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Žinios iš Lietuvos - Elta 

Svarbiausia — skatinti 
užsienio investicijas 

Vilnius, birželio 29 d. (Elta) -
Vyriausybė iš esmės vykdys tą 
programą, kuriai pernai pava
sarį pritarė Seimas, pareiškė 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius, antradienio vakare 
pateikęs parlamentui patiks
lintą jos variantą.Pagal Konsti
tuciją, pasikeitus daugiau kaip 
pusei vyriausybės narių, prog
rama turi būti patvirtinta 
Seime iš naujo. 

Adolfas Šleževičius atkreipė 
Seimo narių dėmesį tik į pagrin
dinius vyriausybės veiklos prio
ritetus. 

Vienu pirmųjų jis paminėjo 
užsienio investicijų į Lietuvą 
skatinimą, taip pat gamybos ir 
eksporto plėtojimą. Vyriausybė 
numato nuosekliai laikytis rei
kalavimų, nurodytų ekonomi
nės politikos memorandume su 
Tarptautinių Valiutos Fondu. 
Šiais metais, pasak Adolfo Šle
ževičiaus, numatoma parengti 
dar vieną memorandumą su 
TVF, kuris apimtų ateinančių 
trejų metų laikotarpį. 

Pagal patikslintą vyriausybės 
programą šalies ekonominę 
politiką numatoma vykdyti 
trimis pagrindinėmis kryptimis. 
Pirmoji iš jų būtų rinkos sub
jektų konkurencingos struktū
ros sudarymas. Kita kryptis — 
kainodaros liberalizavimas ir 
mokesčių politikos, turėsiančios 
skatinti gamintojų aktyvumą, 
tobulinimas. Trečioji kryptis — 
socialinės apsaugos sferos stip
rinimas. 

Ministras pirmininkas sakė, 
kad ir toliau bus skiriama daug 
dėmesio valstybinių įmonių 
privatizavimui (jo teigimu, 
dabar privatizuota 70% viso 
privatizuoti skirto valstybės 
turto). 

Finansų politikoje svarbiau
sias vyriausybės uždavinys — 
mažinti infliaciją. Vyriausybė 
tikisi, kad šiemet ji bus ne dides
nė, kaip 35%40e7c. Pasak Adolfo 
Šleževičiaus, jeigu Seimas pri
tars vyriausybės programai, in
fliaciją kitais metais neturėtų 
viršyti 20^-25%. 

Tikimasi, kad vyriausybės pa
teiktą patikslintąją programą 
Seimas patvirtins liepos vidu
ryje. 

Neužtenka žemės 
nuosavybės atstatymui 

Per penkis šių metų mėnesius 
beveik 15,000 buvusių žemės 
savininkų atgavo nuosavybės 
teisę į savo žemę. Žemės grąži
nimas jiems įformintas atitin
kamais dokumentais, sklypai at
matuoti. Apie 9,000 iš jų nu
sprendė ūkininkauti savaran
kiškai, kiti žemę išnuomavo 
bendrovėms. Apie tai spaudos 
konferencijoje pranešė Seimo 
agrarinio komiteto pirmininkas 
Mykolas Pronckus. Tokiu būdu, 
sakė jis, žemės reforma Lietu
voje vyksta normaliais tempais. 

Tačiau didžiausia bėda yra ta, 
jog patenkinti visų žemės 
savininkų pareiškimus dėl jos 
grąžinimo natūra nėra jokių 
galimybių. Buvusios Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos sprendimais žemė buvo 
pažadėta norintiems ją įsigyti 
pagal Valstiečių ūkio įstatymą 
ir šis pažadas nemaža dalimi 
įvykdytas: ji išdalinta 2-3 
hektarų sklypais, paskirta 
miestų ribų plėtimui, atiduota 

savininkams bei nemaži jos 
plotai — bendrovėms. Norint 
įvykdyti šiuos pažadus, žemės 
reikėtų 149% daugiau, negu jos 
yra. Vargu ar yra jėgos, kurios 
galėtų pusantro karto padidin
ti Respublikos teritoriją, karčiai 
juokavo Seimo komiteto pirmi
ninkas. 

Taigi, visiškai atkurti 1940 
metais egzistavusius nuosavy
bės santykius objektyviai ne
įmanoma, pabrėžė Mykolas 
Pronckus. Tai užfiksuota ir 
Konstitucinio Teismo spren-
dime.Vienintelė išeitis — žemės 
kompensavimas vertybiniais po
pieriais, sklypais miestuose, 
butais ir 1.1. Opozicinių partijų 
reikalavimą besąlygiškai grą
žinti žemę buvusiems jos savi
ninkams Mykolas Pronckus pa
vadino politine spekuliacija, ku
ri įneša dar didesnę sumaištį 
tiek į kaimo žmonių, tiek į visos 
Lietuvos gyvenimą. 

Brazauskas tarės i apie 
susitikimą su Je lc inu 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir Rusijos užsienio 
reikalų ministras Andrėj Kozy-
rev antradienį telefonu aptarė 
aukšto lygio Lietuvos ir Rusi
jos vadovų susitikimo galimy
bes. Apie konkrečius pokalbio 
rezultatus nepranešama. 

Prezidentas Brazauskas šie
met kelis kartus yra pareiškęs, 
jog jis pasiruošęs su Boris Jel
cinu aptarti šalių tarpusavio 
santykius, ypač ekonominėje 
srityje. Lietuvos prezidentas 
apgailestavo, kad Rusija nevyk
do pernai pasiektų jo ir Jelcino 
susitarimų dėl palankaus pre-

I kybos režimo. Jis taip pat nori, 
i kad Lietuvos ir Rusijos derybų 
delegacijos greičiau ruoštų susi
tarimus dėl Rusijos karinio 
tranzito. 

Į Lietuvą atvyks Latvijos 
prezidentas 

Birželio 30 d. Algirdo Bra
zausko kvietimu Lietuvoje su 
privačiu vizitu lankysis Latvi
jos prezidentas Guntis Ulmanis. 
Algirdas Brazauskas su juo ap
tars liepos 6 d. Rygoje įvyksian-
šio Baltijos valstybių prezidentų 
susitikimo su JAV prezidentu 
Bill Clinton detales, kai kuriuos 
dvišalių santykių aspektus. 

Kiek anksčiau pranešta apie 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
prezidentų susitikimą Rygoje 
liepos 5 dieną. 

Lenkijos ambasador ius 
tarėsi dėl sutar t ies 

ratifikavimo 

Birželio 29 dieną Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas pri
ėmė Lenkijos ambasadorių Lie
tuvoje Jan Widackį jo prašymu. 
Pokalbyje aptarta Lietuvos ir 
Lenkijos tarpvalstybinės sutar
ties ratifikavimo šalių parla
mentuose procedūra. 

Konstatuotas abiejų šalių 
pageidavimas šį aktą atlikti iki 
Lietuvos ir Lenkijos Seimų pa
vasario sesijų pabaigos. Lie
tuvos Seimo sesija, pagal Kons
tituciją turėjusi pasibaigti 
birželio 30 d. pratęsta iki liepos 
22-sios. Lenkijos Seimas atos
togų išeis rugpjūčio 1 dieną. 

Susitarta, kad Seimų posė
džiuose balsuojant dėl sutarčių 

Kaune pasibaigė 
LKMA suvažiavimas 

K a u n a s , birželio 13 d. (Elta) 
— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos Šešioliktasis su
važiavimas baigėsi Kaune bir
želio 11 dieną. Kauno Jėzuitų 
bažnyčioje buvo aukojamos 
iškilmingos padėkos šventos 
Mišios. J a s koncelebravo 
a š tuon i kun iga i . Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
centro valdybos vicepirminin
kas, jėzuitų provinciolas kun. 
dr. Jonas Boruta, sakydamas 
pamokslą, pasidžiaugė, kad visą 
savaitę trukęs suvažiavimas 
pranoko viltis ir sumanymus. 
Daug buvo pranešėjų, labai 
daug klausytojų. Kultūringai 
diskutuojant, buvo bandoma 
bendrai ieškoti tiesos. „Turime 
priimti tai kaip Dievo dovaną ir 
dėkoti jam už suteiktą malonę", 
pasakė tėvas Boruta. 

Paskutinės suvažiavimo die
nos posėdyje Vytauto Didžiojo 
universitete sekcijų darbą api
bendrino jų vadovai. Buvo 
p r i t a r t a istorikų sekcijos 
siūlymui suvažiavimo vardu pa
re ikš t i pagarbą Lietuvos 
vyskupų konferencijai, paremti 
jos rūp in imąs i , kad būtų 
paskelbti palaimintaisiais gar
bingi Lietuvos ganytojai kan
kiniai — arkivyskupas Mečislo
vas Reinys, arkivyskupas Teofi
lius Matulionis ir vyskupas 
Vincentas Borisevičius. 

Pedagogikos sekcija priėmė 
kreipimąsi į Lietuvos vadovus ir 
mokytojus katalikus, kuriame 
raginama atsigręžti į tikrąsias 
krikščioniškas vertybes, su
teikti katalikiškam švietimui 
vienodas teises. 

Sociologai pasiūlė Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijoje 
įsteigti šeimos sekciją, kaupti 
informacijos ir patirties banką. 

Koncertas Lozoraičio 
atminimui 

Vilnius, birželio 24 d. (AGEP) 
— Lietuvos ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio atminimui 
birželio 23 d. Vilniaus Filhar
monijoje skambėjo Wolfgang 
Amadeus Mozart „Reąuiem". 
Kūrinį atliko vienas geriausių 
Amerikoje San Jose (Kalifor
nijoje) universiteto choras, Lie
tuvos Muzikos Akademijos cho
ras ir Lietuvos Kamerinis Or
kestras. Pasak koncerto suma
nytojo ir dirigento Lietuvos 
Muzikos Akademijos profeso
riaus Tado Šumsko, pats didin
giausias, gražiausias, tauriau
sias muzikos veikalas mirties 
tema tarsi sujungs abi šalis — 
Ameriką, kurios žemė priglaudė 
Stasio Lozoraičio palaikus, ir 
Lietuvą, kuriai velionis skyrė 
visą savo gyvenimą. Prieš kon
certą Vytautas Landsbergis pa
sakė ambasadoriui skirtą kalbą. 

ratifikavimo dalyvaus abiejų 
šalių parlamentų atstovai. Nu
matoma, jog į Vilnių atvyks 3-5 
Lenkijos Seimo nariai, tiek pat 
Lietuvos parlamentarų bus Var
šuvoje. 

Sienų apsauga perduota 
Vidaus reikalų ministerijai 

Seimas priėmė Valstybinės 
sienos apsaugos įstatymą. Pagal 
jį valstybės sienas sausumoje ir 
teritoriniuose vandenyse saugos 
pasienio policija. Oro erdvės ap
sauga pavedama Krašto apsau
gos ministerijai. Iki iiol visų 
sienų apsaugos funkcijas vykdė 
Krašto apsaugos ministerija. 

įteikti diplomai antrajai 
VDU laidai 

Gedimino pilies bokštas matomas iš Pilies gatvės Vilniuje. Šioje gatvėje 
į Pasaulio lietuviu dainų šventę suvažiavę lietuviai iš viso pasaulio ras 
knygų, suvenyrų, tautodailės ir buitinių prekių. 

Nuotr. Edmundo Kulikausko 

Pinigų netekę indėlininkai 
• piketuoja 

Vilnius, birželio 24 d. (AGEP) ninkai pabrėžė, jog jų preten-
— Seimo rūmuose birželio 21d. 
įvyko pasitarimas apie finansi
nių ir kreditinių bendrovių 
bankrotus bei šių firmų indėli
ninkų, praradusių savo pinigus, 
problemas. Pasitarime dalyvavo 
Seimo, Prokuratūros, Vidaus 
reikalų ministerijos, Aukščiau
siojo Teismo, Lietuvos Banko 
pareigūnai. 

Seimo pirmininko pavaduoto
jas Edigijus Bičkauskas pateikė 
informaciją, kad dėl įvairių 
firmų bankrotų šiuo metu savo 
indėlių negali atsiimti apie 
30,000 šalies gyventojų. Bend
ra negrąžinamų indėlių suma 
yra apie 150-200 milijonai litų. 
Dėl negrąžinamų indėlių šiuo 
metu iškelta 40 baudžiamųjų 
bylų. 

Tuo tarpu netekę kantrybės 
bankrutavusio Sekundės Banko 
indėlininkai birželio 21 d. 
daugiau kaip keturias valandas 
blokavo eismą vieną iš centrinių 
Kauno gatvių. Tokiu būdu buvo 
norima atkreipti dėmesį, kad 
valdžia spręstų indėlininkų 
problemas. Akcijos organizato
riai reikalavo, kad vyriausias 
Kauno prokuroras ir miesto me
ras pateiktų paaiškinimus. 

Birželio 23 d. banko indėli
ninkai jau piketavo Vilniuje 
prie Seimo bei Lietuvos Banko 
pastatų. Susitikimuose su šių 
institucijų vadovybe indėli-

Brangs elektra 
Vilnius, birželio 24 d. (AGEP) 

— Uždarame vyriausybės posė 
dyje birželio 22 d. nutarta nuo 
liepos 1 d. pusantro karto 
padidinti elektros energijos 
kainas. Numatyta, kad už vieną 
kilovatvalandę reikės mokėti po 
12 centų, vietoje buvusių 8. 

Pasak vyriausybės referento 
energetikos klausimais G. Vai
čiūno, didinti elektros energijos 
tarifus verčia brangstantis 
branduolinis kuras, kurį nau
doja Ignalinos atominė elektri
nė. 

zijos Lietuvos Bankui remiasi 
praėjusių metų pabaigoje 
Sekundės Banke atlikto patik
rinimo rezultatais: buvo kons
tatuota, kad banko veikla 
atitinka įstatymus, o banko 
ekonominė padėtis ir veiklos 
rezultatai geri. Dauguma žmo
nių patikėjo šiomis Lietuvos 
Banko pateiktomis išvadomis. 

Su Sekundės Banku sutartis 
buvo sudarę apie 11,000 gy
ventojų. Dauguma firmų, kurios 
skolinosi pinigus iš šio banko, 
aiškina, jog šiuo metu nėra pajė
gios grąžinti kreditų, tačiau 
banko vadovai dėl šių skolų grą
žinimo nei į teismą, nei į arbi
tražą nesikreipia. Revizoriai, 
tikrinantys Sekundės Banką, 
iki šiol neranda jokių dokumen
tų, kur yra dingę apie 3 milijo
nai dolerių. 

Vilnius, birželio 16 d. (LR) -
Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune vadovai pranešė, kad 
birželio 17 d. antrajai laidai — 
233 absolventams bus įteikti ba
kalaurų diplomai iš visų 18 uni
versiteto fakultetų. Kaip rašo 
„Lietuvos rytas", daugiausia jų 
— 75 baigia Biznio ir vadybos 
fakultetą, 54 — Humanitarinį, 
28 — Socialinių mokslų. 

Universiteto rektorius Bro
nius Vaškelis užtikrino, kad jų 
studentams nedarbas negresia — 
geras anglų kalbos mokėjimas, 
sugebėjimas dirbti kompiuteriu 
ir neblogas profesinis paruoši
mas VDU absolventams atveria 
ir valstybinių įmonių, ir pri
vačių firmų duris. 

Sakykim, Teologijos-Filoso
fijos fakulteto bakalaurų labai 
pageidauja mokyklos, kurioms 
trūksta kvalifikuotų tikybos 
dėstytojų, katalikiškai spaudai 
— žurnalistų, pasaulietinėms 
katalikiškoms organizacijoms — 
gerai paruoštų darbuotojų. 

Nedarbas bakalaurams negre
sia dar ir todėl, kad apie 90% jų 
po pirmos laidos liko toliau 
studijuoti, siekiant magistro 
laipsnio. 

Profesorius V. Kaminskas in
formavo, kad naujaisiais mokslo 
metais du fakultetai — Teolo
gijos-Filosofijos bei Fizikos-
Matematikos ir Biologijos bus 
reorganizuoti. VDU bei Kunigų 
seminarijos atstovai šį pavasarį 
buvo nuvykę į Italiją, kur su 
Romos katalikų studijų kongre
gacija tarėsi, ar universitete 
negalima būtų ruošti ir aukš
tąjį išsilavinimą tur inčių 
kunigų. Kongregacija iškėlė dvi 
sąlygas — bakalauro studijos 
turi trukti ne ketveris, bet 
penkeris metus, ir Teologijos fa
kultetas negali priklausyti pa-

Pradėta svarstyti 
Rusijos žala Lietuvai 

Vilnius, birželio 13 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas mano, kad didelių 
problemų Lietuvos ir Rusijos 
santykiuose nėra. 

Per Lietuvos radiją komentuo
damas praėjusią savaitę Vilniu
je įvykusį Lietuvos ir Rusijos 
derybininkų susitikimą, prezi
dentas sake. kad jis įvyko po per 
daug ilgos pertraukos. Nepai
sant to, jis palankiai įvertino 
derybininkų susitikimą ir 
pasiektus rezultatus. 

Prezidentas, be kita ko, teigė, 
kad konkrečiai pradėta spręsti 
žalos, padarytos Lietuvai po 
1940 metų, atlyginimo pro
blema. Pasak jo. Ekonomikos 
ministerija įpareigota sudaryti 
darbo grupę, kuri turės suskai
čiuoti padarytąją žalą bei 
numatyti juridinį pagrindą jai 
atlyginti. 

Prez. Brazausko žodžiais, 
,,vilčių teikia ir pažanga" 
derybose dėl buvusiojo Rusijos 
Vnešekonombank skolų Lietu-

saulietiniam universitetui. 
Todėl dabar Kauno Katalikų 

Teologijos fakultetas dirbs 
Vytauto Didžiojo universitete, 
būsimiesiems teologams ben
dras disciplinas dėstys šio uni
versiteto dėstytojai, bet jis bus 
laikomas tik esančiu prie VDU. 
Seminarijoje Teologijos fakul
tetas naikinamas, joje bus 
ruošiami ne aukštąjį, bet tik 
aukštesnįjį specialųjų išsila
vinimą turintys kunigai (pana
šiai kaip prieš karą mokytojų 
seminarijose buvo ruošiami pe
dagogai). 

Diplomas, kurį gaus Kauno 
Katalikų Teologijos fakulteto 
absolventai, bus pripažįstamas 
visame pasaulyje. Tokiai baž
nytinio mokslo reorganizacijai 
jau pritarė ir Lietuvos vyskupų 
konferencija. 

Gerokai bus reoganizuotas ir 
Fizikos-Matematikos ir Biologi
jos fakultetas. Matematika 
pereis Informatikos fakulteto 
žinion, o Biologijos ir Fizikos 
katedrų pagrindu įsikurs nau
jas — Aplinkotyros fakultetas. 
Bus labai išplėstos ir socialinių 
mokslų studijos. 

Šį semestrą universitete dir
bo 62 profesoriai, kurie skaitė 
ketvirtadalį visų paskaitų. Savo 
dėstytojų kvalifikacijai univer
siteto vadovybė skiria labai 
didelį dėmesį. Net šios aukšto
sios mokyklos statute įrašyta, 
kokį mokslinį laipsnį privalo 
turėti katedrų vedėjai, kitas 
vadovaujantis personalas. 

Vytauto Didžiojo universi
tetas — pirmoji šalies aukštoji 
mokykla, garantuojanti savo 
profesūrai nuolatinį darbą. Jei 
profesorius priimtas į darbą 
konkurso keliu, tai jis ramiai 
gali dirbti iki 65 metų, nes 
nebus nei perrenkamas, nei 
peratestuojamas. 

ėsi Reformatų bažnyčios 
sinodas Biržuose 

Vilnius, birželio 20 d. (Elta) -
Biržuose birželio 19 d. baigėsi 
dvi dienas trukęs aukščiausias 
Reformatų bažnyčios valdymo 
susirinkimas — sinodas. 

Susirinkime dalyvavo apie 50 
bažnyčios atstovų iš 11 parapijų, 
svečiai iš užsienio. Į sinodą buvo 
atvykęs Lenkijos Reformatų 
bažnyčios vyskupas Zdislow 
Tranda, Lietuvos Liuteronų 
bažnyčios vyskupas Jonas Kal-
vanas. Susirinkusius sveikino 
Lietuvos Reformatų Chicagoje 
kolegijos prezidentė Halina Di
lienė, bažnyčios kuratorė Dalia 
Devenytė Bobelienė, Reformatų 
bažnyčios kunigas iš Vokietijos 
Dieter Freudenberg. 

Reformatų bažnyčios sinodai 
yra šaukiami kiekvienais me
tais. Juose atvykę iš parapijų 
delegatai svarsto aktualius baž
nyčios klausimus, kas treji 
metai renka bažnyčios kolegiją, 
kuri toliau, pasibaigus sinodui, 
rūpinasi bažnyčios valdymu. 

vai. Kalbama apie daugiau kaip 
7 milijonus dolerių žmonių 
santaupų ir beveik 150 mili
jonus dolerių Lietuvos įmonių 
indėlių grąžinimą. 

Kalbėdamas apie neišspręstus 
klausimus, prezidentas paminė
jo Rusijos tranzito per Lietuvos 
teritoriją problemą. Jis dar 
kartą pakartojo Lietuvos pozi
ciją Kaliningrado srities at
žvilgiu, kad jos karinis poten
cialas turi būti mažinamas iki 
visiško srities demilitarizavimo. 

Šiuo metu kolegijai vadovauja 
prezidentas Povilas Jašinskas, 
jai priklauso aštuoni pasau
liečiai (dvi iš jų — moterys) ir du 
kunigai. 

Šiuo metu Lietuvoje gyvena 
apie 12,000 reformatų, per 
pas taruosius trejus metus 
Vilniuje jų skaičius išaugo nuo 
60 iki 400. Todėl, kaip sako A. 
Kvedaravičius. buvo svarbu ap
tarti dvasinio gyvenimo klau
simus, išnagrinėti pastatų ir 
žemės grąžinimo problemas. 

Sinodas priėmė kreipimąsi 
į Seimą dėl archyvų, žemės ir 
pastatų grąžinimo Reforma
tams. Buvo detaliai išnagrinėti 
remonto, dvasinio ugdymo, švie
timo, sekmadieninių mokyklų 
klausimai, priimti nutarimai 
dėl bažnyčios turtų atgavimo, 
archyvų sutvarkymo, kunigų 
ordinavimo. Kitas sinodas įvyks 
vėl 1994 m. birželio mėnesį, bet 
kolegija bus perrenkama tik po 
trejų metų. 

KALENDORIUS 

Biržel io 30 d.: Pirmieji 
Romos Bažnyčios kankiniai, 
nukankinti 64 ir 67 m. po 
Kristaus; Adelė, Otonas, Emili
ja, Lucina, Skaidąs, Novilė. 

Liepos 1 d.: Pal. Junipero 
Serra, įsteigęs 21 misiją Kalifor
nijoje tarp 1769 ir 1822 m.; Juli
jus, Regina, Gandrutis, Liepa, 
Tautrimas. Kanados diena 
švenčiama Kanadoje. 

i 
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TEN MŪSŲ TĖVYNĖ 
JUOZAS KREGZDYS 

Pirmą kartą sugrįžau į Lietu
vą 1993 metais, dieną po pasku
tinio Rusijos kariuomenės dali
nio išvedimo iš Lietuvos ir dvi 
dienas prieš Švento Tėvo apsi
lankymą. Praeitais metais 
nuvykom j Lietuvą labai atsi
tiktinai ir neplanuotai. Ne
buvau daug jos matęs, kada 
karas mane nuo jos atskyrė. 
Prisiminimai užsiliko tik iš K. 
Naumiesčio ir Kybartų. Taigi 
1993-čiais pirmą kartą savo 
gyvenime išvydau Vilnių, 
Kauną, Šiaulius, Palangą, 
Nidą, Klaipėdą, Šiluvą ir Kry
žių Kalną, kas paliko tokį didelį 
įspūdį, kad tuoj pat pradėjau 
planuot kelionę ilgesniam 
laikui. Tada Lietuva tikrai buvo 
gražiai pasipuošus. 

Šiais metais nuvykau dar 
prieš Velykas. Fol oras atšilo ir 
žemė pradžiūvo, vykau į keletą 
kelionių, kuriomis buvau įsipa
reigojęs daktarei Albinai Prun
skienei ir jos vadovaujamam 
Lietuvos našlaičių globos komi
tetui. Sugrįšiu prie to vėliau, o 
dabar apie savo 50-ties metų 
sapnus. Keliaujant per Suval
kiją, išvydau pirmuosius reiš
kinius: laukuos dar buvo daug 
vandens, žemėje — pašalo, o virš 
arimų džiaugėsi sugrįžusios 
pempės ir vyturėliai. Gandrų 
porelių buvo matyt daugiau 
negu lizdų. Gandrai seniau 
buvo nuolatiniai gyventojai 
mano gimtinėje, galvojau ar yra 
dar tos šeimos palikuonys, kurie 
mane atpažintų? Kaip man 
pasakojo, tarp K. Naumiesčio ir 
Keturnaujienos vyko dideli 
mūšiai; toj vietoj prie Šešupės 
dar yra prikastų prieštankinių 
apkasų, kurių paskirtis buvo 
sulaikyti frontą prie Vokietijos 
(Rytprūsių) sienos. Raugaluos, 
Rudžiuos, Būbleliuos ir Kubilė
liuos neliko nė vieno didesnio 
nesunaikinto pastato. 

Kaimynystėj, ten kur ir anks
čiau, gyvena mano draugas Sta
sys. Priminė jis man, kaip mudu 
rūkydavom klevo lapus. Dabar 
jis turi gražią šeimą; gyvena su 
žmona ir sūnaus šeima. Mano 
tėviškę ir šiandien visi vadina 
Kregždyne. Kaimynai yra pasi
statę kelias nedideles trobas, 
šulinys toj pačioj vietoj kur 
buvo. naujas jovaras išaugęs 
daug šakotesnis negu senasis, 
ant kurio svirtis kabojo; sako jis 
išaugo iš buvusios šaknies. 
Visas buvęs patvorys prie kelio 
pilnas tankiai suaugusių liepų; 
sako jos išaugo iš iškirstų liepų 
kelmų. 

Pas dėdienę radau nuotrauką, 
kuri buvo daryta iš kiemo pusės 
1932 metų vasarą, kada mano 
sesutei (a.a. Danutei Juodi
kienei) buvojau vieni metai, ir 
mano mamutė buvojau besilau
kianti manęs. Radau dar ir Da
nutės pirmos Komunijos nuo
trauką pas savo podę Vilkaviš
kyje. Niekas negalėjo atpažinti 
toj nuotraukoj antros mergaitės 
prie kunigo Dominausko, o man 
ji atrodė labai pažįstama. Po 
kelių dienų nuvažiavau į 
Storiūkus, ieškodamas dar 
vienos draugės — Eliukės, kuri 
irgi kadaise gyveno sodo gale, 
kur Stasys. Kai parodžiau jai tą 
nuotrauką, ji apsiverkė. Taigi 
suradau tą, kuri buvo iki šiol 
nuotraukoj neatpažinta, ir 
paskutinę savo jaunystės pa
veikslo dalį. Visų nuotraukų 
kopijas parvežiau Danutės sū
nums. 

Rudžių kaimo viduryje yra 
kryžkelė, tai sankryža kelių į 
Raugalus, Tarpučius, AšmoniS-
kius ir Būblelius. Seniau dar 
buvo pora medžių, o netoliese ir 
didžiulis vėjo malūnas. Ten šiais 
metais visa apylinkė susidėję 
statys kryžių. 

Dar būdamas Lietuvoj galvo
jau, o ką man parsivežt ir ką 
parvežt tiems, kurie jau savo 

nepajėgs r tėviškių aplankyt 
Vilties! 

Šiandien daugelis mūsų išei
vijoje esam labai vienapusiškai 
nuteikti apie mūsų gimtą 
kraštą ir jo dabartinius gyven
tojus. Nebūtinai klaidingai, bet 
kartoju — vienapusiškai. Di
džiausia kaltė yra mūsų brolių 
ir sesių Lietuvoje, kad jie tą 
neviltį mums taip laisvai iš
reiškia, o taip pat tų, kurie tą 
pesimizmą parveža čia ir pri
taiko visiems, o tai ir yra pirmo
ji ir didžiausia klaida. 

Lietuvoj yra labai mažai pa
tikimos statistikos. Tiksliausia 
yra nelaimių ir nusikaltimų, 
nes ją raportuoja gyventojams 
atsakomingos įstaigos per 
pirmąją radijo stotį kiekvieną 
dieną. Plėšikavimai vyksta su 
dideliu pasirinkimu, nes dau
gumas turtuolių turi nemažas 
pinigines sumas. Mašinų avari
jos, su mažomis išimtimis, 
įvyksta alkoholizmo pasekmėje. 

Šiandien apie 80<£ nusikal
timų yra tuoj pat išaiškinami, 
baigiasi areštu ir apkaltinimu, 
čia yra mano statistika. Mažiau 
kaip 25% Lietuvos vyrų yra 
priimami į policijos tarnybą, o 
policija vis tik reikia pasigėrėt. 
Man tik sugrįžus, buvo primin
tas Lietuvoje įvykis, kada 
nusikaltimo vietoje buvo paste
bėta policijos mašinų. Neabejo
jau tuo, bet aš turėjau primint, 
kad buvo daug apiplėšimų 
pakelėse, kuriuos įvykdė ban
ditai, apsirengę policininkais. O 
įdomiausia, kad man nepriminė 
tik ką įvykusio Čikagoje kardi
nolo rezidencijos apšaudymo. 
Nepraraskim vilties. Lietuvoje 
policija nusikaltėlius tvarko la
bai rimtai: ne vienas aimanuo-

Ubų sodyboje Viduklėje su kun . Viktoru Aukštaka ln iu ir J. Kregždžių (p i rmas i s iš deš inės) . 

policija, nei teismai, nei Lietu
va daugiau nesirūpins. 

Nežinau kaip užsibaigė 1919 
metų banditizmai Lietuvoje, bet 
žinau, kad aukų buvo ir mano 
šeimoje. Sumažės jų skaičius ir 
dabartinėj Lietuvoj, nes gerų 
žmonių ir geros valios yra 
daugiau negu piktadarių. Ar 
blogas ekonomines sąlygas gali
ma laikyti tų nusikaltimų prie
žastimi? Tokių įrodymų dar 
nėra, nors Lietuvoje toks patei
sinimas yra populiarus. Yra 
daug aklų pateisinimų net apie 
abortą: o ką gi jauna motina 
(moteris) turi daryt, jeigu vals
tybė moka už vaiką tik 20 litu 
į mėnesį? Šiuo metu Lietuvoje 
daugiau žmonių miršta negu 
gimsta. 

Noriu bent trumpai išreikšti 
savo nuomonę apie girtuoklia
vimo ligą Lietuvoje. Sako, kad 
Brežnevo laikais visi išmoko 
gert ir samagoną virt. Tai antra 
didelė netiesa. Man turėsit 

Besilankydamas Lietuvoje, J . Kregždys atrado sena nuo t r auka , daryta sesers 

Danutės (kairėje) ir Elenos Špokaitės pirmosios Komunijos diena. Viduryje 

— kun. Dominauskas. 

ja iš skausmo arešto metu, jeigu 
būna bet koks pasipriešinimas. 
Areštai yra gerai dokumentuo 
jami, tačiau vis girdėt, kad 
teismai, ar dėl įstatymų trū
kumų, ar dėl kitų priežasčių, 
tur i kar ta is apkal t intus 
išteisint. Reikia laiko. Kada 
nors visi gyventojai turės poli
cijai padėti. Dabar nusikal
timams nėra liudininkų, per 
daug baimės ir grasinimų. Bet 
pavyzdžiui, yra, kur vienkie-
miuose policijos apsaugos visiš
kai nėra, gyventojai randa savo 
priemonių. Man pasakojo, kad 
Keturnaujienos apylinkėje 
kartojosi apiplėšimai. Vienas 
senelis pasiėmė „medžioklinį" 
ir prie durų bandė banditą 
atkalbint. Tačiau pastarasis, 
nepajėgdamas išlaužti durų, 
išmušė šalimais esamą langą ir 
didino sau įėjimą, kai senelis 
atkreipęs medžioklinį į tą patį 
langą banditui paprieštaravo. 
Nuo to laiko toj apylinkėj 
apiplėšimų dar nebuvo. Tai 
vienas nusikaltėlis, kuriuo nei 

dovanot už atvirumą ir mano 
dar gerą atmintį. Iš kur kilo tas 
pokarinis pasakymas, kad mes 
„pragėrėm Lietuvėlę"? Kaip 
galima būtų atiduot Brežnevui 
tos technikos įvedimo garbę, jei
gu aš pats. būdamas vienuolikos 
metų, karo metu jau turėjau 
gerą supratimą kaip tokia 
technika pasinaudot? O dėl ko 
tas buvo daroma? Tais laikais 
pakilo kyšininkavimas iki 
aukščiausio laipsnio. Prisime
nam — ,,be kyšio niekur nepri
eisi" . Šiandien tam tikrų 
profesijų ar užsiėmimų žmonės 
Lietuvoje vidutiniškai gyvena 
tik iki 50-ties metų, jie miršta 
nuo gir tuokliavimo, kurio 
priežastis yra „alkoholiniai" 
kyšiai. 

Lietuvoje prie anos valdžios 
visi ją išnaudojo ir kaip tik 
galėjo nešė „bendrą nuosavybę" 
į namus. Įmonių sargai prie 
vartų susirinkdavo savo dalį iš 
kiekvieno praeivio, o aukštesni 
pareigūnai net mašinomis vežė 
namo. Karts nuo karto, sako, ką 

nors pagaudavo ir nubausdavo, 
bet prisiminkim, kaip mes žiū
rėjom į tai ir su tokiu dideliu 
pasididžiavimu, mūsų broliai 
buvo herojai, kad mokėjo taip 
suktis. Ar ne panašūs tada buvo 
mūsų žodžiai? Jeigu šiandien jie 
ką nors namo neša, tai jau yra 
vagys ir nusikaltėliai. 

Lietuvoje vyriausybė niekad 
nebuvo populiari ar mėgiama ir 
gal niekad nebus. Šiandien 
daugumas nė nejaučia to di
džiausio pasitenkinimo, kad jie 
plaka valdžią kaip tik išmano ir 
už tai jems negresia jokia 
bausmė. Verkšlendami, žada 
jau k'tos valdžios nerinkt. Sako, 
vienus praturtinom, tai dar 
rinksim kitus, kad ir kiti pra
turtėtų? Jau vieni rinkimai 
parodė, kad nė 5% iš turimų 
teisę balsuoti, neįvykdė savo 
privilegijos ir pareigos. Jeigu 
padėtis nepasikeis, tai sekantys 
rinkimai gali neįvykti. Mūsų 
prezidentas buvo pagerbtas 
Europos Tautų sąskrydyje, o aš, 
išklausęs jo kalbos, ypač jo 
atsakymų į atstovų klausimus, 
jaučiau pasididžiavimą. 

Daug laiko praėjo, kol aš susi
protėjau, kad jie esantys Lietu
voje, mano pasakojimų nenorėjo 
klausyt. Jiems svarbu buvo 
surast momentų kitiems pasi
skųst. Jeigu aš nebūčiau pri
sidėjęs prie jų „verkšlenimų", 
nebūčiau jų niekad užjautęs, tai 
bendros kalbos mažai būtume 
radę. Pasiskundę, nors ir vienas 
kitam, jie sustiprėja ir žengia 
toliau. 

Pirmiausia man kyla klau
simai — kur yra tie šimtai tūks
tančių, kurie su Vytautu Lands
bergiu driso pasipriešint anai 
valdžiai? Kur tas milijonas, 
kuris atėjo pagerbt Šventą Tėvą 
praeitą rudenį? Sako, dar kitas 
milijonas norėjo, bet neturėjo 
galimybių prie Jo prisiartint. 
Lietuvoje! Man bažnyčiose sek
madieniais tekdavo tik stovėti, 
o lynojantį šv. Velykų rytą 
Prisikėlimo pamaldoms nebuvo 
galima per minią net prie baž
nyčios prisiartint. Taigi kas 
tiksliau šiandien nusako 
žmonių religinį gyvenimą 
Lietuvoje? Ar tos kelios viršuj 
paminėtos viešos išraiškos, ar 
koks statistika nepagrįstas 
pasakymas, kad ten „tėvai 
augina nekrikštytus vaikus"? 

(Taip, aš tokių irgi radau). 
Spėju, kad nei tokie vaikai, nei 
tokie tėvai dar kol kas bažnyčios 
nelanko ir mano „statistiniams 
duomenims" įtakos neturi. 

Iki šiol galvojau, kad išveng
siu bet kokių pasisakymų apie 
šių dienų politines sąvokas. 
Lietuva, kaip ir visos kitos 
Europos vals tybės , s teb i 
Amerikos politiką be jokio entu
ziazmo. Paimkim gerą pavyzdį 
su Bosnija: Amerika ir Europa 
žiūrėjo viena į kitą ir siūlė viena 
kitai valdžią. Prieš šiemetines 
Velykas Clintonas įteikė ser
bams sąlygas atitraukti ginklus 
nuo miestų ir to pačio sakinio 
gale išreiškė viltį, kad jėgos 
panaudot nereikėsią. Tokių 
„griežtų sąlygų" Europa nesu
pranta. Mes, išeivijos lietuviai 
jiems siūlom vieningumo, kurio 
neturim savo tarpe. Lietuvoje 
y ra nemažai žmonių, j a u 
paskendusių savo varguose. 
Išeivijoje jau visi, beviltiškai 
skęstam savo politiniuose nesu
tarimuose. Ir vieni, ir kiti jau 
nesugebam ir nepajėgiam žvelgt 
pro medžius į mišką. 

Ar dar nenusibodo mums 
skųstis, kaip Lietuva yra ne
dėkinga už mūsų pastangas ir 
paramą? Nustokim vieni ki tus 
klaidinę. Lietuva, kuri jaučia 
mūsų parama, džiaugiasi mūsų 
pastangomis, visi yra susipaži
nę su ..Vaikų viltimi" ir jos 
atliktais darbais, naujai įreng
ta vaiku ligonine Vilniuje, ta 
tautiete iš Amerikos, kuri globo
ja 40 našlaičių, tuo garsiu jų 
sportininku, kuris veža Ame
rikos specialistus chirurgus 
padėt Lietuvos vaikams, tomis 
prieglaudomis, l igoninėmis, 
kurios yra statomos bažnyčių 
priežiūroje ir t.t. Jeigu šiandien 
Lietuvos fondas dar ieško, kaip 
efektingiau Lietuvai grąžint jos 
paramai skirtus pinigus, tai 
siūlau pasirinkti jau ne vieną 
išmėgintą ir sėkmingą kelią. 
Kas šiandien rūpinasi Lietuvos 
ateitimi? Tie, kurie rūpinasi jos 
vaikais. O kaip dėkinga bus ta 
sekanti Lietuvos karta. Kil
nesnį kelią dabar sunku surast. 
Leiskit tam politiniam laužui 
perdegt ir užgest — čia ir Lietu
voje. Kada nors rasit visokių 
kelių. Nekaltinkit manęs už 
gilius įsitikinimus, tai mano tė
velių palikimas: Lietuva yra 
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ten, kur Ji visą laiką buvo — 
Lietuvoje! 

Sako, kad dabar Lietuvoje esą 
virš 40,000 našlaičių ir pames
tinukų. Aš mačiau jų apie šimtą 
ne prieglaudose, o šeimose 
auginamų su didele meile ir 
pasiaukojimu. 

Po šios kelionės jau nesapnuo
siu nei to aukšto jovaro Kregž-
dynės kieme, nei tų senų liepų 
prie kelio. Aš pasitenkinsiu jų 
atžalynu. 

Pasididžiuodami džiaukimės 
tais, kurie Lietuvoje rūpinasi ne 
tik savo vaikais, bet dar sveti
mais. Mūsų pagalba juos dar 
daugiau paskatins. Kadaise 

Kauno laikraštyje buvo išspaus
dinta tokia antraštė: „Tegul bus 
palaiminti, nušluostę nors vieną 
našlaičio ašarą". Šluostykime, 
daug geriau jausimės tai 
padarę. 
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trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p . 

penkt ir seštd 9 v r-12 vp.p 
•132 S. Kadxl« Ava., Cntcago 

(312) 778-8M8 arba (312) 488-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St., Chicago, IL 
Tai . (312) 476-2112 

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

J.KreK*d*iui lankantis Lietuvoje. Onos Binflelienės sodyboje. Iš kairės: Vaiva 
Špokaite. Vytautas Landsbergis, jr , J. Kregidys ir Veronika Dopkiene. 

Tai. kabineto Ir buto: (704)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v a . , Cicero 

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

DM. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
S63S S. Px.le.kl M., Chicago. IL 

T a i . 312-666-16SS 
172 ScMfter St., Elmhurat, IL 60126 

706-641-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais fei 706-M4-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedx»e, C M c a * e 60082 
T«l . 312-434-2123 

Pirmd 2 v p.p. -7 v.v, antr. 9v r -12 . 
ketvd 1 2 - 4 v. p.p., penfctd 12-6 v v 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzle 

Vai: antr 2-4 v.p.p ir ketv. 2-5 v p p 
šeštd pagdi susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto t a i . (312) 776-2880 

Namų 706-446-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)565-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Madlcal Cantar-

Maaęrvllta Campua 
102O E. Ogden Ava., Sulte 310, 

NepervMte IL 60663 
Tai. 70S-S27-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kak. tai. (1-312) 566-3166 
N M N | (700) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0749 Weat 63rd Street 
Vai : pirm, antr., ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

« 
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Lietuviškoji tragikomedija 

Viso pasaulio lietuvius giliai 
sukrėtė diplomato, buvusio Lie
tuvos ambasadoriaus Vašingto- , 
ne, Stasio Lozoraičio mirtis, ne
tekus tauraus lietuvio, kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę sim
bolio. Prieš kurį laiką pergyve
nome ir tai, kad Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
Stasį Lozoraiti atšaukė iš 
pareigų Vašingtone ir paskyrė 
į Romą. Nebuvome patenkinti, 
ilgus metus prisirišę prie Stasio 
Lozoraičio, bet turėjome sutikti 
su tuo, kad prezidentas pasielgė 
teisėtai, nes taip elgiasi visi 
demokratijų prezidentai, po rin
kimų atšaukdami ambasado
rius ir jų vieton paskirdami savo 
parinktuosius. 

Tragiškas mums yra Stasio 
Lozoraičio praradimas, bet dar 
liūdnesnis yra jo atsiskyrimo su 
šia ašarų pakalne apgaubimas 
kažkokio paslaptingumo skrais
te, tuo ne vien užgaunant di
džiąją lietuviškos visuomenės 
dalį, bet svetimtaučių akyse 
kompromituojant, nepriklauso
mai Lietuvai atstovaujančią 
instituciją, būtent — Lietuvos 
ambasadą Vašintone. 

Skaitome reportažus apie to 
tauraus diplomato laidotuves 
Putname ir stebimės, kad laido
tuvėse nedalyvavo nei mūsų 
visuomenės organizacijos, nei 
Amerikos vyriausybės atstovai, 
kuriems Stasys Lozoraitis buvo 
gerai pažįstamas. Jį atleidus iš 
pareigų, visa didžioji spauda, 
įskaitant ir Clevelando dienraš
tį, rašė ilgus straipsnius, bet 
apie jo mirtį... nieko. Kodėl? 
Kas per sąmokslas, kas to są
mokslo vadai? Kame slypi pa
slaptingumo priežastis? 

Sakoma, kad .juokiasi puo
das...", kritikuodami dabartinė
je Lietuvoje vykstančias nesan-
taikas, susiskaldymus, ir t.t. O 
kas darosi pas mus? Iš oficialių 
šaltinių patyrusi kai kuriuos 
faktus, negaliu su skaitytojais 
nepasidalinti savo mintimis. Iš 
daugelio pranešimų spaudoje ži
nome, kad į a.a. Stasio Lozorai
čio laidotuves nebuvo pakvies
ta Lietuvos ambasada Vašing
tone ir ambasadoriui buvę 
pasakyta, kad nekviestas neda
lyvautų net gedulingose pamal
dose, kai tuo tarpu kvietimai 
buvę įteikti Estijos ir Latvijos 
ambasadoriams. Įvairūs prane
šimai „šeimos vardu" buvo pasi
rašyti buvusios ambasados tar
nautojos Angelės Bailey, prieš 
keletą metų atvykusios iš Lie
tuvos ir čia ištekėjusios už 
Amerikos piliečio. 

Pokalbyje telefonu su ambasa

doriumi Eidintu patyriau, kad 
jis jautėsi sukompromituotas, 
kai Valstybės departamento ir 
kitų valdžios institucijų bei 
lietuviškų organizacijų atstovai 
kreipėsi dėl informacijos apie 
laidotuvių eigą, užuojautai pa
reikšti adresus, ir t.t., o am
basada turėjusi prisipažinti — 
jokios informacijos neturinti... 
'įsivaizduoju, ką turėjo kitatau
čiai pagalvoti apie Amerikos lie
tuvius, atkakliai kovojusius už 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimą, o dabar „boikotuojan
čius" jos diplomatus. To nepai
sant, ambasada pasiųs į laidotu
ves vainiką Lietuvos diplomati
jos vardu, o ką jie su juo pada
rys, nesvarbu", kalbėjo am
basadorius Eidintas. Vėliau iš 
reportažų teko patirti, kad tas 
vainikas, įnešus karstą į koply
čią, buvęs „koplyčios gale"... 
Nors tiek. 

Lietuvos ambasada Vašingto
ne, nebodama boikoto, parodė 
savo orumą ir diplomatišką tak
tą, paskelbdama dviejų dienų 
gedulą, atidarydama užuojau
toms pareikšti gedulo knygą. 
Ambasados patalpose išstatyta 
a.a. Lozoraičio didelė, įrėminta 
nuotrauka su jo išsamia biogra
fija ir kryžiumi, o šalimais 
sienoje esantis veidrodis pri
dengtas tautiniais kaspinais. 

Tai, kad viskas buvę daroma 
privačiai ir tik su kvietimais 
pagal „šeimos pageidavimus", 
nėra joks pasiteisinimas. A.a. 
Stasy s Lozoraitis nebuvo „pri
vatus asmuo"; jis buvo vieša, 
populiari ir visų lietuvių bran
ginama asmenybė, apie kurios 
ankstyvą mirtį jie nebuvo laiku 
informuoti ir nebuvo leista jo 
pagerbti gausiu dalyvavimu, už
uojautomis ar gėlėmis, iš
reiškiant paskutinę pagarbą, 
kaip tai daroma be jokių 
„kvietimų", mirus bet kokiam 
asmeniui. Neįtikėtina, kad tai 
buvę grynai šeimos pageidavi
mai, nes, be našlės Daniellos, 
velionio brolis Kazimieras atvy
ko į JAV jau po visų „sutvarky
mų", nors jis, šalia našlės, yra 
artimiausias šeimos narys. Kas 
turėjo teisę tą padaryt? Ir kodėl? 
Nejaugi ir mirties majestoto 
akivaizdoje yra „suvedinėjamos 
sąskaitos", nes laidotuvių pro
cedūrai vadovavo buvę am
basados tarnautojai, kurie savo 
pasipiktinimą ambasadoriaus 
atleidimu iš pareigų viešai 
pareiškė per spaudą ir su pasi
didžiavimu pasiskelbė pasitrau
kia iš pareigų... 

Graudu. Tai toks a.a. Stasio 
Lozoraičio išlydėjimas į amži-

NAUJAS OPOZICINIS 
SĄJŪDIS RUŠIIOJE 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Pergalės dienos sukak t i s 

Minint Pergalės dieną prieš 
nacinę Vokietiją, Rusijos prezi
dentas B. Jelcinas su didelėmis 
iškilmėmis pasodino medelį ry
tų Maskvos priemiesčio parke, 
skirtame pagerbti veteranus, 
kur Napoleono ir Hitlerio įsi
veržusios armijos buvo sulai
kytos. Prisiderindamas prie 
nacionalistų tono, Je lc inas 
priminė pasauliui, kad su Rusi
ja turi būti elgiamasi garbingai. 
Jis gyrė rusų tautos kantrybę ir 
pažadėjo šiais metais atstatyti 
Rusijos didybę ir garbę. „Mes 
buvome vieningi Didžiajam ka
re, — kalbėjo Jelcinas, — galime 
būti vieningi ir taikoje". 

B. Jelcinas ignoravo Žirinovs-
kį, bet jis suminėjo keletą kitų, 
kurie žada kandidatuoti 1996 
m. prezidento rinkimuose. Jis 
pats sakė nestatysiąs savo kan
didatūros, nors jo štabo nariai 
mano kitaip. 

Visuotinės apklausos duome
nys rodo, kad stipriu kandidatu 
į Rusijos prezidentus gali būti 
Viktoras Černomyrdinas, da
bartinis ministras pirmininkas. 
Kitas galimas kandidatas yra 
Nikalojus Travkinas, įsteigęs 
Piliečių sąjungą su buvusiu 
viceprezidentu Aleksandru Rut-
skoj, bet vėliau nutraukęs su juo 
ryšius. Neseniai Travkinas 
buvo pakviestas į Jelcino mi
nistrų kabinetą. Keletas griež
tosios linijos kandidatų taip pat 
yra pareiškę, kad jie mėginsią 
kelti savo kandidatūras. At
rodo, kad aršiausias kandidatas 
yra Rutskoj, kuris labiausiai 
Jelciną puola. A. V. Rutskoj duo
tame pasikalbėjime laikraščiui 
„Pravda" Jelciną ir jo vyriau
sybę pavadino sukčiais, politi
niais apgavikais, naujais tur
tuoliais, kurie sužlugdė Sovietų 
sąjungą, praliejo kraują, sunai
kino ekonomiją bei armiją ir 
pažemino didžiąją rusų tautą. 

Atsakydamas ,,Newsweek" 
žurnale, Jelcinas sakė: .Rutskoj 
jau negali iškilti kaip politikas. 

nuosius namus jo atminimui pa
darė skriaudą. Jei jis visa tai 
galėtų matyti, esu tikra, kad ir 
jis nebūtų tokia „procedūra" 
patenkintas, nes jis mylėjo žmo
nes, brangino pažintis ir neven
gė viešumos. Jei nebūtų taip 
graudu, visą šitą liūdną istoriją 
galėtume pavadinti „lietuvišką
ja tragikomedija". 

Aurelija M. Balašai t ienė 

J is gali pakenkti tik mažes
niuose dalykuose. Žmonės jo ne
įvertins, nes jis pats nėra 
asmuo, kuris psichologiškai sto
vėtų ant savo kojų". 

Demonstracijos prieš Jelciną 

Pergalės dieną Aleksandrui 
Rutskoj buvo pirmas didesnis 
viešas pasirodymas po to, kai jis 
iš parlamento rūmų spalio mė
nesį ragino minią pulti Ostan
kino televizijos bokštą ir nuša
linti Jelciną. Rutskoj į demon
stracijas buvo atvežtas Merce
des - Benz automobiliu ir išlipo 
netoli požeminio traukinio sto
ties, kad miniai atrodytų, jog 
nusižeminęs kandidatas atvyko 
viešo susisiekimo priemonėmis. 
Buvęs Afganistano karo daly
vis, jis miniai buvo pristatytas 
kaip Rusijos viceprezidentas. Šis 
jo titulas nebuvo vartojamas 
nuo to laiko, kai Jelcinas jį buvo 
įkalinęs, kai spalio 4 d. buvo 
pultas parlamentas. Jis buvo va
sario mėnesį amnestuotas. „Te

gyvuoja prezidentas Rutskoj!" 
— šaukė minia. Buvo nešami 
plakatai, kurių viename buvo 
toks įrašas — „Mes nugalėjome 
fašizmą, nugalėsime ir jelciniz-
mą . 

Kaip rašo dienraščio „Los 
Angeles Times" žurnalistė Son-
ni Efron, Rutskoj, kalbėdamas 
Pergalės dieną keletui tūkstan
čių Jelcinui nepalankių žmonių, 
pranašavo, kad jo priešininkas B. 
Jelcinas bus pašalintas be jokio 
kraujo praliejimo iki kitų metų 
Pergalės dienos. „Penkiasde
šimties metų sukaktis nuo per
galės prieš Vokietijos fašistus 
bus švenčiama visai kitokiomis 
sąlygomis, — kalbėjo Rutskoj 
pasiskolinta iš Žirinovskio te
ma. Policijos ir prieš liaudį 
nusistačiusios valdžios tada ne
bus". 

Rutskoj kreipėsi į opoziciją, 
susidedančią iš nacionalistų, ko

munistų, fašistų, monarchistų 
kuriuos jungia antisemitizmas, 
ragindamas sudaryti jo vadovy
bėje naują sąjūdį „Didžioji 
jėga". 

Gatvėje dalinamuose lapeliuo
se Rutskoj kvietė atstatyti Rusi
jos galybę buvusios Sovietų są
jungos ribose, grįžti prie tvarkos 
ir įstatymų, sulaikyti daugelio 
žmonių nuskurdinimą. „Šian
dien kiekvienas privalo pasi
rinkti, — rašė Rutskoj, — arba 
kolonialinę ateitį su krimina
line mafija ir beteisiškumu ar 
galingą Rusiją ir garbingą bei 
vertą gyvenimą". 

Pergalės diena kitur 

Pergalės diena ir kitose buv. 
Sovietų sąjungos vietose įvairiai 
paminėta. Sevastopolyje, kur 
yra Juodosios jūros laivyno ba
zė, rusų kariai ėjo darnioje ri
kiuotėje, grojant Ukrainos lai
vyno orkestrui. Dar nėra aišku, 
kaip bus pasidalintas laivynas 
tarp Rusijos ir Ukrainos. Todėl, 
kai buvo grojamas Ukrainos 
himnas, iš rusų pusės pasigirdo 
švilpimas ir pasityčiojimas. 

Rygoje Pergalės dienos cere
monijos vyko prie paminklo žu
vusiems sovietų kariams, išlais
vinusiems šį miestą nuo vokie
čių. Bet Latvijos vyriausybės 
atstovai čia nedalyvavo. Pagal 
susitarimą, rusų okupacinė ka
riuomenė iš Latvijos turėtų būti 
išvesta iki rugpjūčio 31 d. 

Lietuvoje Pergalės diena iš vi
so nebuvo minima. Prezidentas 
A. Brazauskas išleido pareiš
kimą, pažymėdamas, kad Lie
tuva ne kartą buvo okupuota 
vokiečių ir rusų per II pasaulinį 
karą. 

Atrodo, kad Rusijos politikai 
1945 m. Pergalės dieną prieš 
nacių Vokietiją šiemet panau
dojo tarpusavio sąskaitoms su
vesti, demonstruodami siekimą 
atstatyti galingą ateities Rusi
ją imperinėse ribose. Tai ženk
las, kad Rusijos ateitis yra ne
aiški ir gali būti grėsminga jos 
kaimynams, ypač Baltijos res
publikoms. 

Danutė Bindokteaė 
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Svarbus pokalbis Dainavoje (iš kairės): dr. Adolfas Darnusis ir rašyt. Paulius 
Jurkus. 

Nuotr. Vytauto Maželio 

Nei gegutė šį pavasarį ant 
sauso medžio nekukavo; nei 
apuokas palangėje nesuai
manavo; nei juodas kranklys, 
per stogą skrisdamas, tris kar
tus nesukranksėjo, bet gražų 
birželio pabaigos rytą Mirtis 
galais pirštų įslinko į vieną Šv. 
Kryžiaus ligoninės kambarį. 
Kai jos tamsus šešėlis užkrito 
lovą, amžinai užsimerkė ligonio 
akys... 

Dar buvo vos devinta valanda 
ryto, bet suskambo „Amžiną 
a t i l s į" varpas, jeigu ne 
netolimoje bažnyčioje, tai bent 
širdyse tų, kurie velionį pa
žinojo, gerbė ir mylėjo. Visi 
mirusiojo bičiuliai šių metų bir
želio 28 d. nebevadins „Gerąja 
vasara", o to posakio autorius, 
Česlovas Grincevičius, nebesu
laukė iš Lietuvos siunčiamos, 
dar spaustuvėje dažais kvepian
čios, „Gerosios vasaros" an
trosios laidos (pirmoji laida 
išleista 1972 metais Čikagoje). 

Dabar jam „Vidurnakčio var
gonais" jau groja Viešpaties 
angelai, apie kojas meilinasi 
„Vyskupo katinas", o naujai at
vykusi į dausas širdingai pasi
tinka ankstesnieji „Draugo" 
redaktoriai, su kuriais Česlovas 
daug metų artimai dirbo, gyve
no ta pačia kasdienybe ir dali
nosi redaktoriška dalia. 

Gerą kompaniją jis ras anapus 
žvaigždynų: kun. Praną Garšvą, 
Bronių Kviklį, Aloyzą Baroną, 
nuoširdų bendradarbį ir seniai 
pažįstamą Vladą Būtėną, kurio 
taip neseniai įvykusiose laidotu
vėse suruošė atsisveikinimą. 
Pasitiks jį ir tokia gausybe kitų 
bendradarbių, bičiulių, draugų, 
pažįstamų, kad jiems išskaičiuo
ti savaitės straipsnių neužtektų. 

Tačiau čia — šiame pasaulyje 
— su Česlovo Grincevičiaus mir
timi pasidarė daug tamsiau, 
daug liūdniau, pasijutome vie
nišesni. „Nebesibadys" jau 
daugiau „Spygliais ir dygliais" 
mūsų dienraščio puslapiai, nes 
K. A. Dagio humoro žiedą vienu 
pažvelgimu nukirto Giltinė. Kai 
tą linksmą puslapį Česlovas pa
veldėjo iš S. Aliūno, jautėme 
tęstinumą ir pasitenkinimą, juo 
labiau, kad naujojo redakto
riaus humoras buvo skaidrus ir 
smagus, kaip šaltinio vanduo, 
burbuliuojantis baltais akme

nėliais išklota vaga nuo kal
niuko. 

Ar galima įsivaizduoti be Čes
lovo, sakykim, Pasaulio lietuvių 
archyvą, kuriam jis vadovavo 
nuo 1972 m., atiduodamas savo 
širdį ir visas atliekamas valan
dėles? Tiesą pasakius, „atlie
kamos" valandėlės Česlovas 
turbūt savo gyvenime nėra tu
rėjęs. Jis ir kūrė, ir kitų 
kūrinius redagavo. Jis vertini
mo komisijų gretose perskaitė 
devynias galybes romanų, nove
lių. Jis rašė straipsnius ir 
vedamuosius. Pirmininkavo 
Lietuvių rašytojų draugijai ir 
Šatrijos a te i t in inkų meno 
korporacijai-draugijai, atlik
damas milijonus darbų, susietų 
su tomis pareigomis, ir visai ne 
dėl pareigų — tik todėl, kad 
prašė, maldavo, reikėjo darbo 
rankų, šviesios galvos, taiklaus 
žodžio. Ak, per 81 savo gyveni
mo metus jis daug nuveikė už
sienio lietuvių ir Tėvynės gero
vei. 

Galima sakyti, kad birželio*28 
d. ryte su šiuo pasauliu atsisky
rė tikrasis lietuvio inteligento 
įvaizdis: ramus, santūrus, visad 
džentelmeniškas, bet, reikalui 
esant, mokantis ir užsirūstinti, 
ir užsispirti. Visuomet tiesus, >, 
aukštas, truputį gunktelėjęs per 
pečius, Česlovas dalyvaudavo 
kone visuose kultūriniuose ren
giniuose, išsiskirdamas iš mi
nios blaivių akių žvilgsniu ir 
savo orumu. Arčiau ji pažinoju
sieji, geravališkai nusišypsoda
mi, tarpusavyje kartais Česlovą 
pavadindavo „bajoru", tiek dėl 
jo laikysenos, tiek dėl „bajoriš
kos" pavardės galūnės. 

* * * 

Dar pernai vasarą j is 
„Drauge" pavadavo atostogų iš
vykusią pirmojo puslapio redak
torę i turėjęs tam daug patyrimo, 
pats anksčiau politines žinias 
lasiojęs iš įvairiausių šaltinių, 
kad užpildytų tą puslapį). Ro
dos, tik užvakar apsilankė re
dakcijoje, nors labai skausmin
gu, nepagydomos ligos sukaus
tytu žingsniu, pasikeitusia 
išvaizda (tik akyse tebešokinėjo 
gero, jaukaus humoro „kipšiu
kai"). O šiandien jam gedulin
gai aidi „Vidurdienio varpai" ir 
su grauduliu tariame: „Sudiev, 
Bajorissimus!" 

KAI VIEŠKELIAI DULKĖJO 
JUOZAS ŽYGAS 

11 
Ilgai nedelsdami, einame į, Arbeisamt", kuris buvo 

Laisvės alėjoje. Atsimenu, kuomet ši įstaiga lankytojų 
nesulaukdavo, o dabar daug ir daugiausia jauni. Tarnau
tojai vokiečiai vis tiek mandagūs, tačiau į Vieną ir 
Bavariją leidimų neduoda. I Saksoniją važiuoti 
nenorėčiau, per arti prie Lenkijos ir, karui baigiantis, 
galėtų būti sąskaitų suvedinėjimai. Taip pat nesinori 
būti ir prie Reino, mano manymu, Reino liiują vokiečiai 
gins ragais ir nagais. Tad pasirenkame mažą miestelį 
Sonneberg (Thur.), vos žemėlapyje pažymėtą ir beveik 
ant Bavarijos sienos. Manau, tokio mažo miestelyčio net 
anglų štabas nežinos. Gauname reikiamus dokumentus 
ir taip pat blankus, kuriuos turi užpildyti „Entlausung" 
įstaiga, tai yra „nuutėlinimo procedūra". Utėlėms nelei
džiama patekti į Eitkūnus. Beveik kartu su mumis 
registravosi išvykimui į Vokietiją dvi jaunos gražios 
merginos. Pagal jų amžių ir elgesį nutariau, kad jos 
galbūt studentes. Jos registravosi važiuoti į Karaliaučių. 
Man atsirado proga jas užkalbinti, tad sakau: „Mielos 
panelės, jeigu jau bėgate, tai bėkite! O dabar, atrodo, 
kad pasilipusios ant stogo, dar norėtumėte savo tėviškes 
matyti". Tai jos man gana mandriai atsikirto: „Tamsta, 
pone, prašom mūsų nemokyti. Mes suaugusios ir žino
me, ką darome!" 

Praeiname „Entlausung" ištaigą 

Apsirūpinę .Arbeitsamto" ir nuutėlinimo pažy-
minėjimais, susitvarkome lagaminus ir kuprines. Liepos 
11 d., antradienio, vakare einame į geležinkelio stotį. 

Jokių susisiekimo priemonių nėra, tad su lagaminais 
ne taip lengva nueiti. Pagaliau atsirandame stotyje, 
kurioje gana tirštai žmonių prisirinkę. Yra tokių, kurie 
didžiausią krūvą lagaminų, ryšulių ir maišų susikrovę. 
O kad niekas į jų turtą nesikėsintų, tai ant viršaus 
vaikai užtupdyti. Kuomet traukinys važiuos, ir ar iš vi
so važiuos, nėra aišku. Paklaustieji geležinkeliečiai 
turi skirtingus tvarkaraščius: vienas sako 10 vai., kitas 
11 vai., o trečias tik pečiais patrauko. Po peroną besi-
stumdant, prie manęs prieina jaunas vyrukas (atrodė, 
gal studentas) ir sako: „Na tai bėgate? Juo daugiau jūsų 
išbėgs, tuo sunkiau bus krašte pasilikusiems, mūsų ir 
taip nėra daug". Gal ir teisingai t a s vyrukas kalba, bet 
aš visai nesijaučiu, kad daryčiau kokį nusikaltimą. 

Tie, kurie įvairių iškilmių progomis ordinais 
pasipuošę vaikščiojo, jau senokai yra Drezdene. Tad aš 
irgi visai nelinkęs į mišką lįsti! Vaikštome ir nerimau
jame. Pagaliau apie pusę vienuoliktos atstūmė sąstatą, 
keliolika prekinių vagonų, kur ie buvo skirt i 
kariuomenei, ir gana ribotą skaičių platformų, kurios 
buvo mums skirtos. Šiaip taip sulipame į mums paskir
tas platformas, susitvarkome mantą ir surandame vietas 
savo kojoms. Kai atrodo, kad jau bus galima stovėti ir 
susirandame ką nors rankoms įsikabinti, ateina karei
viai ir paliepia dvi platformas užleisti kariuomenei. 
Tenka išlipti ir bandyti kur nors kitur įsikabinti. I kurią 
tik platformą bandome įlipti, tai jau esantieji žiūri į mus, 
kaip į priešus, didžiausius nevykėlius ir parazitus, kurie 
padoriems žmonėms ant kaklo lipa. Yra tokių, kurie 
sugebėjo atsigabenti krūvą lagaminų. Tai tokie ir ant 
platformos dideliais ponais jaučiasi, pasiryžę savo teises, 
kiekvieną grindų pėdą jėga ginti. O tokie, kurie teturi 
ryšulį ar du, neturi didelio pagrindo nei iš namų bėgti. 
Aplamai, platformoje tik susikimšimą ir spūstį daro. 

Vilniaus pusėje, horizonte žaibuoja artilerijos ugnis 
ar bombų sprogimai. Mūsų platformoje ir netoliese mūsų 
yra kelios pažįstamos šeimos: Gerutis su šeima (berods 

dirbęs Lietuvos pasiuntinybėje Rygoje) ir operos chor
meisteris J. Štarka. Mes jiems padedame lagaminus su
siorganizuoti, kad būtų kojoms pastatyti vieta. 

Paskelbia oro pavojų 

Prieš vidurnaktį paskelbia oro pavojų. Sirenos 
kaukia — vokiečiai bėga į slėptuves, bet niekas mūsiškių 
iš platformos nesirengia šokti. Geriau rizikuoti 
bombenešius, negu nustoti vietos platformoje. Esame taip 
suspausti, kad negalima apsisukti. Mano nugara į 
Nemuno pusę, tai žiūriu tunelio link. o horizonte visą 
laiką žybčioja ir ugnys šokinėja. Kadangi tamsu, tai 
laikrodžio įžiūrėti negaliu, bet, galbūt 15 minučių po 
vidurnakčio, pagaliau pavojų atšaukė. Pavojų atšaukus, 
mūsų traukinys pradeda judėti. Važiuojant per Žaliąjį 
tiltą, metu paskutinį žvilgsnį į miegantį miestą, kur 
jaunystė buvo praleista, pirmoji meilė ir tiek daug 
brangių prisiminimų. Daugelį apima liūdesys, patam
syje girdėti aimanos ir kūkčiojimai. Bet matomi Vilniaus 
kryptimi gaisrai ir tolima kanonada tas ašaras greitai 
nudžiovina. Visi nori nuo to artėjančio siaubo galimai 
toliau nubėgti. Greitai dingsta Kauno vaizdai ir Nemuno 
pašlaitės, aplinkui tamsu, o mes į tamsą, į nežinią 
važiuojame. 

Labai lėtai, bet tolstame 

Traukinys važiuoja labai iš lėto, gal dėl to, kad nevar
toja jokių šviesų, stotys ir stotelės taip pat tamsios. Prie 
Mauručių stoties mus užklupo smarkus lietus ir lijo 
kelias valandas. Pirmiausia perlijo paltą, paskui 
kostiumą, o pagaliau net apatinius baltinius, batai pilni 
vandens. Moterys ir vaikai verkia, ryšuliai peršlapo. Po 
keletos valandų lietus apstojo ir pradėjome apdžiūti. 

Švintant, jeigu traukinys važiavo arčiau kelių, 
matėme eiles vežimų. Kaip kur dvejetas ar trejetas, o 
vietomis ir net po dešimtį vežimų. Prie vieno vežimo 

mačiau, kaip kumeliukas bėgo greta savo motinos. Ir 
tas vargšelis savo namų neteko. 

Artėjame prie sienos, darosi kiek neramu, at
simename pilnus laukus pabėgėlių. Štai ir Virbalis, 
vadinasi, čia pat jau ir siena, jokių pabėgėlių minių nė
ra, o vandens irgi netrūksta, mūsų net batai vandens 
pilni. Traukinys neprivažiavęs sienos sustoja, lietuviai 
geležinkeliečiai ragina išlipti, nes traukinys toliau neva
žiuos. Mes, žinoma, geriau žinome, iš platformų nelipa
me. Netrukus traukinys grįžta apie kilometrą atgal, 
dabar jau mes lipame. Tą kilometrą turime sukarti ir 
priedo ryšulius nešti. Gerai, kad susigundėme daugiau 
popierių turėti ir į „Arbeitsamtą" nuėjome. Pasirodė, 
kad tie gauti pažymėjimai, daugiau reiškė — negu 
Generalkomisariato išduotas leidimas. 

Pereiname sieną 

Prie sienos maži formalumai, ir visi būriu, vedami ' 
vokiečio transporto vadovo, pereiname sieną. Geručiai, 
Štarka ir daugelis kitų pasilieka, kadangi jie teturi tik 
Generalkomisariato išduotus leidimus. Todėl turi vykti 
į netoliese esantį lagerį ir užsirašyti darbams. Taip pat 
greičiausiai nuutėlinimo procedūros nėra atlikę. Be tos 
procedūros per sieną negalima pereitr? Visur vokiška 
tvarka turi būti išlaikyta. Pasilikusiųjų žmonos verkė 
ir žiūrėjo į mus kaip į laiminguosius. 

Mes jau Vokietijoje ir galime važiuoti, kur norime. 
Bet ne visiems taip pavyko. Po keletos mėnenų 
sužinojome, kad mūsų grupė buvo paskutinė, be ' 
trukdymų per sieną perleista. Nuo čia ir prasidėjo pabė
gėlių vargai! * 

Daugelis išbėgusiųjų Vakarų nepasiekė, o liko Ryt* 
prūsių ar Pomeranijos nebaigtuose apkasuose, laukuose 
ir pakelėse. Dabar, praėjus penkiasdešimčiai metų, 
turime prisiminti ir tuos, kurie su mumis į nežinią išėjo 
ir kurių kapai liko nepažymėti. (Pabaiga) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

B A L T I M O R E , M D 

22-SIS U E T U V I Ų 
FESTIVALIS 

Metiniai lietuvių festivaliai 
per keliolika paskutiniųjų metų 
vykdavo Festivalių salėje, ta
čiau pastačius naująjį beisbolo 
stadioną vietos ekonominės ga
limybės privertė ją nugriauti 
pelningesniems projektams ten 
pastatyti. Todėl lietuvių festiva 
lis šių metų birželio 11 ir 12 die
nomis vėl sugrįžo į miesto aikš
te , vadinamą Hopkins Plaza. 

Šeštadienis buvo lietinga die-
na, bet sekmadienis gražus ir 
t inkamas programai atlikti ir 
bizniui daryti. Programa prasi
dėjo pamaldomis šv. Alfonso 
bažnyčioje. Oficialus festivalio 
atidarymas vyko aikštėje, fede-
ralinių pastatų šešėlyje. Invoka-
ciją sukalbėjo Šv. Alfonso para 
pijos klebono asistentas kun. P. 
Holthaus. Savo sveikinimus lie
tuviams pareiškė miesto meras 
K. Schmoke, Lietuvos ambasa
dorius A. Eidintas, miesto tary
bos pirmininkė Clark, kandida
t a s į Baltimorės apskrities vir
šininkas Coolahan, Baltimorės 
lietuvių tarybos pirm. E. Arma-
nienė, Bendruomenės apylinkes 
pirm. V. Eringis ir festivalio ko
miteto pirm. J. Maskevičius. 
Programą pravedė Katarina 
Cord. 

Festivalio meninėje dalyje 
pasirodė Hamiltono tautinių 
šokių grupė „Gyvataras" su 
tautinių šokių orkestru ,,Ža
garai" ir Baltimorės tautinių 
šokių grupė „Malūnas" bei vai
kučių tautinių šokių grupė „Ra
telis". Himnus sugiedojo ir da
lį programos atliko Gintaras 
Dambrava. 

Tūkstantis, o gal ir kitas, do 
mėjosi meno ir tautodailės dar
bais bei lietuviškais papuoša
lais, o taip pat lietuviškų šeimi
ninkių paruostais vaišių stalais. 
J ų paliktieji doleriai keliolikai 
Baltimorės lietuvių organizacijų 
padės sėkmingiau šiais metais 
veikti. 

Lietuvių namų bendrovės pir
mininkas J. Kardokas pasi
džiaugė, kad festivalio pelnas 
keliems mėnesiams padės suba
lansuoti namų biudžetą. Visas 
t a s ruošos vargas dar ir šiais 
metais apsimokėjo. 

METINIS LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

LB Baltimorės apylinkės me
tinis susirinkimas įvykęs dar 
gegužės mėnesį sutraukė 45 da 
lyvius. Susirinkimą pradėjo 
apyl. pirm . V. Eringis,pakvies-
damas K. Cesonį pirmininkauti 
i r J. Baniene sekretoriauti. 

Apie nuveiktus darbus prane
šė pirm. V. Eringis ir ižd. Sau 
rusaitis. Iždininkas savo prane
šime paminėjo, kad iš kuklaus 
apyl. iždo buvo paaukota 550 
dol. spaudai, šeštadieninei 
mokyklai, Lietuvių namams, 
radijo valandėlei ir kitiems. Be 
to Baltimorės apylinkė įstojo 
nare į „Draugo" fondą, tuo 
prisidedama prie vienintelio 

išeivijos dienraščio išlaikymo. 
C. Surdokas pranešė, kad jis 
buvo pakviestas būti „Draugo" 
fondo atstovu Baltimorėje ir 
kvietė visus paremti „Draugą", 
tampant to fondo nariais. Kont
rolės komisijos pranešimą atliko 
pirm. Misiūnas. 

Dalies valdybos rinkimai 
praėjo be atsikalbinėjimų ir 
laiko gaišinimo. Naujoji valdy
ba pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. V. Eringis, vicepirm. ir 
sekr. K. Česonis, ižd. J. Sauru 
saitis. nariai kultūriniams rei
kalams J. Banienė ir E. Žilionis, 
narės renginiams M. Krasaus
kienė ir V. Sajauskienė. narė so
cialiniams reikalams M. Patla-
baitė, narys jaunimo reikalams 
N. Radžius. 

Valdyba jau svarstė kultūri
nio veikimo pagyvinimą ir yra L A J I N D ( J . N , O N T . 
nusistačiusi sekančiai pramogai 
kviesti išeivijos menininkus. 

..Paramos" kredito kooperatyvo Toronte, Kanadoje, valdomieji organai 1992-1994 m. laikotar
piu. Jų kadencijos metu — 1993 m. pabaigoje - po 41 m. veiklos balansai peržengė 100 mil. dol. 
(kanadiečių dol.) sumą. Pirmoje eil. sėdi valdyba; iš kairės: O. Delkus, E. Birgiolas, D. Vaidila 
— pirmininkas; H. Stepaitis ir V. Aušrotas; antroje eil.: priežiūros ir kredito komitetų nariai su 
A. Ramanauskiene — vedėja. 

KANADA 

PRISIMINTI IŠTREMTIEJI 

STEIGIAMAS 
BALTIMORĖS LIETUVIŲ 

ARCHYVAS 
Birželio 17 d. J. Gužausko ini

ciatyva Lietuvių namuose bu
vo sušauktas pasitarimas dėl 
Baltimorės lietuvių archyvo 
steigimo. Pagrindą šio archyvo 
steigimui sudaro a.a. Broniaus 
Medelio archyvas, kuris po Sta
sės Medelienės mirties giminių 
buvo paliktas Gužausko priežiū
roj. Lietuvių namams ir Balti
morės lietuvių tautiškam kny
gynui sutikus, didžioji dalis to 
archyvo jau yra pervežta į Lie
tuvių namus. 

Kaip tas archyvas ateityje tu
rėtų būti tvarkomas spręs nau
jai sudaromas archyvo komi
tetas. Į pirmąjį posėdį J. Gu
žausko buvo pakviesti šie asme
nys: G. Auštrienė, J Burbulis. 
K. Cord, K. Česonis. H. Gaidis. 
N. Patlabaitė, K. Sarpalis, C. 
Surdokas, L. Walsh. 

Posėdyje nusistatyta artimai 
bendradarbiauti su knygynu ir 
Lietuvių namais. Sekančiam su
sirinkimui, kuris bus vasarai 
pasibaigus, turėtų būti paruoš
tas archyvo globos ir veikimo 
statutas . Projektą paruošti 
sutiko H. Gaidis. kuris su J. 
Gužausku sudarys laikiną šio 
komiteto vadovybę. 

POPIEŽIUS APSILANKYS 
BALTIMORĖJE 

Spalio 23 d. Baltimorę aplan
kys popiežius Jonas Paulius II. 
Tuo reikalu praėjusią savaitę 
Baltimorėn buvo atvykę Vati
kano atstovai. Numatyta, kad 
beisbolo stadione popiežius au
kos Mišias, o po to aplankys 
seniausiąją Amerikos katedrą 
(dabar bazilikai, pastatytą 
įsteigus seniausiąją Baltimorės 
vyskupiją 1789 m., ir vieną iš 
naujausiųjų katedrų — Baltimo
rės dabartinę. 

I Jungtines Valstijas popie
žius atvyks pasakyti kalbos 
Jungtinių tautų sesijoje spalio 
21 d. I Baltimorę popiežių pa
kvietė Baltimorės arkivysk. 
Keeler, dabartinis JAV vysku
pų konferencijos pirmininkas. 

C. Surdokas 

Londono lietuviai dėkingi kle
bonui kun. Kazimierui Kakne
vičiui už kasmetinį ištremtųjų 
Sibiro kankinių prisiminimą. Ir 
šiemet birželio 12 d. įvyko jų 
prisiminimui skirtos pamaldos. 
Pamoksle jis vaizdžiai nupasa
kojo šiurpius trėmimų momen
tus, klausdamas ,,už ką jie 
ištrėmė nekaltus žmones į Si
biro taigas?" Pamokslą baigė: 
,,0 ^ešpat ie , suteik nors dalelę 
džiaugsmo Amžinojoje Tavo ka
ralystėje neturėjusiems gyve
nimo džiaugsmo ir tiek daug 
iškentėjusiems mūsų broliams 
ir sesėms". 

Girtinos pastangos „Pašvais
t ė s " pirmininkės Gražinos 
Narakaitės-Petrauskienės, ne
palankiu atostogų metu suge
bėjusius sukviesti reikiamą 
choristų būrį. Lietuviškas ačiū 

jai, tos dienos chorvedei Jūratei 
Mitalaitei-Okmanienei ir kiek
vienam choristui, sutikusiam 
nutraukti atostogas ir pagerbti 
Sibiro kankinius savo giesmė
mis, ypač ta įspūdingąja A. Va
nagaičio „Nuliūdo kapais ap
siklojus Tėvynė". 

Sibiro kankiniai niekada te
nebūna užmiršti! 

D.E. 

BALSAVIMAI DEL J A V 
LB XIV TARYBOS 
SESIJOS VIETOS 

Dar nepasibaigus JAV LB 
XIII Tarybos dešimtajam ko-
respondenciniam posėdžiui. 
Tarybos prezidiumas birželio 14 
dieną pradėjo naujos JAV LB 
XIV Tarybos pirmąjį kores-
pondencinį posėdį išspręsti JAV 
LB Tarybos pirmosios sesijos 
vietovės klausimą. Per praėju
sius tris mėnesius XIII Tarybos 
prezidiumas du kartus buvo 
svarstęs ir nutaręs sesiją šaukti 

1994 rugsėjo 17-18 d. Lemonte 
prie Čikagos, nes daugumai 
Tarybos narių yra patogiausia 
ir pigiausia susirinkti prie Čika
gos. Abu kartus apie tai buvo 
pranešta JAV Krašto valdybos 
pirmininkui ir visai valdybai, 
užsakytos patalpos Pasaulio lie
tuvių centre plenumo ir komi
sijų posėdžiams, susitarta su LB 
Vidurio vakarų apygardos 
pirmininke Birute Vindašiene, 
kad ji su savo valdyba globos šią 
sesiją, visos informacijos pasiųs
tos Tarybos nariams ir paskelb
ta spaudoje. JAV LB Krašto 
valdybai ir kai kuriems Tarybos 
nariams nepatiko ši sesijai 
parinkta vietovė, ir jie paprašė 
prezidiumą šį klausimą dar 
kartą spręsti naujos Tarybos na
rių balsavimo būdu, pasiūly
dami Baltimorės vietovę. Tad 
dabar vyksta balsavimas, kurio 
metu naujos Tarybos 68 nariai 
balsuoja už Lemontą, Baltimorę 
ar kitą, jų pasirinktą vietovę. 
Balsavimas baigsis" liepos 8 
dieną. 

CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

VISOS VIETOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠPARDUOTOS! 
DĖKOJAME GAUSIEMS KLIENTAMS IR PRIMENAME, 
KAD TIE, KURIE UŽSISAKĖ į DAINŲ ŠVENTĖS RENGI
NIUS BILIETUS JUOS ATSIIMTŲ MŪSŲ RAŠTINĖJE VIL
NIUJE IKI PIETŲ LIEPOS 6 D. RAŠTINĖ DIRBS 4 LIEPOS 
IKI 2 VAL. P.P., 5 LIEPOS BUS UŽDARYTA. 

R U G P J Ū Č I O 1 0 IKI 2 2 — Y r a r ibotas ska ič ius v ie tų šioje ekskur 
s inė je ke l ionė je po L i e t u v ą . Šis tu ras t a i p pat p r a t ę s i a m a s dar 
p e n k i o m s d i e n o m s Į La tv i j ą ir Esti ją. 

P R I M E N A M E , k a d o r g a n i z u o j a m e k e l i o n e s paga l k l iento page i 
d a v i m u s su pi lnu tur is t in iu a p t a r n a v i m u . 

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

T U R I S T I N I S P A T A R N A V I M A S : 

* Automobi l ių nuomav imas 
* Viešbučių užsakymas (vairiuose L ie tuvos miestuose 
* Pasi t ik imas aerouoste 
* Tarpmiest in ia i pervažiavimai 

IR V I S A TAI I Š I M T I N A I S A V O M I S , M Ū S Ų P I R M O S T A R N A U T O J Ų , PASLAUGOMIS 

Rinkimams į LB XIV tarybą Daytona Beach apylinkėje pasibaigus I* k -
LB apylinkės pirmininkė dr. Birut* PreikStiene ir Rinkimu komisijos pirmi 
ninkaa tarnaliitas Jurgiu Janu&aitis 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms' 

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus j 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 

P R O F E S I O N A L I A I IR T V A R K I N G A I A P T A R N A U S I M E A B I E J O S E A T L A N T O PUSĖSE. 

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TM AVENUE 
HICKORV MILLS, ILLINOIS 
• 0 4 8 7 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (700) 430-5703 

3 7 

Americon Sociery 
of Trcrvel Acents 

'- CttyCsmsrOT 
GEDIMINO PROSPEKTAS Nft 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2*223-184 

TELEFAJt (370) 2-223-14t 

CLASSIFIED GUIDE 
.*-.-

F O R R E N T R E A L t S T A T E 

Išnuomojamas 3 kamb. butas su 
virtuvės įrengimais ir šiluma. $350 į 
mėn. T a i . 708-425-7100. 

Išnuomojamas 3 kamb. apšildytas bu
tas 1 arba 2 suaugusiems asm. 71 St. 
ir Washtenaw apyl. Skambinti nuo 8 
v.r. — 4 v. p.p. Almai: tai . 312-
470-8727. 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . b u t a s . 
T o l . 3 1 2 - 4 7 1 - 0 7 2 0 

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

10%—20°/o—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
320S V i Waet OSth Straat 

T o l . - (708) 424-8854 
(312) 581-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Lietuvaitė, 3 9 matų, norėtų susi
rašinėti su vyriškiu 35-60 metų am
žiaus. Rašyti: Nijolė Mongirdaitė, 
Prezidento 1 8 - 1 , 5000 Jonava, L i -
thuania. 

S* 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

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

Ontucį, KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmesiškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

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

H. Deckys 
Tai . 585-0824 

Marquatta Parka parduodamas 
4 bt. mūrinis, kampinis namas 68 
St. ir Washtenaw Ave, skersai gat
vės nuo šv. Kazimiero vienuolyno 
ir Maria gimnazijos kiemo, V2 bi. 
nuo šv. Kryžiaus ligoninės; 2 bt. po 
2 mieg., 2 bt., po 3 mieg. + ekstra 
„garden apt." butukas; 2 auto 
mūrinis garažas. Into. ir apžiū
rė j imas sus i tarus, t a i . 
312-247-3777. 

HELP WANTED 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
W ,—. . . , . , 

A patrik servtce of tht<. nevvspaper 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms, kompanijo-
nėms ir namų ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykt Į dar

bą ir išvykt. Kreiptis: 

Ali Carą 
Employment Agency 

Tai. 312-736-7900 

Dai l . P O V I L O P U 2 I N O monograf i ja , y ra didel io formato ir 
ta lp ina 2 8 spa lvo tas reprodukc i jas , kar tu ir XX amžiaus 
M a d o n a , š i s pave iks las apdovanotas aukšč iaus ia premija 
ta rp tau t in iame madonų fest ivalyje Los Angeles, Calif. ir 
G r a n d Nat iona l A w a r d Amer ikos dai l in inkų profesinėje 
są jungoje N e w Yorke . Puiki dovana t inka bet kur iomis pro
gomis į teikt i bet kam: svet imtaučiui ar l ietuviui. Knygos kaina 
25 d o l . I l l inois gyvento jams Tax 2.19 dol . Persiunt imo 
i&a idos : U S A — 3 do l . , Canada — 4.50 dol . Užsakymus 
siųst i : 

D R A U G A S , 4 5 4 S W o s t 6 3 r d St root , 
C h i c a g o , I L 8 0 6 2 9 

i 



Faustina Vilytė 
Manelienė-Mackevičienė 

Mėgo ji savo gėlėse skęstan-
čiame sodelyje pasėdėti ir į ji 
aa vo bičiulius susikviesti, kad ir 
jie gamtos ramybėje galėtų rasti 
atgaivą nuo gyvenimo rūpesčių. 
Mėgo ji tyliais vakarais su savo 
vyru pasivaikščioti, tik pasku
tiniu laiku ėmė greičiau nuvarg
ti ir rinktis trumpesni takelį... 
Sekmadieni su vyru buvo prez. 
A. Smetonos minėjime, kur Ire
nos Kriaučeliūnienės nufotogra
fuota, žydėjo it savo sodelio 
rožė... Jos gyvenimas buvo mar
gas audinys, bet 1994 m. gegu
žės 30 d. 2:55 vai. ryto, nutrūko 
gija, paliekant turtingų prisimi
nimų skrynią savo vyrui prof. 
Mečiui Mackevičiui, podukroms 
Audronei, Inai, Birutei, anū
kams ir proanūkams. 

Ji buvo 83 metų, mano a.a. 
mamos draugė. Kaip ji man pa
sakojo, prieš porą mėnesių jos 
dalinosi savo gyvenimo džiaugs
mais ir skausmais. O tos kartos 
žmonės nepal ūždami pergyveno 
didžiausias audras — du Pasau
linius karus, pasitraukimus į 
Rusiją, kalinimus, trėmimus, 
šviesųjį Nepriklausomybės lai
kotarpi, pasitraukimus į Vaka
rus, įsikūrimą svetimoje šalyje, 
Tėvynės praradimą. Ji didžiavo
si savo vyro, agronomijos dak
taro Vito Manelio pasiekimais, 
jo verslo administracijos ma
gistro laipsnio gavimu 1953 m. 
Čikagos universitete ir nuopel
nais sūnaus Juozo, žymaus chi
rurgo, širdies specialisto. Palai
dojus vyrą, reikėjo išgyventi 
sielvartą motinos, kuriai tenka 
palaidoti ir sūnų... Bet gyveni
mas vietoje nestovi ir Faustina 
Vilytė Manei ienė ištekėjo už 
teisininko Mečislovo Mackevi
čiaus, buvusio Lietuvos laikino
sios vyriausybės teisingumo mi
nistro. Mečislovas Mackevičius, 
gyvai reiškėsi visuomeniniuose 
darbuose ir spaudoje, taip pat 
atlaikęs gyvenimo debesėlius. 
Jis buvo bolševikų kalinamas 
Kauno kalėjime, o vokiečių iki 
mirties marinamas Stutthofo 
koncentracijos stovykloje, kur 
pastabi ir gailestinga dr. A. 
Starkaus ranka, rizikuojant 
dideliu pavojumi sau, jį slapta 
ištraukė iš lavonų vagonėlio ir 
atgaivino. Mečislovas Mackevi
čius taip pat suprato gyvenimo 
draugo netekimo skausmą... 

Faustina Vilytė gimė Svėda
suose, Čikų kaime, kur per 
Vilių ūkį tekėjo gražiais kran
tais papuoštas Jaros upelis. 
Vytautui Kasniūnui ji sakiusi 
„Aš prie Jaros upelio praleidau 
savo vaikystę; jis man lyg gam
tos dvasia." Ir tas gal rišo ją prie 
žemės, traukė tapti agronome. 
Tėvui mirus, motina liko su 
dukra ir sūnum Steponu. Fausti
na įstengė baigti Panevėžio mo
kytojų seminariją. Gavusi sti
pendiją, baigė Dotnuvos žemės 
ūkio akademiją. Buvo paskirta 
Salamiesčio mergaičių žemės 
ūkio mokyklos vedėja. Gavo sti
pendiją neorganinės chemijos 
studijoms užsienyje, ruoštis 
daktaro laipsniui. 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją, kur 1946-
1948 m. Spakenberge buvo Tu
mo Vaižganto lietuvių gimnazi
jos mokytoja ir vicedirektorė. 
1948 m. atvyko į JAV ir nuo 
1954 m. dirbo Čikagos univer
sitete anatomijos skyriuje vyr. 
laborante. 196449 dirbo Argon-
ne National Laboratory, Biolo-
gical and Medical Research 
Division scientific asistente. 

Faustina Mackevičienė ben
dradarbiavo spaudoje, rašyda
ma pedagogikos ir agronomijos 
temomis. 1939 nubuvo išleista 
jos knyga „Kūdikių mir
tingumas Lietuvoje ir mir
tingumo priežastys". Spaudai 
taip pat buvo paruosta antra 
knyga „Ūkininkė ir jos namai". 
Lietuvių enciklopedijoje rašė 
namų ūkio klausimais. 

Jos visuomeninė veikla buvo 
plati, talkino visur, kur pagalba 
buvo reikalinga. Užjautė vargs-

Fausuna Mackevičiene 

tančius. Buvo ilgametė BALFo 
centro valdybos narė — direkto
rė. Veikė įvairiose moterų 

ninku gretose. Prisimindama ją 
kaip šiltą smogų, Irena Valaity
tė Polikaitienė pasakojo, kad F. 
Mackevičienė gyveno ateitinin
kuos dvasia visą gyvenimą. Su 
Antanu Repšiu ji buvo kun. A. 
Lipniūno moksleivių ateitinin
kų kuopos vėliavos kūma, o jos 
sūnus Juozas buvęs pirmas Lip
niūno kuopos pirmininkas. lip
niūno kuopos šventėje ji vaišin
davo visus saldainiais. Paskuti 
niu metu jai labai rūpėjo atsiku
riantys ateitininkai Lietuvoje. 
Matydama reikalą padėti, Faus
tina Mackevičienė buvo viena 
steigėjų Nekalto Prasidėjimo 
(„Putnamo seselių") rėmėjų 
organizacijos, kuri iki šios 
dienos aktyviai reiškiasi. 

Su dr. Petru Kisieliumi ji 
dirbo įvairiuose komitetuose, 
tarp jų Dainavos stovyklos 

šalpos ir kultūrinėse organizaci- Čikagos globos komitete. Dr. 
Kisielius neprisimena, kad būtų 
kada ją matės supykusią ar 
stipriau argumentuojančią. Bet 
kuriame komitete buvo veikli, 
pozityvi, su visais sugyveno. „Ji 
suprato žmogų kaip žmogų ir jo 
pažiūros nekliudė bendrauti nei 
šeimoje, nei organizacijoje". Jos 

jose. ,,Visada visiems ji 
draugiška, paslaugi ir visada 
pasirengusi šokti į bendrų 
pastangų talkininkų būrį" 
(Jonas Daugėla, „Draugas", 
1991.HI.2). 

Vaikystėje buvusi skautė, F. 
Mackevičienė subrendo ateiti-

energija ir darbo rezultatais 
gėrėjosi ir dr. Vacys Šaulys, su 
ja drauge dirbęs Ateitininkų 
šalpos fonde. Ji buvo Ateitinin
kų namų valdyboje, kur taip pat 
jautėsi jos našus darbas. 

Savo straipsnyje („Draugas", 
1987.1.24) Vytautas Kasniūnas 
pabrėžė Faustinos Mackevičie
nės jautrumą kitiems — „Faus
tina buvo mokytojų tarpe gero
ji siela, nesutarimų lygintoja, 
nuotaikos kėlėja... Kaip mokyk
los inspektorė, ji ypač rūpinosi 
našlaičiais mokiniais, visą savo 
gyvenimą dalindamasi su ki
tais, paaukodama kitiems savo 
laisvalaiki". 

Faustinos Mackevičienės pasi
ges ne tik jos vyras prof. Mečys 
Mackevičius su šeima bei gimi
nės ir artimieji, bet ir daug 
organizacijų, kuriose ji taip 
uoliai dirbo. Jos nuoširdumą 
jautė ALTas,VLIKas, BALFas, 
LB, ateitininkai, seselės 
vienuolės ir Lietuvos našlaičiai. 

Mano tėvai, Emilija (Masiliū-
naitė) ir dr. Balys Paliokas, 
visuomet su pagarba atsiliep
davo apie savo bičiulius p. 
Mackevičius, o vaikučiai mielai 

žaidė jų sodelyje... Motinos 
Marijos mėnesį pakviesta į Di
džiąją puotą, pasipuošusi gerų
jų darbų žiedais, ilsėkis ramybė
je, F. Mackevičiene. 

Indrė Tijuneliene 

MONGOLIJOJE VARŽOMA 
KRIKŠČIONIŲ VEIKLA 

Mongolijos parlamentas priė
mė įstatymą, pagal kurį krikš
čionių veikla apribojama: vals
tybė nustato krikščionių kulto 
pastatų vietą, parapijose dirban
čių žmonių skaičių. Draudžiama 
krikščionių veikla mokyklose, 
pamaldų rengimas valstybei 
priklausančiuose pastatuose. 
Ori šiol Mongolijoje nebuvo nė 
vienos bažnyčios, todėl liturgi
nėms reikmėms buvo nuomoja
mos patalpos iš valstybės. Mon
golijos gyventojų istorinę vie
nybę, kultūrą išsaugoti pirme
nybė bus teikiama budizmui. 
Šiuo metu Mongolijoje yra 2,000 
krikščionių. 

• „Draugas" reikalingas 
paramos ir naujų prenumerato
rių! 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. birželio mėn. 30 d. 

1994 METŲ DAINAVOS STOVYKLOS 
VAJAUS IR LOTERIJOS PROGA 

GAUTA AUKŲ 

Usponisaėe Ir Kęstučio SušJnsko: 
$500.00: dr. Kristina ir Jonas Nakai ir dr. Aloyzas ir Daina 

Pakalniškiai. 
$300.00: Daina ir dr. Thomas Ouinn. 
$280.00: Algis ir Alė Lieponiai. 
$100.00: Laima ir Vacys Garbonkai, Jurgis ir Rita Riškai, Rasa 

ir Marius Kasniūnai, Daiva ir dr. Petras Kisieliai, Linda ir Richar
das Burbai, dr. Pranė ir Rimas Domanskiai, Kristina ir Joseph 
Masiuliai, Darius ir Lidija Polikaičiai, Rima ir Algis Tamošiūnai. 
, $90.00: Lidija ir dr. Julius Ringus ir dr. Živilė ir dr. Steven 
Churban. 

Per Ctevslando Globos komitetą — vajaus Ir toterijps 
vykdytoją; 

$280.00: dr. B. Balčiūnas ir Vidas Neverauskas. 
$200.00: K. ir R. Giedraitis, V. ir G. Musonis, P. Petkus ir G. 

Reinys. 
$100.00: Ateitis klubas, Babonas. Rev. Alf., Bražėnas, dr. N. 

ir dr. F. Paronetto, Brizgys, P. Ir E. čyvas, kun. Matas, čyvas, Vitas, 
Daugirdas John, Degesys Drs. D. ir R., Laniauskas, M. ir E. 
Laniauskas, Rimantas, Latoža, dr. B. ir G., Masionis, A. ir T. Gečys, 
Miciūnas, Darius, Pakalniškis, dr. A. PaSkonis, K. ir D., Skrinska, 
M.D.s J. ir B., Skripkus, S., Stefansson, M.D., T.B. ir L, Stephens, 
E. ir M., Strikas, A. ir V , Stungys, A. ir A, Sušinskas, Irena, Užgins, 
S. ir A. Vaitkus, L. ir Ž. Varnelis, Apol., Žlioba, L. ir A. 

$98.00: V. ir A. Soliūnas. 
$90.00; Astra, Alberta. 
$90.00: Čepulis, dr. A. ir R., Church of The Annunciation, 

Laucis, dr. A. ir M. 
$90.00 Šmulkštys, V. ir A. 
$50.00: Baltrukėnas, A. ir S., Biliūnas, Ina, Bridžius, Romas, 

Brizgys V., čyvas, V. ir B., Juozevičius Aldona, Kisielius, P. ir D., 
Lungys, Julija, Račkauskas, Ramunė, Ražauskas, K. ir R., 
Rociūnas, V. ir A., Sirgėdas, V. ir D. 

$40.00: Astras, S. ir U., Mikonis, J. ir M., vaiceliūnas, Kazimiera, 
Brizgys, V. ir C. 

$30.00: Brizgys, V. ir C , Kučingis, John, Kuprys, V. ir M., 
Polikaitis, B. ir A., Razgaitis, F. ir A., Rimkus, K. ir A., šaulys, 
Augusta, Stankus, J. ir V., Taoras Gintautas, Vai, V. ir R., Viliamas, 
Regina, Vyšnionis, Rena. 

$28.00: Ambrazienė, Aldona, Balčiūnas, Nijolė, Balys, M. ir 
L., Burien, Julia, Butvilą, J. ir A., Darnusis, J. ir M., JanSauskas, 
Robert, Kliorys, P. ir J. Leger, E. ir V., Lietuvos Dantų Gydytojų 
sąjunga, Mikoliūnas, Danutė, šalna, dr. J. ir J., Sužiedėlis Rimas, 
Švarcas, V., Zorska, R. ir A. 

$20.00: Apanavičius, R. ir D., Ardys, J. ir R., Bitėnas, R. ir 
D., Heiningas, L., Idzefis, H. ir S., Janušonis, V. ir P., Kasperavičius, 
J. ir B., Kasputis, Audronė, Kaunas, S. P., Klimkaitis, Antanina, 
Lelis, E. ir A., Plečkaitis, W. ir G., Puškorius, Dalia, Rociūnas, L. 
ir Englert, C , Rudys, Stasys, šilgalis, E. ir R., Sušinskas, A. ir K., 
Valys, V., Žilionis, J. ir A. 

$19.00: Kebtys, K. ir V. 
$18.00: Baltakis, F. 
$18.00: Franciscan Fathers. 
$14.00: Jokubka, dr. P. 
$10:00: Majauskas, V.M.D. ir E., Masaitis, C , Mažiulis, An-' 

tanas, Povilaitis, P. ir A., Radzevičius, S. Rauckinas, S. ir N., Saikus. 
J. ir E., šapalas. F. ir H., šaulys Dalia, Varnelis, Apol, Aistas, 
Aldona, Bankauskas, č. ir S., Gruodis, Petras, Jankus, Danutė, 
Jasaitis. B . Jenevich, Casimira, Kisielius M.D., Petras, Laniauskas, 
M. ir E. 

$5.00: Barzdukas, A. ir D., Baužys, J. ir O., Bubrys, Stasė, 
Cukuras, V., Degutis, V. ir R., Giedraitis, J. ir L., Gitvydis, A. ir V. 
Kazlauskai, P. ir I., Kriaučiūnas, dr. R. ir G., Laučka, J. ir I., Prun-
skis. Vanda, Ragas, L. J., Rubšys, Rev. Anthony, Rugelis, J. irO., 
Rutkauskas, E. ir O., Sidrys. dr. R., Simanavičius, V. ir V., Šležas, 
A. ir A., Surdokas, C. ir S., Vrtėnas, J. ir 0., Žilirskas. P. ir 0. 

$2.00: Jasinevičius, J. ir F. 
$150.00: Linda ir Ray Karosai. 
$25.00: Nora ir Vincas čečiai. 

Vajaus pror> aukų gauta $8,635.32 
Laimėjimai $7,077 00 

VISO $15,712.32 
Išlaidos (spausdamas bilietų, vokų, pašto ženklai) 

$1.563.18 
Vajaus ir loterios rezultatas 

$14,149.14 
Nuoširdžiai dėl ojame: fantų aukotojams: American Travei Ser

vice ir SAS oro linijai — Aleksui Lauraičiui, Ingridai Bublienei: daii. 
Rimui Laniauskui Stanson Wrecking Co., atsiuntusiems aukų, 
dalyvavusiems Merijoje ir visiems, talkinusiems vykdant šį 
sėkmingą vajų C ainavai — lietuvybės ateisią, išeivijoje. 

OH 

A.tA. 
PRANCIŠKUS NENORTA 
Gyveno East Chicago, IN. 
Mirė 1994 m. birželio 29 d., 10 vai. ryto sulaukės 96 metų. 
Gimė 1897 m. Lietuvoje, Kauno priemiestyje, Aleksote. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: dukra Apolonija, sūnus Algis, anūkė Sigita 

ir kiti giminės bei pažįstami Lietuvoje, Kanadoje ir JAV-bėae. 
Velionis buvo vyras a.a. Elžbietos Senkutės Nenortienės, 

mirusios 1987 m. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Lie

tuviškos Knygos klubui, Lietuvių Politinių kalinių sąjungai. 
Velionis pašarvotas penktadieni, liepos 1 d. nuo 2 iki 5 

v.v. ir nuo 7 iki 9 v.v. Fife Funeral Home laidojimo namuose, 
4201 Indianapolis Blvd., East Chicago, IN. Atsisveikinimas 
7 v.v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 2 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kazimiero parapijos bažny
čią, 1390 W. 15 A ve., Gary, IN, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Pageidauja
mos aukos „Lietuvos Vaikų Vilčiai" arba partizano Juozo 
Lukšos Daumanto fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukra, sūnus, anūkė ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Fife Funeral Home. Tel. 219-398-3210. 

A.tA. 
ANTANUI REPČIUI 

mirus, seseris ALDONĄ TAMULIONTENE ir EUGE
NIJĄ REPČ YTE ir brolį ALBERTĄ su jų šeimomis 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

A. ir V. Osteikai, V. Patalauskienė, 
P. ir R. Petrauskai, Č. Pliūrienė, 
S. ir N. Sližiai, A. Vitkauskienė ir 
B. Viršilienė 

A.tA. 
ALDONAI DRĄSUTIENEI 

mirus, jos dukteriai dr. JOLANTAI PECKIENEI, 
vyrui dr. ŠARŪNUI PECKUI, sūnui LINUI ir jo 
žmonai CAROLYN, taip pat sūnui DARIUI ir kitiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Čikagos skaučių,-tų tuntai — 
„Aušros Vartų", „Kernavės", „Lituanicos" 
ir „Nerijos" 

A.tA. 
HENRIKUI IDZELIUI 

įnirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai SALOMĖJAI, 
dukroms TERESEI BERZINSKIENEI ir šeimai, MA
RYTEI VILIAMIENEI ir šeimai, sūnui AUGUSTI
NUI ir šeimai, seseriai ELENAI IDZELIVIČIUTEI, 
giliai vertindami a.a. HENRIKO ilgametį darbą ir 
pasišventimą dėl krikščioniškosios demokratijos. 

Lietuvių Krikščionių demokratų sąjunga 

A t A 
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje, anksrian 
Cicero, IL. 

Mirė 1994 m. birželio 28 d. 8:45 vai. ryto, sulaukės 81 
metų. 

Gimė 1913 m. sausio 17 d. Vilkijoje, Kauno apskrityje. 
Nuliūdę liko: žmona Aldona Misiūnaitė-Grincevičienė, gi

minės Lietuvoje ir draugai. 
Česlovas GrinceviČiua, rašytojas, buvęs JAV Lietuvių Ra

šytojų dr-jos pirmininkas, ateitininkas nuo 1927 m., „Šatrijos" 
meno draugijos pirmininkas 1937-1938 m. ir jos atgaivinto
jas JAV 1952 m., Vytauto Didžiojo un-to teologijos-filosofijos 
fakulteto bibliotekininkas 1941-1943 m.; Kauno V. D. un-to 
bibliotekos direktoriaus pavaduotojas 1941-1944 m., Cicero 
Aukštesniosios litanistinės m-los mokytojas nuo 1960 m., di
rektorius 1963-1967 m., Cicero lietuviškųjų studijų instituto 
lektorius ir vedėjas nuo 1967 m. 

Buvo vienas „Draugo" redaktorių 1969-1978 m., vėliau 
— talkininkai! ir pavaduotojas. Nuo 1972 m. Pasaulio lietuvių 
archyvo direktorius, Lietuvių Fronto Bičiulių Cbicagos sky
riaus pirmininkas. 

Laidotuvėmis rūpinasi žmona Aldona ir draugai. Laido
tuvės privačios. Pele ' ai bus pervežti liepos mėn. į Lietuva ir 
ten palaidoti. 

Penktadieni, liepos 1 d., 10 vai. ryte, Tėvų Jėzuitų kop-
tycioje, 2345 W. 56 St. Chicago, IL, bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Ten pat bus ir atsisveikinta su 
a.a. ČesWu. 

Nu širdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose šv. Mišiose. 

Norinčius aukoti prašome auką skirti Jaunimo centrui ar
ba kuriai nors labdaros organizacijai. 

Nuliūdę: žmona Aldona ir draugai 

Pasaulio Lietuvių Archyvo direktoriui, 
rašytojui ir pedagogui 

A.tA. 
ČESLOVUI GRINCEVIČIUI 

po ilgos ir sunkios ligos išėjus į Amžinybe, jo našlę 
ALDONĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
velionio buvę bendradarbiai ir bendradarbės. 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centras 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

A.tA. 
Inž. DONATUI BIELSKUI 

Vilniuje mirus, jo dukrai JŪRATEI DOVUJENEI, 
SŪNUI MINDAUGUI ir jų šeimoms reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

O. S. Budėjai 
D. R. Karužai 

R. L Pauliai 
I. A Rimavičiai 

A.tA. 
PRANUTEI VAIČIŪNIENEI 

mirus, broliui agr. STASIUI JUOZAPAVIČIUI ir jo 
šeimai reiškiame užuojautą. 

Kun. dr. Mykolas Kirkilas 
ir Marija Vilutienė 

Mūsų mylimai 
A.tA. 

VALYTEI KUZMICKIENEI 
iškeliavus į Amžinuosius Namus, giliame liūdesyje 
likusius jos mylimuosius — vyrą VACLOVĄ, sūnų 
ALGĮ su šeima, seseris STASĘ PAULAUSKIENĘ ir 
KAZIMIERĄ MELAKYTE Lietuvoje, nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu išgyvename šią skaudžią netektį. 

Kazimiera Čampienė 
Tjediminas ir Audrė Čampės 
Elena Gureckienė 
Juozas ir Valerija Gelumbauskai 
Juozas ir Gailutė Kazlauskai 
Paulius ir Danutė Kūrai 
Aleksandras Keniausis 
Marija Kazakaitienė 
Rūta Kazakaitytė 
Mina Rušinskienė 
Jonas Stapulionis ir duktė Irena 
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Šv. Mišios už a.a. Česlovą 
Grincevičių bus aukojamos 
sekmadienį, liepos 3 d., 11 vai. 
r., Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemonte. Jas aukos 
prel. Juozas Prunskis, o Mišios 
užprašytos ,,Į laisvę" fondo. 

Serbų taut inių šokių šokėjai 
atliks programą Daley Civic 
Center plazoje liepos 1 d.. 12 vai. 
Jie pasižymi ypač spalvingais 
tautiniais drabužiais ir vikru
mu. 

Lithuanian Her i t age Camp 
— lietuviškai nemokantiems 
vaikams vyks rugpjūčio 14-21 d. 
Dainavos stovyklavietėje. Kvie
čiame lietuvių kilmės jaunimą 
nuo 7 iki 16 metų amžiaus sto
vykloje dalyvauti. Dėl toli
mesnės informacijos skambin
kite 708-257-2022. Lithuanian 
Heritage stovyklą ruošia Dai
navos stovyklavietė. 

Dar kar tą p r i m e n a m e vi
siems mūsų bendradarbiams bei 
korespondentams, kad, siųsda
mi savo svarbius straipsnius } 
„Draugą'', būtinai pasiliktų sau 
kopiją. Šiais laikais kopijavimo 
aparatus lengva rast i , o redak
cijai labai palengvėtų darbas, 
kad nereikėtų saugoti rank
raščiu ir juos grąžinti siuntėjui. 
Mes stengiamės spausdinti kaip 
galima daugiau medžiagos, bet 
pasitaiko ir nespausdinamų 
straipsnių. Juos atidėjus į šalį, 
kartais ilgiau užtrunka „iškas
t i" , kai autorius pareikalauja 
grąžinti. Reikia suprasti, kad 
per savaitę, o kar ta is net per 
dieną, redakcijoje susikaupia 
nemažos popierių kupetos. 

„Saulutės", Lietuvos naš
laičių globos būrelis ir jo talka 
renkasi pakuoti bei atrinkti su
aukotus daiktus siuntimui į Lie
tuvą ketvirtadienį, liepos 7 d., 
7 vai. vak. Pasaulio lietuvių 
centro rūsyje ^įėjimas per apa
tinę mašinų aikštelę prie kon-
dominiumų). Vasarą pakavimas 
vyks kas antrą savaitę. Atvyks-
tantieji į talką, prašomi atsi
vežti dėžių, „packaging tapė", 
„permanent markers" ir dide
lių, plastikinių maišų. Dėl infor
macijos skambinti Ramintai 
Marchertienei 708-377-9957. 

Anglijos Lietuvių klubo ge
gužinė bus šį sekmadienį, liepos 
3 d.. Šaulių salėje Čikagoje. Visi 
nariai ir svečiai maloniai kvie
čiami atsilankyti. 

L i thuan ian Mercy Lift tik 
vieną kartą per metus didina lė
šas. Šių metų dovanų paskirsty
mo bilietai jau išsiuntinėti. 

Pirmoji dovana — kelione į 
Lietuvą dviems asmenims, pa
aukota SAS lėktuvų linijos: ant
roji dovana — $1000: ir trečioji 
dovana — $500. Vieno bilieto 
kaina $5. 

Bilietų traukimas įvyks rug
sėjo 10 d. Monteffiori soduose 
(Archer Ave arti W 123 gatvės) 
..Vilties Sodo"' pokilyje. Visuo
menė maloniai kviečiama daly
vauti. 

Pirmoji Pasaulio lietuvių dai
nų šventė įvyks Lietuvoje liepos 
7-10 dienomis. Šventės atidary
mas įvyks Kaune prie atstatyto 
Laisvės paminklo ir prie Neži
nomo kareivio kapo. Nors Vydū
nas kviesdavo lietuvius į chorų 
šventes ant kalnų pagal Nemu
ną ir Rambyną jau ir anksčiau, 
bet tik 1900 metais tie koncer
tai buvo pradėti vadinti Dainų 
šventėmis. O pirmoji Dainų die
na plačiu mastu įvyko tik 1924 
metais — prieš 70 metų! 

Ar tė jan t liepos 4 d., mieste 
girdėti vis daugiau poškėjimų ir 
sproginėjimų, kai vaikai ir pa
augl ia i sprogdina „firecra-
ckers". Kasmet Amerikoje dėl 
tų „šventiškų smagumų" kyla 
apie 50,000 gaisrų ir sužeidžia
ma per 1.600 žmonių, kai kurie 
mirt inai . Sveikatos departa
mentas ragina laikytis atsargu
mo, perspėja tėvus, kad saugotų 
savo vaikus nuo sužeidimų ir 
kitų nelaimių. 

Čikagoje gyventi neblogai — 
tai bent nutarė birželio 12 d. 
Portland, Oregon, vykęs 62-sis 
metinis Amerikos miestų meru 
suvažiavimas, įteikęs Čikagos 
merui Richard M. Daley žyme 
nį, nes Čikaga pripažinta „gy-
venimiškiausia" f 1994 City Li-
vability Award) iš visų miestų, 
turinčių per 100,000 gyventojų. 

BAIGĖ GIMNAZIJĄ 

Šventiška nuotaika, džiaugs
mas gaubė Maria Aukštesnio
sios mokyklos vedėjos ses. Mar-
garet Zalot žodžius, kviečiančius 
abiturientes pavardėmis atsiim
ti mokyklos užbaigimo diplo
mus. Tarp kitų lietuvaičių į 
iškilmių sceną buvo pakviesta 
ir Simona Pulikaitė. 

Simona gimė 1976 m. sausio 
23 d. Vilniuje, architektės Vio
letos Pulikienės ir inž. Antano 
Puliko šeimoje. 1989 m. vasarą 
Simona su šeima apsigyveno 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, Čikagoje, ir tęsė mokslą ŠvČ. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
mokyklos aštuntame skyriuje. 

Sėkmingai baigusi pradžios 
mokyklą, Simona buvo priimta 
į Maria aukštesniąją mergaičių 
gimnaziją, kurioje pasižymėjo 
kaip labai gera (honor) mokinė. 

Simona buvo kviečiama stoti 
į daug gerų universitetų, bet 
pasirinko rudenį tęsti mokslą 
University of Illinois at Chicago 
Laisvųjų menų fakultete, „Pre-
Law" programoje. 

Nuolatiniai gerų darbų ir ..Draugo" talkininkai padeda išsiųsti laimėjimų 
bilietėlius mūsų skaitytojams. Iš kairės: Viktorija Valavičienė, Vita Balaišytė 
ir Antanas Valavičius. 

x DĖMESIO KELIAUTO
JAMS l DAINŲ ŠVENTĘ! 
Dar turime kelis likusius bilie
tus į Dainų Šventės renginius. 
Kreipkitės: A m e r i c a n Travel 
Service, tel. 708-422-3000. 

(sk.) 

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

(sk) 

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 

Simona Pulikaitė 

R o m a Murphy paaukojo 
..Saulutei", Lietuvos našlaičių 
globos būreliui, rašomą mašinė
lę. Labai ačiū. Rašomos mašinė
lės reikalingos invalidams vai
kams, kurie kitaip negalėtų iš
sireikšti. Jų turimos senos, 
mygtukai sunkiai nusispaudžia. 
Seniau visi turėdavome nedide
les „portable Royal" mašinėles. 
Jei kas dar turi kur nors rūsyje 

„SHARE SEM0RCARE" 
APDRAUDA 

Birželio 8 d., trečiadienio 
popietėje Seklyčioje, vyr. lietu
vių centre, Stephanie Hoefgen 
informavo apie „Share Senior-
Care" apdraudą. 

Ji pirmiausia paaiškino Medi-
care išmokas (benefits): A ir B 
daiis. 

A dalis (Part A), ligoninės ap
draudą turi 696 dol. išskaitas. 

Part B kainuoja 41.10 dol. 
mėn., turi 100 dol. išskaitas 
(deductible) ir užmoka 80% jų 
patvirtintų sąskaitų kainos. 

Toliau ji aiškino, kad Medi-
care Supplement (pvz., Blue 
Cross/Blue Shield) paprastai 
užmoka Medicare A dalį 696 
dol. išskaitų ir bendrų mokė
jimų (co-payments). 

Užmoka 20% Medicare patvir
tintų sąskaitų (charges) už B , 
dalies patarnavimus. 

Papildomos apdraudos (sup
plement) kainuoja apie 70 dol. 
mėn. ir didėja kas 5 m. žmogui 
tenka prisimokėt i iš savo kiše
nės ir nėra koordinacijos me
dicininiams patarnavimams (No 
coordination of care). 

Po šios įžangos ji paaiškino 
Medicare HMO (Health Main-
tenance Organization), kuris 
užmoka už ligoninę (in patient 
hospital care), užmoka dakta-
ramas, kurie lankojus ir užmo
ka už B dalies patarnavimus. 
Žmogui nereikia mokėti netikė
tų sąskaitų; jo apdraudą pi
gesnė; žmogus gali pasidaryti 
sąmatą savo medicininėms išlai
doms, yra paskiriamas vienas 
daktaras, kuris juo rūpinasi. 

Toliau ji apžvelgė „Share 
SeniorCare" paslaugas. Į Share 
gali įsijungti asmenys, turį 
Medicare. 

Ateinančiam pacientui patar
navimas yra visu 100% užmoka
mas, t.y. atsilankymas daktaro 
kabinete, laboratorijos, per
švietimai, specialisto konsul
tacija ir Medicare 100 dol. iš-
skaitos. 

„Share SeniorCare" apmoka 
100% ir už sveikatą apsaugojan-
čius patarnavimus (preventive 
services), pvz.: sveikatos patik
rinimą (routine), akių, ausų pa-

Prisimenant iškilmingas šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Baisiojo birželio minėjimo 
proga. Koncelebrantai (iš kairės): marijonų provinciolas kun. Donaldas Petraitis, MIC, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Lietuvos metropolitas, Vilniaus arkivyskupas Audrys J. Baikis, parapi
jos klebonas kun. Jonas Kuzinskas ir kun. Česlovas Auglys. 

kitų lengvatų: vaistai su recep
tu, perkami „Walgreens", kainuo
ja pigiau. Vieną kartą metuose 
galima išvalyti dantis ir gauti 
30% nuolaidą už kitus dantisto 
patarnavimus (pas Share pri
klausančius dantistus). Beltone 
— Hearing Care: nemokamas 
jūsų klausos patikrinimas kas
met ir 15% nuolaida, perkant 
klausos aparatą. 

Ji pabrėžė, kad perėjus į Share 
apdraudą, paskiriamas vienas 
gydytojas, kuris koordinuoja 
visus medicininius patarnavi
mus (kaip emergency care, ligo
ninę, kitus medic. patarnavi
mus, outpatient ir pan.). 

Atsakydama į klausimus, pa 

Regina Narušienė su vyru ir 
dukra, Cook apskrit ies — 
Kazimieras Oksas, Du Page — 
Anatolijus Milunas, Illinois 
lietuvių respublikonų lygos 
pirmininkas. 

Suvažiavime išklausyti pra
nešimai, priimta partijos plat
forma, parinkti kandidatai į Il
linois universiteto tarybą. 
Suvažiavimo dalyviai buvo 
supažindinti su šių metų r s-
publikonų kandidatais į įvairias 
valdžios pozicijas. Supažindi
nant su kandidatais salėje buvo 
pravedamos demonstracijos už 
tą asmenį. 

Ypač įdomi buvo demonst
racija už Jim Ryan — kat. !ida-

brėžė, kad ji neverbuoja, o tik in- tą į valstijos prokurorus. Škotiš-
formuoja. Klausytojams buvo komis „bag pipes" švilpiant, į 

arba palėpėje nebenaudojamų (tikrinimą (routine) ir mammo-
mašinėlių, prašome jas paauko- gramas 
ti „Saulutei", 419 VVeidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Gali
ma siųsti paštu arba UPS. 

x A.a. Broniaus Gaižausko 
atminimui, Kleofa Gaižauskie-
ne atsiuntė $50, suaukota G. Ja-
zukaitienės ir O. ir B. Baukių, 
padėti vargstantiems vaiku
čiams Lietuvoje. „Saulutė", Lie
tuvos našlaičių globos būrelis, 
nuoširdžiai dėkoja ir užjaučia 
artimuosius. 

(sk.) 
x Prisimindami mūsų mie

lą Šv. Kryžiaus ligoninės la
boratorijos vedėja a.a. Seselę 
Juliją Stankus ir žinodami jos 
rūpestį Lietuvos našlaičiais, ski
riame auką $100 „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetui: 
Rasa Aleksiūnienė, Aldona Juo-
zevičienė, Andrius Markulis, 
Marija Markulienė, Vida Tuma-
sonienė ir Emilija Valančienė. 
Komitetas reiškia užuojautą 
a.a. Seselės artimiesiems, o 
Lietuvos našlaičių vardu dėkoja 
aukotojams už pagalbą pageri
nant jų būvį. Komiteto adresas: 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk.) 
x TALPINTUVAI P E R 

TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Siunčia
me automobilius. Pinigai per
vedami dolefiais. TRANS
PAK, 2638 W. 09 St , Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lea-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-0264)773. 

(sk) 

išdalintos informacinės bro
šiūros apie „Share SeniorCare" 
apdraudai priklausančias ligo
nines, daktarus, mokėjimus ir 
visokią kitokią informaciją. 

Imdami „Share SeniorCare" 
apdraudą, žmonės gauna Share 
kortelę su Share daktaro pa
varde ir ją naudoja vietoje 
Medicare. Kai paimate Share, 
už jus Medicare moka ..Share 
SeniorCare" apdraudai apie 400 
dol. į mėn., o už jus jau moka 
Share. 

Jūs negalite pasirinkti nei 
daktaro.nei ligoninės, kokios 
norite, o turite naudotis tik ta 
ligonine, kuri priklauso Share, 
ir eiti pas daktarą, kuris pri
klauso Share. 

Ji pažymėjo, kad turintys savo 
darbovietės apdraudą, kuri už
moka už vaistus, turėtų tą ap
draudą pasilaikyti, nes nedaug 
bendrovių moka už vaistus. 

Dėl išsamesnės informacijos 
galite skambinti 1-800-MD 
Share (1-800-637-4273). 

Aldona Šmulkštienė 

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIME 

salę įžygiavo šimtai vaikų ir 
jaunimo. Jų entuziazmas sukėlė 
visus ant kojų. 

Lietuviai aktyviai dalyvavo 
gubernatoriaus Jim Edgar pri
statyme. Apart jau minėtų 
lietuvių delegatų į talką atvyko 
dr. F. Kaunas, Algis Regis, 
Aleksas Jankūnas ir kiti. Su 
įvairiais plakatais lietuviai de
monstravo paramą gubernato
riui ir palydėjo jį iki scenos. Ši 
demonstracija atkreipė ne tik 
gubernatoriaus, bet ir spaudos 
ir suvažiavimo dalyvių dėmesį. 
Prieš demonstracijas lietuviams 
buvo proga pasikalbėti su gu
bernatorium ir jo žmona bei 
pakviesti juos atsilankyti į 
lietuvių renginius ir arčiau 
susipažinti su lietuvių visuome
ne. 

Suvažiavimo metu lietuviai 
delegatai atnaujino senas pažin
tis ir sudarinėjo naujas su par
tijos ir valdžios pareigūnais. 
Sutikta lietuvių nuoširdi drau
gė senatorė Judy Baar Topinka 
nusiskundė, kad jaučiasi 
užmiršta. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, ryšiai su lietu
viais staiga nutrūko. „Lyg 
būčiau nereikalinga, o tiek daug 
dirbau dėl jūsų", — sakė sena
torė. Reikia pripažinti, kad ji 

miesto centre, Hyatt Regency teisi, nes po eilės metų „bombar-
viešbutyje, vyko Illinois Respub- davimo" laiškais, telegramomis, 

Žmogui, turinčiam „Share 
SeniorCare", apdraudą apmoka 
100% dviejų lovų kambarį (se-
mi-private room), Intensive 
Care ir Coronary intensive care, 
užmoka 696 dol. Medicare iš
skaitas, užmoka daktaro ir chi
rurgo patarnavimus. Taip pat 
apmoka 100% išlaidas, susida
riusias staigios nelaimės atve
ju. „Share SeniorCare" neti
kėtos nelaimės atveju draudžia 
visame pasaulyje. Taip pat už
moka ir greitosios pagalbos 
išlaidas. Bet, prieš gaunant 
„emergency" atveju pagalbą, 
reikia susisiekti su „Share 
SeniorCare" priskirtu jums dak
taru. 

„Share SeniorCare" mėnesi
nis mokėjimas yra 33 dol. Jis 
pastovus jau 4 metai. 

Share buvo įkurtas 1984 m. ir 
Čikagos apylinkėse/turi 32,000 Hkonų partijos suvažiaviams, telefonais, kai Lietuvai reikėjo 
vyresniųjų gyventojų, turi daug kuriame dalyvavo partijos dėle- paramos, šiandien nutilome, ir 
ligoninių ir daktarų, kurie yra gatai iš įvairių valstijos vie- retai kur pasikviečiam ar paro-
įsijungę į šį apdraudos planą, tovių, jų tarpe ir lietuviai: Kane dom jiems kitokį dėmesį. „Skola 
„Share SeniorCare" teikia ir apskrities delegacijoj dalyvavo ne žaizda — neužgis", — sako 

Birželio 10-11 d. Čikag os 

„Draugo" redakcija dainai sulaukia svečių ii arti ir toli. Čia redakcijos ir administracijos 
darbuotojų būralis su svečiu grupei*. Sėdi (ii katras): vysk. Paulius Baltakis, OFM, arkivyskupas 
Audrys J. Baikis, Marijonų vienuolijos, Sv. Kazimiero provincijos, provinciolas kun Donaldas 
Petraitis, MIC; stovi: „Draugo" administratorius Vytautas Radiius, Dalia Sokienė, Irena Regienė, 
Danutė Bindokiene, Lietuvos gen. garbes konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, Dana Karužiene 
ir kun. Vytautas Bagdanavitius. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

l ietuviškas priežodis. Mes 
esame mūsų draugams skolingi, 
ir turėtume jų nepamiršti, ypač 
kai ateis rinkimai. Ar visi 
esame užsiregistravę balsuoti? 
Juk ne vienas pakeitėm adresą, 
gal sukūrėme šeimas, o gal 
pasiekėm balsuotojo amžiaus. 
Užsiregistravę balsuoti, rudenį 
galėsime atiduoti dalį skolos, 
balsuodami už asmenis, kurie 
rūpinosi mūsų reikalais ir atėjo 
į talką, kai jos prašėme. 

Šiandien užs i reg is t ruot i 
nesunku. Kur ir kada — infor
maciją gali suteikti jūsų Board 
of Election, miesto ar miestelio 
įstaigose. Balsavimas rinki
muose yra labai gera priemonė 
ne tik atsilyginti mūsų drau
gams, bet ir pasirinkti tuos, 
kurie mūsų reikalams bus 
palankūs. Gal ir senatorė Judy 
Baar Topinka nesijaus užmirš
ta, kai mes balsuosime už ją Illi
nois valstijos iždininkės parei
goms. Savo keliu turėtume 
kviesti mūsų valdžios pareigū
nus į mūsų renginius ir palaiky
ti artimus ryšius. Šiandien 
galime nukreipti didesnį dėmesį 
į mūsų vietinius reikalus, vie
tines problemas, kurių vis 
netrūksta. A M 

IŠ ARTI IR TOLI 

GEDULINGOS PAMALDOS 
UŽ A.A. S. LOZORAITĮ 
Gedulingos Mišios už a.a. 

Stasį Lozoraitį buvo aukotos Ši
luvos koplyčioje, Tautinėje ba
zilikoje, Vašingtone, birželio 15 
d. 6:30 vakare. Mišias laikė 
JAV Katalikų tarybos pareigū
nas kun. R. G. Šarauskas. Sv. 
Mišiose dalyvavo velionio žmo
na Daniela Lozoraitienė, brolis 
ambasadorius Kazys Lozoraitis 
su žmona Giovanna ir dukterim 
Daina ir žmonos sesuo Marinel-
la D'Ercole. Iš State Depart
ment buvo ambasadorius Daryl 
Johson su žmona. Taip pat buvo 
Lietuvai daug nusipelnęs, buvęs 
State Department pareigūnas, 
Paul Goble, Latvijai ir Estijai 
atstovavo jų ambasadoriai. Ve
lionį jautriai apibūdino buvęs 
Lietuvos ambasados tarnautojas 
Viktoras Nakas. Šv. Mišiose da
lyvavo apie 80 Vašingtono apy
linkėje gyvenančių lietuvių. 
Laidotuvės buvo Putnam, Con-
necticut, birželio 17 d. 

PASIŽYMĖJUSI 
DĖSTYTOJA 

Dr. Giedrė Kumplka i t e , 
kuri jau daugelį metų dėsto 
prancūzų kalbą ir literatūrą 
Nassau County, New York gavo 
premiją ii Prancūzų ambasados 
„Services Cul tu re l s" ir i i 
Amerikos Prancūzų mokytojų 
draugijos, kaip „Ypatingai 
pasižymėjusi prancūzų dės
tytoja". Jai buvo įteiktas žymuo 
Hofirtra universitete gegužės 26 
d. Ši premija įteikta pirmą 
kartą. 


