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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvos prezidentas 
siūlo įstatymo pataisas 

Vilnius, birželio 22 d. (Elta) -
Lenkų frakcijos Seime narys 
Zbignev Semenovič, komentuo
damas Seimui gražintą iš nau
jo svarstyti įstatymą dėl Sa
vivaldybių tarybų rinkimų, pa
sakė, kad Algirdas Brazauskas 
pasielgė taip, kaip turėjo pasi
elgti demokratinės šalies prezi
dentas. 

A. Brazauskas nepasirašė ge
gužės 31 d. Seimo priimto įsta
tymo. Jis pateikė dvi esmines 
pataisas. Algirdas Brazauskas 
pasiūlė, kad teisė kelti kan
didatus būtų suteikta visuome
ninėms organizacijoms. Pagal 
naująjį įstatymą tai galėjo 
daryti tiktai politinės partijos. 
Tokiu būdu, Lietuvos lenkų są
junga buvo tarsi išstumta iš rin
kiminės kampanijos. 

Prezidento nuomone, ši norma 
neatitinka demokratinės valsty
bės modelio. Jis taip pat pasakė, 
kad nebūtų taikoma norma. Da

gai kurią rinkimai laikomi įvy
kusiais, jeigu juose dalyvavo ne 
mažiau, kaip 25% rinkėjų. Siū
lomas vadinamas nulinis va
riantas. 

Seimas nutarė skubos tvarka 
svarstyti įstatymą iš naujo, 
atsižvelgiant į prezidento 
pataisas. 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pasakė, kad „šiame 
Lietuvos raidos etape būtų tiksl
ingiau, jei kandidatus galėtų 
kelti ir visuomeninės organiza
cijos, o ne tik politinės partijos". 
Jis tikisi, kad Seimas pritars 
prezidento pataisoms. 

Seimo narys Romualdas Ozo
las, priklausantis parlamenti
niam centrui, įstatymo grąži
nimą pavadino skandalu. Eks
premjeras Gediminas Vagno
rius, vienas iš dešiniosios 
opozicijos lyderių, sakė, kad tai 
yra prezidento pataikavimas na
cionalinio pobūdžio frakcijai. 

Svarstytas Ignalinos 
atominės elektr inės 
saugos klausimas 
Vilnius, birželio 21 d. 'Elta) — 

įvyko ketvirtas Lietuvos bran
duolinės ir radiacinės saugos 
konsultacinio komiteto posėdis, 
kuriame daugiausia dėmesio 
buvo skiriama Europos rekonst
rukcijos ir plėtros banko negrą
žinamos 50 mln. ekiu paramos 
Ignalinos atominės elektrinės 
saugumui stiprinti panaudojimo 
galimybėms. 

Lietuvos branduolinės ir ra
diacinės saugos konsultacinis 
komitetas yra įsteigtas 1993 m. 
gegužės 17 d. Jo nariai yra 11 
Lietuvos ir užsienio atominės 
energetikos ekspertų. Šios 
struktūros tikslas yra Lietuvos 
branduolinės energetikos stipri
nimas ir parama Valstybinei 
atominės energetikos saugos in
spekcijai, taip pat vykdomųjų 
valdžios struktūrų konsultavi
mas. 

Kaip spaudos konferencijoje 
pasakė Lietuvos Energetikos in
stituto direktorius Jurgis Vile
mas, komitetas yra sudaręs ilgą 
galimų Ignalinos atominės elek
trinės defektų sąrašą ir konsta
tavo, kad absoliučiai visko pa
keisti neįmanoma. Tačiau pato
bulinus ir tai, ką rekomenduo
ja ekspertai, galimybės Igna
linoje kilti didelei avarijai 
prilygs galimybėms vakarietiš
kose elektrinėse. 

Vis dėlto, pažymėjo spaudos 
konferencijoje taip pat dalyva
vęs komiteto narys Švedijos 
branduolinės energijos inspek-
torato direktorius Jan Nistad, 
jeigu Ignalinos elektrinėje kil
tų avarija, jos pasekmės aplin
kai būtų didesnės negu vakarie
tiškos elektrinės. Mat Ignalinos 
elektrinė neapsaugota apsaugi
niu gaubtu. 

>• Litimpex" bankas 
bendradarbiaus su 

darbo birža 
Vilnius, birželio 21 d. (Elta) — 

,,Litimpex" bankas laimėjo 
Valstybinės darbo biržos skelb
tą konkursą ir sudarė su birža 
bendradarbiavimo sutartį. Pa
gal šią sutartį „Litimpex" ban
kas imasi aptarnauti Valstybi
nės darbo biržos sąskaitą, atlikti 

centralizuotą jos lėšų valdymą 
ir pagal darbo biržos rekomen
dacijas teikti lengvatinius kre
ditus žmonėms, netekusiems 
darbo, bet norintiems pradėti 
savo verslą. 

Lietuvos darbo biržos genera
linis direktorius Vidas Šlekaitis 
pasakė, kad konkurse dalyvavo 
beveik visi didesni šalies ban
kai, o nugalėjo bankas, remias 
idėją „paremti smulkius versli
ninkus". 

Šiuo metu Valstybinė darbo 
birža teikia kreditus iki 2,000 li
tų tiems, kurie bando patys su
kurti darbo vietas. 

,,Litimpex" banke pagal dar
bo biržos rekomendacijas bus 
galima gauti gerokai didesnius 
kreditus — nuo 5 iki 15 tūks
tančių litų su 11<% metinių pa
lūkanų. Paskolos terminas nuo 
6 mėn. iki vienerių metų. Iš viso 
numatyta suteikti 1,000 tokių 
paskolų. 

Pozicijos ir opozicijos 
vadovai susitiks TV 

laidoje 
Vilnius, birželio 21 d. (Elta) — 

Lietuvos televizija pakvietė į 
viešą diskusiją ministrą pir
mininką Adolfą Šleževičių ir Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) partijos lyderį Vy
tautą Landsbergį. Dviejų par
tijų vadovai savo pozicijas aiš
kinsis tiesioginėje televizijos lai
doje. 

Diskusija turėtų būti įdomi, 
nes A. Šleževičiaus ir V. Lands
bergio nuomonės apie Lietuvo
je vykstančius procesus gerokai 
skiriasi. Pastaruoju metu ypač 
padaugėjo V. Landsbergio kal
tinimų LDDP ir vyriausybei, 
kad valdančioji partija neįvykdė 
savo svarbaus rinkimų pažado 
kompensuoti gyventojų indė
lius, „skiria paskolas saviems", 
yra nepakančios nepriklauso
mai informacijai, siekia valdyti 
istorijos šaltinius, archyvus ir 
kt. Apie tai ir bus kalbama dis
kusijoje, kuri turėtų tęstis maž
daug valandą. 

Opozicijos lyderis V. Lands
bergis yra pareiškęs, kad disku
sija „Landsbergis su Vagnoriu
mi prieš Brazauską su Sleževi
čiumi" būtų įdomesnės, tačiau 
iš anksto numatyti diskusijos 
dalyviai tikriausiai nebus kei
čiami. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
pagaliau priėmė referendumo 

dokumentus 
Vilnius, birželio 22 d. (Elta) — 

Vyriausiosios rinkimų komisi
jos posėdyje buvo nuspręsta 
priimti Seimo raštinėje saugo
mus iniciatyvinės grupės refe
rendumui dėl nuvertintų indė
lių atstatymo, neteisėtos priva
tizacijos ir pažeistos teisėsaugos 
surengti dokumentus. Šie doku
mentai, tarp kurių yra apie 
600,000 referendumą remiančių 
piliečių parašų, pirmadienį bu
vo palikti Seimo priimamajame. 

Praėjusios savaitės pabaigoje 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas atsisakė juos priimti, 
motyvuodamas tuo. jog neturįs 
tam įgaliojimų. Pagal galiojan
čius įstatymus, sakė jis, tai pri
valo padaryti Aukščiausiosios 
tarybos prezidiumas. Tačiau jo 
įgaliojimai pasibaigė 1992 metų 
rudenį. 

Seimas įpareigojo Vyriausiąją 
rinkimų komisiją priimti refe

rendumo dokumentus ir per 15 
dienų juos patikrinti. 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas sakė, kad komisija jai 
pavestą darbą atliks griežtai 
laikydamasi įstatymų ir kartu 
bus geranoriška iniciatyvinės 
grupės atliktam darbui. 

Referendumo dokumentai iš 
Seimo priimamą* buvo perkelti 
į Vyriausiosios rifckimų komisi
jos būstinę. Priėmimas įformin
tas atitinkamaia|aktais. 

Tačiau, kaip pranešė Zenonas 
Vaigauskas, jau pirmojoje do
kumentų byloje aptiktas apyra-
še nurodytų parašų trūkumas. 
Dokumentai užantspauduoti, jie 
saugomi Vyriausiojoje rinkimų 
komisijoje. Komisija tikisi, kad 
ginčai bus sprendžiami dalyvau
jant iniciatyvinės grupės na
riams. 

Švedijos vyriausybė atsiprašė 
už pokarinę deportaciją 

Stokholmas, Švedija, birželio 
20 d. (AP^ - Prieš 48 metus 
Švedijos vyriausybė privertė 
146 jaunus kareivius iš Baltijos 
valstybių sėsti į Sovietų są
jungos laivą ir grįžti į sąjungą, 
pasmerkdama juos Sibiro trem
tim 

Šiemet keturiasdešimt, dabar 
jau pražilusių vyrų, atvyko į 
Švediją kaip vyriausybės sve
čiai. Jie susitiko su Švedijos 
karaliumi Karlu Gustavu XVI, 
Švedijos užsienio reikalų mi
nistre Margaretha af Ugglas, 
kuri oficialiai jų atsiprašė už 
pokarinę deportaciją. 

„Aš išlikau gyvas. Dabar aš 
esu Švedijos svečias ir nejaučiu 
iokio pykčio", pasakė vienas iš 
buvusiųjų deportuotų, Elmars 
Heics. 

1945 m. pavasarį 40,000 susi
vienijusių jaunuolių iš Lietuvos. 

Romualdas 
Visokavičius 

pripažintas nekaltu 
Vilnius, birželio 16 d. (AGEP) 

— Vilniaus teismas buvo pri
pažinęs buvusį Lietuvos banko 
valdytoją Romualdą Visokavi
čių nekaltu dėl jam pareikštų 
kaltinimų padarius žalą valsty
bei. Prokuratūra užprotestavo šį 
sprendimą galioti. Šį sprendimą 
dar gali užprotestuoti genera
linis prokuroras Artūras Pau
lauskas. Seime jis buvo pareiš
kęs, kad, jei kaltinimai Visoka
vičiui nepasitvirtins, jis atsi
statydins. Tačiau šj pažadą 
generalinis prokurorą^ dabar 
linkęs užmiršti, teigdamas, kad 
jis pajuokavo. 

Latvijos ir Estijos atvyko į Šve
diją, norėdami išvengti sovieti
nio teroro. Tai buvo daugiausiai 
jauni vyrai, kiti dar beveik vai
kai, kurie kovojo prieš sovietų 
valdžią. 

Nepaisant Švedijos visuome
nės protestų, Švedijos vyriau
sybė 1946 m. sausio mėn. depor
tavo jaunuolius į Sovietų są
jungą. Du iš deportuojamųjų nu
sižudė dar nepasiekę sovietų lai
vo, o 40 iš jų, likusių gyvų, šie
met aplankė savo draugų kapus 
Stokholmo kapinėse. 

Alkoholio kontrolės 
įstatymas neišgelbės 

ekonomikos 
Vilnius, birželio 16 d. (AGEP) 

— Artimiausiu metu turėtų būti 
priimtas Alkoholio kontrolės 
įstatymas. Firmos, įvežančios į 
Lietuvą alkoholinius gėrimus, 
protestuoja dėl ketinimo priim
ti šį įstatymą. Pagal šį įstatymą, 
muitai nustatomi ne pagal alko
holio kiekį, o pagal jo kainą. 
Todėl geros kokybės Vakarų 
gamybos gėrimų kainos labai 
išaugs, ir Lietuva bus užversta 
pigiais ir prastais gėrimais iš 
Baltarusijos ir Rusijos. Be to, 
alkoholiniais gėrimais galėtų 
prekiauti tik valstybinės par
duotuvės. Švenčių dienomis pa
gal šį įstatymą bus draudžiama 
įsigyti net šampano. 

Manoma, kad šio įstatymo įsi
galiojimo nekantriai laukia 
kontrabandininkai. Kaip sovie
tiniais laikais vėl taps popu
liarios „bobutės", pas kurias buvo 
galima įsigyti degtinės bet 
kuriuo paros metu. 

Nauji pinigai Pasaulio lietuvių 
dainų šventei 

Tūkstančiai negyvenamų, apgriuvusių, užkaitais langais pastatų, kaip ši.s Totorių gatvėje, 
Vilniaus senamiestyje, laukia seimininkų. Dalis jų priklauso miesto savivaldybei, kuri neturi 
lėšų ir nesiryžta ką nors daryti. 

Kam priklausys Adutiškio 
geležinkelio stotis? 

Taip atrodys proginė 10 litų nominalo mon«ta. kuri bu« i i le i** nuo liepo* 
1 dienos. 

Vilnius, birželio i i d. — 
Baltarusijos Aukščiausiosios 
tarybos tarptautinių ir užsienio 
ekonominių reikalų komisijos 
posėdyje buvo svarstoma Balta
rusijos ir Lietuvos derybų dėl 
sienos demarkavimo ir delimita
vimo eiga. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
Aukščiausios tarybos deputatas, 
parlamento tarptautinių ir už
sienio ekonominių reikalų ko
misijos sekretorius Valentin 
Golubev pareiškė, jog Ribben-
tropo — Molotovo pakto pasek
mėje egzistuoja Vilniaus ir Vil
niaus krašto, perduoto Lietuvai, 
problema. 

Interviu spaudai Golubev 
pasakė, jog Lietuva „kenkia 
sau", nesutikdama pripažinti 
Adutiškio geležinkelio stoties 
Baltarusijai, nes kaip tik „Lie
tuvai svarbu galutinai įstaty
miškai įtvirtinti sieną". 

Baltarusijos parlamentaro 
nuomone, teisiškai nepripa
žindama Moloto-Ribbentropo 
pakto, „Lietuva privalo pri
pažinti neteisėtu faktu šių 
teritorijų perdavimą jai". 

„Kolegoms Lietuvoje būtų 
naudinga baigti sienos de
markavimo ir delimitavimo 
procesą ir nusileisti Baltarusijai 
Adutiškio klausimu", padakė V. 
Golubev. Jo teigimu, „visi do
kumentai" rodo, jog Adutiškio 
geležinkelio stotis priklauso 
Baltarusijai. 

Aukščiausiosios tarybos depu
tatas pabrėžėjog Baltarusija 
ir toliau laikysis oficialios 
nuostatos jokiomis sąlygomis 
„neatiduoti Lietuvai" Adutiš
kio. 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Albinas 
Januška V. Golubev pasisaky
mus pavadino „absurdiškais ir 
visiškai neatsakingais". Vice
ministras net nenorėjo plačiau 
komentuoti teiginių dėl Vil
niaus ir Vilniaus krašto, pa
stebėjęs, kad tokie pareiškimai 
„niekada nesulauks pasaulio 
bendrijos pritarimo". 

Kalbėdamas apie Adutiškio 
geležinkelio stoties priklau
somybe, A. Januška pažymėjo, 
kad Lietuva derybose remiasi 
„ne emocijomis, o dokumentais, 
kurie nedviprasmiškai rodo, 
kad geležinkelio stotis priklauso 
Lietuvai". 

Ministro pavaduotojas paste
bėjo, kad V. Golubev pasisaky
mai Lietuvai buvo žinomi ir 
anksčiau, tačiau iki šiol tai 
nebuvo oficiali Baltarusijos vy

riausybės pozicija. .,Jeigu 
svarstymai Baltarusijos parla
mento tarptautinių ir užsienio 
ekonominių reikalų komisojoje, 
pakryptų jos sekretoriaus po
žiūrio kryptimi, Lietuva oficia
liai kreipsis į Baltarusijos 
vyriausybę, prašydama šias po
zicijas išaiškinti", sakė A. 
Januška. 

Jis taip pat neatmetė galimy
bės, jog tokius pareiškimus 
galėjo iššaukti Baltarusijoje 
vykstanti prezidento rinkimų 
kampanija. Jeigu tai yra „kuo 
absurdiškiausių ir visiškai 
neatitinkančių tikrovės pa
reiškimų priežastis, tuomet visa 
atsakomybė dėl įtampos tarp 
Lietuvos Baltarusijos didėjimo 
pasekmių teks tai darančioms 
Baltarusijos politinėms jė
goms", pažymėjo ministro pa
vaduotojas. 

Tarptautinis incidentas dėl 
trisdešimt metų nenaudotų 

bėgių 
Vilnius, birželio 14 d.. — 

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija (URM) gavo Baltaru
sijos Užsienio reikalų ministeri
jos (URM) protesto notą. kurio
je protestuojama dėl Lietuvos 
veiksmų abiejų šalių pasienyje. 

Kaip rašo Lietuvos spauda. 
pasak notos, Baltarusijai pri
klausančiose Piskariškių (Lie
tuvoje — Kariotiškės; bei 
Razlogų stotyse Švenčionėlių 
geležinkelio ruože „Lietuva ar
do geležinkelį ir išveža jo dalis 
už Baltarusijos ribų". 

Baltarusijos URM pareiškė 
„griežtą protestą" dėl šių 
veiksmų ir mano, jog tai pasikė
sinimas į Baltarusijos nuosa
vybę. Notoje pažymima, jog 
„ministerija tikisi, kad tokie 
veiksmai bus nedelsiant nu
traukti, o geležinkelis ats
tatytas". Baltarusija pasilieka 
sau teisę „imtis būtinų prie
monių savo nuosavybei apsau
goti". 

Lietuvos susisiekimo ministe 
rijai nurodyta išsiaiškinti, ar 
notoje reiškiamas protestas 
pagrįstas. Kai tai bus padaryta. 
Lietuvos — URM duos oficialų 
atsakymą Baltarusijai. 

Lietuvos geležinkelio kelių 
tarnybos viršininkas R. Glazkov 
pasakė, kad visas šis triukšmas 
nieko vertas, kad Lietuvos 
geležinkeliai nusprendė išmon
tuoti apie 30 metų nenaudojama 
Lietuvos geležinkeliams pri
klausantį kelio ruožą, einanti 
per Baltarusijos teritoriją. 

Senus geležinkelio bėgius 
buvo numatyta panaudoti kaip 
metalo laužą, supuvusius 
pabėgius — sukūrenti. Kai ku
rie bėgiai buvo pradėti ardyti 
dar 1988 metais. 

Lietuvos susisiekimo minist
ras Jonas Bižiškis Baltarusijos 
išpustą politinę problemą pava 
dino „nedraugišku elgesiu". 

..supuvę ir niekam nereikalingi 
bėgiai tuoj pat bus sudėti". 
Ministerijos specialistų komisija 
nuvyko į minėtas stotis išsaiš-
kinti padėtį ir sušvelninti in
cidentą. Pasak J. Biržiškio, tiek 
Kariotiškių, tiek Razlogų stotys 
yra Baltarusijos teritorijoje, ta
čiau priklauso Lietuvos geležin
keliui. „Mes pripažįstam, jog tai 
Baltarusijos nuosavybė, ir ne
trukus perduosim ją kaimyninei 
valstybei', teigė ministras. Kal
bama apie 64 km geležinkelio 
ruožą. 

J. Biržiškio žiniomis, Kario
tiškių stotyje ,jokie bėgiai 
neišardyti", o Razlogų stotyje 
išardytas vienas pagalbinis 
kelias su labai senais bėgiais. 
Ministras mano. jog vienas 
stoties darbininkas savo ini
ciatyva „sugalvojo juos nuimti 
ir sudėjo šalia, kad niekas nepa
vogtų". 800 metrų ilgio bėgiai, 
sveriantys apie 32 tonas, J. 
Biržiškio skaičiavimais, galėtų 
kainuoti maždaug 3.000 dolerių. 

Prisiminęs Adutiškio stoties 
problemą, susisiekimo minist
ras apgailestavo, jog ji patikėta 
spręsti politikams. „Jei spauda 
ir politikai nebūtų kėlę tiek 
triukšmo, šis klausimas seniai 
būtų išspręstas", sakė J. Bir-
žiškis. 

Kaip žinoma. „Adutiškio pro
blema" nebūtų kilusi, jei vals
tybines įmonės „Lietuvos gele
žinkel iai" general inis di
rektorius Algirdas Kliorė ir 
ministras Jonas Biržiškis tarp
valstybiniu žinybiniu susitari
mu nebūtu pripažinę Adutiškio 
stoties Baltarusijai. 

KALENDORIUS 

Birželio 23 d.: Agripina, Ze 
nonas, Vanda, Arvydas, Vaida. 

Birželio 24 d : Šv. Jono Krikš-
Kalbėdamas spaudos konferen- tytojo gimimas. Jonas. Simpli 
cijoje, J. Biržiškis sakė, jog c į j U 8 Budytė, Eiviltė. 

" 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. birželio mėn. 23 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

D E T R O I T , M I 

GEORGE PERLES 
METINIS GOLFO 

TURNYRAS 

156 golfininkai š.m. birželio 
14 d. dalyvavo Redfordo Golfo 
klube vykusiame metiniame 
Michigan State universiteto fut
bolo vyr. trenerio George Perles 
golfo turnyre. Šio turnyro pel
nas skiriamas ,,Pagalba Lietu
vai" komitetui, kuriam vado
vauja Lietuvos Vyčių Garbės 
narys Robert Boris. ,,Pagalba 
Lietuvai"' komitetas per World 
Medical agentūrą siunčia vais
tus į Lietuvą. Šiame turnyre 
dalyvavimo mokestis buvo 200 
dol. asmeniui, o norintieji 
dalyvauti po turnyro vykusioje 
vakarienėje mokėjo po 75 dol. 
Vakarienėje dalyvavo daugiau 
negu 200 asmenų. Pažymėtina, 
kad dauguma dalyvių buvo ne 
lietuvių kilmės amerikiečiai. 

Turnyras prasidėjo 1 vai. p.p. 
Varžybos buvo komandinės, ko
mandas sudarant iš 4 asmenų. 
Geriausiai sužaidė Michigan 
golfo mėgėjų žvaigždės Algio 
Dimavičiaus vadovaujama ket 
veriukė. kurioje be Dimavičiaus 
buvo Rapolevičius, Šakočius ir 
Alksnis. 

Vakarienės metu programai 
vadovavo Michigan valstijos vy
riausias prokuroras Frank Kel
ly. Invokaciją sukalbėjo kun. 
Walter Stanevičius. Robert Bo
ris paaiškino apie „Pagalba Lie
tuvai'" veiklą. Kalbėjo George 
Perles — turnyro organizato
rius. Michigan State univer
siteto futbolo vyr. treneris. Žodį 
tarė ir Detroit Lions futbolo 
komandos vyr. treneris Wayne 
Fontes bei Detroito ,,Free 
Press" žurnalistas Bob Tolbert. 

10,000 dol. auka buvo gauta 
iš Kratavičių šeimos, pager
biant ankstyvesnės kartos Det
roito lietuvius visuomenininkus 
ir verslininkus a.a. Oną ir 
Antaną J. Kratavičius. Turnyre 
dalyvavo ir Kratavičių šeimos 
nariai — adv. Robert Kratava-
ge iš Delray. Floridos, ir Vir
ginija Antakli bei vaikaičiai. 
Robert Kratavage ir Virginija 
Antakli per „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės birželio 
21 d. laidą pasidalino prisimini
mais apie savo tėvelius. Golfo 
turnyrą sė kmingai pravedė Liu
cijus Kulikauskas. Algis Duoba 
ir Phvllis Šepetienė. 

lm 

MŪSŲ ABITURIENTAI 
Šiais mokslo metais Detroi

te ir apylinkėse gimnazijas 
baigė: Antanas Bulota, Darius 
Gilvydis, Petras Iešmantas, 
Rima Janukaitytė, Paulius Juš
ka, Mindaugas Mingėla, Audry-
tė Navasaitytė ir Audra Ricci. 
Baigusius gimnazijas abiturien
tus sveikiname ir linkime sėk
mės siekiant aukštesnio mokslo. 

KUN. FILIPAVIČIUS 
KVIEČIA 

Detroite lankęsis kun. Saulius 
Pilipavičius praneša, kad sek
madienį, liepos 11 d., 12 vai. 
vidudieni. Šv. Trejybės Troškū
nų bažnyčioje, Anykščių rajone, 
šv. Mišias koncelebruos kun. 
Saulius FilipaviČius ir vysk. 
Paulius Baltakis. Po Mišių — 
priėmimas. Mišios ir priėmimas 
specialiai ruošiamas detroitie-
čiams, susipažinimui su Troškū
nų parapija ir parapijiečiais. 
Visi detroitiečiai, kurie tuo me
tu lankysis Lietuvoje, yra kvie
čiami ir laukiami. 

KURIAMA NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠEIMA 

Š.m. birželio 25 dieną, Šventos 
Julianos bažnyčioje Fullerton, 
Kalifornijoje, Inga Angelė Nel-
saitė ir Vitas Andrius Rugie
nius priims moterystes sakra

mentą. Inga Nelsaitė yra dukra 
Angelės ir Romo Nelsų, gyve
nančių Los Angeles apylinkėje, 
o Vitas Rugienius — sūnus Ju-
rinos ir Vytauto Rugienių iš 
Detroito. 

A.A. HELLEN MALLEN 
Birželio 18 d., Holy Cross ka

pinėse, po gedulingų šv. Mišių 
Sv. Petro lietuvių bažnyčioje, 
buvo palaidota a.a. Hellen Mal-
len (Malinauskienė), 80 m. am
žiaus. Velionė mirė Heritage li
goninėje, Taylor, Michigan, bir
želio 16 d. Giliam nuliūdime pa
liko vyrą Walter, brolį Ted Ze-
mont, bei daug kitų giminių ir 
pažįstamų. Mallen šeima buvo 
lietuviškos kepyklos Chamber-
lain savininkai ir bei aktyvūs 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
nariai. 

lm 

WORCESTER, MA 
PAVASARIO 

MADŲ PARODA 
ALRK Moterų sąjungos 5-ta 
kuopa gegužės 15 d. Maironio 
parke surengė gražią Pavasario 
madų parodą. Modeliavo ne tik 
sąjungietės. jų dukros, kai kurių 
ir anūkės bei sąjungiečių drau
gės. 

Viešnios ir svečiai buvo sutik
t i su vyneliu, sūriu ir kitais 
skanumynais. Visus pasveikino 
(o buvo prisirinkus pilna salė1 

Elena Banis. Malonu, kad ir 
vyrai atsilankė, tikime, kad į 
sekančią Madų parodą įtrauksi
me ir juos į modeliuotojų eiles. 

Elena supažindino su parodos 
pranešėja Kim iš „Fashion 
Bug'" drabužių prekybos. Aldo-

George Perles metinio golfo t u rny ro „ P a g a l b a L i e t u v a i " komi t e t a s . I š k.: sėdi — Mich igan v a l s 
tijos vyr. prokuroras adv. F r a n k Kel ly ir Sonny Grandel ius . Stovi — ko-pirm. A. Duoba, t u r n y r o 
rengėjas, Michigan S t a t e un ivers i te to futbolo vyr. t r ene r i s George P e r l e s , Vi rg in ia K r a t a v i č i ū t ė 
Antak l i (jos tėvai a.a. O n a ir A n t a n a s Kra tav ič ia i su te ikė 10,000 dol. a u k a , kad šis t u r n y r a s 
bū tų rengiamas kasmet ir jo pelnas sk i r i amas Lietuvai), „Pagalba L i e t u v a i " patar iamosios v a l d y 
bos pirm. J u r g i s N. Šepe tys , ko-pirm. Liudas K u l i k a u s k a s ir „ P a g a l b a L i e t u v a i " p i rmin inka i s , 
Lietuvos Vyčių Garbės na rys , Rober t S. Boris . 

bu ruošiant parodą; B. Miliaus-
kaitė-Harris su dukryte Onyte: 
O. Pajėdienė, A. Maskeliūnienė. 
Anna Frederico, Michelle Guer-
tin, Gina Parisean ir kuopos 
pirm. Jadvyga Spirauskienė. 
šios šeštos madų parodos orga
nizatorė. Sėkmės ir ateityje dar 
daug gražių madų parodų suor
ganizuoti. Dėkojame Maironio 
parko pirmininkui Kaziui Ado
mavičiui ir visai vadovybei už 
salę ir visas mums padarytas 
nuolaidas. 

Džiaugiamės, kad mūsų kuo
pa per šią parodą ir ve! padidėjo 
naujomis narėmis. 

J . M. 

S T . P E T E R S B U R G , F L 
DVIGUBA ŠVENTĖ 

Motinos dienos ir Amerikos 
Lietuvių Katalikių Moterų s-gos 
80 metų sukakties proga sekma
dienį, gegužės 8 d. Šv. Vardo 

rų s-gos 80 metų sukakties pro
ga kun. S. Ropolui įteikė iš 
Lietuvos atgabentą stulą. 
Nustebintas kun. S. Ropolas 
dėkojo Dievui už ALRK Moterų 
sąjungai per 80 metų teiktas ma
lones ir linkėjo narėms ištver
mės visuose jų darbuose. 
Moterų s-gos 76 kp. garbės 
svečiai šiame minėjime buvo — 
kun. S. Ropolas, kun. Jonas 
Gasiūnas, kun. dr. Matas 
Čyvas, kun. Mykolas Kirkilas, 
dr. D. Degėsy s ir iš Fort Myers 
atvykę finansininkas, vertybių 
biržos brokeris ir kolumnistas 
Dovydas Kam m ir jo sūnus Eri
kas Kamm. Floridos vieškelių 
administratorius. 

Vaišėms baigiantis, Moterų s-
gos svečiai ir kuopos narės buvo 
pavaišinti pirm. V. Leščinskie
nės puikiu tortu. 

Donna Kamm 

Nuotr. R. Juškaitės 

Lietuvos atvykusiomis Nekal ta i 
Pradėtosios Marijos seserimis ir 
su 11 jaunų Lietuvos pranciš
konų, kurie ruošiasi vienuolių 
įžadams pas lietuvius pranciš
konus Kennebunkporte. Tokie 
susitikimai sustiprina mūsų ry
šius ir su Tėvyne. 

Šis mūsų susitikimas bus ypa
tingas dar ir todėl, kad j ame 
minėsime 25-rių metų sukakt į 
nuo Neringos stovyklavietės 
įkūrimo. Juk tenai vykusiomis 
stovyklomis Putnamo seselės 
puoselėjo jaunimo sielose stip
rius ryšius su jų kilme, protėvių 
žeme ir lietuvių kalba . Todėl 
šioje šventėje bus ir Neringos 
alumnų — buvusių stovyklau
tojų ir jų vadovų sus i r inkimas . 
Tai bus malonus vaikystės ir 
jaunystės pačių gražiausių įspū
džių prisiminimas. Pr iminkime 
savo pažįstamiems Neringos 
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na Žitkus, kosmetikė, pagražino bažnyčioje kun. Steponas Ropo 
ir taip jau gražias modeliuo
tojas. Ji taip pat parūpino daug 
laimikių laimėjimams. 

Šv. Kazimiero parapijos var
gonininkė 0. Valinskienė piano 
muzika kėlė nuotaiką ir palydė
jo kiekvieną ateinančią ir išei
nančią modeliuotoją. Malonu 
buvo sėdėti prie gražiai papuoš
tų stalų ir stebėti modeliuotojas, 
besistengiančias patraukliai pa
rodyti drabužius. Modeliuotojos 
buvo įvairaus amžiaus. Kiekvie
nai buvo pritaikinti atitinkami 
pavasariniai ir vasaros drabu
žiai. Labai įdomu stebėti tas 
pačias modeliuotojas, apsiren
gusias vis kitokiais drabužiais. 
Kiekviena modeliuotoja palydė
ta ilgais plojimais, o ypač jau
niausia modeliuotoja Onytė 
Harris (trijų ir pusės metukų), 
modeliavusi kartu su mamyte 
Bernadeta. Modeliuotojos nėra 
profesionalės. Reikėjo gėrėtis ir 
džiaugtis jų laikysena, judesiais, 
linksma nuotaika bei šypsena. 

Paroda buvo sėkminga. Mode
liuotojos galėjo įsigyti mode
liuotus drabužius su 30% nuo
laida. 

Po parodos viešnios ir svečiai 
dalinosi patirtais įspūdžiais ir 
vaišinosi neskubėdami į namus. 
Vaišėmis rūpinosi O. Kildišie-
nė, A. Jakniūnaitė, T. Miliaus
kaitė, J. Miliauskienė. 

Modeliavo: T. Adomavičienė, 
D. Zaleskaitė — prisidėjo ir dar-

las,OFM, aukojo šv. Mišias. Šv. 
Mišių aukas nešė Elena Vilnis 
ir Vanda Gruzdienė. Skaitymus 
atliko Aurelija Robertson. 

Po pamaldų Amerikos Lietu
vių klubo mažojoje salėje susėda 
prie baltomis staltiesėmis dengtu 
ir gėlėmis papuoštų stalų, svete
liai vaišinosi, patarnaujant klu
bo vyrams. Prieš pietus klubo 
pirm. M. Šilkaitis nuoširdžiai 
visus pasveikino ir paminėjo 
šios dienos reikšmę, kad tai ne 
tik Motinos diena, bet taip pat 
ir Amerikos Lietuvių R. Katali
kių Moterų s-gos 76-tos kuopos 
paminėjimas šios garbingos or
ganizacijos 80 metu gyvavimo 
sukakties. Maldą sukalbėti bu
vo pakviestas kun. Ropolas. 

Pradedant programą, klubo 
pirmininkas padėkojo visiems 
už gausų atsilankymą, ir prog
ramą vesti pakvietė ALRK s-gos 
76 kuopos pirmininkę Valeriją 
Leščinskiene. 

V. Leščinskienė, trumpai 
suminėjusi svarbius įvykius 
ALRK s-gos 80 metų veikloje, 
pakvietė paskaitininke Romą 
Degėsienę. Paskaitos tema — 
Motina. Paskaitininke nušvietė 
moters vaidmenį, ypač jos įtaką 
šeimos ugdyme. Po paskaitos 
prelegentei gražią rožių puokštę 
įteikė Aldona Baukienė. Vale
rija Leščinskienė paskaitė 
Motinos dienos progai parinktų 
eilėraščių pynę, o ALRK Mote 

ninku medžio drožiniais bei ki
tokiais kūriniais ir jų įsigyti. 

Tuo pačiu metu galėsime pasi
džiaugti laimikiais visada labai 
gražiai paruoštuose laimėji
muose. Daugiau tūkstančio 
laimikių šiais metais bus ski
riama pačių jauniausių dalyvių 
džiaugsmui! 

Po šių mūsų bendravimo įvai
renybių 3 vai. p.p. stebėsime 
Neringos stovyklautojų atlieka
mos programos. Po programos 
nuleisime vėliavas ir 4 vai. p.p. 
susikaupsime valandėlę maldai 
už Lietuvą. 

Šventę užbaigsime didžiųjų 
dovanų traukimu ir kas nors 
laimėsime net kelionę į Lietuva 

Tai yra Šimkų iš Hartfordo 
dovaną. Iki pasimatymo liepos 
24 dieną žavingoje ir nuostabiai 
vaišingoje Seselių sodyboje! 

Č.M. 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akiu Chirurgas 

9830 S. Rldgaland Ave. 
Chicago Rktg*. IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 

Los Angeles , C A , l i tuan is t inės mokyklos mokinia i su t i k y b o s m o k y t . V i t a 
Vilkienė. I eil. i š kairės; V. Reivydaitė, D. Kara l iū tė . M. L a p i n s k a s . K . B u t k y s : 
II eil.: B. P a k u c k a i t ė . K. Adams , V. V a i t a i t y t ė , L. Deveik is . 

P U T N A M , C T alumnams apie šią įdomią 
progą, visiems kartu susirinkus, 
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juos nepraleisti šios malonios 
Šiais metais liepos 31 d., sek- progos pabendrauti, vis tiek, ar 
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pakraščio lietuvių suvažiuos į 
Putnamą, pailsėti, pabendrauti 
ir padėkoti Nekaltai Pradė
tosios Marijos seselėms už jų 
nenuilstamą darbą, kuris suar
tina mus su Dievu ir labai pade
da nepamiršti ryšių su savo kil
mės kraštu. Tai yra vienas iš 
svarbiausių Putnamo seselių 
renginių, kuris suartina mus 
tarpusavy, su seselėmis ir su 
mūsų Tėvyne. Šie metai yra 
Šventojo Tėvo ir Jungtinių Tau
tų paskelbti Šeimos metais, 
todėl ir šis mūsų pabendravimas 
įgyja ypatingos reikšmės, nes 
šeima nesibaigia tik tėvų ir jų 
vaikų ryšiais, bet, pagal krikš
čioniškus principus, ji apima 
mūsų artimuosius, mūsų tautą 
ir visą pasaulį, kurį kartais va
diname tautų šeima. Šią tra
dicinę šventę dažnai vadiname 
lietuvių susiartinimo diena, nes 
čia, seselių artimo meilės ato
kaitoje, susidaro ypatingos sąly
gos susitikti su senais draugais 
ir pažįstamais, atnaujinti su jais 
savo ryšius ir pabendrauti. 
Dažnai šioje šventėje susi
tinkame ir su svečiais iš Lietu 

ruošiamą susirinkimą, ar jie 
nepavarto lietuviškų laikraščių. 

Šventė prasidės 11 vai. šven
tomis Mišiomis. kur ias konce
lebruos pranciškonas Tėvas 
Jonas Bacevičius kar tu su kitais 
kunigais. Mišios bus aukojamos 
seselių sodybos žaidimų aikš
telėje, kurioje p a p r a s t a i 
atliekama Neringos stovykloje 
jaunimo paruošta programa. 
Mišias galėsime i š k l a u s y t i 
pasislėpę nuo saulės po ištiesta 
didžiule palapine. Vėliau, kaip 
ir pernai, joje sėdėdami, galė
sime žiūrėti ir įdomios Neringo
je stovyklavusio j aun imo pro
gramos, papuoštos tau t in ia i s 
šokiais, kurie šioje šventėje 
visada nuspalvinami kuria nors 
aktualia lietuviška tema. 

Kaip visada, po šv. Mišių 12 
vai. prasidės vaišės ir tarpu
savio bendravimas, kur iam bus 
skirtos 3 vai. laiko. Vaišinsimės 
įvairiais ir skaniais lietuviškais 
valgiais, paruoštais seselių vir
tuvėje ir jų rėmėjų iš Worces-
terio, Waterbury, Hartfordo ir 
Providence surengtuose kios-

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171tt 
Tinl«y Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oafc Urarn, IL 

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai pri imami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260 

K a b . te 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 . 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . K e d z i e A v a . , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardlac Diagnosls, Ltd. 
Marquette Medical BulldJng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60829 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)2464067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Putoki Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 31. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pir-nd 3 v p.p-7vv antrd 12 30-3 v.p p. 
treid uždaryta ketvd W v p p . 

penkt ir seštd 9 v r -12 v p p 
«132 8. Kadeto Ava., Ctticago 

(312) 779-6969 arba (312) 4*9-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tai. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd . . Hickory Hills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina ak.s. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tai . (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago. IL 
Tai. (312)478-2112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills, IL 
Tol. (708) 598-6101 
Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtn Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus trec. šest 12 iki 4 vai p p 

kuose. Galėsime pažiūrėti naujų 
vos. Šiais metais tą dieną taip ir įdomių vaizdajuosčių iš Lietu-
pat susitiksime su trimis iš vos, pasigėrėti įvairių daili-

Ofl. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 t . Puleski M . , Chicago, IL 

Tai. 312.8tJ.1H5 
172 ScMMer St., fhnfMirtt, IL 80128 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 709-434-1120 

S. LAL 
VIDAUS LIGOS 

DR. 
SPECIALYBĖ 

7722 8. Kada* 
Ta|. 312-434.2123 

Pirmd 2 v p p.-7 v. v , antr. 9v.r. - 12 . 
ketvd 12 - 4 v p p . penktd. 12 - 8 v v 

PP 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto t a i . (312) 778-2880 

Namu. 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Mepejfviiia cempus 
1020 E. Ogden Ave . , Sulte 310, 

Nepervllte IL 60583 
Tai . 7 0 8 - 5 2 7 0 0 * 0 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3188 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

874S Weet 83rd Street 
Va i : pirm. antr . ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://312.8tJ.1H5
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KAI VIS NEGĘSTA 
GAISRAS 

Kažin, ar užsienio (ir Lietu
vos) lietuvius yra bet kada taip 
sujudinės įvykis, kaip atsitiko 
šiais metais, pasirodžius, „Lie
tuvos kančių ir kovų istorijos" 
I tomui Leidimo faktai, klaidos, 
tų klaidų atitaisymai, pareiški
mai ir „priešpareiškimai" jau, 
rodos, buvo daug kartų aprašyti, 
apkalbėti — ramiai ir gan kars
tai, tačiau audra vis nerimsta. 
Sklinda būti ir nebūti gandai, 
kaitindami ir taip įsisiūbavu
sias visuomenės nuotaikas. Mū
sų nuomone, geriau pateikti 
tikslią informaciją, negu vado
vautis fantazija. Dėl tos priežas
ties ištisai perspausdiname Ju
liaus Juzeliūno straipsnį iš 
„Lietuvos aido", š.m. birželio 4 
d., pavadintą „Kančių istorijos 
vingiai". Straipsnyje pateikia
ma visai nauja medžiaga, at
skleidžianti daug neaiškių fak
tų, susijusių su minėtuoju tomu. 
Tikime, kad nenusikalstame 
savo ankstyvesniam nusistaty
mui užbaigti diskusijas šiuo 
klausimu. Faktiškai jas buvome 
ir užbaigę, nespausdindami nei 
laiškų, nei straipsnių, nors jų 
turime apsčiai. Kiek žinome, šis 
„Lietuvos aido" straipsnis jau 
plačiai pasklidęs ir dar plačiau 
diskutuojamas, tik apie jį girdė
jusių, bet neskaičiusių. Išspaus
dintas tekstas padės skaityto
jams susidaryti tikslią nuomonę 
ir „atstatyti" informacijas į 
tikrąsias perspektyvas. 

Redakcija 
* 

„Buvę tremtiniai, politkali
niai, istorikai, teisininkai ir 
daugelis lietuvių visuomenės 
veikėjų, politikų sukėlė audrą 
spaudoje dėl 1994 m. Mokslo ir 
enciklopedijų leidyklos išleistos 
knygos „Lietuvos kovų ir kan
čių istorija". Knygą sudarė 
Lietuvos istorijos instituto mo
kslininkai: E. Grunskis, V. 
Kašauskienė, H. Šadžius, ats. 
redaktorius G. Rudis. Leidinį 
finansavo Pasaulio lietuvių 
bendruomenė. 

Represijų Lietuvoje tyrimo 
centras (RLTC) 1992 m. išleido 
pirmąją daugiatomio leidinio 
knygą „Lietuvos gyventojų ge
nocidas. 1939-1941" (106 psl.) 
Todėl, LA redakcija kreipėsi į 
Represijų Lietuvoje tyrimo cen
tro tarnybos pirmininką prof. 
hab. dr. Julių Juzeliūną, kuris 
nuo 1988 metų susijęs su 
naujausių laikų Lietuvos istori
jos kraupių įvykių tyrinėjimu, 
ir paprašė pasidalyti mintimis 
apie knygą „Lietuvių kovų ir 
kančių istorija". 

Netenka abejoti dėl „Lietuvių 
kovų ir kančių istorijos" pirmo

joje knygoje spausdinamų doku 
jnentų reikalingumo. Represijų 
Lietuvoje tyrimo centro moksli
ninkai su nekantrumu laukė šio 
leidinio. Gal mums būtų priim
tinesnis dokumentų pateikimas 
originalo kalba. Tuo būtų 
galima geriau užtikrinti moksli
nį patikimumą. Knygos sudary
tojai, matyt, orientavosi į 
skaitytojų daugumą ir pateikė, 
jų nuomone, svarbiausių doku
mentų vertimus į lietuvių 
kalbą. Tačiau rengiant leidinį 
ne tik specialistams, nepakanka 
kartotekinės medžiagos pateiki
mo formos ir nenuostabu, kad 
eiliniam skaitytojui toks doku
mentų pateikimas sukėlė su
maištį. Ypač sunerimo buvę 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
nes jie yra to kraupaus proceso 
gyvi veikėjai, apie juos kalbama 
šiuose dokumentuose. Represijų 
Lietuvoje tyrimo centro vadovė 
B. Burauskaitė „Gimtajame 
krašte" 1994-05 12-18 rašo: 
„...tyrinėtojas, kuris paims 
šią knygą į rankas po 30 metų, 
matys, kad buvo tremiami ar 
iškeldinami banditai ir pan. — 
niekur neparašyta, kas po tuo 
pavadinimu slypi. Reikėjo 
platesnio įvado". Tačiau 30 
metų laukti nereikia, nes jau 
dabar skaitytojai klaidinami, jie 
patiki skelbiamais dokumen
tais. Antai, Atgimime" 1994 04 
27 R. Ozolas savo straipsnyje 
„Skaityk, Lietuva, ir atsimink!" 
rašo: „Iš dokumentų susidaro 
visiškai aiškus ir akivaizdus 
paveikslas, kaip tremtys buvo 
vykdomos, kaip tremtiniai ke
liavo ir kūrėsi (išskirta mano, 
J.J.) ir netgi kaip gyveno". Tuo 
tarpu gyvų liudininkų parody
mai atskleidžia, kad realybė 
buvo kita: žmogaus sveikatą 
žeidžiančios ir orumą žeminan
čios antisanitarinės sąlygos 
gyvuliniuose vagonuose, badas 
ir troškulys, elementariausios 
medicininės pagalbos gim
dyvėms, kūdikiams ir sun
kiems ligoniams stoka, sąmo
ningai žiaurus kareivių ir 
ešelonų personalo elgesys, 
dvasinė represuotųjų jausena, 
patekus į tokį pragarą. Skaity
tojas iš karto turi pajusti teisinį 
dokumentų įvertinimą ir jų 
neatitikimą tarptautinėms tei
sinėms normoms. Knygoje pa
teikta medžiaga dezinformuoja 
žmones, nebuvusius šios krau
pios tragedijos liudininkais, ir 
piktina bei žeidžia represijų 
aukas. Sovietinių dokumentų 
(ne tik šių) ir realybės neatiti
kimas — tai yra ne kas kita, o 
mums gerai pažįstamas komu
nistinio režimo melas, gudriai 
suprojektuotas į ateitį. Ir gaila, 
kad knygos rengėjai, profesiona

lūs istorikai, pasitarnavo būtent 
to melo įtvirtinimui, pateikę 
„nuogus", be komentarų ir pa
aiškinimų represinių struktūrų' 
veiklos dokumentus, kurie to
liau savarankiškai egzistuos 
kaip istorijos šaltinis. Hab. dr. 
A. Tyla laiške Pasaulio lietuvių 
bendruomenei („Europos lietu
vis", 1994 05 21-27) rašė: „Iš 
karto reikia pasakyti, kad ap
maudu dėl kritikos neatlaikau 
čių leidinio parengimo spragų. 
Bene svarbiausias trūkumas — 
tai archeografinis dokumentų 
paruošimas". Tikrai labai ap
maudu, kad tokia reikalinga 
knyga pasirodė tokiu pavidalu. 

Politinių kalinių sąjungos su
rengtos vakaronės š.m. balan
džio 15 d. Jaunimo centre Čika
goje dalyviai kategoriškai teigė, 
kad „padaryta didelė klaida 
parenkant autoriais žinomus 
Lietuvos istorijos duomenų klas-
totojus" ir reikalavo, kad 
„Lietuvos istorijos institutas ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenė 
turėtų atsiprašyti partizanų, 
tremtinių, politinių kalinių bei 
visos lietuviškos visuomenės už 
šios knygos išleidimą". 

Dėl Lietuvos istorijos instituto 
vadovybės vaidmens turiu pa
aiškinti, kad dabartinis L II 
direktorius hab. dr. A. Tyla 
buvo išrinktas į šias pareigas 
tik 1992 m. balandį. Knyga jau 
buvo parengta ir sudarytojai 
ieškojo leidėjo. Dr. A. Eidintui 
rekomendavus, PLB vadovas p. 
B. Nainys sutiko finansuoti šio 
leidinio, kaip pirmosios knygos 
iš numatytos daugiatomės seri
jos, parengimą ir spausdinimą. 
Kadangi Represijų Lietuvoje ty
rimo centro knyga „Lietuvos 
gyventojų genocidas" buvo pa
rengta spaudai, o hab. dr. A. 
Tyla yra ir šio centro mokslinis 
vadovas, mes abu norėjome su
sitikti su PLB pirmininku jam 
viešint Lietuvoje ir tartis dėl 
galimybės bendradarbiauti. 
RLT centre yra sukaupta daug 
autentiškos medžiagos, yra 
techninės ir intelekto pajėgos, 
reikalingos tokiems leidiniams 
rengti. Deja, aš dvi dienas 
laukiau p. B. Nainio priimama
jame. Nors p. B. Nainys žinojo 
apie mūsų ketinimus, tačiau 
nerado laiko nei su manimi, nei 
su p. A. Tyla susitikti. Bandžiau 
kalbinti dr. A. Eidintą, p. B. 
Nainio įgaliotą koordinuoti ir 
organizuoti šios daugiatomės 
serijos rengimą, kad jis padėtų 
mums susitikti, bet pastangos 
buvo bergždžios. Esu įsitikinęs, 
kad tokiam susitikimui įvykus, 
kolegiškai apsvarsčius planus, 
jų realizavimo galimybes, moks
lininkų, visuomeninių organiza
cijų, kitų institucijų bei 
pavienių asmenų sukauptą pa
tirtį bei nuveiktą darbą šioje 
srityje, kitaip tariant, atsiradus 
bendradarbiavimo dvasiai, tik
rai nebūtų buvę pagrindo kilti 

šios dienos dramatiškoms ba-

Dėl „d .atnenų klastojimo" 
manau, kad patys dokumentai 
yra nesuklastoti ir jų vertimas 
tikslus. Tačiau mes nežinome, 
kaip jie buvo atrinkti. Tai, kad 
knygoje pateikiami šie, o ne kiti 
tų pačių dokumentų variantai, 
knygos struktūra, medžiagos iš
dėstymas rodo, jog teisūs tie, 
kurie teigia (ir dėl to kovoja), 
kad labai svarbu, kas rengia 
mūsų istorijos skaudaus laiko
tarpio medžiagą, kas tyrinėja ar
chyvus, ką nori akcentuoti, kaip 
atrenkama medžiaga, nes nuo 
vidinių tyrinėjimo nuostatų pri
klauso istorijos pateikimo ob
jektyvumas ir visapusiškumas. 
Kas turėjo galimybę dirbti su 
NKVD-MGB-KGB dokumen
tais žino, kaip skirtingai 
dokumentuojami tie patys įvy
kiai ar veiksmai, priklausomai 
nuo konjunktūros Maskvoje, 
vietinių asmeninių interesų, 
kitų veiksnių. Todėl sovietinių 
represinių struktūrų dokumen
tai turi būti tiriami kompleksiš
kai, išsiaiškinant jų tikrąją 
paskirtį, atsiradimo priežastis ir 
lyginant su autentiška liudinin
kų, partizanų, represijų aukų 
pateikta medžiaga. 

Be to, istorikas turi jausti ir 
moralinę atsakomybę dėl savo 
pasirinktos temos interpretaci
jų. Istorikas H. Šadžius 1994 02 
03-12 „Tiesoje" paskelbė ciklą 
straipsnių „KGB veikla tarp 
tremtinių". Laikraštyje „Drau
gas" 1994 04 06 p. J. Damaus
kas cituoja kai kuriuos straips
nių autoriaus teiginius ir daro 
išvadą, kad H. Sadžiui belieka 
svarbiausias klausimas — kaip 
bado, šalčio ir nevilties neatlai
kiusios aukos parsidavė bude
liams ir kad straipsnių autorius 
neslepia savo minties, jog: „...nė 
viena tautos dalis neturi mora
linės teisės smerkti, teisti 
kitų..." Žodžiu, visi lygūs — ir 
budelis, ir auka, ir stribas, ir 
partizanas. Atseit visi gyveno
me sovietiniame pragare, visi 
esame vienodai purvini. Apkal
tinus tremtinius, belieka repre
sijų vykdytojus padaryti hero
jais, stribams pritaikyti antifa
šistinio kovotojo statusą... Kai 
kam tokia nuostata būtų labai 
paranki. Sunku patikėti, kad 
istorikas H. Šadžius nenumatė, 
kokią piktžolę sėja jo publi
kacijos. 

Mūsų visuomenė šiuo metu 
yra suskilusi irgi ne be buvusio 
KGB organizuotų veiksmų. Juo 
garsiau šaukiama apie tautos 
vienybę, tuo labiau susiskaldo-
ma. „...ir stribas, ir partizanas" 
— budelis ir jo auka yra lygūs. 
Bet stribas buvo okupanto įran
kis genocidui vykdyti, kai par
tizanas kovojo nelygioje kovoje 
už Lietuvos nepriklausomos val
stybės atkūrimą. Norima įteig

ti, kad tai buvo ne išsilaisvini
mo i i okupacijos kola, bet smul
kūs „pamiškės pasišaudymai" 
tarp skirtingų ginkluotų gru
puočių. Taip būtų nutylėta apie 
okupanto vykdytą genocidą. 
SNO 1946 m. gruodžio 11d. re
zoliucijoje, kurią yra pasirašiusi 
ir buvusi Sovietų Sąjunga, yra 
įvardyta, jog įvairių rūšių 
žmonių fizinis visiškas ar 
dalinis naikinimas yra genoci
das. Todėl lygybė ir susitaiky
mas tarp budelio ir aukos sun
kiai įmanomas. Yra priimtas 
įstatymas „Dėl atsakomybės už 
Lietuvos gyventojų genocidą", 
tačiau jis visiškai negalioja ir 
yra parnirštas. Kyla klausimas 
ne tik dėl teisinių, bet ir dėl 
moralinių nuostatų. Teisės nuo 
moralės negalima atskirti. 
Žinome sovietų istorijoje tokį 
valstybinės reikšmės „teisinin
ką" k.a. Vyšinskį, kuris organi
zuodavo antihumaniškiausius 
procesus, teismus už akių ir 
pan. Teisė čia buvo be jokių 
moralės nuostatų. Pasaulio tei
sinių valstybių praktika laikosi 
Dekalogo nuostatų. O juose yra 
ir sąvoka kaip atgaila. Tik jos 
daryti nenori garsiai šaukiantys 
budelių ir jų aukų susitaikymo 
šalininkai. Susitaikymas Deka
logo pagrindu tikrai yra bū
tinas. 

Girdėti kategoriškų balsų. 
kad nereikia leisti eiti atsakin
gų pareigų buvusių komunistų 
partijos narių. Aš būčiau at
sargesnis, negalėčiau besąlygiš
kai palaikyti tokių nuostatų. 
Lietuvos Sąjūdžio gretose 1988 
metais buvo nemažai komunis
tų partijos narių, tačiau jie buvo 
labai aktyvūs, kartu su nepar
tiniais siekė atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Daugelis jų 
buvo taip pat moralinės prievar
tos aukos. Tiktai buvusiems ko
munistams visuomet derėtų pri
siminti, kad jie priklausė nusi
kalstamai valstybinei struktū
rai. Tai nebuvo partija, kaip 
pasaulyje priimta manyti. Vo
kietijoje pirmuosius 5 pokario 
metus Bundestago nariais -
įstatymų leidėjais negalėjo būti 
buvę nacių partijos nariai. Ir 
tenai niekas nekalbėjo, jog tuo 
pažeidžiamos žmogaus teisės ar 
diskriminuojami piliečiai. Jau 
seniai pribrendęs metas II tarp
tautiniame tribunole teisti ir 
VKP (b) vėliau KPSS, - kuri, 
kaip „blogio imperijos" valsty
binė struktūra, yra nusikaltusi 
žmogiškumui ne mažiau, jei ne 
daugiau už nacizmą. P. Jono 
Dainausko minėtame straipsny
je skaitome dar šias mintis: 
„Neatsitiktinai šiuo metu „Lie
tuvos ryte" ir „Tiesoje" pradėti 
spausdinti istoriko H. Šadžiaus 
kūriniai, to paties H. Šadžiaus, 
kuris dar „perestroikos" metu 
dirbo KGB archyvuose ir rinko 
medžiagą apie pokario partiza
nų aukas. Kodėl būtent šj isto-

Danutė Bindokieaė 

Čikaga mėgina 
atsikratyti blogais 

įvaizdžiais 
Seniai iš Čikagos išnyko Al 

Capone su savo „gengsteriais", 
kaip lietuviai juos mėgsta 
vadinti; seniai išsigaravo 
skerdyklų tvaikas, vidurmiestis 
priaugo nuostabių dangoraižių, 
bet miesto vardas vis tiek sie
jamas su tais praeities įvykiais: 
Čikaga vis mėgina atsikratyti 
menkavertiškumo pajautimu, 
tarytum pavadinimas Antrasis 
miestas (Second City) tikrai jai 
tebegalioja. 

Iš tikrųjų Čikaga, nors turi 
pakankamai neigiamų ypatybių 
(o kuris pasaulio didmiestis jų 
neturi?), yra švarus, kultūrin
gas, įdomus, sveikos nuovokos 
miestas, pasižymintis draugiš
kais daugiataučiais ir daugiara-
siais gyventojais, kultūrinėm 
įdomybėm bei vertybėm. Jeigu 
turistas ar šiaip lankytojas lai
kosi paprasčiausio atsargumo ir 
neieško pigių nuotykių miesto 
„užkulisiuose", Čikagoje jis gali 
praleisti laiką saugiai, smagiai 
ir namo išsivežti ne tik vertingų 
suvenyrų, bet ir geriausius įspū
džius. 

Daugumas čikagiečių tai žino 
ir savo miestu didžiuojasi, bet 
užsienis ir net tolimesnės 
Amerikos vietovės Į Čikagą vis 
dar žiūri pro šimto metų senu
mo akinius... 

Pastarosiomis dienomis Čika
gą atsidūrė sporto pasaulio 
dėmesio centre, kietose tarp
tautinėse varžybose pirmą 
kartą išsikovojusi teise būti 
pasauliniu futbolo pirmenybių 
šeimininke. Tai puiki proga 
pasitempti ir parodyti tūks
tančiams lankytojų iš daugybės 
svetimų kraštų, o taip pat 
Amerikos, kad Čikaga jau išau
go savo nelabai švarią praeitį ir 
yra verta platesnio susidomė
jimo. 

Miesto savivaldybė dėjo daug 
pastangų ir dolerių, kad Čika
ga parodytų pasauliui labai 
teigiamą vaizdą, nes daugelis 
turistų ir, žinoma, sporto pa
saulio žurnalistai atvažiavo gan 
skeptiškai nusiteikę. 

Praėjusią savaitę įvykusios 
futbolo pirmenybių atidarymo 
iškilmės atnaujintame ir išpuoš
tame Soldiers Field stadione 
praėjo be priekaištų, nebent tik 
tai, kad amerikiečiai apie eu
ropietiška futbolą nedaug 

išmano, o dar mažiau juo domi
si, kai tuo tarpu Europa ir Pietų 
Amerika pilna futbolo sirgalių. 
Spalvingos ir sklandžiai atliktos 
atidarymo iškilmės, kuriose 
dalyvavo JAV prezidentas Bill 
Clinton, Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl ir daugybė garbin
gų svečių (o ką bekalbėti apie 
dešimtūkstantines minias), 
margumu bei tvarkingumu 
galėjo beveik rungtyniauti su 
olimpiadų atidarymu bet ku
riame krašte, todėl pagyrimai 
Čikagai plačiai nuskambėjo po 
pasaulį. 

Labiausiai, be abejo, didžiuo
jasi Čikagos etninės grupės, 
kurių sportininkai turi teisę 
dalyvauti pirmenybėse. Di
džiausia grupė — vokiečiai. Jų 
Čikagoje (ypač šiaurinėje daly
je) yra apie 1.8 mil. Nemažai 
gyvena ir graikų — apie 90,000. 
Nors Čikagoje turime daug ispa
niškai kalbančių, bet tai ne 
ispanai, o meksikiečiai. Tikrų 
ispanų tėra apie 2,500, o Boli
vijos tautiečių dar mažiau: 1990 
m. surašinėjimo metu mieste 
užsirašė vos 500 (priemiesčiuose 
gyvena dar maždaug 5,000). 
Pati nežinomiausią ir mažiausia 
etninė grupė yra bulgarai, bet -,, 
ir jie įsitaisė savo spalvų vėlia
vas, džiaugiasi, kad Bulgarija 
dalyvauja komandų varžybose 
dėl pasaulinės pirmenybių tau
rės. 

Kaip lankytojai vertina Čika
gą? „Tai draugiškas, smagus 
miestas, su labai maloniais žmo
nėmis, kurie stengiasi padėti", 
— atsako užklaustieji svetim
šaliai svečiai. Nors futbolo 
pirmenybės ir su jomis susieti 
įvykiai yra svarbūs Čikagai, 
miestui tie „malonumai" kai
nuoja apie 3.55 mil. dol. (polici
ja, ugniagesiai, pirmoji pagalba, 
net šiukšlių išvežėjai...). 
Tikimasi sulaukti bent 400,000 
turistų, kurie čia paliks apie 
240 mil. dol. Didžioji tos sumos 
dalis teks viešbučių, restoranų, 
parduotuvių ir visokių pramogų 
siūlytojams, bet miestas gaus 
nemažai pajamų iš mokesčių ui 
prekes bei paslaugas. Be to, geri 
atsiliepimai, kartu su grįžtan
čiais namo lankytojais, pasklis 
po pasaulį, o tai jau verta 
nemažų pastangų. 

rika įsileido ) savo užslaptintus 
archyvus dar tuomet visagalė 
KGB. galima tik spėlioti. Ta
čiau tai. kad 1990 gruodi gene

rolas majoras A. Fokinas nurodė 
KGB pirmininkui R. Marcinkui 
paruošti alternatyvią istorinę 

(Nukelta į 5 psL) 

KAI VIEŠKELIAI DULKĖJO 
JUOZAS ŽYGAS 

Varnėnai, jau senokai griže ir buvusius lizdus šiek 
tiek aptvarkę, prie savo inkilų linksmai švilpavo. Ir 
gervės klykaudamos padangių vieškeliais į šiaure jau 
nukeliavo. Nemuno šlaitus, Žaliakalnio skardžius ir slė
nius padengė žaluma ir pienių geltonų žiedų saulėje tvis
kėjimas. Tai buvo aiškus pavasario ženklas, kurio 
žmonės jau buvo pasiilgę, dar ir dėl to, kad beveik 
visiems trūko kuro. Prieškariniais laikais kauniečiai 
mėgo Vytauto parke pasėdėti, nuo kalno į miesto pano-
ramą pasižiūrėti, ar ąžuolyno takais pavaikščioti. Dabar 
beveik visur tuščia, nes visuotinė baimė viešpatavo. 
Baimė buvo ne tik Kauną, bet ir visą Lietuvą apėmusi, 
kaip tas Čiurlionio vizijos paslaptingas juodas paukš
tis, kurio sparnai vist žeme dengė. 

Provokaciniai atsišaukimai Kaune 

Tas pasyvus pasipriešinimas nebūtų buvęs 
sėkmingas, jeigu pogrindis ir jo spauda nebūtų jo 
palaikiusi. Pogrindžio spauda liepė nevykdyti ir 
neklausyti vokiečių ar jų pataikūnų (kaip: J. Paukščio 
ir kt.) potvarkių ir mobilizacinių įsakymų. Tačiau 
žmonės niekuomet nebuvo raginami imtis kokių sabo
tažinių veiksmų. Kaune, gana viešose vietose, pradėjo 
atsirasti priešvokiiki plakatai, raginantieji vokiečių ir 
jų pataikūnų potvarkių nevykdyti ir net imtis sabotažo 

veiksmų. Kituose buvo vienas kitas prokomunistinis 
sakinys įterptas. Tie atsišaukimai buvo įvairių rezis 
tencinių grupių vardu išleisti. 

Jsu pats faktas, kad jie per daug viešai kalbėjo, leido 
suprasti, kad jie su vokiečių saugumo žinia atsirado. Tai 
buvo aiškus noras, lietuvišką pogrindi sukompromituoti. 
Bet tai vokiečiams nepavyko! Nors jokiai organizuotai 
rezistencinei grupei nepriklausiau, tačiau per draugus 
pogrindžio spaudos gana gausiai gaudavau. Ne tik pasi
skaitymui, bet ir platinimui. Taip pat per juos suži
nojau, kad yra pogrindžio radijo siųstuvas ir kokia jo 
banga. Tačiau, žinodamas kaip pogrindis veikia — nie
kuomet jokių žinių neklausdavau. Tik keletos paklau
siau, ką reikėtų daryti, kai frontas jau bus pavojingai 
arti. Gaudavau standartinį atsakymą — visuomenė bus 
painformuota. 

Ir vėl areštai 

Spėliojimai, kad už tų plakatų buvo vokiečių 
saugumo ranka, labai greitai pasitvirtino. Vokiečiai jau 
turėjo užtenkamai informacijos ir rengėsi pogrindžio 
branduolį likviduoti. Tad pirma jie norėjo visuomenės 
akyse pogrindį neigiamai pristatyti, o, pasiremiant tais 
„sabotažo raginimais", kaltinamąją medžiagą turėti. 
Buvo dirbama vokišku preciziškumu, tik pogrindžio 
spauda turėjo didesnį svorį ir tuos vokiečių klastingus 
planus į viešumą iškeldavo. Nepaisant visų dėtų 
pastangų, vokiečių saugumas nesugebėjo pogrindžio 
infiltruoti. Lietuvių tarpe talkininkų, kurie jiems dirb
tų, neatsirado. Bolševikinis saugumas per savaite laiko 
būtų visą pogrindi likvidavęs. Taip pat ir „zuikiai" 
nebūtų galėję net dienos viduryje vaikščioti. Tad tuo 

vokiečių nesugebėjimu ir mes galėjome pasinaudoti. 
„Zuikio" gyvenimą vedant, reikėjo politiniais ir ka

riniais klausimais domėtis ir gerą informaciją turėti. Jei
gu kas Reicho komisarų kalboms tikėjo, tai būtinai 
turėjo į „Naujosios Europos" statybą jungtis. O mano 
tikėjimas jais buvo sušaudytas 1941 metų birželio 24 
dienos vakare. YVehrmachto komunikatams nebebuvo 
galima tikėti, dabar jau Maskva mažiau melavo. Norint 
susidaryti galimai tikresnį vaizdą, reikėjo visus šalti
nius sekti, tad klausydavaus BBC (Londoną), Maskvą, 
Weichsel ir Berlyno radijo laidas. Kauno radijo žinios 
buvo visų mažiausiai patikimos. Visus šiuos žinių šal
tinius susumavus buvo aišku, kad vokiečių padėtis la
bai kritiška. 

Reikėjo labai saugotis, kad paskutiniu metu į spąs
tus neįkliūčiau, tad stengiaus be reikalo nevaikščioti. 
O tų pagundų kaip tyčia buvo. Brolis buvo tik ką baigęs 
baleto studiją ir priimtas į Valstybės teatrą, tad spek
takliuose, kuriuose jis šokdavo, galėdavo gauti bilietus 
ir norėdavo, kad ji matytumėme. Bet labai dažnai kinkos 
sudrebėdavo, tad ir teatro tekdavo atsisakyti. Su broliu 
buvo kiek lengviau, bet būdavo sunkiau, kai viena mano 
draugė bilietus turėdavo. Ji buvo baigusi Fuerth (prie 
Nuernberg) sekretorių kursus, apsirūpinusi visokiais 
pažymėjimais, tad gana drąsiai jautėsi. Buvo didelė 
operos mėgėja, todėl dažnai; „Turiu bilietus į operą — 
gal einame". Nors ir kinkos dreba, bet sunku atsisakyti. 

Pasitaikydavo, kad iš savo ryšių gaudavau per
spėjimus apie latvių er ukrainiečių pasirodymą, tad 
tekdavo supasuoti. Bepigu gatvėje, jei pamatai ką nors 
įtartina, tai galima išvengti. Jeigu keletas latvių ir pora 
vokiečių prie teatro durų stovės, tai ką tuomet daryti? 

Teatro patalpas ir visus užkulisius gana neblogai 
žinojau, tad sugebėčiau pasislėpti, bet ką su mergina 
daryti, jeigu imtų ir užsiožiuotų. Reikėjo ir tokią 
galimybę numatyti (o buvo suvalkietė — nuo Plokščių). 
Moterys dažnai tokiose situacijose išsigąsta ir pasimeta. 
Geriau nerizikuoti. O po to, žinoma, išmetinėjimai ir pa
siaiškinimai, bet pavykdavo santykius išlyginti. 

Man taip begalvojant ir reikalus besvarstant, 
suskamba telefonas. Tai vienas mano bičiulis paskam
bino ir sako: „Rytoj Sofijos vardadienis, tai gal einame 
Zose aplankyti". Kadangi ji netoliese gyveno, tad susi
tariame pas ją užeiti. Be to, žinojauu, kad ji neblogų 
gėrimų prilaikydavo, kuomet Kaune net „krūminė" 
buvo prabanga. Tai dviguba proga! Pas ją buvo dar viena 
jos draugė užėjusi. Daugiau r- vis smagiau, bet ne tą 
vakarą. Gal buvo koks nujautimas. Šiaip jos buvo links
mos ir draugiškos merginos, bet tą sykj susirūpinusios. 
Nepaisant juokų ir kalbų, vis iškildavo klausimas, o ką 
daryti, jeigu frontas priartės?' 

Toks klausimas daugeliui vis darniau kildavo. Nors 
buvo sakyta, kad pogrindis apie tai painformuos, bet 
frontui pastoviai artėjant, daugelis pradėjo nerimti ta i 
ir mūsų šio vakaro draugės pradėjo apie Vokietiją 
užsiminti. Jau beveik vidurnaktis artėjo, reikėjo i na
mus krapštytis. Mano bičiulis irgi pradėjo kažko 
nerimti. Nežinia kodėl pradėjo bijoti į namus eit i 
Jis šeimininkei sakė: — „Priimk mane šiąnakt 
nakvynei". Galbūt dėl to, kad ir ai buvau, ji stenk* -a 
„Nei velnio, eik į namus". Mums abiems buvo netoli, 
tik skirtingomis kryptimis. Išėję prie kampo atsisveiki
nome, tuomet nejutau, kad jo daugiau Lietuvoje 
nematysiu. ^ daugiau) 

I 
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Susipažinkime 
DR. ERIKA 

J. KRIAUČIŪNIENĖ 

Vieną gražią kaliforniško 
pavasario dieną maloniai mus 
nustebino gautas iš Jūratės ir 
Cezario Ugianskių pakvietimas 
i jų namuose, Sherman Oaks 
vietovėje, rengiamą gegužės 1 
dieną puotą, jų dukros Erikos 
aukštojo mokslo baigimo proga. 
Gavome ne tik pakvietimą, bet 
ir elegantišką oficialų prane 
Šimą; „Medical School Gradu 
ating Class of Northvvestern 
University" praneša, kad Erika 
J. Kriaučiūnas yra kandidate 
medicinos daktaro laipsniui 
gauti, ir jis bus jai įteiktas šių 
metų birželio 3 d. 136-jų iškil
mių metu ketvirtoje presbiterio
nų šventovėje Čikagoje. 

O, rodos, dar taip neseniai — 
1990 metais Erikai (tik ką gavu 
šiai magistro laipsni iš Kali
fornijos universiteto — Los 
Angeles) linkėjome laimės 
sukūrus šeimą sujaunu simpa
t ingu inžinier ium Mar iu 
Kriaučiūnu. 

Eriką Jūratę Ugianskytę. 
gimusią Kalifornijoje 1966 m. 
birželio 16 d., pažinome nuo jos 
vaikystės, nors ji tik kartais, 
kaip peteliškė paplasnodavo 
mūsų, vyresniųjų, akiratyje — 
tai Los Angeles lietuviškos 
šeštadieninės mokyklos pasi
rodymuose, tai „Spindulio" an
samblio šokėjų tarpe, tai skau 
tu stovyklose. 

Dabar apie ją daugiau suži 
nojome iš jos pačios, tėvų, 
senelių, dr. Jurgio ir dr. Petru 
tės Starkų bei iš jų artimesnių 
bičiulių. Sužinojome daug ką 
įdomaus, kas džiugina lietuvis 
ką širdį. 

Tarp kitko sužinojome, kad 
parinktas Erikai vardas sim
bolizuoja Starkų šeimos tra 
dicijų tęstinumą. Erikos močiu 

tės Petronėlės brolis, žinomas 
rašytojas Kazys Boruta kartais 
pasirašydavo Erikos slapyvar
džiu. 

Erika mokslą pradėjo nuo 
vaikų darželio ir tęsė jį pradžios 
bei vidurinėse mokyklose 
kaimyniniame Los Angeles — 
Van Nuys mieste. Jos darbš
tumas ir gabumai buvo įvertinti 
gimnazijoje, daug kur pirmavo, 
o matematikos, istorijos ir 
fizikos mokslo šakose ji yra 
gavusi specialiųjų žymenų. Be 
to, j i dalyvavo mokyklų 
visuomeninėse s t ruktūrose , 
sporto, slidinėjimo klubuose, 
mokėsi skambinti pianinu, 
modeliavo bei kurį laiką sava
noriškai talkininkavo miesto 
ligoninėje. 

Džiugus įvykis Er ikos 
gyvenime buvo parinkimas jos 
kaip pasižymėjusios metų IV 
klasės moksleivės, atstovauti 
Los Angeles mokyklų distriktui 
televizijos programoje. 

Tačiau labiausiai a ts i -
mintinas Erikos įvertinimas 
buvo 1983 metais — jos 17-ojo 
gimtadienio dieną — kai ji buvo 
parinkta atstovauti 444 bai
g ian t iems gimnaziją ben
dramoksliams ir būti pagrin
dine kalbėtoja atestatų įteikimo 
iškilmėse. 

Tačiau tais uolaus mokymosi 
ir brendimo metais Erika neati
trūko, o atvirkščiai, kaskart 
labiau jungėsi į lietuviškumo 
išlaikymo ir jo puoselėjimo 
verpetus. J i — stropi Los 
Angeles l ietuviškos šešta
dieninės mokyklos mokinė. 
žvali liaudies šokių ir dainų an
samblio „Spindulio" dalyvė. Ji 
skautė. Erika su „Spindulio" 
pasirodymais keliauja į Čikagą, 
į Australiją ir į Pietų Ameriką. 
Šiaip yra daug keliavus JAV, 
Meksikoje. Vakarų Europoje ir 
kitur. 

Žinoma. įspūdingiausia dvy
likametės Erikos kelionė su 
tėvais buvo 1978 metais į 
Lietuvą. 

Aukštojo mokslo studijas 
Erika pradeda 1983 m. Cali 
fornia univers i te te — Los 
Angeles (UCLA). Labiausiai jai 
prie širdies medicinos mokslas, 
ypač domina preventyvinė sri
tis, priemonės, būdai, sveikatai 
išlaikyti. Jai imponuoja senelio 
dr. Jurgio Starkaus profesija. 

Po uolių studijų, kieto darbo, 

vėl pagyrimais įvertintų, 1987 
m. Ji gauna bakalauro laipsnį, 
Cum Laude, o 1990 m. magistro 
laipsnį iš „kineziologijos". 
Magistro tezei Erika buvo pasi
rinkusi temą, nagrinėjančią ir 
įrodinėjančią dietos bei fizinio 
aktyvumo reikšme diabetui ir 
kraujagyslių ligoms išvengti. 
Erikos magistro tezė buvo 
išspausdinta „American Jour
nal of Cardiology" 1991 m. 

Gavus magistro laipsnį ir jau 
atšventus vestuves, Erika 
rūpinasi tolimesniais žygiais, 
kopiant į medicinos daktarės 
profesiją. Pateikus apie save 
reikiamus duomenis, ji gauna 
teigiamą atsakymą — priėmimą 
į 8 medicinos mokyklas. Pasi
renka Northwestern Čikagoje. 

Tad abu su Mariu iškeliauja 
į Rytus. J is mechanikos inžinie
rius lengvai gauna darbą Moto
rola įmonėje ir nuoširdžiai 
remia žmonos pastangas tęsti 
mokslą. 

Ir štai — po 4 metų sunkaus, 
bet sėkmingo darbo, Erika 
gauna Medicinos daktaro 
laipsnį. Už ypatingą pasižymė
jimą chirurgijoj, Northvvestern 
Medicinos mokykla į teikė 
Erikai „The Julius Conn Jr. 
MD, Surgical Student Award". 

Dabar Erika rengiasi atlikti 
rezidenciją Northvvestern uni
versiteto ligoninėje radiologijos 
srityje. 

Erikos daktaro laipsnio ga
vimo proga jos tėvų suruošta 
puota buvo ne tik šauni, bet ir 
džiugi jai pačiai. Mariui, jos 
seneliams, uošviams ir visiems 
pakviestiems. 
Gražutė Šlapelytė-Sirutienė 

CLASSIFIED GUIDE 

m FOR S A L E B E A L E S t A T E 

virtuves stalą su 
4 kėdėm, sofą ir 2 fotelius. 

Tel. 706-346-8713 

M I S C E L L A N E O U S 

Iš kairės: Audra Nelsaitė-Narbutienė su sūneliu Tomu Kipru, Ingos suža
dėtinis Vitas Rugienius, Inga Nelsaitė, Angelė ir Romas Nelsai. 

75-TAS „SAULĖS" 
MOKYKLOS PAVASARIS 

Gegužės 28 d. paminėtas Ute
nos katalikiškos dvasios „Sau
lės" mokyklos 75 metų jubi
liejus. Šioje mokykloje mokėsi 

ĮVERTINAMAS 
LIETUVAITĖS 

DARBAS 
Inga Nelsaitė Fullerton'o 

mokyklų rajone buvo nominuo
ta ir išrinkta kaip geriausia 
pirmųjų metų mokytoja. 1994 
metų balandžio 26 d. Fullerton'o 
mokyklų centre įvyko apdova
nojimo ceremonija, kurioje daly
vavo visų mokyklų atstovai, mo
kytojai, mokiniai ir šeimos na
riai . Ingai Nelsaitei buvo 
įteiktas „Sallie Mae first class 
t eacher" apdovanojimas ir 
puokštė gėlių. Savo žodyje ji pa
dėkojo savo tėvams ir šeimai už 
paramą bei mokyklos vedėjai ir 

daug žymių žmonių: istorikas 
Adolfas Šapoka, enciklopedinių 
leidinių autorius Bronius Kvik
lys ir kiti garsūs uteniškiai. 
Atkuriant „Saulę", daug nusi
pelnė Utenos Caritas, klebonas 
Petras Adamonis. užsienio orga
nizacijos ir išeivijos dvasininkai 
Antanas Liuima ir Juozas 
Prunskis. Dabar mokykloje yra 
380 mokinių ir norinčių moky
tis vis daugėja. 

kolegoms. Susirinkusiems buvo 
perskaitytas mokyklos vedėjos, 
kurioje Inga dirba, nominavimo 
laiškas. Jame išryškinami jos 
pedagoginiai sugebėjimai, pasi
šventimas savo profesijai ir 
mokiniams. Laiške kalbama 
apie Ingos pasididžiavimą lie
tuviška kilme ir kultūra, pabrė
žiant, kad ji puikiai kalba lietu
viškai. Sakoma, kad dėl to ji 
skatina savo mokinius didžiuo
tis ir dalintis su kitais savo 
kilme ir kultūra. Taip pat per
skaitytas 6-to skyriaus mokinės 
laiškas. Ji rašo, kad jų mokyto
ja sugeba pastebėti jų silpnybes 
ir išgydyti žaizdas. Būdama 
griežta ir daug reikalaujanti 
mokytoja, tuo pačiu metu ji 
sugeba būti ir draugiška, ir 
kantri. 

Šių metų birželio 25 d. Inga 
Nelsaitė sukuria lietuvišką 
šeimą su Vitu Rugienium. 
Būdama Ingos pusseserė ir 
pirmą kartą viešint Amerikoje, 
aš turėjau retą progą dalyvauti 
tokio pobūdžio ceremonijoje. 
Labai džiaugiuosi jos išskirti
nais gabumais ir tuo, kad tai 
buvo įvertinta jos vyresniųjų. 

Žydrė Kubiliūtė 

IMEX AMERICA, INC. 
8404 S. Okato Ave., 
Bridgeview, IL 60455 

Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 

perveda dolerius į Lietuvą 
Tel. 708-430-2119 
Fax. 708430-3152 

Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v. 

i 
10%—20%—30<rt pigiau nnokė-

sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
MM Vi Wcet OOth Street 
Tel. - (708) 4244854 

(312)881-8884 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžiningai. 

312-778-331* 
KLAUOUUS PUMPUTIS 

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutengir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

21. 
KMIECIK REALTOftS 
7922 S. Fubsfci td . 

4365 S. Archer Ave. 

„ŽYDRASIS DRAMBLYS" 
Firma, užsiiminėjanti maisto ir 
pramoninių praklų impor-
tu-eksportu kviečia bendradarbiau
ti Amerikos verslininkus. Norin
tiems nupirksime butą arba namą 
Lietuvoje. Atvykstantiems trumpam 
į Lietuvą parūpinsime vietą gyve
nimui, automobilį su vairuotoju. 
Pasitiksime aerouoste arba geležin
kelio stotyje. 

Kreiptis l Virginijų Giedraiti 
Prsnclikonų 4a -10 

2001 Vilnius 
tel./fax. (370-2) 02-72-74". 

I 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danute Mayer. j i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

4 bt. marinta, kampinis namas 68 
St. ir Washtenaw Ave, skersai gat
vės nuo šv. Kazimiero vienuolyno 
ir Maria gimnazijos kiemo, Vi bl. 
nuo šv. Kryžiaus ligoninės; 2 bt. po 
2 mieg., 2 bt., po 3 mieg. + ekstra 
„garden ant." butukas; 2 auto 
mūrinis garažas. Info. ir apžiū
rėjimas susitarus, t a i . 
312-247-3777. 

SVARBIOSE PAREIGOSE FLORIDOJE 
David Kamm, gimęs ir užau 

ges Marąuette Parke, Čikagoje, 
dabar su šeima gyvena Fort 
Myers, Floridoje. Jis yra finan
sininkas, vertybių brokeris 
(stock broker), vedėjas didelės 
Smith Bamey bendrovės, o taip 
pat ir kolumnistas, kurio sa
vaitiniai straipsniai „Florida 
Stock Index" spausdinami vi
suose Floridos pakraščio dien
raščiuose. 

David Kamm sūnus Erikas, 
neseniai bakalauro laipsniu 
baigės Florida State universi

tetą, yra Florida Highway Pat-
rol administratorius. 

David ir E r i k a s Kamm 
Motinos dieną aplankė savo 
mot iną ir močiutę Donna 
Kamm, ALRK Moterų s-gos 76 
kp. valdybos narę ir „Draugo" 
korespondentę, gyvenančią 
Seminole, Floridoje. Visi trys 
dalyvavo šv. Mišiose ir Ameri
kos Lietuvių R. Katalikių Mo
terų s-gos 80 metų gyvavimo su
kakties minėjime — pietuose, 
vykusiuose Amerikos lietuvių 
klube St. Petersburge. K.D. 

CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

VISOS VIETOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠPARDUOTOS! 
DĖKOJAME GAUSIEMS KUENTAMS IR PRIMENAME, 
KAD TIE, KURIE UŽSISAKĖ 1 DAINŲ ŠVENTĖS RENGI
NIUS BILIETUS JUOS ATSIIMTŲ MŪSŲ RAŠTINĖJE VIL
NIUJE IKI PIETŲ LIEPOS 6 D. RAŠTINĖ DIRBS 4 UEPOS 
IKI 2 VAL. P.P., 5 UEPOS BUS UŽDARYTA. 
RUGPJŪČIO 10 IKI 22 - Yra ribotas skaičius vlatų šioje ekskur
sinėj* kslionėja po Uatuvą. Šis turas taip pat pratęsiamas dar 
penkioms dienoms Į Latviją ir Estiją. 

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IK113... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU. 
TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tai. 585-6424 

F O R R E N T 

Marqu«tte Rd S Kadsto Ava. apyl 
naujasniame name, vyr amžiaus žmonėms 
išnuomojamas modernus 2 mieg butas su 
šaldytuvu, virimo ptyta, skalbykla; yra vieta 
pastatyt automob. $375 Į man. Kreiptis: 
708 656-6599 

Amerikos Lietuvių R. Katalikių moterų s-j?os 80 metų sukaktį ir Motinos 
dieną St. Petersburg lietuviu klube švenčia „Draugo" bendradarbė Donna 
Ktrnm, jos sūnus finansininkas ir kolumnistas David Kamm ir vaikaitis 
Erikas, Floridos vieškeliu administratorius 

Mūsų Vilniaus rastinė — jūsų. paslaugoms' 

KELIONĖMS ift LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

Senior Telecommunications Executive 
— Lithuania— 

Lintel, a U S VVEST company, is looking for a top-level 
telecommunications candidate. This position is located 
in Lithuania. 

Qualifications: 
•Broad Telecommunications knowledge/experience 
•Top-level management skills 
• International experience preferred 
• Strong team leadership skills 
•Fluent Lithuanian 

This is a three year assignment 

U S VVEST Overseas Operations 
ATTN: L Harris 
P.O. Box 6540 

Englewood, CO 80155-6540 
Phone * 303-754-4308 

Fax * 303-649-4630 

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
§•28 SOUTH 7tTH AVBNUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
•8417 ' 

TBLIPONAI: (708) 480-7272 
TRIIFAX: (788)480-8788 

.Q 

Member 37 

AŠĮ* 
American Society 
etTravelAftstt 

CHy Certer OT 
GEDIMINO PROSPEKTAS NA 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (870) 2-888-147 
2-888-184 

TELEFAK (370? 2-228-148 

Tarnyba Telekomunikacijų Pareigūnui 
—Lietuvoje— 

Lintel, U S VVEST bendrovė, ieško gabaus kandidato atsa
kingai telekomunikacijų tarnybai Lietuvoje. 

Kvalifikacijos: 
• Nuodugnus pažinimas ir patirtis telekomunikacijose 
• Sumanumas ir įgudimas vadyboje 
• Pageidaujama tarptautinio masto patirtis 
• Gabumas vadovavimui 
• Laisvas lietuvių kalbos vartojimas 

ši tarnyba yra trims metams 

U S WEST Overseas Operations 
ATTN: L Harris 
P.O. Box 6540 

EngtoNPOCĮ CO 80155-6540 
Phone 8 303-754-4306 

Fax 8 303-649-4630 



Lietuvos ambasadorius Washingtone Stasys Lozoraitis ir žmona Daniela 
Lietuvoje lankymosi metu š.m. v?sario mėn. 

PUTNAME PALAIDOTAS 
AMBASADORIUS STASYS 

LOZORAITIS 
Penktadienį, 1994 m. birželio 

17 d. Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos vienuolyno 
„Dangaus Vartų" kapinėse, 
Putnamo, CT, JAV palaidotas 
Lietuvos ambasadorius Stasys 
Lozoraitis. Veteranas diploma
tas ir politikas, 69 m. amžiaus, 
nelauktai mirė pirmadienį, bir
želio 13 d. Vašingtone, čia atvy
kęs iš Romos gydytis nuo kepe
nų nepakankamumo, kurį, kaip 
manoma, sukėlė vėžys. 

Kiek žinoma, kepenų vėžį jau 
buvo nustatę gydytojai Italijoje. 
Sprendimas vykti į Vašingtoną 
padarytas viliantis, kad bus 
grįžtama į Romą. Į JAV dip
lomatas išskrido apie gegužės 
29 d. Žinios apie jo pablogėjusią 
sveikatą buvo slepiamos nuo 
visuomenės. Tai žinojo tik kai 
kurie jo buvusio štabo Vašing
tone nariai* ir artimesni bičiu
liai. Tačiau gandai, jog St. 
Lozoraitis sunkiai serga, pradė
jo kursuoti birželio mėn. pra
džioje, paaiškėjus, kad jis 
negalės dalyvauti kito veterano 
diplomato, Lietuvos ambasado
riaus Jungtinių Tautų organiza
cijoje Aniceto Simučio pager
bime. New Yorke suruoštame 
pagerbime birž. 5 d. St. 
Lozoraitis turėjęs pasakyti 
pagrindinę kalbą. 

NEGESTA GAISRAS 
(Atkelta iš 3 p.) 
medžiagą apie pogrindžio kovas 
Lietuvoje ir su komentarais iš
spausdinti Maskvoje, niekam ne 
paslaptis. Tačiau viskas keičiasi 
ir nebereikia dabar ieškoti užuo
vėjos Maskvoje — tą patį jau 
galima padaryti Vilniuje". Pa
teikiame minėto KGB doku
mento faksimilę, kad skaityto
jai galėtų įsitikinit, jog p. Jonas 
Dainauskas remiasi realiai 
egzistuojančiais dokumentais: 

„Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos" pasirodymo proga steng 
tąsi pateikti kuo platesnį pasi
sakiusiųjų spektrą. Kadangi čia 
yra nemaža kartėlio ir nusivy 
limo dozė, reikėtų daryti dera
mas išvadas. Baigsiu p. A. Tylos 
mintimis, išdėstytomis minėta
me laiške PLB. „Nereikia tikė
tis, kad iš karto gali būti 
išspręstos genocido padarinių 
problemos... Reikia manyti, kad 
dokumentų rinkinys neturėtų 
patikti čekistams ir komunis
tams. Geresnės kaltinamosios 
medžiagos „proto, valios ir 
sąžinės" partijai, kaip ji save 
vadino, ir nereikia. ...Pasaulio 
lietuvių bendruomenės sumany
t a leisti „Lietuvių kovų ir 
kančių istorija" yra nenuginči
jamai reikalinga ne tik mūsų 
aukų pagerbimui, bet ir nusi
kaltimo žmonijai išsiaiškinimui. 
Šiai serijai teikiama PLB pa
rama turėtų būti susieta su 

Ambasadorius St. Lozoraitis 
visuomenės akiratyje išbuvo 50 
metų. Kaip jauniausias Lietu
vos diplomatinės tarnybos na
rys, dešimtmečiais nenuilsta
mai gynė jos valstybingumą ir 
tapo labiausiai regimu okupaci
jos nepripažinimo simboliu Va
karuose. Velionis tarnybą 
Lietuvai pradėjo, ką tik baigęs 
gimnaziją 1943 m. Lietuvos pa
siuntinybėje Romoje, dirbo at-
tache, vėliau pirmuoju sekreto
riumi pas tėvą, Lietuvos dip
lomatijos šefą, Stasį Lozoraitį, 
Sr.,o 1970 m. tapo laikinu rei
kalų patikėtiniu prie Šventojo 
Sosto. 1983 m. St. Lozoraitis 
paskirtas Lietuvos pasiuntiny
bės Vašingtone patarėju, 1987 
m. tapo Lietuvos charge d'af-
faires JAV. 

Susikūrus Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžiui, St. Lozorai
tis tapo svarbiu jo atramos 
tašku ir ryšininku Vakaruose. 
Atkuriant nepriklausomybę, jis 
suvaidino išskirtiną ir iki šiol. 
galutinai visuomenei neat
skleistą vaidmenį Vašingtone. 
Atgavus nepriklausomybę, pa
skirtas nepaprastuoju ir įgalio
tuoju ambasadorium: Tuoj po 
1990 m. Kovo 11d. Akto paskel
bimo, pirmąkart iškilus smur
to pavojui iš tuometinės Sovietų 
Sąjungos, jam buvo suteikti spe
cialūs įgaliojimai užsienyje. 

Nepriklausomybę įtvirtinant, 
St. Lozoraitis buvo uolus Lie
tuvos grįžimo į Vakarus, jos 
visuomenės susitaikymo ir po
litinės kultūros ugdymo puose
lėtojas. Buvęs JAV Valstybės 
departamento Baltijos skyriaus 
viršininkas Paul Goble jį apibū
dino kaip „tikrą europietį, kuris 
niekada nebuvo susovietintas". 
1993 m. St. Lozoraitis kan
didatavo į Lietuvos prezidentus, 
pralaimėjo Algirdui Brazaus
kui, tų pačių metų gegužės mėn. 
Lietuvos prezidento dekretu 
buvo atšauktas iš ambasado
riaus Vašingtone pareigų, pa
skirtas nepaprastuoju ir įgalio
tuoju ambasadoriumi Italijoje. 
Šias pareigas ėjo iki mirties. 

Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis St. Lozoraitį 
pavadino „valstybingumo įkū
nijimu", o JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos pir
mininkas Algimantas Gečys jį 
apibūdino kaip ,,tiltą t a rp 
Lietuvos ir išeivijos". Tad jo 
gerbėjams buvo sunku suprasti, 
kodėl, ambasadoriui mirus, lai
dotuvės buvo privačios. Toks 
buvo našlės Danielos (D'Ercole) 
Lozoraitienės pageidavimas. Be 
to, iš arčiau pažinojusieji velionį 
žinojo, kad jis griežtai skyrė 
savo asmeninį gyvenimą nuo 
visuomeninių reikalų ir gynė 
savo privatumą. 

Netikėta mirtis sukomplikavo 
ir laidojimo vietos reikalus. 
Pasak velioniui artimų šaltinių, 
svarstyta palaikus pervežti į 
Italiją, kur palaidoti abu jo 
tėvai. Šios minties atsisakyta iš 

Represijų Lietuvoje tyrimo cent 
ro rengiamu tremtinių ir okupa 
rijos metu nužudytų asmenų dalies dėl to, kad Romos kapinės 
sąrašu, kurio pirmas tomas - pasižymi netvarka. Beje, kada n 
„Lietuvos gyventojų genocidas" gj s t . Lozoraitis nebuvo Italijos 
(Vilnius, 1992) — jau išėjo" pilietis, o mirė už Italijos ribų, 

norint palaikus grąžinti, būtų 
reikėję atlikti įvairius biurokra
tinius formalumus. 

Noras, kad laidotuvės būtų 
privačios iš dalies paaiškina, 
kodėl nutarta St. Lozoraičio pa
laikų šiuo metu neperkelti į 
Lietuvą. Tačiau esama pagrin
do manyti, kad ilgainiui am
basadorius bus perlaidotas 
Lietuvoje, juoba, kad velionis ir 
jo artimieji seniai planavo ten 
perkelti abiejų tėvų palaikus. 

Galiausiai apsispręsta velionį 
laidoti Nekalto Prasidėjimo vie
nuolių „Dangaus Vartų" kapi
nėse, kur pernai St. Lozoraitis 
amžino poilsio išlydėjo savo tetą 
Gražiną Matulaitytę Ran n it. 
Anuomet kalbėdamas apie Put
namo seselių vienuolyną, įkurtą 
1936 m., St. Lozoraitis yra 
pasakęs „Čia yra Lietuvos 
dalis". 

Šimto hektarų kalvota vie
nuolyno apylinkė ir ją supantys 
Naujosios Anglijos miškai iš 
tikrųjų primena Lietuvos Aukš
taitijos vaizdus. O Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos moterys, 
pasižyminčios savo darbu su 
jaunimu, senelių slaugymu ir 
atkakliu lietuviškumu, yra iš
laikiusios ir buitines lietuvių 
tradicijas: iki šių dienų kepa 
duoną, spaudžia sūrį, daro girą. 

Aną itin karštą ir drėgną 
penktadienio rytą, nedidelės 
vienuolyno koplyčios šventoriu
je susirinko apie 80 žmonių: 
našlė Daniela Lozoraitienė, jos 
sesuo, velionio brolis, Lietuvos 

, ambasadorius prie Šventojo 
i Sosto Kazimieras Lozoraitis su 
žmona, Lietuvos ambasadorius 
JTO A. Simutis, mirusiojo buvę 
štabo nariai, jų šeimos, keli 
ilgamečiai jo bičiuliai, įskaitant 
buvusį prezidentinės kampani
jos vadovą Valdą Adamkų ir 
Lietuvos Misijos prie JTO pata
rėją Algimantą Gurecką, Put
namo vienuolės ir keletas kitų 
gerbėjų, sužinojusių apie laido
tuves ir atvykusių atsisveikin
tu su velioniu. 

Gedulingų giedotinių šv. Mi
šių koncelebrantai — išeivijos 
lietuvių vyskupas Paulius Bal
takis, prelatas Vytautas Balčiū
nas, kunigai Voldemaras Cuku-
ras ir Krasauskas — pasitiko ir 
šventintu vandeniu apšlakstė, 
Lietuvos trispalve vėliava ap
klotą, ąžuolinį karstą, kurį nešė 
aštuoni velionio bičiuliai, ben
dradarbiai arba jų šeimų nariai 
— V. Adamkus, Ross Bailey, Al
girdas Čarneckis, Gailius Drau
gelis, Edwin Norse, Raimundas 
Ražanauskas, Žilvinas Sam
sonas, Ričardas Vidutis). Lydi
mas susirinkusiųjų, karstas 
buvo įneštas į koplyčią, kurios 
gale buvo gėlių vainikas. Lietu
vos diplomatinės tarnybos var
du jį a t s iuntė ambasada 
Vašingtone. 

(Lietuvos ambasada Vašingto
ne, kurios atstovai nebuvo 
kviesti į laidotuves, paskelbė 
dviejų dienų gedulą, pagerbiant 
St. Lozoraičio atminimą. Vytis, 
kabantis virš pastato įėjimo, 
buvo apjuostas juodais kaspi
nais. Ambasada pranešė, kad 
per tas dvi dienas — birž. 18 ir 
17 d. — apsilankė 12-kos užsie
nio valstybių diplomatinių at
stovybių Vašingtone vadovai ar
ba atstovai. Užuojautų knygoje 
pasirašė Baltarusijos, Latvijos, 
Norvegijos ir Švedijos ambasa
doriai, ambasadų atstovai iš 
Austrijos, Didžiosios Britanijos, 
Graikijos, Japonijos, Lenkijos, 
Olandijos, Rumunijos ir Vokieti
jos.) 

Velionio šeima prašė vietoje 
gėlių aukoti Nekalto Prasidėji
mo vienuolijai. Provinciolė 
Šiaurės Amerikoje ses. Igne 
Marijošiūtė pasakė, kad gautos 
aukos bus paskirtos vienuolijos 
koplyčios Kaune statybai, kur 
ketinama įamžinti velionio at
minimą. 

Pamokslo metu vysk. P. Bal
takis nurodė, kad atsiskyrimas 
su amb. Stasiu Lozoraičiu „yra 
ypatingai skaudus, nes jis mus 
apleido taip netikėtai, žmogiš
kai galvojant ne laiku, neužbai-

NETEKOME NUOŠIRDŽIOS 
LIETUVĖS DAKTARĖS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. birželio mėn. 23 d. 

1994 m. gegužės 10 d. Holy 
Cross kapinėse, Culver city, CA, 
palaidota dr. Ona Sruogienė. I 
amžinybę ją išlydėjo gausus 
būrys lietuvių. Atsisveikinimo 
žodį tarė dr. Juozas Gudauskas. 

„Su širdgėla atsisveikiname 
su daktare Ona Sruogiene, su 
kuria palaikiau artimus ryšius 
Kaune ir čia, Kalifornijoje. 

Dr. Slavinskaitė-Sruogienė 
gimė 1896 m. Biržuose. I pasau
linio karo metu nublokšta į 
Rusiją, Voroneže baigė Martyno 
Yčo lietuvių gimnaziją 1917 m. 
Grįžus į Lietuvą dirbo ligoninė
se kaip gailestinga sesuo ir 
anestezistė. Vėliau įstojo į Vy
tauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakultetą, — baigė 
1931 m. Pof. Žilinsko pakviesta, 
4 metus dirbo asistente Anato
mijos fakultete, kur jai teko 
išgyventi istorinį įvykį — 
asistuoti balzamuojant, tragiš
kai žuvusių lakūnų, S. Dariaus 
ir S. Girėno kūnus. 

Pagaliau, pasirinkusi vidaus 
ligų ir roentgenologijos specia
lybes, dirbo universiteto klini
kose. Pirmos rusų okupacijos 
metu dirbo poliklinikoje, Aklų
jų institute ir vaikų darželyje. 

1944 m. pasitraukus į Vokie
tiją dirbo Wuerzburgo universi-

Ilsėkis ramybėje šioje Kalifor 
nąjoa žemėje, ialia savo velionio 
vyro dr. Kazio Sruogos. Liūdesy 
lieka duktė Vita, kuri rūpestis 
gai globojo ir slaugė motiną, 
ypač paskutiniais ligos metais, 
bei žentas Modestas Kevalaitis, 
vaikaičiai — Vita ir Andrius su 
žmona Daina, provaikaičiai — 
Justas ir Kristina Kevalaičiai". 

Velionė daktarė, globodama 
savo seserį bei kitus pagalbos 
reikalingus lietuvius, visuome
niniame darbe nedalyvavo, bet 
visą laiką rėmė spaudą, užsaky
dama lietuviškus laikraščius 
savo šeimai, draugams ir pažįs
tamiems, įvairioms progoms 
pasitaikius. 

Vaje 

Dr. Ona Sruogienė 

teto užkrečiamų ligų skyriuje. 
Karui pasibaigus, buvo Stut-
tgarto D.P. stovyklos gydytoja. 
1947 m. emigravo į JAV. Išlai
kius egzaminus ir atlikus stažą, 
daug metų dirbo Čikagos Loret-
to ligoninėje, mikrobiologijos ir 
patologijos skyriuose. Išėjus į 
pensiją persikėlė į Santą Moni
ką, CA, pas vienturtę dukrą Vi
tą ir jos šeimą. 

Mes, Santa Monikos lietuviai, 
pasigesim daktarės ir prisimin
sim ją, kaip ligoniams pasišven
tusią gydytoją, kuri niekad 
neatsisakė padėti jos pagalbos 
reikalingiems. 

gęs savo misijos Lietuvai", 
Kreipdamasis į našlę Daniela, 
brolį Kazimierą ir kitus.arti
muosius, jis sakė: „Mes dali
jamės jūsų skausmu. Mes visi 
dar ilgus metus jausime jo nete
kimą, jo fizinį atsiskyrimą. Ban
dykime prisiminti, kad dvasia 
jis yra ir visuomet pasiliks su 
mumis, lydės savo meile, savo 
malda mus ir mūsų tėvynę Lie
tuvą, kuriai jis buvo pašventęs 
visą savo gyvenimą. Savo meilę 
ir dėkingumą išreiškime jam 
nuoširdžia malda ir nuoširdžia 
pagalba Lietuvai, jos sunkiame 
religinio, moralinio ir socialinio 
atsinaujinimo kelyje, siekiant 
pilnos laisvės". 

Mišių aukai pasibaigus, K. 
Lozoraitis perskaitė tekstą tele
gramos, gautos iš Vatikano 
valstybės sekretoriaus kardino
lo Angelo Sodano, kurioje velio
nį pažinojęs popiežius Jonas 
Paulius II išreiškia užuojautą ir 
siunčia „paguodos Apaštalinį 
palaiminimą". 

Giedant išlydėjimo giesmes, 
laidotuvių procesija karstą pa
lydėjo iš koplyčios, už kurios 
paėjus neaukšta kalva, atsive
ria slėnis ir kuklios, nedidelės 
„Dangaus Vartų" kapinės. Čia 
amžino poilsio ilsisi vienuolijos 
seserys, Putnamo vienuolių 
tvarkomo palaimintojo arkivys
kupo Jurgio Matulaičio globos 
namų seneliai, o taip pat ka
nauninkas poetas Vaitkus, kun. 
dr. Stasys Yla, kiti kunigai. Pir
majam atkurtos Lietuvos amba
sadoriui JAV parinkta vieta 
priešais paminklą, pažymint} 
kapines. 

Atnešus karstą prie iškastos 
duobės, sukalbėjus apeigines 
maldas. į susirinkusiuosius 
kreipėsi Viktoras Nakas, kuris 
buvo St. Lozoraičio patarėjas in
formacijos ir politiniams rei
kalams ir faktiškas ambasados 
Vašingtone štabo viršininkas. Jis 
perskaitė žodį, pasakytą 1993 
m. per Vašingtone Lietuvių 
bendruomenės suruoštą St. Lo
zoraičio pagerbimą, pastebė
damas, kad žodžiai, anuomet 
tarti atsisveikinant su St. Lo
zoraičiu, nei kiek nemažiau tin
ka šiandien. 

Anot jo, velionis „pustuštį ir 
tylų pastatą 16-toje gatvėje 
(Vašingtone) atidarė svečiams iš 
Lietuvos ir Amerikos", ambasa
doje pradėjo gausiai lankytis 
žmonės, visus juos St. Lozoraitis 
nuoširdžiai priėmė, su visais 
mokėjo bendrauti. „Ambasada 
tapo politinės, ekonominės, kul
tūrinės, mokslinės bei humani
tarinės veiklos centru. Dėka 

Amerikos Lietuvių visuomenės, i 
kuri ambasadoriumi pasitikėjo 
ir jo veiklą dosniai rėmė tiek 
moraliniai, tiek finansiniai, am
basados štabas padidėjo penkis 
kartus", o Lietuvos vyriausybei 
tai „nekainavo nei vieno cento". 

V. Nakas pastebėjo, kad kai 
„reikėjo ginti svarbius princi
pus, velionis nevengė kontrover
sijos nei tiesos žodžio". Pats 
„niekada neieškojo sau jokių 
privilegijų, prisidėjo prie men
k i n s i u darbų", pasižymėjo 
„kuklumu ir nesavanaudišku
mu". 

Baigdamas V. Nakas pasakė: 
„Dabar mums laikas iš tikrųjų 
atėjo su Jumis, ambasadoriau, 
atsisveikinti. Jūs mums visada 
liksite gyvas, visada būsite tau
rus pavyzdys ir įkvėpimo šalti
nis. Jūs buvote, jūs esate milži
nas. Ilsėkitės ramybėje, amba
sadoriau. Tebūna ši Putnamo 
žemė jums lengva". 

Šeimos vardu į susirinkusiuo
sius kreipėsi amb. Kazimieras 
Lozoraitis, sakydamas „netikė
jau, kad man teks skausmo ku
pina širdimi būti prie mano 
brangaus brolio Stasio kapo 
duobės..." Jis prisiminė mirusio 
brolio dinamiškumą, jaunatviš
ką energiją, nenuilstamą darbš
tumą, pareigingumą ir entu
ziazmą, imantis, „bet kokio dar
bo, tiek paprasčiausio, tiek pa
ties atsakingiausio". 

Amb. K. Lozoraitis dar paste
bėjo: „Pagerbsime brangųjį ve
lionį, jei ir mes su tokiu pat ide
alizmu, pasišventimu, pareigos 
jausmu, atsikratę egoizmo, ša
liškumo, deja neretai ir neapy
kantos vieni kitiems, dirbsime 
savo kraštui, kiekvienas savo 
galimybių ribose padėsime kur
ti tokią Lietuvą, kurios troško 
mūsų brangusis velionis". 

Pagiedojus Lietuvos himną, 
amb. A. Simutis velionio našlei 
įteikė karstą gaubusią vėliavą, 
sakydamas: „Šį Lietuvos laisvės 
simbolį, kuriam Jūsų vyras pa
šventė visą savo gyvenimą su 
labai lojalia Jūsų pagalba, aš 
įteikiu šitą vėliavą, šitą simbolį, 
kad saugotumėte per amžius ir 
tęstumėte vyro darbą toliau 
kaip jis norėjo". 

Susirinkusiems giedant „Ma
rija, Marija", karstas su St. Lo
zoraičio palaikais nuleistas į 
duobę, o kiekvienas dalyvis, pro 
jį praeidamas ir atiduodamas 
paskutinę pagarbą, įbėrė gėlių 
arba žiupsnelį Lietuvos žemės. 

Amerikos žemė priglaudė a.a. 
Stasį Lozoraitį, Lietuvos sūnų: 
Ąžuolą ąžuoliniame karste. 

Romas Sakadolskis 

A.tA. 
ALDONA DRĄSUTIENĖ 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1994 m. birželio 20 d., 12:27 vai. po pietų, sulaukusi 

85 metų. 
Gimė Vilniuje. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: duktė dr. Jolanta Peckienė, žentas dr. 

Šarūnas Peckus, anūkai — Linas Peckus su žmona Carolyn 
Scholz ir Darius Peckus. Taip pat giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. dipl. inž. Prano Drąsučio, mirusio 
1959 m. 

Velionė pašarvota penktadienį, birželio 24 d. nuo 2 iki 8 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 25 d. Ii laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

' Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė su šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Lietuvos Nepaprastajam ir Įgaliotajam Ambasadoriui Itali
joje ir buvusiam Lietuvos Respublikos Ambasadoriui 
VVashington, DC 

AtA. 
STASIUI LOZORAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai DANUSLLEI 
LOZORAITIENEI, broliui KAZIUI LOZORAIČIUI ir vi
siems artimiesiems. 

Joint Baltic American National Committee 
Representing: 

Estonian American National Council 
American Latvian Association, Inc. 
Lithuanian American Council, Inc. 

A.tA. 
ANTANUI REPČIUI 

mirus, seserį ALDONĄ TAMULIONIENE, seserį EU
GENIJĄ REPČYTE, brolį ALBERTĄ ir jų šeimas 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

A. ir V. Oęteikai, V. Patalauskienė, 
P. ir R. Petrauskai, S. ir N. Sližiai 
ir B. Viršilienė 

A.tA. 
DONATUI BIELSKUI 

mirus, jo dukrai, Čikagos Lituanistinės mokyklos 
direktorei, JŪRATEI DOVTLIENEI, žentui BRUNO
NUI, sūnui mokyt. MINDAUGUI BIELSKUI, mar
čiai ALDONAI, anūkams, mokyklos mokiniams — 
RASAI, LINAI, ŽIVILEI, ALGIRDUI ir GEDIMINUI 
— reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Čikagos Lituanistinės mokyklos 
mokytojai, tėvų komitetas 
ir mokiniai 

A.tA. 
IRENAI PEMKUVIENEI 

mirus, vyrą dr. KAZĮ, vaikus - RAMINTĄ, GAJĄ, 
NIDĄ ir ARŪNĄ užjaučia ir kartu liūdi 

A. A. Lipskiai 
V. V. Majauskai 
K. M. Sodomai 
V. V. Tumasoniai 

• 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„SAULUTES" FORUMAS 
APŠVIEČIA DARBO SĄLYGAS 

LIETUVOJE 

B r o n ė Jazbu ty te -Kaspar i e -
n i e n ė , buvusi „Saulės" gim
nazijos mokytoja Kaune, po il
gos ligos mirė birželio 21 d. 
Philadelphia, PA. Laidojama 
penk tad ien i Philadeiphijoje. 
Buvo veikl i a te i t in inkė ir 
visuomenininke. 

A l d o n a Zailskaitė , pirmojo 
, ,Draugo" puslapio redaktorė, 
šią s a v a i t ę a tostogauja . Į 
redakciją grįš ateinantį pir
madieni, birželio 27 d. 

L iepos 10 d. šv. Kazimiero 
vienuolyno sode ruošiamas sma
gus festivalis, kurio pelnas ski
r iamas paliegusių ir senų se
selių vienuolių labui. Festivalio 
l anky to jus l inksmins gera 
muzika, klounai, bus puikaus 
lietuviško maisto, žaidimų ir 
k i t ų įdomybių. M a r ą u e t t e 
Parko gyventojams, ypač vyres
niesiems, kurie dėl įvairių prie
žasčių negali nuvažiuoti į toli
mesnes vietoves ir dalyvauti 
gegužinėse, tai puiki proga 
maloniai praleisti sekmadienio 
popietę čia pat, savo kaimynys
tėje. Vienuolyno sode daug 
pavėsio, aplinka graži, saugi, o 
seselės — vaišingos. 

Čikagos lit. mokyklos moky
toja Dana Mikužienė Mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaitės 
dalyvius supažindins su pirmo
jo skyriaus dėstymo metodika. 

E s a m e d ė k i n g i V y t e n i u i 
S t a t k u i , k u r i s šią s a v a i t ę 
ta lkina mūsų redakcijoje, skai
tydamas antrąsias korek tūras . 

Gintautas Saulis „Saulutės" atviro 
žodžio forume (Lemonte) pasakoja 
apie vaistų gamybos steigimą Lietu
voje. 

Nuo birželio 16 d. atvažiavus 
Jurgi ta i Pangonytei (13 m. iš 
Alytaus), „Lietuvos Va ikų vil
t i s" globoja 11 vaikų, sergančių 
įvairiom ortopedinėm ligom. 
Devyni vaikai yra Čikagoje, gy
vena. Seklyčios ir L i e tuvos 
Dukterų patalpose; du y r a Los 
Angeles ir San Francisco ..Lie
tuvos Vaikų vi l t ies" skyr ių 
globoje. 

J a u suėjo me ta i nuo „Saulu
t ė s " nadlaičių globos būrelio 
įkūr imo, ka i , PLB valdybos pa
p r a š y t a , I n d r ė T i j u n ė l i e n ė 
apsiėmė išvystyti ir koordinuoti 
vargstančių vaikų Lietuvoje šel
pimą. Pe r metus „Sau lu tės" 
savanoriai surinko, supakavo ir 
i šs iuntė į Lietuvą ar t i 500 
s iunt in ių , išdalino apie 6,000 
še imoms globojančioms našlai
čius ir surado 10 rėmėjų, ap
s iėmus ių nuo la t globoti in
dividual ius va ikus pr ig laustus 
vargstančiose šeimose. „Saulu
t ė " p la t ina anke tas su vaikų 
nuo t raukomis ir charakteris t i 
ka . V a i k a m s paieškomi spon-
soriai, su t inkantys aukoti po 20 
dol. į mėnesį (240 dol. metams) 
v a i k o i š l a i k y m u i . L ie tuvos 
vaikų fondas, administruojantis 
pinigų perlaidą, garantuoja iš 
20-ties paaukotų dolerių 19 
(95%) perduoti vaiką globojan
čiai šeimai, t ik 1 dol., panaudo
j an t savo išlaidoms padengti . 
Tai daug geresni procentas nei 
A m e r i k o s l abda ros į s ta igų . 
„Sau lu t ė " veda sąrašus organi
zacijų, kur ios šelpia vargstan
čius va ikus Lietuvoje. 

P i rmininkė Indrė Tijunėlienė 
pati Lietuvoje aplankė 52 vaikų 
globos n a m u s bei našlaičius ap
s iėmusias globoti še imas, su
darė sąrašus j iems t r ū k s t a m ų 
re ikmenų ir išvystė pa t ik imų 
žmonių t inklą šalpos darbui 
vykdy t i . Amerikoje suku r t i 
n a u j i , , S a u l u t ė s " s k y r i a i : 
Floridoje, vadovaujamas Biru
tės Kožicienės ir Michigan vals
tijoje, vadovaujamas Eleonoros 
Grigai t ienės . 

Pabandyt i nauji būdai lėšoms 
ir r e ikmenims te lkt i . Keliose 
amerikiečių mokyklose bei pa
rapijose pravesti rūbų vajai 
davė gerus rezul ta tus . (Moky
klose s tengiamasi ska t in t i vai-

„Vijūno" tautinių šokių grupės vadovei Ritai Kėželienei Illinois valstijos gub. 
Jim Edgar (kairėje) jteikia padėkos ir sveikinimo raštą, palinkėdamas jai 
ir grupei laimingos kelionės j Dainų šventę Lietuvoje. Dešnėje — konsulas 
V. Kleiza. 

x P a r d u o d a m e bi l ietus ke
l i o n ė m s į L ie tuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis . Skambin t i : T. Les -
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , 
Ltd . , tel . 708-526-0773. 

(sk) 

x Dr . L e o n a s Seibut is lie
p o s 4 d. i š v y k s t a d i rb t i j Lie
t u v ą — Vilniaus klinikinę li
goninę. Jo kabinetas bus užda
ry tas iki r u g s ė j o 3 d. Del sku
bios medicininės pagalbos arba 
dėl nukreipimo pas kitą urolo
gą skambinti : 1-708448-5545. 

x T A L P I N T U V A I P E R 
T R A N S P A K siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame A I R CARGO. Siunčia
me au tomob i l i u s . Pinigai per 
vedami d o l e r i a i s . T R A N S 
PAK, 2638 W. 69 St., Ch icago , 
IL 60629, tel . 312-436-7772. 

(sk) 

x P. J . K l i o r i a i a tšventė 
gegužės mėn. 29 d. vedybų 50 m. 
sukaktį. Ta proga ar t imiej i ir 
draugai aukojo A t e i t i n i n k ų 
Federacijos Fondui : $200. Rita 
ir Vytas Klioriai; $100 Ona ir 
Petras Žilinskai; $50. P. Balčiū
nienė, O. J. Daug i rda i , S. H. 
Idzeliai. M. K. Kl ior ia i , P. J . 
Klioriai, K. S tung ienė . Z. L. 
Vaitkai ir $2 V y t u k a s Va i tkus . 
Visiems aukotojams t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. o jubi l ia tams pra
šome Viešpaties pa la imos ir 
sveikatos. At-kų F e d e r a c i j o s 
F o n d a s . 

(sk) 
x N A M A M S P I R K T I PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutua l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel . (312) 847-7747. 

(sk) 

x K a i p i r k i e k v i e n o m ė n e 
s io p a s k u t i n i s e k m a d i e n į , 
b i r ž e l i o 26 d. Ba l t i a E x p r e s s 
a ts tovas pri iminės jūsų siun
t in ius nuo 9 v.r. Lietuvių cent
re , Lemont , IL. Te i rauki tės 
skambindami nemokamu tel . 
1-800-SPARNAI a r b a 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x V y t a u t o Didž io jo Šau l ių 
r i n k t i n ė ruošia tradicines Joni
nes š.m. birželio 25 d. 7 vai. va
karo savo namuose, 2417 W. 43 
St., Chicago. Kviečiame šaulius 
ir visuomenę gausiai dalyvauti 
š iame pobūvyje. Bus šalti už
kandžiai , šil ta vakarienė, veiks 
baras , laimės šulinys, bus dova
nų paski rs tymas . Šokiams gros 
V.D. Šaulių rinktinės orkestras, 
vadovau jamas Kosto Rama
nausko. Informacijai kreipkitės 
šiais tel. : 312-376-0551 arba 
312-434-3713 . V . D . Š a u l i ų 
r i n k t i n ė s v a l d y b a . 

(sk) 

kų dėmesį labdara vargšams.) 
Kreipiasi į lietuvių visuomenę 
ir į prijaučiančius amerikiečius 
aukų vajumi paš tu ir surengta 
autografų popietė su Čikagos 
Bulis krepšininku Will Perdue. 
Pardavinėjami marškinėliai su 
dail. Genės Mikienės supro
jek tuota stilizuota saulėgrąža. 

Buvo surengt i keturi „Atviro 
žodžio forumai", suteikę progą 
sužinoti apie dabartines sąlygas 
Lietuvoje su ten dirbusiais eko
nomikos, mokslo, komercijos, 
statybos, gamybos ir kitų sričių 
žinovais ekspertais . 

Birželio 5 d. PLC Bočių menėje 
Lemonte įvyko ketvirtasis „At
viro žodžio forumas", patraukęs 
gausų publikos dėmesį. Chemi
jos inž. Gin tau tas Saulis, padė
jęs Lietuvoje gaminti ir į r inką 
išvesti keletą plačiai naudojamų 
vaistų, pasidalino savo patir t i
mi. Jo nuomone, Lietuvos vais
tų produkcija y r a gal apie 30 
metų atsilikusi. Reikia pralauž
ti įsigyvenusią inerciją, neran
gią bei neefektingą darbo eigą, 
tiek gamyklose, tiek biurokra
t i n ė s e va ldž ios įs ta igose. 
Lietuviams svarbu išmokti pa
naudoti naujus gamybos ir pa
skleidimo metodus. Negana nu
vežti j iems knygas ar medžiagą: 
„Žmonės turi stengtis patys sau 
padėt i" . 

Dr. Algirdas Marchertas, turįs 
plačią patirtį atominių jėgainių 
konstrukcijos saugumo kompiu
terinių apskaičiavimų srityje, 
vienus metus, Lietuvos Energe
tikos inst i tuto iškviestas, dirbo 
Ignalinos atominėje jėgainėje. 
J am vadovaujant, sudaryti ap
skaičiavimai su kompiuteriniais -
modeliais, kokios struktūros rei
kal ingos a t la iky t i sprogimo 
karščiui ir spaudiniui avarijos 
atveju. Nepaisant , kad svetim
taučiai mokslininkui baiminasi 
dėl šios jėgainės saugumo (jų 
kraštai nuo Ignalinos uždarymo 
nenukentėtų), dr. Marcherto a p 
skaičiavimai nerodo, kad Ig
nalinos jėgainės struktūra yra 
nesaugi. Būtina tačiau paruošti 
daugiau šios srities darbuotojų, 
ekspertų. 

Inžinierius Viktoras Naudžius 
papasakojo apie nepriklausomos 
spaustuvės steigimą ir verslo 
sunkumus dabartinėje Lietuvo
je. Vytautas Landsbergis šiuo 
reikalu kreipėsi į lietuviškas 
organizacijas ir fondus savo 
vizito Amerikoje metu. Į tai 
atsiliepė Liet. Fronto bičiulių „Į 
Laisvę" fondas. įkurta uždara 
akcinė bendrovė Illinois valsti
joje ir jos skyrius Kaune. 1992 
m. nupirktos ir pervežtos Mor
kūno spaustuvės mašinos, iš-

Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, svečiams besilankant. Iš kairės: prel. Juozas Prunskis. 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, Vilniaus arkivyskupas Audrys J. Bačkis, misijos kapelionas Algir
das Paliokas, SJ, ir Lietuvos gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. 

nuomotos iš Kauno technologi
jos universiteto patalpos, atlikti 
remontai, pradėtas darbas. Pa
samdyti ir apmokyti spaustuvės 
darbą dirbti savo profesijas iš 
reikalo pakeitusių pora puikių 
inžinierių. J au išleisti Lietuvos 
Kovų archyvai, Kompiuterika, 
ruošiami kiti užsakymai, kurių 
stokos nėra. Kodėl spausdinti 
Lietuvoje? Popieriaus ka ina 
maždaug tokia pati . Nuoma, 
darbo jėga pigesnės. Svar
biausia, knygų r inka yra Lietu
voje. Dabartinė mokesčių siste
m a veikia prieš verslo, industri
jos vystymąsi, pelningumą, tie
siog žlugdo. Reikia tikėtis, kad 
š i klaida bus p a s t e l ė t a ir 
atitaisyta. 

Gediminas Bliudžius, genera
linis kontraktorius industrijos ir 

"komercinių pastatų statyboje 
Amerikoje, Lietuvoje pastatąs ir 
tebestatąs keletą namų ir įsigi
jęs verslų, pasidalino savo patir
t imi statybos srityje. Jo nuomo

ne, pagrindiniai sunkumai su 
statyba Lietuvoje yra sk i r t ingi 
standartai , įprastas te rminų ne
silaikymas, pras ta darbo koky
bė, nesąžiningumas, ne taupu-
mas. Neįmanomi išlaidų apskai
čiavimai („mokėsi, kai atvešim, 
medžiagą, to laiko k a i n a " ) . 
Trukdo neaiškūs į s ta tymai pa
gal neįmanomus buvusios siste
mos reikalavimus, varžymai 
priešgaisrinių į rengimų ir isto
rinių paminklų apsaugos srity
se. S ta tan t pastatą, Lietuvoje 
būtina didelė architekto kontro
lė leidimų gavimui ir darbinin
kų priežiūrai. Su humoru paste
bėjo, kad pirmos svarbos klau
simas, samdant darbininką, y ra 
ne at lyginimas, bet „ a r esi gir
tuoklis?" Pasikei tus va l iu ta i , 
daug namų stovi neužbaigtų, pri
stigus pinigo. Tokius galima pigiai 
nupirkti, tačiau paskolų sąlygos 
beveik nebeįmanomos. Sta tyba 
vyksta. Per keletą Nepriklauso
mybės metų j au yra sus ikūrę 

daug gerų archi tektūros firmų, 
kurios suprojektuoja neblogus 
gyvenamus namus pr ie inama 
kaina. Vieno kvadratinio metro 
statybos ka ina apie 800 litų, 
m a ž d a u g 20-25 d o l e r i a i 
kvadratinė pėda. Plytos, mūras, 
medis — pigus. Nors statybos 
ka ina po t ruput į kyla, medžia
gos ir darbo kokybė gerėja. 

Popietė praves ta sklandžiai, 
užsibrėžtuose laiko rėmuose, 
moderuojant Juozui Končiui. 
Svečiai dar ilgokai tęsė diskusi
jas prie kavos. Malonu pastebė
t i , kad „Sau lu t ė " per metus 
sugebėjo ne t ik išvystyti savo 
unikalią veiklą, bet, įvertinda
ma kiekvienos kitos vaikų šal
pos draugijos pastangas , sten
giasi su visomis kooperuoti ir 
r a g i n a k i ekv ieną p r i s idė t i , 
pagal savo nuomonę ir išgales 
prie šių reikalingų ir kilnių 
darbų. 

L a i m a Žl iob ienė 

Norint ie j i važiuoti į Moky
tojų studijų savaitę Dainavoje 
liepos 17-24 d., galės pasinau
doti specialiu autobusiuku. 
Kreiptis į LB Švietimo tarybos 
pirm. Reginą Kučienę, tel. (708) 
301-6410. 

B. G. Jodwa l i s , Riverside, IL, 
x „ M a m o s p a g e i d a v i m u , 

jos gimtadienio proga, siunčia
me auką našlaitės iš laikymui", pratęsdamas kitiems metams 
r a š o V e n o s L a u r a i t i e n ė s laikraščio prenumeratą, k a r t u 
vaikai ir anūka i a ts iųsdami atsiuntė ir 100 dol. auką „Drau-
$240 metams paremti Palangoje go" leidimo išlaidoms suma-
naš la i tę , kur i po gimimo buvo žinti. J a m tariame nuoširdų 
p a l i k t a l igoninėje , a u g i n t a ačiū už savos spaudos palai 
vaikų namuose ir pr ieš trejus kymą. 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui-
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

metus pa imta augint i gerašir
dės, ne giminės moters šeimoje. 
Dėkojame Venai Laurai t ienei , 
She r ry ir Vy tau tu i Laurai-
čiams, Viligailei ir Jurgiui Lau-
raičiams bei jų dukrelėms Linai 
ir Nidai . Ačiū, „Sau lu tė" 419 
W e i d n e r Rd . , Bt/ffalo G r o v e , 
I L 60089. 

(sk) 

ARAS RCOFING 

D r n c j M m r ir t.t'-.or-

Tri ;riR ?r,; o • n, 

Salomėja Valiukienė, New 
Haven, CT, savo lėšomis išleido 
dar niekada nespausdintas ir 
neseniai rastas Banaičio dainas. 
Tai 88 kompozitoriaus paruoš
tos liaudies dainos. Leidinys 
gaunamas „Drauge" ir kainuoja 
tik 10 dol. Salomėja ir Vytautas 
Val iukai leidinį padovanojo 
„Draugui", tad už tą lietuviškų 
88 dainų leidinį gautos pajamos 
yra paskirtos mūsų dienraščio 
išlaidoms sumažinti. Nuošir
džiai dėkojame ponams Valiu
kams už labai vertingą dovaną. 
Kviečiame šį leidinį užsisakyti 
„Drauge". 

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS 

Skundas dėl PLB Pirmininko Broniaus Nainio 
atsakomybės už moralinę žalą tautai 

Gausios publikacijos išeivijos ir Lietuvos spaudoje bei valstybės ir visuomenės 
veikėjų vieši pareiškimai atskleidė „Lietuvos kovų ir kančių istorijos" pirmosios knygos 
žalą ir akivaizdų jos rengėjų norą melagingai aiškinti tragiškus Lietuvos istorijos įvykius: 
masiškus gyventojų trėmimus, jų tikslą ir padarinius. 

Kai jau buvo spausdinama Represijų Lietuvoje Tyrimo Centro (RLTC) parengta 
knyga „Lietuvos gyventojų genocidas" (apie 1940-41 m. trėmimus), PLB pirmininkas B. 
Nainys Lietuvoje nepanoro net susitikti su RLTC vadovu dr. J. Juzeliūnu ir Lietuvos 
istorijos instituto direktoriumi dr. A. Tyla ir pasitarti dėl bendro darbo (žiūr. „Lietuvos 
aidas" 1994 m. birželio 4 d.), o priėmė iš buvusių komunistų partijos vadovaujančių 
istorikų sudarytą sovietinių propagandinių dokumentų rinkinį, jų neskaitęs parašė 
pratarmę ir finansavo jo išleidimą išeivijoje surinktais pinigais. Žinojo jis tai ar ne, bet kaip 
dabar matyti, šis rinkinys buvo parengtas pagal SSRS KGB gen. majoro A. Fokino 1990 
m. gruodžio mėn. 20 d. direktyvą Lietuvos SSR KGB pirmininkui gen. majorui R. 
Marcinkui. Joje buvo nurodyta parengti alternatyvią sovietinių okupantų genocidą 
pateisinančią (jų terminu „tikrą pasipriešinimo esmę atskleidžiančią") lietuvių kovų ir 
kančių istoriją. Taip B. Nainio sprendimu į vertų knygų seriją buvo įkišta aiškiai 
tendencinga ir melaginga knyga, kuri nebuvo numatyta plane. Šioje knygoje ne tik kelis 
kartus sumažintas tremtinių skaičius, bet ir veidmainiškai rodomas rūpinimasis 
tremiamaisiais, gyventojų pritarimas tautos genocidui ir t.t. 

Deja, PLB Valdyba ir jos pirmininkas B. Nainys iki šiol nesutiko prisiimti visišką 
atsakomybę už šią knygą. Manome, kad didžiausia kaltė yra PLB valdybos pirmininko, 
vienašališkai, su niekuo nepasitarus, suradusio šios knygos rengėjus ir finansavusio jos 
leidimą. Kadangi PLB valdybos pirmininkas nerado reikalo viešai pasiaiškinti ir pripažinti 
savo kaltę, todėl būtina neatidėliojant kreiptis į PLB Garbės Teismą ir reikalauti, kad jis 
ištirtų B. Nainio atsakomybę leidžiant šią knygą. 

Skatiname PLB Seimo narius, JAV ir Kanados tarybų narius, visu kitų kraštų tarybų 
narius, visas išeivijos sąjungas ir organizacijas, visus lietuvius, kurių šeimų nariai yra 
kentėję Sibiro tremtyje, ir norinčius prisidėti prie skundo dėl PLB Valdybos pirmininko 
atsakomybės, rašyti laiškus garbės teismo pirmininkui dr. Adolfui Damušiui šiuo adresu: 

PLB GARBĖS TEISMAS 
C/o DR. VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

2968 COMPTON ROAD 
ClNClNNATI, OH 45251 

Istorikas Jonas Dalnsuafcaa 
TAUYBOS SEKRETORIUS 

prof. dr. Jonas Račkauskas 
VALDYBOS PIRMMNKAS 


