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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Algirdo Brazausko 
susitikimas su JAV 

ambasadoriumi 
Rugpjūčio 17 dieną Algirdas 

Brazauskas susitiko su Jung
tinių Amerikos Valstijų nepap
rastuoju ir įgaliotuoju ambasa
doriumi Lietuvoje Darryl John
son. Susitikimas vyko Lietuvos 
Respublikos prezidento inicia
tyva. 

Algirdas Brazauskas padėkojo 
už JAV valstybės sekretoriaus 
Warren Christopher laišką, ku
riame pasisakoma už besąlygiš
ką Rusijos kariuomenės išvedi
mą, taip pat už nuolatinę JAV 
paramą šioje srityje. 

Buvo aptarta Lietuvos Res
publikos prezidento kelionė į 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
Generalinės asamblėjos sesiją 
New Yorke šių metų rugsėjo 
mėnesį, galimi susitikimai su 
politikos veikėjais, bankų ir 
verslų atstovais. Ambasadorius 
Darryl Johnson pažadėjo para
mą juos organizuoti. 

Darryl Johnson ELTOS kores
pondentui pasakė, kad su Algir
du Brazausku jis susitinka 
reguliariai. Susitikimų metu 
paprastai aptariami dvišaliai 
Lietuvos ir JAV santykiai, taip 
pat bendra politinė situacija. 

Ambasadorius sakė, kad JAV 
remia ir rems besąlygišką ir 
greitą Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų išvedimo iš Lietuvos pro
cesą. 

Europos banka i p radeda 
pasitikėti Lietuvos b a n k u 

Taip spaudos konferencijoje 
vakar pasakė Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Romual
das Visokavičius. Kaip pavyzdį 
jis paminėjo, kad Frankfurto 
Deutsche Bank iš Lietuvos 
banko nupirko didelę sumą 
Šveicarijos ir Prancūzijos 
frankų. Praėjusią savaitę pra
nešta, jog kitas Vokietijos 
bankas suteikė 28 milijonų JAV 
dolerių kreditą Lietuvai su
mokėti skolą Rusijai už bran
duolinį kurą. 

Banko valdytojas pranešė, 
kad imamasi papildomų prie
monių pager in t i valiutos 
keityklų darbą, kuris pablogėjo 
sumažinus valiutos supirkimo ir 
pardavimo kainų skirtumą iki 
4 procentų. Susisiekimo mi
nisterija paprašyta leisti visą 
parą veikti keitykloms gele
žinkelio bei autobusų stotyse ir 
aerouostuose. Be to, siekiama, 
kad valiuta būtų keičiama ir 
parduotuvėse, kur prekiaujama 
importinėmis prekėmis ir kur 
dažnai lankosi užsieniečiai, 
sakė Romualdas Visokavičius. 

Baltijos šalių prezidentai 
tarsis rugpjūčio pabaigoje 

Rugpjūčio 27 dieną įvyks 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pre
zidentų susitikimas. Apie tai 
kalbėdamas per Lietuvos radiją, 
pranešė Algirdas Brazauskas. 
J is pasakė, kad prezidentai 
ketina susitikti Rygoje. 

Algirdas Brazauskas taip pat 
sakė, kad jis kalbėjosi telefonu 
su Estijos prezidentu Lenartu 
Meriu ir aptarė esminius Balti
jos vasltybių bendradarbiavimo 
reikalus. Pasak Algirdo Bra
zausko, visi trys Baltijos 
valstybių vadovai yra vieningos 
nuomonės, kad šalių bendradar
biavimas turi pereiti nuo jų 

politinių pareiškimų prie kon-
rečių ūkinių reikalų. 

Būtinybę bendromis jėgomis 
spręsti ekonominius Baltijos 
šalių reikalus pabrėžė ir 
praėjusios savaitės pabaigoje 
Vilniuje su neoficialiu vizitu 
lankęsis Latvijos Respublikos 
prezidentas Guntis Ulmanis. 

Šį pirmadienį Lietuvos ir Lat
vijos ekonominio bendradar
biavimo dalykus Rygoje aptarė 
Lietuvos bei Latvijos premjerai. 
Artimiausiu metu, pasak Lietu
vos vyriausybės vadovo Adolfo 
Šleževičiaus, turėtų įvykti visų 
Baltijos valstybių premjerų su
sitikimas. 

Vėl Rusija grasina: 
sustabdome kariuomenės 

išvedimą 

Aukštaitijos kampelis. Antano Sutkaus nuotrauka 

Dingo 20 miljonų JAV 
dolerių! 

Algirdas Brazauskas kalbės 
Jungtinėse Tautose 

Tokia antrašte sensacingą 
straipsnį spausdina „Respub
likos" dienraštis rugpjūčio 12 

(New York, 1993 rugpjūčio 17 
d., Lietuvos Nuolatinė Misija 
Jungtinėse Tautose). Rugsėjo 28 
d. Lietuvos Respublikos prezi-

dienos numeryje. Kaip" pavyko dentas Algirdas Brazauskas sa-
sužinoti iš kompetentingų šal- k y s k a l b ž * Jungtinių Tautų Ge-
tinių, rašoma straipsnyje, šiuo neralinėje asamblėjoje, praneša 
metu iš įvairių Lietuvos bankų Lietuvos Nuola t inė Misija 
kaip pseudokreditai yra pagrob- Jungtinėse Tautose. 
ta apie 20 milijonų dolerių. Ir 
keisčiausia, kad daugelį šių 
apgavysčių buvo galima numa
tyti iš anksto. Nurodomos pa
vardės nežinia kur dingusių 
skolininkų, kuriems didžiulės 
kreditinės sumos buvo išduotos 

Kiekvieną rudenį, prasidėjus 
naujai JT Generalinės asamb
lėjos sesijai, į New Yorką 
suvažiuoja visų JT na r ių 
aukštieji pareigūnai dalyvauti 
sesijos pirmuosiuose posėdžiuo
se ir išsakyti savo šalių pozici-

be jokio pagrindo, be rimtesnio jas aktualiausiais pasauliui rū-
užstato. —— ' 

Vis daugiau žmonių serga 
vėžiu 

Lietuvos onkologijos centro 
direktorius K. Valuckas prane
šė, kad kasmet Lietuvoje užre
gistruojama apie 10 tūkstančių 
susirgimų vėžiu. Iš jų apie šeši 
tūkstančiai ligonių nuo šios 
ligos miršta. Po Černobylio ava
rijos sergančiųjų vėžių žymiai 
padaugėjo. Didžiuosiuose mies
tuose vėžiu serga 14 procentų 
daugiau negu kaime. Tarp mo
terų labiausiai paplitęs krūtų, 
tarp vyrų — plaučių vėžys. Ne
seniai Vilniuje lankėsi JAV 
onkologijos centro gydytojai ir 
pažadėjo metodinę bei materi
alinę pagalba. 

100 netikrų litų vainikavo 
kolekciją 

Žemės ūkio banko Utenos ra
jono skyriuje rasta padirbta 100 
litų vertės kupiūra. Šimto litų 
banknotai buvo labiausiai ap
saugoti, bet padirbinėtojams, 
atrodo, nėra negalimų dalykų. 
Lietuvos policija jau turi pilną 
falsifikatų kolekciją — visų 
verčių Lietuvos pinigai padirbi
nėjami. Nors įvedant litus, 
žurnalistams spaudos konferen
cijoje specialistai iš užsienio 
buvo pareiškę, kad nepadirbi-
nėjamų pinigų nebūna, policiją 
nustebino — tempai. Tikėtasi, 
kad suklastoti banknotai ims 
rodytis po kokio pusmečio. 

(V.P.) 

Papildomi priskaičiavimai 
į biudžetą. Per šių metų pirmąjį 
pusmetį Finansų ministerijos 
valstybinė mokesčių inspekcija 
į Lietuvos valstybės biudžetą 
papildomai priskaičiavo 8,735, 
730 litų juridinių ir fizinių 
asmenų mokesčių, baudų ir 
delspinigių. 

(KD) 

Viltis susigrąžinti 
šviesą 

J i padidėjo į Kauno akių kli
niką kelioms dienoms atvykus 
okulistui iš JAV R. Dyer ir jo 
asistentei G. Wirth iš Vokie
tijos. Jų atvežtuoju lazeriniu 
aparatu gydoma antrinė kata
rak ta - nereta pirmosios kata
raktos operacijos palydovė. Tris 
dienas padirbėję Kauno akių 
klinikoje gailestingumo laivu 
„AnastasIS" Lietuvą pasiekę 
medikai ne vienam pacientui 
sugrąžino šviesą neilgai trun
kančia preocedūra. (KD) 

Geležinkelių 
patogumai 

New York. „The New York 
Times" sekmadienio laidoje, ke
lionių skyriuje rašo, kad Bal
tijos respublikose — Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj įvestas 
patogus bilietas, kuriuo galima 
keliauti visais tų trijų valstybių 
geležinkeliais. 8 dienų bilietas 
kainuoja 50 dolerių, 15 d. 100 
dol. Bilietai parduodami New 
Yorke Eurocruises (tel. 800-
688-3876) ir Uniontours (tel. 
800-451-9511). Europoje gauna
mi Švedijoje, Norvegijoje, Suo
mijoje ir kai kur Vokietijoj bei 
Lenkijoj. 

U t e n o s ra jone , Ažvinčių 
sengirės rezervate, atidaryta 
aplinkos stebėjimo stotis. 600 
hektarų plote įrengti geologi
niai gręžiniai, oro ir vandens 
cheminės sudėties matavimo 
prietaisai. Numatoma, kad su
renkami duomenys kompiuteri
niu ryšio kanalu bus perduoda
mi į Suomijoje esantį centrą. 
Dar įrengus tokias stotis Dzū
kijoje ir Žemaitijoje, bus galima 
susidaryti vaizdą apie ekologi
nę padėtį Lietuvoje. 

pimais klausimais. Šiemet Ge
neralinė asamblėja, atidary
dama savo 48-ąją sesiją, pradės 
posėdžiauti rugsėjo paskutinę 
savaitę. 

Lietuvos ambasadoriaus Jung
tinėms Tautoms Aniceto Simu
čio pastangomis, Lietuvos pre
zidentui planuojami susitikimai 
su JT Generaliniu seKretoriumi 
Boutros Boutros-Gh^li. Genera
linės asamblėjos vadovybe ir 
kitais tuo metu New Yorke 
esančiais valstybių - „stovais 

Per pastaruosius dvejus metus 
Lietuvai Generalinės asamblėjos 
sesijų atidaryme atstovavo tuo
metinis Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Paminklas Gediminui 
Vilniaus įkūrimui įamžinti 

skulptorius Vytautas Kašubą 
sukūrė įspūdingo paminklo pro
jektą. Specialiai įkurtas fondas 
skelbia vajų pinigams pamink
lo statybai rinkti. Vilniui juk 
reikia nors vieno gražaus, 
didingo paminklo. 

Krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius per tele
viziją pareiškė gavės oficialių 
Rusijos pareigūnų pranešimą, 
kad Rusija sustabdo savosios 
kariuomenės išvedimą iš Lie
tuvos. Pagal Audriaus Butkevi
čiaus ir Rusijos Gynybos minis
tro Pavelo Gračiovo 1991 metų 
rugsėjo 8 dieną pasirašytą susi
tarimą, kuris įregistruotas 
tarptautinėse organizacijose. 
Rusijos kariuomenė iš Lietuvos 
turi būti išvesta iki šių metų 
rugpjūčio 31 dienos. Lietuvoje 
jau paskelbta, jog paskutinių 
dalinių palydos įvyks rugpjūčio 
28 d. 

Šiandien dėl to Algirdas Bra
zauskas tarėsi su kai kuriais 
Seimo ir vyriausybės nariais. 12 
valandą per Lietuvos radiją per
duotas jo pokalbis su radijo žur
nalistu. Perduodame šio pokal
bio įrašą: 

„Korespondento klausimas: 
Krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius pranešė, kad 
jis gavęs iš Rusijos gynybos 
ministerijos pranešimą, kad 
sustabdoma kai kurių Rusijos 
karinių dalinių išvedimas iš 

Lietuvos visuomenės 
nuomonės apklausos 

rezultatai 
Radijo ir televizijos Socio

loginių tyrimų skyrius 1993 
liepos mėnesį atliko viešosios 
nuomonės apklausą. Buvo ap
klaustas 1071 asmuo, turintis 
18 ir daugiau metų iš 119 Lie

tuvos vietovių. Apklausos mo
delis atitinka šalies gyventojų 
proporcijas pagal demografinius 
ir socialinius požymius, todėl 
rezultatai reprezentuoja Lietu
vos gyventojų nuomonę. 

Visuomenės nuomonė apie aktyvesnius Lietuvos politikus 

Gal kas finansuos 
vandens valymą? 

Kaune lankėsi Pasaulio ban
ko atstovė Dominiąue Lalle-
ment. Rinkdama informaciją 
apie ekonominę situaciją Lietu
voje, Baltijos ir kitose Rytų Eu
ropos valstybėse. D. Lellement 
domėjosi transporto būkle, van
dens tiekimo, atliekų utiliza
vimo, energetiko? finansavimo 
problemomis Kaur.o mieste. Pa
saulio banko atstovė neatmetė 
galimybės paremti svarbias 
miesto statybas - finansuoti 
Vandenvalos įmonės statybą. 

(KD^ 

Sumažėjo turistų 
Paryžius. Euro Disney, netoli 

nuo Paryžiaus penai pastatytas 
Amerikos Disney World pavyz
džiu linksmybių parkas nesu
traukia tiek lankytojų, kiek ti
kėtasi. Paskutiniam metų ket
virty, kuris baigai birželio 30 
d., Disney turėjo nuostolių 83 
mil. dolerių. Priežastis — Eu
ropą slegiantys ekonominiai 
rūpesčiai, dėl kuriu sumažėjo ir 
turizmas. Disney centras Kali
fornijoje, Burbank, turi Euro 
Disney 49^ akcijų. 

Maskva. Rus;.i"s ministras 
pirmininkas Viktor Černomir 
din pasakė, kas jau buvo žinoma 
ir iš seniau, kad Rusija Kurilų 
salų Japonijai niekad negrąžins. 
Amerika ir Vakarų valstybės 
Rusiją ragino, kčd karui bai
giantis Sovietų užgrobtai ketu
rios japonų salo- turėtų būti 
grąžintos. Japonija į tai atsakys 
rusams sumažino >ma ekonomi
nes privilegijas 

1. A. Brazauskas 
2. E. Bičkauskas 
3. V. Adamkus 
4. K. Antanavičius 
5. S. Lozoraitis 
6. R. Ozolas 
7. J. Paleckis 
8. A. Butkevičius 
9. A. Šleževičius 
10. č. Juršėnas 
11. N. Medvedevas 
12. V. Landsbergis 
13 K. Bobelis 
14 A. Sakalas 
15. K. Prunskienė 
16 G. Vagnorius * 
17. S. Pečeliūnas 
18. G. Kirkilas 
19. A. Terleckas 
20. P. Gylys 

Palanki: 
1999 m. 
»•*» 

42,7 
38,6 
32.9 
31.7 
29,5 
29.4 
26.3 
26.1 
25.2 
24,8 
23,4 
22.6 
22.1 
22.0 
19.4 
16.3 
148 
12.7 
12.1 
9.4 

1990 m. 
balanda 

57.6 
47.9 
36.6 
36.4 
33.3 
35.4 
-
37.0 
16.1 ; 
30.3 
35.7 
23.1 
29.3 
25.3 
24.3 
15,9 
-
18.4 
9.5 
16,9 

Visuomenės nuomonė apie 

1.LD0P 
2. Krikšč. demokratu partija 
3. Sąjūdis 
4. Socialdemokratų partija 
5 Vysk. Valančiaus bla/v sąjūdis 
6 Politinių kai. ir tremt. sąjunga 
7. Demokratų partija 
8. Centro sąjunga 
9. žalioji partija 
10. Tėvynės sąjunga (Uat konservai) 
11. Tautininkų sąjunga 
12 Lietuvos piliečių chartija 
13. Liberalų sąjunga 
14. Laisvės lyga 
15. Nuoeaikiųjg judėjimas 
16. Tautos pažangos judėjimas 

r ^ T i M 
1993 m. 
Hapa 

24.1 
17.7 
17.6 
17.1 
16.9 
13.4 
12.7 
12.4 
10.2 
10.0 
9.4 
8.8 
6.5 
5.5 
5.3 
5.2 

rt.pd.nM 
1993 m. 
* P » 

16.6 
6.4 
6.2 
10.5 
21.2 
12,2 
10.1 
12,3 
14,9 
24,9 
9.0 
33.9 
23.0 
14,2 
25.2 
41.9 
17.8 
19.2 
31.1 
22.7 

politines 

1 9 M m . 

27.7 
17.8 
14.8 
18.4 
15.5 
11.1 
11.2 
-
10.6 
-

9.8 
8.0 
8.1 
6.1 
6.4 
7.5 

: 
1993 m. 
M a — i 

13.4 
5,3 
9.8 
14.7 
21.4 
12.3 
-
10.4 
6.9 
24.5 
6.8 
43.3 
21.4 
12.6 
26.9 
51.7 
-
17.6 
41.3 
.7.4 

jėgas 

H i p l M M : 
1993 m. . 1 *99 m. 
Hapa balandi 

30.9 26.9 
13,9 14,4 
40,9 42.8 
14.5 14,4 
11.3 12.2 
19.4 22,7 
11.2 13.2 
11.5 
16.9 19,7 
19,1 
15,5 18.2 
16.7 19.0 
15.3 12.9 
33.7 39.6 
10.7 11,8 
17.5 17.1 

Visuomenės nuomonė apie valstybės valdymo s t ruk tūras 

Lietuvos. Šiandien jūsų kabi
nete nuo pat ryto vyko kon
sultacijos su pareigūnais, ką 
galėtumėte išsamiau pasakyti 
apie tai? 

Algirdo Brazausko atsaky
mas: Kariuomenės išvedimas 
vyksta, aš negalėčiau teigti, kad 
jis nevyksta. Oficialių pra
nešimų nei aš, nei Užsienio rei
kalų ministerija negavome. Ta
čiau aš galiu visiškai oficialiai 
teigti, kad derybos, kurias vyk
dė derybų delegacijos — ir Lie
tuvos, ir Rusijos — šiandien yra 
praktiškai sustojusios. Ir aš ne
manau, kad tokia padėtis gali 
tęstis ilgai. Todėl aš ėmiausi in
iciatyvos ir kalbėjau su prezi
dentu B. Jelcinu šiandien ryte. 
Susitarėme susitikti pačiu ar
timiausiu metu. 

Manau, kad jei ne šiandien, 
tai rytoj bus nustatyta tiksli 
susitikimo data ir valanda. Dėl 
to aš ir buvau sukvietęs derybų 
delegaciją. Pokalbyje dalyvavo 
ir ministrai. Mes dar kartą 
aptarėme mūsų poziciją. Apta
rėme konkrečius ir to susita
rimo su Rusija, kurie, kaip visi 
mato, man nepasiseka pasirašy
t i , s t ra ipsnius , ypač tuos, 
kuriuose kalbama apie žalos 
atlyginimą. Aš manau, kad, 
padirbėjus porą-trejetą dienų, 
mes turėsime paruošę reikalin
gą medžiagą, dokumentus, jų 
projektus. Tada ir bus galima 
planuoti tokį susitikimą. Susi
tarimas dėl kariuomenės išve
dimo nėra vienintelis ir bai
giamasis aktas. Susitarimas dėl 
kariuomenės išvedimo yra labai 
svarbus, ir aš manau, kad 
viskas turėtų įvykti taip, kaip 
numatyta. Bet yra ir daugiau 
susitarimų, kuriuos mes suin
teresuoti pasirašyti. Aš manau, 
kad ir Rusija taip pat tuo 
suinteresuota. Vienų ir kitų in
teresai gali nesutapti, bet tai 
yra normalus bendravimo pro
cesas, dokumentų paruošimo, 
derybų eigos aktyvinimas. 
Dabar visiškai realiai manau, 
kad derybų delegacijos, pir
miausiai iš Rusijos pusės, neturi 
įgaliojimų, todėl jas tenka 
pakelti į aukštesnį lygį. Ėmiau
si iniciatyvos susitarti su 
prezidentu Borisu Jelcinu iki 
kariuomenės išvedimo dėl mūsų 
susitikimo, pasirašyti tuos do
kumentus, kurie buvo paruošti. 
Aš tikiuosi, kad mes susitar
sime. Na ir. žinoma, pakalbėti 
su Rusijos prezidentu apie tai, 
ką ateityje mes turėtume daryti, 
koks turėtų būti mūsų šalių 
bendradarbiavimas. Aš įsivaiz
duoju, kad vienas iš pagrindinių 
klausimų — žalos atlyginimo, 
kaip derybų objekto svarstymas. 

Žurnalisto pastaba: supratau, 
kad labai nuogąstauti nereikė
tų. 

Iš karto po to įvykusioje 
spaudos konferencijoje Audrius 
Butkevičius pasakė, kad Lietu
voje dabar yra apie 2,500 Rusi
jos kariškių, kurie nekelia jo
kios karinės grėsmes. Tačiau, 
sakė jis, Rusijos pareigūnų 
sprendimas turėtų būti ver
tinamas kaip politinis žingsnis, 
kurį turėtų svarstyti Lietuvos 
valdžia. 

Lietuvos vakjjia (apskritai) 
Prezidento valrižia 
Seimas 
Vyriausybė 
Savivaldybes "* 

Hi 

11.3 
26.1 
8.2 
14.7 
4.4 

i m i * 

17.9 
53.1 
15,6 . 
22,1 
4.3 

I M m . 

32,7 
26.6 
38.3 
30.5 
4 * 6 

1999 m 
batandt 

34.3 
19.6 
37.4 
31,4 
61.2 

KALENDORIUS 

R u g p j ū č i o 19 d.: Jonas 
Eudes, Liudvikas. Boleslovas. 
Astys, Šviesuolė. 

Rugpjūčio 20 d.: Bernardas. 
Filberta, Tolvinas. Neringa. 

http://rt.pd.nM


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 
ABITURIENTAI 

Audra Ricci 

Audra Ricci yra 16 metų. 
Mokosi Ladywood gimnazijoje 
Livonijoj, Mich. Mokykloj 
Audra priklauso National Ho-
nor Society, Students Against 
Drunk Driving klubui, ispanų 
kalbos klubui, meno klubui ir 
plaukimo komandai. Audra 
priklauso Detroito Karaliaus 
Mindaugo moksleivių ateiti
ninkų kuopai. Audra tikisi 
Michigan State arba Western 
Michigan universitete studijuo
ti komercinius mokslus arba 
inžineriją. Mėgsta sportuoti, 
piešti, plaukti, skaityti ir bend
rauti su draugais. Jos mokyklos 
baigimo mintis: „Man buvo la
bai smagu lankyti lituanistinę 
mokyklą 14-ką metų, mokytis 
apie Lietuvą ir bendrauti su 
draugais". 

Audrytė Navasai tytė 

Audryte Navasaitytė lanko 
Mercy katalikišką gimnaziją, 
Farmington Hills, Mich. Pri
klauso National Honor Society 
ir mokinių grupei, kovojančiai 
prieš girtų vairavimą. Lietuviš
kam gyvenime priklauso Kara
liaus Mindaugo ateitininkų 
kuopai ir šoka ..Audinyje". 
Audrytė tikisi lankyti Michigan 
State universitetą, bet dar ne
pasirinko ką studijuoti. Laisvu 
laiku patinka skaityti, sportuo
ti ir bendrauti su draugais. 
Mokyklos baigimo mintis: „Bai

gusi lituanistinę mokyklą, galė
siu šeštadieniais išsimiegoti". 

Rima J a n u k a i t y t ė 

vių ateitininkų kuopos pirmi
ninkė. Šoka „Audinyje". Rima 
dar nežino, kur lankys universi
tetą. Nori studijuoti meną ar
ba „interior design". Šią vasarą 
Rima bus savanorė Detroito 
Institute of Arts. Jai patinka 
skaityti, piešti ir rašyti. Jos 
mokyklos baigimo mintis: „Pa
galiau ištesėjau". 

Paulius J u š k a 

Paulius Juška lanko Huron 
gimnaziją, Ann Arbor, Mich. 
Mokykloj priklauso orkestrui. 
Lietuviškoje veikloje priklauso 
skautams ir šoka „Audinyje". 
Paulius tikisi lankyti Michigan 
Universitetą. Nori studijuoti 
mediciną arba realiuosius 
mokslus. Jam patinka sportuo
ti ir studijuoti muziką. Pauliaus 
mokyklos baigimo mintis: „Gy
venimas trumpas, žaisk smar
kiai". 

ŠALFAS^GOS TENISO 
PIRMENYBIŲ 
LAIMĖTOJAI 

ŠALFASS-gos 1993 m. Š. 
Amerikos Baltiečių lauko teni
so individualinės pirmenybės 
rugpjūčio 14-15 d. vyko Kimball 
High School gimnazijos teniso 
aikštėse, Royal Oak, Michigan. 
Dalyvavo teniso mėgėjai iš 
Čikagos, Toronto ir Detroito. 
Vyrų A klasėje laimėjo estas 
Anthony Hain, 2 vietą — Eu
genijus Krikščiūnas iš Toronto. 
B klasėje 1 vietą laimėjo dr. 
Leonidas Ragas iš Čikagos ir 2 
vietą — Linas Barauskas iš Det
roito. Vyrų dvejeto 1 vietą 
laimėjo dr. Algis Barauskas iš 
Detroito ir dr. Leonidas Ragas 
iš Čikagos. Moterų 1 vietą 
laimėjo Laura Ragaitė-Vala-
vičienė iš Čikagos ir 2 vietą — 
Birutė Barauskienė iš Detroito. 
Mišraus dvejeto 1 vietą laimėjo 
Laura Ragaitė-Valavičienė ir 
dr. Leonidas Ragas, 2 vietą — 
Birutė ir dr. Algis Barauskai. 
Turnyro šeimininkai — Detroi
to Sporto klubas „Kovas"'. 

ARTĖJA METINĖS 
ŠALFASS-GOS GOLFO 

PIRMENYBĖS 

1993 m. Šiaurės Amerikos 
Lietuvių individual inis i r 
komandinis golfo turnyras 1993 
m. rugsėjo 4-5 d. vyks Huron 
Golf Club laukuose, Ypsilanti, 
Michigan. Informacijoms kreip
tis į Vytą Petrulį. 

Rima J anuka i t y t ė lanko 
Ladyvvood gimnaziją, Livonia, 
Mich. Priklauso National Honor 
Society. meno klubui, environ-
mental klubui ir prancūzų 
kalbos klubui. Rima yra Detroi
to Karaliaus Mindaugo mokslei-

Susitikimas Palangoje su dabar apsigyvenusiu buvusiu detroitiečiu Placidu 
Balynu. Iš k. — Žibutė Zaparackaitė-Knepper iš Čikagos, Antanas Zaparackas 
iš Boomfield Hills, Mich., Kęstutis Zaparackas iš Kauno ir Placidas Balynas 
iš Palangos. N u o t r M^0 Zaparacko 

prof. B. Genzelį ir kitus būvu- „Dainavoje" ar „Pilėnuose", 
sius kompartijos aktyvistus. Jie visuomeniniai darbai nesustoja. 
yra pripratę prie buvusios ko
munistinės sistemos ir toliau 
tęsia jiems įprastą tvarką. 
Nenuostabu, kad ryšiai tarp mi
nisterijų, su užsieniu, su išeivija 
yra sunkiai įgyvendinami. 
LDDP skubiai siūlo įvairias 
konstitucijos pataisas, kurios 
stiprina jų gyvavimą ir užtik
rina ateinančių savivaldybių 
rinkimų laimėjimus. LDDP 
neturi pilnos kontrolės Lietuvos 
kariuomenės ir šaulių eilėse. 
Darbininkų eilės, ypač nepri
klausomų darbininkų unijų 

IŠ ARČIAU Į DABARTINE 
LIETUVOS VYRIAUSYBĘ 

PAŽVELGUS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės vedėjas Algis Zapa
rackas liepos mėnesį lankėsi 
Lietuvoje. Po šios kelionės 
pateikė įvairius pasikalbėjimus 
bei repor tažus valandėlės 
klausytojams. Po Detroite 
vykusios politinės konferencijos, 
kurioje jautėsi, kad dabartinė 
vadovaujanti politinė partija, 
per savo vadovą Adolfą Šleže
vičių, norėtų bendrauti su išei
vijos organizuota bendruomene, 
tačiau Algis Zaparackas 
Lietuvoje patyrė, kad dabartinė 
vyriausybė sprendimus daro 
kolektyviniu būdu ir vado
vaujantieji, jų tarpe ir demokra
tiškai išrinktas prezidentas bei 
ministras pirmininkas pokal
biuose naudojo žodį „mes". Iš 
įvairių pokalbių ir pašnekesių 
su prezidentu bei k i ta is 
vyriausybės pareigūnais patir
ta, kad į kolektyvinį „mes" 
vienetą reikia įtraukti šiuos 
LDDP veikėjus: Brazauską, 
Šleževičių, Juršėną, Rajecką, 
Kirkilą, prof. Joną Kubilių, 

Rugpjūčio 11 d. juos apsvarstyti 
ir jų ruošimui pasirengti buvo 
susirinkusi JAV LB-ės Detroito 
apylinkės valdyba, Udrių rezi
dencijoje, Birmingham, Michi
gan. 

Tautos šventės minėj imas 
ruošiamas rugsėjo 12 d., 
sekmadienį, Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos patalpose. 
Minėjimo programoje. Šv. 
Mišios 10:30 v.r. aukos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius. 
12:30 v. p.p. minėjimo akademi
ja . Prelegentu p a k v i e s t a s 

judėjimas jaudina Lietuvos vy- jaunas visuomenininkas, dabar 
riausybę. Nepatenkinti, kad vadovaująs US-Baltic Founda-
išeivijoje yra akcentuojama 
buvusių komunistų veikla ir jos 
vaidmuo Lietuvos genocido ir 
partizanų istorijoje. Netiki, kad 
organizuotas mafijos karalia
vimas daro tautai žalą, o tuoj 
lygina Lietuvą su Italija, kur 
jau seniai vyriausybė sugyvena 
su mafija. Anksčiau kaltė buvo 
nukreipta į Maskvą, o dabar 
LDDP propaganda yra nukreip
ta prieš Landsbergį ir išeiviją, 
kuri jį moraliai ir materialiai 
remia. 

lm 

PARAMA DAINAVAI 

Dainavos jaunimo stovyklos 
administracija yra labai dė
kinga visiems parėmusiems 
Dainavą savo apsilankymu jos 
metinėje šventėje. Nors sekma
dienio rytas buvo lietingas, ta
čiau jau 11 vai. ryto svečiai 
rinkosi į šv. Mišias, aukojamas 
svečio iš Lietuvos, šios vasaros 
jaunimo stovyklų kapeliono, 
kun. Arūno Tverijono. Po Mišių 
atsidarė svetainės durys vai
šėms, pradėjo veikti laimėjimai. 
Tada ir oras pasitaisė, saulutė 
pradėjo šviesti, ir Dainavos sve
čiai galėjo pasidžiaugti jos gam
ta. 

Ir šių metų metinė šventė at
nešė pelną, taip labai reikalingą 
Dainavos išlaikymui. Tad nuo
širdžiai dėkojama visiems atsi
lankiusiems šventėje, o ypač 
visiems prisidėjusiems prie 
maisto paruošimo ir svečių ap
tarnavimo. Labiausiai dėkoja
ma Taurai Underienei už vado
vavimą virtuvėje ir suorganiza
vimą tokio gražaus būrio tal
kininkų. Taip pat nuoširdus 
ačiū visiems laimėjimų rengė
jams, laimikių-dovanų aukoto
jams ir visiems, kurie visas do
vanas laimėjo ar bandė laimėti. 

Atrodo, kad paskutiniu laiku 
raginimas paremti Dainavą 
rado atgarsį ir Lietuvių Fronto 
Bičiulių studijų savaitės metu. 
Dainava susilaukė stambesnių 
aukų iš dr. K. Ambrozaičio, dr. 
Z. Brinkio ir A. Raulinaičio. 
Tikimės, kad visuomenė vėl at
kreips dėmesį į mūsų rūpesčius 
išlaikyti lietuviškas institucijas 
ir jų veiklą šiame krašte, prisi
dėdama savo aukomis. 

V.P. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

RENGINIAI 

Nors vasaros karščiai 
tebekankina ir daugelis juos 
malšina praleisdami laiką 

tion — Linas Kojelis. Reikia ti
kėtis, kad iš jo išgirsime apie 
US-Baltic Foundation veiklą ir 
ateities planas. 

Lietuvių bendruomenės ge
gužinė rugsėjo 26 d. vyks irgi 
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos patalpose. Jos metu bus 
proga ne tik pasivaišinti lie
tuviškais valgiais, bet taip pat 
susitikti su draugais ir pažįs
tamais, pasidalinti praėjusios 
vasaros nuotykiais iš kelionių 
po Ameriką ir daugelio lankytą 
Lietuvą. ^ . 

„Armon ikos" a n s a m b l i o 
koncer tas . „Armonikos an
sambliui šį rudenį vėl atvyks
tant į Ameriką, jų koncertas 
Detroite rengiamas spalio 31 d., 
sekmadienį. Jie Detroite lan
kėsi prieš porą metų, buvo labai 
šiltai sutikti, puikiai atliko savo 
programą ir. reikia tikėtis, det-
roitiečiai gausiai susirinks jų 
paklausyti. 

Į LB Detroito apy l inkės 
valdybą įsijungė prieš kelis 
metus iš Lietuvos atvykusi D. 
Gaškaitė. Sveikiname naują 
valdybos narę, linkime valdybai 
sėkmės jos darbuose. Tikimės, 
kad detroitiečiai gausiai atsi
lankys į renginius ir neatsisa
kys valdybai padėti jų rengime. 

J o n a s U r b o n a s 

MIAMI, FL 
90 METŲ SULAUKUS 

Miškininkas Petras Šilas, gy
venantis Miami, liepos 31 d. iš
vakarėse savo draugų tarpe 
šventė savo 90 metų sukaktį. 
Daug kas mūsų tokio amžiaus 
nesulaukia, o Šilas, žmonos 
Onutės rūpestingoje priežiū
roje dar ilgai laikysis. Jis t ik 
silpnas „ant kojų", bet stiprus 
dvasioje, viskuo domisi, daug 
skaito, klauso Lietuvos radijo ir 
labai pergyvena, jaudinasi dėl 
visų ten nesėkmių. Gailisi, kad 
jau per vėlu pačiam nuvykti. Jo 
vaikaičiai, ten ilgesnį laiką 
dirbę, grįžo ir žada vėl vykti. 

Petras Šilas Lietuvoje buvo 
urėdu. Čikagoje turėjęs butų 
biznį, visur rado laiko visuo
meniniam darbui. Jis priklauso 
šauliams ir yra apdovanotas 
Šaulių Žvaigždės ordinu. Dirbo 
Altui, Balfui ir kitoms orga
nizacijoms, visada rado laiko ir 
noro padėti, kur tik calkos rei
kėjo. Atvykęs į Miami poilsiui, 
čia įsitraukė į veiklą, kurį laiką 
buvo Alto, Balfo ir Miami 
Lietuvių klubo pirmininku. 
Jam iš darbų pasitraukus, buvo 
suruoštas šaunus pagerbimas. 

Amžiaus 90 metų sukakties 
proga draugai linkėjo jam svei
katos ir dvasinės ramybės. Visi 
vaišinosi ir jaukioje aplinkoje il
gai dalinosi mintimis. Buvo per
skaitytas ir draugo Jono Ku
činsko gautas nuoširdus svei
kinimas ir linkėjimai. 

Gauta ir daugiau sveikinimų, 
o gimimų ir draugų gėlės žavėjo 
visus dalyvius, oPetras ir Onutė 
dar ilgai jomis džiaugsis. Il
giausių metų! 

Gunda K. 

D A Y T O N A B E A C H , F L . 

DVI P R O G O S ŽOLYNŲ 
ŠEIMOJE 

Nemažas būrys ar t imųjų 
draugų liepos 31 d. aplankė 
daytoniškius Onutę ir Kostą 
Žolynus švęsti dvi progas: 
Onutės vardadienį — Onines ir 
Kosto 80-ties metų amžiaus 
sukaktį. 

Vaišių metu ALT s-gos Dayto
na Beach skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis, sveikin
damas Onutę ir Kostą, pasi
džiaugė jų gražiu gyvenimu, 
aktyviu dalyvavimu ir šio sky
r iaus veikloje, kur Kostas 
valdyboje yra sekretoriaus pa
reigose. Pasveikino Onutę, kaip 
Lietuvos nepriklausomybės 
1918 m. vasario 16-tosios akto 
signataro Smilgevičiaus dukrą. 
Palinkėjo džiaugtis ramiu gyve
nimu dar daugelį metų. 

Onutė ir Kostas Žolynai ra
mūs, draugiški žmonės. Jautrūs 
lietuviškiems reikalams ir savo 
auka juos paremia. Kostas akty
vus golfininkas ir nuolatinis 
žaidynių organizatorius. 

Nuoširdžius linkėjimus, prisi
mindamas Kosto ir Onutės 
švenčiamas progas, pareiškė 
ir Klubo pirmininkas Gedimi
nas Lapenas. 

Svečiai pakėlė šampano tostą 
už laimingą Onutės ir Kosto 
gyvenimo ateitį. Onutė savo ir 
Kosto vardu draugams padėkojo 
už linkėjimus ir atsilankymą, o 
ypač Vytautui Abraičiui už pri
siminimą Jos mylimo tėvelio — 
Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataro. 

Ši Žolynų šeimos jauki popietė 
praėjo gražaus pabendravimo 
nuotaika. 

Florida Health Care paslaugos, 
Jonas su Irute buvo nuvežti į 
Ohio, kur gyvena dukros šeima. 
Dukra su žentu pasirūpino nau
ja ir gera sveikatos apdraudą, 
surado gerą ligoninę ir gydyto
jus. Po naujų tyrimų, birželio 3 
d Larain Community ligoninėje 
dr. D. F. Blannford padarė sun
kią operaciją, įdėdamas naują 
klubo sąnarį. Po poros mėnesių, 
rugpjūčio 1 d. Jonas su žmona 
grįžo į Daytona Beach jau tik 
pasiramstydamas lazdele. Nebe
turi jokių skausmų. Jaučiasi 
laimingas. Juokaudamas sako: 
„Nebegalėjau pakęsti skausmų. 
Pasiryžau operacijai. Pasiruo
šiau ir kelionei į amžinybę, nes 
beveik neturėjau vilties. Nusi
pirkau laidojimui drabužius. 
Bet, pasirodo, Dievo rankose 

žmogaus likimas. Iš mirties su
grįžau gyventi. Nebeturiu 
skausmų, esu laimingas," — 
sako Jonas. 

Įsimintina, koks nerūpestin
gas kartais būna gydytojų 
sprendimas. Tau , mielas Jonai, 
daug šviesių dienų linki day-
toniškiai. 

Jurg is Janušai t is 

STATYBA DARBĖNUOSE 

Didžiuliai rūmai iškilo rajono 
Darbėnų gyvenvietėje. Po vienu 
stogu įsikūrė kultūros centras 
su 400 vietų sale, biblioteka, 
kavine ir policijos būstine. 

PASIRUOŠIAU MIRTI, BET 
SUGRĮŽAU GYVENTI 

Mūsų gražiame telkinyje prieš 
gerą dešimtmetį jaukiai įsikūrė 
Irena ir Jonas Kapčiai. Čia jie 
įsijungė į lietuvišką veiklą: 
Irena daug metų dainuoja chore 
„Sietyne", o Jonas klubo valdy
bos talkininkas, patarnaujantis 
bažnyčioje lietuvių pamaldų 
metu. 

Irutė ir Jonas jautrūs ir lietu
viškiems reikalams. Jie nėra 
turtuoliai, bet visuomet pirmieji 
su auka atskuba paremti lietu
viškąją veiklą, spaudą. 

Prieš penkeris metus Joną iš
tiko sunkios negalios, reikėjo 
daryti operacijas, o kairiojo 
klubo sąnarys jam sudarė pačias 
sunkiausias gyvenimo dienas — 
baisūs skausmai varginoji pen
keris metus. Per tą laiką dažnai 
kreipėsi į Floridą Health Care 
centrą, kuriame turėjo sveika
tos apdraudą, tačiau daktarai, 
darę įvairius, sunkius tyrimus, 
pagaliau atsisakė daryti opera
cijos, tvirtindami, kad amžius 
86-ri metai, ir sveikata to daryti 
neleidžia, nes operacijos metu 
galįs mirti. 

Tačiau dar ne viskas. Praėjusį 
rudenį Jonas Kapčius, vairuo
damas automobili, pergyveno 
baisią katastrofą. Jo automobi
lis buvo visai sudaužytas, o jis 
be sąmonės nugabentas į Hali-
fax ligoninę 

Nors labai sužalotas, bet nuo
stabiai ryžtingas, Jonas kėlėsi 
iš lovos, tačiau jau reikėjo veži
mėlio, tapo invalidu. 

Tik šeimos — dukros ir žento 
užsispyrimo dėka, atsisakęs 
nevykusios ir nerūpestingos 

DR. VIJAY B A J A J , M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 SU—t, Chlcago 

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

Tel. 700-590-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. 4 v.p.p —7 v.v, 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0007; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir Sestd 9 v.r-12 v.pp 

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

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedz le A v e . , 
Chlcago , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquette Medlcal Bul ldlng 

6132 S. Kedzle 
Chlcago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chlcago, III. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., Chlcago 
(312) 778-4969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708)448-1777 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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šeštadieniais pagal susitarimą 



Pateikime Rusijai tikslią 

LIETUVOS KANČIOS 
SĄSKAITĄ 

LIETUVIAI LATVIJOJE 

Iš spaudos pranešimų atrodo, 
kad galiausiai Lietuva pri
sirengė pareikalauti iš Rusijos 
atlyginimo už 1940 metais ir 
vėliau jai padarytą žalą. Eltos 
pranešimu, Algirdas Brazaus
kas pareiškė, kad „Rusija yra 
Sovietinės Rusijos teisių per
ėmėja ir todėl privalo atsakyti 
už visas Lietuvai ir jos žmonėms 
padarytas skriaudas nuo 1940 
iki 1991 metų". Teisingi žodžiai, 
pareiškimą remiame, nes tuo 
klausimu negali būti dviejų 
nuomonių! Bet štai kitur skaito
me: Brazauskas kaltinamas de
rybų pozicijos keitimu. Pokal
byje su „Laisvosios Europos" 
korespondentu prezidentas pa
neigė opozicijos tvirtinimus, kad 
„dėl trumpos ekonominės nau
dos Lietuva ruošiasi padaryti 
Rusijai didelių nuolaidų, jų 
tarpe ir dėl žalos atlyginimo". 
Ką visa tai reiškia? Ar tie opo
zicijos užuodžiami dūmai yra tik 
nepasitikėjimo miražas, ar tik
rai Brazausko kepurė dega? 

Ir kyla klausimas, ar t ikrai 
galėtų Brazauskas, tautos (o 
mažiausia) seimo neatsiklau
sęs, taip pasielgti? 

Praeities faktai kalba jo ne
naudai, nes dar gerai atsime
name glėbiavimąsi su sovietų 
Rusijos aukštaisiais pareigū
nais, jam esant Lietuvos Komu
nistų partijos pirmininku. Atsi
mename ir jo raginimą, kad 
Landsbergis Gorbačiovo reika
lavimui nusileistų ir nereika
lautų Lietuvai visiškos nepri
klausomybės. 

Taip pat nelabai aišku, ką 
reiškia „trumpa ekonominė 
nauda"? Ar tai reiškia, kad iš 
Rusijos gausiamos kompensaci
jos Lietuva teturės tik trum
palaikę naudą ir, būdamas 
pertekęs altruizmo jausmu, Bra
zauskas nori sąskaitą Rusijai 
sumažinti, dalį Lietuvos kančios 
nurašant į nuostolius? 

Sprendžiant iš minėtų faktų 
ir kitų jo valdžios nukrypimų, 
nelengva atsikratyti minties, 
kad gal Lietuva, išsirinkusi 
Brazauską prezidentu, į derybas 
su Rusija siunčia „katiną laši
nių parnešt i" . Juoba, kad 
(„Draugo" 137 nr.) skaitome 
tokį tvirtinimą: „Dabar paaiš
kėjo, kad prezidentūra susita
rimo tekste pakeitė tas nuosta
tas pagal vėlesnius Rusijos rei
kalavimus... Tenka tai vertinti 
kaip ketinimą trauktis nuo Lie
tuvos anksčiau įtvirtintų pozi-
cijų". 

Demokratinėje santvarkoje 
tvirto tautos nusistatymo neturi 
teisės keisti valstybės prezi
dentas ar vyriausybė, tautos ne
atsiklaususi! Jeigu jis vis dėlto 
savo valia tą daro, nusikalsta 
demokratinės konstitucijos dės
niams ir neteisėtai pasiglemžia 
diktatoriaus teises. 

Rusija neturi jokios juridinės 

nei moralinės teisės reikalauti 
iš Lietuvos kokių lengvatų ar 
nuolaidų. Ir Rusija, kuri niekuo 
jai nenusikaltusią Lietuvos 
valstybę jėga okupavo, valsty
binę bei ūkinę krašto sistemą 
sugriovė ir sunaikino; kuri, 
pavergusi tautą, nekaltus to 
krašto tikruosius šeimininkus 
suiminėjo, nežmonišku būdu 
trėmė, kankino ir žudė; ir Rusi
ja, kuri praeityje sulaužė visas 
su Lietuva pasirašytas sutartis 
ir niekada bent žodeliu lietuvių 
tautos už tai neatsiprašė, never
ta jokio mūsų pasigailėjimo! 

Visų šalių teisynuose apgal
votas smurtas yra apsunkinan
ti aplinkybė. Rusijos prieš Lie
tuvą įvykdyti nusikaltimai bu
vo ne tik gerai iš anksto apgal
voti, bet ir skrupulingu žiauru
mu atlikti. Be to, Amerikos ir 
daugelio kitų kraštų teisynuose, 
greta pagrindinio ieškinio, dar 
galima reikalauti už patirtą 
„skausmą ir kančias" (pain and 
suffering) atlyginimo. Lietuva 
turi visišką teisę to ieškinio 
siekti. Rusija 1940 metais ne
priklausomos Lietuvos prašymo 
jei nedaryti skriaudos neišklau
sė, nenusileido ir jokių lengvatų 
nesuteikė, tad dabar mes reika
laujame patirtų nuostolių atpil
do — nė daugiau, nė mažiau. 

Bet kokia yra mūsų ieškinio 
suma? Kas ir kaip mūsų nuosto
lius apskaičiavo? Kokia yra 
nuo kūdikio jėga atskirtos mo
tinos sielvarto kaina? Kiek ver
tos nekaltai nužudytųjų gyvy
bės ir už juos išlietos artimųjų 
ašaros? Moderniausi pasaulio 
skaičiavimo aparatai negali 
apskaičiuoti visų mums padary
tų materialinių bei dvasinių 
nuostolių, bet mes galime pa
teikti Rusijai tikslų, detalizuotą 
mūsų išgyvenimų ir kančių są
rašą. O vientiso tokio doku
mento, atrodo, niekas iki šiol 
neparuošė. Gal tik PLB ruošia
ma Kančios istorija, jei bus 
rūpestingai paruošta, galėtų 
tautą patenkinti. Neleiskime 
Brazauskui, ir patys nė mažiau
sios dalelytės tos kančios nenu
rašykime į nuostolius, ką nors 
praleisdami ar nutylėdami. 

Gavusi lengvatų, Rusija gali 
jaustis ir pasauliui skelbti, kad 
ji Lietuvai jau visiškai atsily
gino. Nuolaidomis nesuteikime 
jai tos progos. Nekaltai pralie
to kraujo kančios šauksmas yra 
nemarus, ir jis neturi būti nei 
priešo, nei mūsų pačių numarin
tas. Tegu priešui jo negarbingi 
darbai amžinai akis bado, tegu 
pasaulis žino mūsų išgyventą 
agoniją, o mums tegu primena: 
tauta todėl yra nemari, kad lem
tingais istorijos protarpiais 
vieni miršta, kad kiti gyventų. 
Todėl už tėvynę kentėjusių au
kos negalima užmiršti ar nuver
tinti! 

Karolis M ii ko v aitis 

Lietuviai Latvijos žemėse ėmė 
apsigyventi dar 17 amžiuje, bet 
per ilgesnį laiką jų palikuonys 
nutautė jo . Pr ieš Pirmąjį 
pasaul in į karą l i e tuv ia i 
daugiausia telkėsi didesniuose 
Latvijos miestuose: Rygoje, 
Liepojoj, Mintaujoj, Daugpily, 
Ventpilyje. Žemdirbiai pasienio 
ūkiuose gyveno iš senų laikų. 
Lietuvos jaunimas vyko moky
tis į Latvijos aukštesniąsias mo
kyklas. 

1930 m. statistikos duome
nimis, lietuvių Latvijoje gyveno 
25,885. Pasienis su Lietuva 
buvo tirščiausiai apgyventas, 
ten lietuviai sudarė žymų pro
centą. Pasienyje buvo grynai 
lietuviškų kaimų. Ten lietuviai 
ūkininkavo ar buvo žemės ūkio 
darbininkai. Miestuose jie dir
bo įvairiuose fabrikuose. Didelį 
procentą sudarė vežikai. Kiti 
užsiėmė prekyba, bet tik ne
daugelis Rygoje ir Liepojoj buvo 
stambūs prekybininkai. Buvo ir 
valdininkų bei laisvųjų profesijų 
žmonių: gydytojų, advokatų, 
inžinierių. 

Nuo 1905 m. steigėsi lietu
viškos draugijos, kurių daugiau
sia buvo Rygoje, kur gyveno 
keletas tūkstančių lietuvių. Iki 
1930 m. tos draugijos veikė 
atskirai, tik retkarčiais jų atsto
vai susirinkdavo pasitarti ar 
derinti savo veiklą. Tais metais 
buvo sudarytas Latvijos lietuvių 
organizacijų centras, apjungęs 
organizacijas kokiam nors ben
dram darbui. Veikė ir Latvijos 
lietuvių sąjunga. 1931 m. 
sėkmingesnei veiklai organiza
cijų centras susijungė su Lat
vijos lietuvių sąjunga. Jos pir
mininku ilgą laiką buvo prel. D. 
Jasinskis (1866-1939). 1940 m. 
Latvijos lietuvių sąjunga turėjo 
16 skyrių. 

1909 m. imta leisti laikraštis 
„Rygos garsas". Buvo leidžiama 
ir keletas kitų laikraščių, bet jie 
ilgiau neišsilaikė. 1931 m. išėjo 
„Lie tuvių b a l s a s " , reda
guojamas A. Vronevskio. Šalia 
jo ėjo ir kiti lietuviški laik
raščiai, bet jų gyvenimas ne
buvo ilgas. 

Kur didesnis buvo lietuvių 
vaikų skaičius, ten buvo stei
giamos lietuvių mokyklos. 1918 
m. pradžios mokyklos buvo 
įsteigtos Rygoje ir Liepojoje. 
Siek tiek vėliau dar buvo įsteig
tos 3 mokyklos Rygoje. Mo
kyklomis rūpinosi „Žvaigždės" 
draugija. Rygoje įsteigta ir 
l ietuvių gimnazija, kurios 
direktorium buvo kun. A. Juod
valkis, vėliau prel. D. Jasinskis. 
1933-1934 m. Latvijoje jau buvo 
12 lietuvių pradžios mokyklų, 
kuriose mokėsi 804 mokiniai, 
juos mokė 47 mokytojai. Kitose 
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latvių mokyklose, kurias lankė 
didesnis skaičius lietuvių vaikų, 
jiems lietuvių kalba irgi buvo 
dėstoma. Mokyklas išlaikė Lat
vijos savivaldybės, nes įsta
tymai tautinėms mažumoms 
buvo palankūs. Lietuviškų 
mokyklų steigimu rūpinosi Lat
vijos lietuvių mokytojų draugi
ja ir Latvijos lietuvių sąjunga. 

Išsivadavus iš komunistų, 
lietuvių bendruomenė Latvijoje, 
kaip organizacija, buvo atkurta 
1991 m. birželio mėn. šešių 
lietuvių draugijų Latvijoje 
atstovų pasitarime. Latvijos 
lietuvių bendruomenę sudaro 
34,000 Latvijoje gyvenančių 
lietuvių. Tai yra maždaug 
pusantro procento Latvijos 
gyventojų. Lietuvių bend
ruomenės politinės nuostatos 
sutampa su Latvijos liaudies 
fronto politine platforma. Latvi
jos valdžia pati skatino atkurti 
lietuvių bendruomenę, kad ji 
bū tų susitelkusi kaip vi
suomeninė grupė, su kuria 
galima būtų kalbėtis kaip su 
vieninga struktūra. Iš tų 34,000 
gal tik keletas tūkstančių yra 
aktyvių narių. Bet ir tai jau yra 
nemaža visuomeninė jėga, 
didelis politinis, intelektualinis 
ir socialinis potencialas, galin
tis padėti skleisti Baltijos tau
tų vienybės idėją. 

Pirmieji žingsniai jau buvo pa
daryti 1991 m. sausio mėnesį, 
kai lietuvių draugijos organiza
vo lietuviškas žinių laidas per 
Latvijos radiją, jas patys rengė 
ir skaitė. Lietuviškoji bend
ruomenė Latvijoje veikė iki 
1940 m. bolševikų okupacijos ir 
vadinosi Latvijos Lietuvių 
sąjunga. Dabar priimti nauji 
įstatai. Tikimasi, kad lietuvių 
kul tūros centras Latvijoje, 
Lietuvos atstovybė ir lietuvių 
bendruomenė galės darniai 
veikti. 

Jau susirūpinta jaunimo švie
timu. Rygoje ir Liepojoje veikia 
lietuvių mokyklos, dvi moky
tojos yra atvykusios iš Lietuvos. 
Yra ir sekmadieninių mokyklų. 
Latvijos valdžia aprūpina mo
kyklas patalpomis ir remia 
finansiškai. Valstybė padeda ne 
tik lietuviams, bet ir kitoms 
mažumoms Požiūris į mažumas 
čia yra demokratiškas. 

Latvijos Lietuvių sąjunga, 
kuri veikė Latvijoje prieš II 
pasaulinį karą Jūrmaloje, prie 
jūros turėjo vasarnamį. Jis yra 
grąžintas, bet reikia atnaujinti. 
Sutvarkius čia galėtų būti va
saros kultūros centras. Čia 
galėtų lietuvių vaikai atosto
gauti. Tiesa, vasarą vaikai 
vyksta į Lietuvą, bet visi negali 

— reikia jiems vietoje sudaryti 
sąlygas. 

Latvijoje lietuviai užima daug 
svarbių vietų, turi įtaką valsty
bės gyvenime. Lietuviai Latvi
joje jaučiasi gerai, nes kultūra, 
tradicijos artimos lietuviškoms, 
kur tai ir skatina sulatvėjimą. 
Latvijoje šiuo metu yra 7 
lietuvių kultūros draugijos: Lie
pojoje dvi, Jelgavoje, Daug
pilyje, Vessel, Rygoje ir kituose 
miestuose. 

Lietuviai yra informuojami 
per „Latvijos lietuvį", kurio 
redaktorius yra Jonas Rudokas. 
Lietuviai turi ir radijo laidas, 
apmokamas valstybės. Pažadėta 
ir televizijos laidos, bet iki šiol 
dar nepradėtos. 

Pagrindinis renginys yra Va
sario 16 paminėjimas. Šiemet 75 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktis Rygoje buvo pami
nėta vasario 12 d. Jame kalbėjo 
katalikų arkivyskupas Janis 
Pujats, V. Landsbergis, Latvijos 
ministras pirmininkas I. Guod-
manis, Sąjūdžio atstovas A. Abi
šala, Latvijos atstovas Lietuvoje 
A. Sarkans, Latvijos lietuvių 
bendruomenės pirm. A. Ražu-
kas ir kiti. Meninėje dalyje 
linksmino Kauno dainos ir 
šokių ansamblis „Rasa" ir Lat
vijos medicinos akademijos cho
ras „Riga". Vasario 14 d. Sopu
lingos Dievo Motinos bažnyčioje 
buvo aukojamos lietuvių kalba 
Mišios, o vasario 16 Rygos mies
to Šv. Dvasios bokšte buvo iška
bintos Latvijos ir Lietuvos vėlia
vos. Vakare prie Latvijos Lais
vės paminklo lietuviai padėjo 
gėlių. 

PABALTIEČIŲ -
VOKIEČIŲ DRAUGIJA 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

• Ar r a šy to j a s Ernest 
Hemingvvay gimė Cicere, ar 
Oak Park — ginčai tebesitęsia, 
bet jis tikrai gimė 1899 m. liepos 
21 d. 

Vokietijoje veikia Pabaltiečių 
— vokiečių draugija, kuri šau
kia narių (daugiausia akademi
kai) susirinkimus, įvairiom te
mom skaitomos paskaitos, kvie
čiant į jas bei svarstybas žymius 
vokiečių politinio, kultūrinio ir 
ekonominio gyvenimo atstovus. 
Draugija leidžia žiniaraštį. Jo 
redaktorium yra estas dr. Al-
gred Aule. 

Paskutiniame draugijos suva
žiavime Hamburgo universite
te prof. Norbert Angermann (jis 
yra taip pat dr-jos vicepirm.) 
skaitė paskaitą apie Lietuvą. 
Prelegentas pradžioje priminė 
klausytojams, kad Vokietija ir 
Lietuva vėl užmezgė diplomati
nius santykius, buvo kaimynės 
beveik 700 metų. 

Paskaitininkas palietė kry
žiuočių ordiną, prūsų užkaria
vimą bei vokiečių pastangas pa
vergti žemaičius ir tuo pačiu 
susijungti su Ryga. Manding, 
vieninteliai lietuviai atsispyrė 
šioms vokiečių užgaidoms, ka
dangi latviai ir estai pateko į 
vokiečių ir danų rankas . 
Negana to, lietuviai išlaikė ne 
tik nepriklausomybę, bet taip 
pat sukūrė galingą valstybę. Pa
skaitininkas kartu pažymėjo, 
kad ordinas, nors skelbė krikš
čionišką tikėjimą, tačiau už jo 
slėpėsi okupaciniai tikslai. 

Neminėsiu mums žinomų isto
rinių faktų iš Lietuvos politinio 
gyvenimo (kai kuriems klausy
tojams tai buvo didelė naujie
na!), tačiau suminėsiu autoriaus 
ilgesnę pastabą, kad Karaliau
čiaus universiteto įsteigimas tai 
didžioji dalis lietuvių nuopelnų. 
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Ambasadorius Stasys Lozoraitis pagerbtas specialiu žymeniu už ilgametį 
darbą Lietuvos labui. Šalia - žymenį įteikęs JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vytas Maciūnas. Pagerbimas at l iktas Detroite vykusioje politinėje-
visuomeninėje konferencijoje. 

Nuotr Antonijos Pet ru l ienės 

Čia profesorius suminėjo u-to 
rektorių A. Kulvietį, prie pirmų 
profesorių priskyrė lietuvį 
teologą Stanislovą Rapalionį 
(vokietis ištarė Rapagelas). Jo 
paskaitas lankė net kunigaikš
tis Albrechtas. 

Perėjęs prie Pirmojo pasau
linio karo, profesorius priminė 
klausytojams, kad, vokiečiams 
užėmus Lietuvą, vyriausias 
karo vadas gen. Ludendorf buvo 
numatęs kraštą aneksuoti, 
tačiau Lietuvos Taryba 1918 m. 
vasario 14 d. (maža klaida) 
paskelbė Lietuvą nepriklauso
ma valstybe. 

Pokario laikotarpį vokiečių -
lietuvių santykius sunkina 
Klaipėdos kraštas, kuris Melno 
taikos sutartimi priklausė Prū
sijai. 

Kalbėjo apie Hitlerio - Stalino 
sutartį, nacių okupaciją. Nepai
sant grobuoniškos vokiškos po
litikos, lietuviai globojo atbė
gusius į Lietuvą Rytprūsių gy
ventojus, kartais net įvai
kindami nepilnamečius. „To vo
kiečiai neturėtų niekuomet pa
miršti" — tvirtais žodžiais 
pasakė profesorius. 

Paskutinė lietuvių tautos 
laisvės kova prieš Kremlių 
vokiečių visuomenėje rado labai 
platų atgarsį. Kas pažinojo 
lietuvius iš anksčiau, tik'* 
pozityviai atsiliepė. Tas lietė 
ypač Lietuvos vokiečius, su 
kuriais lietuviai gyveno artimo
je kaimynystėje. 

Prelegentas dar kartą pri
minė, kad Lietuvos - Vokietijos 
santykiai nebuvo blogi. Juk 
1422 m. Melno sutartimi nusta
tyta siena nebuvo paliesta iki 
1919 m. Taigi, ji priklausė prie 
„ramiausių" ir pastoviausių Eu
ropoje. 

Kadangi Lietuvos Bažnyčia ir 
kultūrinis gyvenimas buvo la
bai stiprioje lenkų įtakoje, vo
kiška kultūra Lietuvoje nega
lėjo stipriai pasireikšti kaip 
kitose dviejose Pabaltijo vals
tybėse. 

Šiandieną Lietuvą nuo Vokie
tijos skiria Lenkija. Tačiau 
istorija parodė, kad lietuviai ir 
vokiečiai ir toliau gali jaustis 
esą geri kaimynai. 

Visi vokiečių laikraščiai pra
nešė naujų Lietuvos pinigų 
įvedimą. Ilgesni straipsniai 
pasirodė ekonominiuose laik
raščių prieduose. Provinciniai 
dienraščiai įdėjo tik trumpas 
žinutes, darydami klaidas, litą 
įrašydami be „s" galūnės. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO • 

VIDMANTAS POVILIONIS 
40 

Detroito politinėje-visuomeninėje konferencijoje susitiko trys mūsų 
visuomenininke* (iš kairės): Danguolė Jurgutienė, Vaiva Vėbraitė- Gust ir 
Antonija Petrulienė. 

I R M O R D O V I J A K A Ž K A M T Ė V Y N Ė 

Praeina savaitė. Jau pasiuvu apie dvidešimt porų 
pirštinių. Daugiau ir nesistengiu. Išeinu laukan, degi-
nuosi. Atbėga prižiūrėtojas. Vėl pokalbiai. Izraelis už 
tokį nusikaltimą gauna savaitę karcerio. Man nieko, 
tik liepia neišeiti iš cecho. Bet juk man svaigsta galva. 

— Išeisi — nubausim. 
Man tas pats. 
Dar važiuodamas, nutariau saugoti sveikatą. 

Rytais darau mankštą: apeinu kelis ratus aplink zoną. 
Kasdieną ratu daugiau. Po poros menes:ų bandau 
kilnoti rankas, lankstytis. Protestuoja širdis. Ir žemė 
siūbuoja. Spjaudau kraujais. Skauda dantis. Bet dantis
tas atostogauja. Reikia vitaminų. Seni kalimai parodo 
man valgomąsias žoles. Jos visos — valgomos. Pačioje 
zonoje neauga. Nutrypta. Tik prie barako, prie išvie 
tės, tarp mūsų takelio ir uždraustos zonos, pro 
spygliuotą vielą ir apie stulpelius — kur užarti ir išakė
ti nesiseka. Ten kuokštai žolių, čia pat nurenkami 
vitaminų medžiotojų. Prie pietų stalo sėdime, 
laikydami rankoje šaukštą, kitoje — saujelę žolių. 
Suplėšai į sriubą — skanumynas! Daugiausia valgau 
pienes. Radau niekam nežinomą, nenuskabytą 
kraujažolę. Įprantu skaniai valgyti usnis, balandas, 
dobiliukų žiedus ir lapus, dar keletą nežinomų žolių. 
Turime gėlininkų. Jie darželyje prieš baraką augina 
gėles viršininkams. Matyt, Baraševe vieninteliai. Jei 

pavyksta nugriebti kokią nasturtą — puota. Senukai 
invalidai gauna kas po šimtą, kas po du šimtus penkias
dešimt gramų pieno, bet ir to nebeišgeria. Kartais 
atiduoda pusę puodelio rūgpienio ir man. Priruoši 
žolelių, primaišai, barstai druska. Jei dar duonr-
riekele, užtepta margarinu, pavaišina... 

Vakarais vaikštome trise: Masalskis, Rudaitis ir 
aš. Labai gražiai čiulba paukšteliai: ei, ei, ei, ei. 

— Gražu, — sakau jiems. 
— Kas? 
— Čiulbesys. 
— Pačiam ausyse čiulbesys, — sako Rudaitis. — 

Baltymų trūksta. Baik mankštas. 
Gera vakarais. Oras grynas, tik karvių tvartas 

netoli. Girdime, kaip baubia už tvoros. Ir ligoninės 
atmatų griovys čia pat, teka pro mūsų zoną. Šiaip 
nieko. Klimatas kontinentinis. Uodų debesys, vakarais 
lenda kur šilčiau — į sekcijas. Kambario kampai juo
di. Miegu antrame aukšte, pačiame kampe. Jaučiuosi 
kaip senų laikų krikščionis, atiduotas liūtams. Dangs-
tausi, tačiau per apklotėlį jie kerta kiaurai. Sutinstu 
per naktį. Atsibundu apsitaškęs kraujais. 

Todėl ir vaikštome kartais iki signalo miegoti. 
Vaikštančių nedaug. Retkarčiais, burbėdamas pro nosį. 
mus pralenkia mokytojas Jonas Kuke. Mažai su kuo 
bendrauja. Turi rūpestį. Kad vaikai nevargtų dalin
dami, Kuke ruošia keturženkles lenteles. Ten bus visi 
skaičiai, vieni iš kitų padalinti ir padauginti. Septyne
rius metus jau dalina ir daugina, liko dar aštuoneri. 
Geras žmogus. Tikras dzūkelis. Nesipasakoja, už ką čia. 

Kartais prabėga sanitarinės dalies sanitaras 
Kirielius. Barzdą užlaužęs. Jam barzda leidžiama, o 
man Malčonkovas įsakė atsivežtinę — kelioninę tuoj 
pat nusigremžti. Jei ne, lieps, kad nuskustų Partsas. 
Nusiskutau pats. 

Kirielius, mandagus ir lipšnus žmogus, manęs, tik 
atvažiavusio, prašė padėti jam pataisyti suklypusius 
agitacinius stendus. Jau žinojau, kas kaliniui dera, kas 
ne. Mandagiai atsisakiau. 

Vakarais seniai, susispietę valgykloje, pliekia 
„Velnią". Aplink juos sirgaliai laukia, kol kas nors 
iškris iš žaidimo. Atsiras laisva vieta. Pliekia ir prižiū
rėtojas. Lageris — mordvio namai. Čia jis sėja, čia 
pjauna. Kriminaliniuose lageriuose dirbti ne taip pa
vojinga. Na, peilį į šoną gali gauti. Na, pirštą kartą 
seselei nulaužė kartu su auksiniu žiedu. Vienas tarp 
kalinių ten nevaikštai. Už tai yra dešimties procentų 
priedas — už pavojingumą. Mūsų, politinių, lageriuose, 
atsakomybė milžiniška. Sėdi tarp bedančių senukų, 
plieki „Velnią", budriai žiūri, kad nepatektum ant 
ant i tarybininkų meškerės. Todėl priedas u"ž 
pavojingumą — dvidešimt-procentų. Mordviai veržiasi 
kur pavojingiau. Tikri tarybiniai žmonės. 

Mordovija stovi ant kaulų. Mordovija gyvena la
geriuose. 1921-ji — tai tie metai, kai Leninas rašė dek
retą dėl lagerių Mordovijoje. Iš Potmos į Baraševą 
nutiesė geležinkelį... Tebesklinda legendos apie 
vienuolyną, paverstą kalėjimu. 

Geografijos vadovėliai apie Mordovija turėtų rašyti 
taip: tarybų valdžios metais šioje autonominėje 
respublikoje nepaprastai klesti lagerių pramonė. I 
neišmatuojamas aukštumas pakilo žmonių kankinimo 
metodai. Lagerių skaičiumi vienam kvadratiniam 
kilometrui, arba zekų skaičiumi, tenkančiu tūkstantiui 
gyventojų, arba nacionalinio produkto dalimis pa
gaminta kalinių, Mordovija užima pirmą vietą pasauly
je, toli palikdama visas išsivysčiusias kapitalistines 
valstybes kartu paėmus. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

Jaunavedžiai Danutė Natalija Mataitytė ir Michael Castillo. 

A L B U Q U E R Q U E , N . M . 

V E S T U V Ė S 

Šių metų liepos 17 d.. įvyko 
vietos lietuvaitės, buvusios či-
kagietės. vestuvės. Jaunoji . 
Danute Natalija Mataitytė, ište
kėjo už Michael Castillo. Ji y ra 
slaugė ir dirba Heights Psy-
chiatnc Hospital, o jis yra kon
sultantas investacijų firmoje 
Dean Witter Reynolds, Inc. 
Jungtuvės įvyko Alumni Me-
morial Chapel New Mexico uni
versiteto aplinkoje. Jaunoji, ver
tinanti savo lietuvišką kilmę, į 
savo bal tų rožių vestuvinę 
puokštę įpvnė žalių rūtų šake-

. lių. 
Drmutė yra dukra čikagie-

čiam • gerai pažįstamų Felikso 
ir Bronės Mataičių, gyv. Crystal 
Lake, 111. I vestuves atvyko tė
veliai ir brolis Antanas su 
žmona Danute iš Čikagos. Ves
tuvėse dalyvavo, be draugų 
amerikiečių, beveik visas Albu-

querque's ir apylinkių lietuvių 
telkinys. Nors ir nelabai gausūs 
lietuviai vaišėse sudarė savo 
atskirą stalą. Vestuvėse buvo ir 
muz ikos , ir šokių. S v a r b i 
puošmena, šalia kitų skanėstų, 
buvo tradicinis ,.raguolis", be 
abejo, atvežtas iš Čikagos. 

Jaunoji yra baigusi Čikagos 
Maria High School. Lankė li
tuanis t ines mokyklas Jaunimo 
centre . Profesinius mokslus 
baigė University of Illinois 
Medical Center. Pirma kartą 
aplankė savo tėvų šalį su savo 
mama 1976 m. Tarp kitų Lietu
vos vietovių buvo ir Kretingoje, 
mamytės gimtinėje. Danutė turi 
meniškų gabumų ir domisi Me
no terapija (Art Therapy). ka ip 
priemone praskaidrinti ligonių 
savijautą. Jaunikis Michael 
Castillo, kilęs iš senos ispanų 
kilmės šeimos, užaugo istori
niame New Mexico Belen mies
telyje. 

HYP 

Po LB apylinkės pirmininko 
dr. Gedimino Murausko įžan
gines kalbos, grojant maršui, 
buvo įneštos visų trijų Baltijos 
tautų vėliavos. Trimitui aidint, 
p r i e J A V žuvusių k a r i ų 
paminklo buvo padėtas gyvų 
gėlių vainikas, papuoštas visų 
trijų t au tų spalvų kaspinais. 
Parko erdvėje nuskambėjus 
JAV. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos h imnams, minėjimo tema 
kalbėjo latvis Aivars Zeltinš. 
Omahos miesto valdybos narys 
Richard Takechi pasidžiaugė 
a te iv ia i s , kur ie , gyvendami 
JAV-se. išlaiko savo tautiškumą 
ir tradicijas. 

Šio minėjimo proga buvo gauti 
laiškai iš JAV prezidento Bill 
C l in ton . Nebraskos atstovo 
Peter Hoagland ir Omahos 
miesto mero J . P. Morgan. 

Minėjimo pabaigoje, grojant 
muzikai ir pritariant visiems 
dalyviams, į tolį sklido „God 
bless America" giesmė. 

Visi šio rengino dalyviai 
įvertino LB apylinkės valdybos 
pas tangas ir sklandų minėjimo 
pravedimą. Pasigėrėtina buvo ir 
Antano Pocevičiaus įrašyta ir 
meistriškai perduota himnų, 
maršų ir kt. muzika. 

J. Povi la i t ienė 

PUTNAM, CT. 
PAVYKUSI METINĖ 

ŠVENTĖ 

Gyvenimas vėl grįžta į nor
malias vėžes po šurmulio ir 
darbų, kurių pareikalavo Mari
jos Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyno metinė šventė. 

Metinė šventė, iškyla, vadina
ma ir lietuvių susiartinimo 
švente, vienuolyno sodyboje įvy
ko sekmadienį, liepos 25 dieną. 
Dalyvavo arti porą tūkstančių 
žmonių iš artimų, tolesnių ir 
tolimų — New Yorko, Čikagos, 
T o r o n t o ir k t . l i e t u v i š k ų 
telkinių. Dalyvavo ir amerikie
čiu, besidominčių vienuolynu ir 
jį remiančių. 

Šventė pradėta iškilmingo
mis šv. Mišiomis 11 vai. ryto 
vienuolyno vaisių sode. Altorius 
buvo paruoštas po medžiais, pa-
unksmėje, o Mišių dalyviams 

OMAHA, NE 

IŠVYKA Į GAMTA 

Omahos lietuviška savaitgalio 
mokyklėlė birželio pabaigoje 
suruošė išvyką į gražų parką 
užmiestyje. Dalyvavo mokiniai, 
mokytojas, mokinių tėveliai, net 
seneliai ir nuolatinės mokyklos 
rėmėjos — M o t e r ų k l u b o 
valdyba. 

Mokyklėlės vedėja Aušrelė 
Sakalaitė padėkojo visiems už 
dėmesį ir paramą mokyklėlei, 
pasidžiaugė mokinių (ypač su
augusių klasės) noru geriau pra
mokti gimtosios tėvų kalbos ir 
gilinti tautos istorijos žinias. Iš
vykos proga mokyklos vedėja 
įteikė dovanėles visiems moki
niams (mažiems ir suaugu
siems). Neaplenkta buvo ir Mo
terų klubo valdybos pirm. Valė 
Prišmantienė bei kitos narės už 
jų nuoš i rdų r ū p i n i m ą s i 
mokyklėle. 

Visi šios malonios išvykos 
dalyviai buvo pavaišinti moky
tojų ir mokinių paruoštais val
giais. Vaišiu metu buvo ir 

buvo atvira erdvi palapinė ir 
apl inkinių bei sodo medžių 
paunksmė. Mišias aukojo 7 kon-
celebrantai kunigai, vadovauja
mi jėzuito kun. Gintaro Vitkaus 
ir jam padedančio vienuolyno 
kapeliono kun. Valdemaro Cu-
kuro. Mišių giesmes, vadovau
jan t ses. Teresei, giedojo susibū
rę savanoriai giesmininkai, pri
ta r ian t šv. Mišių dalyviams. 
Pamoksle kun. Vitkus derinosi 
prie Evangelijos teksto: būtinu
mo įsigyti patį didžiausią tu r t ą 
— tikėjimą į Dievą ir Kristų ir 
siekti amžinybės, garbinant ir 
mylint Dievą, padedant pagal
bos reikalingam ir mylint kiek
vieną žmogų. ToKią meilę sten
giasi t e ik t i šio v ienuolyno 
seselės, šiemet švenčiančios 
savo vienuolijos 75 metų gy
vavimo sukaktį. 

Prelato kun. Vytauto Balčiū
no, šv. Mišių koncelebranto. 
Mišių intencija buvo dar ir 
padėka Aukščiausiam už savo 
kunigystės 60 metų sukaktį . 
Mišių dalyviai prelatą pagerbė 
plojimais. 

Pavėlavusiems į šventės pra
džią atvykti , o į ją net keli 
autobusai vėlavo, šv. Mišios 
buvo aukojamos 12:30 vai. p.p., 
vienuolyno koplyčioje. 

Po Mišių dalyviai suskato ieš
koti pietų. Paruošto viščiuko 
pietūs buvo tiekiami pušynėlyje 
prie vienuolyno. Vienuolyną re
miančių lietuvių telkiniuose su-
sibūrusieji taip pa t paruošė 
maisto ir, įsiruoštose erdvaus 
vienuolyno garažo būdelėse, jo 
norintiems. O smaguriaujantieji 
kugeliu ir raugintu pienu, galė
jo tai gauti vienuolyno Matulai
čio salėje. Buvo dar ir būdelių su 
ledais bei bealkoholiniais gė
rimais. 

Šventėje buvo kultūrinių pa
rodymų ir pramogų. Salėje po 
koplyčia buvo laimėjimai vai
kams. Raudondvario salėje nuo
lat buvo rodomos vaizdajuostės 
iš įvykių Lietuvoje. 

Vienuolyno rožių^sodelyje pa
lapinėje vyko dail. a.a. Adomo 
Galdiko paveikslų paroda, taip 
pat ir saviauklės menininkės Ri
mos Bružienės paveikslų paro
da. Tilpo ten ir „Baltic Enter

pr i se" įvairiais t au t in i a i s suve
nyra i s apkrau t i s ta la i ; meni
n inkės Reginos Pe t ra i t i s degin-
tuvu dekoruoti medžio darbai ; 
menin inko Alg imanto Gintelio 
sukur tų papuošalų stalai ; meni
n inko Jono Zekavič iaus s ta las , 
su šventųjų, rūpintojėliu ir Švč. 
Marijos s ta tu lė le . , ,Klausyk" 
Designes, meninko George Pri-
ce min ia tū r in ia i aliejiniai pa
veikslai ir dar kai kur ių ki tų. 
Visus rodinius buvo ga l ima ne 
t ik apžiūrėt i , pas igėrėt i , bet ir 
įsigyti. 

3 vai. p.p. sodely vyko Nerin
gos vasaros stovyklos j aun imo 
šokių ir žaidimų pas i rodymas. 
J aun imo , ypač j aunameč ių pa
s i rodymas v isada p a t r a u k i a 
bū r ius žiūrovų. Jų buvo ir čia. 

Dalis šventėn a tvykus ių lan 
kė Amerikos Lietuvių kul tūros 
archyvą — „Alką" , esančią 
gre ta vienuolyno sodybos. 

Kasmet ją lankant ie j i džiau
gėsi ir gyrė jos tva rką . Kai kas 
teiravosi apie gal imybę atiduoti 
savo bibliotekas ir archyvus 
„Alkai" , o archyvo vadovybė 
pažadėjo viską pri imti . Nemažai 
š v e n t ė n a t v y k u s i ų a p l a n k ė 
Mindaugo pilį, esančią miškely
je. Gaila, nebuvo asmens , kur i s 
t e ik tų pilyje esančių meno dar
bų, vaizduojančių Lietuvos ka
ra l i aus Mindaugo ir jo šeimos 
nar ių tragediją, paa i šk in imus . 
Joje buvę apie 50 rašy t in ių pa
aiškinimų visi paimti . Kai kurie 
šventėn atvykusiej i ap l ankė ir 
Matulaičio n a m u s bei juose gy
venančius globojamuosius. 

Šventė baigta maldomis ir 
Švenčiausiojo pagerb imu vie
nuolyno koplyčioje. Nule is ta vė
liava, plevėsavusi pr ie pagrin
dinių vienuolynan įėjimo durų. 

Pr ieš šventės užbaigimą vyko 
v e r t i n g ų d a i k t ų l a imė j imų 
t r auk ima i . 

Vienuolyno seselės ir vienuo
lyno rėmėjai nuoširdžiai dėkoja 
v is iems p r i s idė jus i ems prie 
šventės paruošimo, už pagalbą 
šventės dieną ir a t l i ekan t po
šventinį tvarkymą, o taip pat ir 
visiems šventėn a tvykus iems . 

J u o z a s Kr iauč iūnas 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED REAL ESTATE 

GENERAL OFFICE 
Wanted for tront desk. suitable person to 
answer phones. perform xeroxm & general o*-
fice work. packagmg and shippmg Mušt De 
polite. quick. hard working. and a fast learner 
Salary $5/hour Forty hours 312-419-8771. 
English speaking 

Nevedęs amerikietis išvyksta į Lie
tuvą 1994 m. vasario mėn. Norėtų su
sirasti neištekėjusią merginą (tarp 
20-30 metų), vertėją ir bendrakeleivę. 
Mokėtų algą. Siųskite dabartinę nuo
trauką ir laišką: 

Jim Pranckus 
Baltic Trade Inc. 
P.O. Box 71 
Union Mills, IN 46382 

MISCELLANEOUS 

GREIT 
PARDUODA 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208' 2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 124 36S4 

(312) 5C 3 6 i J 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

Town House for sale. By owner, 
Oak Lawn. large, 3 Bdrm., 21/2 Ba., 
den, fin. bsmt., 2V2 c. att. gar. 
Monthly maintenance $36.00. 

708-423-1607 

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 

Moteris iš Lietuvos, buvo gail. 
sesuo, ieško darbo prie ligonių 
arba vaikų. Dėl rekomendacijos 
skambinti: 312-847-5742. 

Moteris turinti automobiliį suteikia 
{vairias paslaugas: nuveža pas 
daktarus. į parduotuves, bankus, 
skalbyklas. Gali pagaminti maistą, 
išvalyti butą, namus ir aplinką, 
prižiūrėti vaikus, bei ligonius; gali 
globoti senelius jų namuose. Kalba: 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir truputį 
angliškai. Skambinti tel. (312) 
436-4943. 

HOUSE REDUCED TO SELL 
by owner, Palos Hills vic. 4 bdrm. 
r a ne h: 2Vi bath; bsmt. with f am. room; 
large kitehen; many extras. $149,00. 
Call: 708-599-2831 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 
O I 7922 S. Pulaski Rd. 
™ " 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės 1 Danutę Mayer. Ji 
p/otesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

graž ia i p a d a i n u o t a , pynės i 
pašnekesia i apie s u n k u m u s 
mūsų tėvynėje. J aun i tėvai ir 
vaikai nepraleido progos pažais
t i sviediniu, o močiutės nutarė 
myl ią-ki tą g re i tu ž ingsn iu 
palenktyniauti ilgu taku prie 
užtvankos. Taigi, išvyka visus 
patenkino. 

Džiugu, kad mokyklėlės ve
dėja ir jos padėjėjos — Violeta 
Rotella ir Ramutė Mitchell dar 
t u r i gerų norų ir yra pasiruošu
sios ateinančiais mokslo metais 
šeštadienius skirti lietuviškai 
mokyk lė l e i , t i k ė d a m o s ir 
daug iau mokinių su l auk t i . 
Telieka palinkėti sėkmės. 

SKAUDŽIŲ ISTORINIŲ 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

Sovietų Sąjungos vykdyto 
lietuvių tautos genocido Lietu
vos gyvento jų t r ė m i m ų 
minėjimas Omahoje birželio 13 
d. vyko gražiame Memorial 
parke. Minėjimą suruošė LB 
Omahos apyl inkės valdyba. 
Dalyvauti buvo pakviesti ir ben
dro likimo draugai latviai ir 
estai . 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

iiblic servtoe of this tH'v\sp,ipvr 

FOR RENT 
Išnuomojamas naujai įrengtas 4 
kamb.. 2 mieg. butas Brighton Parko 
apyl. Kreiptis: 312-376-7883. 

Išnuomojamas Unir n Pier 3 kamb. 
butas prie ežero rugpjūčio mėn. ir 
pradžioj rugsėjo. Skambinti: dieną 
tel. 616-469-1600, vakare tel. 
708-788-3769. 

SKELBIMAS 
Lietuvos ambasadai Londone skubiai reikalinga 

kanceliarijos vedėja. 

Kandidatė (pageidautina užsienio lietuvaitė) turi būti komu
nikabili, toDulai mokėti anglų kalbą, gerai išmanyti kancelia
rijos darbą, mokėti naudotis kompiuteriu ir kita biuro įranga. 

Pareiškimą ir resume (eurriculum vitae) prašome siųsti 
adresu: Embassy of Lithuania, 17 Essex Vilias, London 
W8 7BP, United Kingdom. 

Sovietų Sąjungos vykdyto Pabaltijo tautų genocido ir trėmimų minėjime, Omahoje. Iš k. — tarp 
tautiniais drabužiais pasipuošusių dviejų mergaičių latvis Aivars Zeltinš, pagrindinis renginio 
kalbėtojas, Omahos miesto tarybos narys Richard Takechi, LB Omahos apylinkės valdybos narė 
Angelika Sičiūnaitė, v-bos pirm., Gediminas Murauskas. Gailutė Reškevičiūtė-VVatson ir Nina 
Grigaitytė-Ward. 

£$j\ midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

Omahos lietuviškos savaitgalio mokyklėlės iškyloje prie vaišių stalo vyriausi 
mokiniai Iš k — Aleksas Sidaravičius, Hufjh Morris, jo sūnelis, žmona ir 
Shirley Adamonienė. 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE t=J 
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LENDER 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 
Lithuanian Customs and Traditions 

Antroji laida/Second Edition 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: ..kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ji skiriama: lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis į savo kilmės kraštą — Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą taiką. 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Chicago. IL 1993 m Knyga kietais viršeliais. 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba. Kaina 15 dol. 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV 
— 2.50 dol . { Kanadą, 3 dol Į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1 31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti. Draugas, 4545 W. 63rd St., Chica
go IL 60629. 

/ 



MARTYNĄ NAUBURA 
PRISIMENANT 

Š. M. rugpjūčio mėn. 17 dieną 
sueina lygiai 20 metų nuo 
žymaus Mažosios Lietuvos isto
riko, kultūrininko ir pedagogo 
Martyno Emilio Nauburo mir
ties. 

Martynas gimė 1898 Lauga-
liuose, Katyčių valsčiuje, Pagė
gių apskrityje. Studijavo Kara
liaučiaus ir Berlyno universite
tuose. Nuo 1934 iki 1939 m. j i s 
buvo Klaipėdos Pedagoginio In
stituto lektorius, nuo 1940 iki 
1944 m. — Palangos-Kretingos 
gimnazijos direktorius. 1944 m. 
drauge su tūkstančiais tėvynai
nių pasitraukė iš Lietuvos. Nuo 
1945 iki 1949 m. ėjo Augsburgo 
lietuvių gimnazijos vicedirek
toriaus, o vėliau direktoriaus 
pareigas. 1949 m. atvyko į JAV 
ir apsigyveno Čikagoje. Nuo 
1951 iki 1953 m. jis buvo 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos p i rmin inkas , nuo 
1950 iki 1952 m. — Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugijos 
pirmininkas. Martynas buvo 
kruopštus Lietuvių Enciklope
dijos bendradarbis. Joje jis y ra 
parašęs daug straipsnių Mažo
sios Lietuvos istorijos ir et
nografijos srityse. Jo pastan-

A.a. Martynas Nauburas 

gomis ir rūpestingumu 1957 m. 
įsikūrė Čikagos Lietuvių Liu
teronų Tėviškės parapija, ir 
kurį laiką jis buvo jos pir
mininkas. 

Martynas visą savo gyvenimą 
buvo pašventęs Mažosios Lietu
vos lietuvybei. Dr. Sauerveino 
žodžiai: „Lietuviai esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt" 
puikiai išreiškia Martyno meilę 
Lietuvai ir viskam, kas lietu
viška. Ta meilė degė jo širdyje, 
iki ji liovėsi plakusi. Tauta, ypač 
Mažoji Lietuva, niekad neuž
mirš, jai t iek daug nusipelniu
sio sūnaus. 

A.J . 

LAIŠKAI 
ATSIMINIMAI NĖRA 

TEISINIS A R G U M E N T A S 

„Drauge" liepos 24 d. išspaus
dintas dr. K. Bobelio l a i škas , 
ku r i ame p a m i n ė t a ir m a n o pa
vardė. Tokio k laus imo ir at
sakymo, ka ip cituoja p. K. 
Bobelis, a š nea t s imenu ir abe
joju tų p. K. Bobelio a ts iminimų 
t i k rumu , nes į s ta tymo re ikala
vimai m a n buvo žinomi. Pokal
bio m e t u dr. K. Bobelis t i k ino 
(tą a t s imenu) , kad j is e sąs 
dešinysis ir an t i komun i s t a s , o 
dar galėjom pasikeisti min t imis 
apie g y v e n a m o s i o s v i e t o s 
re ikalavimą Seimo kand ida tu i . 

Lietuvos prezidento p. Algir
do Brazausko p a a i š k i n i m a s ta
me pačiame „Drauge" neišlaiko 
juridinio ir loginio pa t ikr in imo, 
bet ta i j au visos mūsų šalies, tei
sinės a r neteis inės va ls tybės 
problema. 

V y t a u t a s L a n d s b e r g i s 
Vi ln ius 

POMIRTINĖ 
SAVANORIO AUKA 

Čikagoje Nepriklausomybės 
minėjimuose matydavome vis 
retėjantį l ietuvių savanorių 
būrelį. Jų tarpe būdavo ir Lietu
vos karo aviacijos pulkininkas 
Kazys Mikolajūnas, atvykęs iš 
Australijos, kur ir dabar gyvena 
jo sūnus dr. J u r g i s . Pu lk . 
Mikolajūnas į Čikagą atvyko 
1958 m. Ilgus metus jis dirbo 
, ,Draugo" knygų p la t in imo 
skyriuje bei kitur spaustuvėje. 
Buvo tykus, taupus, malonaus 
būdo, pa t r i o t i škos dvas ios , 
n ieko ne įže idž ian t i s , d r a u 
giškas. J i s gimęs Lietuvoje, 
Vadoklių valsčiuje, Alončių 
kaime. Amerikoje išgyveno 35 
metus. Čikagoje 1961 m. mirė jo 
žmona, vėliau ir duktė su žentu, 
liko tik vaikai ir vaikaičiai. 

J ė g o m s n u s i l p u s , p u l k . 
Mikolajūnas buvo slaugomas 
Šv. Šeimos viloje, netoli Čika
gos. Jo tur t ingus atsiminimus į 
magnetofono juos te lę į r ašė 
„Lietuvių balso" redaktorius 
Edmundas Jas iūnas . 

Aviacijos pulk. Kazys Miko
lajūnas mirė 1993 m. sausio 4 d., 
sulaukęs 98 m. amžiaus. Į laido
tuves buvo atskridęs jo sūnus 
dr . J u r g i s . Mūsų b r a n g u s 
savanoris buvo palaidotas lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse. 

Velionis ne tik nuoširdžiai ir 
giliai mylėjo Lietuvą, bet ir 
mūsų išeivijos kultūrinius bei 
patriotinius reikalus. Vykdant 
jo testamentą, teko matyti, kad 

jis pats, labai kukliai gyven
damas , sus i la ikydamas nuo 
aps i rūp in imo kokiais pato
gumais, sukaupė nemažas san
t a u p a s s a v o s ū n u i , savo 
giminėms Australijoje, Lietu
voje ir čia, bet gausiai paliko ir 
išeivijos spaudai bei kultū
rinėms įstaigoms. Iš jo palikimo 
po tūkstant inę buvo pasiųsta 
„Draugui", „Dirvai", „Kariui", 
„Lietuvių Religinei ša lpa i" 
(3000 dol.). Paliko tūkstant ines 
ar penkšimtines Lietuvių ka
t a l i k ų mokslo akademi ja i , 
vienai lituanistinei mokyklai, 
Jaunimo centrui, Tautos fondui, 
„Pasaulio lietuviui", „Nepri
klausomai Lietuvai". 

Tie palikimai rodo, kad mūsų 
mielas savanoris pulkininkas, ir 
gyvendamas, ir mirdamas sielo-
j">si Lie tuvos r e i k a l a i s , 
kultūrinio tautos gyvenimo 
ugdymu. 

Tebūnie gyvas jo atminimas 
mūsų širdyse ir maldose. 

J u o z a s Pr . 

M I R Ė P R O F E S O R I U S L. 
K U M P I K A S 

1993 m. liepos 30 d. mirė 
Kauno Technologijos univer
s i te to profesorius Leopoldas 
Kumpikas — Lietuvos mašinų 
gamybos kūrėjas ir puoselėtojas, 
visų kartų mašinų gamintojų 
mokytojas. 

PARTINIS SOLIDARUMAS 
LIETUVOS T E I S M U O S E 

Žymus Amerikos kolumnis tas 
Patr ick B u c h a n a n savo straips
niuose nesenia i a tk re ipė visuo
menės dėmesį į mūsų t e i smus . 
Apžvelgęs daugelį te ismo posė
džių, k u r juodieji teisėjai i r ki t i 
teismo pare igūnai sprendė savo 
rasės k l i en tų bylas , P . Bucha
nan rado , kad jų i š t a rmes nulė
mė ne t e i s ingumas , be t r a s in i s 
so l idarumas. 

O ką P . B u c h a n a n ga lė tų pa
sakyti apie Lie tuvos t e i smus? 
Štai kel i pavyzdžiai „ D r a u g a s " 
1993.07.20 d. n u m e r y ap rašo 
Elenos Karč iauska i t ė s -Vanke-
vičienės a ts i t ik imą. Jos še ima 
str ibų s u n a i k i n t a , t i k ji v i ena 
iš l iko gyva . D a b a r j i nor i 
a tgaut i tėvų nuosavybę. B e t ten 
gyvena J. Gintautas , kur io t ik ra 
pavardė Š i r š inas ir k u r i s y ra 
buvęs K G B agen tas Amerikoje. 
Kai E. Karč iauska i t ė -Vanke-
vičienė kre ipės i į L ie tuvos pro
k u r a t ū r ą dėl nuosavybės at
gavimo, j a i a t s a k y t a : „Žemė 
buvo J . G in t au tu i sk i r t a vals
tiečio ūk iu i s te igt i p a g r į s t a i " . 

O žymioji Lie tuvos t r e m t i n ė 
A n t a n i n a G a r m u t ė knygo je 
„Amžino įšalo žemėje" rašo, 
kad, grįžusi iš Sibiro, savo tėvų 
namuose rado gyvenant į s t r ibą 
Radzevičių, ku r i s y ra prisidėjęs 
prie jos i š t rėmimo. Tą da lyką ji 
aprašė lietuvių spaudoje, t ač iau 
nerado te isėtvarkos už tar imo, o 
pats Radzevičius jai pagras inęs : 
„Bet y ra teismai! Viešumas!... Ir 
viską ras ime. . . " . Nus ivy lus i A. 
Garmutė sušunka: „Argi j ū s , vi
si egzekutoriai , sieksite a t g a u t i 
p raras tą šlovę... savo a u k ų ran
komis?". 

Čia paminėti t ik du būdingi 
a t s i t ik imai . 0 kiek yra tokių, 
k u r žmonės tyliai nukenčia, 
n e t u r i pinigų savo byloms gin
t i , o j ų buvę kankintojai ir tur
to grobikai yra „pagal įstaty
m u s " p r ipaž in t i „ t e i s ė t a i s 
savininkais"?. . O kiek t remti
nių, išlikę gyvi ir grįžę Lietu
von, ne t ik neranda valdžios 
įs ta igų paramos, bet t ik prie
ka i š tu s ir panieką? 

Labai apgailėtina ir nesu
p r a n t a m a , kaip Lietuvos seimo 
r inkimų įstatymas 31 str. trečio-
j i s dal is labai lengvai atleidžia 
nuo priesaikos kitai valstybei. 
Toks kandidatas, tik r a š t u at
sisakęs duotos priesaikos, net ir 
ne laukdamas , ką atsakys ki ta 
vals tybė, gali kandidatuoti į 
Lietuvos seimą. Apie pilietybės 
a t s i s a k y m ą L. Respubl ikos 
seimo r inkimų įstatymo str . 31 
nieko nesako. Žinoma, tokia 
į s ta tymo redakcija turi minty 
kažkok ius paslėptus tikslus. . . 
Ta i ma ty t i iš dviejų laiškų, 
p a s k e l b t ų „Draugo" la iškų 
skyriuje (1993.07.24). 

Ka ip Patrick Buchanan pri
pažįs ta , kad Amerikos teis
muose vyrauja ne teisingumas, 
bet r a s in i s solidarumas, ta ip ir 
Lietuvos teismuose vyrauja ne 
te i s ingumas , bet partinis soli
d a r u m a s . Mūsų patarlė ta i pa
sako laba i vaizdžiai: Varnas 
va rnu i ak ies nekirs. 

Vy tau tas Va lys , 
Detroit, MI 

PAPILDYMAS 

Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio ir tragiškos mirties 60 metų sukaktį liepos 18 d. mi
nint, Čikagoje vykusiose iškilmėse prie šiems didvyriams pagerbti paminklo vainiką padėjo Aka
deminio Skautų sąjūdžio atstovai fil. Leonas Maskaliūnas, senj. Dainius Brazaitis ir fil. Vytautas 
Mikūnas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Miškų inžinierius Vincas Že
mai t i s buvo gili asmenybė, 
kur io prisiminimas dešimties 
metų mir t ies proga y ra graži 
padėka j a m už atliktus darbus. 
O jų buvo nemažai per ilgą 
nuei tą kelią. Net ir po sunkios 
operacijos ligoninėje paskuti
nėmis dienomis jis dar mėgino 
rašyt i . Jėgos blėso, r a n k a sun
kiai k lausė užrašyti dar neiš
semtas mint is . 

J . Dainauskas „Draugo" dien
raš ty je smulk ia i aprašo V. 
Žemaičio nuveiktus darbus. Ten 
j is užsimena ir apie Vydūno 
knygos „700 Jahre Deutsch -
Li tauscher Beziehungen" (700 
metų vokiečių - lietuvių san
tyk iams) antrosios laidos per
spausdinimą. Šio sumanymo au
to r ius buvo V. Žemaitis, o 
Vydūno fondui teko finansinė 
leidėjo pareiga ir platinimo naš
ta . V. Žemaitis paskyrė ir gan 
stambią auką sumanymui įvyk
dyti , Lietuvių vadovaujantieji 
veiksniai (Altas, Lietuvių fon
das, Lietuvių Bandruomenė) 
knygos leidimui nieko neskyrė, 
t ik VLIK'as, po ilgų pastangų, 
paaukojo vieną tūkstant į dole
rių. Knyga buvo išspausdinta, 
i šs iunt inėta visiems vokiškai 
kalbantiems universitetams Vo
kietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje 
ir žinomiems įtakingiems asme
nims. Leidėjai sulaukė daug 
padėkų, jų ta rpe ir Otto von 
Habsburg . Didesnio dėmesio 
sulaukė Skandinavų kraštuose. 

V. Žemaitis šiam darbui skyrė 
daug dėmesio ir pasišventimo. 
Knygos pasirodymu džiaugėsi. 
Tai v ienas ir jo darbų, kuriuos 
t e n k a paryškint i . 

V y t a u t a s P . M i k ū n a s 
Vydūno Fondo Valdybos 

p i rmininkas 

NE VELTUI PASTANGOS 

Pastebime tėvų kalbos terši
mą sve t imybėmis : gausioje 
spaudoje tėvynėje ir mažėjan-
čiame spausdintame žodyje iš
eivijoje. Daugelis skaitytojų pa
sisako ir laiškų skyriuje prieš 
kalbos menkinimą, supranta
miau negu tai parodytų statis
t iniai duomenys. Juose trumpi, 
šviesūs-tiesūs pasisakymai yra 
paveiklesni už iškalbingus iš
plėstinius, ne visiems tur int lai
ko bei galimybės juos perskai
tyt i . Susidar iau įspūdį, kad 
kalbos piktžolės spaudoje ma
žėja, t a d ir skai ty to jų at

siliepimai savo gražios kalbos 
valymui ne veltui. 

Nijolė Žemaitienė gėrėjosi 
Jurgio Jankaus atkarpa „Drau
g e " „Niekam nereikalingi". 
Pa t iko ir man: pasakojama 
įdomiai, lyg tautosakiškai, kaip 
i r mūsų senoliai Lie tuvos 
ka ime bylodavo. Tačiau gera 
lietuvių kalba, ką pabrėžia 
skaitytoja, turėtų vengti pa-
sigutentaginimo (be kabučių), 
„volkšturmiškas", auslenderių 
ir pan. 

Arba: kalbos skyriaus vado
vas „Pasaulio lietuvyje" prof. 
dr . A. Klimas 1992 lapkričio 
numeryje rašė: „...o „kontei
ner is ' kaip viešpatavo taip ir 
viešpatauja..." (p.20). Tačiau 
jaunieji, kaip Ramunė Kubiliū-
t ė ir kt., talpintuvu (pasiūlytas 
G. Česienės, „PL" '91 spalio nu
mery, p.44) baigia išstumti iš 
lietuviško rašto įsibrovėlį sve
timžodį. Lietuviškai mokantieji 

• jaunieji savosios kalbos neter
šia. 

Nereikėtų pasisakyti prieš ka i 
kuriuos rašytojus ir kalbinin
kus , jei jie patys atidžiau lai
kytųsi to, ko eiliniai iš jų lau
kiame ir dažnai patikime. 

Kalba yra vienas svarbiausių 
mūsų protėvių palikimų. 

A n t a n a s Val iuškis 
Barrington, RI 

KODĖL TOKS SKmTUMAS 

Jau anksčiau DRAUGE buvo 
rašyta, kad Lietuvos oro linijos 
tu r i nevienodas kainas kelei-

DRAUGAS, ketvir tadienis , 1993 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 

NEPELNYTA ŠLOVĖ 

„Naujosios vi l t ies" pastaroji 
laida, redakcijos žodyje išvardin
dama savo bendradarbius, ma
ne šlovina buvus „Baltic Re-
view" redaktoriumi. Tatai yra 
nuokrypa nuo teisybės. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės komitetams 1953 m. at

g a i v i n u s „ B a l t i c R e v i e w " 
žurnalo leidybą, iš l ietuvių 
pusės jo redaktoriumi tapo ir 
visą laiką buvo dr. Antanas 
T r i m a k a s . Jo prašomas, a š 
teprisidėjau prie to darbo t ikta i 
vienu k i tu straipsneliu apie įvy
kius Sovietų Sąjungos okupuo
toje Lietuvoje. 

B r o n i u s N e m i c k a s 
New York, NY 

viams. 
Žemesnė kaina yra Lietuvos 

piliečiams, o daug aukštesnė 
yra kitiems, atseit, nelietu
viams, arba lietuviams, netu
rintiems dabartinės Lietuvos 
pilietybės. 

Liepos 13 dienos „Draugas" 
išspausdino straipsnelį apie 
Palangos viešbučius. Čia sako
ma, kad poilsis su maitinimu 
„Line" ir „Rugelyje" Lietuvos 
piliečiams kainuoja 8 dolerius, 
o kitiems 20-60 dolerių per parą. 

Nežinau, kas yra tie „kit i" . 
Jeigu atvažiavę iš užjūrio lietu
viai, be dabartinės Lietuvos 
pilietybės, o jų y ra per 90 
procentų, yra tie „kiti", kur ie 
tu r i mokėti 700 procentų dau
giau, ta i , ačiū ponai, už jūsų 
paslaugą, kuria aš tikrai nepa
sinaudosiu. 

Vy tau t a s Šeš tokas , 
Los Angeles, CA 

PASISAKYKITE TIESIAI 

Ministro pirm. Adolfo Šleževi
čiaus pasisakymai spaudos kon
ferencijoje Detroite ir Vytauto 
Landsbergio pareiškimai lietu
viškuose la ikraščiuose dėl 
Lietuvos pilietybės išeiviams ir 
kitais reikalais yra gan migloti, 
nesuprantami. Pageidaujame, 
kad kalbėtumėte aiškiau ir da
lykiškai, be išsisukinėjimų. 

Buvę ir dabartiniai valdžios 
pareigūnai turėtų įsisąmoninti 
pagrindinį, seną romėnų dėsnį: 
„Teisingumas yra valstybės 
pagrindas". Karalius Mindau
gas buvo pradėjęs vienyti mūsų 
bočių šalį. Vincas Kudirka ir 
Jonas Basanavičius žadino mus 
prisikėlimui. Neklajokite klyst
keliais: teisingumo šūkiu vedi
ni, greičiau įsijungsime į civili
zuotų bei demokratiškų valsty
bių eiles ir atstatysime tvarką 
Lietuvoje. 

Vitoldas P e t r a u s k a s , 
Union Pier. MI 

DVIDEŠIMTIES 
METŲ 

MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA. 
Aviacijos pik. ltn. 
Narcizas Tautvilas 

Jau suėjo dvidešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
Tave, mielas Tėveli, nuo mūsų visų! 

* Nors laikas bėga, bet mes Tavęs niekada nepamiršime. 
Tegul gailestingas Dievas suteikia Tau Amžinąją Ramybę. 

Šv. Mišios už velionį buvo atnašautos Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje, Brooklyn, NY., rugpjūčio 18 d. 

Maloniai prašome gimines ir draugus prisiminti a.a. 
Narcizą ir pasimelsti už jo sielą. 

Liūdesyje likę: duktė Danutė, žentas Algis 
ir a n ū k a s Algis-Viktoras 

Mūsų mie lam ko rpo ran tu i 

A.tA. 
VYTAUTUI SENKEVIČIUI 

mirus , jo žmoną GRAŽINĄ, s ū n u s VYTAUTĄ ir 
ROMĄ bei jų š e imas nuoširdžia i už jaučia 

Vytauto Didžiojo Universiteto 
Fraternitas Baltiensis nariai 

A.TA. 
MARIJAI SIDERAVIČIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą r e i š k i a m e jos vyrui 
PRANUI, d u k r a i R A M U T E I su š e ima , s ū n u i ANTA
NUI ir vis iems a r t imies i ems . 

Elena Bacevičienė 
Genė Mozūraitienė 
Ona Miniotienė 
Ona ir Alfonsas Alčiauskai 
Elena Jasaitienė 
Justina ir Stasys Šmaižiai 

Tauriai l ie tuvei 

A.tA. 
MARIJAI SIDERAVIČIENEI 

mirus, jos vyrą PRANĄ, s ū n ų ANTANĄ, dukrą 
ROMĄ, jos vyrą J A M E S , a n ū k ę VIKTORIJĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u l i ūd ime . 

Julija Antanaitienė 
Dalia ir Martin Hodder 

A.tA. 
JONUI SIRUČIUI 

mirus , žmoną IRENĄ, Hot Sp r ings LB valdybos sek
re torę ir mūsų mielą d r a u g ę , nuoš i rdž ia i užjaučiame 
jos didelio skausmo valandoje i r k a r t u l iūdime. 

LB valdyba ir Hot Springs bendruomenė 

Hot Springs, Ark. 

fcm) INTERNATIONAL 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visu: 

CAROO — siunčiame oro linija 

• ^ 
s kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

M I S South 7ttti A vartų* 

Tai. 70S-43O-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
yną ją . Uatuva 

T*4«fofial: 77-7S-t7 Ir 77-SS-M 
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„ D r a u g o " a d m i n i s t r a c i j a 
dar ka r t ą prašo skaitytojų, 
žinoma, tų, kurie nė ra a t s iun tę 
prenumeratos mokesčio, atsily
ginti už laikraščio siuntinėjimą 
laiku, kad nereiktų siųsti an t ro 
ir trečio paraginimo užsimokėti 
už laikraštį. Tai sutaupytų paš
to išlaidas ir tarnautojų brangų 
laiką. Neužsimokėjusiems laik
raštis po dviejų mėnesių yra 
nebesiunčiamas. Nuoširdžiai 
prašome į tai atkreipti savo 
dėmesį. 

Balfo gegužinė bus rugpjūčio 
22 d., šį sekmadienį, Jaun imo 
centro patalpose. Pradžia 12 vai. 
dieną. Kavinė, kurią tva rkys 
Brighton Parko skyriaus pirm. 
Gr. Meiluvienė su savo padėjė
jomis, veiks nuo 10 vai. ryto . 

Atsilankiusieji galės pasivai
šinti lietuvišku maistu, kurį 
gamins Elena Pajėdienė ir Salo
mėja Januškienė su pagalbinin
kėmis. 

Troškulio nereikės kęs t i — 
veiks du barai su įvairiais gė
rimais, kuriuos prižiūrės K. Ro-
žanskas. Norintiems „pajudėti" 
gros Kosto Ramanausko orkest
ras, o laimės išmėginimui — be
galybė vertingų dovanų. 

Balfo rėmėjai i r visa lietuviš
koji visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti ir paremti šią 
šalpos organizaciją, veikiančią 
49-rius metus. 

Esant karštam orui, sa lė bus 
vėsinama. Gegužinės rengėjai 
maloniai visus sutiks i r pasi
stengs, kad maloniai praleistu-
mėte sekmadienio popietę. 

So l i s tas v i suomen in inkas 
A l g i r d a s B r a z i s L ie tuvos 
Vyčių Vidurio vakarų distrikto 
Seime, vykusiame Worcester, 
Mass., rugpjūčio 12-15 d., buvo 
pakeltas garbės nariu po 52 me
tų aktyvaus darbo šioje organi
zacijoje. 

x R e i k a l i n g a s „ D r a u g o " 
laikraščio ekspedicijoje vienas 
žmogus, kuris galėtų dirbti kas
dien, išskyrus šeštadienį, nuo 
3:30 vai. iki 5:30 vai. popiet. Jis 
turi t u r ė t i Sočiai Security kor
telę, kurioje nėra pažymėta, kad 
negali dirbti. Norintieji, prašo
mi skambinti administracijai 
šiuo telefononu: 313-585-9500 
laikraščio įstaigos darbo valan
domis nuo 8:30 ik i 4:30 vai . po
piet. 

x „Jaunimas tautos atei
tis" — tema b u s gvildenama 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
vakaronėje su i š Lietuvos vie
šinčiais skautais ir skautėmis šį 
penktadienį, rugpjūčio 20 d., 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje, 6600 So . Pulaski Rd„ 
Čikagoje. Lietuviškoji visuome
nė kviečiama. (sk.) 

x T r ū k s t a J ū s ų g y v e n i m e 
pač ių naujausių , necenzū
r u o t u žinių iš L i e t u v o s ? Nuo 
MiUvaukee ik i E lg in , nuo 
Ch icago iki Sou th Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L P R O D U C T I O N S 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
W N D Z 750 AM. Adresas : 
RYTMEČIO E K S P R E S A S , 
W N D Z R a d i o . 5 3 0 6 W. 
Lawrence , Chicago, I L 60630. 
Tel. (312)286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
W C E V 1450 AM; adresas: 
WCEV Radio, 5356 W. Bel-
mon t , Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, jskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipki tės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

Ž u r n . V l a d a s B ū t ė n a s , mū
sų ir beveik visos išeivijos spau
dos bendradarbis , po sunkios 
operacijos liepos 2 d. dar vis te-
be tampomas po ligonines. Šiuo 
metu jis gydomas Christ ligoni
nėje, Oak Lawn, IL. Vladas y ra 
nuoširdžiai dėkingas visiems, 
paraš ius iems padrąs inančius 
laiškelius, kai apie jo negalią 
buvo paskelbta „Drauge". Bū
t ų gerai, kad mūsų skaitytojai 
i r kiti, kur ie pažįsta VI. Būtėno 
kul tūr in į darbą, brandų rašy tą 
žodį, pr is imintų jį šiuo sunk iu 
metu ben t t rumpais laiškeliais. 
Tai būtų ligoniui labai geri vais
ta i . Prašome rašyti namų adre
su, žmona Dalia mielai perduos 
laiškus: Vladas Būtėnas, 9661 
South Karlov, #301, Oak Lawn, 
IL 60453. 

P r i m e n a m e , kad visą rug
pjūčio mėnesį Kultūrinio priedo 
šeštadieniais nėra, nes jo redak
torė Aušrelė Liulevičienė atos
togauja. 

A lg i rda s i r A ldona Braz ia i , 
grįždami iš Lietuvos Vyčių su
kaktuvinio — 80 gyvavimo me
tų sukakt į švenčiant — Seimo, 
įvykusio rugpūčio 12-15 d. Wor-
cester, Massachusetts, parvežė 
mums lauktuvių — 205 dol. 
„Draugo" paramai. Energingoji 
Aldona Brazienė ten buvo pasi
stačiusi stalelį ir ragino Seimo 
dalyvius aukot i mūsų dienraš
čio išlaikymui. 

Stambesnėmis aukomis parė
mė: M a r y t ė Š e p i k a s , Vyčių 
133 kuopa, Van Nuyes, CA (70 
dol.), P e t e r J a s a i t i s (50 dol.). 
Alice Z u p k a , N . Forth Myers, 
F l (25 dol.), dr. J a c k J . S t u k a s 
(20 dol.), G e n e Gobis , Amster-
dam, NY (20 dol.). Kiti aukojo 
po mažiau. Dėkojame Aldonai 
Brazienei ir visiems aukoto
jams. 

Vida T a l a n d y t ė , plačiai žino
ma puikių vaišių šeimininkė, 
paruoš vakar ienę „Gyvybinio 
r e i k a l o " pokylio da lyv iams 
rugsėjo 11 d., 6:30 v.v., Pasau
lio Lietuvių centre, Lemonte , 
IL. Lietuviška visuomenė kvie
čiama dalyvaut i ir paremt i gy
vybių gelbėjimo tikslą. 

B r o n i a u s A n d r i u k a i č i o 
vaikai ir vaikaičiai, gyv. Forest 
Park, 111., tėvo Broniaus Andriu
kaičio gimtadienio proga, Union 
Pier, 111., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą vieneriems me
tams ir ta ip pat jo vardu pa
aukojo 220 dol. „Draugo" stip
r inimui . Tai y ra gražus pavyz
dys vaikų ir vaikaičių, prisime
nant tėvo gimimo dieną ir t a 
pačia proga paremiant lietu
višką, v i en in t e l į d i e n r a š t į 
„ D r a u g ą " . Nuoš i rdus ačiū. 
M a l o n u p a m i n ė t i , k a d B. 
Andriukai t i s daugelį metų yra 
veiklus lietuviškų organizacijų 
darbuotojas. 

x P in iga i doleriais t iesiai į 
rankas per Baltia E x p r e s s 
pasieks jūsų gavėją per 5 dienas. 
I n fo rmac i j a i s k a m b i n k i t e : 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624 arba pinigus prista
tykite a d r e s u 3782 W. 79 St., 
Chicago , IL 60652. 

(sk) 

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

(sk) 

x P a r d u o d a m e bil ietus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus pa 
šaulio kraš tus geriausiomis kai
nomis. 

Skambin t i : T. L e s -
niauskiene i , TravelCentre , 
Ltd., tel . 708-6264)773. 

(sk) 

KĄ JIE MANO? 

K l a u s i m a s : ką išmokote iš 
savo tėvo? 

V y t a u t a s Kupcikevič ius : ii 
gai nepykti . 

Amerikos Vidurio vakarų Lietuvos Vyčių seimas įvyko rugpjūčio 12-15 d. Worcester, Mass. Jame 
dalyvavo ir čikagiečių būrys. Nuotraukoje (pirmoje eilėje iš kairės) matome sol. Algirdą Brazį, 
Aldona Brazienv, o nuotraukos krašte (dešinėje) - vėliavėle iškėlęs muz. Faustas Strolia. 

S U S I T I K I M E SU S V E Č I A I S 
I Š L I E T U V O S 

Neseniai Akademinis Skautų 
sąjūdis kreipėsi į lietuviškąją 
visuomenę, prašydamas pini
g i n ė s paramos , kad galėtų 
Jubi l ie j inėn stovyklon atsi
k v i e s t i ke l e t ą a k a d e m i k ų 
skau tų iš Lietuvos. Norėta 
s u d a r y t i j i e m s s ą lygas 
s t o v y k l a u t i Jub i l i e j i nė j e 
stovykloje ir suteikti galimybę 
susipažinti su užsienio, ypač su 
J A V ir Kanados skaut iška bei 
l ie tuviška veikla. Atsiliepimas 
į kreipimąsi buvo gausus. Gera
d a r i ų dosnumo dėka senj. 
Rolandas Kačinskas — Vilniaus 
universi teto Korp! Vytis pirmi
n inkas ir Jolita Buzaitytė — 
Vilniaus universiteto ASD narė, 
atvyko į Raką. Taip pat su 
mumis stovyklavo ir Kauno 
Vytauto Didž. universiteto ASD 
narė — t.n. Nomeda Bepirštytė. 

Jubiliejinei stovyklai pasibai
gus, visi grįžome į kasdieninius 
darbus, bet paskyrėme vieną 
vakarą susitikti ir pasidalinti 
į s p ū d ž i a i s iš J u b i l i e j i n ė s 
stovyklos. Kviečiame ir j u s 
visus atvykti , susi t ikt i ir pa
bendraut i su čia minėtais ir ki
t a i s stovykloje dalyvavusiais 
Lietuvos skautais ir skautėmis. 

Susitikime penktadienį, rug
pjūčio 20 d., 7:30 vai. vak. 
Balzeko Lie tuv ių K u l t ū r o s 
muziejuje. 

P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r a s 
L e m o n t e naujo stogo lėšoms 
sutelkt i š.m. rugpjūčio 29 d., 
sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
centro sodelyje, rengia gegu
žinę. Visi kviečiami atsilanky
t i . 

M. V a n s a u s k a s iš Lyons, 111., 
pratęsė prenumeratą, o savo 
laiške nusiskundė blogu pašto 
p a t a r n a v i m u , nes g a u n a 
nereguliariai . 

x Lie tuvos D u k t e r ų Seat t le 
s k y r i u s „Lietuvos Vaikų Vil
t ies" darbus parėmė $1,708.20 
auka. Lietuvos Dukter ims už jų 
nepailstamą darbą ir ypatingą 
dėmesį Lietuvos vaikų gerbū
viui t a r iame nuoširdų ačiū. 

(sk.) 

x Naš l a i č ių G o b o s komi t e 
t a s (Landsbergio Vardo fondas) 
nuoširdžiausiai dėkoja aukoto
jams: Kathy Dalias $300, Ra-
cine-Kenosha Moterų klubas 
$180; M. Černiūtė $120; dr. J . 
V. Prunskis $100, O. J . Motie
jūnai $90.1 . J. Laurinaičiai $50 
ir Pat Johnson $20. Visos aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Če
kius rašyti i r siųsti : Lithua-
nian H u m a n Services , Inc . 
c/o Naš la ič ių G o b o s komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. I n fo rmac i j a i s k a m 
bin t i : 708-246-6505. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

J A V 

L B P h i l a d e l p h i j o s a p y 
l inkės va ldyba renka d a i k t u s 
ir juos su Balfo talpmtuvu šio 
mėnesio gale pasiųs Kauno 
vaikų lopšel iui . Šį r u d e n į 
valdyba ruošiasi priimti pirmąjį 
jaunuolį, atvykstanti iš Lietu
vos operacijai Philadelphijos 
Shriners ligoninėje. 

A r v i d a s ir L a i m a J a r a š i a i , 
Colorado LB apylinkės nariai , 
š.m. liepos 25 d. pakrikštijo duk
relę Daivą Mariją. Krikšto tėvai 
buvo Tadas Mikelevičius ir Dai
va Mickevičiūtė. 

Co lo rado L B apy l inkės vai 
dyba vėl gavo padėkos laišką už 
dovanas Lietuvos našlaičiams. 
Dovanas (vaikų drabužėlius, 
žaislus, vitaminus ir, žinoma, 
pinigus) priima ir tol iau Ar
vidas Jarašius. 

Co lo rade l iepos 11 d. vyku
siame „Golden Heri tage" festi
valyje, Golden miesto centre, 
gražiai pasirodė ir lietuvių tau
t inių šokių grupės „Rūtos" 
šokėjai, akordeonu grojant Ri-

A lg iman ta s G u r e c k a s , Lie
tuvos ambasados Jungtinėse 
Tautose patarėjas, kalbės apie 
„Lietuvą tarptautinės politikos 
arenoje" ' San ta ros -Šv iesos 
40-me suvažiavime rugsėjo 9-12 
d. Pasaulio lietuvių centre , Le-
mont, IL. 

A n t a n i n a Repš ienė , „Drau
go" dienraščio korespondentė, 
pasiėmė 10 bilietų į dienraščio 
pokylį ir kviečia tautiečius pa
remti dienraštį, kuris m u s jun
gia, išsiblaškiusius po šį kraštą. 
Bilietų į banketą galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje. 

m u i Bulotai , kur i s at l iko ir pra
nešėjo pareigas . Šokėjams vado
vauja Lionė Kazlauskienė . 

K e t u r i a s m e n y s i š L i e t u v o s 
dalyvavo special iuose semina
ruose Colorado un ivers i t e te , 
Boulder: R a s a Baukuvienė (ang
lų kalbos mokytoja) ir t rys ban
kų adminis t rav imo specialistai 
— Jū ra t ė Proscevičiūtė, Hendri-
k a s Z a b r a u s k a s ir E rnes t a s 
Lomsargis . J i e iš Boulder išva
žiavo rugpjūčio 14 d. H. Zab
rauskas , k u r i s d i rba Vi ln iaus 
Banko T a r p t a u t i n i a m e skyriu
je , dovanojo Lie tuvių Bendruo
menei naujų l ietuviškų monetų 
komplektą . 

L i e t u v o s a m b a s a d o r i u s Va
šingtone S tasys Lozoraitis daly
vavo Massachuse t t s valstijoje, 
Worcester mies te įvykus iame 
Vyčių organizacijos Seime, k u r 
j a m buvo į te ik ta vyčių ga rbės 
nario premija . Se imas įvyko 
rugpjūčio 12-15 d. 

R u g p j ū č i o p r a d ž i o j e amba
sadorius p r i e Jung t i n ių T a u t ų 
Anicetas S imut i s išvyko atosto
gų į Lietuvą, laikinuoju reikalų 
pat ikėt in iu pa l ikdamas Misijos 
patarėją Alg iman tą Gurecką. 

VOKIETIJOJE 

Š.m. b i r ž e l i o 4 d. Švabijos 
lietuviai su rengė šeimynų sa
vaitgalį — išvyką. Dviem auto
bus iuka is i r t r imis lengvais au
tomobi l i a i s suvaž iavo į St . 
Michael n a m u s Eberthardzel le , 
Allgau k r a š t e . P i r m a s v a k a r a s 
buvo s k i r t a s sus ipažinimui ir 
pabendrav imui . 

Birželio 5 d. iškylaujant, susi
pažinta su Bad Schussenriedu ir 
jo meno t u r t a i s . Ap lanky ta 
paukščių ka ra lys t ė prie Bad 
Buchau esanč iame ežere draus
tinyje. Į spūdinga kelionė buvo 
Bodeno ežero p a k r a n t ė m i s . 

J a m e s J o r d a n , krepšininko 
Michael tėvas: pagr indines 
vertybes, šeimynines vertybes. 
Kaip reikia šeimą prižiūrėti, ką 
šeima iš viso reiškia. Šeima vi
suomet yra pirmoje vietoje ir, 
tikiuosi, kad tai perdaviau savo 
vaikams. 

Klausė I n d r ė 

M i c h a e l J o r d a n , Chicago 
„Bul i s " krepšinio komandos 
žvaigždė: kaip reikia gerai plau
kus nusikirpti! 

Kiek ilgėliau stabtelta Uberlin-
gene bei Uhlingene. Vakaras 
praleistas, besidalijant kelionės 
įspūdžiais ir dainuojant. 

Birželio 6 d., sekmadienį, 
p a m i n ė t a l i e tuv ių mas in ių 
t rėmimų pradžia 1941: skaityti 
pr is iminimai vežimų į Sibirą, 
deklamuoti tremties eilėraščiai, 
susipažinta su Lietuvos Sąjū
džio gimimu prieš 5 metus. 
K u n . K. Senkus aukojo šv. Mi
š ias už t r emt in ius ir laisvės 
kovotojus. 

A N G L I J O J E 

S U S I T I K I M A S SU 
E U R O P O S 

B E N D R U O M E N Ė S 
V I C E P R E Z I D E N T U 

Liepos 22 d. Lenku Federaci
jos centre, Londone. Anglų-len-
kų draugija Didžiojoje Britani
joje ir European Liaison grupė 
suruošė susi t ikimą su Europos 
Bendruomenės viceprezidentu 
Sir Leon Bri t tan . Be lenkų ir 
European Liaison grupę su
darančių tautybių atstovų, daly-

Klausom«. kai mūsų mokytojos kalba... (iš kairės) Paulius Ambutas. Algis Grybauskas, Aleksas 
Gvazdin>kas. Juozukas Pranckevičius ir kiti „Žiburėlio" auklėtiniai. 

N'uotr Dainos Čyvienės 

K a z y s B r a d ū n a s : mylėti 
žemę ir rimtai dirbti, netingi
niaut i . Tėvas suvalkietis, o Su
valkijoj darbymetyje ir akmuo 
šokinėja! 

P a s t a b a : šie klausimai buvo 
paklaus t i vienose krepšinio 
rungtynėse šį pavasarį. Ma
nome, kad atsakymai nesensta, 
o ypač įdomūs dabar, ka i James 
Jordan pavardė tiek daug mini
ma žiniose. 

vavo Ukrainos, Slovakijos, 
Čekijos, Lenkijos, Latvijos, Bal
tarusijos, Vengrijos, Rusijos am
basador ia i ir Europos 
Parlamento narys Michael El-
liot. Lietuviams atstovavo Z. 
J u r a s ir S. Kasparas. 

Sir Leon Brit tan kalbėjo apie 
būsimosios Europos viziją ir tai, 
kaip šiuo metu sunku Rytų bei 
Cent ro Europos vals tybėms 
keliauti demokratėjimo ir eko
nomikos keliu. J is t iki , kad 
Rytų ir Centro Europos tautos 
įsijungs į bendrą Europos Tautų 
sąjungą, bet prieš ateidamos, jos 
tu r i tapti t ik ra i demokra
t inėmis ir ekonomiškai sustip
rėti. Po jo kalbos buvo paklau
simai. Tarp kitų, latvė Rūta 
Abakuks paklausė, kokie turi 
būti valstybės nuolatinių gyven
tojų ir į kraštą atvykusiųjų tau
tinių mažumų santykiai valsty
bėje, prieš paduodant prašymą 
įstoti į Europos Bendruomenę. 
Sir Brittan atsakė, kad tautinės 
mažumos tur i būti traktuoja
mos lygiai taip, kaip savieji 
piliečiai. 

Pobūvio pabaigoje, prie vaišių, 
buvo ir neformaliai pasikalbėta. 

• Br i tų- l ie tuvių pagalbos 
fondas vaikams Lietuvoje tebe-
renka aukas, ypač našlaičiams. 
Jo pagrindinė įstaiga yra Lon
done, bet aukos a te ina iš visos 
Anglijos. 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbu vai nuo 9 iki 7 vai vak 
š«*ad 9 v r iki 1 vai d 
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