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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Rusija dar reikalauja 
sutarties dėl 

kariuomenės išvedimo 
Vilnius, liepos 29 d. (Elta) -

„Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko vizitas į Maskvą gali 
būti pradėtas ruošti tiktai po to, 
kai Lietuva patvirtins kariuo
menės išvedimo sutarties pro
jektą", pareiškė Rusijos derybų 
su Lietuva delegacijos vadovas 
Viktor Isakov. Pasak jo, Mask
va laiko nenormalia padėtį, kai 
Rusijos kariuomenė išvedama, 
o šį procesą reglamentuojantys 
dokumentai iki šiol nepasirašy
ti. 

Prezidentas Brazauskas nese
niai pasakė manąs, kad jokių 
papildomų susitarimų dėl ka
riuomenės išvedimo Lietuvai 
nereikalinga, užtenka išvedimo 
tvarkaraščio. Jį pasirašė Lie
tuvos krašto apsaugos ir Rusi
jos gynybos ministrai 1991 m. 
rugsėjo mėnesį. 

Viktor Isakov taip pat pa
reiškė, kad derybos su Lietuva 
dažnai vilkinamos ne dėl Rusi
jos kaltės. Pasak jo, dauguma 
klausimų nesprendžiami laiku 
todėl, kad Lietuvos pusė „nuo
lat būna nepasiruošusi norma
liai juos aptarti". 

Rusijos delegacijos vadovas 
teigia, kad nuo spalio iki 
gegužės jokios derybos apskritai 
nevyko, nes „Lietuva buvo už
siėmusi savo vidaus problemo
mis". 

Lietuvos delegacijos vadovas 
Seimo narys Virgilijus Bulovas 
tuo pačiu kaltina Rusijos dele
gaciją. Jis sakė, kad į paskutinę 
derybų sesiją birželio mėnesį at
vykusi Rusijos delegacija ap
skritai neturėjo nei vyriausy
bės, nei prezidento Boris Jelci
no įgaliojimų. 

Lietuvos ir Kazachstano 
energet ikų derybos 

Antradienį Maskvoje susitiko 
Lietuvos ir Kazachstano ener
getikos ministrai. Tai buvo pa
ruošiamosios derybos. Arti
miausiomis dienomis bus pa
rengtas ir pasirašytas Lietuvos 
ir Kazachstano energetikų ben
dradarbiavimo ketinimų proto
kolas, o kitą mėnesį turėtų 
įvykti darbinės derybos. 

Kazachstanas norėtų pasinau
doti Lietuvos naftos perdirbimo 
komplekso pajėgumais (Mažei
kių naftos įmonė per metus gali 
perdirbti 12 milijonų tonų naf
tos). Šioje šalyje jau susikaupė 
3 milijonai tonų naftos, kurios 
nespėjama perdirbti vietoje ir 
nėra kam parduoti. Lietuva iš 
Kazachstano pirktų dalį naftos. 
Bet prieš tai, kaip pranešė 
Lietuvos energetikos ministras 
Algimantas Stasiukynas, reikės 
tartis su Rusija, kad leistų nau
dotis vamzdynais. 

Kazachstano kuro išteklių ir 
energetikos ministras Kadir 
Baikin pažadėjo išnagrinėti 
galimybes gaminti branduolinio 
kuro kasetes RRMK tipo reak
toriams, kokie veikia Ignalinos 
atominėje elektrinėje (Kazach
stanas gamina kuro kasetes ki
to tipo reaktoriams). Kazach
stanas šį kurą parduotų pigiau, 
negu Rusija. 

Ilgainiui lito kursą nustatys 
r inka 

Pasikalbėj ime, duotame 
„Lietuvos aido" dienraščiui, 
Lietuvos Banko valdybos pirmi

ninkas Romualdas Visokavičius 
pareiškė, kad netrukus oficialus 
lito kursas bus numarintas. Da
bar šis kursas tvirtinamas pagal 
visuose Lietuvos bankuose nu
statytą kainą. „Greitai oficialų 
kursą numarinsime. Kursas 
bus tas, kurį nustatys kiekvie
nas komercinis bankas", pasakė 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkas. 

Romualdas Visokavičius pa
neigė kalbas, jog ruošiamasi 
panaikinti lito ryšį su kitomis 
valiutomis. Ryšys išliks. Tiktai 
litas bus pririštas prie valiutų 
eksporto ir importo. Jeigu Lie
tuvoje bus populiaresnis doleris, 
centrinis bankas lito kursą stip
riau suriš su juo. Romualdo 
Visokavičiaus nuomone, jeigu 
tektų ardyti ryšį su kitomis 
valiutomis, litą geriausia būtų 
rišti prie Europos Bendrijos 
pinigo — ecu. 

Lito sveikata, sako banko 
valdytojas, yra Lietuvos ūkio 
rankose. Vyriausybė turi veiks
mingai naudoti kreditinius iš
teklius. Lietuvos Banko valdyba 
kreditų pravalgyti neduos. Jie 
bus išduodami tik su garantija, 
kad sugrįš. 

Izraelio teismas laiko 
Demjanjuką nekaltu 

Izraelis jau šeštą dieną šaudo į libaniečių kaimus pietiniame Libane, bandydamas Libaną priversti 
tramdyti kraštutinių musulmonų Hezbola puldinėjimus šiauriniame Izraelyje. Irano remiamos 
Hezbola grupės nariai trečiadienį Beirute degino Izraelio ir JAV vėliavas, protestuodami nekaltų 
žmonių kaimų apšaudymą ir jų ištrėmimą iš namų. 

Prez. Clinton apie radijo 
transliacijas į Lietuvą 

Lietuvos žydai nusivylė, 
kad Vokietija nemokės 

reparacijų 

Lietuvos žydų bendruomenę 
apvylė žinia, kad Lietuvos užsie
nio reikalų ministro Povilo Gy
lio susitikimo su Vokietijos už
sienio reikalų ministru Klaus 
Kinkei Bonoje metu nesusilauk
ta pozityvaus Vokietijos nusis
tatymo kompensuoti hitlerinės 
okupacijos metais Lietuvai pa
darytus nuostolius. Tai pareiškė 
Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas Samuelis Alpe-
ravičius. 

„Šis klausimas ypač opus Lie
tuvos žydams, genocido laikme
čiu patyrusiems bene skau
džiausius nuostolius", pasakė 
Samuelis Alperavičius. Jo nuo
mone, susidaro paradoksali situ
acija. „Tiems mano tautiečiams, 
kurie persikėlė į Izraelį ar Vo
kietiją, gyvena Lenkijoje ir 
kitose Rytų Europos šalyse, 
kompensacijų politika taiko
ma", sako jis. „Mūsiškiams kaž
kodėl atsisakoma, nors kalbama 
apie saujelę senyvo amžiaus, 
daugiausia ligotų žmonių. 

Samuelis Alperavičius šiuo 
klausimu yra išsiuntęs laišką 
Vokietijos kancleriui Helmut 
Kohl 

Nauja įmonė būtų ir namų 
nuomavimui pardavimui 

Vyriausybė pritarė Vilniaus 
miesto savivaldybės pasiūlymui 
įsteigti Lietuvos ir Danijos 
įmonę „Namų valda". Šios ne 
pelno įmonės steigėjos bus Vil
niaus miesto valdyba, valstybi
nė firma „Butas" ir Danijos fir
ma „KAB Consult Ltd." 

„Namų valda" sieks 
suaktyvinti butų nuomavi
mo/pardavimo bendrijų kūrimą, 
teikti pagalbą administruojant 
bendrijų turtą. Tai bus alterna
tyva šiuo metu egzistuojančioms 
savivaldybės struktūroms, ku
rios, daugelio nuomone, dirba 
labai blogai. 

Washington, DC, liepos 29 d. 
— JAV prezidentas Bill Clinton 
parašė labai paskatinantį laišką 
Lietuvos ambasadoriui Stasiui 
Lozoraičiui, atsakydamas į am
basadoriaus rašytą laišką, ku
riame jis prašė nenutraukti 
„Laisvosios Europos" ir „Lais
vės" radijo transliacijų iš Miun
cheno į Lietuvą. 

Kaip jau anksčiau „Drauge" 

Aukštos pa lūkanos r o d o 
mažėjančią infliaciją 

Lietuvos Banko valdytojas 
Romualdas Visokavičius pra
nešė, jog komercinių bankų 
teikiamų kreditų palūkanos 
nukrito iki 97.7%. Artimiau
siomis savaitėmis jos dar-
sieks 80%-100%, o nuo spalio 
mėnesio bus imama t i k 
40%-50%. Tai yra tiesioginė 
mažėjančios infliacijos pasekmė, 
pasakė banko valdytojas. 

Sumažinti infliaciją iki 1% 
1994 m. pabaigoje pareikalavo 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) atstovai, liepos 27 d. 
suderinę su Lietuvos vyriausybe 
jos ekonominės politikos memo
randumą. TVF atstovas Baltijos 
šalims Adalbert Knobl spaudos 
konferencijoje pažymėjo, kad 
TVF skatins saikingą fiskalinę 
politiką. 

J A V Nacionalinis 
simfoninis o rkes t r a s g ros 

Vilniuje 

Vilnius bus vienas iš penkių 
miestų, kuriame rugsėjo pabai
goje koncertuos JAV naciona
linis simfoninis orkestras, va
dovaujamas pasaulinio garso 
dirigento Mstislav Rostropo-
vič. Prieš atvykdamas į Vilnių, 
orkestras surengs po du koncer
tus Maskvoje ir St. Peterburge. 
Jis dar gros Rygoje ir Taline. 

Galimas dalykas, su orkestru 
skambins pianistas Ignas Solže-
nycinas. Nobelio literatūros pre
mijos laureato Aleksandro Sol-
ženycino sūnus. 

Mstislav Rostropovič su žmo
na dainininke Galina Višnevs-
kaja pasitraukė į Vakarus prieš 
du dešimtmečius. Beveik tuo 
pat metu KGB ištrėmė ir Alek
sandrą Solženyciną. Abu jie 
gyvena JAV. 

skelbėme, prezidento Clinton 
kadencijos pradžioje, stengian
tis mažinti JAV valstybinio biu
džeto deficitą, buvo numatoma 
panaikinti visas transliacijas į 
laisvus, iš Sovietų Sąjungos 
išsilaisvinusius krabus. 

Kilus protestams, buvo pada
rytas kompromisinis spren
dimas „Laisvos Europos" ir 
„Laisvės" radijų transliacijas 
nutraukti tiems kraštams, kaip 
Pabaltijo šalys, kuriuose jau 
veikia demokratiniai procesai. 
Bet kadangi dar toms šalims 
re ikal ingos alternatyvinės 
transliacijos, kol jie išmoks lais
vųjų šalių žurnalistikos, palikti 
„Amerikos Balso" transliacijas 
iš Washingtono. 

Toks kompromisinis sprendi
mas šiuo metu dar galioja, bet 
iš prezidento Clinton laiško aiš
ku, jog vyriausybė ir, reikia 
tikėtis, jos įstaigos, nėra pa
dariusios galutinio sprendimo ir 
laukia daugiau svarių argu
mentų. 

Kaip praneša Lietuvos amba
sada, prezidento laiškas amba
sadoriui buvo toks: 

„Dėkoju Jums už laišką, pa-

Pastangos 

laikantį, J^aisvosios Europos" ir 
„Laisvės" radijų programas. 
Jūsų pareiškimas yra ypač jau
dinantis, kadangi jis yra ne 
nostalgijos įkvėptas, bet para
šytas suvokiant, jog šiandieną 
tos laidos reikalingos daugiau, 
negu bet kada". 

„Jūsų laiškas mane pasiekė 
pačiu tinkamiausiu laiku. Per 
paskutines kelias savites aš su 
savo patarėjais svarsčiau šį 
klausimą, ir tokio, kaip Jūsų, 
laiškai mums visiems paryškina 
alternatyvinio radijo svarbą. 
Kaip Jums, gal būt, jau yra ži
noma, aš neseniai paskelbiau, 
kad „Laisvosios Europos" ir 
„Laisvės" radijų laidos bus 
transliuojamos ir toliau, o 
Amerikos tarptautinių radijo 
tarnybų darbas bus tobulina
mas. Ta proga, ponas amba
sadoriau, kartu su šiuo laišku 
siunčiu Jums savo pateiktų 
pastabų kopiją.". 

„Dar kartą ačiū Jums už pri
tarimą mūsų pastangoms pade
dant ugdyti demokratiją Balti
jos kraštuose, Rusijoje, o taip 
pat kitose naujose nepriklauso
mose valstybėse. Tikiuosi ar
timai bendradarbiauti su jūsų 
vyriausybe tiek šioje, tiek kitose 
srityse. 

Tenka pastebėti, jog prezi
dento žodžiai „Laisvosios Euro
pos" ir „Laisvės" radijų laidos 

r e i n t e g r u o t i b u V U S l Ą bus transliuojamos ir toliau" 

Sovietų Sąjungą liečia ne Pabaltiji' ° kitus kraš" 
M a s k v a , liepos 22 d. 

(RFE/RL) — Žinorr.as politinių 
mokslų specia' .stas Igor 
Klyamkin liepos 18 d. per 
Ostankino televiziją pasakė, jog 
buvusios Sovietų Sąjungos res
publikų reintegrac ja netrukus 
taps svarbiausiu Rusijos poli
tikos reikalu. Jis sakė, kad 
Civilinės Sąjunge- partija yra 
stipriausias šio klausimo ju
dintojas, primind mas, jog ši 
partija šaukėsi i eferendumų 
Rusijoje, Ulrainojt ir Baltaru
sijoje ekonominės sąjungos kū
rimo klausimu. Igor Klyamkin 
pasakė, jog šių ša;ų ministrai 
pirmininkai vėlia a pritarė to
kiai sąjungai, tad nebereikėjo 
referendumų. 

Politikas Klyamkin taip pat 
priminė Civilinės Sąjungos ko-
pirmininko Arkadij Volskij 
pasiūlymą Taškente sušaukti 
visų pramoninku bei versli
ninkų profsąjunga buvusioje 
Sovietų Sąjungoje kongresą. 

tus, kur nutarta, kad demokra
tija dar neveikia. 

Jeruzalė, Izraelis, liepos 29 d. 
— Izraelio Aukščiausiasis 
Teismas vienbalsiai nusprendė, 
kad nėra pakankamai pagrindo 
be abejonės teigti, kad kleve-
landietis ukrainietis John Dem-
janjuk tikrai buvo sadistas, 
Treblinkos koncentracijos sto
vyklos sargas, pramintas „Iva
nu Žiauruoju" ir atšaukė žemes
niojo teismo mirties bausmės 
sprendimą. 

Penki Jeruzalės Aukščiau
siojo Teismo teisėjai taip pat 
rado, kad John Demjanjuk iš 
viso nekaltas dėl jam primeta
mų kaltinimų: „Mes išteisiname 
kaltinamąjį John Demjanjuk 
dėl jo veiksmų Treblinkos 
koncentracijos stovykloje... nes 
yra rimto pagrindo abejoti kal
tinimais". 

Nekaltins ir dėl kitų 
nusikaltimų 

Kaip praneša ketvirtadienio 
„Chicago Tribūne" laikraštis, 
vyr iausias teisėjas Meir 
Shamgar pasakė, jog teisėjai 
svarstė, ar nuteisti Demjanjuką 
dėl kitų nusikaltimų pagal 
paduotus parodymus, kad jis 
buvęs sargu kitose koncentraci
jos stovyklose, jų tarpe ir 
Sobibor nacių okupuotoje Lenki
joje. „Mes nematome kaip jį 
galima būtų laikyti dėl galimų 
kitų kaltininių", pasakė-teis. 
Shamgar. 

Šį sprendimą Aukščiausiasis 
teismas paskelbė sausakimšai 
pripildytoje teismo salėje pen-
keris metus po to, kai žemesnis 
teismas jį buvo nuteisęs mirti
mi pakorimu. Demjanjuk, vi
siškai apsuptas policijos, atrodė 
įtemptas, belaukdamas spren
dimo. Jo veide nebuvo matyti 
jokių emocijų, kai per ausines 
klausėsi sprendimo vertimo. 

John Demjanjuk, 73 metų am
žiaus, į teismą buvo atvestas, 
stipriai saugomas sargybos. Jau 
anksčiau buvo rašoma, jog jis 
tikėjo, kad sprendimas būsiąs 
teigiamas, juo labiau, jog JAV 
federalinis teismas pripažino 
naujus parodymus, kurie suke
lia rimtą abejonę, ar jis galėjo 
būti Treblinkos „Ivanas Žiau
rusis". 

„Teismo sprendimo buvo lau
kiama ir JAV-ose ir šioje žydų 
valstybėje, kuri save laiko Holo-
kausto aukų gynėja ir davė prie
globstį tūkstančiams po karo 
gyvų likusių Holokausto aukų", 
buvo rašoma „Chicago Tribūne" 
straipsnyje. 

Jelcinas sveikina 
Latvijos prezidentą 
Ryga, Latvija, liepos 22 d. 

(RFE/RL) - Susitikės su nau
juoju Latvijos prezidentu Gun
tis Ulmanis, Rusijos ambasa
dorius Latvijai Aleksandr Ran-
nikh perdavėjam Rusijos prezi
dento Boris Jelcino sveikinimo 
laišką. 

Laiške prez. Jelcinas pasi
džiaugė Latvijos sutikimu Ru
sijai perduoti suimta OMONO 
vadą Sergej Parfenov ir išreiškė 
viltį, kad Ulmanis, kaip dau
giatautės Latvijos respublikos 
atstovas, už t ikr ins t ikrą 
žmogaus teisių lygybę Latvijo
je gyvenantiems rusams. 

Ambasadorius Rannikh per
spėjo, jog jei Latvija priimtų 
pilietybės įstatymą, panašų į 
Estijos, gali išsivystyti įtempta 
etninė būklė, kaip Kaukaze ir 

Opozicija opozicijai 
Vilnius, liepos 23 d. (RFE/RL) 

— Demokratų partijos (dešinių
jų), Liberalų Sąjungos ir Lie
tuvos Tautinės Sąjungos vadai 
susitiko liepos 21 d. ir pasmerkė 
liepos 14 d. padarytą Lietuvos 
Krikščionių Demokratų partijos 
ir Tėvynes Sąjungos (konserva
torių) susitarimą sukurti naują 
bloką. Liberalų Sąjungos pirmi
ninkas Šarūnas Davainis pa
reiškė nuomonę, jog naujasis 
blokas tik paaštrins konfron
taciją tarp dešiniųjų ir kairiųjų, 
„ignoruodamas silpnesnes poli
tines jėgas". 

Centrinėje Azijoje. Su tokia nuo
mone Ulmanis nesutinka. Am
basadorius apgailestavo, kad 
Rusijos kariuomenės išvedimas 
yra sustabdytas iki rudens, ir 
abu tarėsi dėl Rusijos-Latvijos 
derybų atnaujinimo. 

Klevelandiečiui John Demjan
juk buvo atimta JAV pilietybė 
po 30-ties metų gyvenimo Ame
rikoje 1981 metais dėl to, kad jis 
slėpęs darbą nacių koncentraci
jos stovykloje. 1986 m. jis buvo 
išvežtas teismui į Izraelį. 

Demjanjuko byla buvo antro
ji tokia Izraelyje, teisiant už U 
Pasaulinio karo nusikaltimus. 
Pirmasis buvo tikram Holo
kausto kūrėjui Adolf Eich-
mann. 

Kuo tikėti: gyvais a r 
mirusiais l iudininkais 

Demjanjuko atveju teisėjams 
reikėjo spręsti ir teisinę ir 
moralinę dilemą: ar tikėti pen
kiais asmenimis, išlikusiais gy
vais iš Treblinkos koncentra
cijos stovyklos, kurie tvirtino, 
jog J. Demjanjuk buvo stovyklos 
sargas „Ivanas Žiaurusis", ar 
tikėti 37 buvusiems Treblinkos 
sargams, kurie tvirtino, kad 
„Ivanas Žiaurusis" buvo kitas 
žmogus. 

Kaltinimai John Demjanjukui 
pirmą kartą iškilo 1970 dešimt
metyje. Pasikliaujant iš Treblin
kos išlikusiųjų liudijimais po 14 
mėnesių teismo proceso John 
Demjanjuk 1988 m. buvo nuteis
tas „be svyravimo ar abejonės", 
kad jis iš tikrųjų buvęs žmones 
kankinusiu sargu Treblinkoje. 
Pats Demjanjuk tvirtina, kiui ji~ 
yra klaidingo atpažinimo auka 
ir kad karo metu daugiausia lai
ko jis buvo vokiečių kalinys. 

Tuo metu, kai Demjanjuk iš
kėlė apeliaciją Aukščiausiajam 
Teismui, Izraelis pagaliau gavo 
teisę peržiūrėti sovietinius ar
chyvus. Čia jie rado 37 buvusių 
Treblinkos sargų, tuoj po karo 
paduotus liudijimus, kurie kitą 
asmenį — Ivan Marčenko — nu
rodė buvus „Ivanu Žiauriuoju". 
Tie sargai vėliau buvo nužudyti 
Sovietų Sąjungoje, kaip karo 
nusikaltėliai. 

Izraelio prokuroras Michael 
Shaked argumentavo, jog vis 
tiktai yra pakankamai duome
nų nuteisti Demjanjuką, kaip 
nacių žudymo aparato narį, nors 
jis ir nebuvo Treblinkoje. 

Demjanjuko šeima nenuleis 
r ankų 

Birželio mėnesį JAV fede
ralinis teisėjas Thomas Wise-
man konstatavo, kad JAV Tei
singumo departamento įstaiga 
OSI netyčia nuo teismo sulaikė 
parodymus, kurie sukeltų abe
jones, ar Demjanjukas iš tikrųjų 
buvo „Ivanas Žiaurusis". Bet jis 
taip pat konstatavo, kad yra pa
kankamai parodymų, kad Dem
janjukas buvo sargu Trawniki 
koncentracijos stovykloje ir tad 
JAV neturi atšaukti sprendimo, 
atimančio JAV pilietybę iš 
Demjanjuko ir deportuojančioji 
iš Amerikos. 

Tuo tarpu neaišku, ar Ameri
ka toliau ką nors darys Demjan
juko naudai. Jo žentas tačiau 
pareiškė, jog tai dar vienas 
žingsnis siekiant jo uošvio 
sugrąžinimo pas savo šeimą 
Amerikoje 

\ 

\ * 

KALENDORIUS 

Liepos 30 d.: Šv. Petras 
Auksažodis. Donatilė, Julytė, 
Bijūnas, Radvile. 

Liepos 31 d.: Šv. Ignacas Lo
jolą, šv. Elena švedė, Ignotas, 
Lėtutė, Gracija. 
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/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

Golfas 

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARPMIESTINIS GOLFO 

TURNYRAS 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 

tarpmiestinis goifo turnyras 
š.m. rugsėjo 4 ir 5 dienomis vyks 
ten pat, kur ir pernai — Huron 
Golf Club, Ypsilanti, Michigan. 
Šįmet turnyrą globoja Čikagos 
Lietuvių Golfo klubas. 

Individualios varžybos vy
rams ir moterims vyks šiose 
klasėse: 

Vyrų meisterių (0-7 HDCP), 
Vyrų A (8-14), Vyrų B (15-20), 
Vyrų C (21-26), Vyrų D (27-36). 

Moterų A (0-39), Moterų B 
(40-54) 

Jaunių (18 metų arba jaunes
nių) 

Senjorų 
Komandinės varžybos bus 

vyrams — „Net" ir „Gross", o 
Moterims — „Gross". 

Komandinis mokestis: vy
rams — 40 dol., moterims — 25 
dol. (bus renkamas penktadie
nį). 

Turnyro centras yra Radis-
son On the Lake viešbutis. Tel. 
313-487-2000. Radisson ir Hu
ron golfo klubas yra į pietus nuo 
E*£ 183 aat 1-94, Ypsilanti, Mi
chigan. Ši vieta yra maždaug 15 
minučių į vakarus nuo Detroi
to Metro aerodromo. Svečių 
(dalyvių) priėmimas prasidės 
penktadienį, rugsėjo 3 d., 7 vai. 
vak. 

Rezervacijas reikia atlikti 
iki rugpjūčio 13 dienos; vėliau 

mums rezervuoti kambariai 
(neužimti) bus perleidžiami ki
tiems klientams, nes Universi-
ty of Michigan pirmosios futbolo 
rungtynės bus rugsėjo 4 dieną. 
Neužsakykit Radisson vieš
bučio golfo programų (Golf 
package), nes jos negalios turny
ro dienomis. Registruojantis 
prašoma pažymėti, kad esate 
Lietuvių Turnyro narys. 

Golfo Turnyro asmeniška 
registracija atliekama ir 
mokesčiai sumokami iš anks
to, prieš š.m. rugpjūčio 22 
dieną. 

Registracijos lapai buvo iš
siųsti visiems dalyvaujančių 
keturių miestų atstovams. 

Užpildytus registracijos lapus 
ir mokesčių čekius (U.S. valiu
ta) prašoma nedelsiant siųsti 
turnyro vadovui: Al. Zvinakis, 
12102 W. Venetian Way, Or-
land Park, IL 60462. 

Jei trūksta registracijos lapų, 
ar informacijos, kreipkitės į A. 
Žvinakį — po 5 v.v. tel. 708-
301-4763. Dienos metu — 708-
503-2801. 

Prašoma įsidėmėti; Asme
niška registracija atliekama iki 
aukščiau nurodytos datos. Re
gistracijos nebus galima atlikti 
turnyro metu (kaip būdavo 
anksčiau). Atkreipkit dėmesį į 
šį pakeitimą, kad išvengti nesu
sipratimų. 

Č.L.G.K. valdyba 

Po sėkmingų žaidynių gerai nusiteikę Čikagos Lietuvių Golfo klubo nariai. 
Iš k. — Faustas Antanaitis, Jennifer Antanaitytė, Arvydas Čepulionis ir 
Onutė Antanaitienė. 

Nuotr. J. Čepulionienės 

Futbolas Chicagoje 

»>j EAGLES" - „LITUANICA" 1:0 
Po numatyto pirmenybių 

laiko visą mėnesį užsitęsusios ir 
į didžiuosius karščius pa
puolusios Metropolitan lygos 
pirmenybės „Lituanica-Liths" 
komanda praėjusį sekmadienį 
užbaigė rungtynėmis prieš 
lenkų „Eagles". Po įtemptos ir 
sunkios kovos „Liths" koman
da priešpaskutinėje žaidimo 
minutėje rungtynes pralaimėjo 
rezultatu 0:1. 

— Ačiū Dievui, kad pasibai
gė. Galima išprotėti nuo tokio 
karščio ir tvankos, — aiškino iš 
aikštės išeidamas žaidėjas, 
šluostydamasis čiurkšle var
vantį prakaitą. 

Kelios komandos pirmenybių 
dar nebaigė. Ir dabar dar nėra 
žinoma komandų užimamų vie
tų padėtis. Jau aišku, kad 

mūsiškiai dar užsikabino Major 
divizijoje. Dėl išsilaikymo joje 
čekų „ S p a r t a i " ar i talų 
„Maroons" teks persižaisti prieš 
pirmos divizijos čempioną 
„Vikings". 

TURNYRAS LEMONTE 

Tradicinis futbolo klubo) „Li-
tuanica" turnyras — piknikas 
vyks šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 
Lemonte, Lietuvių centro aikš
tėje. Jame dalyvaus 8 koman
dos, suskirstytos į 2 grupes — 
vyrų ir veteranų. Vyrų grupėje 
dalyvaus graikų „Falcons", 
kroatų „Croatans", čekų „Spar
ta" ir patys rengėjai. Veteranų 
grupės dalyviai greit paaiškės. 

J . J . 

J A V k a r i n i o tankla ivio „ U S S Boulder" įgulos mar inų ir „ L i t h s " k lubo softbal l 'o k o m a n d o s po 
d raug i škų rung tyn ių Lie tuvių centro aikštėje, Lemonte , š.m. l iepos 10 d. 

SAVAITGALIS SU AMERIKOS 
MARINAIS 

Liepos 9-12 dienomis Čikagą 
užplūdo šimtai jaunų Amerikos 
jūrininkų ir marinų. Jų laivas, 
„U.S.S. Boulder", tris dienas 
stovėjo Michigano ežero uoste 
prie Navy Pier. Sis tanklaivis 
yra naudojamas pratimams, 
apsaugai ir reprezentaciniams 
tikslams. Šiuo metu laivas 
plaukia per Didžiuosius ežerus 
ir supažindina visuomenę su 
Amerikos laivynu, su įvairiais 
jų darbais ir ieško naujokų. Šio 
laivo užduotis — gabenti 
Amerikos marinus, jų ginklus, 
tankus ir tanketes. Per šią jų 
viešnagę teko bendrauti su 
marinais, tai apie juos galima 
daugiau papasakoti. 

Pernai, kai kitas Amerikos 
tanklaivis darė panašią 
ekskursiją po Amerikos Di
džiuosius ežerus (Great Lakęs), 
jūrininkai susipažino su „Liths" 
klubo savininku ir ..Liths" 
klubo futbolo komandos trene
riu. Užsimezgė draugystė. 

Šįmet liepos 10 d. — Lietuvių 
centre, Lemonte, buvo .suorgani
zuotos draugiškos futbolo rung 
tynės tarp marinų ir ..Liths"" 
futbolo komandų. Prieš šias 
rungtynes vyko dar ir drau
giškos „softballo" rungtynės. 

Diena buvo labai šilta, sau 
lėta, drėgna. Nutarėm važiuo
ti į Lemontą pažiūrėti rung
tynių ir palaikyti saviškius, 
vis tiek, galvojom, kad „Liths"' 
gaus „į kailį". Tą dar rimčiau 
galvojom, pamačiusios marinus 
— visi jauni, liekni, raumeningi, 
gerai ištreniruoti, o „Liths" 
klubo „softballo" žaidėjai — nei 
visai jauni, nei visi liekni, nei 
raumeningi ir t.t. Net gaila 
pasidarė mūsiškių, pagalvojus, 
kaip marinai jiems „duos į 
kailį". Bet marinams nelabai 
sekėsi. Žiūrime, kad mūsų 
komanda duoda jiems „į kailį"!!! 
Marinai vienu laiku buvo 
atsilikę vos vienu tašku, bet 
„Liths" klubo žaidėjai greit 
„susiėmė" ir lengvai laimėjo 
pirmąsias ,,softballo" 
rungtynes, rezultatu 14-7. Mūsų 
„pilvuočiai" laimėjo prieš 
raumenis — to tikrai nesi
tikėjome!! Visi sušilę, suprakai
tavę, godžiai gėrė alų ir dešreles 
valgė, juokdamiesi iš padarytų 
klaidų ir nepagautų sviedinių. 

Vaišes parūpino „Liths" fut
bolo klubo komitetas. Didele 
padėka šiam komitetui ir klubo 
savininkui už maistą, ypač. kad 
kiti žmonės buvo prižadėję 
maistą parūpinti... Po bendros 
nuotraukos ir abejų komandų 
trenerių pasitarimo įvyko ant
ros „so^ballo" rungynės — šios 
buvo t ik ra i draugiškos — 
atrodė, kad čiau jau visai 
taisyklių nebuvo. Visi žaidė, kas 
tik turėjo jėgų ir energijos, ir 
vieni prieš kitus norėjo pasi
rodyti. Marinai, būdami manda
gūs, (jie kreipėsi į visus nepažįs
tamus: „Sir" ar „Ma'am") 
nenorėjo šeimininkų užgauti, ir 
sąmoningai pralaimėjo ir antrą
sias „softballo" rungtynes. 
Marinai aiškino, kad jiems 
trūko nirštiniu (mit.tsi. kad iie 

pripratę žaisti su „mažesniu ka
muoliu, kad jūreiviai turėjo 
sudaryti „softball'o komandą, o 
marinai turėjo sudaryti tik fut
bolo komandą, dėl to nebuvo 
pakankamai pasiruošę žaisti 
„softballą '. bet rezul ta tas 
parodė teisybę — , ,Li ths" 
komanda - 16. marinai — 1. 

Dabar liko laimėti futbolo 
rungtynes. Iš pradžių ir čia 
liūdnokai mums atrodė, bet juo 
toliau, tuo geriau mums sekėsi 
— tie patys marinai dabar turėjo 
žaisti futbolą, o mūsų futbolo 
komanda nepavargusi, neseniai 
atvažiavusi į aikštę. Deja, pri
trūko mūsų žaidėjų, bet juos pa
vadavo mūsiškiai „softbolistai", 
ir kai kurie veteranai „Liths" 
klubo futbolistai. Žaisti sekėsi 
neblogai, o kartu išgerti — dar 
geriau! Atsirado daug bendros 
kalbos. Net nebežinojom, kurią 
pusę palaiKyti — plojom visiems 
žaidėjam*. Futbolo rungtynes 
„L i th s " fįjtbolo komanda 
lengvai laimėjo prieš marinus, 
5-1. Marinai mūsų nebevadino 
nei „Sir" nei „Ma'am" — o jau 
pirmais vardais. Tie jauni 
vyrukai, belaukdami eilės žais
ti, pasakojo mums apie savo 
gyvenimą, treniruotes, pro
gramas, vadovus. Kai marinai 
turėjo 7 vai. vak. grįžti vykdyti 
tolimesnę savaitgalio programą, 
jie džiaugėsi, kad taip gerai visi 
susidraugavo, ir kvietė mus at
vykti pirmadienį ant laivo. 

Pirmadienio rytą, „Liths" 
klubo savininko Don paskatinti, 
žaidėjai ir žiūrovai rinkosi Navy 
Pier, kur mūsų laukė milžiniš
kas Amerikos laivyno tanklai

vis „U.S.S. Boulder". Ekskur
san tų sus idarė a r t i 250. 
Plaukėme t ik į vieną pusę, nes 
laivas kelioms dienoms pasiliko 
St. Joe's, MI, o tada tęs savo 
kelionę aplink šiuos ežerus. 

Iš St. Joe's turistai autobusais 
grįžo Čikagon. 

Šiandien visi marinai, jūrei
viai ir vadovai aps i rengę 
išeiginėmis uniformomis, kad 
net nebuvo gal ima naujų 
draugų atpažinti — jie dabar 
visi vienodai atrodė. Plaukiant 
buvo daromi laivo pratimai — 
kažkas sušuko „man over-
board" ir visi jūrininkai tuoj 
pradėjo bėgti, tvarkytis, gelbėti 
skęstančio žmogaus, o mes visi 
stovim jiems ant kelio ir neži
nom ką daryti. Skęstantis — tai 
t ik žmogaus forma, Oscar 
pavadinta, kur dažnai nau
dojama duoti progos naujiems 
(dar besimokantiems) jauniems 
k a p i t o n a m s išmokti , ka ip 
valdyti tokį laivą, kad galėtų 
priplaukti arčiau prie skęs
tančio žmogaus. 

Buvo ir laivo apžiūrėjimas. 
Surandam kai kuriuos „soft
ballo" žaidėjus. Jie mums malo
niai atsakinėjo, ir pasididžiuo
dami aiškino apie įvairius pri
segtus medalius, laipsnius ir 
žvaigždeles, apie skirtingas uni
formas ir jų pareigas laive. 

Marinai laivo dugne buvo 
įrengę savo ginklų parodą, kur 
k iekv ienas tu r i s t a s galėjo 
pakiloti jų šautuvus, sužinoti 
apie šaudomas raketas ir plačia-
račius tankus bei pamatyti koks 
jų gyvenimas būtų karo metu. 

Marinai yra ir geri šeimi
ninkai — visus svečius skaniai 
pavalgydino keptu viščiuku, 

„LAISVĖ" IŠPLAUKĖ APLINK 
PASAULĮ 

Lietuvai atgavus nepriklau- 1994 m . pabaigoje užplanuota 
somybę, jos trispalvė suplevė
savo plačiuose pasaulio van-
denynuoe ir jūrose. Prieš porą 
metų tarptautinėje Kolumbo 
žygio 500 metų regatoje daly
vavo ir trys Lietuvos jachtos. 
Tada nuo JAV iki Anglijos savo 
klasės jachtų grupėje „Laisvė" 
atplaukė ketvirtoji ir grįžo į 
savo bazę Klaipėdoje. Antra 
jachta ..Lietuva" pasuko į 
kelionę aplink pasaulį, iš kurios 
grįžo ;į pavasarį. 

I nauju kelionę aplink pasau
lį šių metų liepos 10 dieną iš 
Klaipėdos išplaukėjau su van
denynais „pažįstama" jachta 
..Laisve", vadovaujama kaunie
čio buriuotojo Igno Minioto. Ši 
lenktyninė 18 metrų ilgio 
Ispanijoje 1981 m. statyta jachta 
turi naujas bures, 14 miegamų 
vietų, visus reikalingus radijo ir 
navigacijos įrankius, • tvirta ir 
patogi dviejų metų kelionei 
aplink pasaulį („Lietuvos rytas" 
1993. VII. 13). 

Kelionės marš ru t a s : į 
Londoną, į Kanarų salas , 
Braziliją. Iš ten į Cape Town, 
Australiją, Naująją Zelandiją, 
pro Fidži. Tahiti salas į Havajų 
salyną. Po to Ramiuoju vande 
nynu į Kolumbiją, Peru, Čile. 
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dešrelėmis, „hamburgeriais", 
salotomis ir pupelėmis. Jie 
patys paruošė dešreles, hambur-
gers ir viščiuką kepė ant laivo 
denyje specialiai sustatyto 
„barbeąue". Nors reikėjo ilgai 
stovėti eilėje dėl maisto, bet 
maisto užteko, ir patys marinai 
ir jūreiviai skaniai pavalgė. 

Toliau vyko kiti pratimai — iš 
vienos pusės atskrido marinų 
helikopteriai (malūnsparniai) ir 
taikliai bei tiksliai, vienas po 
kito, nusileido ant laivo denio, 
trumpai stabtelėję vėl pakilo. 
Marinai juokėsi ir perspėjo 
visus, kad saugotų kepures, nes 
kitaip jos nuo vėjo stiprumo 
dings. 

Artėjant prie St. Joe's uosto, 
matėsi kiti ruošos darbai. Keli 
jūreiviai rinkosi prie sukamų 
rakečių/kulkosvaidžių ir buvo 

pasiruošę jas šaudyti. Tai buvo 
sveikinimas naujam miestui, 
įplaukus į jo uostą — gerai, kad 
marinai patarė visiems užsi
kimšti ausis, nes ir taip triukš
mas buvo baisus. Dabar matėsi 
ir vėliavų rikiuotė, ir spalvingos 
paradinės uniformos. Jūreiviai 
su vėliavomis pasitiko miesto 
vadovybę ir jų laukiančius 
svečius. Nedaug mes matėm 
savo naujų draugų, bet spėjom 
kai kuriems palinkėti gero vėjo 
ir gražių dienų. 

Gerokai saulėj įdegę, pavargę, 
bet pilni naujų įspūdžių, susė
dam į laukiančius autobusus 
kelionei atgal. Kelionė laivu ir, 
rodos, visu savaitgaliu keleiviai 
buvo labai patenkinti ir džiau
gėsi, kad turėjo progos pabend
rauti su Amerikos marinais. 

Rita Likanderytė 

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

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

Tol. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr.. ketv . penki, nuo 12 iki 3 v.p p R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D . 
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Tol . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 V.p.p.—7 v.v 

Cardlac Dlagnoals, Ltd. 
Marquotto Modlcal BulMIng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

apiplaukti šiurpųjį, audringą 
Horno kyšulį. Toliau Amerikos 
vakarine pakrante iki Halifakso 
Kanadoje, per jos uostus į 
Islandiją ir 1995 m. rugpjūčio 
mėnesį grįžimas į Klaipėdą. 

— Buriavimo sąjungos vado
vybė nesiteikė manęs priimti, — 
sako Ignas Miniotas. — Mus 
parėmė t ik bendros Lietuvos ir 
užsienio firmos „Lufthansa", 
„Comliet", „Computerland", 
„ P h i l i p s " , „Mino l t a" ir 
„Svetur". 

Visą kelią plauks 4-5 žmonės 
ir įgulos keisis jas į uostus at
skraidinus lėktuvais. Iki JAV 
plauks ir kapitono vienuolikme
tis sūnus Tadas. Įgulos nariai 
tikisi, kuriame nors pasaulio 
uoste pasimatyti su atskri
dusiomis žmonomis. Nauja 
jūrinė tradicija?... 

— Vykstame ne uždirbti, o 
pasiplaukioti. Neprašysime ko 
nors, kaip paprastai elgiasi 
lietuvaičiai, nuvykę pas tau
tiečius, o bandysime ir patys 
perduoti Kultūros ir švietimo 
ministerijos knygas, plokšteles 
aud iokase tes , — pažadėjo 
išplaukdamas „Laisvės" kapi
tonas. 

Br. J . 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. »5 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pimx). 3 v. p.p.-7 v.v. antrd 12:30-3 v p p 
tre6d. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p. 

penkt. ir šestd 9 v r -12 v.p.p. 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
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DR. L. D. PETREIKIS 
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Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

•132 S. Kodai* Ava., CMcago 
(312) 77t-«e09 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tol . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tol. 312-588-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71st Street 
(312)434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

Kab. t e l . (312) 585-0348: 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedila Ave., 
Chicago, M. M652 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modlcal Canter-

Naparvllle Campua 
1020 E. Ogden A v e . , Sulte 310, 

Naparvllla IL 80563 
Tol. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3168 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago. IL 60638 
Vai: ptrm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Grąžinkime Lietuvai 

• 

LIETUVIŠKĄ 
CHARAKTERĮ 

Kažkas yra sakęs, kad cha
rakteris yra tai, kas lieka, kai 
nebėra pinigų. Šiuo metu, kai 
Lietuva neturi pinigų, galim 
stebėti lietuvišką charakterį. 
Tai, kaip lietuviai elgiasi 
politinės ir finansinės krizės 
metu, parodo jų būdą. 

Kiekvienoje tautoje, kiekvie
name žmoguje randame ir gerų 
bruožų, ir neigiamų polinkių. 
Šios vertybės, arba vertybių 
stoka, dažnai yra įgimtos arba 
susidaro per ilgesnį laikotarpį. 
Taigi charakteris, ypač tautų, 
greitai nepasikeičia. Tereikia 
paminėti anglą, vokietį, prancū
zą, italą, mintyse jau susidaro 
įspūdis, kuris iš jų disciplinuo
tas, kuris ne; kuris jų kalbus, 
tvarkingas, švarus, kuris nela
bai. 

Tačiau lietuvių bruožus 
nelengva apibrėžti. Prieš trejus 
metus lietuviai buvo pasaulyje 
labiausiai disciplinuota tauta. 
Šiandieną ten eilinis rytų eu
ropiečių chaosas. Stalino 
ultimatumą Lietuvos kariuo
menė priėmė pasyviai, kolekty
vizaciją — ūkininkai su ginklu. 
Lietuvos visuomeninės įstaigos 
netvarkingos, nešvarios. Tik 
peržengi lietuvio buto slenkstį 
arba jo sodą, ir stebuklas! 
Pasakiška švara bei tvarka. 
Gatvėse žmonės niūrūs nekal
būs, tikri šiauriečiai. Tik atsi
sėdi svečiuose, ir visi nori 
kalbėti, lyg staiga būtum atsi
dūręs italų kavinėje. 

Su giminaičiu prieš pen
kerius metus nelegaliai iškyla
vau prie Šventosios. Priėję vien
kiemį, paprašėme duonos ir 
pieno. Seimininkė mielai pavai
šino, pinigų neėmė. Pado
vanojau vaikui tušinuką. Po 
kelių dienų kitas giminaitis 
Vilniuje norėjo nuvežti į resto
raną. Visą Vilnių išvažinėjome, 
doleriai kišenėje, bet neradome, 
kur pavalgyti. Vienas uždarytas 
pietų pertraukai, kitą remon
tavo, dar kitas užrakintas... 
Reikėjo važiuoti į giminaičio 
butą. 

Išvada tokia: lietuvių elgesys 
šeimoje ir asmeniniame gyve
nime visai kitoks, negu jų elge
sys visuomeniniame gyvenime. 
Šeimos gyvenimas dar šiek tiek 
išlaiko savitą, lietuvišką, ūkyje 
sudarytą Vakarų Europos 
katalikišką kultūrą. Visuo
meninis elgesys atspindi lenkiš
kos netvarkos, caro imperijos ir, 
žinoma, penkiasdešimties metų 
partijos sauvaliavimo įtaką. 

1980 metais mano brolis 
pirmą kartą aplankė Lietuvą ir 
nusistebėjo: „Lietuviai visai 
nesiskiria nuo rusų, kuriuos 
apibūdina H. Smith knyga „The 
Russians"! 

Tokia padėtis aiškiai nenor
mali. Tai deformuoja ir asmenį, 

BŪSIMAS FRONTAS 
BUV, JUGOSLAVIJOJE 

EUROPIETIŠKOS NUOTRUPOS 

E. RINGUS 

ir tautą. Žmogus, kuris su savo 
kaimynu elgiasi padoriai, 
mandagiai ir teisingai, nuėjęs į 
darbo vietą tinginiauja, vagia, 
meluoja, laukia kyšių. Dar blo
giau, jis mano, kad tai normalu, 
nes visi kiti panašiai elgiasi. 
Atsiranda gilus cinizmas ir 
nepasitikėjimas kitais. Darosi 
neįmanoma dirbti bendram la
bui, nes tokius savanorius kiti 
išnaudoja ir išjuokia. 

Manau, jog galiu teigti, kad 
Lietuvos tarybinės visuomeni
nės struktūros priima darbščius 
vaikinus iš padorios šeimos su 
rūpestingais tėvais ir iš jų 
padaro įžūlius, piktus, gobšius, 
veidmainius pareigūnus. Tik 
toks asmuo pakyla ir išsilaiko 
aukštose pareigose. Amerikos 
visuomeninės struktūros ima 
tinginius, įžūlius jaunuolius ir 
iširusių šeimų, iš daugiarasio 
margumyno ir iš jų padaro 
mandagius, darbščius, tvar
kingus pareigūnus. Tik tokio
mis savybėmis Amerikoje žmo
gus išsilaikys ir kils pareigose. 

Amerika giria ir skatina sava
norišką veiklą, pasiaukojimą 
bendram labui. Laisvas, tikrai 
savanoriškas pasiaukojimas ki
tiems ugdo charakterį. Tai 
pripažįsta ir religinai, ir vi
suomeniniai vadai. Į Amerikos 
jaunimo organizacijas mokslei
viai ir gimnazistai patys noriai 
stoja. Patys pasirenka savo lab
daros projektus, patys ir vykdo. 
Jaunimas išmoksta iniciatyvos, 
džiaugiasi nuveiktais darbais. 
Sovietų Sąjungoje jaunimas 
buvo įrašytas į komjaunuolius 
ir masiškai vežamas bulvių 
kasti... Toks prievartavimas 
žalojo charakterį , užmušė 
visuomeninės atsakomybės 
jausmą. Jaunimas pyko, nes 
buvo išnaudojamas. 

Kai tarybiniai gydytojai 
lankėsi mūsų ligoninėse, juos 
labiausiai nustebino ne aukšta 
technika, o savanoriai, kurie 
talkininkauja ligoninės per
sonalui. Savanorėmis dažniau
siai būna našlės arba gimnazis
tės, kurios turi savo uniformą. 
Jos sutinka ligoninės svečius, 
tvarko ligoninės krautuvėlę ir 
biblioteką, rūpinasi ligoninės 
puošimu ir švara. 

Jei kas važiuoja į Lietuvą 
ilgesniam laikui, nesėdėkte visą 
laiką prie vaišių stalo! Paban
dykite suorganizuoti savanorių 
talkos būrelį vietinei ligoninei 
arba našlaitynui. Tik vietinių 
piliečių nuoširdus dėmesys ir 
darbas galės šiurkščią tarybinę 
ligoninę pakeisti rūpestinga, 
lietuviška. 

Kai svetimtaučiai nagrinės 
lietuviškus bruožus, tegul jie 
stebisi: „Kaip nuostabiai lietu
viai rūpinasi savo ligoniais!" 

Linas Sidrys 

Praradęs Slovėniją, Kroatiją 
ir dalį Bosnijos, tolimesnių nuo
stolių Jugoslavijos diktatorius 
patirti negali, jeigu nori išsilai
kyti valdžioje. Į Makedonijos te
ritoriją serbai veržtis dar nedrįs
ta. Ten, bent simboliškai, už 
akių užbėgti stengiasi Jungti
nių Tautų organizacija, pasiųs
dama keletą šimtų karių. Ame
rikos ir Europos valstybių neno
ras kištis į Balkanų reikalus 
turbūt vėl padrąsins serbus 
toliau vesti „tautinio svarini
mo" politiką, kad padidintų Ser
bijos valstybę. 

T r u p u t i s istorijos 
Po 1912 m. Balkanų karo Ko-

sovo provincija priklausė Serbi
jai. Ten kadaise daugumą suda
rė serbai, kol Balkanų pusiasalį 
užkariavo turkai. Kosovo pro
vincijoje, Peč miestelyje, dar te
bestovi seniausia serbų šventyk
la. 1338 metais mūšyje su tur
kais serbai buvo sumušti, ir jų 
pasipriešinimas galutinai su
griautas. Nužudytas serbų va
das buvo palaidotas Pristinos 
mieste, kuris dabar yra Kosovo 
provincijos ribose. 1989 metais, 
minint mūšio 600 metų sukak
tuves, palaidoto vado pelenai 
demonstratyviai buvo vežiojami 
po visą Serbiją, primindami Ko
sovo serbišką praeitį. Otomanų 
laikotarpyje serbų vietą palaips
niui užėmė albaniečiai, o serbai 
persikėlė į Jugoslavijos centrą. 
Šiuo metu Kosovo provincijoje 
beliko t ik 10-15% serbų. Tito, 
kaip ir kitoms provincijoms, su
teikė Kosovui autonomiją, bet 
ne visišką. Tą autonomiją da
bartinis diktatorius atėmė per
eitais metais, pareikšdamas, 
kad istorinės Serbijos žemės jis 
niekados neatsisakys. Akcija 
prieš albaniečius jau įsibėgėjusi. 
Jie šalinami iš bet kokių admi-
nistraty vinių postų, varžomi jų 
tautiniai pasireiškimai. 100,000 
armija jau saugoja Albanijos sie
ną, kad neplauktų per ją gink
lai. Po tokių žingsnių įtampa 
auga diena dienon. Albaniečių 
aktyvistai mato progą pagaliau 
atsikratyt i serbų viešpatavimo 
ir priespaudos. Užslopinta alba
nų kalba mokoma ne t ik mo
kyklose, bet ir privačiuose na
muose. Tuo tarpu serbai iš Bos
nijos permetė smogikų grupes į 
Kosovą, kur pradėtas teroras 
kaimuose ir miesteliuose, ska
tinant pabėgėlius serbus užimti 
išvytų albaniečių vietoves. Ši 
smogikų grupė ir jos vadas ypač 
pagarsėjo žiaurumais Bosnijoje, 

todėl jų vadas jau įtrauktas į 
tarptautinių nusikalėlių sąrašą. 
Iš Belgrado ateina pareiškimai, 
kad tolimesnės Jugoslavijos 
dalybos nebus toleruojamos. Iš 
kitos pusės, albaniečių veikla į 
atsiskyrimą stiprėja. Viltys, kad 
Vakarai jiems pagelbės, mažė
ja, kaip parode Bosnijos kovos. 
Vienintelė korta, likusi albanie-
čiams, yra bendra siena su tau
tiečiais Albanijoje. Kai kurie 
albaniečių aktyvistai tikisi pa
galbos iš kitų musulmonų, ypač 
turtingų Arabų kraštų ir Turki
jos. 

Niekieno nepripažintas, bet 
pačių albaniečių išrinktas, pre
zidentas jau pasiūlė JT dešimt 
pasiūlymų, kaip diplomatiškai 
išspręsti Kosovo klausimą. Kai 
Vakarų diplomatai yra užsiėmę 
Bosnijos padalinimu ir kovomis 
dėl jos teritorijos, serbų daliniai 
tuština vietą serbų bėgliams iš 
Kroatijos ir Bosnijos. Nesinori 
tikėti, kad albaniečiai paliktų 
savo gyvenamas vietoves be pa
sipriešinimo. 

Serbų paskatinta, kaimyninė 
Vengrija pradeda judinti iki 
šiol užslopintą savo tautiečių 
klausimą. Suskaldžius Austro-
Vengrijos imperiją, daug vengrų 
liko kaimyninėse valstybės: Jugo
slavijoje — 350,000, Rumunijoje 
- 2 mil., Slovakijoje 60,000. De
mokratinės Vengrijos vyriausy
bė viešai reiškia susirūpinimą 
savo tautiečių padėtimi tose 
valstybėse, duodama suprasti, 
kad atėjo laikas ir vengrams su
burti savo tautiečius vienoje 
valstybėje, ypač, kad jų tauta 
yra visiškai skirtinga nuo kai
myninių slavų. Toks vengrų el
gesys kelia tolimesnį susirūpi
nimą vidurinės Europos likimu. 
Slavai (serbai) jau pradėjo 
spausti Voivodinos vengrus 
taip, kad 100,000 jų jau perbėgo 
Vengrijon. Vengrija nesutinka 
aprobuoti dabartinę sieną su 
Rumunija, kas gali privesti prie 
tolimesnio konflikto. 

Pavojus auga, nes į vidurio 
Europos problemas didžiosios 
valstybės nekreipia pakanka
mai dėmesio. Nei viena vidurio 
Europos valstybė nėra paten
kinta dabartinėmis sienomis, 
bet taikiu būdu jų išspręsti 
nenori. Jau neretai girdima po
etikų nuomonė, kad NATO or
ganizacija ir jos ginkluotos pa
jėgos nebėra reikalingos. Pa
grindinis Vakarų priešas jau ne
beegzistuoja, ir nei Amerika, nei 
kitos valstybes nemato reikalo 
įvelti savo karius į vietinius 

Prie Paryžiaus įrengtas euro
pinis „Disneyland" nesusilaukė 
didelio europiečių dėmesio. Jis 
buvo atidarytas 1992 m., tačiau 
iki š.m. balandžio mėn. šią „Mi-
ckey ir Donald Duck" karalysę 
aplankė tik vienuolika mil. sve
čių. Be abejo, prancūzai sudarė 
beveik 30% visų lankytojų, ta
čiau labai mažą nuošimtį suda
rė vokiečiai, kurie keletą kartų 
apverčia savo markę, kadangi 
kainos „Disneyland" vietovėje 
yra labai aukštos. Tas pats yra 
su italais ir britais europiečiais. 

Atsižvelgiant į sunkią ekono
minę padėtį Europoje, numaty
mas šią vietovę dar daugiau 
praplatinti liko tik planu, nors 
vedami pasitarimai su Prancū
zijos vyriausybe ir Disneyland 
JAV, prašant didesnių investi
cijų. 

Vokietijos televizijoje keletą 
kartų teko matyti gan plačią 
programą iš tos vietovės, su 
gerais aktoriais. Keletą kartų 
rodyti apmokėti vaizdai, tačiau 
tas dar nepritraukė vokiečių, 
kurie mieliau pinigus išleidžia 
vasaros atostogoms. Vokiečių 
spauda rašo, kad Disneyland" 
sumažino 5,000 tarnautojų skai
čių, teko parduoti aplinkinius 
butus, skirtus aukštiems parei-
gūnans ir tai net 30-40% žemiau 
nuosavos kainos. 

Kaip minėjau, Disneyland di
rekcija kaltina ligšiolinę blogą 
ekonominę padėtį Europoje, 
tvirtai tikėdama, kad kelių 

smulkių valstybių ginčus. Toks 
ignoravimas Balkanų konfliktą 
gali išplėsti į kaimynines vals
tybes, o gal ir toliau. 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

metų bėgyje ji tikrai pagerės. Be 
to, „Euro Disney" direkcijos 
pranešimu, ji turi gan stambias 
atsargines pinigų sumas. Taip 
pat ir Walt Disney b-vė JAV sa
vo rankose laiko 49% visų akci
ją-

* 
Vasaros atotogų laikas liečia 

ne tik turtingus europiečius, bet 
taip pat ir vargstančius rusus. 
Vokiečių spauda rašo, kad jų 
norai vykti į Pabaltijo kraštus 
- Palangą ar Jūrmalą, kurios 
Sov. Sąjungos metu po Soči buvo 
laikomos geriausiom vasarvie
tėm — liko tik graži svajonė. 
Mat pabaltiečiai nekenčia rusų 
'..Hass" — kerštas, neapykan
ta), taip pat reikalaudami atos
togas apmokėti tvirta valiuta. 
Rusams nieko kito nebelieka, 
kaip tik keletą savaičių praleis
ti savo „dačoje" ar pasimaudy
ti artimiausiame ežere. 

Vokiškas žurnalas „Bild am 
Sonntag" išspausdino stovinčio 
prie burlaivio Nidos lietuvio 
Butkaus nuotrauką, pavadinda
mas jį naujuoju Lietuvos milijo
nierium. Mat lietuvis nuomoja 
laivus, imdamas 10 markių už 
valandą. Vokiečiai mielai nau
dojasi jo paslaugom, kadangi 
Kuršių marių pakrantė yra la
bai graži. Peržengus sieną iš Ka
raliaučiaus apygardos, Lietuvos 
pusė labai skirtinga nuo rusiš
kos, matoma švara, malonūs 
žmonės. 

Ar Tomas Mann buvo homo
seksualistas ir komunizmo sim-
patikas? Tai klausimai, kuriuos 
iškėlė vokiečių spauda. Jis ne
mylėjo savo vaikų, tad iš keršto 
jo dukra Erika šnipinėjo savo tė
vą, viską pranešdama FBI. Mat 
Tomas Mann palaikė glaudžius 
ryšius su vokiečių ir žydų emi
grantais. Kaip žinoma, T. Man-
no vasarojimo vietovė buvo mū
sų Nida. Šiandieną jo namas pa
verstas muziejumi. 

* 

Liepos 13 d. Muencheno dien
raštyje išspausdintas platus "K. 
Kahlweit (Kalvaitytė,-ienė?) 
straipsnis, apie trijų Pabaltijo 
valstybių gyvenimą. Laikraščio 
bendradarbė rašo, kad demokra
tija Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje dar yra nesubrendusi, ieš
kant identiteto. Pradžioje jis 
pasireiškė tautine prasme, ma
tant priešą tik rytuose. Tačiau 
i lgainiui Pabaltyje b ręs ta 
klasikinės Vakarų krypties par
tijos, jungiant politiką ne at
siskaitymui su rusais ar kovai 
su praeitim, bet dabartim. K. 
Kahlvveit toliau rašo, kad Lie
tuvoje ir Latvijoje stabilizavosi 
socialdemokratinės vyriausy
bės, Estijoje konservatyvūs 
sluoksniai. Šiandieną ne Mask
va yra problema, bet ekonimi-
nis gyvenimas. 

Vokietija Pabaltijo valsty
bėms skiria gan didelį dėmesį, 
kadangi su jom taip pat rišama 
istorinė praeitis. Manding, vo
kiečių pastangos neranda pla- «̂  
taus atgarsio Vakarų Europoje, 
kadangi ši Rytų Europos dalis 
vis dar ir dabar Vakaruose lai
koma Rusijos interesų sfera. 

Vainikais papuoštoje tribūnoje prie Dariaus-Girėno paminklo Marquette parke liepos 8 d. JAV 
ir Lietuvos himną gieda solistas Algirdas Brazi? (trečias iš kairės, prie mikrofono'). 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 
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Casey Oksas. Pavergtų Tautų organizacijos pirmininkas. 
Nuotr. Jon o Tamulaičio 

Man jau buvo paskutinis mėnuo. 
Išsikviečia į viršų. Lydimi prižiūrėtojo, einame ko

ridoriais, kol pasiekiame salę. Čia ant stalų puslan
kiu, kaip muziejuje, sukrauta įvairiausia dauginimo, 
spausdinimo technika. Pasiūlo atpažinti aparatą, kurį 
montavau savo namo rūsyje. Atsakau, kad to niekada 
nebuvo. Nesiginčydamas tardytojas siūlo apžiūrėti 
įrengimus ir tą aš klusniai darau. Man tai svarbus 
įvykis — Didysis Pasivaikščiojimas. Ir aš naudojuosi 
proga. 

Grįžome į kabinetą. Tardytojas Urbonas išsiėmė iš 
stalčiaus surašytą protokolą. Rašė iš ansto, nieko kito 
iš manęs nesitikėdami. Skambėjo maždaug taip: 
„Apžiūrėjęs elektrografinius dauginimo aparatus ir 
kitą spausdinimo techniką, mačiau juose dauį, fabriko 
ir namų darbo detalių, tačiau nieko neatpažįstu". 

Protestuoju. Gyvenime nesu matęs tokiu detalių. 
Iš kur jau skirsiu: namų, fabriko. Urbonas, prikandęs 
liežuvį, protokolą perrašė. 

Rimkus ar Urbonas vis pasidomi: 
— Kaip savijauta? 
— Ačiū. Gera. 
Ir pasiteiravau, kuo galėtų padėti, jei ne kažin kas? 

Prasideda: kreipkitės į izoliatoriaus viršininką, bus 
taip, kaip jis nuspręs... na, bet jeigu jūs mums... 

— Ačiū, pakentėsiu. 

Tardymas man panašus į klizmos statymą. Vienas 
guli, daug aplinkui pluša. Bakelį pakelia tai aukščiau, 
tai žemiau. Taigi bakelį man dabar, naudodamiesi pro 
ga, pakėlė palubėn. Ir grandinę patrumpino — kaip 
šuniui. Bet naudos maža. Vaikštau skersas — ir tiek. 

Nuveda skustis. Žvilgterėjau veidrodin ir išsigan
dau. Manęs nėra. Žiūri kažkoks tipas baltu lyg kreida 
veidu. Aplink akis juodi ratilai. Tokio savęs dar nebu
vau matęs. Visą gyvenimą buvau raudonas. Atrodė, 
niekas nepadarys pilku. Prašau — padarė. Kaip 
popierius. 

TRUPUTIS CUKRAUS ŠALTAM 
VANDENY 

Laukimo mėnuo — gruodis. Aišku, kad byla baigta. 
Nors gąsdina: pratęsime. Sutinku, linksiu galva: pra-
tęskite, pratęskite, taip jums ir reikia. 

Mama rašo: kokio aš norėčiau advokato? Nenoriu 
jokio. Metus mums dalina jau dabar. 

Rašau namo: nesirūpinkite advokatu. Bet argi 
supras. Galvos, kad nenoriu jiems rūpesčių. Man gaila 
jų, bet ar galiu ką nors padaryti. Trukdyti bet kokį ryšį. 
sulaikyti bet kokį prasmingą žodį — izoliatoriaus 
administracijos uždavinys. Kyla mažiausias įtarimas 
— laiškas dedamas stalčiun. O jei nieko įtartino nėr 
— tai įtartina dar labiau. 

Sesė man rašo beveik kas savaitę. Labai būna 
skaudu, kai tu lauki, o kaimynas skaito. Skaito visą 
dieną, susirietęs ant lovos. O ir vėliau išsiėmęs peržiū 
ri, nors moka jau atmintinai. Gauni laišką, ir ntsinori 
jo išimti, nes voke — šiluma. Nėra didesnės laimes už 
laišką. Kai gauni. Ir didesnės kančios — kai rašai. 

Tardytojas irgi rašo. N-tąjį kartą perrašinėja pa 
rodymus. Urbonas jau nebesitiki mane pagauti. Ką 

sakiau pavasarį, tą prisimenu ir dabar, žiemą. Kartais 
pailsta beperrašinėdamas. Deda parkerį, samprotauja: 

— Šita valdžia dar dešimt metų laikysis. Tu, 
Povilioni, dar spėsi atsėdėti. 

— Kiek man dabar duodate? 
— Penkerius tikrai gausi. 
— Ačiū Dievui. 
— Tau mažai? 
— Juokas, palyginus su penkiolika metų, kuriuos 

žadėjo Daugalas. Arba su Neverausko siūlymu supū
dyti kasyklose. 

— Jie nerimtai. 
— Tikiuosi, ir jūs nerimtai? 
Urbonas nusišiepia. Rašo. Po valandos vėl pakelia 

galvą, kasosi ežiuką. Nesuprasi — gudriai ar nejaukiai 
šypsodamasis — tęsia mintį. 

— Nusikaltimas turi būti atlygintas. 
— Jei taip, kiekvienas sveikas normalus žmogus 

yra nusikaltėlis. 
— Bet esamomis sąlygomis... 
— Kiek dar metų dėl esamų sąlygų naikinsite 

žmones? , " 
— Kapitalistinių valstybių pavojus to reikalauja. 
— Ar kokioje kapitalistinėje valstybėje aš būčiau 

teisiamas? Švedijoje, pavyzdžiui? , , 
— Ne, jūs jiems nepavojingas. » 
— Vadinasi, valstybė silpna, jei bijo? 
— Sakau: dabartinės sąlygos to reikalauja. Atei

tyje už tokius dalykus neteis ir pas mus. Mes priversti.*' 
— Jei valdžioje būsite jūs, teisite. Jūsų vaikai tar- * 

dys mano vaikus, nes maniškiai bus lietuviai. Nebent 
jūsų vaikas bus protingesnis už tėvą ir sėdės pats. 

(Bus daugiau) 

l 
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DIEVO BALSAS 
NUSTELBIA SMURTĄ 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sovietinės okupacijos metais 
laisvojo pasaulio lietuvius pa
siekdavo siaubingos Lietuvos 
gyvenimo nuotrupos, „L.K. 
Bažnyčios Kronika" skelbė reli
ginio persekiojimo fragmentus, 
bet žiauri, individą formavusi 
tikrovė buvo sunkiai įsivaiz
duojama. Kai š.m. birželio 25 
dieną į Clevelandą iš Čikagos 
atvyko Lietuvos svečias kun. 
Algirdas Pal iokas, SJ , 
pavaduot i atostogaujantį 
DMNP parapijos kleboną kun. 
Gediminą Kijauską, SJ , 
užsimezgė maloni pažintis, ir 
kun. Paliokas sutiko išpasako
ti savo kelią į kunigystę Stalino 
ir kitų diktatorių laikais. 

Algirdas Paliokas gimė 1942 
m. gegužės 28 dieną Pasvaly, 
audėjų šeimoje. Po jo gimė 
seserys Aldona ir Zita, ir brolis 
Vitas. Seserys baigė aukštuo
sius mokslus, ištekėjo, o brolis 
inžinierius Vitas dirbo gamyk
los laboratorijoje. Nuo anksty
vesnių vaikystės dienų Algirdas 
buvo arti Bažnyčios, nepaisant 
s iaučiančios priešrel iginės 
propagandos ir persekiojimų. 
Stalino laikais jis tarnavo 
Mišioms, dalyvavo procesijose. 
„Nebuvau nei pionieriumi, nei 
komjaunuoliu", sako kunigas 
Paliokas. Kaip jis to išvengė? 
„Pats nenorėjau, o tėvai ir 
Dievas mane apsaugojo", atsakė 
jis. „O kas jus, kunige, skatino 
Stalino metais pasiryžti eiti 
tokiu pavojingu keliu, kaip 
kunigystė?", paklausiau. „Tai 
Dievo duotas pašaukimas, su
stiprintas bažnyčios lankymais, 
ta rnyba prie a l tor iaus ir 
tikėjimu persunkta namų atmo
sfera. Pašaukimo negalima ne
vykdyti. Žmogus, pašauktas į 
dvasinį luomą, negali netapti 
kunigu. Pajutau didelį patrau
kimą pažinti Dievą. Žinojau, 
kad, tuo keliu einant, bus sunku 
ir gal rizikuosiu laisve, bet 
pašaukimas yra jėga ir pasi
tikėjimas Dievu. Visa tai davė 
ryžto nekreipti dėmesio į sunku
mus". 

Baigęs vidurinę mokyklą, jis 
padavė prašymą į Kauno kuni
gų seminariją, išlaikė įstoja
muosius egzaminus. Jam buvo 
pranešta, kad atsakymas būsiąs 
pasiųstas raštu. Po mėnesio į 
namus atėjo milicininkas, jį 
išsivedė į saugumą ir ėmė 
prikaištauti, kad jis Pasvaliui 
padaręs didelę gėdą. stodamas 
į kunigų seminariją. Jį stengėsi 
atkalbėti ir žadėjo lengvatas, 
kad būtų priimtas į politech
nikos institutą. Su tuo nesu
tikus, leistų įstoti į seminariją 
su sąlyga, jei jis pasižadėsiąs 
teikti informaciją apie semina
rijoje vyraujančias „an t i 
tarybines nuotaikas". Tuo pačiu 
tikslųjį lankė mokyklos direk
torius, komjaunimo sekretorius, 
tardytojas ir kiti pareigūnai. 
Jam griežtai atsisakius pa
daryti tokius niekšingus paža
dus, buvo pareikšta, kad į kuni
gų seminariją negalėsiąs įstoti. 
Išleido po dviejų dienų, o po 
dviejų savaičių atėjo raštas iš 
seminarijos, kad „šiais metais 
jis nepriimtas". 

Antrą kartą bandyti stoti į 
seminariją iš tos pačios vietovės 
buvo neįmanoma, todėl jis iš
vyko j Šiaulių rajono Bazilijonų 
bažnytkaimi ir ten dirbo kaip 
zakristijonas. Tuo tarpu seseriai 
Aldonai ir broliui Vitui buvo 
daromi sunkumai mokykloje. Iš 
jų ėmė tyčiotis, kad brolis bandė 
stoti į kunigų seminariją. Bro
lis perėjo į suaugusių vakarinę 
mokyklą, o sesuo, vargais ne
galais ištvėrė, bet, baigus mo
kykla, negavo darbo. Nukentėjo 
ir tėvas: jam paskyrė minimalią 
14 rublių pensiją, nepripažino jo 
tarnavimo pas ūkininkus. 

J a u n a s i s Paliokas turėjo 

pažįstamą kunigą Nemunėlio 
Radvilišky. Porai metų pra
slinkus nuo jo nesėkmingo ban
dymo įstoti į kunigų seminariją, 
jis ten rado ištremtą vyskupą, 
dabartinį Lietuvos kardinolą 
Vincentą Sladkevičių. „Būtų 
gera, kad baigtumei kokį prak
tišką mokslą, tiktai jokiu būdu 
nepadaryk kliūčių kunigystei. 
Ateis laikas, kada Dievas 
sudarys sąlygas tapti kunigu", 
jam kalbėjo vyskupas Slad
kevičius. Paklausęs vyskupo 
patarimo, Algirdas Paliokas 
1962 metais įstojo į Kauno 
Politechnikos Institutą ir 1968 
metais jį baigė su radijo tech
nikos inžinieriaus diplomu. 
„Diplomo įteikimo dieną, 
pasiekęs tą aukštą tikslą, paju
tau, koks jis menkas ir kad man 
ne to reikia. Jutau, kad Dievas 
ragina eiti toliau". Jis įstojo į 
Jėzaus Draugiją, atsiskyrė nuo 
pasaulio ir pradėjo noviciato stu
dijas ir lavinimus. Gavęs pa
skyrimą inžinieriumi Kauno 
radijo technikos mokslinio 
tyrimo institute, jis suprato, kad 
čia ne jam vieta. Tuo tarpu 
susipažino su kun. Albinu 
Dumbliausku, SJ, kuris jam pa
siūlė išvažiuoti į Kazachstaną; 
ten būsiančios visos sąlygos 
kunigų seminarijos studijoms, 
nes Lietuvoje pogrindinės 
seminarijos nebuvo. Inžinierius 
Paliokas su džiaugsmu tą pasiū
lymą priėmė. Kazachstane 
gavęs tarnybą kaip elektrikas 
Kustanajaus miesto tuberkulio
zės dispanseryje, visą lais
valaikį pašventė seminarijos 
studijoms, vadovaujamas* kun. 
Dumbliausko. Po trejų metų 
studijų kartu su kun. Dumb
liausku grįžo į Lietuvą ir kreipė
si į vyskupą Sladkevičių su pra
šymu, kad jam būtų suteikti 
kunigo šventinimai. Tai lyg 
katakombose paruoštas kuni
gas... 1973 metų rugpjūčio 11 
dieną, prie užrakintų bažnyčios 
durų, be vargonų ir be varpelių 
skambėjimo, Algirdas Paliokas 
gavo kunigo šventinimus, daly
vaujant vysk. Sladkevičiui, 
kunigui Dumbliauskui ir kun. 
Jonui Danylai, kuris buvo slap
tas jėzuitų provinciolas. Kai į 
bažnyčios duris beldėsi labai 
patikima klebonijos šeimininkė 
vienuolė, susirūpinusi, kad ne
įprastu laiku į bažnyčią nuėjo 
vyskupas ir keli kunigai, durys 
liko užrakintos, kad būtų 
išlaikytas visiškas slaptumas. 
Po šventinimų naujasis kunigas 
grįžo į savo tarnybą Kus-
tanajuje, bet tuoj pradėjo apaš
talauti ištremtų vokiečiu ir 
lenkų tarpe, o savaitgaliai? tuo 
pačiu tikslu skrisdavo į aplinki
nes sritis. Įtemptas naktinis 
darbas vargino, sveikata pra
dėjo šlubuoti, prisidėjo kitos 
aplinkybės, skatinusios grįžti į 
Lietuvą. Jį kvietė vietinė proku
ratūra, juo pradėjo domėtis sau
gumas ir tardė dėl netarnavimo 
sovietinėje armijoje, nuo kurios 
jis buvo dėl sveikatos atleistas. 
Jam norėta įrodyti, kad atlei
dimo priežastis buvusi tėvų 
senatvė, kuri atpuolanti, suau
gus jaunesniem vaikam. 

Skubiai grįžęs į Lietuvą, kun. 
Paliokas pradėjo dirbti Kauno 
Politechnikos Instituto moksli
nio tyrimo sektoriuje, bet lais
valaikį pašventė pogrindiniam 
religiniam darbui, vienuolių 
grupėms pravedant rekolekcijas 
ir mėnesinius susikaupimus, su 
šeimų grupėmis nagrinėjant 
krikščioniško ir šeimyninio 
gyvenimo problemas, slaptai su 
jaunimu diskutuojant religinius 
klausimus. Taip tęsėsi iki 1989 
metų. Kai jau buvo galima išei
ti į viešumą, jis tapo Kauno 
Vytauto bažnyčios rezidentu su 
teise eiti ir kitas pareigas. Jis 
buvo pakviestas į ,,21-ojo 

Lietuvos ambasadoje Vašingtone birželio 12-13 d. savaitgali lankėsi (kairėje) 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vicepirm. Milda Lenkauskienė ir viešnia 
iš Bogota, Colombia Laima Didžiulienė. Viduryje — ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio žmona Daniela Lozoraitienė. 

LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
LIETUVIŲ NAMŲ 

SUKAKTIS 
Clevelando Lietuvių namai 

ruošiasi iškilmingai paminėti 
20-ties metų sukaktį. Šventė 
tęsis tris dienas — rugsėjo 10,11 
ir 12 d. Šventę organizuoja 
komitetas: pirmininkas Jurgis 
Malskis, vicepirm. Zenonas 
Dučmanas, sekretorius Bronius 
Bernotas, iždininkas Mečys 
Aukštuolis ir Lietuvių namų 
pirmininkas Raimondas But
kus. 

Amžiaus" laikraščio redakcinę 
kolegiją, tapo Šeimos centro 
konsultantu, tikybos dėstytoju 
mokykloje ir paskutiniais me
tais jėzuitų gimnazijoje. 

1992 liepos pradžioje jėzuitų 
provinciolas jam netikėtai tele
fonu įsakė ruoštis vykti į 
Ameriką. Lietuvoje neradus 
seminarijai tinkamo dvasios 
vado, nutarta iš Amerikos 
atsikviesti kun. Leoną Za
rembą. SJ, kuriam Amerikoje 
pavaduoti reikalingas asmuo... 
Taip 1992 m. rugpjūčio 6 dieną 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, at
skrido į Čikagą ir tuoj įsitraukė 
į sielovados darbą. Jis buvo 
frontininkų stovyklos Dainavoje 
kapelionu, „Margučio" radijo 
valandėlėje kalbėjo religinėmis 
temomis, sekmadieniais ap-

PAGERBTOS RADIJO 
PROGRAMŲ VEDĖJOS 
Liepos 23 d. „American Natio-

nalities Movement" pagerbė 
tautybių radijo programas. At-
žymėjimai ir dovanos buvo 
įteikta lietuviškų programų 
vedėjoms: „Tėvynės garsų" 
Aldonai Stempužienei ir Vaka
rinės programos — Kristinai 
Kuprevičiūtei. 

RAMOVENŲ GEGUŽINĖ 

LKVS „Ramovė" sekmadienį, 
rugpjūčio 1 d., 12 vai. kviečia 
visus į gegužinę ant Erie ežero 
kranto (Landscer ir Canter-
bury). Šilti pietūs, laimėjimai. 
Pelnas skiriamas Lietuvos ka
rinei spaudai ir lietuvybės iš
laikymui išeivijoje. 

LANKĖSI LB JAV KRAŠTO 
VALDYBOS PAREIGŪNAI 

Clevelande lankėsi JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas 
Vytautas Maciūnas ir JAV LB 
Krašto valdybos socialinių 
reikalų tarybos atstovai Birutė 
Jasaitienė ir Linas Norusis. Jie 
aplankė „Lietuvių Sodybą", 
tarėsi su „Sodybos" vadovybe. 

SĖKMINGA PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ 

Clevelando Šv. Jurgio parapi-
tarnavo lietuvius Šv. Kryžiaus jos klebonas kun. Juozas Bace-
parapijoje, Beverly Shores ir ki- vičius dėkoja visiems talkinin-
tose vietovėse. Salia to, jis tapo 
„Laiškų lietuviams" redakto
riaus pavaduotoju ir pradėjo 
anglų kalbos studijas Čikagos 
Daley kolegijoje. Dabar jis ruo
šiasi Putnamo seselių rekolekci
joms, kurios įvyks rugpjūčio 
mėn. pradžioje. 

Tai dvidešimtojo šimtmečio 
katakombų auklėtinis, kurio 
gyvenimo kelias yra geriausias 
įrodymas, kad Dievo balsas nu
stelbia žmogiškąjį smurtą, o be-
kompromisinė Dievo meilė 
augina dvasios milžinus. Kuni
gas Algirdas Paliokas, SJ, yra 
dvidešimtojo šimtmečio kata
kombų auklėtinis ir nuostabus 
Dievo meilės žiedas. 

kams, kurių dėka parapijos me
tinė gegužine ir sugrįžtuvės 
praėjusį sekmadienį sulaukė di
delio pasisekimo. Buvo geras 
oras, ir visi svečiai maloniai pra
leido laiką. 

RŪPINASI ŠALPA 
VARGŠAMS 

Vidurvasarį daugeliui nerūpi 
žiemos rūpesčiai. Clevelando 
Šv. Jurgio parapijos Šalpos cen
t r a s kas mėnesį paskirs to 
apylinkės maistą vargšams 
kurių vis daugėja. Jau dabar 
pradėta rūpintis maistu varg
šams Padėkos dienai ir Kalė
doms. Laukiama Clevelando 
lietuvių dosnumo. Daug padėtų 
t inkami dėvėti vartoti dra
bužiai, antklodės, patalynė ir 
žais lai va ikams. Piniginės 
aukos įgalintų pirkti maistą. 
Informaciją apie šią talką teikia 
klebonas kun. Juozas Bacevi
čius, arba Virginija Juodišiū-
tė-Ribinski. 

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
SAKALŲ ŠEIMA 

Clevelando miesto centre — 
Stoties bokšto (Terminai Tower) 
12-jo aukšto palangėje kelei
vinių sakalų (Perigrine falcons) 
pora įsitaisė lizdą. Liepos 4 
dienos triukšmingą savaitgalį, 
nebodami sprogstančių raketų 
bei orkestro koncerto, sakalai 
išperėjo du jauniklius. Sakalų 
šeima pateko miesto dėmesio 
centran. Televizijoje rodė jų 
vaizdus. Tūkstančiai klevelan-
diečių TV-5 stočiai prisiųstuose 
atvirukuose šakaliukams siūlė 
vardus. Arti 12,000 asmenų 
skambino telefonais į TV-5, bal
suodami už parinktus vardus. 
41% skambintojų nubalsavo už 
STARS ir STRIPES vardus. Ša
kaliukų tėvai jau turėjo vardus: 
— Szell, o mama — Zenith'a. 

G. J u š k ė n a s 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Per pirmąjį šių metų pusmetį 
— nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d. 
mirė šie Clevelando lietuviai: 
Kris Tūlas, Ona Mifeėlionienė, 
Marcela Kulbickeinė, Lilliana 
Stripikienė, Mary Ragažinskie-
nė, Patricia Mockaitienė, Ona 
Mažeikienė, Vincas Greičius, 
Petras Dūda, Julė Salasevičie-
nė, Aleksas Stankaitis, Adelė 
Gelgotienė, Aleksas Spirikaitis, 
Vytas Junevičius, Jonas Apana
vičius, Aldona Kavaliūnienė, 
Mollie Maželienė, Kazimiera 
Petkūnienė, Paulius Janušis, 
Violeta Staškuvienė, Mary Zele-
nekienė, Adas Malėnas, Petras 
Žal ionis , P a u l i u s J anuš i s , 
Teresa Jacienė, Kotryna Bakai-
tienė, kun. Stasys Bartkus, 
Jonas Pikutis, Vytautas Kuš-
leika, Rūta Kuzienė, Stasė Žie-
donienė. 

M.J. 

CLASSIFIED GUIDE 
HlSCELLANEOUS REAL ESTATE 

10%—20%—30% pigiau mokėsi? 
už apdraudą nuo ugnies ir automobili* 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V * W e » t 9 5 t h S t re t 
T a i . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* 
3r 

AMERICAN T R A V E L S E R V I C E 
9439 S. KEDZIE A V E N U E 
EVERGREEN P A R K , IL 6 0 6 4 2 
TEL. (708) 422 -3000 
FAX (708) 422 -3163 

Jau daugiau, negu 25 meta i , ka i mūsų age tū ra o rgan izuo ja 
grupines .r mdividualias ke l iones į L ie tuvą ir k i tus k raš tus g e r b u 
siomis kainomis. Maloniai ir sąžin ingai jus ap ta rnaus ime. Informa
cijai skambinti: 1 - 7 0 8 - 4 2 2 - 3 0 0 0 . Da rbo va i . : p i r m a d . , a n t r a d . , 
t redd. , ketvd. Ir p e n k t d . 9 v . r . — 5 v . p . p . , š e š t d . 9 v . r . — 
1 v . p . p . 

DON'T SPEND IT A l i SAVE SOME AT 

~ \ MUTUAL "pedenač SAVINGS 
AND IOAN A.,50CIATrON 

C.hortpied ood Supeivse'l by tltr? Umfrd Stotos ("Tovemment 

iN-.nrfn'evroK: 2 2 l ? W CERMAK ROAD • CHICAGO. IUIMOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

L V N D V R 

GREIT 
PARDUODA 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

U T H U A N I A N D I A S P O R A 
K O N I G S B E R G T O C H I C A G O 

Anglų kalba. Autor ius 
A n t a n a s J . V a n R e e n a n 

Knygoje nagr inėjama lietuvių 
t a u t i š k u m o k i l m ė s i š t a k o s , 
anal izuojama ta ligi šiol ne
gvildenta vertybių konfigūracija. 
Studi jų d inamiškumo eigoje, 
skverbiamasi į d iasporos men
t a l i t e t ą , i š r y š k i n a m a Ry tų 
Europos mint i j imo var iaci jos, 
a išk inama. Kaip aps ig ink lavus 
sava ideologija, gal ima taikingai 
sugret int i savojo tau t i škumo 
pagr indus su Amer ikos tautiš
k u m o principais. 

Knyga pradedama 19-to am
žiaus lietuvių taut iškumo supra-
t imu-pajautimu. Dėmesio centre 
— l ietuvia i a te i v ia i . Aps i r i 
bo jama Čikaga. Pirmoj i banga 
(lietuviai ateiviai) (1867-914) — 
l ietuviai, daugumoje ekonomi
niai emigrantai , savo noru pali
kę gimtąjį kraštą, daugumoje 
valst iečia i , menku išsi lavinimu. 
Antroji banga (1948-1952) — be 
didesnių išimčių, profesionalai , 
išs imoksl inę, atvykę ne savo 
noru ir įgiję D.P. (displaced per-
sons) vardą. Ana l i zuo jamas 
ku l t ū r i n i s s u s i d ū r i m a s tarp 
abęj jų minėtų bangų. Vaiz
duo jama kaip Antroj i banga 
p e r ė m ė P i r m o s i o s b a n g o s 
sukur tas inst i tuc i jas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl . , dide
l io formato. Išleido University 
Press of Amer ica , Inc., Lan-
h a m , New York and London. 
Knygos kaina 25 do l . Illinois 
gyvento jams Tax 2.19 do l . Per
siunt imo išlaidos: USA — 3 dol., 
Canada — 4 .50 do l . Užsaky
mus siųst i : 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 r d S t . , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

FOR SALE 
Oak Lawn, 3 bdrm., tri-level with 1 Vį 
bathrooms; basement, attached 2 car 
garage: excellent condition. 

$178,000. Tol . 708-4244075. 

V j r T l t U I K KMIECIK REALTORS 
217922 S- Pulaski Rd' 
" ' 4 3 6 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

J 

F O R RENT 

Išnuomojamas 4 k a m b . 2 m iag . 
butas su baldais Br ighton Pk. 
apyl. Kreiptis: ta i . 3 1 2 - 3 7 6 - 7 6 8 3 . 

NAUJI BUTEUAI PENSININKAMS 
lietuviškoje aplinkoje. Dviejų kambarių 
su virtuve, vonia ir apšildymu $450 
mėn. vieno kambario — $395. VHIa 
Maria P.O. Box 155 Thompson, Ct. 
06277. Tai. 203-928-7955. 

I š n u o m o j a m a s 3Va k a m b a r i ų 
butas Marąuette parke, 69 gat 
vėje; su ši luma $275 į mėn. Skam
binti (312) 8 9 0 - 9 5 7 3 

PAŠAUKĖ M A N E . . . 

š i knyga — tai dabartinio Po
piežiaus Jono Pauliaus" biografija, 
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilt ies" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Knygos kaina 4.00 
ool III gyventojams Tax 35 ct. Per
siuntimo išlaidos: USA — 2.00 dol., 
Canada — 3.00 dol. 

DRAUGAS 
4545 W. 83rd St. 

Chicago, IL 60626 

INTERNATIONAL ę 
T R A V E L CONSULTANTS į/AlbaS* 

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

CARGO — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasir inkimas su garan tuo tu p r i s ta tymu į n a m u s 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•S25 South 79th Avenua 
H k k o r y HIII, I l l inois 80457 
T * . 708-430-7272 

223 Katvariki gatvė 
VMntua, Uatuva 

Tttofonal: 77-78-87 Ir 77-83-82 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KELIONĖ j NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės 
ats imin imai Antanina Baltrušait ienė. 158 
psl $7 .00 

L IETUVOS ŽEMĖLAPIS , spalvotas. 37 x 27 " $5.00 
N E P R I K L A U S O M O S L IETUVOS ISTORIJA 

1918-1940. Juozas Jakštas. 272 ps l . $15.00 
SUSITIKIMAS PAMARY, novelės Aureli ja Bala-

šait ienė. 215 psl $8 .00 
L IETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠ

EIVIJOJE Danutė Brazytė Bindokienė 364 
psl $15.00 

G Y V E N I M O VINGIUOS, atsiminimai. Ver. Ma-
minskai tė-Kulbokienė 304 psl $8 .00 

P A V E I K S L U O T A S ŽODYNAS, lietuvių-anglų 
ka lbomis 3336 iliustracijos. Reney $20.00 

TIKIU, katal ikų t ikybos vadovėliai. I, II, I I I . IV, V 
dal is visos po$5.00 

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių (spūdžiai. Sta
sys Dal ius. 383 psl $9 .00 

P a s t a b a . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsi te gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
t imo išlaidos 
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Programoje: 
12:00 vai. š v . M i š i o s 

1:00 vai. p i e t ū s 

• Atgaiva 

• Lie tuviška m u z i k a 

• Pabendravimas 

1993 m . rugpjūčio 1 d., sekmadieni 
T ė v ų Marijonų sodelyje 

4545 W . 63rd St. , Chicago, IL 

Skaitykime ir remkime „Draugą"! 

Gegužinės metu bus atidaryta 
administracija ir atliekamos paslaugos: 

* Prenumeratų pratęsimas 

* Knygų stalas 

* Priimamos aukos 

* Patalpų apžiūrėjimas 

' 

»» 

KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja J u o z a s Vaišnys , SJ 

AR GERAS PASAKYMAS 
PADIDINTAS KRAUJOSPŪDIS"? 

Gal jis geras gali būti tik dėl 
to, kad gerai išverstas iš rusų 
kalbos — pov i šenoje dav-
lenije. Mes galime apsieiti be 
tokių rusicizmų ir vartoti lietu
višką terminą — padidėjęs 
kraujospūdis arba paki lęs 
kraujospūdis. Juk jo niekas ki
tas nedidina ir nekelia, jis pats 
padidėja ar pakyla, žinoma, 
dažnai dėl paties žmogaus 
kaltės. 

Gestas a r žestas? 

Vartokime žodį gestas. Kalbi
ninkas Aleksas Girdenis „Gim
tojoje kalboje (1993, Nr. 2) 
aiškina, kad šis tarptautinis žo
dis yra seniai prigijęs. Jis tiesio
giai kildintinas iš lot. gestus 
, ,mostas , kūno judesys ar 
p a d ė t i s " . Ž e s t a s karta is 
pasakomas , nusižiūrėjus į 
rusus, kurie savo žest yra gavę 
iš prancūzų ges te (tariamas 
žest). Mūsų klasikinės indo
europietiškos sandaros kalbai, 
be jokios abejonės, geriau tinka 
gestas , paimtas iš pirminio šal
tinio. Be abejo, ir prancūzų ges
te yra paimtas iš lotynų gestus. 

Ko ledžas ar kolegija? 

Kalbininkas Girdenis katego
riškai teigia, kad smarkiai plin
tantį ko l edžą turėtume kuo 
greičiau pakeisti senas gyvas 
tradicijas tebeturinčia kolegija 
(iš lot. col legium „draugija, 
bendrija", kurio palikuonys yra 
angį. college, pranc. college. A. 
Girdenis pabrėžia, kad an
tikinės formos terminai beveik 
visada daug geriau įauga į žo
džių darybos sistemą, tam 
tikras jos paradigmas, negu žo
džiai, neapdairiai imami iš 
naujųjų kalbų, pvz., kolegija 
s iejas i su k o l e g a , ko le 
g ia lumu, o tokių sąsajų kole

džui ir labai norėdami neras
tume. 

„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas" (Vilnius, 1972) žodį 
„kolegija" taip apibūdina: gru
pė asmenų, sudarančių kurį 
nors administracijos, valdy
m o ar patariamąjį organą. 
Vakaruose ir carinėje Rusijo
j e — kai kurių mokyklų pa
vadinimas. 

Tai labai aišku — sovietinėje 
Rusijoje buvo vengiama sekti 
Vakarais ar carine Rusija, užtat 
pradėjo vartoti anglišką kole
džą, iš rusų jį pasiėmė ir mūsų 
tautiečiai Lietuvoje, o iš jų — ir 
išeivijos lietuviai studentai bei 
profesoriai. 

Jie aiškina, kad mokslo įstai
gai kolegijos vardas netinka, 
nes, kaip minėjome apibūdini
mą žodyne, kolegija yra „grupė 
asmenų, sudarančių kurį nors 
administracijos valdymo ar pa
tariamąjį organą". Bet argi mes 
nežinome, kad daug yra žodžių, 
kur îe turi ne vieną, o daugiau 
reikšmių? Tad mes tikrai galė
tume ir turėtume išsiversti be 
to gramozdiško „koledžo". 

Ar vartot inas posakis „prie 
progos"? 

Kalbininkas Jonas Šukys 
„Gimtojoje kalboje" (1993, Nr. 
2) sako, kad jo vartoti nereikė
tų, nors šią prielinksnio kon
strukciją pamėgę daug mies
tiečių. Tai vertalas, visai nebū
dingas senesniems tarmiškai 
kalbant iems žmonėms. O 
pakeisti šį nuolat girdimą pasa
kymą galima labai įvairiai. 
Vietoj prie progos (užeisiu, pa
aiškinsiu padarysiu...) galima 
sakyti kai bus proga, kokia 
nors proga, radęs progą, pa
sitaikius progai, kitą kartą, 
kada nors... 

LAIŠKAI 
GERAI, KAD PAAIŠKINO 

Kai „Drauge" pradėta spaus
dinti Lino Sidrio straipsniai, 
pradžioje nebuvo aišku, kodėl jis 
taip aštriai puola Lietuvos me
dicinos sistemą. Atrodė, kad jis Operoje ir kad solistas Noreika, 
turi kokį asmenišką nepasiten- dainavęs ir Čikagos lietuvių 

tis, kuris savo kalba daugelį 
klausytojų ir operos gerbėjų 
labai apvylė. 

Ką gi išgirdome? Pirmiausia 
didelė neteisybė, kad opera 
gimė dėl to, kad lietuviai yra 
labai balsingi ir gerai dainuoja 
piknikuose ir kituose parengi
muose, Taip pat, kažin ar jau 
labai svarbu amerikiečiam ži
noti, kad A. Vasaitis buvo pa
kviestas ir dirigavo Vilniaus 

kinimą ar konfliktą su Lietuvos 
sveikatos darbuotojais, todėl la
bai buvo įdomu skaityti šešta
dienio, liepos 10 d., laidoje 
vedamąjį, kuriame L. Sidrys 
išsamiai paaiškino savo pastan
gas padėti Lietuvos žmonėms, 
kurie serga akių ligomis. Ap
skritai, L. Sidrio straipsniai 
darosi vis geresni. Tikimės, kad 
jis dar ilgai bendradarbiaus 
„Drauge". 

V i d a ir Antanas Šilgaliai, 
Riverside, CA 

NEIŠNAUDOTA GERA 
PROGA 

Čikagos WFMT radijo stotis 
š.m. liepos mėn. 13 d. paskyrė 
Čikagos Lietuvių operai. Kal
bėjo dirigentas Alvydas Vasai-

operoje, atliko daug koncertų 
Rusijoje ir kitur? O „įdomiau
sia", kad Čikagos lietuvių ope
roje yra tik vienas A. Vasaitis 
— profesionalas (rodos, paminėjo 
dar vieną). Tai kas £ada A. 
Vasaičiui yra pirmojo Operos 
spektaklio Verdi „Rigoletto" 
atlikėjai: maestro A. Kučiūnas, 
solistai — J. Krištolaitytė, V. 
Šalna (Rygos operos solistas) S. 
Valiukienė, A. Brazis, V. Bal
trušaitis? Ar jie neprofesio-
nalai? 

O ar nebūtų tiksliau šia pro
ga pažymėti, kad ši Opera jau 
gyvuoja 38-ius metus ir kad nei 
viena kita etninė grupė to 
neturi? Čikagos Lietuvių opera 
tikrai gimė ne piknike. Tuomet 
egzistavo labai puikus Čikagos 
Vyrų choras, kuriam vadovavo 
V. Baltrušaitis. Po daugel pui

kių koncertų, po ilgų ir rimtų 
pasikalbėjimų su maestro A. 
Kučiūnų, buvo nutarta ruoštis 
„Rigoletto" operai. Choras 
egzaminus išlaikė puikiai ir tuo 
pademonstravo lietuvio didelę 
meilę operos menui ir norą 
įsijungti į Čikagos kultūrinį 
gyvenimą, pratęsti gražias 
tradicijas, atsivežtas iš Lie
tuvos. 

Pagaliau būtų buvę visai į 
temą priminti amerikiečiams, 
kad jau ir Vokietijoje, gyvenant 
sunkiose stovyklų sąlygose, 
1947 m. Detmolde susibūrę 
Kauno ir Vilniaus operų solistai 
atliko G. Rossini operą „Sevili
jos kirpėjas", diriguojant A. Ku-
čiūnui. Ši opera buvo parodyta 
ir kitose lietuvių gyvenamose 
vietovėse, iš viso buvo bene 7 
spektakliai. 

Labai gaila, kad šitame pasi
kalbėjime A. Vasaitis sakė visai 
ne tai, kas būtų svarbu ameri
kiečiam sužinoti apie Lietuvių 
operą. Tokių progų daug nebū
na ir šioji tikrai nebuvo gerai 
išnaudota. 

Elena Ba l t ruša i t i enė 

PAREMIANT LINO SIDRIO 
KRITIKĄ 

Gerai, kad Linas puolamas ir 
pravardžiuojamas Lietuvos me
dicinos diduomenės. Tai įrodo, 
kad jo kritika buvo taikli ir kad 
yra proga įsisenėjusią nomen
klatūrą pastūmėti reformos 
linkme. 

Išspausdinus Lino straipsnį, 
pasirodė nuostabus reiškinys: 
pacientai rašė laiškus, gindami 
ligoninių administratorius ir 
savo daktarus, kurie buvo kalti
nami nesirūpinimu gerinti gydi
mo metodus. Amerikoje beveik 
niekuomet neišgirsi pacientus 
ginant daktarus, o t ik atvirkš
čiai. Klausimas kyla, ar šie pa
cientai Lietuvoje rašė iš gilaus 
įsitikinimo, ar jie buvo verčiami 
savo ligoninių administratorių? 

Ar tikrai Lietuvos ligoninėse 
netvarka? O kaip gi kitaip įver
tinti kai kurių daktarų ir se
selių „reketavimą". Leiskite pa
aiškinti „reketavimą". Prie 
komunistų buvo priimta mokėti 
ligoninės daktarui „ekstra" už 
operacijas ir priežiūrą. Ta 
„tvarka" ir dabar tebegalioja, ir 
daugelio ligoninių administra
torių yra vienu ar kitu būdu 
palaikoma. Betgi daktarai val
džios pareigūnai. Jie gauna al
gas taip pat kaip ir tas vargšelis 
pacientas, dirbąs kur fabrike. 
Tačiau „nesumokėjęs" nesiti
kėk pagalbos. 

Ar šitokia užsilikusi „tvarka" 
tik ligoninėse ? Atsakymas — 
ne. ,3eketavimas" sutinkamas 
įvairiose valdžios darbovietėse 
ir pareigose. Tai ko gi stebėtis 
gatvės chuliganų „reketavi 

buvo vienišas, lyg tyruose. 
Apaštalas Paulius taip pat at
sirado teismo salėje vienišas, ap
suptas savo bendruomenės va
dovų, priešiškai jam nusi
teikusių. Tačiau jis skardžiai 
bėrė tiesą jiems į akis. Svei
kiname dr. Lina Sidrį pirštu pa
rodžiusį, kad karalius plikas! 

Stenkimės, kad negerumai 
būtų kuo daugiau viešai disku
tuojami ir atsakingi žmonės, 
tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, 
stengtųsi trūkumus taisyti. 

Algis Kazlauskas, 
Orland Park, IL 

ĮDOMUS SUTAPIMAS 

PLB valdyba rengiasi išleisti 
16 tomų Lietuvos kančios isto
riją. Aurelija M. Balašaitienė 
„Drauge" (1993.VI.15 d.) tei
raujasi: „Kokios istorijos reikia?" 

Juk turime daug įvairių 
istorinių leidinių, Katalikų 
Bažnyčios Kroniką, tremtinių 
prisiminimus, o ir Lietuvoje jų 
daugėja. Be to, bendruomenės 
nariai taip pat turėtų turėti 
patariamąjį balsą, prieš prade
dant tokio milžiniško masto 
projektą. Ar buvo atsiklausta 
narių nuomonės? Ar buvo ieš
kota pritarimo?" 

Aš manyčiau, kad reikia 
įjungti ir kitas organizacijas, ne 
vien tik PLB. Nebus pilna isto
rija, jei. nebus paminėta, dėl ko 
suskilo LB ir įsisteigė R-LB, t.y. 
Reorgtanizuota lietuvių bend
ruomenė. 

Turbūt buvo kas nors bloga, 
jei po 15 metų darnaus darbo at
sirado nesutarimas. Tuomet LB 
padavė į teismą R-LB, bet bylos 
ne la imėjo , nors advokatų 
lietuvių daug pakeitė. R-LB 
bylą vedė amerikietis advokatas, 

ir jis neėmė pinigų, nes jis buvo 
tikras, jog bylą laimės ir jam 
sumokės LB. Vėliau LB prikal
bino R-LB taikytis ir Centro 
valdyba, nepasitarusi su na
riais, nė su advokatu, nutraukė 
bylą, sutardami apsimokėti 
savo išlaidas. 

Įdomus sutapimas: šį laišką 
pradėjau rašyti ryte, o po pietų 
gavau „Draugą" (1993.6.18 d. 
Nr. 114), kuriame Bronius 
Juodelis rašo: „Skaičiau tik 
vieną maloniai nustebinusį pa
reiškimą „Gimtajame krašte" 
(1993 m., nr. 3). Tai vyriausio 
redaktoriaus Algimanto Bučo 
nuodėmės išpažintis. Jo prare
gėjimą nulėmė 1983 metais 
viešnagė pas tėvą — „dypuką" 
Anglijoje. 

„Jis rašo, kad „nuo 1991 m. 
sausio 13 d., nepriklausau ir 
niekad nepriklausysiu jokiai 
politinei partijai". Galima dar 
pridurti, kad JAV, mūsiškiams 
statant „geležinę užtvarą", 
1985 metų rugsėjo mėn. Šviesos-
Santaros suvažiavime lankėsi 
tas pats gabus literatūros kri
t ikas ir poetas Algimantas 
Bučys, poetas Marcelijus Mar
tinaitis, rašytojas Vytautas 
Martinkus ir aktorius Laimo
nas Noreika. Čikagoje Jaunimo 
centre jų atliktas literatūros 
vakaras buvo „piketuojamas", 
nors be langų išdaužymų. Kad 
tas neatsitiktų, Jaunimo centro 
vadovybė nebeleido suruošti 
išleistuves". 

Gal kai kam šis mano laiškas 
ir nepatiks, kadangi tiesa akis 
bado. Bet — keistu sutapimu — 
laiku atsirado tie patys asmenys, 
paliudydami, kad prieš juos 
lietuviai R-LB rengė demonstra
cijas ir Šviesos-Santaros veiks
mams prieštaravo. 

Antanas Marma, 
Chicago, IL 

• 1945 m. l iepos 16 d. pir
moji eksperimentinė atominė 
bomba buvo susprogdinta dy
kumoje, netoli Alamogordo, 
NM. 

• Benjamin Frankl in 1775 
m. liepos 26 d. Continental 
kongreso paskirtas pirmuoju 
Amerikos generaliniu pašto 
viršininku. 

A.tA. 
EUGENIJUS GIEDRYS 

Gyveno Augsburg .Vokietijoje. 
Mirė 1993 m. liepos 19 d., 11:45 vai. vakaro, sulaukęs 74 

metų. 
Gimė Rusijoje, St. Petersburg mieste. 
Nuliūdę liko: žmona Gertrūda su šeima Vokietijoje ir 

sesuo Irena Giedrytė Kudirka su šeima, Mason City, IL. 
Laidotuvės įvyko liepos 22 d. Vokietijoje. Velionis palai

dotas Augsburgo miesto Goegginger kapinėse. 
Nuliūdę: žmona, sesuo ir kiti giminės. 

mu"? Šitokiai būsenai panai
kinti reikia kiekvienam pakra
tyti sąžinę ir pradėti nuo savęs. 
Reikia rodyti pavyzdį savo pa
ties elgesiu. Netinka ir išeivijai 
tylėti. Ypač išeivijos bendruo
menių pirmininkams ir turin
tiems tiesioginius pokalbius su 
Lietuvos vadeivomis. Kaip ki
taip iš viso to gali Lietuva iš
bristi? 

Už tokį elgesį tiesioginę atsa
komybę turi ministerijų virši
ninkai, pavyzdžiui dr. Briedikis 
Sveikatos ministerijoje. Jų pa
reiga tinkamus potvarkius įgy
vendinti. Bet kai jie tyli ir 
„nemato", ką gali vienišas są
žiningas žmogus daryti? 

Atsakymas turbūt glūdi mūsų 
moralės mokymuose. Prisimin
kim, kad Jėzaus balsas, jo laiku, 
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A.tA. 
ONA JANKAUSKIENĖ 

N a u j o k a i t y t ė 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1993 m. liepos 27 d. vakare, sulaukusi 85 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: duktė Danutė Eidukienė, žentas Edmundas, 

'šeši anūkai ir aštuoni proanūkai; sesuo Stasė Švambarienė 
ir jos šeima Australijoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Antano ir sesuo a.a. Stefanijos 
Sederavičienės. 

Velionė pašarvota penktadienį, liepos 30 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 31 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, onflkoi, proanūkai, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

Nuliūdę sunūs, marčios, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Vance Funeral Home. 
708-652-5245. 

Tel . 

A.tA. 
mokyt. ANUPRUI TAMULYNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
žmonai ANASTAZIJAI, dukrai dr. BIRU
TEI ir artimiesiems giminėms. 

Petras ir Ona Jonikai 

Artimam kolegai 

A.tA. 
Mokyt. ANUPRUI TAMULYNUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ANASTAZIJĄ, 
dukrą dr. BIRUTĘ, svainį VALENTINĄ LIORENTĄ 
su žmona STEFA, visus gimines ir jo mokinius. 

Alfonsas ir Donata Samušiai 

A.tA. 
Apolonia Anna Kaikaris 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1993 m. liepos 28 d., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Žagarės parapijoje, 

Bružų dvare. Amerikoje išgyveno 72 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs Stanley, marti Hilda, Walter, marti 

Joan ir Joseph. marti Diana; dešimt anūkų, keturi proanūkai. 
Velionė buvo savininkė žinomos lietuviškos kepyklos. 

Cicero, IL. Taip pat išdirbo net 47 metus Motor Eąuipment 
Co., Cicero mieste. 

Velionė pašarvota penktadienį, liepos 30 d. nuo 2:30 vai. 
iki 9 v.v. Vance Funeral Home laidojimo namuose, 1424 S. 
50th Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį liepos 31 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 



6 DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. liepei mėn. 30 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Primename, kad „Draugo" 
gegužinė jau ateinantį sekma
dienį, rugpjūčio 1 d. (pradžia 12 
vai. dieną šv. Mišiomis). Labai 
kviečiame visus ir tikimės 
pamatyti gražiame Marijonų 
sodelyje, prie „Draugo" patalpų 
(4545 W. 63rd St.). Atvykite, 
pasižmonėkite, pasivaišinkite, 
.,laimės šulinio" turtus išmė
ginkite. Laukiame! 

Vytautas Šeštokas, gyv. Los 
Angeles, C A, uolus mūsų bend
radarbis, gerai supranta dien
raščio reikšmę išeivijos lietu
viams, todėl atsiuntė 100 dol. 
auką „Draugui" paremti ir 
laiškelį, kuriame tarp kitko 
rašo: „Daugelis būkštauja, kad 
ateityje galime nustoti ir 
vienintelio išeivijos dienraščio 
„Draugo". Tie būgštavimai 
būtų be pagrindo, jei visi 
išeivijos lietuviai vieningai 
padėtų „Draugo" egzistencijai 
pagal savo pajėgumą ir finan
sinius išteklius. Mes tai galime, 
tik reikia gerų norų, pasiryžimo 
ir veiksmo". 

Dr. Audronė ir dr . Kęstutis 
Skrupskeliai, North Carolinos 
universiteto profesoriai, ką tik 
grįžę iš Birštone vykusios „l 
Laisvę" fondo savaitės, daly
vaus su paskaitomis Lietuviškų 
studijų savaitėje Dainavoje 
rugpjūčio 1-8 dienomis. 

Juzė Žebrauskienė, iš Čika
gos padovanojo „Draugo" 
gegužinės laimėjimų stalui la
bai menišką, medinę Kristaus 
skulptūrą. Ją laimėti bus gali
ma rugpjūčio 1 d., sekmadienį, 
atvykus j gegužinę. 

K. Naumiesčio bažnyčiai 
bus nupirkti nauji varpai. Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa 
perėmė 9.970 dol. aukų ir apsi
ėmė užsakyti varpus Sv. Kry
žiaus bažnyčiai. Kun. Jasulaičio 
vardu, Juozas Kregždys dėkoja 
visiems geraširdžiams, aukoju
siems ne tik varpams, bet ir 
bažnyčios restauracijai. Visi 
darbai dar nėra užbaigti, todėl 
dar kartą kreipiamės j naumies-
tiečius, prašydami pagalbos. 
Aukas priima LKRŠ: Čikagos 
apylinkėje skambinkite 
815-838-2447. 

x Lakūnai, Jonas Juknius 
i r Edvardas Slušnys, perskr 
dę Atlantą, yra įsteigėjai-nariai 
Lithuanian-American Histo-
rical Aviation Society Inc. 
(LAHAS). Norintys prisidėti 
prie skrydžio išlaidų padengimo 
ir ateities klubo planu, siųskite 
Čekius (TAX ID 38-3113372): 
LAHAS, Jonas Treška, 2008 
Birch Drive, N.W., Grand 
Rapids , MI 49504. 

(sk) 
x TRANSPAK siunčia tal-

pintuvus (konteinerius^ į Lietu
vą k a s savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 du
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

ARAS BOOFING 
Arvydas Kl*l» 

visų r0*lų stocus 
Tel. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Šv. Kazimiero seselių vie
nuolyne, 2601 W. Marąuette 
Rd., trečiadienį, rugpjūčio 4 d., 
7 vai. vakaro bus aukojamos šv. 
Mišios, prašant Dievo, kad 
vienuolyno įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. Mišias aukos kun. 
Tadas Ostrowski, St. Adrian 
parapijos klebonas. Seserys 
kviečia visus dalyvauti. 

Mūsų redakcijoje apsilankė 
Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijos užsienio ryšiams 
viršininkas dr. Albertas Vala
vičius, domėjosi galimybėmis 
plačiau informuoti išeivijos 
lietuvius apie Lietuvos 
medicinos būklę, ministerijos 
veiklą ir daromus pakeitimus. 
Dr. Valavičius lankosi Čikagoje 
kartu su ministru dr. Jurgiu 
Bredikiu. I redakciją jį atlydėjo 
Viligailė Lendraitienė, dirbanti 
su Lithuanian Mercy Lift. 

Dalia ir muz. Ričardas Šo
kai praėjusį penktadienį pa
minėjo dešimties metų vedybų 
sukaktį artimesnių draugų 
tarpe. Muzikas Ričardas beveik 
prieš dvejus metus atvyko iš 
Vilniaus ir tuoj įsijungė į mūsų 
kultūrinę veiklą Čikagoje. 
Gimimo Švč. M. Marijos parapi
joje jis jau nuolatos vargonuoja, 
o Lietuvių Operoje yra chor
meisteriu. Lietuvoje baigė aukš
tuosius muzikos mokslus ir čia 
gavo oficialų Kalifornijos 
universiteto pripažinimą su 
bakalauro laipsniu dėstyti 
muzikos disciplinas šio krašto 
mokyklose. Čikagoje turi savo 
estradinės muzikos orkestrą ir 
dažnai groja amerikiečių bei 
lietuvių renginiuose, atlieka ir 
kitokio pobūdžio menines pro
gramas. Dalia Sokienė jau 
gražiai reiškėsi poezijos dienose 
ir Operos choro koncerte dekla
muodama, o Brighton Parko 
lietuvių suruoštame festivalyje 
dainavo su orkestru. 

Dalia ir Ričardas augina sūnų 
Donatą, kuris jau pradėjo 
lankyti parapijos pradžios 
mokyklą. 

Dennis Stacevičius iš South 
Auckland, New Zealand, mums 
atsiuntė laišką, kuriame dėkoja 
už atsiųstas lietuviškas virimo 
knygas ir Lietuvos žemėlapius, 
užsakytus „Draugo" administ
racijoje. Jis sakosi labai pa
tenkintas ir siuntinio turiniu, ir 
pristatymo punktualumu. 

Stasė Kaluza iš Mississauga. 
Kanadoje, atsiųsdama pre
numeratos mokestį, atsilygin
dama už kalendorių ir dar 
pridėjusi 20 dol. auką dienraščio 
išlaikymui. Kartu ji užsisakė 
dar ir naujų knygų. 

x MEKSIKA - PUERTA 
VALLARTA, spalio 16-23 d. 
Kaina tik $479. Oro susisieki
mas, viešbutis ir visi mokesčiai. 
Registruotis pas Travel Advi-
sers , 708-524-2244, B i r u t ė 
Zalatorienė, iki rugpjūčio 17 
d. 

(sk) 

x RYGA-Čikagat ik$820, 
nuo rugsėjo 1 d. $780, ir nuo lap
kričio 1 d„ $720. Bilietas galio
ja metams, plius mokesčiai 
($17.45). Rezervuokite gimi
nėms vietas dabar, tel. 708-
524-2244 Travel Advisers , 
INC. 

(sk) 
x Rima Binder a t s iun tė 

„Saulutei" $500. Tai auka 
gauta iš Student Council of 
Lines Elementary School, Bar-
rington, EL paremti Lietuvos 
našlaičius. „Saulutė" taip pat 
dėkoja anoniminei rėmėjai u i 
$20. Labai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL, tel.: 708-541-3702. 

(sk) 

VILNIAUS LAIKRODIS 
SEKLYČIOJE 

Lithuanian Mercy Lift darbuotojai (sėdi iš kairės): Marytė Nemickienė, Virginija Jokubauskienė, 
Viligailė Lendraitienė, Pranė Šlutienė, Virginija Rimeikienė; stovi: Lidija Ringienė, Daina 
Rudaitienė, Gražina Kasparaitienė. Bob Zubka, Petras Jokubauskas, Jurgis Lendraitis, Jurgis 
Riškus. 

Marcelė Vaičienė, anksčiau 
gyvenusi Čikagoje, o dabar jau 
daugel metų gyvena Santa 
Monica, CA, rašo, kad pagerėjo 
„Draugo" pristatymas. Ji yra 
registruota gailestingoji sesuo ir 
mums rašo: „Mano mieli, nuo
širdžiai dėkoju visiems, kurie 
prisideda prie „Draugo" išlei
dimo ir platinimo. Būtų liūdna, 
kad jis mūsų nelankytų. Linkiu 
visiems sveikatos ir ištvermės". 
Prie šio laiškučio pridėjo ir 150 
dol. čekį. Jai reiškiame nuošir
džią padėką už lietuviškos spau
dos rėmimą. 

Dr. Daina Variakojytė, dau 
gelio mūsų kultūrinių įvykių 
rėmėja, atsiųsdama savo auką 
dienraščiui, kad jis nenustotų 
lankęs savo taut iečių, ir 
prašydama savo aukos neskelb
ti, savo laiškutį baigia: „Dėkoju 
už darbą palaikant lietuvišką 
spaudą". 

Dr. V. ir M. Vygantai iš Dal 
las, TX, atsiųsdami laimėjimo 
bilietų šakneles, prijungė ir 
savo 74 dolerių auką. Jiems 
tariame ačiū. 

„Lietuvos a idas" (1993.VII. 
7-8 dienos laidose) išspausdino 
garsaus Lietuvos rašytojo Jono 
Mikelinsko straipsnį „Abstrak
čios tiesos kanonizavimas, arba 
teisybės sakymo anatomija", at
sakant į Tomo Venclovos kalti
nimus 1941 m. Lietuvos suki
limo dalyviams. Sis straipsnis 
spausdintas ir „Draugo" kultū
riniame priede (1993.VII. 17 lai
doje), kurį verta kiekvienam 
perskaityti. 

Tomo Venclovos kaltinimus 
..Lietuvos aidas" atrėmė ketu
riais, sukilimo esmę plačiai nu
šviečiančiais, s t ra ipsniais . 
Amerikoje „Lietuvos aidui" at
stovauja, platina „Draugo" 
bendradarbis Bronius Juodelis, 
tel. (708) 986-1613. 

Alfonsas Giedrai t is iš San
ta Monica. CA, neseniai 
paminėjo savo 80 metų sukaktį, 
šia proga įteikė „Draugo" pa
ramai 50 dol. auką. Jis dažnai 
rašo spaudoje, kuria eilėraščius 
ir dalyvauja mūsų organiza
cijose, dirbdamas kultūrinį 
darbą. 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt.. 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava. 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARŲ, 
TIK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems į namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
ar Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

Liepos 21-os popietė Seklyčioje 
šį kartą turėjo svečią rašytoją 
Česlovą Grincevčių. Buvo rodo
ma jo Vilniaus TV ekranizuota 
legenda „Vilniaus laikrodis". 

C. Grincevičių pristatė pa
rengimų vadovė E. Sirutienė. Ji 
kalbėjo apie Č. Grincevičių kaip 
kelių knygų autorių, buvusį 
vieną „Draugo" redaktorių ir 
dabar dar, reikalui esant, pa
vaduojantį redaktorius, o ir kaip 
Pasaulio lietuvių archyvo direk
torių. Kvietė gausiai susi
rinkusius svečius pasinaudoti 
Seklyčios bibliotekoje esančiais 
Č. Grincevičiaus veikalais ir ar
timiau su juo susipažinti. 

Pats rašytojas kalbėjo apie 
„Vilniaus laikrodžio" istoriją. 
Prieš kiek laiko jis gavo laišką 
iš Vilniaus TV, prašant su
tikimo ir net siūlant honorarą, 
jei leistų ekranizuot i jo 
„Vilniaus laikrodį'. Honoraro, 
žinoma, jis atsisakė. Tai bus pir
moji dalis ruošiamos „Lietuvos 
miestų legendų" serijos. Kodėl 
pasirinko jį, išeivijos rašytoją, o 
ne vieną iŠ daugybės vietinių 
rašytojų, taip ir lieka klaus
tukas, nes jis pažinčių ir ryšių 
su Lietuvos TV neturi . 
„Vilniaus laikrodis" yra le
genda iš jo knygos „Vidudienio 
varpai". 

Č. Grincevičius papasakojo 
dar ir tokį atsitikimą. Jam 
skambinęs vienas pilietis ir 
sakęs, kad esąs perskaitęs visas 
Vilniaus legendas ne tik lietu
vių, bet ir lenkų bei rusų 
kalbomis, bet tokios legendos 
neradęs . Jis k lausė , ar 
„Vilniaus laikrodis" iš tikrųjų 
yra legenda? Č. Grincevičius 
atsakęs, kad „ ta ip" . Tada 
žmogus užbaigė: „Jei ne, būčiau 
su Tamsta kitaip pakalbėjęs"... 
(Matyt išbaręs). 

Na, kokia gi yra ši legenda? 
Pagal rašyt. Č. Grincevičių, tai 
nei istorija, nei pasaka, o kažkas 
per vidurį. Rašytojas paima 
vieną faktą ir prideda, kas galė
tų būti įvykę... 

„Vilniaus laikrodžio" istorija 
yra tokia: gal daugiau kaip 
prieš 300 m. Vilnius smarkiai 
nukentėjo nuo rusų užpuolimo. 
Daug kas buvo sunaikinta. 
Prieš tai Vilniaus rotušės laik
rodis buvo vienas geriausių 
Europoje. Po užpuolimo laikro
dis liko, bet jau nebeskambėjo. 
Todėl reikėjo naudoti vienos 
bažnyčios varpą, skelbiant 
valandas. 

Ir ekrane atsiskleidžia senojo 
Vilniaus vaizdai: raudoni sto
gai, lyg dega rudenio saulėje, 
matosi senų bažnyčių bokštai ir 
seni mūrai, vingiuoja sena, siau
ra, akmenimis grįsta gatvelė, o 
toje gatvelėje — 17 amžiaus 
Vilniaus gyventojai — tokie 
tikri natūralūs, bėginėja, ar jo
dinėja savais reikalais. Bet 
svarbiausias reikalas, kaip 
žinoti laiką, kai laikrodis 
nemuša, o laikrodžio romėniš
kus skaičius kas valandą ant 
pirštų skaičiuoti irgi nejuokas! 
Vilniaus miesto vaitas, sukvie
tęs senoje posėdžių salėje miesto 
tėvus, nusprendė priimti vieno 
vienuolio pasiūlymą ir pasam
dyti du vienuol ius , kurie 
traukytų vienos bažnyčios var
po virvę, skambinant valandas 
vietoje laikrodžio. 

Ir čia vystosi įvykių pynė, ro
danti, kas galėjo tada įvykti. 
Viską palydi dar ir pritaikyta 
muzika. Visa darosi taip pa
trauklu ir miela, kad, rodos, žiū
rė tum ir ž iūrė tum! Nors 
„Viniaus laikrodį" mačiau jau 
trečią kartą, bet galėčiau žiūrėti 
dar daugelį kartų, nes tai yra 
lyg gera muzika, kurios negali 
atsiklausyti. Šiuo atveju tai yra 
legenda, kurios negali atsižiūrė
ti ir kuri žiūrovui sukelia ilgesį 
seno, gero, romantiško Vil
niaus... 

c i o i , A , t> L J \* r» i r oi J Po vaizdajuostės, E. Sirutienė 
Stanlev Balzekas ir Čikagos miesto meras Richard M. Daley liepos 21 d., _ Q , . , . , *, U . ... 
kai buvo pasirašyta V.iniaus-Čikagos draugystės sutartis. S. Balzekas padėjo PadekoJ<> rašyt. C. Gnncevičiui, 
daug pastangų, pasirūpindamas, kad Čikaga „susigiminiuotų" su Vilniumi, sveikino jį su vakar buvusiomis 

Nuotr. Jono Tamulaičio vardinėmis ir prisegė gėlę. 

PAGALBA LIETUVOS 
DŽIOVININKAMS 

Lietuvoje tuberkuliozės susir
gimo atvejai vis daugėja dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų. Vaikų 
tuberkuliozės ligoninės ir sana
torijos pilnos (per 500 sergančių 
vaikų). Lietuvoje yra keturios 
ligoninės ir sanatorijos tuberku
lioze sergantiems vaikams. Šią 
vasarą Lithuanian Mercy Lift 
darbuotojai turėjo progos 
aplankyti visas keturias ligon-
nes: Vilniuje — Antakalnio 
ligoninę, Kaune — Kauno In
fekcine ligoninę, Kulautuvoje — 
Kulautuvos sanatoriją ir Valki
ninkuose — Pušelės sanatoriją. 

1992 metų gruodžio mėnesį 
LML nuvežė pirmą TB vaistų 
siuntą Antakalnio vaikučiams. 
Iki šiol LML yra pristačiusi 
vaistų visiems 50-čiai vaikų 
devyniems mėnesiams, trum
piausiam gydymo laikui. Deja, 
į ligonine kaskart guldoma 
daugiau TB sergančių vaikų. 
Antakalnio ligoninei ir toliau 

Anastazija Ričkienė, Oak 
Lawn. 111.. Marija Dičpinigai-
tiene. Chicago, 111.. Bronius Juo
delis. Willo\vbrook. 111.. Elzbieta 
Kleizienė. Chicago. 111.. atsiliepė 
į „Draugo" Renginių komiteto 
prašymą ir padovanojo geguži
nės laimėjimų stalui vertingų 
daiktų. Labai dėkojame. ..Drau
go" gegužinė bus rugpjūčio 
pirmą dieną, sekmadienį. Mari
jonu sode prie ..Draugo". 

reikės LML pagalbos. Reikia 
pagalbos ir kitom ligoninėm. 
Ponia Piščikienė, Britų-lietuvių 
Pagalbos Vaikų fondo atstovė, 
prašė LML apžiūrėti kitas TB 
ligonines ir patarti , kuriai 
ligoninei jie galėtų padėti. 
Britų-Lietuvių organizacija 
sutiko remti Kulautuvos sana
toriją. Kanados lietuviai kreipė
si į Sveikatas apsaugos minis
teriją, norėdami taip pat padėti 
TB sergantiems vaikučiams. 
Ariana Kumpis, SOS Lithuania 
p i rmininkė , sut iko remt i 
Pušelės sanatoriją. 

Koordinuoti pagalbą labai 
svarbu. Bendradarbiaudami 
galime padėti gydyti daug dau
giau TB sergančių vaikučių. 

Svarbiausia yra vaistų trūku
mas, bet trūkumų yra daug 
daugiau. Kiekvienoje ligoninėje 
reikia patalynės, indų, rūbelių, 
baldų, žaislų, žaidimų, rankdar
biams siūlų, dažų ir 1.1. 
Dauguma vaikų yra našlaičiai, 
arba iš šeimų su socialinėmis 
problemomis. Vaikučiai ligo
ninėje išbūna mėnesius, reikia 
juos aprengti ir užimti. Gydy
mui svarbu ir maloni aplinka. 

Netrukus sueis metai, kai 
buvo pradėtas TB vaistų vajus. 
Džiugu, kad į talką atėjo kitos 
organizacijos. Pagalbos ir pa
ramos reikės ilgesniam laikui. 
Rėmėjų visados ne per daug, 
padėkime ir toliau gydyti Lietu
vos tuberkulioze sergančius 
vaikučius. 
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Seklyčios „Veidrodžių salė" 
lūžo nuo svečių. Jie ilgai ir šil
tai plojo rašytojui, džiaugdamie
si šios popietės programa. Po to 
visi kartu papietavo, pasišneku
čiavo ir įspūdžių pilni skirstėsi 
namo. 

Aldona Šmulkštiene 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV 

LARK Moterų sąjungos 
centro valdyba kas antri me
tai kviečia kuopų atstovų 
suvažiavimą — Seimą. Šių metų 
seimas bus Putname, Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolyne, 
rugpjūčio 18-22 d. (Pasitarimui 
Čikagoje skambinti 523-3899). 

Kompozitorė Giedra Gu
dauskienė, gyvenanti Kalifor
nijoje, šiemet švenčia savo 70 
metų sukaktį. Gimusi Kaune, 
Motiejaus Nasvyčio ir Salomėjos 
Banaitytės šeimoje. Jos dėdė 
buvo komp. Kazys Viktoras Ba
naitis. G. Gudauskienė baigė 
„Aušros" mergaičių gimnaziją, 
studijavo Kauno konservatori
joje ir Amerikoje Roosevelt uni
versitete. 

J . Krokytė-Stirbienė yra 
Fulbright stipendininkė, metus 
dirbusi Lietuvoje, liepos 22 d. at
vyko į Lietuvos ambasadą Va
šingtone, kur ambasadoriui 
Lozoraičiui ir kitiems ambasa
dos darbuotojams papasakojo 
apie dabartinę švietimo padėtį 
Lietuvoje ir tolimesnes švietimo 
vystymo gaires. 

Liepos 19 d. Lietuvos amba
sadoje Vašingtone apsilankė 
penki moksleiviai ir dujų moky
tojai iš Lietuvos, atvykę į 
24-tąją tarptautinę moksleivių 
fizikos olimpiadą. Vienas iš at
vykusiųjų moksleivių olimpia
doje užėmė trečiąją vietą. 

VOKIETIJOJE 

Šiais metais Vasar io 16 
gimnazijoje brandos egzami
nus laikė tik du abiturientai. 
Abu išlaikė gerais vidurkiais. 

Diana Miulerytė, gim. 1970, 
į gimnaziją atvyko prieš trejus 
metus iš Lietuvos. Gana greit 
išmoko vokiečių kalbą ir stro
piai ruošėsi brandos egzami
nams. Čia būdama, įstojo į atei
tininkus ir šiemet jiems pirmi
ninkavo. Visur prisidėjo savo 
dalyvavimu. Bendrabutyje buvo 
įkūrusi Riebalių klubą, kurio 
nariai dažnai kepė ir virė įvai
rius valgius. Reiškėsi spaudoje. 
Ketina studijuoti teisę. 

L i u d a s Motekai t i s , gim. 
1972, prieš penkerius metus at
vyko į gimnaziją iš Texas, JAV. 
Jau jo brolis Kazys ir sesuo 
Milda buvo po dvejus metus čia 
mokęsi. Liudas, dvejų metų ka
dencijai pasibaigus, nutarė likti 
ir čia laikyti brandos egzami
nus. Visi Motekaičiai be galo 
muzikalūs. Liudas grojo orkest
re, dainavo chore, liaudies 
dainų būrelyje, rengiamuose 
gimnazijoje koncertuose violon
čele, saksofonu arba pianinu 
profesionaliai grodavo sudėtin
gus kūrinius. Šv. Mišių metu 
giesmes palydėdavo gitaros rit
miškais akordais. Ketina studi
juoti muziką Koelno konserva
torijoje. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 
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