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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Atidėtas Lietuvos ir 
Lenkijos sutarties 

ratifikavimas 
Vilnius, liepos 20 d. (Elta) — 

Seimo užsienio reikalų komite
tas nutarė Lietuvos ir Lenkijos 
tarpvalstybinės sutarties rati
fikavimo klausimo svarstymą 
atidėti iki rudens, kai Seimas 
susirinks naujai sesijai. Ji pra
sidės rugsėjo 10 dieną. Pasak 
komiteto pirmininko pavaduo
tojo Algio Griciaus, sprendimas 
dėl sutar t ies ratifikavimo 
procedūros Lenkijos Seime taip 
pat bus priimtas rudens pra
džioje. Numatoma, jog Seimas ją 
ratifikuoti įgalios prezidentą 
Lech Walęsa. Užsienio reika
lų komiteto nariai susipažino su 
kitų Seimo komitetų pasiūly
mais dėl sutarties ratifikavimo. 
Kai kurie jų — padaryti specialų 
pareiškimą dėl Vilniaus krašto 
aneksijos 1920 metais, priimti 
protokolinį nutarimą, kuriuo 
vyriausybei būtų pavesta su
daryti papildomas sutartis, — 
tikriausiai , bus aptariami 
Seime rugsėjo mėnesį. Algio 
Griciaus nuomone, jie neprieš
tarauja sutarties dvasiai ir tu
riniui. 

„Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos" leidimas bus 

tęsiamas 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys, vicepirminin
kai Vytautas Kamantas, Petras 
Kisielius ir vicepirmininkė Vi
talija Vasaitienė, Seimo nariai 
— opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis, Politinių Kalinių 
Sąjungos pirmininkas Antanas 
Stasiškis, Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjungos pirminin
kas Balys Gajauskas — bei gru
pė Lietuvos istorikų padarė pa
reiškimą visuomenei dėl padė
ties, kuri susidarė išleidus do
kumentų rinkinį,,Lietuvos gy
ventojų trėmimai 1941, 1945-
1962 metais". 

Dokumentų rinkinys pavadin
tas „Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos" pirmuoju tomu. Viso 
jų numatoma išleisti apie 16. 
Pareiškime sakoma, kad rinki
nyje padaryta esminė klaida — 
tai komentarų ir paaiškinimų 
trūkumas. Nors nėra pagrindo 
abejoti, kad paskelbti dokumen
tai yra parašyti pačių okupantų 
ir jiems parsidavusių lietuvių, 
tačiau jie nepavaizduoja kančių 
ir siaubo, kuriuos patyrė tre
miamieji. Todėl manome, kad 
reikia ruošti to rinkinio 
pataisytą ir papildytą laidą. 
Kiek įmanoma, būtina patikrin
ti dokumentų autentiškumą ir 
aptarti turinio patikimumą. 
Prie dokumentų būtinai pridė
tini išsamūs komentarai ir 
autentiški tremtinių liudijimai. 

Sumanymą išleisti „Lietuvos 
kovos ir kančių istorijos" 16 
tomų seriją reikia sveikinti ir 
visokeriopai palaikyti, sakoma 
pareiškime. Jame pažymima, 
kad PLB valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys yra pernelyg 
asmeniškai puolamas, nes Šio 
leidinio trūkumai — tikrai nėjo 
kaltė. 

Tolesniam „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" ruošimui ir 
leidimui PLB valdybos, Lietu
vos Istorijos Instituto, Tremti
nių ir Politinių Kalinių Sąjun
gos vadovybių bendru susitari
mu sudaromas specialus koordi

nacinis priežiūros komitetas. 
Komiteto pirmininkais kvie
čiami Antanas Stasiškis (Lie
tuvoje) ir daktaras Petras Ki
sielius (išeivijoje). 

Konstitucinis Teismas spręs 
klausimus dėl referendumo 

Šį penktadienį Konstitucinis 
Teismas paskelbs sprendimą by
loje, kurią jis šiandien nagrinėjo 
Seimo narių grupės prašymu. 
Opozicinių frakcijų nariai prašė 
ištirti, ar šiemet birželio 15 d. 
Seimo padaryti pakeitimai ir 
papildymai Referendmo įstaty
me atitinka Respublikos Kons
tituciją. 

Pareiškėjai nesutinka su ke
turių Referendumo įstatymo 
straipsnių pakeitimais. Jie, be 
kita ko, teigia, kad Seimas 
neteisus, nustatęs, jog referen
dumu negali būti priimami 
įstatymai, o tik jų nuostatos. Jie 
taip pat ginčija nuostatą, pagal 
kurią Seimui suteikiama parei
ga spręsti, ar referendumui tei
kiami įstatymai turi konstituci
nių įstatymų galią. 

Taip pat ginčijamas Referen
dumo įstatymo straipsnis, kuris 
sako, jog sprendimai referen
dumo laikomi priimtais, jeigu 
jiems pritarė daugiau kaip pusė 
į sąrašus įtrauktų rinkimų teisę 
turinčių Lietuvos piliečių. Pa
reiškėjai primena, jog tam, kad 
Seime būtų priimtas įstatymas, 
užtenka pusės jo narių spren
dimo, t.y. dešimtadalio visų 
rinkėjų valios, išreikštos per 
demokratiškai išrinktus tautos 
atstovus. 

Referendumą ap ta rnaus 
21,000 žmonių 

Pradėjo darbą 66 miestų ir 
rajonų referendumo komisijos. 
Jos organizuos ir rugpjūčio 27 d. 
vykdys konservatorių partijos 
užvestą referendumą įstatymui 
„Dėl neteisėto privatizavimo, 
nuvertintų indėlių ir akcijų bei 
pažeistos teisėsaugos" priimti. 
Šios komisjos, savo ruožtu, iki 
savaitės pabaigos sudarys apy
linkių komisijas. 

Numatoma, kad bus apie 
2,060 apylinkių, o jose vidu
tiniškai po 10 komisijos narių. 
620 narių yra miestų ir rajonų 
komisijose, kurias užvakar pat
virtino Vyriausioji rinkimų 
komisija. Taigi, referendumą 
aptarnaus daugiau kaip 21,000 
visų lygių komisijų narių. 

Jiems iš valstybės biudžeto 
mokamas vidutinis mėnesinis 
uždarbis. Preliminariniais pa
skaičiavimais, referendumas 
kainuos daugiau kaip 4 mili
jonus litų. Didesniąją šios sumos 
dalį sudarys biuletinių ir įs
tatymo projekto spausdinimo iš
laidos. 

Seimo pirmininkas dalyvavo 
Baltarusijos prezidento 

inauguracijoje 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas dalyvavo šiandien 
Minske vykusioje pirmojo Bal
tarusijos prezidento Aleksandr 
Lukašenko inauguracijoje. 
Aleksandr Lukašenko prezi
dentu išrinktas liepos 10 dieną. 
Jis pasisako už kuo glaudesnius 
politinius ir ekonominius ryšius 

Pasaulio lietuvių dainų šventės šokių dieną pradėjo dvylika raitelių, nešinų Lietuvos žemių 
vėliavomis. Dainų diena Vingio parke Vilniuje buvo pradėta ugnies pagerbimo ceremonija, kurios 
metu buvo uždegtas šventės fakelas. Koncertas pasibaigė 10 vai. vakaro fejerverkais. 

Vokietija pirmininkauja 
Europos Sąjungai 

Vilnius, liepos 5 d. (LA) — Nuo 
liepos 1 d. Vokietija perėmė nu
statytą šešių mėnesių pirminin
kavimo Europos Sąjungai kaden
ciją. Jau ir taip tai nėra ilgas 
laiko tarpas, bet jis tampa dar 
trumpesnis, prisimenant, kad 
dėl vasaros atostogų ir dėl 
Vokietijoje šį rudenį vyksiančių 

su Rusija, palaiko Vladimiro Ži-
rinovskio idėją atkurti imperiją 
buvusios Sovietų Sąjungos ribo
se. 

Išvykdamas Česlovas Juršė
nas sakė, kad reikia geruoju 
sugyventi su tokiais kaimy
nais, kokius turime ir palaikyti 
dialogą su tokiais vadovais, 
kuriuos išsirinko žmonės. 

Seimo pirmininkas ketino po 
iškilmių aptarti Adutiškio ge
ležinkelio stoties problemą. 
I šią nedidelę stotelę, esan
čią pusiaukelėje t a r p Vil
niaus ir Polocko, pretenduoja 
Baltarusija, nors ji visą laiką 
priklausė Lietuvai. Iki šiol Lie
tuvos geležinkeliams formaliai 
priklauso ir beveik 60 kilometrų 
ilgio geležinkelio linijos atkar
pa, iš Vilniaus į Polocką einan
ti per Baltarusijos teritoriją. 
Baltarusijos parlamentas praė
jusią savaitę įpareigojo savąją 
vyriausybe perimti šį ruožą, o 
Adutiškio stotyje nutiesti atša
ką. Pranešimų apie derybas iš 
Minsko negauta. 

Lietuvos kariai vyks į 
Kroatiją 

Seimas priėmė nutarimą leis
ti Lietuvos kariuomenės taikos 
palaikymo būrį dalyvauti Jung
tinių Tautų taikos palaikymo 
operacijose Kroatijoje. Jis veiks 
Danijos bataliono DANBAT su
dėtyje. Keturiasdešimties karių 
būriui leista dalyvauti operaci
jose Kroatijoje iki 1995 metų 
kovo 1 dienos. 

Bendros Danijos ir Lietuvos 
karių pratybos prasidėjo šį pir
madienį Ruklos karinio moky
mo centre. Danijos dalinys at
vyko į Lietuvą su sava karine 
technika, jame yra karių, jau 
dalyvavusių Jungtinių Tautų 
misijose. Vėliau pratybos bus 
pratęstos Danijoje. Iš ten rug
pjūčio pabaigoje Lietuvos ir 
Danijos kariai vyks į Kroatiją. Jų 
uždavinys šioje šalyje — stebėti, 
kaip laikomasi paliaubų susita
rimų, lydėti humanitarinius 
krovinius, vykdyti gelbėjimo 
darbus, teikti medicinos pa
galbą civiliams gyventojams 

rinkimų tikram darbui liks tik 
kokie trys mėnesiai, rašo Kęstu
tis Petrauksis „Lietuvos aide". 

Prieš pradėdamos pirminin
kauti, vyriausybės visuomet 
pateikia programą Per tokį 
trumpą laiką jos įgyvendinti ne
įmanoma, bet parodoma, ką 
viena ar kita šalis akcentuoja. 
Be to, pirmininkaujanti šalis 
gali nus ta ty t i prioritetines 
veiklos kryptis, p a l a k t i part
nerius. 

Sva rb iaus i a s darbas — 
Europos šalių integravimas 

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl ir užsienio reikalų 
ministras Klaus Kinkei paža
dėjo, kad šalis, parėmusi pir
mininkavimą Europos Sąjun
goje, atliks svarbiausius darbus. 
Pagrindinis kursas — tolesnis 
visų Europos šalių integravi
mas. Svarbiausios problemos, su 
kuriomis susiduria Europa, 
lengviausiai būtų išspren
džiamos tik Sąjungoje. 

Vokietijos vyriausybė taip pat 
patvirtino, jog vienas iš pagrin
dinių uždavinių yra garantuoti 
Europos ekonominę galią, su
kurti naujų darbo vietų. 

Svarbu ir labiau integruotis 
saugumo srityje, užkirsti kelią 
nestabilumui ir grėsmei taikai, 
garantuoti saugumą ir piliečių 
apsaugą Europos Sąjungos vidu
je. Bus stengiamasi sukurti 
Europos tarptautinę policiją 
„Europolą". kad šalys galėtų 
kartu kovoti su nusikalstamu
mu. Bus stengiamsi kontroliuoti 
migracijos procesus. 

Turėtų sumažėti atotrūkis 
tarp Europos valstybinių insti
tucijų ir piliečių. Pirminin
kaujant Vokietijai turi būti 
labiau koordinuojamas Europos 
Parlamento. Europos Tarybos, 
vyriausybių ir Europos Sąjun
gos komisijų darbas. Bus sie
kiama, kad vis daugiau užda
vinių būtų perduodama spręsti 
vietos valdžios organams. 

Vokietijos vyriausybė nori 
reformuoti pačią Europos Są
jungą. Pirmiausia bus priim
tos naujos narės — Austrija. 
Norvegija, Švedija ir Suomija. 
Šios valstybės jau dabar turėtų 
dalyvauti diskusijose dėl Euro 
pos institucijų Vokietija pir 
mininkaudama. kartu su kito
mis vlastybėmis ketina parengti 
konkretų planą, kaip Vidurio ir 
Rytų Europos šalys galėtų įsi
traukti į Europos Sąjungos veik
lą. Liepos mėnesj ES komisijoje 
turėtų vykti diskusijos, kaip pri 

artinti Vengriją, Lenkiją, Čeki
ją. Slovakiją, Rumuniją ir Bul
gariją prie Europos Sąjungos. 

Vokietija sieks, kad būtų 
greičiau pasirašytša laisvosios 
prekybos sutartis su Baltijos 
valstybėmis, stengsis išvengti, 
kad nesusidarytų vakuumas 
tarp Baltijos šalių ir ES, kai į 
šią organizaciją įstos Skandina
vijos šalys. (Praėjusį savaitgalį 
Lietuva jau pasirašė laisvos pre
kybos sutartį su Europos Sąjun
ga. — Red.) 

Vokietijai pirmininkaujant 
turėtų būti surengtos derybos ir 
su Slovėnija, paskutine kandi
date. Jas stabdo Italija, keliant 
pretenzijas į Adrijos pakrantes. 
Be to, turėtų būti pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su 
Rusija, Ukraina ir kitomis bu
vusios Sovietų Sąjungos respub
likomis. 

Sieks kurti ES ryšius 
ir su Rusija 

Kadangi Rusija negali preten
duoti į ES nares, Vokietija sieks 
kitokiais būdais susieti ES su 
Rusija. 

Vokietijos užsienio reikalų 
ministerija pataria sukurti 
planą, pagal kurį Europos 
Sąjunga suteiktų Rusijai. 
Ukrainai ir Balarusijai ypa
tingą statusą ir palengvintų 
pasikeitimą informacija, galbūt 
konsultacijomis, kad atotrūkis 
tarp šių valstybių ir Vidurio bei 
Rytų Europos šalių dar labiau 
nepadidėtų. Rusija turėtų būti 
priimta į Europos Tarybą ir 
tarptautines finansines bei 
ekonomines institucijas. Kuo la
biau Rusija bus intergruota į 
Europą, tuo sunkiau jai bus 
atsiskirti. 

Vokietija nemano, kad Rusi
ja taps ES ar NATO nare, bet 
nori įtraukti ją į šių organizacijų 
darbą. Rusijos santykiai su 
šiomis organizacijomis turėtų 
būti pagrįsti bendradarbiavimu, 
o ne integravimusi. Išplėtus 
Rusijos bendradarbiavimą su 
Europos Sąjunga Rusija turėtų 
pritarti Rytų Europos suartėji
mui su Europos Sąjunga. 

Ko Vokietija nori iš 
Europos Sąjungos 

Būsimajai kadencijai Vokie
tijos vyriausybės nariai pateikė 
savo programas. Finansų mi
nistras Theodor Waigel sieks, 
kad Europos Sąjungos narės lai
kytųsi griežtos finansinės 
disciplinos. Kadangi Vokietija 

Žemės savininkai kreipiasi į 
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenę 

Vilnius, liepos 5 d. (LA; — 
Lietuvoje Žemės Savininkų Są
junga ir Namų Savininkų Są
junga liepos 2 d. Anykščiuose 
paskelbė pareiškimą, pavadintą 
„Ginkime teisę į savo turtą ir 
žemę'', atspausdinta „Lietuvos 
aide". Jame jie kaltino visas ne
priklausomybę atstačiusios Lie
tuvos vyriausybes „dorai ne-
sprendusias nuosavybės klausi
mų". 

Pareiškime jie primena, jog 
1990 m. kovo 11 d. Lietuva iš 
buvusios Sovietų Sąjungos 
atgavo savo teritoriją ir turtą, 
ir kad dabar „nemažiau svarbu 
... naikinti okupacijos padari
nius — grąžinti jos piliečiams 
okupacijos metu suvalstybintą 
ar kitaip atimtą turtą. Tuo mes 
pasakome, kad kuriame teisinę, 
demokratinę valstybę, kurios 
pagrindas yra privati nuosa
vybė", jie rašo, primindami, jog 
privačios nuosavybės neliečia
mumas yra įtvirtintas ir Lietu
vos Konstitucijoje. 

„Deja", jie rašo, „nė viena vy
riausybė dorai nesprendė nuo
savybės klausimų, o Aukščiau
sioji Taryba ir ypač dabartinis 
Seimas priiminėja atvirai anti
konstitucinius ir žmones diskri
minuojančius įstatymus. Juose 
teisė į žemę ir pastatus siejama 
su pilietybe, gyvenamąją vieta, 
išsilavinimu, turimu turtu arba 
reikalaujama atlyginti pastato 
perstatymo išlaidas". 

„Paskutinėmis Seimo priimto
mis ir prezidento pasirašytomis 
žemės ir kito išlikusio turto 
grąžinimo, žemės reformos pa
taisomis ir vyriausybės nutari
mais pradedama nauja išlikusio 
turto nacionalizavimo ir rekvi
zavimo banga. Planuojama pus
velčiui parduoti daugiau kaip 
pusę milijono hektarų savinin
kų žemės, net neatsiklausus 
savininkų valios ir įžūliai 
meluojant, kad per 15 metų bus 
atsiskaityta, nors tam nenuma
tyti finansiniai šaltiniai", rašo 
žemės ir namų savininkų 
atstovai. 

daugiausia iš visų narių moka 
į Europos Sąjungos kasą, ji 
sieks, kad ES padidintų paramą 
Rytų Vokietijai. 

Vokietijoje daug daroma gam
tos apsaugos srityje. Viena iš 
svarbiausių krypčių — pakavi
mo medžiagų perdirbimas ir jų 
panaudojimas iš naujo. Tokią 
politiką vykdyti Europoje nori 
gamtos apsaugos ministras K. 
Topfer. Jis taip pat ragins 
stabilizuoti, o po to ir sumažinti 
anglies dvideginio išmetimą į 
atmosferą. Viena iš priemonių 
— gaminti mažai benzino nau
dojančius automobilius. 

Vokietijos ekonimikos minist
ras G. Rexrod nori pašalinti 
visas l ikusias kliūtis ir 
galutinai įtraukti Europos 
Sąjungos nares į bendrą rinką 
Susisiekimo ministras M. Wis-
smann yra numatęs tris pa
grindines kryptis: per moder 
nias susisiekimą reguliuojan
čias sistemas panaikini spūstis 
keliuose, padidinti sunkvežimių 
ir automobilių apkrovą ir. svar
biausia, kuo daugiau krovinių 
stengtis pervežti geležinkeliu. 

Vokietijos Vidaus reikalų 
ministerija mano, jog organizuo
tas nusikalstamumas taip išau 
go, kad kovai su juo būtinos 
bendros Vokietijos ir Europos 
Sąjungos pastangos 

„Visi šie veiksmai daromi 
teisinant juos socialine parama 
žmonėms, ekonominiu ir net 
ekologiniu būtinumu, nors 
praktika rodo. kad negrąžinta 
žemė ir kitu turtu paprasčiau
siai spekuliuojama valstybes 
valdininkai ir valdžiai artimi 
žmonės". 

Tuomet jie kreipiasi į lietu
vius, gyvenančius už Lietuvos 
ribų: „Gerbiami Lietuvos žmo
nės, gyvenantys Rytuose ir Va
karuose! Lietuvos laisvinimo 
byla dar nebaigta. Netiesa, kad 
Jus atstūmė Lietuva ar jos žmo
nės. Jus atstūmė valdininkai ir 
persidažę politikieriai. Jūs 
turite tokias pat teises į savo 
išlikusį turtą, žemę. kaip ir visi 
kiti. Pats teisingiausias kelias 
yra visų pirma garbingai grą
žinti tai, kas yra neteisingai 
atimta, šiame sunkiame kelyje 
mes pasiryžę Jums padėti, ta
čiau ir mums reikalinga Jūsų 
moralinė ir materialinė pagal
ba". 

„Mes Jūsų laukiame, nes kar
tu reikalavome ir reikalausime, 
kad būtų gražintos mūsų teisės, 
atkurta tiesa ir teisingumas", 
baigia pareiškimą ir pasirašo 
Aloyzas Liaugaudas Žemės Sa
vininkų Sąjungos vardu ir My
kolas Vitkausaks Namų ir Skly
pų Savininkų Sąjungos vardu 

Socialdemokratai 
bijo, kad Lietuva 

netaptų skolininke 

Vilnius, liepos 15 d. 'AGEP 
— Lietuvos Socialdemokratu 
Partijos sekretorius ir Seimo 
narys Rimantas Dagys anali
zavo ir kritikavo Tarptautinio 
Valiutos fondo ir Pasaulio 
Banko veiklą Lietuvoje. 

Pasak Dagio. TVF investicinė 
politika Lietuvoje yra ydinga, 
kadangi remia paskolų teikimą 
kurioms nėra sukuriami pasko
lų grąžinimo šaltiniai. Jo nuo
mone, tokiu būdu Lietuva grei
tai gali tapti valstybe skoli
ninke, kaip ir daugelis šalių, 
kurios naudojosi TVF paslaugo
mis. 

Jis taip pat kritikavo šių 
tarptautinių organizacijų poli
tiką Lietuvos Banko atžvilgiu. 
ypač rekomendacijas susieti litą 
su doleriu. 

Socialdemokratai nesiūlė Lie
tuvai atsitverti nuo tarptau
tinių organizacijų, tačiau teigė, 
jog reikia suvokti kokius inte
resus jos atstovauja, pažiūrėti, 
kokios jėgos už jų slepiasi ir 
nepasitikėti šiomis organizaci
jomis aklai. 

Lietuva jau yra skolinga įvai
riems užsienio kreditoriams 
apie pusę bilijono dolerių. Tiki 
masi. jog per artimiausius 
metus Pasaulio Bankas suteiks 
Lietuvai dar apie 100 milijonų 
dolerių paskolų. 

KALENDORIUS 

Liepos 21 d.: Šv. Laurynas iš 
Brindisio. Bažnyčios mokytojas 
tm. 1619 m.); Lionginas. Prakse 
da. Rimvydas. Lasota. Komu 
nistmis „Liaudies seimas" 1940 
m. nutarė Lietuvą įjungti i So 
vietų Sąjungą. JAV astronau 
tai nusileido mėnulyje 1969 me 
tais. 

Liepos 22 d.: Šv Marija Mag 
dalena. atgailotoja. Platonas. 
Rachele. Dailius. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

D E T R O I T , M I 

J . GILVYDŽIO S T R A I P S N I S 
„ A R M O R " Ž U R N A L E 

„ARMOR" žurnalas , 1994 m. 
gegužės-birželio laidoje išspaus
dino Farmington Hills gyve
nančio inž. J a u n i a u s Gilvydžio 
straipsnį ..JAV atei t ies t anka i 
— 2010 metams — nauja vizi
j a " . Inžinierius Gilvydis, tu
r įs 33 metų patirtį , yra spe
c i a l u s t e c h n i k o s p a t a r ė j a s 
vyriausiam ateities projektų ka
riuomenės t ankų skyriui , War-
ren, Michigan. Gilvydis taip pat 
y r a pagrindinis JAV tankų sis
t emų tarpininkas su Vokietija, 
Prancūzija ir Izraeliu. Savo 
straipsnyje Gilvydis siūlo, kad 
ate i t ies t anka i bū tų valdomi 
dvejų asmenų (ne ketur ių, kaip 
dabart iniai) , ir bū tų varomi 
elektros energija. Pasiekti šiuos 
naujus technologijos patobuli
n imus, reikės geresnio ir sklan
desnio ryšių palaikymo ta rp 
įvairių įmonių, kurios projek
tuo ja ir s t a t o d a b a r t i n i u s 
t a n k u s ir jų dalis. 

A T V Y K S T A L I E T U V O S 
S E I M O N A R Y S K. GAŠKA 

Lietuvos Seimo narys , išrink
t a s Varėnos-Eišiškių r inkimų 
apygardoje. Kęstut is Gaška at
vyksta į Ann Arbor apylinkę 
dalyvauti savo dukterėčios ves
t u v ė s e . D e t r o i t o l i e t u v i ų 
žurnal is tų ir radijo valandėlių 
redaktor ių kviet imu, jis daly
vaus spaudos konferencijoje, 
Dievo Apvaizdos Kul tūros cen
t r e , rugpjūčio 11 dieną. 

S T O V Y K L O S D A I N A V O J E 

Dainavos jaun imo stovykloje 
šią savaitę stovyklauja lituanis
t in ių mokyklų mokytojai. Atei
nančią savaitę prasidės Atei
t i n i n k u j a u n u č i ų s tovykla . 
Sekmadieni , liepos 24 d., įvyks 
m e t i n ė D a i n a v o s j a u n i m o 
stovyklos šventė. Svetainė bus 
at idaryta 11:30 vai. r. 2 vai. p.p. 
vyks rėmėjų suvažiavimas, o 5 
vai. vak. bus šv. Mišios, auko
j amos Sv. Antano parapijos 
klebono kun. Alfonso Babono. 
Visuomenė kviečiama daly
vaut i . 

T A R P M I E S T I N I S 
G O L F O T U R N Y R A S 

T r a d i c i n i s t a r p m i e s t i n i s 
Clevelando - Detroito golfo tur
nyras š.m. rugpjūčio 6 dieną, 11 
vai . r. vyks Sugar Creek golfo 
laukuose, Elmore, Ohio. Smul
kesnes informacijas apie turny
rą teikia Vytas Petrulis , tel. 
313-953-9182. 

L I E T U V O S VYČIU 
K E L I O N Ė S Į S P Ū D Ž I A I 

Lietuvos Vyčių organizuotoje 
kelionėje į Lietuvą dalyvavo 61 
asmuo, kur i e turėjo progos 
pamaty t i Dainų šventę bei 
pagrindinius Lietuvos miestus 
ir apylinkes. Iš Detroito su 
Lietuvos Vyčiais keliavo 11 

asmenų. Kelionės pagrindinis 
i n i c i a t o r i u s buvo Lie tuvos 
Vyčių Garbės narys Robert Bo-
r is . Kel ionės įspūdžius per 
„Amerikos Lietuvių balso" ra
dijo valandėlę perdavė Regina 
Juška i tė , o per „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlę — 
dai l in inkė Danguolė Jurgu-
tienė. Dailininkę Danguolę Jur-
g u t i e n ę p a k v i e t ė L ie tuvos 
dai l ininkai sugrįžti su savo 
meno paroda. 

lm 

A R T Ė J A P I R M I N I A I 
R I N K I M A I 

Rugpjūčio 2 dieną, Michigan 
va ls t i jo je vyks p i r m i n i a i 
rinkimai, kuriuose partijos pasi
r i nks savo kandidatus rinki

mams, vykstantiems lapkričio 1 
dieną. Senatoriui Don Riegle 
nekandidatuojant, šeši demok
ra ta i ir du respublikonai kandi
datuoja į jo vietą. Demokra tų 
kandidatai yra: buvęs kongres-
manas advokatas Bill Brod-
head, 52 m.; dabartinis kon-
gresmanas iš East L a n s i n g 
Bob Carr, 51 m.; verslininkas iš 
Lansingo Joel Ferguson, 55 m.; 
Michigano senatorius iš Grosse 
Pointe John Kelly, 44 m.; Ma-
comb apskrities prokuroras Car l 
Marl inga, 47 m.; Michigano 
senatorė iš Ann Arbor Lana Pol-
lack, 51 m. Iš respublikonų kan
didatuoja: advokatas ir buvęs 
partijos pirmininkas Spencer 
Abraham, 42 m.; radijo komen
ta torė Ronna Romney, 50 m. 

JUNO BEACH, FL 
ATSISVEIKINOM SU 
B R O N E O M Ū N I E N E 

A.a. Bronė Oniūnienė, ilga
metė Juno Beach gyventoja, po 
sunkios ligos, amžinai užmerkė 
akis Jupiter ligoninėje, 1994 m. 
birželio 6 d. 

Nors visi draugai sus i rūpinę 
sekė Bronės ligos eigą, t ač iau 
jos mirtis buvo visiems netikėta. 
Bronė buvo draugiška, vaišinga, 
ir kiekvieną į Palm Beach apy
linkę naujai atsikeliantį gyven
t i , sutikdavo kaip geriausią 
draugą. Bronė priklausė Lietu
vių bendruomenei, Lietuvos 
Dukter ims ir anksčiau dainavo 
„Dainos" chore. 

Atsisveikinimas su Brone 
Oniūnienė įvyko Memorial Gar-
dens, North Palm Beach laido
tuvių namuose, kur laidotuvių 
re ikala is pasirūpino Jonas Ja
kubauskas . Algis Augūnas pa
pasakojo Bronės Oniūnienės 
gyvenimo eigą. LB Palm Beach 
apyl. pirm. dr. Majauskas kal
bėjo apie atsisveikinimo skaus
mą, Lietuvos Dukterų vardu 
Dalia Augūnienė prisiminė gerą 
Bronės širdį, jos rūpestį padėti 
giminėms Lietuvoje. Marius So-
donis atsisveikino kaimynų ir 
draugų vardu, o Jonas Garla — 
„Dainos" choro vardu. 

Atsisveikinime labai gražiai 
giedojo sol. Ona Jameikienė. 

Gedulingos šv. Mišios buvo 
aukojamos St. Paul of the Cross 
bažnyčioje. Mišių metu giedojo 
sol. Ona Jameikienė, vargonavo 
muz. Liudas Stukas. 

Bronės Oniūnienės pageidavi 
mu, jos palaikai buvo sudegin
t i . Pelenai bus nugabent i i 
L i e t u v ą ir pala idot i š a l i a 
Motinos kapo Joniškėlyje. 

V i e t o s l i e tuv ia i r e i š k i a 
užuojautą vyrui Broniui, gimi
nėms Amerikoje ir Lietuvoje. 
Ilsėkis ramybėje, miela Brone. 

M I R U S I Ų J Ų PAGERBIMAS 

Kapų puošimo dieną ir šiemet 
dalyvavome su tautine vėliava 
ir vainiku. Pagerbimas vyko 
Memorial Gardens kapinėse 
k u r y ra ir lietuvių kapinių 
sekcija, kur ia rūpinosi Jonas Ja
kubauskas . 

Lietuvos vėliavą nešė J o n a s 
Tamašauskas , tautinių spalvų 
gėlių vainiką nešė Regina Duo-
bienė ir Ona Šalčiūnienė. 

Mokslo metus užbaigę džiaugiasi „Žiburėlio" m o k i n u k a i Detroite. III eil . iš k . s u ja is dirbusios 
- Rima Januka i ty te . Danutė Sirgedienė, klases auklėtoja Taura Underienė ir Rusnė Kasputiene. 

Savo kalboje apie birželio 
mėn. t rėmimus ir sukilimą, dr. 
M a j a u s k a s iškėlė l i e tuv ių 
tautos pasipriešinimo dvasią, 
kuri išliko gaji per 50 okupacijos 
metų. Tik tos pasipriešinimo 
dvasios dėka Lietuva vėl tapo 
nepriklausoma 1991 metais. 

I Š R I N K T A S I J A V LB 
TARYBĄ 

Algis Petrulis, Palm Beach 
LB apylinkės kandidatas, buvo 
išrinktas į Amerikos LB tarybą. 

L IETUVIU TAUTODAILĖ 
J U N O B E A C H R O T U Š Ė J E 

Juno Beach miestelio mero 

W O R C E S T E R , M A 

L B A P Y L . M E T I N I S 
S U S I R I N K I M A S 

Birželio 12 d.. 4 vai. p.p., Mai
ronio Parko patalpų žemutinėje 
salėje VVorcesterio ir jo apy
linkių LB narių metinį susi
rinkimą pravedė pirmininkė Te
resė Meiluvienė. Sekretoriavo 
Jonas Baškys. Susirinkimo pra
džioje peržvelgti apyl. valdybos 
per metus atlikti darbai ir 
pateikta finansinė apyskaita. 
Pajamų (įskaitant ir likutį iš 
1993 m.) 1,325.89 dol. Išlaidų 
tu rė ta (Vasario 16 d. minėjimo, 
p a r a m a radijo v a l a n d ė l e i 
„Aušra" , parama lietuviškai 

I Š L Y D Ė J O M E Į AMŽINOJO 
T Ė V O N A M U S 

Harris iniciatyva, buvo įkurtas spaudai, Birželio minėjimo ir 
meno komitetas, kurio tikslas kitos išlaidos' 424,89 dol. Tai 
puoselėti ir ugdyti meną. Komi- patvirtino LB VVorcesterio apyl. 
tėte dalyvauja penki nariai , jų 
tarpe ir dail. Rimgailė Zoto-
vienė. Komitetas per vienus me
tus suruošė penkias parodas. 

Paskutinės parodos tema buvo 
„Kaip Juno Beach gyventojai 
dekoruoja savo namus". Juno 
Beach gyvena daug lietuvių, tad 
dail. Rimgailė Zotovienė jų pap
rašė parodai paskolinti lietuvių 
tautodailės eksponatų. 

Parodos atidarymas įvyko bir
želio 12 d., sekmadienį. Parodą 
atidarė ir eksponatus apibūdino 
dail. Barbara Wittenberg, Lie
tuvių tautodailei atstovavo me
džio dirbiniai, juostos, metalo 
dirbiniai, paveikslai medyje, 
taut iniais drabužiais aprengtos 
lėlės. Taip pat buvo rodoma ar
ti 30 lietuviškų skulptūrų. 

Individualia kūryba dalyvavo 
Gaja Richter su siuvinėtu pa 
veikslu ir Klara Rugienė su 
Velykų margučiais. 

Buvo ir spaudos stalas, ant 
kurio buvo išdėstytos knygos 
apie Lietuvių liaudies meną. 
Lietuvą. 

D.A. 

kasos revizoriai: J . Miliaus
kienė, K. Cesna, A. Grigalaus-
kas. Revizijos aktą pateikęs A. 
Grigalauskas pastebėjo, kad ižd. 
Algio Glodo visos apyskaitos 
knygos vedamos tvarkingai , 
i š la idos p a r e m t o s pakvi ta 
vimais. Šiuo metu kasoje yra 
900 dol. 

Susirinkime buvo aptart i ei
namie j i ir b e n d r u o m e n i n ę 
veiklą l iečiantieji re ikala i . 
Pareikštas nepasi tenkinimas 
n e p a k a n k a m a valdybos in
formacija, rengiant renginius 
ar švenčių minėjimus. Sių metų 
biržel io t r ė m i m ų minėjimo 
laiku neužprašytos šv. Mišios 
žuvusiems prisiminti , jaučia 
mas menkas valdybos pirmi
ninkės bendradarbiavimas su 
LB valdybos narėmis . Pirmi
ninkė dėkojo visiems už iškeltus 
nesklandumus ir pažadėjo atei
tyje jų išvengti. 

Šiuo metu LB VVorcesterio 
apyl. valdybą sudaro: pirm. T. 
Meiluvienė, vicepirm. A. Koži-
ca, ižd. Algis Glodas, sekretorius 
J. Baškys. BALFo atstovas J. 

BIRŽELIO M Ė N . 
P A B E N D R A V I M O P I E T Ū S 

Nors j a u vasara ir daug k a s 
išvažiavo į šiaurę, tačiau paben
dravimo pietūs visuomet y r a 
gausiai lankomi. Dr Majauskas 
pranešė susirinkusiems liūdną 
žinią, jog birželio 13 d. Vvashing 
tone, mirė ambasadorius Stasys 
Lozoraitis. Amb. Stasys Lozo
rai t is ir visi žuvusieji už Lie
tuvos laisvę bei mirę Sovietų 
kalėjimuose ar Sibire, buvo 
pagerbti susikaupimo minutf 
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Kostas Podolskis, 81 metų 
amžiaus, liepos 6 d. mirė Uni-
versity of Massachusetts ligoni
nėje. 

Gimė Lietuvoje. 1948 m. at
vyko į JAV, o 1949 m. apsi
gyveno VVorcesteryje ir čia iš
gyveno iki mirties. Dirbo maši
n i s tu VVyman-Gordon dirb
tuvėje 20 metų. 1972 m. pasi
t r aukė poilsiui. Pr iklausė Šv. 
Kazimiero parapijai, Lietuvių 
Labdaros draugijai. Anksčiau 
dirbo VVorcesterio Lietuvių Or
ganizacijų tarybos valdyboje. 
Sekmadieniais buvo lietuviškų 
šv. Mišių lektorius. 

Š te inys , revizijos komisijos 
na r i a i J . Mi l i ausk ienė , K. 
Cėsna, A. Grigalauskas. Jų 
dviejų metų terminas šįmet 
baigėsi, tad jie visi turi būti per
r inkti . Šiuo susirinkimo metu, 
visi valdybos nariai, išskyrus A. 
Glodą ir A. Grigalauską, atsi
statydino. Iš susirinkimo daly
vių n i e k a s ne s iū l ė savo 
kandida tūros . N u t a r t a trijų 
mėnesių laikotarpyje parinkti 
kandidatus . 

Aptarus dar kelis einamuo
sius reikalus susirinkimas baig
tas kavute . 

J o n . B a š k y s 

l_ 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos gražina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turini neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą. 

Oai 
m>'i 

Bar l in ra Witt*-nb<TK ir da i l R imga i l ė Zotr>\ >nv -Juno R<ch Fi-.nri,,;,. 
i pHrocj'i- l i e tuv ių tau toda i le^ s k y r i u j * . 

Š V E N Č I A AUKSINĮ 
K U N I G Y S T Ė S J U B I L I E J Ų 

Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun . Vincentas Parulis, 
MIC, rugpjūčio 28 sekmadienį 
švenčia Kunigystės Auksinį ju
biliejų. 

Iškilmingos šv. Mišios 10 vai. 
ryto Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčio je . 1:30 va i . p.p. 
Maironio Parke — didžiojoje 
salėje j u b i l i a t o pagerb imo 
pokylis, rengiamas parapijos 
tarybos. Meninę programą at
liks solistė Daiva Mongirdaitė 
ir Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas vargoninin
kės Onos Valinskienės. 

K U L T Ū R I N I S 
S A V A I T G A L I S 

LŠSI Trakų r inktinė rugsėjo 
3-5 d. (Darbo šventės savaitgalį) 
Lietuvių pranciškonų vasarvie
tėje, Kennebunkport , Maine, 
ruošia r inkt inės kultūrinį sa
vaitgalį su įvairia ir įdomia pro
grama. Tie kultūriniai savaitga
liai buvo rengiami per daugelį 
metų, tik prieš porą metų nutrū
ko. Rinktinės valdyba stengiasi 
juos atgaivinti ir kviečia ne tik 
visus Trakų rinktinės šaulius,-
es dalyvauti , bet kviečiame ir 
laukiame atvykstančių svečių 
nuo Pacifiko iki Baltijos jūros 
pakrančių. Nedelsdami regis
truokitės del kambarių pas Tė
vą Gabrielių, vasarvietės ve
dėją. 

J .M. 

Išaugino, išmokslino ir išleido 
į gyvenimą tr is dukteris. Džiau
gėsi vaikai tėmis ir abudu su 
žmona Marija leido gražia i 
gyvenimo dienas kruopščiu dar
bu įsigytoje savo nuosavybėje. 
Prieš keletą metų Kostą pradėjo 
varginti širdies negalavimai , 
kurie ir užbaigė jo gyvenimo 
dienas šiame pasaulyje. 

A. a. Kosto Podolskio kūnas 
buvo pašarvotas Jono Kaz
lausko laidotuvių namuose. Lie
pos 8 d. at lydėtas į Šv. Kazi
miero pa rap i jo s bažnyč i ą , 
kurioje už jo sielą buvo aukoja
mos šv. Mišios, o po jų amžinam 
poilsiui nulydėtas į Notre Dame 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
' " O DANTŲ GYDYTOJA 
L ( 7915 W. 171$t 
V \ J Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. D E C K E R , D D S , P.C. 
4647 W. 103 St.. Oak U w n , IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kam^ Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai; tel. 708-422-8260 

kap ines . Pasku t in į religinį 
patarnavimą atliko klebonas 
kun . V. Parulis , MIC. 

Podolskių šeima visus laidotu
vių dalyvius polaidotuviniams 
pusryčiams pakvietė į Maironio 
parką. 

Velionio liūdi našlė Marija 
Podolskienė, staiga netekusi 
savo mylimo vyro, trys dukterys 
— Regina Podolskytė, Ramunė 
Savolienė ir Ri ta Young su 
šeimomis, brolis Ignas Podolskis 
Lietuvoje, trys va ika i tės ir kiti 
giminės. 

Viešpatie, būk Kostui gailes
t ingas ir priimk jį į savo karą-
l y s t ę - J .M. 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akiu Chiru'gas 

9830 S. RMgeland Ave. 
Chicago Rkfoe. IL 60415 

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

312-735-7709 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ'IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskf Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitaria 

P;"rid 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
treid uždaryta, ketvd 1-3 v.p p 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

K a b . t e l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago.IL 60629 
Tel. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligcs 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 â Sa (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
'šskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-565-1955 
172 Sehlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie. Chicago 60652 
Tat. 312-434-2123 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto te l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIZcNAS. M.D . S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austmt 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ZLIOBA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. . Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos paoal susitarimą 
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Svarstykime mūsų 
kultūros 

atstovavimo reikalą 
D R . A L F O N S A S E I D I N T A S 

Lietuvių spaudoje ne kar tą 
esame skaitę — kiekvienas lie
tuvis užsienyje yra Lietuvos am
basadorius ir tai y ra absoliuti 
tiesa. Daugybė amerikiečių apie 
m ū s ų tau tą , v a l s t y b ę , jos 
istoriją ir kultūrą sužino iš JAV 
gyvenančių lietuvių. Su savo 
ku l tū r inėmis inst i tuci jomis, 
dainų ir šokių kolektyvais , 
koncertais, parodomis užsienio 
lietuviai yra daug nuveikę, pro
paguodami Lietuvos vardą ir 
Jungtinėse Valstijose, ir kitose 
Vakarų šalyse, ypač Lietuvos 
okupacijos metais. Nebus jokia 
sensacija, jeigu pasakysiu, kad 
tokio pobūdžio ir labai mums 
svarbi tautiečių užsienyje veikla 
tebelieka labai prasminga ir 
dabartinei Nepriklausomai Lie
tuvai, ir jaunosios kar tos lie
tuv iukų auklėjimui t a u t i n e 
dvasia užsienio šalyse, t ame 
tarpe ir JAV. Devyni mėnesiai 
ambasadoriaus poste Vašingto
ne man jau ne kartą įrodė, kaip 
svarbu turėti vietos lietuvių 
paramą, ne tik ambasados re

montui ar jos kasdieninei veik
lai, bet ir paramą kultūrinėje 
srityje. Taip, Vašingtono mies
tui organizuojant e tn inius kul
tūr inius pasirodymus, šiemet 
maloniai padėjo Baltimorės lie
tuviai, atsiuntę jaunimo šokių 
grupę, kuri ne t ik gražiai pa
sirodė, bet ir atstovavo viso 
pasaulio lietuvių šokiui ir su
taupė Lietuvai daugybę lėšų, jei 
tokią šokių grupę būtų tekę, sa
kykime, atsivežti skubos tvarka 
iš pačios Lietuvos. Manau , kad 
tokių atvejų bus da r ne vienas 
ir lietuvių kolektyvai tu rės 
daugybę progų šokti ir dainuoti 
ne t ik JAV lietuviams, bet ir 
kitiems. 

Nereikia būti p ranašu , kad 
jau šiandien galėtumei drąsiai 
pasakyti — Vašingtonas nebuvo 
ir nebus nei lietuvių kul tūr inio 
gyvenimo centru, nei t a vieta, 
kuri galėtų teikti visai Ame
rikai kultūrinę informaciją apie 
lietuvių tautos pasiekimus, jos 
kalbą, mokslo įstaigas, kon
certuoti, rengti įvairias parodas 
ir pan. Nenoriu įžeisti kitų 
miestų lietuvių bendruomenių, 
bet lietuvių kultūros centru ir 
toliau lemta būti Čikagai . 

Čikagoje koncentruojasi gau
sios jaunimo meninių kolektyvų 
grupės, veikia lietuvių kultū
rinės institucijos — bibliotekos, 
archyvai, parodų salės, muzie

jai , kuriuose d i rba kvalifikuoti 
žmonės, aukodamiesi lietuvių 
kultūros labui , dažniausiai be 
jokio už t a i mater ia l inio atlygi
nimo, laisvalaikio metu. Čia 
daugybė l ietuviams priklausan
čių pastatų, koncer tams ir su
s i t ik imams t inkančių salių ir, 
be to ir t a i svarbiausia — 
lietuvių reng in ius daugiausia 
lankančių žmonių, sugebančių 
surengt i i r iš Lietuvos at
vykstančių ne tg i labai didelių 
chorų ar kitokio pobūdžio meno 
kolektyvų koncertus. 

Dar svarbesnė yra mūsų kul
tūros apskr i ta i reprezentacija 
Amerikoje. Ambasada Vašing
tone kasdien gauna daugybę 
užklausimų iš asmenų ar Ame
rikos institucijų apie Lietuvą ir 
lietuvius. Neturėdami kultūros 
atašė, t.y. šiam darbui specialiai 
skirto žmogaus, susiduriame su 
nemažomis problemomis. Gerai 
dar, kad JAV LB padovanojo ke-
lis t ū k s t a n č i u s in fo rmac i -
nio-kultūrinio pobūdžio lanks
tinukų „Li thuania" , už kuriuos 
asmeniškai labai esame dėkingi 
Reginai Naruš ienei . Šiaip ta ip 
ats iginame nuo klausėjų ir am
basadoje paruoštais informacijos 
puslapiais. Tačiau ir šis baras 
reikalauja daugiau ta lk in inkų 
bei t am skir tų tokio pobūdžio 
leidinių, k u r i e j au p radė t i 
rengti ir Lietuvoje. 

Mūsų žvilgsnis dėsningai nu
krypo į k i tų valstybių patirtį 
šiuo k laus imu. Štai Vokietija 

visame pasaulyje yra išplėtojusi 
Goethes Inst i tuto tinklą. Šio in
sti tuto t iks las — sakoma jo sta
tu te , skat in t i tautos kalbos stu
dijas užsienyje ir ta rp taut in į 
kul tūr inį bendradarbiavimą. 
Kodėl mums , l ietuviams, nepa
bandyti sukur t i ką nors pana
šaus — sakykime, Lietuvos kul
tūros Ins t i tu tą Čikagoje, kur is 
rūpintųsi l ietuvių kalbos studi
jomis , p r o p a g u o t ų l i e tuv ių 
kul tūrą Amerikoje ir prisidėtų 
prie t a r p t a u t i n i o ku l tū r in io 
bendradarbiavimo? 

Mano supra t imu, Lietuvos 
kultūros Ins t i tu tas (kol kas 
sąlyginai jį t a ip vadinkime, 
žymėdami jį san t rumpa LKI) 
būtų bendra, Lietuvos ir išei
vijos valdoma, lietuvių kultūros 
institucijų Čikagoje laisva, sa

vanoriška sąjunga, kurią remtų 
Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministerija. LKI tad su
sidėtų iš dabar esančių ir vei

kiančių lietuvių įstaigų, pavyz
džiui: Lituanist ikos studijų ir 
tyrimo centro (jo bibliotekos ir 
archyvo), l i tuanist inių mokyk
lų, kuriose būtų pradėti organi
zuoti lietuvių kalbos kursai ir 
visiems, to norintiems, ir pagei
dau jan t i ems amer ik ieč iams, 
Čiurlionio galerijos, Jaunimo 
centro salės ir kavinės, S. 
Balzeko muziejaus ir panašiai 
(šiuo atveju labai pageidaučiau 
išklausyti ir gerbiamų skaity
tojų nuomonės). Šios Čikagos 
lietuvių įstaigos susivienytų į 
t a m tikrą junginį, kuris vadin
tųsi Lietuvos kultūros institutu 
ir bendradarbiautų su Lietuvos 
URM. Suprantama, kad, susi
vienijusios į junginį , visos 
išeivijos institucijos išlaikytų 
savo autonomiją. Prašau nesu
prasti , kad Lietuva čia tvar
kysis su vietos lietuvių įstai
gomis, kaip koks šeimininkas — 
visi bus savo srities ir įstaigos 
šeimininkai , bet visi bendrai 
pasiskirstys labai konkrečiais 
veiklos uždav in ia i s . I LKI 
valdybą Lietuvoje įeitų visų po
litinių partijų po vieną atstovą. 
Valstybės prezidentas, Seimo 
vadovai, užsienio reikalų mi
nis t ras , kur ie spręstų stra
teginius to insti tuto veiklos 
klausimus ir skirtų, metams 
bėgant, vis didesnes lėšas, nes 
i lga in iu i Lie tuvos valstybė 
stiprės ekonomiškai. Kol kas 
LKI daugiau turės būti remia
mas JAV lietuvių institucijų. 

Ką gi t a s LKI turėtų veikti? 
Tai būtų ne pelno siekianti 

įstaiga, kur i skat intų Ameri
koje lietuvių kalbos studijas ir 
jas organizuotų, ruoštų ir leistų 
joms vadovėlius ir mokymo prie
mones d r a u g e su Lietuvos 
mokslo įstaigomis, organizuotų 
lietuvių dail ininkų parodas, 
meno ko l ek tyvų koncer tus 
Amerikoje, vietos lietuvių meno 
kolektyvų pasirodymus ir ne 
lietuvių auditorijai, skleistų 
ku l tūr inę informaciją apie Lie
tuvą amerikiečių visuomenėje, 
rūpintųsi gauti stipendijas ame
rikiečiams, norintiems studi
juoti lietuvių kalbą Lietuvoje ir 
panašiai . Šias funkcijas reikia 
labai gerai mums išdiskutuoti, 
ypač ruošiant LKI statutą. 

Su šiais esminia is tokios 
įstaigos sudarymo principais 
esu supažindinęs prezidentūrą, 
URM, kai kuriuos Lietuvos poli
t ikus . Apie tai kalbėjausi su 
visuomenininkais S. Baru, M. 
Remiene, prof. T. Remeikiu, 
prof. J. Račkausku, tai idėjai 

yra pritaręs ir Alg. Gečys. Trum
pai apie tai esu kalbėjęs ir 
Čikagos lietuvių radijo klausy
tojams ir visi t am sumanymui 
neprieštaravo, o iš esmės pri
ta rė . 

Kokia butų nauda? — paklaus 
k i a k . i e r a j . 

JAV lif įy ių institucijos. 
Budariusi08„>lngtinį LKI gautų 
tikrą savo .ęstinumo garantiją, 
pastovią paramą iš Lietuvos. 
Jos pasiektų, kad lietuvių kul-
tūriniaLrenginiai išeitų vien iš 
lietuviškos bendruomenės ribų 
ir supažindintų su lietuvių kul
tū ra vis daugiau amerikiečių, 
populiarintų Lietuvą Ameriko
je. Lietuviška veikla įgautų vis 
naujų impulsų. Lietuvos diplo
matinė tarnyba užsiimtų tiesio
gine savo veikla, k u l t ū r o s 
atstovavimo darbą užleisdama 
LKI-ui. Lietuva pasinaudotų 
ilgamete JAV lietuvių kul tūr i 
nės veiklos patirtimi ir jos baze, 
kuri t au ta i nebepražūtų. Mes 
užt ikr intumėme priaugančiai 
kartai ne tik lietuviškos veiklos 
prasmę, bet ir didelį ir kilnų 
tikslą. Tokia forma būtų užtik
rintas t ikrai vaisingas Lietuvos 
ir užsienio lietuvių bendradar

biavimas asmeniniame, kolek
tyviniame, ir valstybiniame lyg
menyje. 

Tokie būtų empiriniai, dar la
bai primityvūs ir iki galo neiš
tobulinti , mano pasamprotavi-
mai šia svarbia mums visiems 
tema. Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimas ir jos įtvirtinimas 
tarptautiniuose santykiuose ne
sugrįžtamai e ina j priekį. Pla
nuokime tai , ko reikia jau rytoj 
ir ko m u m s labai reikės už ke
lerių ar kelių dešimčių metų — 
negyvenkime šia diena. Ryto
jus gali atnešt i naujų reiškinių 
ir vėjų. JAV lietuvių ku l tū r inė 
veikla, a ts ikūrus Lietuvos vals
tybei, ta ip pat tur i turėti ir įgyti 

naujų momentų — dabar jau rei
kia ne vien lietuviškų parengi
mų — mes tu r ime ieškoti vis 
daugiau naujų draugų ir mūsų 
v a l s t y b ė s s i m p a t i k ų visoje 
Amerikoje. Tad pabandykime 
bendromis jėgomis surast i t a s 
naujas formas ir būdus, ka ip 
drauge gal ime pristatyti savo 
tau tą ir valstybę šiame kraš te . 
Juk niekur kitur Lietuva neturi 
ir dar greitai neturės tokių gali
mybių, kurias šimtai tūkstančių 
lietuvių išeivių per ilgus savo 
darbo ir pasiaukojamos veiklos 
metus sukūrė čia, Jung t inėse 
Amerikos Valstijose. 

J u k viskas, ką čia l ietuviai 
kūrė ir s ta tė , daryta ne t ik sau , 
bet ir Lietuvai. įamžinkime jų 
pastangas naujais sumanymais 
ir bendra veikla. 

Šios p a s t a b o s ir idė jos , 
savaime suprantama, turi būt i 
gerai ta rp mūsų suprastos, ap
ta r tos , i šdiskutuotos ir ap
mąstytos. Gaisras šiuo klausi
mu nedega. Tačiau labai siūly
čiau visiems lietuviams, tur in
t iems gerų pasiūlymų, kad ir 
p r i e š t a r a u j a n č i ų m a n a j a m , 
parašyti į ambasadą arba JAV 
LB vadovams, ką jie manytų ir 
kokias savo pastabas turė tų . 
Lietuvių institucijų vadovams 
būtų žymiai paprasčiau daryt i 
t am t ikrus sprendimus, ž inant 
kiekvieno lietuvio nuomonę ir 
konkrečius pasiūlymus. Pagal
vokime visi. Viena galva gerai , 
bet dvi — dar geriau. Pasi tar
kime lietuviškai tarpusavyje, 
galvokime bendrai apie save, 
savo vaikus ir rytdienos Lie
tuvą. Juk seniai visiems žinoma 
— daug rankų didelę naštą pa
kelia. 

Danutė Bindokiene 

Milžiniškas žmonijos 
šuolis į priekį 

Š.m. gegužės 14 d. įvykusiose Pedagoginio lituanistikos instituto mokslo metų 
užbaigimo iškilmėse Audrai Mockaitytei įteikiamas 3 metų kurso diplomas. 
Jį įteikia PLI rektorius dr. Jonas Račkauskas. Atokiau stebi dr. Petras 
Jonikas. Nuotr. J o n o Tamulaič io 

Kai pirmasis šios planetos gy
ventojas atsistojo a n t dviejų 
kojų ir pakėlė akis į dangų, jo 
smegenyse, kuriose j au buvo 
įdiegtas protavimo ir minties 
pradas, be abejo, blykstelėjo tų 
neaprėpiamų tolių ilgesys. Ir, 
amžiams slenkant, žmonių akys 
nuolat krypo į padangę. Keitė
si klimatas, gyvenimo vietos ir 
būdas, keitėsi kul tūros ir reli
gijos, bet niekad nepasikeitė 
pirminio žmogaus noras sužino
ti, kas tie šviesūs taškai juo
dame nakties fone. kodėl jie kai
taliojasi, mirga, pranyksta ir vėl 
atsiranda; kiek aukštai reikėtų 
pakilti, kad juos būtų galima 
pasiekti, kokią įtaką jie turi 
žmogaus ir gamtos gyvenimui. 

Norėdami bent kiek tą paslap
ties uždangą atskleisti , žmonės 
kūrė mitus, teori jas ir in
strumentus, kurie padėtų studi
juoti dangaus kūnus. Niekas ne
abejojo, kad Saulė ir Mėnulis 
turėjo dieviškąsias savybes, kad 
žvaigždžių ir planetų keliai 
valdė žmogaus likimą. Net ir 
krikščionybės įtaka nesumažino 
dėmesio astronomijai. Juk ir 
Naujajame Testamente į Kris
taus gimimo vietą Rytų išmin
čius vedė nauja žvaigždė, o-
viduramžių vienuoliai daug 
n a k t i e s v a l a n d ų pra le ido, 
prikišę akį prie teleskopo, daug 
knygų — astronomijos ir kitų — 
apie dangaus kūnus prirašė. 

Ir lietuvių liaudies pasaulė
jautoje randame daugybę mitų. 
legendų, pasakų, tikėjimų apie 
v isas a p r a i š k a s dienos ar 
nakties danguje. Saulė motulė. 
Mėnuo tėvelis... O gal jis t ik 
nelabai i š t ik imas Saulužės 
vyras, nakties takais Aušrinę 
vaikęsis7 Ką :r bekalbėti apie 
visus įsimylėjusių atsidūsėjimus 
mėnesienos naktimis, tūkstan
čius romansų — dainuotų ir te-
bedainuojamų. kurių pagrindą 
k a i p tik suda ro mėnul is , 
žvaigždės, saulė ir dangaus 
skliautai. 

Liepos 20 d. — lygiai prieš 25 
metus — Mėnulio romantiką 
gerokai išklampojo pirmojo žmo
gaus, ant jo atsistojusio, koja. 
Tačiau ta dieną, lygiai prieš 25 
metus, žmogus pirmą kartą, po 
tūkstančio amžių ilgėsią galėjo 
iš arti pamatyti, net paliesti 
bent vieną dangaus kūną. 

1969 m. liepos 20 d. - dau
gelis juk prisimename, kaip 

kvapą sulaikę, akis į televizijos 
ekraną įsmeigę, stebėjome Apol-
lo 11 astronautą Neil Arms-
trong atsistojant an t Mėnulio 
paviršiaus. Mano mama tuomet 
pasakė: „Aš prisimenu, kai 
pirmą kartą pamačiau lėktu
vą... Buvo neapsakomi dyvai, 
kad žmogus gali pakil t i nuo 
žemės. O dabar štai jau į Mėnulį 
nusidangino..." Tuomet ji buvo 
69 metų amžiaus. 

Neil Armstrong pareiškė, kad 
tai „milžiniškas šuolis žmo
nijai". Ir dar kaip! Juk nei šimt
metis nebuvo praėjęs nuo pirmo
jo skrydžio labai primityviu 
lėktuvu, o žmonija sugebėjo 
nugalėti Žemės trauką, pasiekti 
kitą planetą. Galime įsivaizduo
ti dar didesnį progresą, jeigu per 
t a s ke l i as d e š i m t i s me tų 
pasaulis nebūtų įsivėlęs į du 
visuotinius karus , apsigink
lavimo baisiausiais ginklais 
lenktynes, milijonus žmonių 
neprivertęs vergauti . 

* * * * * 

Po anos liepos 20 dienos, per 
25 metus pasiekti kiti laimė
jimai, nors labai svarūs ir g a u 
sūs, t ikrai nepralenkė žmogaus 
pasivaikščiojimo Mėnulio pavir
šiumi. Kai pirmieji šio įvykio 
įspūdžiai truputį nubluko, pasi
girdo daug kritikos visai erdvių 
tyrinėjimo programai: ji esanti 
per didelė prabanga kraštui , 
kuris tur i tiek bedarbių, bena
mių, vargšų, nusikaltėlių, vals
tybinių skolų... Už tuos pinigus, 
išleidžiamus kelionėms į erdves, 
būtų galima padaryti daug gera 
pasaulyje. Čia kažkodėl prisi
mena Kristaus žodžiai, pasakyti 
jo laikų gobšuoliams, drįsu
siems kri t ikuoti moteriškę, 
išpylusią Jėzui ant kojų brangių 
kvepalų: „Vargšų jūs visuomet 
turėsite..." 

Tačiau padangės tolių ilgesys 
niekuomet nesiliovė kamavęs 
žmonijos. Nors ir siauresniu 
mastu, erdvių tyrinėjimai tebe-
tesiami. nauji projektai planuo
jami, galbūt net bendri su vaka
rykščiais priešais (o tai jau 
nemažesnis stebuklas už pačias 
keliones į kitas planetas). 

Ir kaip gali žmogus nugalėti 
įgimtą erdvių ilgesį, kai, jo pa
ties pagaminto, didžiojo tele
skopo akis. toli virš Žemės trau
kos nukreipta i neaprėpiamus 
žvaigždynus, vis siunčia naujus, 
nematytus vaizdus ir kursto 
nenugalimą norą — ŽINOTI! 

NEBUVO LEMTA ŽŪTI 
J U O Z A S KULIUKAS 

A T S I M I N I M A I 

Toliau žygiavom dienomis, ilsėjomis naktimis. 
Vokiečiai nebebombardavo. Kiekvieną rytą, kai 
žygiuodavom, šalia pulko šalikele varydavo karius, 
kurie naktį bandė pasišalinti . Keletą ka r tų mačiau 
sušaudytus l ie tuvius kare iv ius . Praėjome miško 
kryžkelę. Čia stovėjo pamesti artilerijos pabūklai . Visai 
netoli kelio gulėjo du negyvi artilerijos kar in inka i — 
vienas su lietuvio kapitono ženklais. Antrojo laipsnio 
negalėjome matyti. 

Pražygiavom Polocką. Traukėmės toliau naktimis. 
Rytą apsistojome pai lsė t i , ka ip a t rodė , kada ise 
buvusiame dideliame dvare. Netoli slėnio mažas upelis. 
I kalniuką ėjo kelias, toliau stovėjo dideli var ta i , dabar 
tik aplūžę rėmai belikę. Kabojo didelė lenta su kolcho
zo pavadinimu. 

Politrukas su Petrovu nujojo į tą kolchozą. Netrukus 
grįžo, ir politrukas atrodė labai patenkintas. Abu turėjo 
po maišą. Kai maišus atrišo, išėmė olandiško sūrio, 
duonos, visiems išdalijo. Politrukas pareiškė, kad tokio 
sūrio pas mus Lietuvoje nėra. 

Petrovas sako: 
— Jeigu šis kolchozas geriausias, tai kokie tie blogie

ji. J uk čia viskas sulūžę, sugriuvę, o karvės apšepę. Pas 
mus Lietuvoje ir ožkos geriau atrodo. 

Politrukas tik paraudo, ranka palietė pistoletą, bet 
nieko nedarė, tik sušuko „paidiom", sėdo an t arkl ių ir 
abu nujojo. 

Daugiau vertėjo Petrovo nematėme, nors visi žinojo, 
kas su juo atsitiko. Gaila, kad niekas juo nepasitikėjo. 
J is man sykį mėgino kažką pasakyti, kad mano pavarde 
dar nėra įrašyta juodojoje knygoje. Tik tada supratau. 
dėl to mane nebuvo pašaukę su kitais eiti į pulko šta
bą. Pasirodė, kad ir Petrovas komunistų nekentė, kaip 
ir mes. 

Traukėmės toliau. Naktį pradėjo smarkiai lyti. Visi 
sušlapome. Apsistojome miške. Politrukas sulaikė iš 
fronto grįžtančius sunkvežimius ir įsakė mus paimti 
Sulipom ir sunkvežimiai mus nuvežė iki kito miško. 
Netoli būriavosi lietuviai kariai iš likusio pulko. 

Poli trukas per naują vertėją mums paaiškino, kad 
išduos rusiškus ginklus ir uniformas. Miške, prie kelio. 
buvo didelė krūva lietuviškų šautuvų, lengvų ir 
sunkiųjų kulkosvaidžių. Mums įsakė palikti čia savo 
šautuvus. Iš sykio galvojom, kad jau priėjom liepto galą. 
bet kol kas taip nebuvo. Gavom rusiškus ginklus. Rusiš
ki šautuvai buvo kitoki. Turėjom išmokti jais naudotis. 

Tolumoj buvo girdėti patrankų sviedinių ir bombų 
sprogimai. Kalbėjo, kad jau apšaudo Nevelį. Naktį švie
tė gaisro pašvaistė virš miesto. Tą pačią dieną į frontą 
pasiuntė pirmą ir antrą batalioną miesto ginti, o trečią 
pasiliko atsargoje. Keli kareiviai, grįžę atgal, pasako
jo, kad vienas batalionas susisiekė su vokiečiais ir 
pasidavė, o kitą labai smarkiai sumušė. 

Trečią batalioną suskirstė ir padarė pulką. Mūsų 
mokomąją kuopą išskirstė į kuopas. Aš patekau į šeštą 
kuopą. Dar prieš išsiskiriant, nutarėm, kad už dešimt 
metų, tai yra, kam pasiseks laimingai išlikti, susitiksime 
Kaune prie Nežinomojo kareivio kapo. Nėra žinios, ar 
nors vienas ten buvo nuvykęs, o būtų įdomu sužinoti! 

Taip ir baigėm jaunų vadų mokyklą... Kai visi 
pasikei tėm adresais, prižadėjom susitikti Kaune. 
Palinkėję vienas kitam ko geriausios kloties, ėjome i 
paskir tas kuopas. 

Taip buvo galutinai sunaikintas DLKG 1-mas pul
kas ir k a r t u mokomoji kuopa. 

R a u d o n o j o j a rmi jo j ir d a r b o b a t a l i o n e 

Palapinėje prie stalo sėdėjo civilis ir keli kariškiai. 
Jie surašinėjo būsimus kuopos karius. Pasakiau, kad esu 
iš jaunųjų vadų mokyklos, bet laipsnio netur iu . Aš. 
Siekas nuo Rokiškio, lenkas iš Suvalkijos (ketvirto 
pavardės nepamenu*, patekome į šeštą kuopą. Joje buvo 
labai mažai lietuvių - kareiviai ir kar in inka i rusai. 
D a u g u m a s buvo vietiniai, mobilizuoti civiliai, kol dar 
neturėjo uniformų ir ginklų. Kai kurie kareiviai, spruk
dami nuo vokiečių, buvo išmetę savo ginklus , kiti dar 
buvo uniformuoti. Mūsų būrio vadas, sanitarijos felčeris 
Vosiliovas. 

Po karo jį teko keletą sykių susitikti Anglijoje. Man 
chesteryje, kur jau turėjo daktaro pažymėjimą. 

Be jokios organizacijos turėjome nak t imis t raukt is 
tolyn nuo fronto. Visi buvome labai išvargę, alkani, be 
miego. Kiekvieno pastovio metu vis užmigdavom. 
Pol i t rukai , keikdamiesi lakstydavo, ragino eiti tolyn. 
Netoli kelio pievoje ganėsi du gražūs arkliai. Mūsų būrio 
vadas pribėgo prie vieno arklio, pradėjo t rauk t i . Arklys 
nejudėjo iš vejos. J is šaukė, mušė, bet a rk lys nei iš vie
tos. Matyt , jis dar labiau pa t raukė — arklys pargriuvo. 
Taip nieko nepešęs vadas grįžo atgal į r ikiuotę. Atrodė 
dar labiau išvargęs. Nors visi buvome pervargę, bet ne
galėjome susilaikyti iš juoko. Kaip pasirodė — kareiviai 
gali daug daugiau iškęsti, negu arkliai.. . 

Traukėmės jau keletą dienų. Netoli Toropec vietovės 
trečiąjį batalioną pasiuntė i frontą. Būrio vadas ir kiti 
rusai , sužinoję, kad mes iš Lietuvos, gyvenom netoli 
Vokietijos sienos, klausinėdavo, ar vokiečiai laimes 
karą, ka ip vokiečiai elgiasi su belaisviais, kokie jie iš 
viso yra žmonės. Visi norėjo, kad vokiečiai greičiau 

sumuštų komunistus. Daugelis sakė. kad eitų su 
vokiečiais kariauti prieš Staliną. 

Netoli Toropeco-Astaškovo mus visus, lietuviškojo 
29-tojo teritorinio šaulių korpo kar ius , atskyrė, 
nuginklavo. Nuvedė į kitą vietą. Ten radom daugiau 
lietuvių iš kitų dalinių, artilerijos pulko karių. Mūsų 
buvo penki šimtai. Mus nuvarė i Astaškovą ir per ežerą 
laivu atplukdė į tuščią, tik su keletu civilių gyventojų, 
kaimą. Kaip vėliau pasirodė, mes buvome jų žinioje. 

Kitą dieną atvarė ukrainiečių ir gudų. tų, kurie prieš 
karą buvo lenkų valdžioje. Matyt. Stalinas ir jais nepasi
tikėjo. Komisarai mus suskirstė i kuopas, davė kastuvus, 
kirtiklius. Sudarė apsaugos darbo batalioną ir įsakė kas
ti prieštankinius griovius. Maistas buvo labai blogas, dir
bome, vos pasivilkdami Baigę šiuos darbus, kirtom 
pušis, darėm patrankoms ir kulkosvaidžiams lizdus. 

Iš Astaškovo traukiniu nuvežė į Kalininą. Davė 
valgyti Bevalgant pasigirdo lietuviška muzika. Pradėjo 
kalbėti Sniečkus, ragino gerai dirbti, kad greičiau 
sunaikintume vokiečių ir išvaduotume Lietuvą. Po tos 
„pamokos" mus išskirstė grupėmis. Dirbom kiek toliau 
nuo miesto. Apsistojome kolchoze pas n'okytoją. Maloni 
moteriškė, labai nekentė Stalino ir komunistų, laukė 
vokiečių. J i mums pasakojo, kad jos brolis kariavo 
suomių fronte. Vyriausybe pranešė, kad dingęs be žinios, 
bet jos giminaitis tarnavo raudonojoj armijoj, buvo Novi-
Zemha drausmės lagerio sargybinis. J is matė brolį tame 
lageryje. Sake. kas buvo patekę suomių kare į nelaisvę, 
nei vieno nepaleido namo. bet nuvežė tiesiai į tuos 
lagerius. 

Vokiečiai pradėjo spausti rusus. Mes kasėme apka
sus pėstininkams Vokiečiams priartėjus, mus varė atgal 
ir vėl statėm įsitvirtinimus. 

(Bus daugiau) 
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
Tel.: 708-257-1616 
Fax.: 708-257-1647 

LIETUVIŲ FONDAS / V ^ I T H U A N I A N FOUNDATION 

POMIRTINĖS AUKOS 
LIETUVIU FONDUI 

A D V . A L G I R D A S OSTIS 

Lietuvių fondo nar ia i fondui T r u s t a i , v a d i n a m i , , in ter 
suaukojo beveik 7 milijonų dol. vivos" arba ..living t r u s t s " yra 
pagrindini kapitalą. Didžiausia naudojami vietoj tes tamentų, 
aukų dalis g a u t a iš gyvųjų au- ka r t a i s juos papildant papras-
kotojų, tačiau nuo tokių a u k ų t a i s tes tamentais . Trusto stei-
netoli tea ts i l ieka pomir t inės gėjas — turto savininkas, sudaro 
(testamentinėsi aukos. Mirusieji t rus to dokumentus ir į t rustą 
per jų sudary tus t e s t amen tus , perkelia jo turimą turtą. Trustą 
įvairius t rus tus , t rus to sąskai- administruoja tur to savininkas 
tas , a rba pas inaudodami k i ta is kaip ..trustee'*. a rba jo parink-
pomir t in ia i s t u r t o d a l i n i m o tas asmuo, a r bankinė instituci-
būdais, fondui paaukojo per 3 7 ^ Ja- Pagal trusto dokumente pa-
viso pagrindinio kapi ta lo . Po- da ry tus nurodymus, po sudary-
mir t inės aukos, s iekiančos nuo tojo mirties, tur tas yra paskirs-
kelių šimtų dolerių iki kele tos tomas nurodytiems žmonėms ar 
šimtų tūkstančių , y ra k a r t a s organizacijoms, bendrai vadina-
nuo kar to gaunamos ne vien t ik miems „beneficiaries". Papras-
iš įvairiose JAV valstijose gy ve- t a i toks tur to paskirs tymas ne 
nusiu žmonių palikimų, bet ir iš reikalauja teismo priežiūros, 
užsienio, pvz. Vokietijos, Aus
tralijos ir k i tur . 

Jei vienintel is tur to savinin
kas (asmuo, kur io ki lnojamas 
ir ar nekilnojamas t u r t a s y ra jo 
vieno nuosavybė) mirš ta , nepa
rašęs tes tamento, trusto a r kitų 
pomirtiniam tur to paskirstymui 
skirtų dokumentų, tai jo tu rė tas 
tu r t as yra paski rs tomas pagal 
į s t a t y m u s tos va l s t i j o s a r 
užsienio valstybės, ku r miru-
sis gyveno. Papras ta i tokiu 
atveju tu r t as būtų a t iduotas ar
timiausioj giminystės kategori
joje esant iems g iminėms, o jei 
nei a r t imų , nei t o l imesn ių 
giminių nea ts i randa , t u r t a s 
gali pereiti viet inės valdžios 
žinion. Organizacijos iš tokio 
palikimo nieko negauna . _ , , . . . . 

A , . J T - . Gal pats lengviausias ir pi-
Aukotojas. norėdamas Lietu- . , . , , „. 

e , • . . . . . . . . g i a u s i a s būdas padary t i po 
vių fondui paskir t i pomir t ine & , . " , . . . . 
a u k a . g a l , t a , a t l i k t , jo aukotojo mirties isigaliojancias 
pas i r inkta is būdais. Čia pa- aukas , kurios teisiogiai atitektų • . - , , , • . , . , - j organizacijoms, ka ip Lietuviu minės,u tik kelis tokius budus. & . . , J . _ • 

-r j j j fondui, arba par inkt iems asme 
tes tamento sudarvmas duoda . . . 
, , n ims . vra per aukotojo pasi-

gahmvbe dar gvvam tur to savi- . , - , , 
• , "'. . . ' , .. r i n k t a m banke a r taupvmo 

ninkui — tes ta tonui — nurodvt; . . . . , A 
kam, kiek. kaip ir per kokį laiką > s t a i š 0 J e į d a r y t ą t r u s t o 
jo tu r t a s bus išskirs tytas ir kas t a u p y m o sąskaitą, kurią auko-

Algirdas Ošti s 

tą tes tamentą tvarkys . Paga! 
tes ta tor iaus norą, visas a r bet 
kokia dalis t u r t o gali būt; 
paaukota Lietuvių fondui ar 
kitoms ne pelno organizacijoms 

tojas a t idaro savo vardu kaip 
, ,trustee for Lithuanian Founda

t ion, Inc., beneficiary". Kol 
gyvas, aukotojas pasilaiko kont
rolę tokiai sąskai ta i ir ją keičia 
pagal savo norus. J a m mirus, Tol. kol tes tator ius yra gyvas ir 

p r o t i n i a i s v e i k a s , j i s ga l i 
t e s t a m e n t ą ke i s t i paga l jo 
norus, pr is i la ikant veikiančiu 
gyvenamos vietos į s t a tymu 
Testamentas pradeda galioti tik 
po tes ta tor iaus mirt ies, o iki to 
laiko, t es tamentą sudaręs as 
muo pasilieka visiškas tu r to 
savininkas ir su t u r t u gali elg 
tis pagal savo norus. Testamen 
tu y ra tva rkomas tik toks t u r 

tas . kur is buvo tik paties vieno 
mirusio testatoriaus nuosavybė. 
Tur tas , pvz., žemė. namai , ban 
ko sąskaitos ir 1.1., t u r in t i s du 
ar daugau savininkus , ku r i e 
nuosavybę turi ,,in joint t e n a n 

sąskaitoj esanti suma automa
t i ška i , be teismo, pereina sąs
kaitoj pažymėtam ,,beneficia
ry'". pvz. Lietuvių fondui. 

Ne tur in t jokio dokumento, 
n u r o d a n č i o pomi r t in i t u r t o 
paskirs tymą, tur to savininkas 
gali būti t ik ras , kad jo tur to 
negaus jokia, nesvarbu kiek 
gero padariusi, organizacija, nes 
t u r t a s nueis ne ten , kur savi
n inkas norėjo, bet ten, kur įsta
tymai nurodo. 

Dr . A n t a n a s R a z m a , LF 
steigėjas ir garbės p i rmininkas 

- v " • - - nuo liepos mėn. pradžios atosto-
cy , ne tvarkomas t e s t amen tu . T * J I K~f -»_- x 4. i • • , gauja Lietuvoje, dalyvaudamas bet vienam iš tokių sav in inkų D I r * • A • 
„,:„ _ ,., H Pasaul io lietuvių dainų ir šokių 
mirus , pereina l ikusiam ar - , •• . , > , 
• - j . . šventėje bei lankvdamas savo 
likusiems bendro tur to savmin- n - • on J 

gimines. Grjs rugsėjo 20 d. prieš 

kams. paprastai be jokios te i s 
minės procedūros. Pvz . žmogui 
tur in t taupymo sąskai tą k a r t u 
su Lietuvių fondu, kaip . jo in t 
tenants" . j am mirus , sąskaitoje 
esanti suma perei tų fondui be 
teismo sprendimo. Žmogui mi
rus ir pal ikus tes tamentą , j is 
turi būti vietinio teismo pri
imtas, kartu patvir t inant testą 
toriaus par inktą ir t e s t amen te 
pažymėtą tes tamento vykdytoją 
(, ,executor'\> Ši p r o c e d ū r a 
vadinama . .probate". Pas m u s 
— Illinois — prieš kiek la iko 
pakei tus į s ta tymus, ,,probate"' 
procedūra žymiai palengvėjo, 
sumažinus anksčiau buvusią 
didelę teismo kontrolę. 

t a i sustodamas Berlyne, kur ap
ž iūrės M. Žilinsko LF paliktų 
r ū m ų remontavimą. 

Marija Remienė , LF tarybos 
p i r m i n i n k ė pakviesta prele
g e n t e Lietuvių Fronto bičiulių 
studijų savaitėje Dainavos sto
vykloje š.m. rugpjūčio mėnesį. 
J i kalbės apie Lietuvių fondo 
r e ika lu s . 

B r o n i u s J u o d e l i s , LF 
valdybos vicepirmininkas infor 
macijos re ikalams ir šio sky
r i a u s vedėjas, prašo visus LF 
įgaliotinius aprašyti savo veiklą 
vietovėse bei darbų planus ir 
a p r a š y m u s siųsti į LF rašt inę. 

Gausi Lietuvių fondo narių 
šeima yra pasklidusi ne t ik po 
visą JAV, bet ir po k i tus 
kraštus. LF valdybai sunku 
palaikyti asmeniškus ryšius su 
nariais bei visais lietuviais įvai
riose vietovėse. Didesniuose 
lietuvių telkiniuose LF turi 
savo įgaliotinius, kurie palaiko 
artimus ryšius su LF nariais, 
verbuoja naujus narius, telkia 
lėšas LF iždui ir atstovauja LF 
vadovybei.Naujų narių įtrauki
mas, aukų rinkimas vietovėse 
labai daug priklauso nuo LF 
įgaliotinių pastangų, sugebė
jimų, turimo autoriteto visuo
menėje ir tikėjimo LF prasmin
gumu lietuvybės išlaikymui. 

Lietuvių fondas su džiaugsmu 
sutiko naują LF įgaliotinę Iną 
Bertulytę-Bray Seattle, WA. 
Inos pavardė žinoma ne tik 
Seattle, bet ir plačioje JAV 
lietuvių visuomenėje. Gimusi 
Klaipėdoje muziko Juozo Ber
tulio šeimoje. Atvykusi į JAV 
14 metų, gyveno Los Angeles, 
kur baigė University of Cali-
fornia, LA, o vėliau gavo bib
liotekininkės magistro laipsnį 
UC Berkeley. Ištekėjusi už eko
nomisto James Bray apsigyveno 
Seattle ir prieš 20 metų atgai
vino LB Seattle apylinkę, eida
ma eilę metų valdybos pirmi
ninkės pareigas. į Lietuvių 

bendruomenės veiklą jai pavy
ko sutraukti visų generacijų 
lietuvius, kalbančius ir nebe
kalbančius lietuviškai. 

Šiuo metu Ina priklauso JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bai, APPLE ir 1994 m. vasarai 
suorganizavo „Baltic Summer 
Institute — University of Wa-
shington Host Program". Dar 
1987 m. suorganizavo iškilmin
gą Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus minėjimą Seattle, su 
arkivyskupu Raymond G. Hun-
thausen ir kitais amerikiečiais 
vyskupais. 1987 m. Ina suorga
nizavo, ir iki šiol tęsia, Lietuvos 
irkluotojų dalyvavimą tarptau
tinėse irklavimo varžybose, kur 

Ina Bertuiytė Bray. 
jie laimėjo II vietą, varžantis dėl 
Windermere taurės su Wa-
shington ir Cambridge univer
sitetais. Dirbdama su English 
Speaking Union-Seattle Chap-
ter, 1994 m. pavasarį Ina įsteigė 
ir vadovauja ..Books Across the 
Sea-Lithuama" organizacijai, 
kuri sur inko ir išs iuntė j 
Panevėžio valstybinę biblioteką 
ir 7-ją mokyklą 3.000 svarų 
knygų. Jos dėka Panevėžio vid. 
mokyklos anglų kalbos mokyto
ja vieną mėnesį stažavosi Uni
versity of \Vashington. 

Dirbdama bibliotekininke ka
talikų mokykloje, Ina daug rašo 
angliškai į ,.Bridges'* bei ame
rikiečių spaudą, keldama, gar
sindama lietuviškus reikalus. 
1987 m. Seattle meras Charles 
Royer Iną Bertulytę-Bray ap
dovanojo ,,Spirit of Liberty" 
žymeniu. 

Ar greta taip plačios visuo
meninės veiklos Inai liks laiko 
pareigoms Lietuvių fonde? Be 
abejo liks. Veiklūs asmenys 
sugeba koordinuoti laiką ir pa 
stangas plačiašakėje veikloje. O 
ta veikla lietuvybei išlaikyti 
daugiau ar mažiau remiasi į 
Lietuvių fondo finansinę jėgai
nę, kurią reikia didinti ir plėsti. 
Tenka palinkėti naujai LF įga
l io t ine i Ina i , kad S e a t t l e 
pirmautų Lietuvių fondo lėšų 
telkime ir naujų narių „me
džioklėje' . Kad Inos darbus 
lydėjusi energija būtų pavyzdžiu 
visiems įgaliotiniams Lietuvių 
fondo reikaluose. 

Br. J u o d e l i s 

P a m i n k l a s V incu i Krė
vei-Mickevičiui at idengtas pra
ėjusį šeštadienį Merkinėje, prie 
jo vardo vidurinės mokyklos. 

Iškilmės prasidėjo šventomis 
Mišiomis Merkinės bažnyčioje, 
kur ias koncelebravo Kaišia

dorių vyskupas Juozas Matulai
tis. Pašventinęs skulptoriaus 
Petro ir a rchi tekto Česlovo 
Mazūrų sukurtą paminklą, vys
kupas padėkojo. 

Paminklo statybos organiza
cinio komite to , sus ikūrus io 
1989 metais , p i rmininkas A. 
Paut ien ius prisiminė, jog min
t is pastatyt i paminklą Vincui 
Krėvei Merkinėje nuskambėjo 
prieš šešerius metus, kuomet 
dar atrodė, kad ir lėšų t am bus 
tu r ima pakankamai . Tačiau 
situacija keitėsi, ir merkiniš-
kiams teko pat iems rinkti au
kas. 

Pasak organizacinio komiteto 
pirmininko, paminklą norėta 
pastatyti prie rašytojo apdainuo
to Merkinės piliakalnio, tačiau 
gamtinės , o ypač finansinės 
sąlygos neleido šito padaryti. A. 
Paut ienius pasakė, kad skulp
torius P. Mazūras dirbo nemo
kamai . 

Šventėje dalyvavę kultūros 
m i n i s t r o p a v a d u o t o j a s V. 
Balčiūnas, profesoriai A. Zala
torius ir A. Gaižutis, Seimo 
narys J. Dringelis ir kiti svečiai 
p r i s i m i n ė iški l ią Dainavos 
k r a š t o rašy to jo a s m e n y b ę , 
n e u ž m i r š t a m ą jo kū rybą . 
Aktoriui T. Vaisietai skai tant 
„Dainą apie arą", ne vieno 
besiklausančio akyse pasirodė 
ašaros. 

Prisiminus iškilųjį Dainavos 
krašto dainių, nebuvo užmiršta 
ir pati Merkinė, kur ia i linkėta 
susigrąžinti buvusią šlovę, vėl 
tapti dideliu miestu, o priminus, 
kad Vilnius, „ tur int is parašo ir 
antspaudo teisę, yra skolingas 
Merkinei", siūlyta stengtis, kad 
vykdant naują Lietuvos admi
nistracinį — teritorinį paskirs
tymą, Merkinė taptų valsčiaus 
centru. '„Lietuvos ry tas" V1.28) 

CLASSIFIED GUIDE 

CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

DĖKOJAME VISIEMS KLIENTAMS, KELIAVUSIEMS SU G.T. INTL. 
Į UETUVOS DAINŲ - TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ. BUVO MALONU 
JUMS PATARNAUTI. TEPASILIEKA ILGAI SU JUMIS GRAŽŪS 
KEUONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME - IKI PASIMATYMO VĖL! 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės išparduotos. 

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

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IKI 13... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

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

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms1 

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

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

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

0. T. INTERNATIONAL, INC. 
9S2S SOUTH 79TH AVENUE 
HTCKORY MILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

ASTA 
American Society 
of Travel Agents 

' ' City C . n t . r GT lnt*m«tton«< 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-140 

HELP VVANTED 

HELP VVANTED 
ieškomas technikas taisyti radijo ir 
televizijos aparatus. Skambinti Rai
mundui arba Rūtai 9:30 v.r. - 6 v.v 
Tel. 312-776-7000. 

R E A L k£STATE 

«S 
GREIT 

PARDUODA 

MISCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 Va W«*t 95tti Strset 

Tel. - (708) 424-8654 
(312) 581-8854 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 
"OI ' 7922 S. Pulaski Rd. 
fcl ' 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus, [kainavimas veltui. 

DVYLIKTOJI, METINĖ, ||| 
BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 

MUGĖ—BAZARAS 
PENKTADIENI, ŠEŠTADIENI 

IR SEKMADIENĮ 
Š.M. LIEPOS 22, 23 ir 24 D. 

4300 South VVestern 
Bulvaro parkely 

Atvykite pasilinksminti su mumis! 

LINKSMA MUZIKA * LIETUVIŠKAS MAISTAS 
* ĮVAIRŪS RANKDARBIAI * UAUDIES MENAS 

Vaikams smagūs žaidimai 
Mūsų Rėmėjai: 

City of Chicago 
Standard Federal Bank For Savings 

Old Style Beer 
American Airlines 

Marquette Ntl. Bank 
Chicago Tribūne 

Informacijai kreipkitės: 
tel. 312-847-0664 arba 312-778-5237 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-194C 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3 .50 dol . 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

lt s the peace of mind you get knowmg you have saved 
for the future. lt's a U.S. Savings Bond. With just a little from 
each paycheck, you can invest in Bonds through the Payroll 
Savings Plan where you work And they will keep earning 
interest for up to 30 years. Make an investment in your future 
with U.S. Savings Bonds today. Ask your employer for details 

U.S. Savings Bonds 
* pyb*< smu-f o f lM p o M * * ^ 
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Apylinkėje žuvusių partizanų kapas Andrioniškio kapinėse. 

VIENO RYTŲ LIETUVOS 
KAIMO KARO METO 

ISTORIJA (II) 
Mes manėme apsiginsią nuo 

partizanų, o gal netrukus ateis 
Plechavičiaus daliniai, kurie jau 
buvo organizuojami. Bet viskas 
išėjo atvirkščiai, nes Plechavi
čiaus dalinių l ikimas buvo iš
spręstas, o mes jau negalėjome 
pasi traukti iš pozicijų, stengė
mės priešintis iki galo. Su rusų 
partizanais buvo kaip ir pa
liaubos, bet užplūdo Armija 
krajova. 

1944 m. gegužės 3 Kliuščionių 
miestelyje buvo didelės iškil
mės. Pasakojama, kad parade 
dalyvavo 4,000 kareivių. Kliuš-
čionys nuo mūsų kaimo už 12 
km. Kitą dieną Armija krajova 
nuginklavo Kasciukų kaimą. 
Dienos metu užpuolė ir be 
pasipriešinimo surinko ginklus. 
Po keleto dienų nuginklavo ir 
Naują Strūnait į . Nors čia buvo 
policijos p o s t a s , be t vis i 
pasislėpė. 

Ėjo gandai, kad ir mūsų kai
mą nuginkluos, bet mes ruošė
mės pas ipr ieš in t i . 1944 m. 
gegužės mėn. pabaigoje, vėlų 
vakarą mūsų sargybiniai sulai
kė žmogų, kur i s buvo Armija 
krajova pasiuntinys. Jo pavar
dė buvo Barowskis iš Skrituliš-
kės dvaro. J is pasakė, jog jį at
siuntusi lenkų kariuomenė pra
nešti, kad jie reikalauja visus 
ginklus atiduoti gražiuoju ir 
sustatyti juos į piramides 100 
metrų nuo kaimo. Priešingu at
veju, kaimas bus sudegintas. 
Mes nutarėme priešintis. Aš 
buvau įsigijęs šovinių ir dar 
nebuvau išdalinęs turint iems 
šautuvus vyrams. 

Nubėgau prie savo namų ir 
įspėjau namiškius , kad kaimas 
gali būti sudegintas, nes te Jau 
prasidės šaudymas. Tai pasakęs 
skubiai bėgau į bunkerį su šo
viniais. Apie vidurį kaimo mane 
sulaikė lenkų kareiviai . „Stok! 
Kas su šau tuvu?" Matyti tai 
buvo jų slaptažodis. Aš tik at
sakiau „savas" , ir nėriau į 
Juozo Šaulio kiemą. Čia irgi 
mane sulaikė, bet aš virtau už 
krūvos rastų ir porą kartų 

šoviau. Mėginau galudaržėmis 
pasiekt i bunker į , be t buvo 
neįmanoma, nes iš bunkerio 
šaudė mūsų vyrai, o į bunkerį 
šaudė lenkai. Lenkų buvo gal 
apie šimtas ir j ie puolė kaimą 
tr imis grupėmis. Puolė pietinį 
bunkerį ir šaudydami padega 
momis kulkomis, uždegė Juozo 
Šekstelės namą. O tas bunkeris 
buvo tuščias. Mes iš vakaro 
suėjom į š iaurės bunkerį, nes 
tikėjomės iš tos pusės puolimo 

Kai aš pamačiau liepsnas prie 
mano namų ir gale kaimo lieps
nojantį Juozo Sekštelės namą. 
ta i , viską metęs, skubėjau gais
ro gesinti. Mano tvar tus par
tizanai buvo padegė, apipildami 
žibalu. Prie tvar tų buvo daug 
malkų. Iš š iaurės bunkerio 
dauguma vyrų, pr i t rūkę šovi
nių, prasiveržė į laukus. Ten 

buvo ir mano brolis Karolis, o 
kitas brolis Adomas su keliais 
vyrais pasiliko bunkeryje. Len
kai, užlipę ant bunkerio, grasi
no įmesti granatą, jeigu jie 
neišeis pakeltom rankom. Jie 
visi išėjo. Tada juos apdaužė per 
ausis ir liepė eiti gesinti gaisrus, 
nes tie kvailiai visi sudegs. 
Pasiėmė šešis šautuvus iš tų, 
kuriuos rado bunkeryje. Padėtį 
švelnino galbūt ta aplinkybė, 
kad visi mūsų kaimo vyrai gerai 
kalbėjo lenkiškai. Jie aiškinosi, 
kad jie manė, jog tai rusų par
t izanai. 8 iš mūsų buvome tar
navę lenkų kariuomenėje. Trys 
buvome kapralai: aš , mano 
bro l i s Karol i s ir Bronius 
Sekstelė. 

Kai tik lenkai pasitraukė, tai 
visas kaimas kaip širšės puolė 
gesinti gaisrų, kas kuo galėda
mi, nešė ir pylė vandenį. Sudegė 
tik tie pastatai, kurie pradžioje 
buvo uždegti. Mano sudegė tvar
tai su gyvuliais, tik karvės buvo 
išleistos. Kumelė irgi buvo 
išleista, bet įbėgo į degantį 
tvartą ir sudegė. 

Kai lenkai apsupo mano na
mus, tai reikalavo pasakyti, kur 
yra seniūnas. Sesuo Marija pa
sakė, kad ji nežino. Karininkas 
klausė, ar jūs manėte, kad mes 
maskoliai? 

Po poros savaičių paaiškėjo, 
kas vadovavo kaimo gynybai. 
Apie tai sužinojo ir Armija kra
jova vyresnysis J. Chajecki, 
kuris labai apgailestavo, kad 
taip atsitiko. Reikalas buvo toks 
— mano vyresnysis brolis Karo
lis Jasiulionis lenkų valdymo 
laikais buvo Lentupio valsčiaus 
viršaitis iki bolševikų okupaci
jos, o valsčiaus raštvedys buvo 
J. Chajecki iš Galicijos, valsčiaus 
sekretorius buvo Hriszkievicz, 
vietinis lenkas. J is nelabai 
skaitėsi su viršaičiu, nes jis 
buvo lietuvis. Viršaitis, žinoda
mas savo teises, at leido iš 
pareigų sekretorių ir paskyrė jo 
vieton J. Chajeckį. 

Kai aš 1935 m. rudenį, baigęs 
puskarininkių mokyklą, gavau 
dvi savaites atostogų, eidamas 
į namus nuo Lentupio stoties, 
užėjau į valsčių, kur dirbo mano 
brolis Karolis. Jis mane su
pažindino su sekretorium Cha-
jeckiu. Tam buvo įdomu su ma
nim pas ika lbė t i , n e s as 
kariuomenėje tarnavau jo kraš
te Bochnia, Galicijoje. Po 
susirėmimo su lenkų Armija 
krajova, Chajeckis sakė, jei 
būtų žinojęs, kad kaimo ap
sigynimui vadovauja buvusio 
viršaičio brolis, tai būtų visai 
kitaip išėję. Jis nežinojo, kad tas 
buvęs viršaitis, jo viršininkas, 
buvo bunkeryje ir kovojo prieš 
lenkus. 

Tie lenkai, su kuriais mes 
buvome susirėmę, buvo iš Armi
ja krajova. Kita kariška lenkų 
organizacija buvo Sily Zbrojne 
(Ginkluotos jėgos). J ie turėjo 

Nuotr. O. Rušėnienės 

šūkį: „Kas nelenkiška, visus 
papjauti". 

Vaclovas Gaveika 26 m., iš 
Toleikių kaimo įstojo į Armiją 
krajova. Ten jį apmokė ir nakt į 
išsiuntė ant arklio į sargybas 
prie miško. J a m ten buvo ne
jauku, tai sumanė pabėgti. J i s 
grįžo namo, bet žinojo, kad jo 
tenai ieškos, tada jis nuėjo pas 
dėdę į Lentupius, kuris buvo 
vaistininkas. Ir iš tikrųjų lenkai 
kasdien atvykdavo į Toleikius 
ieškoti dezertyro. Jie sakė. kad 
jis yra nuteistas sušaudyti. Tolei
kių kaimas yra tik vienas km 
nuo Šišniškių. Kaime buvo t ik 
viena Ostrauskų šeima, kalbė
jusi gudiškai, visi kiti lietuviai. 
Nepaisant to, visi repatriavo į 
Lenkiją, tik pasiliko Viktoras 
Gaveika. 

Iš Šišniškių kaimo 26 vyrų, 
kurie dalyvavo susirėmimuose 
su partizanais, yra išlikę gyvi 
t ik šeši: Vladas Jasiulionis, 
Zenonas Saulis. Vladas Kulda, 
Romas Gudelevičius, Juozas 
Sekstelė Antano sūnus, Balys 
Sekstelė. 

Kai sugrįžo sovietų valdžia, 
keturis to kaimo vyrus tuojau 
areštavo ir išvežė į Sibirą. Ka i 
buvau nuvažiavęs į tėviškę 1975 
m., tai visi keturi buvo griže iš 
Sibiro. Kai lankiausi 1993 m., 
tai galėjau aplankyti tik jų 
kapus. Šauniame Šišniškių kai
me, kur kadaise gyveno 26 šei
mos, dabar gyvena vos o šeimos. 
Kitų namai su stiklinėmis gon-
komis stovi tušti . 

Paruošė I g n a s M e d ž i u k a s 

sąjungą. „EAN Lietuva" šių 
metų birželio 13 dieną buvo 
priimta į šią sąjungą ir vie
ninteliai Lietuvoje gavo teisę 
prekiniais numeriais žymėti 
lietuviškus gaminius. 

V. Juškai t is paaiškino, kad 
pagal pirmuosius du ar tr is 
p rek in io numerio skaičius 
galima nustatyti, kokioje šalyje 
prekė pagaminta. Toliau einan
tys penki skaičiai parodo, kokiu 
numeriu toje šalyje įregistruo
ta gamykla, kiti keturi — 
gamyklos prekių numeraciją. 
Paskutinis skaitmuo — kon
trolinis, pagal kurį kompiuteris, 
prijungtas prie apskaitos sis
temos, patikrina, ar teisingai iš
šifruoti skaičiai. 

Lietuvai suteiktas prekės ko
das 477. JAV ir Kanada savo 
prekes žymi kodu 00 - 09, Pran
cūzija — 30 - 37, Vokietija — 400 
- 440, Rusija — 460 - 469, Estija 
— 474, Japonija — 45 - 49. 

Pasak V. Juškaičio, ši prekių 
apskaitos sistema Lietuvoje dar 
nėra paplitusi, nes ji naudojama 
savitarnos parduotuvėse, kurių 
Lietuvoje nėra daug. Aparatūra, 
atpažįstanti prekių numerius, 
Vilniuje įrengta „Vilbaros", 
„Jean & Co", Lazdynų ir „Pas 
Juozapą" parduotuvėse. 

„Lietuviai, eksportuojantys 
savo gaminius, turėtų pažymėti 
juos prekiniais numeriais, nes 
užsienyje parduotuvės gaminių 
be prekinių numerių nepriima 
arba pačios numerius uždeda 
gamintojo sąskaita". — sakė V. 
Juškait is . 

Firma, norinti savo gaminį 
pažymėti prekiniu numeriu, 
privalo įstoti į sąjungą „EAN 
Lietuva". V. Juškaičio teigimu, 
stojamasis mokestis yra nuo 500 
iki 2,000 litų. Vėl iau už 
kiekvieną prekinį numerį firma 
mokės nuo 10 iki 25 litų. Šiuo 
metu sąjunga ,,EAN Lietuva" 
vienija 9 narius. 

Norintiems tapti sąjungos na
riais jokie reikalavimai neke
l iami . Blogiausia, sakė V. 
Juškaitis, kad nemažai Lietuvos 
gamintojų, ypač tekstilininkai, 
norėdami greičiau savo gami
nius parduoti užsienyje, prie jų 
pritvirtina kokios nors žinomos 
p a s a u l i n ė s firmos ženklą. 
'„Lietuvos rytas". VI.24) 

ATGAIVINAMA 
T R A D I C I J A 

Kauno Prisikėlimo bažnyčios 
atstatymo komitetas, atgaivin
damas prieškarinę tradiciją, 
nutarė išleisti aukų ženklus. J ų 
vertė — 50 centų, taip pa t 
vienas, du, penki ir dešimt litų. 
Ženklų tiražas — apie du mili
jonai vienetų. Pa reng ta ir 
50,000 knygelių. I kiekvieną 
knygelę galima bus įklijuoti 45 
ženklus. Kai žmogus užpildys 
visą knygelę, jo aukos dydis 
sudarys nuo 22,5 lito iki 450 
litų. Visi asmenys, užpilde 
knygeles, bus įrašyti į Kauno 
Prisikėlimo bažnyčios aukotojų 
Garbės knygą. 

P R E K I N I S N U M E R I S 
LIETUVOS GAMINIAMS 

Birželio 22 d. sąjungos „EAN 
Lietuva" atstovai pirmą kar tą 
lietuvišką gaminį, bendrovės 
BIOK kremą „ M a r g a r i t a " , 
pažymėjo lietuvišku tarptau
tiniu prekių numeriu. 

Kaip pasakė „EAN Lietuva" 
vykdomasis sekretorius V. Juš
kaitis, prekiniai numeriai užsie
nyje naudojami parduotuvėse 
automatizuotai prekių apskai
tai . Tai pagrei t ina kl ientų 
aptarnavimą bei padeda iš
vengti pardavėjo klaidų. 

Tokius numerius pasaulyje 
vartoja per 60 valstybių. įstoju 
sių į „EAN I n t e r n a t i o n a l " 

Pirmasis lietuviškas prekinis numeris. 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

50.00 dol. Elena Pečiulienė. 
Munster. IN: 

45.00 dol. Barbara Morkūnas. 
Oak Lawn. IL; 

30.00 dol. Vytautas Prial-
gauskas, Palos Hills, IL: Stan
ley Dimgaila. Hot Springs. AR; 

25.00 dol. P Kiršinąs, Coun-
try Club Hills, IL; Alfonsas 
Smilgius, East Chicago. IN; 

20.00 dol. Renata ir Linas 
Kučai, Drexel Hill, PA; Irena 
Lukauskas. Fort Myers, FL; 

10.00 dol. Albinas Dzirvonas. 
Chicago, IL; D. Bilaisis, Dow-
ners Grove, II; Alfonsas Kon
čius, Livonia. MI; Bronius Pa
liulis, Boston. MA; Alg. Šova. 
Crown Point. IN; Povilas Talun-
tis, Chicago, IL; Stanley Mika
lauskas, Cleveland. OH; C. 
Palubinskas. Cleveland. OH: 
Alodia Trečiokas, Santa Moni-
ca, CA; Anastazija Binkis. Ply 
mouth Meeting, PA; Eug. Bars-
ketis. Hinsdale, IL; Joseph E. 
Jacobus, Fair Lawn, NJ: dr. 
Linas Kazlauskas. Granada 
Hills, CA: Antanas Ambraska. 
Phoenix. AZ; Ona Maskoliūnas. 
Waukegan. IL; A. Gruodis, Pa
los Heights. IL; Lilija Kizlaitie-
nė, Oak Lawn, IL; Sally Vid
žiūnas. Wolcott, CT; Birutė 
Žemaitienė. Oak Lawn. IL; Ago

ta Dūda, Valencia, CA; Pe t ras 
Kaušas, Tinley Park, IL; Albi
nas Petrauskas , Marijampolė, 
Lietuva; Veronika Dauchans-
kas, Chicago, IL; Bernardas 
Pūras, Schererville, IN; An
tanas Žilėnas, Toronto, Kanada; 
Marija Baras, Chicago, IL; An
tanas Vaitkus, Bervvyn, IL; 
Klemas Jurgela, St. Pete Beach, 
FL; Frank Kasiuba, Las Cruces, 
NM; J. Palekas, Worth, IL; Bro
nius Gincauskas, St. Petersburg, 
FL; Juozas Naikelis, Omaha, 
NE; 

A u k o s g rąž inan t l a imėj imo 
bilietėlių šakneles , „ D r a u g ą " 
a u k a p a r ė m ė šie a s m e n y s : 

40.00 dol. Gražutis ir Audro
nė Matutis, Dovvners Grove, IL; 
Klemensas Juškevičius, Chica
go, IL; Kazys Markus, Melrose 
Park, IL; Feliksas ir Agota Va
laitis, Lemont, IL; M. Vaš
kevičius, Toronto, K a n a d a : 
Vaškevičius, Toronto, Kanada; 
kun. Augustinas Kulbis, OSM, 
Chicago, IL; dr. K. Jablonskis, 
Westchester, IL; 

25.00 dol. Vladas Bacevičius, 
Cleveland, OH; Vladas ir Ra
minta Sinkus, Western Springs, 
IL; Arūnas K. Draugelis, Naper-
ville, IL; Benigna Butler. Chi
cago, IL; 

21.00 dol. Angelė Talandis, 
Chicago, IL; 

20.00 dol . Maria Dailidė, 
Brookfield, IL; K. Orentas, Ci
cero, IL; K. Lasaitis, Waukegan, 
IL; Linas ir Ramunė Kelečius. 
Hickory Hills, EL; Petras Augai-
tis, Delhi, Kanada; J an ina Cu-
kurienė, Chicago,IL; 

15.00 Laima Milaitis, Oak 
Lawn, IL; A. ir K. Lietuvnin
kas, Hickory Hills, IL; dr. N. L 
Gemell, Crystal Lake, EL; Julius 
Jakutis , Cicero, IL; dr. Otonas 
Vaitas, Bloomfield Hills, MI; 
Jurgis Janušaitis, Port Orange. 
FL; Aldona J. Kirstuk, St. Pe
tersburg, Fl; Eugenijus Bar
tkus, Beverly Shores, IN; Alex-
andras Blinstrubas , Summit , 
Argo, IL; L. Krajauskas, New 
Buffalo, MI; Stefa A. Urban. 
New Canaan, CT; A. Ramas, Hi
ckory Hills, IL; Algė Šležas. 
Flossmoor, II; J. ir K. Rudzevi
čius, Los Angeles, CA; 

10.00 dol. Petras Abromaitis. 
Lemont, IL; Jadvyga ir Petras 
Gruodis, Chicago, IL: Arnoldas 
Chesna, Melrose Park, IL; An
tanas ir Ona Juodvalkis. Chica
go. IL; Kazys Kielius, Chicago, 
IL; Sofia Ląstas, Grand Rapids. 
MI; Pranė Ožalas, Woodhaven, 
NY: Vladas Kulbokas. Gulfport. 
FL; N. Surkevičius, Chicago. EL: 
Antanas Zailskas, Cicero. IL; 
Lucia Tarvydas, Edina, MO: L. 
Tornau, Chicago, IL: Vladas 
Staskus. Redford. MI: Jadvyga 
Rutkienė. Chicago, IL; Stase 
Petrušaitis. Racine. WI; Albert 
Misiūnas, Gulfport, FL; Vytau
tas Maželis, Ridgewood. NY: 
Felix Masaitis. La Miranda. CA; 
Marija Kušlikienė, Grand Ra
pids. MI; Laima O. Jurkūnas . 
La Grange, IL; Jonas Daugėla. 
Ormond Beach. FL; Viktoras 
Danėnas, Chicago, EL; Algiman
tas Bražėnas. Royal Oak. MI 
Victor Chainas. Naples. FL 
Stasė Macys. Sunny Hills. FL 
Michael Kizis. Tecumseh. Ka
nada: A. Armalis. St. Pete 
Beach. FL; J. Bacevičius. Toron
to, Kanada: G. Baltragis. Chica
go, IL; Joseph Andrukaitis, Ha-
milton. Kanada; Kostas ir Do
nata Burba, Western Springs. 
IL: Stefanija Domeika. Hamil-
ton, Kanada: G. Kaufmanas. 
Sprmgfield, VA: Natalia Knoll. 
Chicago. IL: Ernest Lengnikas. 
Hamilton, Kanada; Praur ima 
Muriniene, Melrose Park. IL; 
Henrikas Paškevičius, Downers 
Grove. IL; Stasys Petokas. Up-
land. C A; Ignas Petrauskas. 
Chicago. EL; Laima Predkelienė. 
Huntington Beach. CA; Ona Se
bas t i jonas . Chicago. IL; 
Anastasia Sema, Chicago. IL. 

Nuoširdi p a d ė k a visiems už 
p a g a l b ą „ D r a u g u i " . Kiek
viena auka t ikrai įver t inama. 
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A.tA. 
VINCAS STANISLOVAITIS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1994 m. liepos 17 d., sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kuro km., Lekėčių valsč. 
Nuliūdę liko: du sūnūs — Adrianas ir marti Judita Fabi-

jonaitė, anūkė Viktoria; Renatas ir marti Regina Lauciūtė, 
anūkai Melinda ir Christopher: seserys Lietuvoje: Julija 
Sutkienė su šeima, Klementina Tamulaitienė su šeima ir 
mirusiųjų seserų šeimos. 

Priklausė Brighton Parko Lietuvių Bendruomenei. 
Velionis bus pašarvotas penktadienį, liepos 22 d. nuo 2 

vai. p.p. iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose 2533 
W. 7l3t St. Iš laidojimo namų šeštadienį, liepos 23 d. 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurio
je 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. 
Po Mišių bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 

Laid. dir. Donald A Petkus Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

MIRTIES METINĖS 

A.tA. 
LEONAS 

VAKSELIS 

Prieš metus Amžinybėn iškeliavo mūsų mylimas Vyras, 
Tėvas, Brolis ir Senelis. 

Jo atminimui bus atnašaujamos šv. Mišios sekmadienį, 
liepos 24 d. 12:30 vai. p.p. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Brighton Park. kampas California Ave ir 44 St. 
Po Mišių bus šventinamas paminklas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Maloniai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. Leono siela-

Liūdinti šeima 

A.tA. 
DANAI DAUGIRDIENEI 

mirus , dukra i ĮMURAI ir anūkui RAIMUNDUI JUŠ-
K A M S š i rd ing iaus ia užuojauta. 

Barbara ir Algimantas Mažuliai 
Aldona ir Stasys Mažuliai 

A.A. ALEKSANDRA 
RUŽANCOVĄ PRISIMINUS 

Š.m. liepos 23 d. sueina 28 me
ta i kaip mirė žinomas Lietuvos 
bibliografas. Aleksandras Ru-

žancovas . Buvo g imęs Gu
dijoj, kovojo už Lietuvos nepri
klausomybę ir buvo apdovano
t a s Vyt ies Kryžiumi už narsu
mą. 

Nuo 1921 buvo Centr ines ka
r iuomenės bibliotekos vedėjas. 
Jo vadovaujama biblioteka pa
siekė aukštą lygi: buvo surinkta 
virš 40.000 tomų kariškos lite
ra tūros , puoselėjo santykius su 
užsienio bibliotekomis. A. Ru-
žancovo iniciatyva buvo įsteig
tos kariuomenes ugniagesių ko
mandos ir jis buvo jų ilgalaikis 
inspektor ius . 

Lietuvių bibliografijoj pradėjo 
dirbti nuo 1921 metų, pakvies
tas prof. V. Biržiškos bendra
darb iau t i žurnale ..Knygos". 
1928 m. A. Ružancovo inicia 
tyva , „Spaudos fondas" pradėjo 
leisti dvisavaitinį žurnalą ..Bib
liografinės žinios". Buvo jos 
fakt i škas redaktorius iki sovie
tų okupacijos. Bendradarbiavo 
su savo straipsniais „Lietuvos 
a ide" . ..Mūsų žinyne. ..Karo ar
chyve" . . .Karde" . „Policijoje". 
„Savivaldybėj" . ..Mūsų Vilniu

je" . „Tiesos kelyje". „Karyje". 
..Trimite" ir k i tur . 

Atsidūręs Vokietijoj, jau tuoj 
po karo 1945 m. Memmingene. 
Bavarijoj. DP stovykloje suorga
nizavo Lietuvių bibliografijos 
tarnybą ir pradėjo rinkti t rem 
tyje leidžiamus periodinius ir 
neperiodinius "leidinius. Nuo 
1948 m. pradėjo leisti ..Knygų 
lentyna" biuletenį. Persikėlęs į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
tęsė tą darbą iki savo mirties. 

Prieš mirt} dar surinko biblio
grafijos rodyklę ..Lietuvių Išei 
vių katalikų religinė knyga", 
kuri pasirodė L.K.M Akademi
jos metraštyje, ir vėliau išėjo 
kaip atspaudas (knygos pavida 
le> Romoje 1965 metais. Deja. 
jam tos knygos nebeteko pama
tyti, nes knyga atėjo į Aleksand
ro namus vieną mėnesį po jo 
mirties. 

Visas A. Ružancovo archyvas 
ir plati korespondencija buvojo 
žmonos Natalijos padovanoti 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejui Chicagoj 1969 metais. 

Mirties metinių sukaktuvių 
;•• <. •. -V»-K>;mdro Ružancovo 
šeima prašo draugus prisimin 
ti Aleksandrą jų maldose. 

V e r u t e Pe t ru l i enė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

REIKIA PAKEISTI „ŽALIAS 
KORTELES* 

Povi las ir Emilija Kantai, 
S tasė Grigaliūnienė, Juozas 
Žemaitis »iš Cicero) atnešė 
t ikrai vertingų fantų „Draugo" 
gegužinės „laimės šuliniui". 
Esame jiems labai dėkingi, bet 
tas „šulinėlis" tikrai dar nėra 
pilnas. Gal atsiras ir daugiau 
skaitytojų, kurie savo dovanėlę 
į jį įmes? 

Bronė Čižikaitė. Chicago, IL. 
grąžino ,.Draugo" laimėjimo 
bilietų šakneles ir kartu atsiun
tė 100 dol. auka . Labai 
dėkojame! 

J A V LB Krašto valdybos 
S o c i a l i n i ų reikalų tarybos 
p i rm. Birutės Jasa i t i enės 
rūpesčiu, š.m. rugpjūčio 4 d., 
ketvirtadienį, nuo 9 vai. r. iki 2 
va i . p .p . . Seklyčioje dirbs 
Imigracijos įstaigų tarnautojai 
ir atl iks „žalių kortelių" pakei
t imus , kad žmonėms, ypač 
v y r e s n i e s i e m s . ne re ikė tų 
važiuoti į Čikagos vidurmiesčio 
įstaigas. Daugiau informacijų 
apie šį svarbų patarnavimą gali
te pasiskaityti straipsnelyje 
( š i ame puslapyje 1 . .Reikia 
pakeisti žalias korteles". 

Pasaul io lietuvių centro 
metinė gegužinė bus liepos 24 
d., sekmadienį. 12 vai. p.p.. Cen
tro sodeliuose. Lemonte. Skanus 
maistas, linksma muzika, loteri
ja. Kviečiame atvykti ir links
mai praleisti popietę. 

Sol. Roma M a s t i e n ė pado
vanojo vertingų fantų ..Draugo" 
gegužinei, kuri įvyks liepcs 31 
d. Marijonų sodelyje, Čikagoje. 
Solistė Mastienė yra daug kar tų 
dainavusi . .Draugo" renginiuo
se ir visuomet miela i talki
ninkavusi savo d i en ra šč iu i . 
Dėkojame! 

Rugpjūčio 10 d., trečiadienį, 
2 vai. p.p.. „Seklyčioje" popietės 
metu Sočiai Secur i ty įstaigos 
darbuotojai ir Č ikagos miesto 
paprašyti Imigracijos advokatai 
kalbės apie Sočiai Security. 
Medicare, Medicaid programų 
esamus ir g a l i m u s pasikei
timus. Imigracijos advokata i 
kalbės apie t a i . ką vyresnieji 
tur i žinoti apie emigraciją ir 
imigraciją. Tai ypač svarbu ži
noti tiems, kurie rengiasi persi
kelti gyventi Lie tuvon. 

Juozas N a v a k a s , Gulfport. 
FL. atsiuntė 100 dol. auką savo 
dienraščiui paremti . Pe r admi
nistracijos neapsižiūrėjimą, jo 
auka nebuvo anksčiau paskelb
ta , bet ją t ikra i įver t iname ir 
esame nuoširdžiai dėkingi už 
paramą. 

Anicetas G a r b a č i a u s k a s , 
gyv. Chicago. Illinois, a ts iuntė 
100 dol. auką. kad prisidėtų prie 
d i en rašč io l e i d i m o i š l a idų 
sumažinimo. Esame nuoširdžiai 
dėkingi už paramą. 

Danute Dirvonienė įteikia Žiburėlio mokyklėlės baigimo pažymėjimą Vytui 
Kapačinskui mokslo metų užbaigtuvėse gegužes 27 d. 

Nuotr Irenos Senkevič ienės 

Visi asmenys, kurie nėra 
Amerikos piliečiai, bet turi 
„žalias korteles", išduotas prieš 
1978 metus, turi j a s pakeisti į 
naujas iki š.m. rugsėjo 20 d. 

K o r t e l e s p a k e i s t i r e i k i a 
nuvažiuoti į artimiausią Imigra
cijos įstaigą. Naujų kortelių įsi
gijimui reikalinga nuotraukos 
ir pirštų antspaudos. Korteles 
p a k e i t i m a s k a i n u o j a $70. 
Žmonės, kurie gali įrodyti, kad 
j ie neturt ingi — bus atleisti nuo 
mokesčio. Pakeit imui užpildyti 
reikalingas formas galima gauti 
iš anks to skambinant į Imigra
cijos įstaigą nemokamu tel. 
1-800-755-0777. Šis telefonas 
veikia 24 valandas parooje. kai 
p a s k a m b i n a t e , j e i atsil iepia 
au tomatas , jūs tu r i te prašyti 
formų 1-90, p a s a k y t i savo 
pavardę ir adresą. J u m s tos for
mos bus prisiųstos paštu laike 
savai tės . 

Čikagoje žalių kortelių pakei-

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

(sk) 
x Julijus ir Ligija Bardaus-

kai, kuriems dokumentus Vo
kietijos pensijai gauti, pildė Al
dona Šmulkštienė, kuri neima 
užtai jokio mokesčio — tai Socia
linių Reikalų Tarybos patar
navimas mūsų žmonėms, atsi
dėkodami paskyrė auka ..Lietu
vos Našlaičių Globos" komi
tetui, kad palengvintų Lietuvos 
našlaičių gyvenimą. Ačiū. 

(ak) 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būre l i s , dėkoja 
Birutei Preikšt ienei už $50 au 
ką ir atsiųstas sa lda in iu , žaislu 
ir rūbų dėžes; Izabelei Rama
nauskienei ir Veronikai Juškie
nei už drabužėl ius vargstan
tiems vaikams. Ačiū. „Saulu
tė", 419 Weidner Rd. , Buffalo 
Grove. IL 60089. 

(sk) 
x T A L P I N T U V A I P E R 

TRANSPAK s iunčiami kas sa
vaitę. Skubius s i u n t i n i u s siun
čiame AIR C A R G O . Siunčia
me automobi l ius . Pinigai per 
vedami d o l e r i a i s . TRANS
PAK, 2638 W. 6 9 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

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

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

t imas bus daromas Vyresniųjų 
centre — Seklyčioje rugpjūčio 
4 d., ketvirtadieni, nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. p.p. Čikagos mies
tas a ts iųs Imigracijos darbuo
tojus į „Seklyčią", kad mūsų 
vyresniesiems nereiktų važiuoti" 
į miesto centre esančią, Imigra
cijos įstaigą. Todėl prašome 
visus iš anksto šią datą atsimin
ti . 

Asmenys, kurie serga ar nėra 
pajėgūs išeit i iš namų, a r 
gyvena slaugos namuose, pra
šomi registruotis Socialinių 
reikalų raštinėje nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai . p.p. Imigracijos valdi
ninkai jiems padarys specialų 
patarnavimą, nuvykdami į jų 
n a m u s pakeisti jų korteles. 
Kviečiame visus pasinaudoti 
šiuo išrūpintu ir gauti iš Čika
gos miesto patarnavimu. Socia
linių r e ika lų rašt inės tel . : 
312-476-2655. 

Birutė Jasai t ienė 

Bronius Juode l i s ir Ramu
n ė Kubiliūtė, Draugo fondo di
rektor ia i ir valdybos nariai , 
paruošė Draugo fondo lanksti
nuką, kuris bus s iunčiamas vi
s iems „Draugo" skaitytojams, 
pradedant Draugo fondo rudens 
d e r l i a u s lėšų t e lk imo vajų 
rugsėjo menes}. Rudens derliaus 
vajus tur i pakelti Draugo fondo 
lėšas iki pusės milijono dolerių. 

Antanina Repšienė, Čikagos 
skyriaus ALTo pirmininkė, nuo
latinė „Draugo" bendradarbė ir 
renginių komiteto darbšti narė, 
k r i sdama sunkiai susižeidė ir 
kur į laiką negalės aktyviai 
darbuot is , a t l ikdama daugybę 
naud ingų visuomeninių darbų. 
Linkime jai greitai pasveikti. 

S t a s y s B a r a s , LF valdybos 
p i rmin inkas , maloniai atosto
gavęs Kanadoje, planuoja šio 
rudens naujų LF narių verbavi
mą. Pavasarinis naujų narių va
jus , kviečiant įstoti jaunesnės 
kar tos l i tuanist inių mokyklų 
mokinių tėvus, iki šiol rezultatų 
neatnešė. Turistiniais ir LF rei
ka la i s S. Baras rugpjūčio 21d . 
išvyksta į Lietuvą, kur išbus 
visą mėnesį. 

Petras ir J a d v y g a Gruo
džiai padovanojo „Draugo" ge
gužinės laimėjimams filmavimo 
apara tą ir daug kitų fantų. 
Ačiū! 

x P a r d u o d a m e bil ietus ke
l ionėms j Lietuvą ir į visus pa 
šaulio kraš tus geriausiomis kai
nomis . S k a m b i n t i : T. Les-
n i a u s k i e n e i , TravelCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 
x I e š k o m a s Čičiurka Vik

toras, sūnus Stanislovo ir Onos. 
kilęs iš Galinių k., Kal tanėnų 
parapijos, apie 70 m. amžiaus. 
Ieško sesers Elenos sūnus. kun. 
J u o z a s Čeberiokas , Vytauto 
g. 43 , 4915 Kuktiškės , Utenos 
raj., Lietuva. 

(sk) 
x Marija Remienė, visuome 

nin inkė , visų gerų darbų rėmė
ja, įs i jungė) Lietuvos našlaičių 
globėjų eiles. „Lietuvos Naš
laičių Globos" komitetui įteikė 
$150 — vieno našlaičio globa 
me tams Lietuvoje. Komitetas 
našlaičio vardu dėkoja. Komite
to adresas: 2711 W. 71 St., 
Chicago , IL 60629. 

(sk) 

x Keliautojai i Lietuvą ne 
užmirškite įsidėti naują. įdomia 
ir ak tua l ių temų knygą. „Balio
nai , banana i ir b iurokra ta i" , 
adv. Povilo Žumbakio radijo 
komenta rų rinkinį, su priedais 
ir išsamiom išnašom. Šią po
puliarią knygą galima įsigyti 
a smen iškai arba pa l tu : Pat-
ria". 2638 W. 71 St., Ch icago . 
IL 60629, (312) 778-2100. Kai 
na $15. 

(sk) 

Lietuvos Vyčių Marąuette 
Parko 112 kuopos nariai susi
r inkimo metu birželio mėn. su
aukojo 195 dolerius našlaičių 
paramai Lietuvoje ir juos įteikė 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetui . Komitetas Lietuvos 
našlaičių vardu dėkoja Lietuvos 
v y č i a m s : Švč M. Mar i jos 
Gimimo parapijos klebonui kun. 
John Kuzinskui. Vidai Sakevi-
č iū te i , Mr. & Mrs. Bruno 
Shotas, Mr. & Mrs. Edwardas 
Pocius . Geraldine Chapl in , 
Ruth Dagis, Sister M. Tarcisia 
Sister Theresa Papsis, Jack 
A b r a m i t e , Sister Angelą 
Balchunas ir Elizabeth Zibas. 

Petras Grina, N'eshanic Sta, 
NJ , siųsdamas „Draugo" admi
nistracijai laimėjimo bilietų 
šakneles, pridėjo 87 dol. auką. 
Tar iame nuoširdų ačiū! 

Bet kuris Čikagos nuosa 
vybės savininkas, kurio namai 
a r verslo įstaiga aprašinėjama 
vaikėzų, gali pasiskambinti j 
miesto mero įstaigą (telefonas 
veikia 24 vai..', tel. 744-1234. 
k re ip ian t i s j „anti-graffiti 
hot l ine". Per pastaruosius 15 
mėn. miestas nemokamai jau 
nuvalė 22,000 pastatų, var
todamas 25 darbininkų grupes 
su vadinamomis „Graffiti blas-
t e r s" mašinomis. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas kun Jonas Ku-
zinskas kviečia savo parapijie
čius ir parapijos draugus daly
vauti šv. Mišiose Grant Parke 
sekmadienį, rugpjūčic 7 d., mi
nint Čikagos arkivyskupijos 150 
metų sukaktį. Autobusas nuo 
bažnyčios išvažiuos 12:30 vai. 
popiet ir sugrįš 5 vai. v. Vienam 
asmeniui keliones kaina — i abi 
puses — 3 dol. Vietas galima 
užsisakyti sekmadienį bažny
čios prieangyje po visų šv. Mi
šių. 

Po Baisiojo Birželio minėjimo Gary, Indianoje. Iš k. — Jūratė Budrienė, B. Vilutienė, R. 
Dambrauskienė. S. Holiušienė, B. Jasaitienė ir V. Damasienė. 

IŠ ARTI IR TOLI 

LB APYLINKĖS 
VISUOTINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 

LB East Chicago apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas ge
gužės 26 d. įvyko Šv. Kazimie
ro parapijos patalpose, Gary, In
diana. Sus i r ink imui p i rmi
ninkavo Raimundas Pečiulis, 
sekretoriavo Roma Dambraus
kienė. 

Laba i a k t y v i ą a p y l i n k ė s 
valdybos veiklą smulkiai apibū
dino pirm. Birutė Vilutienė. 
Metų eigoje buvo surengta: Bai
siojo birželio minėjimas, solistės 
Nijolės Ščiukaitės koncertas, 
lietuviškų dirbinių paroda Pur-
due univers i te to tau tų fes
tivalyje, išvyka į gamtą — ge
gužinę Vilučių sodyboje ir 1.1. 

Stengtasi palaikyti gerus san
tykius su Indianos senatoriais ir 
kongreso atstovais, ieškota jų 
paramos nepriklausomai Lietu
vai, bandančiai pagerinti savo 
gyvenimo lygį. Senatoriui Ri-
chard Luger lankant Merrilvil-
le, IN, (94.3.16) B. Vilutienė su 
juo susitiko ir padėkojo už jo tei
giamą paramą praeityje. Lietu 
vos k laus imus sprendžiant . 
Senatorius buvo labai kalbus, 
maloniai priėmė padėką, paža
dėdamas ir ateityje remti Lie
tuvą ir visą Pabaltijį. 

Remta Lietuvos našlaičiai per 
Lietuvos „Vaikų viltį", V. 
Landsbergio fondas ir kūdikių 
namai Vilniuje. Kasos knygos 
išlaidų lapas rodo. kad apylinke 
rėmė: LB Krašto valdybą, Šv. 
Kazimiero parapiją, Gary litu
anist inę mokyklą, švietimą. 
..Pasaulio lietuvį". ..Draugą" — 
įstodama į „Draugo" fondą su 
200 dol. ir kt. 

Revizijos komisija — B. Tam-
pauskienė, R. Kožėnas ir A. 
Vilutis, patikrinę kasos knygas 
ir bendrąją veiklą, rado viską 
tvarkoje. 

Išr inkta nauja apyl inkės val
dyba: B. Vilutienė, R. Damb
rauskienė, K. Dambrauskai tė , 
J . Neverauskas ir V. Ruzgą. Re
vizijos komisija savanoriškai 
pasiliko dar vieniems metams. 

J A V LB TARYBOS 
RINKIMAI 

Rinkimai į JAV LB XIV 
tarybą buvo pravesti gegužės 1 
ir 8 d. Gary parapijos salėją. 
B u v o s u d a r y t o s są lygos 
ba lsavimą a t l ik t i korespon-
d e n c i n i u b ū d u . R i n k i m i n ę 
komisiją sudarė: S. Holiušienė, 
V. Damasienė ir R. Dambraus
kienė. Balsavo 144 asmenys, iš 
kur ių 136 balsus gavo B. Vilu
t ienė, iš mūsų apylinkės kandi
datavusi į tarybą. 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Baisiojo birželio minėjimas 
įvyko birželio 12 d. Už žuvusius 
laisvės kovotojus ir t remt in ius 
Sv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, kar tu su pre la tu I. Ur
bonu, meldėsi visi parapijiečiai. 
Vėliau, salėje, puikiai paruoštą 
paskai tą skai tė J ū r a t ė Bud
rienė, „Lietuvos Vaikų vilties" 
k o m i t e t o r e i k a l ų vedėja. 
Minėjime dalyvavo LB Krašto 
valdybos Socialinių re ikalų ta
rybos pirm. Birutė Jasai t ienė . 
Minėjimą baigiant visi sugiedo
jo „Lietuva brangi . . ." 

LB APYLINKĖS GEGUŽINE 

Apylinkės valdybos ruošiama 
gegužinė įvyks rugsėjo 4 d.. 1 
vai . p.p.. Vilučių sodyboje, 
Schererville, Indiana. 

koresp. 

PERSIKĖLĖ Į LIETUVA 

Dr. Albinas Šmulkštys , savo 
kabinetą turėjęs Gibbstovvn, NJ, 
labai daug padėjęs šių apylinkių 
l ietuviams, nuola t in iam apsi
gyvenimui išvyko į Lietuvą. 

PAGERBTI DIDVYRIAI 

Iš Lietuvos ateina ir malonių 
žinių: Dalia Sadzevičiūtė Va-
balienė rašo, kad: „Š.m. birželio 
23 d. Vilniuje, Gedimino prosp. 
Nr . 29 buvo i šk i lm inga i 
a t idengta paminkl inė len ta 
Lietuvos karininkams, 1941 m. 
suki l imo rengėjams-planuo-
tojams, LAF, pirmosios rezis
tencinės organizacijos, nukreip
tos prieš sovietų okupaciją, na
riams. J ie buvo NKVD susekti 
ir po žiaurių tardymų bei kan
kinimų išvežti į Sov. Rusiją ir 
nužudyti. 

Tai garbingos atminties kpt. 
I z idor ius A n d r i ū n a s , m a j . 
Vytautas Bulvičius, kpt. Juozas 
Kilius, ltn. Balys Puodžiūnas, 
ltn. Juozas Sadzevičius, kpt. 
Jonas Vabalas, ltn. Aleksas 
Vainorius, lakūnas Leonas Žem
kalnis. 

Iškilmėse dalyvavo nužudy
tųjų giminės, Lietuvos kariškių 
atstovai, miesto meras, kariška 
garbės sargyba. Prisiminimo ir 
pagarbos žodžius tarė Vilniaus 
meras, kar iškia i , žuvusiųjų 
šeimų vardu Dalia Vabalienė 
Sadzevičiūtė. 

Ta pačia proga „Kardo" žur
nalas išleido knygą „Sukilimas" 
'straipsnių apie sukilimo ren
gėjus ir jų likimą rinkinys). 
Vienas tų straipsnių, D. Sadze-
vičiūtės „Reąuiem tėvui ir jo 
draugams" buvo spausdintas 
„Draugo" atkarpoje š.m. kovo 
mėn. 

Reikia džiaugtis, kad užmirš-
tųjų-paniekintųjų didvyrių var
dai jau sugrąžinti į garbingąją 
L ie tuvos istori ją, į j i e m s 
priklausančią amžino atminimo 
vietą. 

N P J 

Rima Z y g a i t y t ė , ang lų 
ka ]bos užsieniečiams mokymo 
specialistė, Japonijos Užsienio 
reikalų ministerijos kviečiama, 
liepos mėn. gale vieneriems 
metams išvyksta į Japoniją, kur 
Hyogo miesto vidurinėse mo
kyklose dėstys anglų kalbos 
pamokas. Šiame darbe Rasa jau 
turi gerą patyrimą, įgytą dir
bant Ispanijoje ir Čikagos mo
kyklose. 

Rasa (Zygaitytė) ir inž. J o -
9eph Wise, gyvenantys Bir-
mingham. Mich., gegužės 11d. 
susilaukė pirmgimės dukrelės, 
kuri praėjusį šeštadienį Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
bažnyčioje Southfield, Mich., 
buvo pakrikštyta Daivos Elenos 
vardais. Nauja dukraite Čika
goje džiaugiasi močiutė Jūra tė 
Zelba, p r o mo č iu t ė s E lena 
Zelbienė ir Marija Zygaitie-
nė Gelažienė. 

Trys pasižymėjusios lietuves moterys, siu metu Ginta", h ili'i.|<- pa^'"^' •- 7vrr»'n:rr.is Iš k.v.rc-
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Čikagos Meno institute (Art 
Institute) nuo liepos 16 iki 
spalio 16 d. vyksta Francisco de 
Goya darbų paroda. Eksponuo
jami 75 Šio ispanų klasiko 
paveikslai; tarp liepos 2 ir 
rugsėjo 18 d. ten pat galima 
pamatyti ir prancūzų tapytojo 
Odilon Redon parodą. 


