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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Vyriausybė dar 
nepateikė reformų 

programos 
Vilnius, liepos 14 d. (Elta) — 

Antradienį spaudos konferenci
joje Seime Socialdemokratų par
tijos atstovai kritikavo Lietuvos 
vyriausybę. 

Seimo pirmininko pavaduoto
jas, Socialdemokratų frakcijos 
seniūnas Aloyzas Sakalas kriti
kavo vyriausybę už tai, kad ji 
nesilaiko duotų pažadų — iki 
šiol dar nepateikia pramonės 
valstybinio sektoriaus pertvar
kymo programos. Tokia prog
rama, pasak Socialdemokratų 
partijos vado, būtina, nes iki šiol 
neaišku, kurios pramonės šakos 
Lietuvoje yra perspektyvios ir 
kurių plėtojimą reikia skatinti. 
„Jeigu vyriausybė iki rugsėjo 1 
dienos nepateiks tokios prog
ramos, tai biudžetas, kaip ir 
anksčiau, bus skirstomas vado
vaujantis žalingu principu — vi
siems po truputį", pasakė jis. 

Kita vyriausybės skola, pasak 
kalbėjusiųjų — Lietuvos valdy
mo reformos programa. Kaip 
pažymėjo Seimo narys Vytenis 
Andriukaitis, be šios programos 
neįmanoma tolesnė efektyvi ir 
pažangi valstybės poreikius 
reguliuojanti sistema. 

Westinghouse siūlo montuoti 
naujus reaktorius 

Amerikiečiai siūlo du dabar 
Ignalinos atominėje elektrinėje 
veikiančius RBMK tipo reakto
rius pakeisti amerikietiškais. 
Šiuo klausimu praėjusią savaitę 
Varšuvoje Lietuvos energetikos 
ministro pavaduotojas Saulius 
Kutas, taip pat ir Latvijos bei 
Estijos energetikos ministrų 
pavaduotojai susitiko su JAV 
firmos Westinghouse Electric 
Corp. atstovais. 

Ignalinos Atominėje Elektri
nėje veikia du patys galingiausi 
pasaulyje atominiai reaktoriai 
po 1,500 megavatų kiekvienas. 
Tokio pat tipo RBMK reakto
rius 1985 metais sprogo Černo
bylio atominėje elektrinėje. 

Kutas pasakė, kad amerikie
čių firma kuria naują 600 
megavatų galingumo reaktorių. 
Projektuotojų ir specialistų nuo
mone, šis reaktorius bus visiš
kai nepavojingas, palyginti 
pigus. Dabartinėmis kainomis 
vieno tokio reaktoriaus sumon
tavimas kainuoja apie 100 mili
jonų dolerių. Toks reaktorius 
gali būti montuojamas blokais, 
panaudojant daug vietinių 
konstrukcijų ir medžiagų dabar 
veikiančių RBMK reaktorių 
vietoje. Pasak S. Kuto, dabar Ig
nalinos atominėje elektrinėje 
veikiantys reaktoriai gali sau
giai dirbti iki 2005-2010 metų. 

Ispanijos ambasadorius 
Lietuvai 

Liepos 14 dieną prezidentui 
Algirdui Brazauskui skiriamuo
sius raštus įteikė Ispanijos am
basadorius Jesus Ezuerra Cal-
vo. Ambasadoriaus rezidencija 
yra Kopenhagoje, jam 57-eri 
metai. Jis dirbo Ispanijos amba
sadose Kuboje, JAV, Senegale, 
Kamerūne, Graikijoje, Maly
je. Pastaraisiais metais buvo 
Ispanijos ambasadorius prie 
Šventojo Sosto. Lietuvos ir 
Ispanijos diplomatiniai santy
kiai buvo atkurti 1991 m. ru
denį. 

Meksikos ambasador ius 
apie mokesčius 

Liepos 13 d. prezidentas Al
girdas Brazauskas priėmė Mek
sikos ambasadorių Lietuvai 
Jorge Pinto, kurio rezidencija — 
Stokholme. Susitikime buvo ap
tarti Lietuvos ir Meksikos vals
tybių santykiai ir jų vystymosi 
galimybė. Ambasadorius pabrė
žė, kad, jo nuomone, Lietuva 
galėtų sudominti Meksiką turiz
mo, energetikos, miško ekspor
to srityse. 

Lietuva ir Meksika turi ga
lingus kaimynus, ir abiem ten
ka mokytis gražiai su jais gy
venti, pasakė Pinto. 

Daug dėmesio pokalbyje buvo 
skirta mokesčių klausimams. 
Pinto — žinomas Meksikos 
bankininkystės specialistas — 
papasakojo, kad jo šalyje iki 
pastarojo meto daug problemų 
kildavo išieškant mokesčius iš 
verslininkų. Dabar, nustačius 
pakeliamus mokesčius ir pa
skelbus, kad jų nemokėjimas 
laikomas ekonominiu nusi
kaltimu, padėtis pasikeitė. 

Ambasadorius Pinto pakvietė 
prezidentą Brazauską apsi
lankyti Meksikoje jam patogiu 
met u. 

Jungtinėms Tautoms gali 
tekti apleisti Bosniją 

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnacijos 740 metų sukakties iškilmės Lietuvoje prasidėjo liepos 
4 d. ir tęsėsi iki pačios šventės liepos 6 d. Vilniaus gatvėniii žygiuoja Geležinio Vilko pulko kariai. 

^ ^ _ Nuotr. V. Jakovicko 

Latvija susimokėjo 
už dujas 

Vystymo sutart is su 
Jungtinėmis Tautomis 

Liepos 13 d. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijoje pasirašyta 
Lietuvos vyriausybės ir Jung
tinių Tautų vystymo programos 
(UNDP) sutartis. Sutartį pasi
rašė užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys ir UNDP įgaliota
sis atstovas Jorgen Lissner. 

Sutartis numato sąlygas, pa
gal kurias UNDP teiks paramą 
Lietuvos vyriausybinių progra
mų vystymui. Į Lietuvą atvyks 
patarėjai, ekspertai, konsul
tantai, konsultuojančios firmos 
ir organizacijos, bus teikiami 
įrengimai ir technika, kurios 
trūksta Lietuvoje, rengiami 
seminarai bei mokymo prog
ramos, taip pat skiriamos sti
pendijos mokslui užsienyje. 

Talonas nelengvai užleidžia 
vietą litui 

Liepos 13 d., likus savaitei iki 
laikinųjų pinigų išėmimo, apy
vartoje buvo 258,452,000 litų ir 
apie 10 bilijonų talonų. Tai yra 
vienas trečdalis talonų kiekio, 
kuris buvo apyvartoje iki lito 
įvedimo. Lietuvos Banko duo
menimis, 1993 m. birželio 30 d. 
apyvartoje buvo 62,058,000 ta
lonų ir 126,488,000 litų. 

Malonės komisijos posėdis 

Prezidento dekretu t rys 
nuteistieji bus atleisti nuo liku
sios bausmės ir septyniems su
mažintas jos atlikimo laikas. 
Toks sprendimas priimtas liepos 
13 d. įvykusiame Malonės komi
sijos posėdyje. Jai pirmininkavo 
prez. Algirdas Brazauskas. 

Malonės komisija apsvarstė 
50 prašymų. Keturi penktada
liai atmesti dėl nusikaltimo 
sunkumo arba dėl to, kad atlik
tas palyginti nedidelis bausmės 
laikas. 

Malonės prašymai svarstomi 
kartą per tris mėnesius. Anks
tesniais dekretais prezidentas 

Ryga, Latvija, liepos 6 d. 
(Reuter) — Latvija išvengė du
jų tiekimo sustabdymo, sumo
kėdama skolą Rusijos dujų tei
kimo monopoliui Gazprom. 
Kaip pranešė Latvijos dujų 
įmonės generalinis direktorius 
Adrians Davis, Latvija j au 
pilnai sumokėjo skolą Lent-
ransgaz įmonei —tam Gazprom 
padaliniui, kuris tiekia dujas 
Pabaltijo šalims. Buvo grasi
nama iš viso nutraukti dujų 
tiekimą Latvijai, jei ji nesusi
mokės skolos iki liepos 6 dienos. 

Adrians Davis paaiškino, jog 
Latvijos Bankas susimokėjo 4 
mil. dol. skolą, sunaudodamas 
likutį iš užsienio šalių suteiktų 
14 mil. dol. kreditų. Prie to 
likučio Latvijos Dujoms teko dar 
pridurti 400,000 dol. iš savų 
išteklių. Latvijos Dujoms dabar M a i s t o k a i n o s p a k i l s 
liko užduotis išrinkti skolas iš 
savo skolingų klientų, kad ga- Ekonomikos ministerija pra-
lėtų grąžinti sunaudotus kredi- n e š ė> k a d l i e P ° s m ė n e s * m a i s t 0 

tus . Davis pažymėjo, jog Latvi- Produktų ir transporto kainos 
jos Dujos turės nutraukti dujų P a d i d ė s a P i e 2 0 P l e n t ų Tai 
tiekimą nesusimokantiems kli- motyvuoja gamtini - duju bra: 
entams. Spaudoje skelbiama, 
kad skolininkams duota dešimt 
dienų susimokėti. 

Lietuvos skolos 
Jungtinėms Tautoms 

New Y orkas , liepos 12 d. — 
Lietuva yra prašoma susimokėti 
savo dalį mokesčių už Jungtinių 
Tautų paliaubų prižiūrėtojus 
(UN Disengagement Observer 
Force — UNDOF). Kaip pranešė 
Lietuvos vyriausybei Lietuvos 
Misijos prie JT ambasadorius 

Latvija turi 480 milijonus ku
binių metrų dujų savo rezervu
aruose Incukalnu, bet žiemai 
dar tenka iš Rusijos pirkti 1.3 
bilijonus kubinių metrų dujų. 

Lietuvos Dujų direktorius Ze
nonas Vištinis liepos 6 d. pasa
kė, kad Lietuva gauna po 1 mi
lijoną kubinių metrų kasdien, iš Anicetas Simutis, JT Saugumo 
to kiekio pusė siunčiama į Ka
liningrado sritį. Prieš dujų 
tiekimo sustabdymą birželio 
pabaigoje Lietuva gata 1.5 mil. 
kub. metrų dujų, bet jai reikia 
3.5 mil. kasdien, kad galėtų 
pasiruošti žiemai. 

Vištinis pasakė žurnalistams, 
jog dabar dujos yra tiekiamos 81 
įmonei, pajėgiančiai už dujas su
simokėti. 

patenkino 24 tokius prašymus, 
atleisdamas nuteistuosius nuo 
likusios bausmės arba dalinai ją 
sumažindamas. 

Posėdyje nebuvo svarstomi 
prašymai tų nuteistųjų, ku
riems gali būti pritaikytas 
birželio pabaigoje įsigaliojęs am
nestijos įstatymas. Pagal jį per 
tr is mėnesius į laisvę išeis apie 
2,000 žmonių. Šiuo metu šalies 
įkalinimo įstaigose bausmes 
atlieka 8,000 piliečių. 

Akredituotas Šveicarijos 
karo atašė 

Krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius antradienį 
priėmė Šveicarijos karo atašė 
VValter Zimmerman skiriamuo
sius raštus. Pulkininkas daug 
metų vadovavo Šveicarijos lau
ko kariuomenės divizijai. Zim-
mermann taip pat atstovauja 
šalies ginkluotosioms pajėgoms 
Vokietijoje, Belgijoje, Liuksem
burge ir Latvijoje. Jo rezidenci
ja yra Bonoje. 

Šiuo metu Lietuvoje akredi
tuoti trylikos valstybių karo 
atašė. Rugpjūčio mėnesį lau
kiama atvykstant karo atašė 
pareigoms JAV karo aviacijos 
pulkininkės Tiin Kerra. Reziden
cijos vieta ji pasirinko Vilnių, 
bet, tikriausiai, bus akredituota 
dar ir Rygoje bei Taline. 

gimu. Energetikos ministerijos 
atstovas pareiškė, kad dėl lito 
kurso kilimo dolerio atžvilgiu 
dujos atpigo, ir kainų kilimo 
priežasčių reikia ieškoti kitur. 

O užmokestis sumažėjo 

Statistikos departamentas 
pranešė, kad Lietuvoje gegužės 
mėnesį realus darbo užmokestis 
sumažėjo 5 procentais, palygi
nus su balandžio mėnesiu. Vals
tybinių pramonės įmonių dar
buotojų vidutinis mėnesinis už
darbis buvo 180 litų, akcinių 
bendrovių — 210 litu. Didžiausi 
a t lyginimai buvo maisto 
produktų ir gėrimų gamyboje — 
210 litų. Absoliučiai didžiausi 
buvo elektoenergetikos pramo
nėje — 410 litų, mažiausi — 
medicinos ir tiksliu, ų prietaisų 
gamyboje — 120 litų. 

Tarybai ir Generalinei Asamb 
Įėjai praplėtus taikos palaiky
mo operacijos mandatą Sirijos 
Golano aukštumose (ten veikia 
UNDOF) nuo birželio 1 iki 
lapkričio 30 dienos, Lietuva 
dabar privalo mokėti 5,344 
dolerius. 

Nuo įstojimo į Jungtines 
Tautas Lietuva dar nėra su
mokėjusi praėjusių UNDOF 
mokesčių, kurių suma — 15,767 
dolerių. Viso Lietuva yra sko
linga 21,111 dol. mokesčių UN
DOF fondui. 

Be to, amb. Simutis informavo 
Lietuvos Užsienio ministeriją 
apie papildomus Lietuvai tai
komus mokesčius. Saugumo Ta
rybai ir Generalinei Asamblėjai 
pratęsus taikos palaikymo ope
racijos mandatus Mozambike 
(United Nations Operation in 
Mozambiąue — ONUMOZ) nuo 
1992 spalio 15 iki 1993 birželio 
30 dienos Lietuva privalo 
mokėti 54,937 JAV dolerius. 

Skola už 
branduolinį 

kurą 

J a u beveik metai kaip akci 
nė bendrovė „Statyba" Kaišia
doryse stato Lietuvos katalikų 
Bažnyčios spaustuvę. Statybos 
kaina — apie vieną milijoną 
JAV dolerių. Rugpjūčio mėnesį 
bus pradėtos montuoti spausdi
nimo mašinos. 

Lietuvos Seimą aptarnauja 
580 žmonių. Tai įvairūs patarė
jai, sekretoriai, vairuotojai. Sei
mo valdyba nusprendė suma
žinti darbuotojų skaičių 120-čia 
žmonių. Bendros Seimo aparato 
išlaikymo išlaidos nemažina
mos. 

Kaunas, liepos 9 d. — Rusijos 
akcinė bendrovė, tiekianti bran
duolinį kurą Ignalinos atominei 
elektrinei, atsiuntė telegramą 
Lietuvos Energetikos ministeri
jai, kurioje reikalaujama sumo
kėti 27,6 milijonų dolerių skolą 
už branduolinį kurą, naudojamą 
Ignalinos atominėje elektrinėje. 

Kaina padidėjo šešis kartus, ir 
dabar viena branduolinio kuro 
kasete kainuoja 60.000 dolerių, 
rašo , .Kauno diena" Kad 
Ignalinos atomine elektrinė 
dirbtų iki pavasario, reikia 
maždaug 900 kasečių. Jos kai
nuos apie 54 milijonus dolerių. 

Minima skola yra už jau 
gauta branduolinio kuro kase
čių siuntą. Jeigu nebus sumo
kėta skola, Rusijos akcinė 
bendrovė kitos kuro dalies 
netieks. Lietuva kol kas nėra 
sukaupusi tokios sumos, todėl 
dabar ieškoma Vakarų finansi
nių organizacijų, kurios galėtų 
šiam tikslui skirti kreditų. 

New Yorkas, liepos 13 d. 
(NYT) - Jungtinių Tautų pa
skirtas tarpininkas Balka
nams antradienį pareiškė, jog 
jam gali nelikti kito pasirin
kimo, kaip rekomenduoti, kad 
JT pajėgos būtų išvestos iš Bos
nijos ir Herzegovinos, nebent 
padėtis ten pasitaisytų. Nors to
kie pareiškimai buvo daromi 
praeityje, taikos deryboms sus
tojus, ir buvo sakoma, jog tai tik 
taktika paskantinti derybinin
kus kalbėtis, JT paskirtas tar
pininkas, norvegas Thorvald 
Stoltenberg išsigynė, kad grasi
nimas tėra t ik derybų varymo 
taktika. 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai įteiktame pranešime T. 
Stoltenberg rašo, jog Balkanų 
konflikte taikos palaikymo per
sonalas patyrė 548 sužeidimo 
atvejų, iš jų — 51 mirė. Jis rašė, 
jog šiuo metu nepakanka lėšų 
maisto, kuro ir medicinos reik
menims tik iki vasaros pa
baigos, jau nekalbant apie žie
mą. Kuro, maisto bei medicinos 
reikmenis vežantys sunkveži
mių konvojai yra blokuojami vi
sų trijų konflikto dalyvių, ir 
mūšiai jau išsiplėtė ir į centrinę 
Bosniją, prasidėjus kovoms jau 
ir tarp musulmonų ir kroatų. 

„Viliuosi, kad visa tai pasi
keis", pareiškė T. Stoltenberg, 
„bet jei t a i tesis, pašlijusi 
saugumo situacija bei reikmenų 
stygius gali privesti prie padė
ties, kur mums gali tekti pasi
traukti. Arba mažiausiai, man 
teks tokią rekomendaciją pada
ryti", pasakė JT tarpininkas. 

T. Stoltenberg, buvęs Norvegi
jos užsienio ministras, pakeitė 

Žemės drebėjimas 
Japonijoje 

Tokijo, Japonija, liepos 14 d. 
(NYT) Pirmadienį 10:17 vai. 
nakties Japonijos laiku tą šalį 
sukrė tė stipriausias žemės 
drebėjimas per 25 metus. Iki šiol 
jau priskaičiuota 100 žuvusių, 
gali būti ir daugiau. Daugelis 
žuvo nuo drebėjimo sukeltų di
džiulių bangų ar gaisrų. Žemės 
drebėjimo centras buvo 50 my
lių į vakarus nuo Japonijos 
šiaurinės salos Hokkaido, jo 
stiprumas — 7.8 Richterio ska
lėje. 

Pora minučių po drebėjimo 
salą užliejo „tsunami'" — žemės 
drebėjimų sukeltos didžiulės 
bangos, kurios į krantą išmetė 
laivus, o namus išnešė į jūrą. 
Tsunami bangos buvo tarp 10 ir 
30 pėdų ūgio, manoma, kad jos 
į jūrą išnešė ir žmonių. 

Daugiausia žalos ir daugiau, 
kaip pusė mirčių įvyko Okuširi 
žvejų bei atostogautojų apgy
ventoje salelėje, netoli Hok
kaido salos pietvakarinio kran
to. 

Japonijos ministras pirminin
kas Kiiči Miyazavva antradienio 
vakarą nuskrido į Hakodate 
miestą pietiniame Hokkaido 
pamatyti drebėjimo padarytos 
žalos. Japonijos karo pajėgos ten 
nuskraidino apie 300 karių gel
bėjimo bei šalpos darbams. 

Cyrus Vance, buvusį JT skirtą 
tarpininką, prieš du mėnesius. 
Jis išreiškė viltį, kad visų trijų 
Bosnijos grupių atstovai sekan
čią savaitę vėl susirinks dery
boms Genevoje, nes, jo nuomo
ne, visos bent nori kalbėtis apie 
taikų konflikto sprendimą. „Gal 
aš klystu", pasakė T. Stolten
berg, „bet aš tikiu, kad visos 
pusės dabar jau nori bandyti iš
gauti patenkinamą sprendimą. 
Jie vis geriau supranta, jog juo 
ilgiau karas tęsis, juo skaudžiau 
visi pralaimės". JT įgaliotinis 
taip pat grindė savo viltį kaimy
ninių šalių Kroatijos ir Serbijos 
ekonomijos irimu bei „Bosnijos-
Herzegovinos tragedija": „Tad 
nematau priežasties, kodėl jie 
galėtų nenorėti ieškoti 
sprendimo". 

Šiais savo pasisakymais T. 
Stoltenberg pakartojo ir Euro
pos Bendrijos įgaliotinio Lord 
Davi Owen pareiškimus praėju
sią savaitę. Komentuodamas 
pranešimus, jog JT žada išves
ti savo pajėgas, nebepakęsdami 
Bosnijos musulmonų nuolatinio 
t rukdymo taikos su ta r t i es 
sprendimui, Lord Owen pareiš
kė: „Nėra jokio bandymo šan
tažuoti Bosnijos prezidentą". 

Kiti pastebi jog tokie JT 
pranešimai apie beviltiškai 
žlungančią padėtį Balkanuose 
praeityje paskatino JT skirti 
dar daugiau pajėgų ir pagalbos. 
Panašiai ir dabar. Savo prane
šime T. Stoltenberg prašo «kir-. 
ti daugiau pajėgų, pažymėda
mas, jog iš žadėtų 7,500 žmonių 
iki šiol tik 1,100 yra atvykę ir 
kad be visų pažadėtų dalinių 
bus neįmanoma pradėti vykdyti 
vadinamųjų apsaugotų zonų gy
nybos. 
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įvair ios komisijos pastoviai 
t ikrina Šilalės savivaldybės 
darbą. Kelis kartus lankėsi ir 
speciali Seimo komisija. Kol kas 
mėginimai nuversti savivaldy
bės pirmininką A. Bartkų buvo 
nesėkmingi. Mat Šilalė liko 
vienas iš paskutinių rajono 
centrų, kurio savivaldybėje 
LDDP neturi daugumos. 

Rusija kėsinasi 
atšaukti 1920 sutartis 

M a s k v a , liepos 13 d. 
(RFE/RL) - Pabaltijo žinių 
agentūros praneša, kad liepos 
12 d. Rusijos parlamento prezi
diumas patvirtino rezoliucijos 
projektą, kuriame pasmerkia
mos 1920 m. pasirašytos taikos 
sutartys su Estija ir Latvija ir 
keliamas klausimas dėl jų at
šaukimo. Prezidiumas projektą 
pasiuntė svarstyti sekančioje 
parlamento sesijoje. 

Manoma, jog pagrindinė prie
žastis, kodėl tokia rezoliucija 
keliama, tai Rusijos parlamen
tarų noras įteisinti Stalino pa
sigrobtas Estijos ir Latvijos 
teritorijas. Tuo pasigrobimu 
buvo pažeistos 1920 pasirašytos 
sutartys. 

Estijos Užsienio ministerija 
liepos 12 d. išleido pareiškimą, 
kuriame šį Rusijos parlamento 
prezidiumo patvirtintą rezoliu
cijos projektą pavadino „pavo
jingu bandymu destabilizuoti 
santykius" tarp Estijos ir Rusi
jos. „Tartu taikos sutartis yra 
tarptautiniai pripažintas pa
grindas Estijos ir Rusijos tarp
valstybiniams san tyk iams . 
Vienašalis pasmerkimas galio
jančios sutarties, ypač taikos 
sutarties, turi sudėtingas teisiš
kas bei politines pasekmes", 
rašoma Estijos pareiškime. 

KALENDORIUS 

Liepos 15 d.: Šv. Bonaventū
ras, Rozalija. Mantas, Sandą. 

Liepos 16 d.: Švč. M. Marija 
Škaplierinė, Vitalijus, Faustas, 
Kovaldas. Danguolė. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

BALFO METINĖ 
GEGUŽINĖ 

Balfo 76-to skyriaus metinė 
narių, svečių, rėmėjų ir gera
darių išvyka į „Pilėnų" stovyklą 
bus sekmadienį, rugpjūčio 1 
dieną. Visuomenė kviečiama at
vykti į metinę skyriaus ren
giamą gegužinę i r gamtoje 
praleisti sekmadienio popietę 
savo draugų ir bičiulių tarpe. 
Visus kviečia Balfo 76-tos kuo
pos valdyba, kuriai vadovauja 
kun. Alfonsas Babonas. 

DARIAUS GIRĖNO 
TRANSATLANTINIO 

SKRYDŽIO MINĖJIMAS 
RADIJO BANGOMIS 

Dariaus ir Girėno 60 metų 
skrydžio metinės bus prisimin
tos „Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlėje liepos 16 dieną. 
Minėjimą ir programą praves 
Algis Lapšys. Liepos 20 dienos 
laidoje girdėsite adv. Povilo 
Žumbakio Dariaus ir Girėno 60 
metų skrydžio sukakties pami
nėjimą. Programą praves Ed
vardas Skiotys. Liepos 23 dienos 
programoje girdėsite Antano 
Zaparacko reportažą iš Kaune 
vykusio Dariaus ir Girėno me
tinių prisiminimo. Antanas 
Zaparackas yra išvykęs i Lietu
vą stebėti Dariaus ir Girėno mi
nėjimo iškilmes Kaune. „Lietu
viškų melodijų" radijo laidos 
y r a t rans l iuojamos antra
dieniais ir penktadieniais nuo 4 
vai. po pietų iš tautybių stoties 
WPON, 1460 skalėje. 

A.A. ONA YANAVICIENE 

Liepos 12 dieną Receiving 
ligoninėje, Detroite, mirė a.a. 
Ona Yanavičienė, sulaukusi 92 
metų amžiaus. Gimusi Lietu
voje. Į Kanadą atvyko 1924 
metais, o į JAV-es — 1925 m. 
Velionė yra buvusi „Vinevvood" 
užeigos savininkė. Velionė 
giliam liūdesyje paliko sūnų 
John Tupakavich, sūnų Alfonsą 
ir marčią JoAnn Tupakavich, 
vaikaičius Stephen ir Suzan. 
Sesutes Stasę Skreibienę ir 
Suzaną Bertašienę su šeimomis 
Lietuvoje bei daug kitų 
giminių. A.a. Ona Janavičienė 
buvo aktyvi Detroito lietuvių 
telkimo narė. Priklausė Šv. An
tano parapijos altoriaus drau
gijai, Detroito Lietuvių Namų 
draugijai. Stambiomis aukomis 
rėmė organizacijas: Dainavos 
jaunimo stovyklą, Detroito 
Šau l ių kuopos „P i lėnų" 
stovyklą, Lietuvių Bendruome
nę, Dievo Apvaizdos parapijos 
statybos fondą, lietuviškas radi
jo valandėles ir ki tas organiza
cijas. Po gedulingų šv. Mišių 
Sv. Antano bažnyčioje liepos 14 
dieną velionė buvo palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse. Laido
tuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda Zaparackienė. 

DAINAVOS JAUNIMO 
STOVYKLOS METINĖ 

ŠVENTĖ 

Sekmadieni, liepos 25 dieną, 
visi keliai veda į Dainavos 
jaunimo stovyklą, į Dainavos 
jaunimo stovyklos met inę 
šventę. Šventėje dalyvaus 
svečiai iš Clevelando, Čikagos, 
Grand Rapids, Toronto ir kitų 
lietuvių telkinių. Tikimasi, kad 
dalyvaus ir visi detroitiečiai. 
Antrą valandą po pietų įvyks 
Dainavos jaunimo stovyklos 
direktorių tarybos narių susi
rinkimas, kurio metu bus 
renkami šeši direktorių tarybos 
nariai. Kandidatai į Direktorių 
Tarybą yra: iš Clevelando — Ig
nas Beržinskas, Vytas Cyvas ir 
Marius Laniauskas; iš Čikagos 
— Marytė Gaižutienė ir Audrius 
Polikaitis. Iš Detroito apylinkės 
— Gintas Gaška, Vidas Neve-
rauskas ir Vytas Petrulis. 

lm 

PROVIDENCE, R.I. 
BAISIOJO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS 

Šviesus, maloniai ši l tas 
Antaninių rytas. Mūsų bažnytė
lėje, kaip ir kiekvieną sekma
dienį, susirinko žmonės į lietu
viškas pamaldas. Malonu, kad 
mūsų tarpe yra ir keletas 
atvykusių iš Lietuvos. Nors ne 
visiems j ie pažįstami, bet 
jaučiame, kad langas į gimtąjį 
kraštą plačiau prasiveria. 

Šiandien mes su kun. A. Kli-
manskiu aukojame Kristaus 
auką už iš gimto krašto į pla
čiuosius Rusijos plotus ištrem
tuosius ir už savanoriškai į 
girias išėjusius vyrus, jų ryši
ninkes moteris, kad galėtų bent 
kiek apginti beginklę tautą nuo 
komunistų bei jų stribų 
žiaurumo. 

Birželio 14-ji pažymi 52-jų 
metų skaudžią sukaktį nuo 
masinių trėmimų pradžios, kai 
šimtus tūkstančių lietuvių, 
latvių ir estų sovietiniai oku
pantai ištrėmė į Sibiro kon
centracijos stovyklas. Vien 
lietuvių — vyrų, moterų, senelių 
ir vaikų — rusų slaptoji policija 
(NKVD-KGB) suėmė ir gyvuli
niuose vagonuose išvežė 34,260 
į ledinuotas taigas lėtai mirčiai. 
Tai Pabaltijo tautų naikinimo 
(genocido) pradžia. Archyviniai 
dokumentai įrodo, kad buvo 
numatyta ištremti 700,000 
lietuvių. Tuo metu baisiojo 
plano vykdymą sutrukdė po sa
vaitės prasidėjęs vokiečių-rusų 
karas. 

Didžiųjų vakarų valstybių 
paramos dėka karą laimėję 
bolševikiniai rusai sugrįžę žiau
riai tęsė tautos naikinimą, 
trėmimus. Lietuviai prarado 
trečdalį savo tautos vien už tai, 
kad jie mylėjo savo prosenelių 
žemę. 

Kun. A. Klimanskio pakvies
tas, mums kalbėjo Sibire užau-

Muz. St. Sližio vadovaujamas Moterų vokalinis vienetas dainuoja Lietuvos savanorio-kūrėjo, 
išvykstančio apsigyvenimui Lietuvoje, mėgstamas dainas. Prie garbės stalo iš k. — Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų karys savanoris Stasys Šimoliūnas, Šv. Antano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas, Vincas Tamošiūnas ir šaulių centro valdybos pirm. Mykolas Abarius. 

Nuotr. Reginos Juškaitės 

JAV LB politinės konferencijos iškilmingoje vakarinėje Detroite Lietuvos 
ambasadorių JAV-se Stasį Lozoraitį Lietuvos Vyčių vardu sveikina Regina 
Juškaitė ir Lilian Petravičius. 

Nuotr. Reginos Juškaitės 

gęs, dabar čia, pas sesę Mildą 
besilankantis Jonas Barila. Po 
jo kalbos klausimus pateikė LB 
apylinkės pirmininkė A. Kai
rienė. 

1946 m. jo tėvas ištremtas į 
Vorkutą. Palieka motina su aš
tuoniais vaikais. 1951 m. rudenį 
vėl „lankosi" enkavedistai 
Barilų sodyboje. Jonukui 13 me
tukų. Jį suima mokykloje. Iš
gąsdintas vaikas pamiršta ten 
batus. Enkavedistas palydi 
vaiką į mokyklą pasiimti 
pamirštus batukus. Jonuką ir 
namuose rastą seserį, motiną su 
kitom šešiolika vilkaviškiečių 
šeimų ištremia į Krasnojarsko 
aritį kolūkio darbams. Trylik-
metis Jonukas dirba kalvelėje. 
Kausto arklius, kala, lenkia 
karštą geležį ratlankius ir ki
tiems ūkio padargams. Krasno
jarsko žemė ypatingai derlinga. 
Nors dėl įšalimo dirbamas tik 
paviršius, vešliai auga kviečiai, 
rugiai ir kiti augalai. Badu 
Krasnojarsko kolūkiečiai 
nemirė, bet sočiai pavalgyti 
neužteko, o augančiam vaikui, 
dirbančiam kalvio darbą, reikia 
gerai pavalgyti. 

Tame kolūkyje dirbo iš kitų 
sričių seniau ištremtieji rusai, 
ukrainiečiai, gudai ir vokiečiai. 
Jei ne jie patys, tai jų tėvai iš
gyveno tremtinio dalią. Jie 
atjautė naujuosius tremtinius ir 
dalinosi visa kuo turėjo. Ne vien 
duona, bet ir meile, paguoda 
apdovanojo savo likimo 
draugus. Netrukdė švęsti nei 
religines, nei tautines šventes. 
Neskundė, neišdavė lietuvių, 
kad jie meldžiasi, kad savo 
mirusius maldomis palydi. 
Mirusius žiemą laidojo giliam 
Krasnojarsko sniege, tik pa
vasarį orui atši lus, buvo 
įmanoma žemėje palaidoti, bet 
ne per giliai — kastuvai atsi
muša į ledinį sluoksnį. Nei var
du nei kryželiu neleido karstus 
nei kapus pažymėti, vien 
stovyklos numeriu. Artimieji 
įsmeigdavo šakų kryželį, bet jis 
ilgai neišsilaikydavo. 

Mažieji t remtinių vaikai 
galėjo lankyti vietinę rusų 
mokyklą, o Jonukas jau pri
valėjo dirbti, eiti šeimos galvos 
pareigas. Dešimties asmenų 
šeima buvo išblaškyta Vorku
toje, Mordovijoje ir Sibire. Jo 
sesuo padainavo dainą apie 
Staliną ir už tai, iš Sibiro trem
ties, ją nuteisė 25 metams 
kalėjimu Mordovijoje. 

Po Stalino mirties motina, 
sesė ir Jonas persikėlė į Uralą. 
Jo brolis buvo ten pasiųstas į 
darbo batalioną. Ramiau vi
siems kartu gyventi. Ir laisvės 
pajuntama išsikėlus iš stovyklos 
į bendrabutį. 

1960-siais vienas po kito visi 
susirinko į namus iš plačiosios 
Rusijos. Sugrįžo ir tėvas nuo 
1946 iškentėjęs Vorkutoje. 
Grįžo į namus, bet persekioji
mas nenutrūko. Okupantas pri
vertė griauti savas sodybas, 
kirsti žydinčias obelis, vaisme
džius, vyšnias ir palaidoti juos 
grioviuose, kad ariamos žemės 
būtų daugiau. Pievos plotelį 
atidavė ūkininkui — ji netiko 
kolūkio dirvoms. Tik tas, kas 
statė namus, kas sodino, skiepi
jo vaismedžius gali suprasti 
jausmą, kai įsako griauti, kapo

ti. Ar tai no teroras? Tik mažas 
jo lašelis pusės šimtmečio metų 
sruvenime Šlama išsikerojusi, 
laisvoje Lietuvoje išaugusi 
liepa, varsto rožinio karolėlius 
šimtmetį bebaigianti motina, 
tėvas jau penkiolika metų ilsi
si savoje žemėje. 

Jono kalba perpinta vis besi
kartojančiu atsiprašymu už da
bartinius tautos klystkelius, už 
daugelio grubų troškimą pra
turtėti nevisai garbingu būdu, 
nes ne visi turėjo stiprią atramą 
komunizmo nuodams atsispirti. 
Prašo mus neužmiršti Lietuvos, 
pagelbėti jai pr is ikel t i iš 
dvasinio skurdo, nes didelė dalis 
tautos išvarginta, pasimetusi. 
Todėl ir balsavo, nesuprasdami 
tikrovės, o tik agitatorių įtaigoti 
už geresnį rytoją. Dabar gailisi'. 
Skaudu, kad tie, kurie anksčiau 
teriojo tautą, dabar ir vėl mus 
valdydami mus skriaudžia. Jau 
ne Maskvos įsakyti, bet nepri
klausomos Lietuvos valdžios. 
Tauta nenori jiems keršyti, tik 
jų valdžia atsikratyti. Tepalieka 
bausmę Dievui spręsti. Ne
užmirškime Dievo ir maldos, 
nes tai pagalba i.šviesų rytojų, 
baigdamas kalbą ragina Sibire 
užaugęs tremtinys, vairavimo 
instruktorius Jonas Barila. 

Konst. Valiuškienė 

S T . P E T E R S B U R G , F L 
SVEIKINAM NAUJĄ 

EKONOMISTĘ 

Dalia Rūta Cibaitė š.m. gegužės 
14 d. verslo komunikacijos, 
prekybos ir ispanų kalbos studi
jas Barat College, IL, vainika
vo bakalauro laipsniu. 

Dalia Rūta Cibaitė. 

St. Petersburg, Floridoje, 
gimusiai Daliai teko gyventi ir 
mokytis įvairiuose kraštuose, 
kur jos tėvas, General Tele-
phone bendrovės pareigūnas, 
tarnybos reikalais buvo siun
čiamas. Taip vienerių metukų 
Dalytė su tėvais iškeliavo į 
Havajus. Vėliau į Guatemalą, 
kur jau pradėjo lankyti darželį 
ir pradinę mokyklą. Seimai 
grįžus į St. Petersburg, Floridą, 
Dalia įstojo į St. John pradinę 
mokyklą, o šeš tadienia is 
mokėsi ..Saulės" lituanistinėje. 
Po keliu metų teko keliauti j 

ketverių metų mokslo stipen
diją. Universitete vedė radijo 
valandėlę ir dirbo Newsweek 
TV Cable, Highland Park, IL. 

Argentinoje gyvendama, buvo 
įsijungusi į Buenas Aires lie
tuvių tautinių šokių grupę 
„Inkaras" su kuria 1987 m. 
dalyvavo Tautinių šokių šven
tėje, vykusioje Hamilton, 
Kanadoje. Studijuodama Barat 
College, vasaros atostogas 
leisdama pas senelius St. 
Petersburg, FL, įsijungė į ten 
veikiančią „Bangos" tautinių 
šokių grupę su kuria 1992 m. 
dalyvavo Tautinių šokių šven
tėje, Čikagoje. 

1985 ir 1991 m.,Dalia lankėsi 
Lietuvoje ir Vilniuje baigė 6 
savaičių lituanistinius kursus. 

Daliai linkime sėkmės pasi
rinktoje profesijoje ir platesnio 
įsijungimo į Amerikos lietuvių 
visuomeninę veiklą. 

JUNO BEACH, FL 

PABENDRAVIMO PIETUS 

Birželio trėmimų minėjimas 
vyko po pabendravimo pietų. 
Programą pradėjo L. Bendruo
menės Palm Beach apylinkės 
pirmininkas dr. Vytautas Ma
jauskas, pakviesdamas susirin
kusius atsistojimu pagerbti žu
vusius kovoje už Lietuvos lais
vę, tremtinius, politinius kali
nius. 

Savo kalboje dr. Majauskas 
jautriai prisiminė 1941 m. bir
želio mėnesį bei vėliau vykdy
tus lietuvių trėmimus, tremti
nių kančias, sunkų Lietuvos 
kelią į laisvę. Priminė, jog ir 
dabar Lietuvoje vyksta kova dėl 
Lietuvos ateities, jog kelias į 
demokratinę valstybę nėra 
lengvas, reikia daug geros va
lios ir kantrybės. Dr. Majauskas 
užbaigė Birutės Pūkelevičiūtės 
eilėraščiu „Paskutinis birželis". 

Po to dr. Vladas Vaitkus, į pie
tus atvykęs tiesiai iš aerodromo, 
padarė pranešimą apie savo 
lankymąsi Lietuvoje gegužės 
mėn. Stomatologų sąjungos II 
kongrese, Druskininkuose, kur 
jis skaitė paskaitą. Dr. Vaitkus 
lankėsi ir Kaune bei Klaipėdoje, 
kur be paskaitų pravedė prak
tikos darbus implantologijos sri
tyje vietiniams stomatologams. 

Dr. Vaitkaus pranešimas 
buvo labai įdomus, išsamus ir 
pagarbus savo kolegoms Lietu
voje. Po pranešimo susirinkę il
gai klausinėjo dr. Vaitkų apie 
stomatologiją Lietuvoje ir apžiū
rinėjo iš Lietuvos atgabentas 
knygas. 
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PARODA JUNO BEACH 
MIESTO ROTUŠĖJE 

Birželio 13 d., sekmadienį, bu
vo atidaryta trijų menininkų 
paroda. Atidaryme dalyvavo Ju-
no Beach miesto burmistras ir 
būrys amerikiečių ir lietuvių. 

Parodoje su keturiais savo kū
rybos paveikslais dalyvauja ir 
Jupiter apylinkės gyventojas dr. 
Antanas Lipskis. 

LIETUVOS DUKTERYS 
VYKSTA I LIETUVA 

Lietuvos Dukterų draugijos 
narės, vykstančios į Lietuvą, ža
da aplankyti ten vargstančias 
daugiavaikes seimas bei pagal
bos reikalingus pensininkus ir 
asmeniškai įteikti jiems Lietu
vos Dukterų Draugijos pašalpą. 

D. Augūnas 

„ROTARY" KLUBAS 
VILNIUJE 

Birželio 22 dieną buvo 
iški lmingai inauguruotas 
Vi lniaus „Rotary" klubas. 
Iškilmės įvyko Akademiniame 
dramos tea t re . Sveikinimo 
kalbą pasakė Suomijos regiono, 
kur iam priklauso Lietuva, 
vadovas. Suomiai sumokėjo už 
vi lniečius stojamuosius 
mokesčius. Pirmasis Vilniaus 
„Rotary" klubo prezidentas 
buvo pramonės ir prekybos 
eksministras Albertas Sine-
vičius, dabar — energetikos 
eksministras Leonas Ašmantas. 
Svečiams griežė Vilniaus 
„Rotary" klubo nario Gintaro 
Rinkevičiaus diriguojamas 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. 

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

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

Tat. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
Marquotta Madlcal BulMIng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

Ta*. (312) 436-7700 
Pirm., antr., ketv., penki nuo 12 iki 3 v.p.p. RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 

PRASAD TUMMALA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

10401 S. Robarta Rd. , Palos Hllls. IL 
Tai. 708-596-4430 (veikia 24 vai.) 

P i rm, antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-658 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. tS 9 t Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, I I I . 
Tol. (312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava. , Elgin, III. 60120 
Tol. (703) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

L 
•132 8. Kadzla Ava., Chicago 

(312) 776-6M* arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Tol. kattnoto h- buto: (708)852-4159 
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MEMORIAL DAY 
IŠKILMĖS 

Gegužės 31 d. Memorial Day 
iškilmėse Memorial Garden3, 
North Palm Beach, dalyvavo ir 
nemažas būrys lietuvių. Nors 

Panamą, kur, baigusi pradine labai lijo, tačiau susirinko daug 
mokyklą, pradėjo lankyti žmonių. Be kitų kalbą pasakė ir 
gimnaziją. Šeimai apsigyvenus kongreso narys Tom Lewis. 
Buenos Aires, Argentinoje, Lietuvos trispalvę nešė Jonas 
mokslą tęsė vietos Lincoln Tamašauskas, o kapinių lietu-
gimanzijoje, kurią baigusi, stu- vių sekcijos vedėjo Jono Jaku-
dijoms pasirinko Illinois vals- bausko parūpintą vainiką nešė 
tijos Barat College, kuris jai, Vanda Majauskienė ir Vanda 
kaip gerai tinklininkei, suteikė Urbonienė. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

To l . 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurat. IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71«t Stroot 
(312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

kotv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

'.EDMUNDAS VIŽINAS. M C .S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
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Naparvino IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. 312-586-3166 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Lietuvių Bendruomenė Kongresui: 

NENUTRAUKIT 
RADIJO PROGRAMŲ 

Jungtinės Amerikos Valstijos 
neturėtų nutraukti radijo trans
liacijų lietuvių kalba, nes tai 
pakenktų demokratijos plėtotei 
Lietuvoje. Savo laiške JAV 
Kongreso atstovui Howard Ber-
man taip rašo Amerikos LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Algimantas Gečys. 
Kongreso atstovas Berman 
vadovauja JAV Atstovų Rūmų 
Užsienio reikalų komiteto tarp
tautinių operacijų pakomitečiui, 
kurio žinioje yra Amerikos radi
jo transliacijos į įva i r ias 
pasaulio šalis. LB la iškas 
Kongreso atstovui buvo įteiktas 
š.m. liepos 1 d. 

Nurodydamas į pranešimus, 
jog JAV administracijos parei
gūnai gali rekomenduoti, kad 
būtų sustabdytos Laisvosios Eu
ropos radijo ir gal net Amerikos 
Balso programos Baltijos tautų 
kalbomis, A. Gečys išreiškia 
Amerikos LB nuomonę, kad 
toks žingsnis sutrikdytų laisvą 
informacijos tėkmę Lietuvoje ir 
pakenktų JAV politikai, kuri 
siekia sutvirtinti demokratiją ir 
laisvosios rinkos principus 
šiame regione. 

Anot Gečio, Laisvosios Eu
ropos radijo ir Amerikos Balso 
programos lietuvių kalba yra 
gyvybiškos reikšmės, nes jos 
kasdien aprūpina Lietuvos gy
ventojus necenzūruota, tikslia 
informacija apie įvykius pasau
lyje ir pačioje Lietuvoje. Jau 
vien tik tų radijo reporterių pa
siuntimas į Lietuvą nuolati
niam darbui padėjo išlaikyti 
laisvesnę atmosferą Lietuvos 
spaudai. Tie reporteriai yra tar
si barometras, registruojantis ir 
pačius subtiliausius vyriau
sybės bandymus Lietuvoje su
varžyti laisvą informacijos bei 
idėjų tėkmę. 

Bendruomenės tarybos pirmi
ninkas perspėja, kad kova už 
tikrai atvirą visuomenę su tvir
ta, laisva spauda Lietuvoje dar 
toli gražu nėra laimėta. Todėl, 
rašo j i s , mes raginame pakomi
tetį peržiūrėti padėtį Lietuvoje. 
Lietuvių Bendruomenė yra įsi
tikinusi, kad pakomitetis nu
spręs, jog JAV turėtų ir toliau 
transliuoti radijo programas į 
Lietuvą ir kad JAV gali suvai
dinti labai svarbų vaidmenį, 
tv i r t inan t laisvos spaudos 
pamatus Lietuvoje. Jei pakomi
tetis suruoš apklausinėjimus 
radijo programų reikalu, LB 
atstovai norėtų juose dalyvauti. 

Prie laiško pridėtame memo
randume apie laisvos spaudos 
padėtį Lietuvoje JAV LB tvir
tina, kad eiliniam Lietuvos 
piliečiui tiksli ir laiku pateikia
ma informacija šiandien mažiau 

SPAUDOS KONFERENCIJA SU MINISTRU 
PIRMININKU IR SEIMO ATSTOVAIS 

klausomai spaudai ir masinėms 
komunikacijoms priemonėms iš
vystyti trukdo ūkiniai sun
kumai ir tiesioginiai valdžios 
veiksmai. 

Ryškiausias valdžios užmojo 
suvaržyti spaudą pavyzdys, 
pasak šio memorandumo, yra 
spaudos ir masinių komunika
cijos priemonių įstatymo projek
tas, kuris šiuo metu svarstomas 
Seime. Pagal šį įstatymo projek
tą, kurį suredagavo neseniai at
gaivinta spaudos kontrolės 
valdyba, žurnalistams galima 
spausdinti ar transliuoti tiktai 
„tikslią informaciją". Ar ji 
t iks l i , nuspręs spaudos 
kontrolės valdyba arba teismai. 
Žurnalistams gresia piniginės 
pabaudos. Demokratinėje vi
suomenėje išlaikyti pusiausvyrą 
tarp asmens teisių ir spaudos iš
sišokimų stengiamasi vadi
namųjų ,,šmeižto" įstatymų 
pagalba; reikia įrodyti, kad 
reporteriai, autoriai ar redak
toriai buvo piktavališki. LDDP 
Lietuvoje siekia pajungti 
spaudą vyriausybės kontrolei ir 
pati save paskirti „tikslios infor
macijos" užtikrintoja. Tuo būdu 
LDDP s tengias i sukur t i 
„vidinės cenzūros" atmosferą, 

kur i i lga in iu i apribos vi
suomenės priėjimą prie infor
macijos. 

JAV LB memorandume tei
giama, kad ištisas įstatymo 
projektas suredaguotas dvasio
je, kuri svetima spaudos laisvę 
puoselėjančioms visuomenėms. 
Kadangi šis įstatymas greičiau
siai bus priimtas, todėl svarbu, 
kad Lietuvoje būtų kuo daugiau 
nepriklausomų užsienio žurna
listų, pvz., Laisvosios Europos 
radijo ir Amerikos Balso. 

Memorandume išvardinami 
šie fiziniai spaudos ir informa
cijos šaltinių suvaržymai Lietu
voje: 

Lietuvoje dabar išeina apie 
600 periodinių leidinių — dau
gumą jų finansuoja ir kontro
liuoja vyriausybė; 

LDDP nesenia i „ i šva lė" 
Lietuvos žinių agentūrą ELTĄ, 
kur i yra vyriausybės nuo
savybė. Amerikos LB neseniai 
pastebėjo, kad jos išspausdintas 
pranešimas buvo ELTOS iš
kreiptas; 

visą šalį apimantį televizijos 
kanalą kontroliuoja jo 
savininkė — vyriausybė. Šios 
stoties direktorius 1992 m. gruo
džio mėn. atvirai pasisakė už 
cenzūrą: 

Lietuvos vyriausybė blokuoja 
JAV LB pastangas įkurti nepri
klausomą televizijos stotį. 

Lietuvių Bendruomenės me
morandumo išvada — Vakarų 

Po politinės-visuomeninės 
konferencijos Detroite birželio 
20 d. įvyko spaudos konferenci
ja su ministru pirmininku Adol
fu Šleževičium, Seimo atstovais 
Romualdu Ozolu, Aloyzu Saka
lu ir Saulium Šalteniu. 

Liuda Rugienienė („Drau
gas"): Kokie jūsų įspūdžiai kon
ferencijai pasibaigus? 

Adolfas Sleževičius: Mano 
asmeninė nuomonė, kad mes ge
rokai išsiskiriam, suprasdami 
vienas kitą. Konferencijos tiks
las — nustatyti normalų dialo
gą tarp lietuvių JAV, kituose 
kraštuose ir Lietuvos įvairių 
institucijų, Seimo, atskirų 
partijų ir vyriausybės. Šis 
tikslas, mano giliu įsitikinimu, 
yra pasiektas. Dialogas prasidė
jęs labai geras. 

S a u l i u s Ša l t en i s : Aš 
užsimirštu, kad čia Amerika, 
kad čia ne Lietuva. Jaučiuosi 
tarp savų ir norėčiau, kad išei
vija taip pat jaustųsi pas mus, 
mūsų tėvynėj Lietuvoj, lygiai 
taip, kaip ir mes čia. 

Aloyzas Sakalas: Mane ši 
konferencija sudomino pažinti
ne prasme. Pirmiausia aš labai 
aukštai vertinu T. Remeikio, V. 
Vardžio ir V. Bieliausko paskai
tas, o taip pat pasisakymus per 
simpoziumus, kuriuos išsakė 
tiek Amerikos lietuviai, tiek 
mūsų žmonės. Na, jei aš mūsų 
žmonių nuomones daugmaž ži
nau, arba galėčiau prognozuoti, 
tai Ameikos lietuvių nuomonės 
man buvo nepaprastai įdomios. 
Todėl aš laikau, kad pažintine 
prasme įsigijau labai daug. Aš 
pilnai prisijungiu prie S. Šal
tenio, kad aš čia jaučiuosi kaip 
namuose, kaip Lietuvoje, bet 
pačia geriausiąją prasme, ne ko
kių politinių kovų prasme, bet 
šilumos, aplinkos, gerano
riškumo prasme. Taip, kad aš 
labai patenkintas šita konferen
cija. 

Romualdas Ozolas: Lietuvoj 
daug procesų eina į pabaigą, o 
kiti prasideda. Šičia irgi ta 
konferencija yra iš serijos besi
baigiančių arba prasidedančių 
dalykų. Tos naujos nuostatos, 
kurios čia buvo pabandytos for
muluoti, yra labai vertingas, in
telektualinis įnašas į Lietuvos 
tolesnę brandą. Konferencijoj 
pasakytos mintys yra visiškai 
pakankamos, kad galėtume tu
rėti rimtus postulatus tolimes
niems mąstymams apie Lietu
vos ir išeivijos santykių plėtotę. 
Didžiausią įspūdį padarė šian
dieninės pamaldos bažnyčioj. 
Manau, kad tai yra simbolis vi
so to, kas čia vyko ir vyksta. 
kaip gyvenimas. 

U Ū D A RUGIENIENĖ 

Romas Sakadolskis („Ame
rikos Balsas"): Pone Šleževi
čiau, norėčiau jūsų paklausti — 
kai susitikote su Detroito lietu
viais verslininkais, pasakėte, 
kad litas bus stabili valiuta. 
Reiškėte viltį ir nurodėte, kad 
dabar kontroliuojate emisiją. 
Tai viena iš priežasčių, kodėl 
litą bus galima laikyti stabiliu. 
Jūs taip pat paminėjote, kad in
fliacija per pastarąsias savaites 
svyruoja nuo 8% iki 23%. Nėra 
ta šuoliška infliacija, kur buvo 
anksčiau. Norėčiau jūsų pa
klausti, jeigu, žiūrint labai 
optimistiškai apatinę ribą — 8% 
per mėnesį, infliacija per metus 
būtų 96%, litas tokiu atveju per 
metus netektų pusės savo per
kamosios galios. Ką jūs darysi
te, kad taip neįvyktų ir kaip jūs 
suvaldysite socialines proble
mas, kurios gali kilti šių metų 
rudenį, kai valstybinės įmonės 
negaus emisijos būdų, nes turė
site išlaikyti litą stabiliu ir 
negalėsite išmokėti algų? 

Adolfas Šleževičius: Pinigo 
emisija ir kita monitarinė poli
tika yra centrinio banko. Aš mi
nėjau tą faktą, žinodamas, vy
riausybės dialogo pagrindu, 
banko požiūrius į šiuos klausi
mus. Dabartiniu metu priimtos 
priemonės leido stabilizuoti ta-
lono-dolerio santykį. Tai palan
kus momentas ir prielaidos lito 
įvedimui. Iš kitos pusės, vyriau
sybės priimamos priemonės da
bartiniu metu leidžia tikėti, kad 
infliacijos tempai sumažės. Kal
bant apie socialinius klausimus, 
apie būtinumą spręsti algų 
padidėjimą, noriu pažymėt, kad 
jau kuris laikas, bent šį pusme
tį, tikrai padidėjimas vykdomas 
ne emisijos sąskaita. Tačiau čia 
ne naujas-procesas, ir dabartiniu 
metu tiktai teliko klausimas, 
kaip gamybos padidėjimo pa
grindu pasiekti, kad biudžeto 
įplaukos didėtų. Tendencijos po
zityvios. Tokią pat politiką nu
matome vykdyti ir ateityje. 

Romas Sakadolskis: Atrodo, 
kad lito stabilumas ateityje pri
klausys ir nuo to, ar pakils Lie
tuvoje gamyba. Jeigu gamyba 
nepakils, kokių priemonių im
sitės, kad litas būtų stabili va
liuta? 

Adolfas Šleževičius: Pagrin
dinė prielaida gamybos augi
mas, stabilizavimas ir daug ki
tų, priimtų priemonių, leidžia 
manyt, kad turėtų būti pasiek
ta. Energetinių išteklių kaino
daros struktūra, kitų išteklių 
kainodara ir paskutinių mėne
sių kainų indeksų augimo dina

mika, gamybos nuopolio tenden
cijos ir infliacijos tempo dina 
mika rodo, kad tos pozityvios 
tendencijos jau yra pasiekiamos, 
reikia tik įtvirtinti. 

Aloyzas Saka las : Manau iš 
tikrųjų, kad vienintelis argu
mentas lito stabilumui, tai ga
mybos augimas. Jeigu šito ne
bus, o labai norėčiau, kad jis 
būtų, tada be pinigų emisijos 
vargu ar bus galima apsieiti. O 
papildoma pinigų emisija — in
fliacija tik didės, lito nuvertė
jimas tik didės, taigi, aišku, 
premjeras geriau žino, kadangi 
turi savo rankose visus svertus, 
apie galimą pramonės augimą. 
Norėčiau, kad jis iš tikrųjų 
būtų, bet jei nebus to lito au
gimo, tai bijau, kad lito įve
dimas nepateisins savęs. 

Kęstutis Miklas („Darbinin
kas": Dėl tolimesnio ambasadų 
išlaikymo. Aš kalbu apie JAV. 
Nežinau, kaip ten Europoj, bet 
Amerikoj nei viena ambasada, 
nei konsulai, gal tik generalinis 
konsulas New Yorke, ką nors 
gauna. Pavyzdžiui, ambasados 
ir Vašingtone, ir New Yorke iki 
šiol buvo išlaikomos Amerikos 
lietuvių pinigais. Ta auksinė 
karvutė kada nors užsidarys, ir 
ką jūs numatot daryti, kaip iš
laikyti, kaip algas ir nuomas ap
mokėti, visokias kitokias išlai
das padengti abiems ambasado
riams — Vašingtone ir New 
Yorke? 

Adolfas Šleževičius: Ne 
tiktai Vašingtone ir New Yorke 
yra konsulatų įstaigų išlaikymo 
problematika. Jau sutarėm ati
daryti naują įstaigą Suomijoj, 
Baltarusijoj, Kijeve, kitose 
šalyse. Apskritai problema, fi
nansuojant tas mūsų instituci
jas, kurios labai reikalingos, 
plėtojant užsienio ekonomijos ir 
politinius ryšius, todėl biudžete 
numatytos tam tikros lėšos. Jos, 
tiesa, yra gana ribotos. Aš 
manau, mes turėsim galimybę 
antro pusmečio biudžete numa
tyti papildomus paskyrimus ne 
tik ambasadų išlaikymui, bet ir 
kitus klausimus sprendžiant. 
Pateiksim Seimui svarstyt nau
jo biudžeto sandaros įstatymo 
projektą antram pusmečiui, pa
tikslinant biudžetą, anksčiau 
priimtą visiems metams. 

Kęstutis Miklas: Norėčiau 
pasakyti, kad New Yorke amba
sadai reikia naujo pastato. Yra 
paskirtas 1,000,000 dol. ir tas 
vienas milijonas jau yra perves
tas tenai. Už milijoną dolerių 
negali nupirkti, be to, generali
nis konsulatas nori gyventi kar
tu su ambasada. Tai du skirtin

gi dalykai, nes konsulatas yra si ir norim klausimus spręst, 
žmonėms, o amba ?ada yra dip- Taigi p. Lozoraičio bylą reikėtų 
lomatinis dalykas. Ar galėsit suspenduot, atstatyti jos teises 
skirti daugiau pinigų? įr normaliai, su LB pagalba, ne 

Adolfas Šleževičius: Negalė- tiktai tęsti ambasadoriaus veik
čiau dabar konkrečiai patiks- lą, bet ir pagalvoti apie patalpų 
lint, bet yra parinktas vienas 
kitas variantas. Turėtumėt su
sitikti su konsulu ir aptart tuos 
galimus variantus. Dabar nega
liu atsakyti. 

Algis Zaparackas („Lietuviš
kos Melodijos"): Norėčiau tęst tą 
klausimą dėl ambasados išlai
kymo, kadangi, mūsų žiniom, 
Vašingtono ambasada beveik 
visiškai yra išlaikoma visuome
nės aukomis. Šioj konferencijoj 
jūs turėjot progą su Lietuvių 
Bendruomenės valdybos nariais 
tai diskutuot. Ar šitas klausi
mas buvo iškeltas, kaip toliau 
bus finansuojama su nauju am
basadorium Vašingtone, ir kas 
atsitiks su dabartiniu štabu? 

Adolfas Šleževičius: buvo iš
keltas ir buvo minėta, kad fi
nansavimo šaltiniai iš esmės 
pasikeis, todėl čia labai rišasi su 
tuo buvusiu klausimu dėl visų: 
ir ambasados, ir konsulato fi
nansavimo JAV. Ką tik grįžę, tą 
klausimą mes turime gana deta-
liškai išnagrinėt ir priimt spren
dimus. 

Romas Sakadolskis: Ar ga
lite plačiau paaiškinti, kas bus 
kiti finansavimo šaltiniai? 

Adolfas Šleževičius: LB 
valdybos atstovai pasakė, kad, 
jei bus keičiamas ambasadorius, 
tai bus peržiūrimas ambasados 
finansavimo klausimas. Tokia 
mintis buvo išreikšta. 

L iuda Rugien ienė : Čia 
Amerikoj lietuviams yra labai 
sunku išsikovoti bet kokią 
poziciją. Mus visus labai su
jaudino, kad jūs naikinote am
basadoriaus poziciją ir bandėte 
pakeisti laikinu patikėtiniu, 
pasakyta, kad p. Čekanauskas 
bus tik reikalų vedėju, ne am
basadorium. Ar galite paaiškin
ti? 

Adolfas Šleževičius: Yra 
tokia diplomatinė praktika. 
Kuomet ambasadorių keičia lai
kinasis reikalų patikėtinis, ku
ris arba tampa ambasadorium, 
arba juo netampa. Tai yra parei
gybė, kuri vykdo ambasado 
riaus funkcijas. 

Romualdas Ozolas: Man. 
' premjere, keistas jūsų požiūris 

tuo klausimu, kada jūs sakot, 
jog buvo kalba apie finansavimo 
nutraukimą iš Lietuvių Bend
ruomenės pusės, tarsi tai būtų 
nerimtas dalykas. Man atrodo. 
kad mūsų finansinė padėtis šiuo 
momentu yra tokia kritiška. 
kad paramos reikėtų ieškoti, 
konfliktų JAV klausimus spren
džiant ne ideologiniu ar poli 
tiniu lygmeniu, o pragmatiniu 
lygmeniu, kaip mes dabar tar-

įsigijimą. Man atrodo, tai būtų 
tiksliausia. 

Saulius Šaltenis: Norėjau pa
sakyt dėl visų šitų negražių rei
kalų, kurie taip sujaudino išei
viją. Jie man yra tiesiog žmogiš
kai labai nemalonūs. Lozoraičio 
atleidimas yra kažko gyvo išplė
šimas, lyg kokios širdies. Tai 
labai grubus dalykas, ir aš ban
dau išsiaiškint. Man keistas 
toks įspūdis, kad mūsų ponas 
prezidentas dėl pono Bobelio, at
rodytų, tegu nesupyksta, net 
galėtų pakeist konstituciją. Aš 
nesuvokiu tos logikos, tų moty
vų, tų pragmatinių dalykų. Da
romas toks dalykas, kuris nei 
finansiškai, nei morališkai, nei 
visom kitom prasmėm yra ne
naudingas dabar valdančiai par
tijai. Mane tas glumina, stebina 
iracionalumo momentas visuose 
šituose reikaluose. Bent iki šiol 
aš negaliu suvokt tų motyvų. 

Aloyzas Sakalas: Aš turbūt 
čia esu vienintelis liudininkas 
to pokalbio Varšuvoje, kai daly
vavome p. Karosas, p. Andriu
kaitis ir aš, dalyvavo ir p. Lozo
raitis, dar prieš jam kandidatuo
jant į prezidentus. Buvo specia
liai paklausta p. Karoso: ar ne
bus taikytos kokios sankcijos p. 
Lozoraičiui, tarkime pralaimė
jus rinkimus?" P. Karosas pat
virtino tada, ir dabar visą laiką 
tvirtina, kad jokios sankcijos 
nebus taikomos. Vis dėlto šita- , 
p. Lozoraičio atšaukimą aš 
laikau sankcija. Galima paaiš
kinti, kad čia yra rotacija, bet 
tai niekd neįtikina. Galima dar 
kaip nors kitaip paaiškinti, kad 
jis nesusitvarko su pareigom, 
bet taip pat neįtikina. Čia yra 
sankcija, politinė sankcija, todėl 
aš premjero prašau dabar, ir per 
konferenciją prašiau, kad prem
jeras panaudotų visą savo įtaką, 
kad būtų peržiūrėtas šitas 
sprendimas. 

Romas Sakadolskis: Turint 
mintyje pasisakymus: LB ką tik 
priimtą rezoliuciją ir jūsų pa
reiškimą/kad tokie klausimai, 
kai šalyse, kuriose gyvena ne
mažas skaičius lietuvių, amba
sadorių paskyrimas turėtų bū
ti derinamas, {urėtų būti daro
ma gražiau nei buvo daroma 
šiuo atveju. Ką jūs esate pasi
ruošęs daryti grįžęs? Ką jūs 
ketinate pasakyti prezidentui 
Brazauskui? 

Adolfas Šleževičius: Aš ma
nau, kad iš tikrųjų prezidento 
tas buvo paminėta, ambasado
rių atleidžiant, padarytos tam 
tikros klaidos. Mes neturėjom 

(Nukelta į 4 psl.) 

prieinama, kaip revoliucinėmis radijas ir spauda labai padeda 
1988-1991 m. dienomis, kai išlaikyti nepriklausomą Lietu-
buvo viešai stojama prieš sovie- vos spaudą, 
tinę valdžią. Tvirtai, nepri- K. R. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

man atnešė antrą tomą. Paprašiau pirmo. Čerepaška 
pasipiktinusi atrėžė: nėra. Bijodamas netekti ir an
trojo, nesipriešinau. Bet kai keisdavo knygas, vis prašy
davau ir pirmojo. Nepraėjo nė pusė metų ir — gavau. 

Pirkti knygų, matyt, važiuodavo koks maskolius, 
kuriam buvo nei šilta, nei šalta, ką liaudies priešai 
skaitys. Knygynas, žinoma, iškišdavo viską, kas 
užsigulėdavo. 

Jeigu kameroje būdavome trise, tai gaudavome kar-

Tėvynės sąjungos ir Lietuvos Seimo nariai Laima Andrikienė ir Gediminas 
Vagnorius susitikime su Bostono lietuvių visuomene pasiruošę atsakyti j 
paklausimus apie padėtį Lietuvoje. 

Nuotr. L. Kulbienės 

liotekininkę vadiname Čerepaška. Ūgio gal 1,20 cm, 
raukšlėtu, lyg graikiškas riešutas veidu, užgriuvusiom 
akutėm, nevalyva ir beveik niekada nekalbanti. I mus, 
kalinius, žiūri taip, tarsi tenori vieno: perkąsti gerklę 
ir išgerti kraują. Kalba, kad tarnauja čia iš idėjos, nes 
jos vyrą stribą paklojo partizanai. 

Pagaliau koridoriuje duslus garsas: bumpt. Paskiau 
šlep, šlep, šlep... Po dešimties minučių pasikartoja. Ir 
t a ip toliau... Vadinasi, šiandieną bus knygos. 
Čerepaška jas nešioja glėbiais ir mėto prie durų. Po t aį9 n e t dešimt knygų. Ne tiek jau daug, jei žinai, kad 
poros valandų knygos jau suneštos. Tada Čerepaška didžioji dalis skaityta laisvėje, o ir čia po du tris kar-
atidaro langelį. Langelyje - džiovinta slyva, o ne žmo- t u s pakartota. O jei žinai, kad per šešiolikos valandų 
gaus galva. Langelis, per kurį dalina maistą, jai lygiai dieną galima ramiai perskaityti 200-250 puslapių, tai 
iki kaklo. Vargšė, be taburetės pro vilkelį pažiūrėti ne- įr vįsai mažai. 
gali. J i — vyresnioji seržante, ir kai visi puolame prie Paprastai visi skaitydavo ant savo lovos ar įsisprau-
durų, valdingai parodo, kad liktų kuris nors vienas. <įę j kampą. Aš tausojau akis. Skaitydavau arba stačias, 
Tyliai, nieke nekalbėdama, įkiša porą knygų. Norėtųsi atsisukęs nugara į lemputę (nuo tos šviesos popierius 
dar... Pažiūriu - skaitytos. Ji pasilenkia, paima nuo a t rodė geltonas), slėbizavodavau. Ir vienas, ir kitas bū-
grindų dar porą knygų, atkiša nepatenkintu veidu ir das - nepatogus. Pavargdavau greitai. Jei sėdi ant 
jau nori uždaryti langelį. Sakau: ir šitas skaičiau. Ji iOVOs, po užpakaliu reikia pasikišti porą knygų, nes 
žiūri nesuprantančiu veidu. Keista: tik pateko į geležys, iš kurių ji supinta, pjauna per čiužinį. Nuo to 
kalėjimą, o jau viską skaitęs. Paduoda trečią kartą. Ir knygos labai dyla, todėl dažniausiai jas gauni ne tik be 
vėl — skaičiau. „Matyt, sėdėjęs..." — galvoja Čerepaška. viršelių, bet ir be pradžių, be pabaigų. 
Jos supratimu knygas leidžia tik tam, kad aprūpintų Skaitau ne iš karto, nes tuoj neturėsiu ką skaityti, 
kalėjimus kaip- šaškėmis ar domino. Neatrodo, kad Skaitau po truputį, kai reikia užsimiršti. Kai artėja 
gyvenime ji būtų perskaičiusi bent vieną knygą. Įsi- keitimo laikas, pabaigiu. Bjauriausia, kai pabaidęs 
žeidžia dėl man nenormalių poreikių, užtrenkia lan
gelį. Knyga jai — popierius ir viršeliai, o ne kažkoks 
ten turinys. Pradžioje dar prašydavau atnešti tokių ar 
kitokių, o ji man vis nešdavo apie Varą. Gal iš ko nors 

1 girdėjo, kad tokios vertingiausios ir brukdavo visiems, pusėje^ Nejauki tyla. Buvau įpratęs girdėti konservą 
Vėliau nebesitikėjau iš jos nei ko nors naujokei ko nors t o ryO S triukšmą. O čia - nebent reaktyvinis lėktuvas 
gero, ir po kelintą kartą skaičiau tas pačias. Vienoje 

16 
Gedui liepia susirinkti daiktus. Išveža į Klaipėdą. 

Bus parodomasis teismas. Gedas svajoja: susirinks visi 
valiutininkai, spekuliantai, kekšės... 

— Būsiu tarp savų, tik KPZ (daboklė) baisiai bjau
ri. Naktį nuo Danės pakyla rūkas, būna labai drėgna 
ir šalta. 

Atsisveikiname. Daugiau jo nemačiau, negirdėjau, 
ar gavo tuos savo trejus, ar ne. 

Sėdžiu vienas. Ne tiek sėdžiu, kiek vaikštau. 
Prisimenu karikatūrą, labai mane kadaise prajuoki
nusią: vienas dryžuotas stovėdamas sako sėdinčiam 
kameros draugui: kai vaikštai, atrodo, kad nesėdi. Iš 
tikrųjų — kai vaikštai, primiršti... Tik karikatūra, žino
ma, dabar nebeatrodo juokinga. 

Vaikštau ir galvoju apie tuos, kuriuos mylėjau. 
Atrodo, kad praeityje — tik atsiskyrimai, t ik 
atsisveiki nimai... 

Antra dieną vienas. Turėjau kelias knygas, bet jau 
perskaičiau. Klausiu prižiūrėtojo, ar nebus biblio
tekininkės. 

— Gal ir bus, — įprastas atsakymas. 
Trečią dieną pradedu iš naujo skaityti storą knygą 

apie kolektyvizaciją. Nebesinori nieko prisiminti. Ir 
vaikščioti pabodo. Žiūriu į knygą, verčiu puslapius, net 
lūpas judinu skaitydamas, ir tik po kiek laiko suvokiu, 
kad net nežinau, apie ką skaitau. Papurtau galvą ir &ero> i r P° kelintą kartą skaičiau tas pačias. Vienoje praskrenda. Ir šviesu - nemaloniai 
varau toliau. Knygas turėtų keisti kas savaitę, bet boba kameroje man pasakė, kad skaitė Sveiko nuotykius, 
(moterimi vadinti negaliu) keičia kaip jai patinka Bib- I r «* pradėjau prašyti... Pagaliau, po dviejų mėnesių. 

lauki savaitę, kitą, o niekas nekeičia. 
Taip ir dabar. Dienos eina. Sėdžiu vienas. Viskas 

perskaityta, nors pasiusk. 
Pagaliau mane išveda. Patenku į kamerą kiemo, 

(Bus daugiau) 
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ALABAMOS FESTIVALYJE 
ALFONSAS NAKAS 

Birželio 26 d., aplankęs Ala-
bamos Šekspyro festivalį (Ala-
bama Shakespeare Festival, vi
sų trumpinamą į ASF), tą pačią 
dieną išgyvenau du spektaklius, 
abu didžiajame Festivalio teat
re. Pirmasis, dieninis, buvo Wil-
ham Shakespeare „A Midsum-
mer Night's Dream", taigi „Vi
durvasario nakties sapnas". Jis 
vertas keleto gerų žodžių! 

Skaitytojai, kurie bent kiek 
domisi Šekspyro kūryba, prisi
mins, jog šioje komedijoje lygia
grečiai veikia tikri gyvi žmonės, 
taigi .^nirtingieji", bei miškinės 
dvasios, fėjos ir elfai su savo 
karalium bei karaliene. Pasta
rieji, jei nori, žmonėms gali būti 
nematomi, bet tik girdimi jų 
balsai. Vidurvasario naktį girio
je prie Atėnų mirtinguosius vei
kėjus jie vedžios už nosies, mai
šys jų jausmus, tyčiosis, o pub
lika kvatosisi iki žaksėjimo... 

Geri režisieriai retai spektaklį 
iškart pradeda dramaturgo 
tekstais, dialogais. Pirma pub
liką reikia kuo kitu sudominti, 
jos dėmesį scenai sukaupti. Šis 
spektaklis prasidėjo (turbūt 
graikiška) muzika ir... šachma
tų partija. O lošė Atėnų kuni
gaikštis Tezėjas (Ray chambers) 
ir jo sužadėtinė, Amazonių ka
ralienė Hipolita (Christina Vac-
caro). Tik nežinau, kurio matu 
užbaigus, kariškai griežtas ku
nigaikštis, išklausęs Egėjaus 
(Robert Williams) skundo, pada
rė sprendimą: Egėjaus duktė 
Hermija (Brenda Foley) turi te
kėti už nemylimo Demetrijaus 
(John Preston), o jeigu nepa
klausys, jos laukia vienuolynas, 
arba mirtis. Hermija atsišneka, 
nes ji myli Lysanderį (Norbert 
Butz), Demetrijų siūlo savo 
draugei Helenai (Erne Johnson), 
šį vyruką įsimylėjusiai iki kak
lo. Nuobodoka ši pradžia, bet 
labai svarbi girios dvasių išdai
goms suprasti, žiūrovui į intri
gą įsijausti. 

Atėnų girioje, dvasių pasauly, 
irgi vyksta intriguojantys daly
kai. Fėjų karalius Oberonas 
(Herb Downers), supykęs ant 
karalienės Titanijos (Carole 
Healey), užsiundo beveik viską 
galintį savo „leitenantą" Pucką 
(Steven David Martin), kad ją 
pabaustų. 

Trečioje plotmėje kunigaikščio 
vestuvių proga šeši Atėnų ama
tininkai ruošiasi suvaidinti vei-
kaliuką, kurį girioje repetuoja, 
kai kurie ten papuldami į dva
sių pinkles. Tiek juos, tiek ir 
penkias girių fėjas taip pat rei
kėtų išvardyti, nes visi ir visos 
buvo nepaprasto talento akto
riai — originalai, visi skirtingi, 
visi labai įdomūs, nepakartoja
mi. Net ir fėjų sūpuotas, glamo

nėtas vaikiukas — Changeling, 
neištaręs žodžio, buvo savo vie
toje. Bet bijau rašinį per daug 
ištęsti. 

Iš pavardėmis įmintų nuosta
biausias buvo Steven David 
Martin, per kelis sezonus pasi
žymėjęs ASF pirmaeilis akto
rius bei režisierius. Pucko arba 
Robin Goodfellovv vaidmeny jis 
lakstė po sceną, it sparnus ga
vęs, poravo ir perporavo įsimy
lėjėlius, audėją Niek Bottom (Ri-
chard Farrell) pavertė asilu, ku
rį jo užmigdyta Titanija įsimylė
jo. Vykdė visus Oberono įsaky
mus taip meistriškai ir įtikinan
čiai, kad, jam scenoje atsiradus, 
publika nekantriai laukė kurio 
naujo pokšto. Nuostabą kėlė 
abiejų minėtų vyrų ir abiejų 
merginų vaidyba, jų tempera
mentas, meilės priesaikų nuo 
širdumas, o kai plūdimaisi ir 
peštynės, tai vėl publiką j kva 
tones ir plojimų audrą įjun
giant. Nė kiek nemažiau suge
bėjimo komiškom situacijom 
parodė ir „amatininkai" veikalo 
gale, kai vaidino tik ką vedu
siam kunigaikščiui. Ten buvo 
parodytas didžiausias režisūros 
išradingumas! 

Kad neatrodyčiau taip be są
lygų užburtas, pasakysiu, jog ne 
mano skoniui buvo scenovaiz
dis: juodos, žvilgančios uolos, 
juodi lyg ąžuolų kamienai, 
juodos jų šakos. Kodėl gi Atėnų 
giria turi būti tokia tamsi? 

Dvariškių rūbai, po vaidinimo 
man sakė aktorius Herb Dow-
ner, esą 18-to šimtmečio. Švie
siai pilki, su plačiom juostom 
per liemenis. Spalvingai, įvai
riai, juokingai aprengti amati
ninkai. Fėjų kostiumai prie kū
nų prigludę, kitų ir kūnų spal
vos, bet be kokių gašlumą ke
liančių ženklų. Tik Titanijai 
kuklumo lyg pritrūkę, bet to
kiam pastatyme yra į ką ir be 
jos žiūrėti. Režisūros triukas — 
ir akiniai ant Helenos nosies. Iš 
meilės ašarodama, ji akinius 
nusiėmusi valė; matykite, kas 
gal nepastebėjot... 

Nuostabu ir tai, kad iš 12 
spektaklio paruošėjų, net 10 — 
moterys! Kaip „Draugo" redak 
cijoj... Režisierė, išradingoji 
šaunuolė — Carol Delk Thomp
son; scenovaizdžio projektuoto
j a — Marjorie Bradley Kellogg; 
kostiumų paruošėja — Susan E. 
Mickey; šviesų projektuotoja — 
Liz Lee. Gana, priėjau iki pirmo 
vyro, kompozitoriaus. Dar vie
nas sąrašo gale. Dešimt moterų 
suruošė ilgam atmintiną spek
taklį! Jį siūlyčiau visiems pama 
tyti. Deja, liepos 10 d. jis iš re
pertuaro dings, scenoje atsira
dęs kovo mėnesį. Kaip gaila, 
kad neturėjau progos jo anks
čiau pamatyti. 

SPAUDOS KONFERENCIJA 

- y • 

(Atkelta iš 3 p.) 
galimybės su prezidentu (jis 
buvo išskridęs į Prancūziją) su
sitikt ir detaliai apkalbėti tuos 
klausimus. Iš esmės mes prie tų 
klausimų grįšim. Aišku, mums 
labai svarbi ta bendra nuotaika, 
kuri vyravo čia konferencijoj. Iš 
tikrųjų tarnybos, kurios tuos 
reikalus sprendė, ne iki galo 
jautė tuos procesus, čia vykstan
čius. 

R o m a s Sakadolskis: Iš jūsų 
atsakymo susidarau įspūdį, kad 
šis klausimas dar nėra baigtas. 

A d o l f a s Š l e ž e v i č i u s : Iš 
esmės yra sekretoriaus klausi
mas. Mums ambasadoje reikia 
tuėti sekretorių, kuris galėtų 
laikinai pradėt darbą, galbūt ir 
talkinant p. Lozoraičiui, jei jis 
sutiktų, kurį laiką, kad būtų ga
lima įvesti į diplomatinio darbo 
specifiką JAV, kas yra labai 
svarbu. Mes turime išnagrinėt 
visus galimus variantus tą prob-

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT REAL ESTATE 

Gražus 3 kamb. butukas 1 
asmeniui. $275 [ mėn. Kreiptis 
tel. 312-471-0811. 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
prie Marquette Parko su virtuvės 
įrengimais ir šiluma. $380 į mėn. 
Kreiptis tai. 708-425-7160. 

Kauno Medicinos klinikų stomatologijos dėstytojai su amerikiete (sėdi pačiame centre) Judita 
Martin. R.D.H., kuri yra kilusi iš Kansas City, KS ir nuvykusi padėti savo senelių kraštui -
Lietuvai. 

PAGALBA LIETUVAI, APIE 
KURIĄ MAŽAI ŽINOMA 

AURELIJA M. BALAŠAITIENE 

lemą sprendžiant. 
Romas Sakadolskis: Užva

kar Amerikos Balsas paskelbė, 
kad naujasis laikinas patikėti
nis Vašingtone bus Linas Ku
činskas, generalinis konsulas 
New Yorke. Galėtumėte jūs tai 
patvirtinti ar paneigti? 

Adolfas Šleževičius: Aš 
tokios informacijos negirdėjau, 
todėl negaliu nei patvirtinti, nei 
paneigti. 

Romas Sakadolskis: Ar tu
rite apie tai nuomonę9 

Adolfas Šleževičius: Kol kas 
tvirtos nuomonės neturiu. A? 
manau, kad dar turiu susitikti 
ir konkrečiai su Kučinsku ap 
kalbėti visus tuos reikalus 

Algis Zaparackas: Man yra 
keista, kad kai kurie sprendi
mai yra daromi be jūsų pritari 
mo, nors esat darbo partijos va 
dovas. 

Adolfas Šleževičius: Kokie 
sprendimai? 

Nuo pat Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 1991 metų 
kovo 11 dieną, patriotiškai nusi
te ikusi išeivija ją pradėjo 
visokeriopai remti . Šalia 
tiesioginės šalpos, išeivijos pro
fesionalai pradėjo rūpintis 
atsi l ikusiomis švietimo, 
medicinos ir teisės sritimis 
Lietuvoje. Tose srityse jau yra 
nemažai nuveikta, ir išeivijos 
visuomenė apie tai plačiai pa
informuota, tačiau labai mažai 
težinoma apie Lietuvos gyven
tojų dantų priežiūros problemą, 
kuri reikalinga skubios pa
galbos, nes juk nuo dantų 
priklauso viso kūno sveikata. Iš 
Lietuvos esame atsivežę „odon
tologijos" sąvoką, bet dabar 
Lietuvoje dantų gydytojai jau 
vadinasi ,,stomatologais", nes 
odontologija yra stomatologijos 
mokslo šaka. Tai mokslas, kuris 
studijuoja burnos patologiją ir 
fiziologiją. 

Netrukus po nepriklausomy
bės paskelbimo dantų gydytojo 
dr. Leonido Rago ir penkių jo 
kolegų iniciatyva buvo įsteigta 
pelno nesiekianti Amerikos 
Lietuvių odontologų sąjunga 
• ADAAlA kurios tikslas yra 
kelti Lietuvos gyventojų dantų 
priežiūros lygį, bendradarbiau
jant su Lietuvos Sveikatos 
ministerija, Loyolos universi
teto Odontologijos ir Kauno 
Stomatologijos mokyklomis. 
Sudaryta puiki organizacinė 
struktūra su vicepirmininkais, 
sekretoriumi, komunikacijos 
direktorium ir teisiniu patarėju. 
1991 m. gruodžio mėnesį trys 
sąjungos atstovai lankėsi Lietu
voje, kur susitiko su tos srities 
specialistais, vyriausybės ir 
mokslo institucijų atstovais. 
Juos giliai sukrėtė pamačius, 
kaip Lietuvos dantų gydytojai 
yra priversti dirbti su senoviš
kais ar net sugedusiais instru
mentais, prasta technika ir 

Algis Zaparackas : Pavyz
džiui, dėl ambassadoriaus pa
keitimo. Yra gandai, kad numa
tytas Kučinskas, ar Kančas? 

Adolfas Šleževič ius : Aš 
negaliu sakyti, kad aš nežinau 
dėl p. Lozoraičio keitimo. Aš tik 
sakau, kad kol kas dar nepriim
ti sprendimai dėl Kučinsko. 

(Bus daugiau) 

pasenusia moksline literatūra. 
Be to, jie pastebėjo, kad Lietu
vos dantų gydytojų (kurių 
dauguma yra moterys) atlygi
nimas prilygsta gatvių šlavėjų 
atlyginimui. 

Apie tą plačiai ir pozityviai 
rašė Amerikos Dantų gydytojų 
profesinis žurnalas. 1992 metų 
spalio 5 dienos straipsnyje, po 
pokalbio su dr. Leonidu Ragu, 
rašoma, kad Sąjungos nariai 
renka lėšas, instrumentus ir 
kolegas-savanonus, nes svajoja 
įsteigti pavyzdinę dantų 
gydymo kliniką Kauno Stoma
tologijos institute. Straipsnio 
autorius džiaugiasi, kad jau 
atsiradę savanorių, tik dar 
stinga technikinių reikmenų ir 
instrumentų. 

Sakoma, kad iš svajonių gims
ta tikrovė. Šių metų gegužės 7 
d. Kauno Akademijos Stoma
tologijos fakulteto atstovai pasi
rašė su ADDAL pagalbos ir 
bendradarbiavimo trejų metų 
sutartį. Birželio 2 d. ją savo pa
rašais patvirtino dr. L. Ragas ir 
dr. P. Jurkus. ADAAL atstovai. 
Atskiru raštu sutartis buvo dar 
kartą patvirtina KMA rektorius 
prof. Viliaus Grabausko ir 
ADAAL sąjungos pirmininko 
dr. Leonido Rago parašais. 

Pagal sutartį, KMA Stomato
logijos fakultetas skirs pa
galbinį personalą ir asmenį 
ryšiams su ADAAL palaikyti. 
Įrengimus, aparatūrą ir vaistus 
parūpins ADAAL, bet jie 
privalo gauti Lietuvos Sveika
tos ministerijos leidimus. Sutar
tyje darbo laikotarpis apribo
jamas dviem mėnesiais ir numa
tomos sutarties nutraukimo 
galimybės. 

Amerikos lietuvių dantų 
gydytojus reikia sveikinti už 
įsteigimą modernios dantų 

klinikos, kurioje bus ne vien 
teikiamas patarnavimas pacien
tams, bet taip pat dalinamasi su 
vietos stomatologais ir stu
dentais r aujausiomis mokslo ži
niomis bei technika. Loyolos 
universitetas pažadėjo suteikti 
mokslinę medžiagą ir ketina pa
siųsti savo profesorius, kad 
keltų odontologijos mokslo lygį 
Lietuvoje. 

Susitikus su dr. Ragu South-
fielde vykusioje konferencijoje, 
negalėjau atsistebėti jo entu
ziazmu, energija ir pasiryžimu. 
Iš pas mus atvykusių tautiečių 
jau patyrėme, kokių sunkių 
problemų lietuviai turi su dantų 
priežiūra. Aišku, ADAAL 
darbuotojams šalia įtempto 
savanoriško ir idealistiško dar
bo yra reikalingi ir pinigai, 
todėl jie prašo lietuvių 
finansinės paramos. Esu tikra, 
kad kiekvienas asmuo, bet kada 
turėjęs problemą su dantimis, 
užjaus tuos, kuriems Lietuvoje 
pagalbos nėra, ir savo auka 
parems šį konkretų bei kilnų 
darbą. Tai nebe projektas, ne 
svajonė, bet graži tikrovė. 

PASKIRTA LKR ŠALPOS 
ATSTOVĖ LIETUVOJE 

Rebecca Martin, nuo 1992 m. 
rudens talkinanti ateitinin
kams, Caritui bei Vytauto Di
džiojo universitetui, paskirta 
vieniems metams LKR Šalpos 
atstove Lietuvoje. 

Rebecca, kilusi iš Indianapo-
lio. yra baigusi Amerikos Kata
likų universitetą Vašingtone 
bakalauro laipsniu iš filosofijos. 
Studijų metu buvo įsijungusi į 
savanorišką talką Peru ir Va
šingtone. Nutarė vykti Lietu
von, perskaičiusi dr. Arvydo Zy-
go atsišaukimą. 

Rebecca savo vienų metų sa
vanorišką darbą ir nuotaikas 
Lietuvoje išreiškė taip: „nervin
gas, žavingas; pilnas vilčių, sle
giantis; praplečiantis akiratį, 
vedantis iš proto... bet labiau
siai, vertingas". 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 
Tel. — (708) 424-86E4 

(312) 581-8654 

Turtinga l ietuvių šeima norėtų 
susipažinti su lietuvių šeima, neturinčia 
giminių Lietuvoje, bet norinčia tėvų žemę 
aplankyti. Apsilankiusius galėtumėm su
tikti, suteikti pastogę ir transportą, 
padėtumėm surasti artimųjų kapus ar 
buvusią šeimos žemę. Kreipkitės. V. 
Požėla, P. Cvirkos 123, Šiauliai, 
Lithuania, tel. 8-214-36858. 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.: 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

l " W r f L u V KMIECIK REALTORS 
V ^ " U % 2 « ^ 2 S. Putoki M. 

" • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

HELP WAMTED 

Reikalingas buhalteris, mokantis 
lietuvių ir anglų kalbas, su mi
nimalia 5 m. praktika. Atlyginimas 
pagal susitarimą. Kreiptis: tel. 
312-434-2121. 

Ieškome moters prižiūrėti 2 
vaikus, pamokoms mokykloj pasi
baigus, 3 k. į savaitę, Orland Pk. 
apyl. Skambint: 708-460-9123. 

HELP VVANTED 
Janitor wanted: $220 per month 
for hallvvay cleaning, grass & snow 
removal, small repai rs & han-
dyman vvork, 312-434-3810. 

IEŠKO DARBO 

Jauna mokytoja iš Lietuvos, kal
banti angliškai, ieško darbo 
senelių arba vaikų priežiūroj. Nori 
gyventi kartu. Skambinti Mary
tei: tel. 616-657-4732 

THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

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

X 
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., antrad., 
trečd., ketvd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

INTERNATIONAL 1 
TRAVEL CONSULTANTS ^ Z a i t ^ S * 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

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

9S2B South 79th Avenue 
Mekery HM, IIHnota 60437 
Tat. 708-430 7272 

223 Katvartkt gatvė 
VHnlua, Lietuva 

TaMoneh 77-7t.f 7 k 77-S342 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KELIONĖ l NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės 
atsiminimai. Ant. Baltrušienė. 158 psl. .. $6.00 

ŽVILGSNIS Į DABARTĮ, atsiminimai. Liudas 
Dambrauskas. 230 psl $12.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI T ^"MDICIJOS IŠEIVI
JOJE. Dan. Brazvtė Bu. okienė. 364 psl. $15.00 

PAŠAUKĖ MANE... Pop. Jono Povilo Ii biografija. 
Vertė kun. R. Jakutis. 351 psl $4.00 

ŽVILGSNIS PER ATLANTĄ Į LIETUVĄ, įvairių 
metų publicistika. Juozas B. Laučka. 192 
psl $10.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORUA. Juo
zas Jakštas. 272 psl $15.00 

LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. 
Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00 

LAISVĖS BYLA 1990-1991. Vytautas Landsber
gis. 349 psl $15.00 

ATGAVĘ VILTĮ. Vyt. Landsbergis. 227 psl. . . . $10.00 
GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Ver. Ma-

minskaitė-Kulbokienė. 304 psl $8.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas 37 x 27" . . $5.00 
HELLINICE, Sibiran tremtinės dienoraštis. Onutė 

Garbštienė. 255 psl $13.00 
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. 

Stasys Dalius. 383 psl $9.00 
NIGHT OF THE HAVVK, romanas. Dale Brovvn. 

462 psl $22.95 
LAIKAS IR ĮVYKIAI, atsiminimai. Kazys Karuža. 

430 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

« 
• 



VIENO BERNIUKO 
ISTORIJA 

E. RINGUS 

Karas baigėsi. Mūsų viltys 
būti prijungtiems prie Lietuvos 
vėl užgeso. Daugumas jaunimo 
paliko tėviškę ir persikėlė į 
Vilnių. Miestas buvo beveik 
pustuštis. Daugumas lenkų 
nutarė persikelti Lenkijon, kai 
įsitikino, kad Vilnius bus Lietu
vos. Lenkų partizanai, kurie 
bandė užimti Vilnių, prieš atei
nant Raudonajai armijai, sku
biai pasitraukė į Vakarus gel
bėti apsuptos Varšuvos. Jie jos 
nepasiekė, nes sovietinis ap
supimas ne tik neprisidėjo prie 
Varšuvos gelbėjimo, bet dar 
tuos, kurie atėjo iš Rytų, nu
ginklavo ir uždarė į belaisvių 
stovyklą. 

Plikių kaimas — tik keli 
kilometrai į pietus nuo Eišiškių 
miestelio. Jonuko tėveliai 
nedrįso palikti savo gimtinės, 
nes dar vis ėjo gandai, kad siena 
gali būti pakeista. Jų svajonė 
neišsipildė, siena tarp Lietuvos 
ir Belarusijos greit užsidarė. Po 
kelių mėnesių pasklido gandai, 
kad galima bus persikelti į 
Lenkiją. Lenkams reikėjo 
žmonių užpildyti tuščias 
vokiškas teritorijas Rytprū
siuose, Silezioje ir Pomeranijo
je iki Elbės upės. Sovietai be 
pasipriešinimo leido važiuoti 
t iems, kurie t ik norėjo. 
Faktiškai tikrų lenkų jau daug 
nebuvo. Dalį išvežė sovietai į 
Sibirą, kitus vokiečiai į Vokie
tiją, likusieji patys traukėsi į 
Vakarus, kad išvengtų jau 
pažįstamo sovietiško režimo. Iš 
įvairių gudiškai kalbančių 
kaimų kiekvieną mėnesį pra
dėjo eiti transportai iš Lydos į 
Lenkiją. Greit grįždavo nuo 
išvykusių laiškai su įvairiais 
įspūdžiais. Vieni buvo patenkin
ti, gavę vokiškas sodybas, kiti 
labai nelaimingi, nes reikėjo 
dirbti Silezijos anglių kasyklose. 

Sąlygos Plikiuose vis sunkėjo. 
Sugrįžę sovietų pareigūnai dar 
labiau ėmė spausti dar 
nesukolchozintus ūkininkus. 
Prasidėjo vežimas į Sibirą visų, 
kas t ik buvo kieno nors 
apkaltintas bendradarbiavimu 
su vokiečiais. Jonuko tėvas, vie
tinis ir vienintelis batsiuvys 
apylinkėje, liko nepaliestas, bet 
turėjo kasdien eiti į Rodunės 
miestelį, į batsiuvių dirbtuvę, 
kad apautų sovietų aparatčikus. 
Jonuko šeima lietuviška ir, 
pražiopsojusi progą išvykti 
Lietuvon, nutarė persikelti 
Lenkijon, ypač kai gavo padrąsi
nančių laiškų .iš anksčiau 
išvykusių kaimynų. Jonuko 
šeima turėjo greitai apsispręsti, 
nes ėjo gandai, kad kitas tran
sportas gali būti paskutinis. Jo
nukas, dar tik penkerių metų, 
jautė, kad kažkas vyKSta jo 
šeimoje, ir baiminosi. Retkar
čiais jis išgirsdavo žodį Lenkija, 

kai, kovodamas su nemiga, 
išgirsdavo tėvų pokalbį. Be to, 
jis pastebėjo įtampą šeimoje ir 
pas kaimynus. Pradėjo juos 
lankyti giminės, kurių prieš tai 
nematydavo. Jam tas patik
davo, nes giminės atveždavo 
dovanų ir jis prisiklausė iki šiol 
negirdėtų lietuviškų dainų. Jis 
pastebėjo, kad per kiekvieną 
atsisveikinimą buvo liejamos 
ašaros ir ilgai bučiuojamasi. Po 
vieno tokio atsisveikinimo Jo
nukas sužinojo paslaptį ir 
prapliupo pilna burnele. Pribė
go prie bobutės ir per ašaras 
pasakė: „Bobute, aš nenoriu 
važiuoti Lenkijon", — ir dingo 
jos plačiame sijone. 

Išvažiavimo diena artėjo. 
Jonuko draugystė su Margiu ir 
katinu smarkiai sustiprėjo, nes 
jis suprato, kad greit reikės at
siskirti. Katinas irgi turbūt 
nujautė kažką, nes naktimis, 
vietoj ėjęs medžioti, gulėdavo su 
Jonuku ant pečiaus ir laižė jo 
galvelę. Buvo ramu. Pro langą 
veržėsi pablyškę saulės spin
duliai. Lange buvo matyti klevo 
šakų šešėliai. Jonukas pažvelgė 
į kambario kampą, kur jau 
gulėjo tėtės įrankiai ir rūbų 
maišai. Už vieno maišo jis matė 
Aušros Vartų Marijos veidą, dar 
liūdnesnį, negu matydavo 
anksčiau. Juk ji čia jautėsi sau
giai, ji saugojo namus nuo bai
sių perkūnų. Tada bobutė 
uždegdavo žvakę ir statydavo 
po jos paveikslu. Negi jos galia 
jau atimta ir ji taip pažeminta 
stovi atremta į nešvarų maišą? 
Ji irgi nenori palikti Vilniaus, 
kurį jos atvaizdas saugojo per 
amžius, nenori būti išvietinta 
kažkur Lenkijon. Berniukas 
atsiminė, kad dar šį pavasarį 
tėvai išbaltino pirkios sienas ir 
paruošė šventam paveikslui 
tinkamą vietą virš stalo. Prieš 
tą paveikslą bobutė liepdavo 
jam kiekvieną vakarą sukalbėti 
trumpą maldelę. Neįprasta ryto 
tyla suerzino Jonuką, ir jis, nuli
pęs nuo pečiaus, pakabino 
paveikslą į seną vietą. Gal Mari
ja sustabdys kelionę į Lenkiją... 

Jonukas žvilgtelėjo pro langą. 
Prie durų jau laukė Margis. 
Abu skubiai nubėgo į sodą. 
Obelies apsunkintos šakos be
veik siekė žemę. Be vargo 
berniukas nuskynė keletą 
obuolių. Nuo šulinio, kibiru 
nešina, motina pakvietė Jonuką 
grįžti gryčion ir netikėtai pa
klausė: „gal jau pasiruošęs", ir 
pati išsigando šio posakio. 
Jonukas pastebėjo, kad pasku
tines dienas jo motina dažnai 
vaikščiojo apsiašarojusi. 
Jonukas jautė, kad jam reiks 
palikti artimiausius draugus, 
Margį ir katiną. Reikės palikti 
kaimyno dukrą, jo artimiausią 
bičiulę, su kuria praleisdavo iš-

Manus Pbskočimas užkandž.auja. Jis buvo ..Žiburėlio" mokyklėlės auklėtinis 
praėjusiais mokslo metais. 

Nuotr. D. Čyvienės 

tisas valandas, prižiūrėdami jos 
broliuką. Reiks palikti tvorą, 
kurią jis mėgdavo tarškenti, 
grįždamas nuo upės su sugau
tomis varlėmis. Vėžių jis dar bi
jojo, mat kartą jo pirštukas buvo 
pakliuvęs į vėžio reples. Liks 
čionai visi, ir ašaras pradėjo 
skaičiuoti: bobutė, dėdukas, 
žilaplaukis klebonas ir 
kvailiukas Petriukas su savo 
pulku žąsų. Paliks prie upės 
kranto laivelis tarp aukštų aje
rų. Jis ten išsėdėdavo valandas, 
žiūrėdamas į žuveles upėje ir į 
savo atvaizdą vandenyje. Pasi
liks palangėje aukšti jurginai ir 
dar aukštesnės saulėgrąžos, 
kurių kepurės jau buvo išlukš
tentos ne jo, bet žvirblių. 
Vis daugiau baimės atsirasdavo 
Jonuko vaikiškoj galvelėje. 
Kažin, ar jis ten, kažkur Lenki
joje, gaus šilto pieno, duonos su 
cukrum, kurį taip mėgo. Jis 
gaudavo tik tada, kai tėvas, par
davęs savo prekes Lietuvos 
Eišiškėse, atveždavo. Negirdės 
rytais skambančio bažnyčios 
varpo, o vakarais nesuuos 
dėduko „machorkos" kvapo, 
kuris taip erzindavo jo nosytę. 
Kvapas buvo tikrai įkyrus, nes 
dėdukas sukdavo tabaką į rusiš
ko laikraščio gabalą. Tas pri
versdavo Jonuką lipti nuo 
pečiaus, nes dūmų debesis ilgai 
laikydavosi palubėje. 

Ir vis tik diena atėjo. Bobutė 
pakvietė Jonuką į vidų. Tėtė ir 
diedukas kalė paskutines vinis 
į skrynios uždangą. Joje buvo 
sukrauti tėvo pagrindiniai įran
kiai, motinos rūbai, pagalvės ir 
spaudžiami neseniai užbaigti 
pūkai. Grįčios viduryje stovėjo 
bobutė, apkabinusi verkiančią 
mamą. Už durų skambėjo pas
kutinės lietuviškos dainos. 

Bobutė priėjo prie b/erniuko ir 
įspaudė į delną sunkų pinigą. 
„Saldainiams", pasakė. Tik 
nepamesk. Jonukas tuojau išbė
go į kiemą ir, išėmęs nematytą 
pinigą, ėmė studijuoti. Tokio 
dar nematė. Vienoje pusėje ere
lis ir numeris 5, raidės nebuvo 
rusiškos. Įdėjo į kišenę ir laikas 
nuo laiko patikrindavo, ar jis 
dar ten. Prie durų jau stovėjo 
neseniai sukalta skrynia ir keli 
maišai. Iš v idaus sklido 
neaiškūs garsai, stikliukų žvan
gėjimas ir keptų lašinių su svo
gūnais kvapas. Už stalo sėdėjo 
teta Malvina, dėdė Juozas, 
krikštatėvis ir gale suolo dė
dukas. Jis vis skatino visus 
tuštinti stikliukus ir pirmas 
užtraukdavo vis naują dainą. 
Berniukas a ts iminė, kad 
paskutinė buvo „Lietuva bran
gi", ir kad po jos nusitęsė nepa
togi tyla. Pagaliau bobutė 
priminė, kad jau laikas važiuo
ti Lydon, į gelžkelio stotį. 

Jonukas atsimena, kad saulė 
tą dieną švietė, kaip niekados. 
Susirinko visi kaimynai . 
Dėdukas pasirūpino vežimu ir 
pastatė prie pat gonkų. Prasi
dėjo atsisveikinimai. Jonukas 
pasitraukė į šalį ir vėl patikrino 
savo kišenę. O visgi tėtė rado 
berniukui vietą taip, kad jis 
galėjo stebėti aplinką. Vežimas 
pajudėjo. Jonukas neišjaikė ir 
paleido visą gerklę, į ką 
atsiliepė Margis, bet tik tyliu 
skalenimu, pasislėpęs būdoj. 
Vežimą iki kaimo galo sekė be
veik visas kaimas. Prie kryžiaus 
visi palydovai sustojo, tėtė, 
mama ir bobutė pabučiavo 
Nukryžiuotojo kojas. 

Visi sekė vežimą nuleistomis 
galvomis, be pokalbių. Bobutė, 
mama ir teta Malvina kalbėjo 
rožinius, ir berniukui atrodė, 
kad jis užgirsdavo švelnų 
rožinio girgždėjimą. Dėdukas 
nešė Aušros Vartų Marijos pa
veikslą, apvyniotą bal ta 
staltiese. Jonukui švystelėjo 
mintis, ar pavyks nusivežti šį 
brangų paveikslą nesudaužyta 
kažkur į Lenkiją. Jis vėl norėjo 
surikti: „Aš nenoriu važiuoti į 
Lenkiją!" Buvojau bulviakasio 
laikas. Kolchozo laukuose ber
niukas matė sulinkusias mo
terų figūras ir girdėjo melo
dingas gudiškas dainas. Gal jau 
paskutinį kartą. 

APGAVIKŲ PRAŠYMAI IŠ LIETUVOS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. liepos mėn. 15 d. 

Skamba telefonas. Kalba 
Jolanda iš „Atlantos" siuntinių 
į Lietuvą įstaigos. 

— Ar Robertas Valadka jūsų 
giminaitis? 

— Ne. Tokio giminaičio 
neturiu. 

— Bet jūs jam siuntėte per 
mus siuntinį į Lietuvą. 

— Taip siunčiau. Į Kėdainius. 
Pranešė, kad jis dabar gydosi 
plaučių sanatorijoje. Vilniuje. 
Prašė dolerių. 

— Ar jūs jį pažįstat? 
— NepaŽĮstu. Gavau keletą jo 

laiškų iš Kėdainių. Skundėsi, 
kad senas, ligotas, be pastogės, 
neseniai grįžęs iš Sibiro trem
ties. Vaikšto basas. Neturi batų 
ir rūbų. Pensijos užtenka tik 
duonai ir bulvėms. Prieš dvejus 
metus pasiunčiau jam aprangos. 
Nuo kojų iki galvos. Gerų 
naudotų drabužių ir batų. 
Maisto. Po metų gavau padėkos 
laišką ir prašymą aprangos, 
vaistų, cigarečių ir 75 dolerių 
plaučių gydymui sanatorijoje. 
Kadangi rašė, kad jam 92 
metai, paprašiau nuotraukos. 
Atsiuntė. Atrodo gerai. Gal 80 
metų senukas. Nors gaunu daug 
laiškų su visokiais prašymais, 
kadangi mano adresas, kaip 
JAV įgaliotinio, yra kiek
viename „Lietuvos a ido" 
numeryje, daugelį net neat
sakau. Bet 92 metų senukui, iš 
Sibiro grįžusiam, reikia padėti. 
Vėl pasiunčiau siuntinį su 
apranga, batais, vaistais, kava, 
maistu ir 10 dolerių. 

— Ar turite problemų su siun
tinio pristatymu, nes jau pa-

Pagaliau pasiekė miestą. Be
veik iš kiekvieno lango kyšėjo 
veidas. Prie tokio vaizdo mies
to gyventojai jau buvo pripratę. 
Juk jie žinojo, kad šie keliau
tojai ne į Sibirą važiuoja, o nori 
jo išvengti. Nors stotis dar buvo 
tolokai, triukšmas jau buvo gir
dimas. Net arklys pagreitino 
savo.žingsnius, lyg žinodamas, 
kad gaus pailsėti, nes vežimas 
tikrai nebuvo lengvas smėlė
tame Dzūkijos kelyje. Stoties 
aikštė buvo perpildyta vežimais 
ir žmonėmis. Garsiakalbis stau
gė nesuprantama kalba. Tėtė 
nuėmė Jonuką nuo vežimo ir, 
kietai laikydamas jo ranką, 
bandė prasistumti į priekį. Pra
dėjo temti. Tamsa ir stum
dymasis r imtai išgąsdino 
berniuką, ir jis paprašė tėtės, 
kad užsidėtų sau ant pečių. Iš 
šios padėties Jonukas pamatė 
minios didumą ir jos siūbavimą. 
Kažkas paklausė, ar jis mato 
traukinį. 

Ir iš tikrųjų pasklido gandai, 
kad traukinys turi greit ateiti. 
Tas dar labiau suerzino žmones, 
ir stumdymasis išėjo iš ribų. 
Valandos, kai bus pastatytas 
traukinys, niekas nežinojo. Bet 
pagaliau nesudarė jokio skir
tumo, nes laikrodžio rodyklės 
nejudėjo. 

Staiga atsirado būrys uni
formuotų policininkų. Jie su
stojo ant perono krašto, nustum
dami minią toliau nuo jo. Pasi
rodė garvežys. Tėtė nuėmė 
vaiką nuo pečių ir perdavė bo
butei. Ji dar stipriau prispaudė 
Jonuko veidą prie savojo, ir ber
niukas pajuto ašarų srovę. Jo
nukas dar stipriau ją apkabino 
ir pro ašaras prašė: „Aš nenoriu 
važiuoti Lenkijon, bobute". O 
traukinys artėjo, bildesys augo, 
žemė pradėjo drebėti, o dūmai 
griaužti akis... 

Berniuką su vargu atplėšė 
nuo bobutės kaklo ir besispar
dantį įnešė į vagoną. Dar va
gono duryse Jonukas norėjo 
atsiplėšti ir rėkė: „Bobute, 
paimk mane, nenoriu Lenki
jon". 

„Uždaryti duris", sušuko poli
cininkas. Garvežys sušvilpė 
keletą kartų, ir traukinys paju
dėjo. Monotoniškas vagono svy
ravimą? ir tamsuma užmigdė 
jau visiškai išsekusį berniuką. 
Moterys pradėjo litaniją. Motina 
pastatė prieš save Aušros Vartų 
paveikslą ir meldėsi. 

siuntus keitėsi adresas? — klau
siau Jolandą. 

— Mūsų tarnautojai Vilniuje 
turėjo, bet sutvarkė. Ar jūs 
žinote, ką reiškia tas adresas 
Vilniuje, Rasų 6-61? 

— Nežinau. Turbūt plaučių 
sanatorija, — susidomėjau. 

— Visai ne. Tai Vilniaus 
griežto režimo kalėjimas, o tas 
61 turbūt kameros numeris. O 
Robertas Valadka yra 51 metų 
amžiaus, jau kelis kartu sėdėjęs 
už grotų už kriminalinius 
nusikal t imus, o ne „Sibiro 
tremtinys 92 metų senukas", — 
aiškino iš Vilniaus gautus 
duomenis Jolanda. 

— Tai siuntinį jam įteikėte 
kalėjime? 

— Įteikėme. Juk jam adresuo
tas. Siuntinj priėmė kalėjimo 10 
pareigūnų komisija. Atidarė ir 
viską patikrino. 

Niekad nemaniau, kad ko
munistinė sistema Lietuvoje 
išaugino tokius baisus „Homo 
sovieticus" melagius ir rafinuo
tus „ar t is tus" , vaidinančius 
Sibiro tremtinius, prie laiškų 
pridedančius svetimas fotogra
fijas. 

Antrą graudų laišką su „grau
džia" mažo berniuko ant jaunos 
mamos kelių nuotrauka gavau 
iš Panevėžio, prašant 700 
dolerių vaiko širdies vožtuvų 
operacijai Vilniuje. Tuos laiškus 
gavo keliolika „Lietuvos aido" 
skaitytojų JAV ir Kanadoje. 
Apie tai buvo rašyta „Draugo" 
1993.IV.24 D.B. vedamajame: 
„Apgavikai moka ir lietuviškai 
prabilti". Ten paminėta kad 
vienai geraširdei į Panevėžį 
nuvežus 200 dolerių, paaiškėjo, 
kad visas tas prašymas, net ap
mokamai skelbtas „Drauge", 
yra apgavystė! 

Mums išeivijoje taip daug 
šelpus vargšus ir nevargšus 
brolius ir seses Lietuvoje nebesi
nori skaityti iš Lietuvos gau
namų „graudžių" laiškų su 
pagalbos prašymais, kai juose 
paslėpti mūsų gerumą išnau
dojantys melai, suktybės ir 
apgavystės. Kar ta is sunku 
atskirti „grūdus" nuo „pelų", 
bet tą reikia daryti kruopščiai, 
patikrinant kiekvieną prašymą. 

Bronius Juode l i s 

MINDAUGO 
VAINIKAVIMO ŠVENTĖ 
Lietuvoje iškilmingai pažymė

tos Mindaugo karūnavimo 740-
tosios metinės. Liepos 6-oji 
paskelbta Valstybės diena ir yra 
oficiali šventė. Įvairiose Lie
tuvos vietose vyko minėjimai, 
koncertai ir šventinės eisenos. 
Švenčių metu Kaunui buvo 
įteiktas miesto herbą įteisinan
tis dokumentas. Hereldikos ko
misijos sprendimu, herbe buvusį 
stumbrą pakeitė tauras su tarp 
ragų esančiu kryžiumi. 

M. GARŠVIENEI 
NUTRAUKTA PENSIJA 

Protestuodama prieš S. Lozo
raičio atleidimą iš ambasado
riaus JAV pareigų, kaunietė 
pensininkė Marija Garšvienė 
badavo prie Seimo rūmų visą 
mėnesį, po to gulėjo ligoninėje, 
o grįžusi namo, rado kvietimą 
atvykti į savivaldybės pensijų 
poskyrį, kur jai buvo pareikšta, 
kad pensijos nebegaus, nes... 
dirba parlamente. Savivaldybės 
informacijos šaltinis — anoni
minis telofono skambutis! 

1898 m. liepos 7 d. 
prisijungė Havajų salas. 

JAV 

1958 m. liepos 7 d. prez. 
Dvvight D. Eisenhower pasirašė 
įstatymą, suteikiantį Alaskai 
JAV valstijos teises. 

THEMARIANS 
OFTHE 

IMMACULATE 
CONCEPTION 
Priests and Brothers 

teaching of God through 
service to others in 

education and paristi and 
mission work around 

the world. 
Put your faith in action. 

Contact 
Fr. Bill Hayward, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

Sč 
The 
Mai ians 

f Aliu IN ACTION 

PADĖKA 
Mylimam Broliui, Tėveliui ir Seneliui 

A.tA. 
VLADUI SKIRGAILAI 

mirus 1993 m. gegužės 23 d., nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo 
parapijos kunigams Tėvui August inui , OFM, ir Tėvui Pijui, 
OFM už maldas per rožinį, gedulinių Mišių metu ir Holy Cross 
Toronto kapinėse, kur jį palaidojom šalia jo mylimos gyvenimo 
draugės, Paulinos Barauskaitės Skirgailienės, mirusios 1988 
m., ir jos brolio Alfonso Barausko, mirusio 1956 m. 

Esame giliai dėkingi visiems d raugams ir pažįstamiems 
už maldas, aukas šv. Mišioms, už dalyvavimą paskut in iame 
atsisveikinime laidotuvių namuose ir šventovėje. Labai ačiū 
visiems aukojusiems velionio atminimui Vyskupo Bal takio 
Fondui, pareiškusiems užuojautą gėlėmis bei raminančiais žo
džiais spaudoje, laiškuose ir asmeniškai. Dėkojame p. Radt-
kei už gražias giesmes šv. Mišių metu, broliams S tonkams, 
padėjusiems mums nešt i karstą, p . Stanulienei už pietų pa
ruošimą. Visados atsiminsime p. Kalendrienės su šeima, p.p. 
Matulaičių ir p.p. Skrinskų bei dr. Alfonso Kisieliaus ypa
tingą globą ir draugystę savo kaimynui a.a. Vladui. Ačiū jums 
visiems! 

Brolis Kos tas Sk i rga i la su še ima, Zueriche, Šveicarijoje. 
Duktė G r a ž i n a S t o n k i e n ė s u še ima , Hamiltone, Ka

nadoje. 
Duktė S ig i ta R a m a n a u s k i e n ė s u še ima, Daytona 

Beach, Floridoje. 

Nebeteko Tau sugrįžti ^numylėtą 
Tėvynę Lietuvą. 
Taip netikėtai priglaudė Tave 
Amžina Tėvynė. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
SIMAS KVEČAS 

Jau metai prabėgo nuo 1992 m. liepos 23 d., kai negailes
tinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Vyrą ir Brolį. 

Tu iš Amžinybės žvelgi į mus čia pasilikusius. Mes min
timis visuomet būsime su tavimi. 

Už a.a. Simo vėlę šv. Mišios b u s aukojamos liepos 25 d. 
10:30 vai. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje. Los Angeles, Cali-
fornijoje. 

Nuoširdžiai prašome visus artimuosius savo maldose prisi
minti Simą, negrįžtamai iškeliavusį. 

Simai, ilsėkis ramybėje Šv. Kazimiero lietuvių kap inėse 
Chicagoje. 

Liūdinti ž m o n a J a d v y g a , b ro l i s , s e se rys i r j ų š e i m o s . 

A.tA. 
ONA JURSKIENĖ 

mirė 1993 m. liepos 9 d., sulaukusi 98 metų. 
Skausme ir liūdesyje pasilikusius — dukrą SNIE

GUOLĘ, sūnų LIŪTAVARĄ ir visus gimines — giliai 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Stasė ir Algirdas Manvydai 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 

IJTERATCRA 
M5W0 

Kazio Bradūno ir Rimvydo šilbajo-
no redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpy Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas „Drauge". 
4545 West 63rd Stree. Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, j Kanadą 
— $6.00. į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos mo
kesčių. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. liepos mėn. 15 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„Draugo" rėmėjai visais bū 

dais stengiasi padėti dienraščiui 
gyvuoti. Rugpjūčio 1 d., sekma
dieni, Marijonų sodelyje prie 
„Draugo" yra rengiama gegu
žinė. Kviečiame tą sekmadienį 
gausią lietuvišką visuomenę at
vykti į gegužinę ir paremti savo 
spaudą. 

Prof . P r a n a s Z u n d e iš 
Atlanta, Georgia, buvo atvykęs 
į Čikagą įvairiais reikalais, 
lankėsi „Draugo" redakcijoje, 
pasidalino kelionės įspūdžiais, o 
su administracija ir Lietuviškos 
Knygos klubu susitarė dėl jo 
parašytos knygos išleidimo. 
P r anas Zunde yra parašęs 
knygą apie buv. Nepriklau
somos Lietuvos ministro pirmi
ninko pavaduotoją, žymų 
visuomenininką ir veikėją Kazį 
Bizauską, kuris pirmos okupa
cijos metu buvo suimtas, iš
vežtas į Rusiją ir Berijos 
įsakymu sušaudytas. Tikimasi, 
kad šis leidinys išeis iš spaudos 
dar šių metų rudenį. Leidžia 
Lietuviškos Knygos klubas. 

J A V Lietuvių Bendruo
menės Švietimo taryba leidžia 
nemažai knygų ir vadovėlių. 
Šiuo metu iš spaustuvės jau 
atsiimta dalis Audros Kubiliū-
tės detektyvinės apysakos „Mįs
lingos kaladėlės" — žadama su
ruošt i knygos su t ik tuves 
rudenį. Bus vėl išspausdinami 
kelių skyrių p ra t ima i ir 
ruošiami kiti vadovėliai. Švie
timo tarybos leidžiami ir pla
tinami leidiniai populiarūs. 
Paskutiniuoju laiku užsakymai 
išpildyti vietinėm ir Kanados 
lituanistinėm mokyklom, Lietu
vos ambasadai Kopenhagoje ir 
kitur. Švietimo tarybos pirmi
ninkė Regina Kučienė primena, 
kad leidinių ar kitais švietimo 
reikalais prašoma kreiptis jos 
naujuoju adresu: 13648 Kic-
kapoo Trail, Lockport, IL 60441. 

J o n a s Levickas ir Antanas 
Valavičius organizuoja talki
ninkus, kurie aptarnaus iš
troškusius svečius „Draugo" 
gegužinėje. Gegužinė bus rug
pjūčio 1 d., sekmadienį, Mari
jonų sodelyje prie „Draugo" — 
4545 W. 63rd St., Chicagoje. 
Pradžia 12 vai. Nuoširdžiai 
kviečia visus „Draugo" vajaus 
komitetas ir rėmėjai. 

x Keliaukime su Šv. Tėvu į 
Lietuvą! Jis ten bus rugsėjo 4, 
5, 6, 7 dienomis. Aštuntosios 
dieną popiežius išvyksta. Su
tikime jį ne tik Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Kryžių kalne, bet ir 
Švč. M. Marijos apsireiškimo 
vietoje Šiluvoje. „Draugas" per 
American Travel biurą orga

nizuoja šią istorinę kelionę, nes 
Bažnyčios galva pirmą kartą 
aplanko Lietuvą. Jau dabar bū
tina rezervuoti vietas lėktuve. 
Skambinki te šiuo telefonu: 
1-708-422-3000, ir bus suteiktos 
visos šios kelionės informacijos. 
Iš Vilniaus visi bus nuvežti ir 
parvežti kur norės. Tuo pačiu 
metu bus galima keliauti ir į 
kitas Lietuvos vietas. Prašome 
registruotis jau dabar, o ypač 
tie. kuriems bus reikalingos 
nakvynės. 

x At lanta IK, Inc. lankysis 
Lemonte , Pasaulio lietuvių 
centre liepos 11 d„ rugpjūčio 
22 d. 9 v.r. - 1 v. p.p. Mes per 
siunčiame pinigus bei amerikie
tiško maisto siuntas. Atlanta 
IE, Inc., tel. 312-434-2121 ar
ba 1-800-755-SEND. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bilietus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
n iauskiene i , T rave lCen t r e , 
Ltd., tel. 708-5264)773. 

(sk) 

Mūsų laiškų skyriuje neatsi
spindi redakcijos nuomonė, o 
skaitytojų, kurie tuos laiškus 
rašo. Kartais juose išreiškiamas 
visai priešingas „Draugo" re
dakcijai nusistatymas ar pažiū
ros. Tai laiško autoriaus privile
gija — laisvai pareikšti savo 
nuomonę, išsakyti, kas rūpi. 
Laiškų „necenzūruojame" (gali 
pasitaikyti, kad kai kurie spau
dai netinka, tų ir nespaus
diname). Jeigu kam kuris 
la iškas „pabraukia prieš 
šerstį", kviečiame parašyti ir 
savo nuomonę pareikšti, tačiau 
būtina pažymėti datą, kada 
straipsnis (ar laiškas), į kurį rea
guojama, buvo išspausdintas 
dienraštyje. 

J A V LB Brighton Pa rko 
apylinkės valdyba (pirm. Salo
mėja Daulienė) praneša, kad 
Brighton Parko lietuviai daly
vaus Dariaus ir Girėno parade 
šį sekmadienį. Bus nešama 
vėliava ir vainikas. Visi 
brightonparkiečiai nuoširdžiai 
kviečiami atvykti ir kartu daly
vauti. Pageidaujama, kad mo
terys ir merginos dėvėtų tau
t inius rūbus . Parodykime 
Brighton Parko lietuvių 
solidarumą — dalyvaukime 
parade! 

Dail. Veronika Švabienė, 
Chicago, 111., „Draugo" 
gegužinės laimėjimo stalui pa
dovanojo savo gražų, didelį, 
įrėmuotą paveikslą, kurį bus 
galima laimėti dalyvaujant ge
gužinėje. Nuoširdus ačiū. 

„Lituanica — Liths" vyrų 
komanda šį sekmadienį, liepos 
18 dieną, žais savo priešpasku
tines pirmenybių rungtynes 
prieš kietą lenkų komandą 
„Royal Wawel". Rungtynės 
vyks Lemonte, Lietuvių centro 
aikštėje. Pradžia 3 v. p.p. 
Tikimasi labai įtemptų rung
tynių, nes abejoms komandoms 
gyvybiniai svarbūs taškai, dėl 
kurių kovos kaip liūtai. Labai 
svarbu gausi savų rungtynių 
stebėtojų laimėjimui padrą
sinanti moralinė parama. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami. 

Birutė Navickienė iš Le-
mont, 111., lankėsi „Draugo" ad
ministracijoje ir ta proga pasi
rinko įvairių leidinių už didesnę 
sumą. 

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. 

(ak) 

x Trūksta J ū s ų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milvvaukee 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 R a d i o , 5306 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S 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 j mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

Brighton Parko lietuvių festivalyje lankytojus linksmino R. Šoko orkestras. Iš kairės: Rimvydas 
Blinstrabas, Dalia Sokienė. Ričardas Šokas ir Mindaugas Matkus. Tolėliau muzikantus stebi 
Brighton Parko Namu savininkų pirmininkas ir festivalio ruošos iniciatorius Viktoras Utara. 

Nuotr. Edvardo Šulaičio 

TRADICINIS BRIGHTON 
PARKO LIETUVIŲ 

FESTIVALIS 

Jau vienuolikti metai iš eilės 
Brighton Parko lietuvių namų 
savininkų draugija rengia savo 
festivalius — muges, kurios su
traukia gana daug dėmesio ir 
lankytojų. Šie renginiai yra 
oficialūs — Čikagos miesto mero 
patvirtinti, kaip viso miesto va
saros šventinių renginių dalis. 
Anksčiau būdavo ruošiami 
panašūs festivaliai ir Marquette 
Parko lietuvių, tačiau jie pasku
tiniais kel iais metais yra 
nutrūkę. 

Šiemet toks festivalis buvo 
surengtas liepos 9-11 d. Western 
gatvių pievutėje tarp 43-čios ir 
47-tos gatvių. Gaila, kad re-
tėjant senesno amžiaus mūsų 
tautiečiams, šie festivaliai vis 
būna mažiau gausūs, nes jau
nesnieji žmonės ne taip juos 
lanko. Tačiau vis tiek dar jie yra 
reikšmingi įvykiai lietuvių 
gyvenime, nes duoda progą 
tarpusavyje pabendrauti, na ir 
kartu pasilinksminti. 

Anksčiau rengėjai į šiuos fes
tivalius pakviesdavo muzikan
tus iš Lietuvos — Kauno kaimo 
kapela. Šiemet irgi grojo du 
Lietuvos muzikų kolektyvai, 
tačiau sudaryti iš vėlesniais me
tais iš Lietuvos atvykusių tau
tiečių. Tai buvo Ričardo Šoko ir 

Jūrų skautų,-čių ir jaunųjų 
vadovų,-ių bur iavimo sto
vykla Muskegen State Parke, 
Muskegen. MI, prasidės šį šeš
tadienį, liepos 17 d. Stovykla 
tęsis iki liepos 31 dienos. Iš šios 
stovyklos dalyviai,-ės vyks tie
siai į Lietuvių Skautų sąjungos 
Jubiliejinę stovyklą, Rako sto
vyklavietėje. Custer, Michigan, 
vyksiančią liepos 31 - rugpjūčio 
11 dienomis. 

„Lietuvos aidas", dienraštis 
Vilniuje, skaitytojų JAV ir vi
suomenės patarnavimui įsteigė 
„Lietuvos aido prekybos agen
tūrą". Ji, pagal asmens įgalio
jimus, gali nupirkti ar išnuomo
ti namą. butą, vilą, žemės 
sklypą, patalpas verslui Vilniu
je. Kaune ar kitame Lietuvos 
mieste. „Lietuvos aido'* įgalio 
tinis JAV yra Bronius Juodelis 
tel. (708) 986-1613. 

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

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ke tv 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', 9625 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

Algimanto Barniškio šokių 
muzikos grupės, kurios tikrai 
nuoširdžiai linksmino mūsų 
tautiečius, ypač vyresno am
žiaus žmones, kuriems prie šir
dies yra senoji lietuvių muzika. 
Su „Country" muzika čia pasi
rodė Algio Bylos kolektyvas, 
kuris, kiek teko sužinoti, 
sudarytas iš ne lietuvių. Buvo 
dar keli amerikiečiu muzikiniai 
vienetai. 

Tačiau ne vien tik muzika čia 
buvo galima domėtis — buvo 
proga įsigyti lietuviškų (ir ne 
vien tik tokių) gaminių ar 
suvenyrų. Šiemet nesimatė Gin
taro Karoso iš Bostono (jis šiuo 
metu LietuvojeK kurio 
lietuviški suvenyrai būdavo la
bai populiarūs. Netrūko ir lietu
viškų maisto patiekalų, ir gė
rimų (nebūtinai lietuviškų). 

EcLŠ. 

LIETUVIŲ CENTRO 
RĖMĖJŲ KONFERENCIJA 

Pasaulio lietuvių centras 
Lemonte turi daugiau kaip 600 
rėmėjų ne vien Čikagos 
apylinkėse, bet visoje Ameriko
je. Vieni yra paaukoję stambias 
sumas, kiti mažesnes. Dalis su 
įsipareigojimu kas metai 
pasiųsti 100 dol. čekį centro 
išlaikymui, jo pagerinimui, re
montams. Centro metinės pa
jamos padengia išlaikymo 
išlaidas ir moka dar esančias 
privačias skolas. Deja, atsiradus 
kapitaliniams remontams, jau 
reikia vėl kreiptis į rėmėjus, 
ieškoti naujų, norint sutelkti 
reikalingas lėšas. 

Šią vasarą centras turi atlikti 
labai svarbų remontą, uždėti 
naują stogą virš didžiosios salės 
pastato. Stogo uždengimas 
kainuos 70,000-80,000 dolerių. 
Iki dabar šiam reikalui pavyko 
sutelkti tik 25,000 dolerių. Jei 
visi buvę centro rėmėjai 
atsiųstų metinę 100 dolerių 
auką (o gal pavadinti nario mo
kesčiu?), stogo dengimas jau 
rytoj galėtų būti pradėtas. 

Centro administracija, kurią 
sudaro du asmenys, nepajėgi 
parašyti ir išsiųsti rėmėjams 
600 ar daugiau laiškų su prašy
mu atsiųsti tą šimtinę. Pagaliau 
tie laiškai ne visada atneša 
laukiamus rezultatus. Aukų 
telkimo vajus būna sėkmin
gesnis, sutraukus į tą darbą 
daug žmonių, naudojant 
asmeninį kontaktą. Tokie 
specialūs, dideli lėšų telkimo 
komitetai yra pastatę centrus, 
bažnyčias, mokyklas. O čia — 
tik stogas! 

Tokiam rėmėjų komiteto 
sudarymui stogo dengimui 
reikalingoms lėšoms sutelkti, 
centro tarybos pirmininkas 
Rimvydas Rimkus ir sekre
torius Algis Bakaitis š.m. liepos 
11 d. į centro Bočių menę 
sukvietė apie 50 asmenų, centro 
rėmėjų, kad jie padėtų išspręs
ti susidariusią f inansinę 
problemą, sutiktų būt i to 
didelio, specialaus lėšų telkimo 
komiteto nariais, panaudojant 
turimą patyrimą ir visuomeninę 
įtaką. 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV 

NAUJA LB APYLINKĖS 
VALDYBA 

LB metiniame susirinkime iš
rinktoji LB Hot Springs apylin
kės valdyba, savo pirmame po
sėdyje balandžio 15 d. pasiskirs
tė pareigomis: 

Pirmininkė — Regina Saba-
liūnienė 

Vicepirmininkas — Juozas 
Zubrickas 

Sekretorė — Irena Sirutienė 
Iždininkė — Frina Žeruolienė 
Renginių vadovas — Jonas 

Miežinskas. 

Konferenciją pravedė tarybos 
pirmininkas Rimvydas Rimkus, 
nušviesdamas centro finansinę 
padėtį, kviesdamas visus talki
n inkau t i reikalingų lėšų 
sutelkimui. Paskelbė ir šiam 
reikalui stambų aukotoją, Petrą 
Griškelį iš Floridos su 10,000 
dolerių, Zenoną Petkų su 1,000 
dolerių ir keletą konferencijos 
dalyvių, kurie čia pat išrašė 
mažesnius čekius. Šimto dolerių 
čekį išrašė ir svečias iš Lietuvos, 
Eugenijus Valeškevičius, Lietu
vos Ūkio banko prezidentas. 
Argi negražu, kai Lietuva šelpia 
išeiviją, ne tik išeivija Lietuvą? 

Konferencijoje įdomių minčių 
iškėlė Valdas Adamkus, Stasys 
Baras , Algirdas ir Laima 
Stepaičiai, Romas Kronas, 
Albinas Kurkulis, Bronius Juo
delis, Sofija Jelionienė ir kiti. 
Nuspręsta visiems konferencijos 
dalyviams būti stogui lėšų 
telkimo komiteto nariais. Cen
tro moterų klubo narės, vado
vaujant Bronei Nainienei, visus 
pavaišino skaniais priešpiečiais. 
Vaišių išlaidas apmokėjo 
mecenatas dr. Ferdinandas 
Kaunas. 

Br. Juodel is 

GRAŽI GEGUŽINĖ 
LEMONTE, PRIE 

ATEITININKŲ NAMŲ 

Apie pusantro šimto lietuvių 
sekmadienį buvo susirinkę į 
gegužinę prie Ateitininkų namų 
esančiame ąžuolyne, visai netoli 
Pasaul io lietuvių centro 
Lemonte. 

Liepos 11d. popietę čia vyko 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Čikagoje skyriaus 
surengta gegužinė, kurią reikia 
laikyti visais atžvilgiais pa
vykusią. Ypač nusisekė, kad 
pasitaikė gražus oras, o, be to, 
gegužinės aplinkuma tikrai 
nuostabi: tokių puikių vietų 
lietuviai Čikagoje ar apylinkė
se vargu ar daugiau turi. 

Susirinkusius smagiai links
mino jau gerai pažįstamas 
Algimantas Barniškis, kuriam 
dainuoti talkino iš publikos 
atėjęs Vilius Bazis. Ne vien tik 
muzika čia buvo gera. bet ir 

ateityje Lietuvoje numatomus 
priimti ekonominius įstatymus. 

St. Lozoraitis dalyvavo Free-
dom Forum ir International Me-
dia fondo surengtose diskusijose 
tema „Iniciatyvos Rytų ir 
Centrinėje Europoje". Rengi
nyje dalyvavo šios srities šalių 
diplomatai, įvairių JAV or
ganizacijų atstovai. 

Lietuvos a m b a s a d o r i a u s 
JAV padėjėjai ekonomikos ir 
komercijos klausimais L. Oren-
tas ir R. Ražanauskas liepos 8 
d. susi t iko su Lietuvos 
Pramonės ir prekybos rūmų 
sąjungos prezidentu M. Čer
niausku, kuris domėjosi amba
sados Ekonomikos ir komercijos 
skyriaus veikla, papasakojo 
apie savo įstaigą. Vašingtone M. 
Černiauskas dalyvauja JAV 
Tarptautinio vystymo agen
tūros programoje. 

Ambasadoje apsilankė nese-Kontrolės komisija: pirmi
ninkas — Pranas Švilpa; nariai niai paskirtas Šveicarijos amba-
- Stepas Ingaunis ir Napoleo- sadorius Jungtinėse Amerikos 
nas Sabaliūnas. 

Valdyba savo numatytą dar
bingą veiklos planą entuziastin
gai vykdo, stengdamasi į ren
ginius suburti visus apylinkės 
lietuvius. 

Liepos 7 d. St. Lozoraitis am
basadoje kalbėjosi su politologu, 
Mary Washington kolegijos pro
fesoriumi, R. Krickum, kuris 
šiuo metu rengia savo knygą 
apie Lietuvą. Profesorius ne 
kartą lankėsi Lietuvoje, gynė 
Lietuvos nepriklausomybę 
Amerikos spaudoje bei televi
zijoje. 

Ambasadoriaus padėjėjas eko
nomikos ir komercijos klau
simais R. Ražanauskas susitiko 
su B. Wears, JAV Prekybos de
partamento Įstatymų ir teisės 
skyriaus pareigūnu, atsakingu 
už Rytų Europą. Šis skyrius 
renka ir platina tiek vals
tybinėms, tiek ir privačioms 
JAV institucijoms įvairių šalių, 
jų tarpe ir Lietuvos, įstatymus. 
B. Wears ir R. Ražanauskas ap
tarė geriausius apsikeitimo 
informacija kelius ir būdus. 
Susitikimo metu taip pat buvo 
kalbėta apie artimiausioje 

maistas bei gėrimai, kurių 
niekam nepritrūko. 

Be to, laimingieji galėjo 
laimėti neblogų daiktų. Laimė
j imus pravedė skyriaus 
valdybos narė Vanda Mažei
kienė. Prie šios gegužinės daug 
dirbo skyriaus valdyba, kuriai 
vadovauja Nora Valiukėnienė. 

Į pačią gegužinę atvyko ne tik 
t au t in inka i ar tau t in inkų 
korporacijos nariai, bet buvo ir 
įvairių įsitikinimų žmonių, kas 
rodo, kad mūsų tautiečiai tarpu
savyje pradeda rasti bendrą 
kalbą. 

Dar norisi pažymėti ir paska
tinti, kad ir kitos mūsų orga
nizacijos atkreiptų didesnį 
dėmesį į Ateitininkų namus bei 
jų ąžuolyną ir ten gausiau 
rengtų savo renginius, nes tai iš 
tikrųjų gera vieta, kur galima 
sukviesti gausų būrį tautiečių ir 
yra sąlygos gerai praleisti laiką! 

E. Š. 

Lietuvių Tautinės sąjungos gegužinėje liepos 11 d. Lemonte Vanda 
Mažeikienė ir LTS pirmininkas dr. I/eonas Kriaučeliūnas. 

Nuotr. Edva rdo Šulaičio 

valstijose C. Jagmetti su žmona. 
Šveicarijos diplomatai susitiko 
su Daniela ir Stasiu Lozo
raičiais bei ambasados darbuo
tojais. 

ANGLIJOJE 

IŠVYKA P R I E J Ū R O S 

Šeštadieni, liepos 3 d., Spor
to ir socialinio bendravimo klu
bas turėjo savo metinę išvyką 
prie jūros. Anksti rytą išvyko 
autobusas su 60 žmonių, į kurių 
tarpą įsijungė iš Lietuvos čia, 
Londone, įvairiose mokslinėse 
įstaigose bei ligoninėse atlie
kantys stažuotę: teisininkė 
Dalia Dumčiūtė, chirurgas 
Dainius Pavelkis, kalbininkė 
Dalia Usonienė, architektė 
Eidėta Pavalkienė ir M. Sauno-
rienė. Tai gražus vietinės lietu
viškos visuomenės bendravimas 
su iš Lietuvos dabar atvykusiais 
tautiečiais. 

Važiuota į istorinę vietovę, 
kur 1066 metais normanai Has-
tings mūšiose perėmė valdyti 
Angliją. Diena buvo labai graži 
ir karsta, todėl vieni bandė savo 
plaukimo meną jūros vandeny
je, kiti apžiūrėjo pilis ir laukus, 
nes tai viena garsesniųjų turiz
mo vietovių. 

Taip leidžiant dieną, atėjo 
laikas — broleliai , seselės, 
namo. Ir patraukėme atgal į 
Londoną gražiaisiais Kento gra
fystės slėniais. 

PAGALBOS LIETUVOS 
VAIKAMS FONDO VEIKLA 

Londone sėkmingai veikia 
Britų-lietuvių pagalbos fondas 
vaikams Lietuvoje. Vietiniai ir 
iš tolimesnių Anglijos vietovių 
lietuviai gausiai remia fondą ir 
tuo pačiu Lietuvos ateitį — jos 
vaikus. 

Aro bendrovė liepos 6 d. Lietu
von išvežė šias siuntas: Bri
tų-lietuvių pagalbos fondo 
vaikams Lietuvoje užsakytus 
įvair ius inva l idų vaikų 
auklėjimui ir terapijai reik
menis „Saulutės" sanatorijai 
Druskininkuose ir Kulautuvos 
TB sanatorijai; Škotijos Lietu
vių klubo siuntas Lietuvos 
vaikams — 12 Lietuvos vie
tovių, kur yra vaikų globos cen
trai. Siuntų pervežimą nuo 
Manchesterio į Lietuvą apmoka 
Britų-lietuvių pagalbos fondas 
vaikams Lietuvoje; Porthmouth 
veikiančios anglų grupės „Aid 
Lithuania", kuriai vadovauja 
Mrs. Pat Callinan, vaistų, ki
tokių ligoniams reikmenų, iš
siųsta Kauno vaikų ligoninėms 
ir TB vaikų sanatorijoms už 
3,500 Anglijos svarų. (Informa 
cija faksu iš London, Anglijos). 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 tki 7 vai vak 
Seštad. «* v.r iki 1 vai d 
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