ir jų motinų į 
Joliet Easter Seals ir invalidų 
vaikų mokyklą, parodyti, kaip 
čia pabrėžiama, jog vaikui 
reikia leisti kuo daugiau pačiam 
viską daryti, kad jis nepasidary
tų bejėgiu invalidu. 

Paklausta, kuriuos vaikus 
geriausiai prisimena, atsakė, 
kad jos prisiminimuose visi 
vaikai brangūs ir jaučiasi lai
minga, kai vaikas grįžta iš Shri-
nerių ligoninės pagydytas 
ar bent sveikesnis, negu buvo 
atvažiavęs. Ypač ji negali pa
miršti mažojo ir judraus, kaip 
gyvsidabris, Mindaugėlio, kuris, 
svečiuojantis pas ją, vieną 

Užsienyje augdami, su pagar
ba ir pasididžiavimu tardavome 
Lietuvos dailininkų Šimonio ir 
Čiurlionio vardus. Konstan
tinas Čiurlionis, dailininkas ir 
kompozitorius, užbūrė ne tik 
mus," bet jo mistika ir sim
bolika plito po pasaulį, radusi 
ypatingą atgarsį Japonijoje. 

Įdomu, kad Čikagoje šiuo 
metu gyvena net du jauni Čiur
lionio giminaičiai, paveldėję 
garsiojo menininko polinkius — 
pianistas Rokas Zubovas ir 
dailininkas Rimas Čiurlionis, 
kurio paroda vyks Čikagos 
Bertoncini Gallery (770 N. La 
Salle, tel.: 312-482-9667) nuo 
liepos 9 iki 31 dienos. 
. Rimas Čiurlionis, gimęs 
Kaune 1959 m., mokėsi Nauja
lio meno mokykloje ir 1976 m. 
buvo priimtas į Stasio Žuko 
aukštesniąją meno mokyklą. 
Jau tada buvo suruoštos kelios 
jo darbų parodos. Baigęs 1980 
m., dirbo restauruodamas fres
kas Pažaislio vienuolyne. 
Lankydamas papildomas klases 
Vokietijoje, laimėjo dailės 
konkursą, minint Lemgo mies
to 800 m. sukaktuves. 

Rimas tapo aliejiniais dažais, 
juos naudodamas storais sluoks
niais, drąsiais bruožais. Jo dar
buose indoeuropiečių, pabaltiečių 
ir krikščionių simboliai randa 
išraišką. Rimo menas įvairus — 
vieni kūriniai dramatiški, jaus
mingi, kiti giliai analitiški. Per 
juos Rimas stengiasi atrasti ir 
atskleisti egzistencijos reikšmę. 

Rimas Čiurlionis yra vedęs 
Ritą Stukaitę, kuri baigė mikro
biologijos mokslus Illinois uni
versitete Urbanoje, gavo biolo
gijos magistro laipsnį Universi-
ty of California San Diego ir iš
kartą, būdamas net iki pažastų 
sugipsuotas, sugebėjo slapta 
nuslysti iš antro aukšto laiptais 
žemyn ir paprašyti naktipie
čių... 

Gydomų vaikų motinos yra la
bai dėkingos ir vis klausia, kaip 
jos galėtų nors kiek atsilyginti 
už patiriamą globą. Liucijos 
Hoffmanienės atsakymas joms 
yra: „Kai grįšite namo, ban
dykite grupuotis, aplankykite 
vienišus senelius ir vaikus 
Vaikų nameliuose. Pasikvieski
te vaikutį iš tokių namų pas 
save, kaip ir aš pasikviesdavau 
jus". Toji prašo visų savanorių 
vardu. „Tai būtų didžiausias 
užmokestis mums", sako ji 

Liucija, dirbdama kaip L.V.V. 
savanorė-talkininkė, mato, kaip 
savanoriai yra reikalingi ir 
dėlto kviečia daugiau žmonių 
įsijungti į L.V.V. savanorių 
būrį. Jei kas negali nuolatos 
talkinti, kad tie nors laiks nuo 
laiko atvažiuotų į Seklyčią, 
pasiimtų motiną — vaiką ir 
nusivežtų pas save, ar kad ir į 
visai netolimą apylinkę — 
parką, ar suvalgyti ledų. O ir tai 
jau būtų tai motinai ir vaikui 
trupinėlis džiaugsmo, laukiant 
sunkių operacijų. 

Aldona Šmulkštienė 

važiavo į Lietuvą dėstyti anglų 
kalbą Vytauto Didžiojo uni
versitete. Paskiau su Liucija 
Baškauskaite ji vedė VDU 
Tarptautinių ryšių centrą, kurio 
tikslas buvo parūpinti kvie
timus ir vizas VDU dėstytojams 
ir sudaryti mainų programas 
(ypač su Skandinavijos šalimis) 
VDU studentams. Per draugus 
Rita susipažino su Rimu, kuris 
jau tuo laiku Lietuvoje buvo 
žinomas ir jo darbai mielai 
perkami. Rimo tėvas miręs, jis 
gyveno su mama ir broliu, 
turėjo studiją savo kambaryje. 
Jie susituokė Dotnuvoje, pran
ciškonų vienuolyne, ir dabar 
augina dukrytę Katryną. 

Šiuo laiku Čiurlioniai gyvena 
Čikagoje, kur Rita atlieka 
molekulinės biologijos tyrimus 
Rush Presbyterian St. Luke's 
ligoninėje, o Rimas lietuvių 
dailininkų vardą garsina, ruoš
damas jau nebe pirmą savo pa
rodą kitataučių aplinkoje. 

Rimas Čiurlionis yra išstatęs 
savo kūrinius parodose Kaune, 
Vilniuje, Kretingoje, Vokietijoje 
ir Čiurlionio galerijoje Čikagoje. 
Rimo parodos atidarymas Čika
gos Bertoncini Gallery bus 
penktadienį, liepos 9 d., nuo 5 
v.v. iki 9 v.v. Esame laimingi, 
kad mūsiškiai išdrįsta žengti į 
tarptautinę areną, nes tik taip 
pasaulis sužinos apie lietuvių 
kultūros lobius. 

Indrė 

SANTAROS-ŠVIESOS 
KONFERENCIJA 

VILNIUJE 
Po 39 metinių Santaros-Švie

sos suvažiavimų Tabor Farm, 
MI ir Lemonte. sukaktuvinė; 
40-ji konferencija, šiais metais 
įvyko Lietuvoje, Vi lniaus 
universitete, kaip rašo Valdas 
Bartasevičius „Lietuvos ryto" 
1993 m. birželio 17 dienos 
laidoje. 

Konferencija prasidėjo birželio 
16 d. Jos įžanginėje kalboje 
Vilniaus universiteto rektorius 
Rolandas Pavilionis iškėlė svar
biausią Santaros-Šviesos misiją 
— „išsaugoti Lietuvos žvaigž
dę" , kurios santar iečiams 
neužtemdė ketur iasdeš imt 
metų Lietuvą dengusi okupa
cinė tamsa. Ta svetimųjų 
nešama tamsa „per keturis 
šimtus penkiolika metų neuž
gožė ir Vilniaus universiteto". 

Santaros-Šviesos 40-je konfe-
rencijoje-sųvažiavime Vilniuje 
dalyvavo pagrindiniai sambūrio 
JAV veikėjai Raimundas Mie
želis, Zenonas Rekašius, Liūtas 
Mockūnas. Jie savo kalbose 
penkias dienas, k a r t u su 
Marcelijum Martinaičiu, Sigitu 
Geda ir kitais, svarstė sambūrio 
naujos veiklos kelius, prasmę, 
Lietuvai tapus nepriklausoma 
valstybe. Santaros-Šviesos 
praeities (turbūt ir ateities. B.J.) 
veiklos principas: „Veidu į 
Lietuvą" dabar reikalingas kon
krečių darbų laisvos minties, 
laisvo žodžio, laisvos kūrybos 
plotmėje. 

Br. Juodelis 

Daumanto-Dielininkaičio ateitininkų kuopos jaunučiai, davę įžodį Fal Jurgio Matulaičio misi 
joje. Lemonte. gegužes 16 d. 

Prof. Anicetas Arminas, 
nuo ankstyvo pavasario atvykęs 
į Čikagą ir čia rinkęs medžiagą 
komp. VI. Jakubėno mono
grafijai bei kitiems muzikos lei
diniams, birželio 12 d. pajudėjo 
atgal į namus Vilniuje. Dabar 
jis žada pasitraukti iš savo 
nuolatinio darbo ir kurį laiką 
atsidėti komp. VI. Jakubėno 
monografijos redagavimui. Šis 
leidinys turėtų pasirodyti atei
nančių metų pavasarį, kuomet 
bus minima komp. VI. Jakubėno 
90 metų gimimo sukaktis. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
^eįtad 9 v r iki 1 vai d 
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