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Clintonas rūpinosi
kariuomenės išvedimu

Clintonas pats
pasipriešino savo
politikai
cijos komiteto nariams bal
Vašingtonas, rugpjūčio 8 d.
(WP) — Tiek prezidentas Clin suojant pagal partiją. Komitetas
ton, tiek ir senatorius Mitch nutarė išbraukti Senato pra
McConnell — priešininkai savo vestą pataisą. Vienas respubli
pažiūromis — smarkiai darba konas — kongr. Bob Livingston
vosi, įtikinti Rusijos prezidentą iš Louisiana — šiuo klausimu
Boris Jelcin išvesti savo kariuo balsavo su dėmokratais.
Tad šiandien, pagal JAV lėšų
menės likusius 2,200 karius iš
neseniai nepriklausotnybę atga skirstymo užsienio šalims
vusios Estijos, rašo Lally Wey- įstatymą, yra reikalaujama, kad
mouth „Washington Post” laik Rusija išvestų kariuomenę iš
raščio pirmadienio laidoje. Bet Estijos, bet nėra nustatyta data,
praėjusią savaitę už uždarų iki kurios išvedimas turi būti
durų Kapitelyje, JAV administ baigtas. JAV administracijai,
Rugpjūčio 1 d., 5:30 vai. vakaro iš Karmėlavos aerodromo pakilo Danijos karo transporto lėktuvas
kurią komitete atstovavo vals
racija pastatė į pavojų tą
C-130, kuriuo i Daniją tęsti mokymų, ruošiantis taikos palikymo operacijoms, išskrido 32 Lietuvos
tybės sekretoriaus pavaduotoja
kariai. Planuojama, kad rugpjūčio 22 d. jie išskris i Kroatiją dalyvauti Jungtinių Tautų taikos
pačią sutartį, kuriai pasiekti
palaikymo operacijose Danijos bataliono sudėtyje. Komandiruotės metu Lietuvos kariai gaus
legislatyviniais reikalais Wenskyrė tiek daug pastangų.
dvigubą atlyginimą Lietuvoje, o tarnybos diena prilygs dviem.
Net pats prezidentas Clin dy Sherman ir komiteto demo
tonas neseniai Estijos ir Rusijos kratai nariai, pavyko pašalinti
pasirašytą sutartį dėl kariuo spaudimą Rusijai. Jei dabar Ru
cesas — akcinės bendrovės taps
menės išvedimo pavadino vienu sija paskutinį momentą atsisa
valstybinėmis akcinėmis įmonė
kytų
išvesti
kariuomenę
iš
Esti

svarbiausių jo administracijos
mis, o vėliau jos gali būti per
jos,
prezidentas
Clinton
mažai
užsienio politikos pasiekimų.
registruotos į valstybines. Viso
Tuomet Weymouth primena kuo tegalėtų jų paskatinti.
je
ekonomijoje suirtų ir susi
Obey ir jo šalininkai pasiuntė
prezidento vizitą Rygoje ir susi
komplikuotų
turtiniai ir nuo
tikimą su Estijos prezidentu Maskvai žinią, kad Vašingtonas
savybės
santykiai,
užsitęstų
Meri, iš kurio, nuvykęs į Nea stato Rusiją pirmoje vietoje,
Vilnius, liepos 27 d. (LA) — mano, kad dėl indėlių in
polį, prezidentui Boris Jelcinui rašo Lally Weymouth. JAV uk Vienas iš Pasaulio Banko direk deksavimo atsirastų Taupomo privataus sektoriaus plėtojimas,
priminė, kaip svarbu, kad Rusi rainiečių organizacijos atstovas torių Basil Kavalsky parašė jo Banko ir kitų su šiais daly pasaulyje susvyruotų visuome
jos kariuomenė pasitrauktų iš Eugene Iwanciew, pareiškė: laišką Seimo pirmininkui Čes kais susijusių bankų įsiskoli nės pasitikėjimas privačios
Estįjos. Weymouth taip pat pri „Jei aš būčiau Ukrainoje, lovui Juršėnui, kuriame ne nimų. Visi požymiai rodo, jog nuosavybės statusu Lietuvoje.
Priėmus įstatymą, Taupoma
mena, kad prezidentas ir prieš pasidaryčiau išvadą, kad JAV rekomenduoja priimti referen likusio valstybinio turto vertė
sis
ir kiti bankai pavirstų
nėra
labai
gera
sąjungininkė
ir
tai trijuose susitikimuose su Jel
dume siūlomo turto atstatymo ir įplaukos, kurios bus gautos jį
įmonių
akcininkais. Tačiau
kad
Rusija
nesilaiko
savo
įsipa

cinu minėjo šį klausimą ir jau
įstatymo. Vieton to, siūlo pra privatizuojant, nebus didelės, o
bankai
negali
priimti spren
buvo Jelcinui parašęs bent šešis reigojimų — ir pergalvočiau sa rastas santaupas kompensuoti galbūt net nuostolingos. „Taip
dimų,
nukreipti
įmonių veiklą
laiškus, visuose minėdamas vo sprendimą atsisakyti savo iš surenkamų mokesčių.
Taupomasis ir kiti bankai taptų
tinkama
linkme
bei
išmintingai
Baltijos šalių reikalą, kaip branduolinių ginklų. Maskvai
Laiške, kuris aprašomas „Lie nemokūs ir indėlininkams gali
pasakyta — ko panorėsi, tą tuvos aide”, Kavalsky rašo: ma būtų išmokėti tik labai vadovauti įmonėms. Dėl to gali
turintį aukštą prioritetą.
Bet Neapoly, rašo Weymouth, gausi”.
„Mes suprantame, jog daug lie mažą indeksuotų indėlių dalį, užsitęsti įmonių reorganiza
McConnell teigia, kad JAV tuvių patiria materialinių sun arba valstybė turėtų imtis prie vimas ,
Clintono asmeniškai vykdoma
diplomatija nepavyko: Jelcinas turi trumparegystę Rusijos at kumų, nuvertėjus santaupoms. monių ir suteikti jiems kreditų,
„Norėtume rekomenduoti ne
paskelbė, kad kariuomenė neiš žvilgiu. Administracija ne tik iš Palaikome nuomonę, kad vals iš kurių jie galėtų tenkinti priimti šio įstatymo projekto
braukė kariuomenės išvedimo tybės turtą reikia privatizuoti indėlininkų poreikius. Pirmu (nei pirminio, nei patobulinto
vyks iki rugpjūčio 31 dienos.
Tuomet respublikonas senato grafiką iš siūlomos pataisos, ji teisingai ir remiantis aiškiomis atveju valdžia save diskredi varianto). Vietoj to siūlome
rius Mitch McConnell (iš Ken- taip pat pasipriešino šen. procedūromis. Tačiau manome, tuotų, nes nesugebėtų įvykdyti įgyvendinti ankstesnius nuta
tucky) pasiūlė pataisą užsieniui McConnell pastangoms kai ku jog, įgyvendinus įstatymo pro pažado, duoto indėlininkams. rimus dėl indėlių indeksavimo
lėšų teikimo įstatymui, pagal rias JAV skiriamas lėšas specia jekte siūlomas priemones, šių Antru atveju būtų rimtų nei (indeksuoti tik konkrečiai api
kurią Rusija negautų lėšų, jei liai siųsti tiesiog Ukrainai, Ar tikslų pasiekti neįmanoma”.
giamų finansinių ir su pinigais brėžtas indėlininkų santaupas
kariuomenė nebus išvesta iš mėnijai ir Gruzijai, užuot visas
Basil Kavalskio teigimu, pri susijusių pasekmių”, rašoma dauginant iš dešimt, per kele
Baltijos šalių iki rugpjūčio 31 lėšas siuntus per Maskvą. Mc ėmus tokį įstatymą, labai laiške.
rius metus nuosaikiai naudo
dienos. Liepos 13 dieną, 89 (iš Connell nori, kad Maskva žino padidėtų nominali įmonių tur
Ekspertų nuomone, net ir su jant valstybės biudžeto lėšas, to
100) senatoriams pritarus patai tų, jog Vašingtonas nori stiprių to vertė ir indėliai bankuose. pakeitimais priimtas įstatymas nesieti su privatizavimu ir įmo
abipusių ryšių su tomis vals Dėl to labai išaugtų įmonių ir būtų labai rizikingas, nes reikia nių turto indeksavimu). Taip
sai, ji buvo pravesta.
Bet praėjusią savaitę JAV ad tybėmis. Jis yra susirūpinęs, vartotojų išlaidos bei kreditai. atstatyti ir perduoti turto ma pat siūlome neanuliuoti priva
ministracija
vėlyvą vakarą kad Clintono užsienio politika Tai įpiltų žibalo į infliacijos ugnį žiausiai už 700 milijonų litų tizavimo sandorių bei paspartin
užsitęsusioje jungtinio Atstovų gali paskatinti Rusijos imperi tuo metu, kai investicijoms į 1992 metų sausio kainomis ir ti likusio valstybės turto pri
rūmų ir Senato konferencijos jos sugrįžimą. Prezidentui būtų šalies privatų sektorių ir jo au atstatyti turto už 10 bilijonų li vatizavimą. Privatizavimo tąsa
komiteto sesijoje sėkmingai svarbu atkreipti dėmesį į se gimui, prekybos ir užsienio in tų. Gali tekti panaudoti biudže — esminė Lietuvos perėjimo į
iškovojo, kad senatoriaus natoriaus McConnell susirūpi vesticijų skatinimui būtinai to lėšas išmokant indeksuotus rinkos ekonomiką dalis”.
McConnell pataisos būtų iš nimą, baigia straipsnį Lally reikia ilgalaikio stabilumo ir indėlius ir palūkanas už juos.
Šio laiško kopijos taip pat
brauktos iš priimtos pataisos. Weymouth.
Lietuvos makrofinansinio poli
Vietoj privatizavimo ir įmonių išsiųstos ministrui pirmininkui
„Mes jautėmės saugiai (tikri)
tinio patikimumo. Toks bankų reorganizavimo į korporacijas ir Lietuvos Banko valdybos pir
dėl (Jelcino ir Meri) sutarties,
likvidumo didinimas ne visai gali prasidėti atvirkščias pro mininkui Kaziui Ratkevičiui.
tad norėjome, kad būtų iš
atitinka Lietuvos ir Tarptau
Lietuva išleido
braukti žodžiai”, kuriais būtų
tinio Valiutos Fondo susita
nustatomos nepakeičiamos da trumpalaikius bonus rimą.
tos, pasakė aukštas JAV admi
Pasaulio Banko ekspertai
nistracijos pareigūnas.
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (Elta)
Demokratas kongresmanas iš — Finansų ministerįja rugpjūčio
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (Elta) joje, kur mokėsi prezidentas An
Wisconsin David Obey, Atstovų 10 d. nutarė išleisti į apyvartą
Lietuvos Misija —
— Rugpjūčio 10 d. sukako 120 tanas Smetona, šią savaitę taip
rūmų lėšų skirstymo komiteto Lietuvos Respublikos vyriausy
naujose patalpose
metų, kai gimė pirmasis nepri pat bus atidengta atminimo len
pirmininkas, pirmasis pasiūlė bės trumpalaikės paskolos obli
klausomos
Lietuvos prezidentas ta.
sušvelninti pataisos versiją, gacijas. Emisijos apimtis — 25
New Yorkas, rugpjūčio 3 d.
kurioje nebuvo tikslaus termino milijonai litų. Obligacijų ter — Lietuvos ambasadorius Ani Antanas Smetona. Jubiliejaus
kariuomenės išvedimui. Pagal minas — 45 dienos, o vieno ver cetas Simutis oficialiai pain proga Vilniuje, Tilto gatvėje,
Obey pataisą, kad gautų lėšas, tybinio popieriaus nominali formavo kitų valstybių amba prie namo, pažymėto 1-uoju nu
užteks tik kad rusai pateiks vertė — 100 litų.
sadorius, Jungtinių Tautų meriu, kur Antanas Smetona
Danai padeda
gyveno
1908-1909
metais,
ati

grafiką kariuomenės išvedimui.
organus
ir
specialias
agentūras,
Pirminėje rinkoje obligacijos
Lietuvos kaimui
Obey sakė, jog jam atrodė bū bus platinamos varžytinėse, kad nuo rugpjūčio 15 d. baigia dengta atminimo lenta. įžanginį
Vilnius, rugpjūčio 5 d. (Elta)
tina išbraukti išvedimo terminą kurias Lietuvos Bankas orga eiti Lietuvos Misijos prie Jung žodį atidengimo ceremonijoje
tarė Vilniaus miesto tarybos — Iš Danijos į Lietuvą atga
ir jo sąlygas išreikšti „daug nizuoja rugpjūčio 16 dieną. tinių Tautų vadovo pareigas.
mandagiau. Yra ir mandagus Dalyvauti varžytinėse galima
Laikinosios reikalų patikėti pirmininkas Valentinas Šapa benta beveik pusantro šimto
būdas pasakyti 'išeik’, ir tik pagal konkurentines pa nės pareigas iki naujojo amba las. Kalbėjo ir atminimo lentą veislinių kiaulių. Šie gyvuliai,
nemandagus būdas. Klausimas, raiškas. Maksimalios obligacijų sadoriaus atvykimo eis Misijos atidengė švietimo ir mokslo mi įvertinti daugiau kaip 1.4 mili
nistras Vladislavas Domarkas. jonų daniškų kronų, padės tobu
ar tai padarysi su kūju ar su metinės palūkanos — 32%. patarėja Gintė Damušytė.
Tautininkų Sąjungos frakcijos linti Lietuvos kiaulių veisli
aksominėmis pirštinėmis”, jis Asmenys ir įstaigos, pageidau
Ta proga pranešta, kad Lie
Seime
seniūnas Leonas Milčius ninkystę. Lietuvoje numatoma
sakė.
jančios pirkti šias obligacijas tuvos Nuolatinė Misija Jungti
ir
opozicijos
vadas prof. Vytau įsteigti stambų kiaulių veisli
McConnell, tačiau argumen turi kreiptis į komercinius nėse Tautose persikėlė į naujas
tavo, kad svarbu Maskvai bankus ir finansinio maklerio patalpas. Naujas jos adresas: tas Landsbergis dar kartą pri ninkystės centrą.
Kaip informuoja Žemės ūkio
pastatyti griežtą terminą ir, kad įmones, kurie pagal Finansų Permanent Mission of the Re- minė Antano Smetonos nuopel
jo siūloma pataisa buvo lyg „ap ministerijos ir Lietuvos Banko public of Lithuania to the nus atkuriant Lietuvos valsty ministerįja, jau daugiau kaip
dešimt metų į Lietuvą nebuvo
drauda”, užtikrinanti, kad Rusi patvirtintą vyriausybės verty United Nations, 420 Fifth bę.
Iškilmėse grojo pučiamųjų įvežta jokios naujos veislės
ja įvykdys savo pažadą išvesti binių popierių emisijos ir apy Avenue, 3rd Floor, New York,
kariuomenę iš Estijos.
vartos laikinąją tvarką turi N.Y. 10018. Telefonas (212) orkestras „Trimitas”, prie kiaulių, kurios padėtų gerinti
Šiose svarstybose tačiau teisę dalyvauti Lietuvos Banko 354-7820, fakso numeris (212) memorialinės lentos žmonės vietinių gyvulių genofondą. Da
padėjo gėlių. Jelgavoje, Latvi bar, pagal Lietuvos ir Danijos
laimėjo kongr. Obey, konferen varžytinėse.
354-7833.

Pasaulio Bankas
rekomenduoja santaupas
kompensuoti iš mokesčių

Paminėtas Smetonos gimimo
jubiliejus

New Yorkas, rugpjūčio 8 d.
(NYT) — Pirmadienio „New
York Times” laikraščio laidoje
esejistas William Safire pagvil
deno, kodėl JAV prezidentas
Bill Clinton buvo taip šiltai
priimtas Latvijoje ir parodė, kad
jis ir toliau per asmenišką ryšį
su Rusijos prezidentu Boris Jel
cin rūpinasi, kad Rusijos im
periniai siekiai nesuktų į Balti
jos šalis.
Safire priminė, kad visi JAV
prezidentai ir prieš Clintoną
niekuomet nepripažino Baltijos
šalių įjungimo į Sovietų Są
jungą, ir tai padrasino Baltijos
šalis paskelbti nepriklausomy
bę. Bet, jis rašo, nepaisant to, iš
jų vis vien nesikraustė rusiškoji
okupanto kariuomenė, teisinda
masi tariamu kolonistų-rusų
teisių saugojimu, kad rusų ka
riams nėra butų Rusijoje, ir,
Latvijos atveju, būtinumu
išlaikyti ankstyvo įspėjimo
radaro stotį Skrundoje. Tačiau,
nugalėjus visas kliūtis, rug
pjūčio 31 dieną visi likę Rusijos
daliniai bus išvesti iš Baltijos
šalių. Ir, anot Safire, labai daug
kredito už šį vos pastebėtą dip
lomatinį šedevrą tenka prezi
dentui Bill Clinton.
Jau nuo pat pirmo susitikimo
su prezidentu Jelcinu Vancouver, Kanadoje, iki paskutinės
„viršūnių
konferencijos”
Neapolyje Clintonas spaudė
Rusiją pasitraukti iš Baltijos
šalių. O Jelcinas, nors anksčiau
kritikavo Gorbačiovą, kad ne
nori išvesti kariuomenės, pats
atsiradęs valdžioje ir akistatoje
su Rusijos kariuomenės vadiį
reikalavimu pasilikti Baltijos
šalyse, elgėsi ne kitaip. Bet ska
tinamas Švedijos ministro pir
mininko Carl Bildt, Clintonas
ėmėsi telefonu ir laiškais aiš
kintis su Jelcinu dėl visų pasi
likimo priežasčių, tuo aiškiai
parodydamas asmenišką susirū
pinimą tuo reikalu.
JAV sėkmingai tarpininkavo
Skrandos radarų stoties išmontavimo derybose, taip, kad būtų
patenkinti ir Rusijos gynybiniai
reikalavimai (Rusija galės dar
penkeris metus nuomotis stotį,
ir joje dirbs tik civiliai tar
nautojai). JAV taip pat davė Ru
sijos karininkams po 25,000
dolerių lakštais, kuriais galės
nusipirkti namus Rusijoje.
Bet Jelcinas vis vien nenorėjo
laikytis kariuomenės išvedimo
termino — rugpjūčio 31 dienos,
rašo William Safire. Spaudžia
mas Rusijos nacionalistų ir ka
riuomenės, jis pradėjo skųstis,
kad Estijoje ir Latvijoje rusų
mažumos kenčia „brutalias”
represijas. Liepos mėnesį Nea
polyje paklaustas, ar laikysis
kariuomenės išvedimo termino,
viešai atsakė :„niet”.
Lankydamasis Latvijoje liepos
6 d., prezidentas Clinton pa
tvirtino Latvijos ryšius su Va
karais ir net sukėlė viltis, kad
vieton „Partnerystės vardan
taikos” erzaco, gal net tiesiog
praplės NATO narystę į rytus.
Tačiau, rašo Safire, Clintonas
nutildė valiuojančias minias
prie Laisvės paminklo, pasakyvyriausybių bendradarbiavimo
ir paramos Lietuvos žemės
ūkiui programą, ne tik gauta
veislinių kiaulių, bet ir atvykę
žymūs gyvulininkystės specia
listai savo praktiniais patari
mais padės Lietuvos ūkinin
kams atgauti gerą prieškario
Lietuvos bekonų augintojų var
dą.

damas tai, ko daugelis nerusų
Latvijoje nenorėjo girdėti:
„niekuomet nepaneigti kitiems
to teisingumo ir lygybės, už
kuriuos patys kovojote, ... nes
laisvė be tolerancijos yra
neįvykdyta laisvė”. Safire čia
citavo Clintono žodžius, kurie
baltų neįtikino, o tik parodė, jog
Clintonas nesuprato padėties
šiuose kraštuose.
Bet už devynių dienų, rašo Sa
fire, Clintonas parašė Jelcinui
laišką užtikrindamas, kad rusų
teisės Baltijos šalyse „yra prin
cipinis reikalas man”, bet kad
„mes šiose šalyse nematome sis
temingų (teisių) pažeidinėjimų”.
Laiške jis, be to, rašė: „Boris,
mano tvirta pažiūra yra ta, kad
neturime praleisti progos santy
kius tarp Rusijos ir Estijos
pastatyti į naują kelią, pasiek
dami sutarimą su prezidentu
Meri. Jūs turėtumėte padėti
visas pastangas, kad likusieji
daliniai būtų išvesti iš Estijos
iki rugpjūčio 31-osios”.
Safire čia neužsimena JAV
Senato sprendimo neskirti Ru
sijai lėšų, jei nebus išvesta
kariuomenė, kuris be abejo taip
pat prisidėjo prie Rusijos spren
dimo pasirašyti sutartį su Esti
ja. Šiuo rašiniu Safire tikslas,
matyt, yra parodyti, kad prezi
dento vaidmuo yra svarbus
Baltijos šalyse ypač dabar, kai
prezidentas konkuruoja su
Senatu, stengdamasis parodyti,
kad jo veiksmai, o ne Kongreso
yra lemiami. Be abejo, čia rolę
vaidina ir prezidento politika su
Kongresu, kuris visaip bando
stabdyti prezidento siūlomą
sveikatos priežiūros sistemos
reformos programą.
Vilties, kad Rusija pakeis
savo nuostatą ir susitars išvesti
kariuomenę buvo nedaug. Rusi
jos diplomatas Vitalij Curkin
negražiai pasielgė, susitikęs su
prezidentu Meri, tikėdamasis,
kad Maskvoje Meri susitikimas
su prezidentu Jelcinu nebus
sėkmingas. Clintono patarėjas
nacionalinio saugumo klausi
mais Niek Burns, kurį pabaltiečiai labai vertina, taip pat buvo
pesimistiškai nusiteikęs. Bet,
anot Safire, jie visi buvo nu
stebinti, kai Boris Jelcinas, ku
riam Clintonas laiškuose nuolat
vis priminė, kad negalima jung
ti kariuomenės išvedimo su ki
tais klausimais, įsakė savo pa
tarėjams išspręsti reikalą ir
liepė kariuomenei pasitraukti iš
Baltijos šalių tą pačią dieną.kai
paskutinis Rusijos karys išvyks
iš Vokietijos.
William Safire padaro išvadą,
jog tai rodo, kad Rusijos imperi
niai interesai yra kreipiami
labiau į pietus, nei į vakarus, iš
dalies prezidento Clintono diplo
matijos dėka. Ir tai, rašo Safire,
gali parodyti kas gali įvykti tais
retais atvejais, kai šis preziden
tas padaro aiškų strateginį
sprendimą, asmeniškai juo do
misi ir pakartotinai rūpinasi jo
įvykdymu.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 11 d.: Šv. Klara,
mergelė (gimė 1194 m., mirė
1253 m.); Tiburcįjus, Zuzana,
Filomena, Pūtis, Porutė. Pir
masis Pasaulio lietuvių kong
resas įvyko Kaune 1935 m. rug
pjūčio 11-17 dienomis.
Rugpjūčio 12 d.: Hilarija,
Klara, Laimonas, Giedrūnė.
Liublino unija pasirašyta 1569
metais.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Atsilankiusius „Dainavos”
jaunimo stovyklos metinėje
šventėje prie svetainės sutiko
dailiai apipavidalintas kreipi
nys, kuris baigiamas sekančiai:
„Neužmirškime šio brangaus
lietuviško kampelio. Atsilan
kykite dažniau, prisidėkime
kaip galime prie .Dainavos’ iš
laikymo, nes čia laukia ne Spyg
lys, svetainė, pušynas, kalneliai
ir draugai — šioj pusėj Atlanto
čia mūsų Lietuva”. Džiugiausia
tai, kad šie žodžiai, nors autorė
nežinoma, išreiškia „Dainavo
je” užaugusių, tautiškai subren
dusių ir jos ateitimi besirūpi
nančių nuotaiką. Tai ne tik žo
džiai, nes po jais buvo iškabin
tas dvidešimties penkių svetai
nės talkininkų sąrašas. Išsky
rus porą veteranių, bene visos
kitos pavardės buvo šios stovyk
los auklėtinių.
Dar prieš įvažiuojant į „Dai
navą”, gerą nuotaiką sukėlė
išlygintas, praplatintas, naujai
asfaltu padengtas kelias nuo
Napoleono miestelio iki pat
„Dainavos” ribos. Per dešimt
mečius svečiai ir stovyklautojai
iš vakarų (Čikagos ir kitur) jau
buvo pripratę prie to provinci
jos kelio, kuris dabar staiga
pavirto pavyzdingu ir tikrai
tvarkingu keliū. Nors „Daina
va” prie šio kelio pagerinimo
tiesiogiai neprisidėjo, reikia
manyti, kad stovyklos populia
rumas ir į ją vykstančių auto
mobilių gausa turėjo įtakos ap
skrities kelių komisijai, nutaru
siai tas septynias mylias sutvar
kyti kaip pirmos klasės kelią.
Be „Dainavos” tas kelias ir

bės išlaikyme. Ta suma įgalins
padengti pusę vieno pastato sto
go remonto išlaidų, o tų pastatų
yra keletas.
„Vienintelė grupė, kuri sąži
ningai dirba — tai Clevelando
grupė, davusi 12,000 dol. pelno.
Detroite jaučiamas talkos trū
kumas. Trūksta rankų pagal
bos”, — teigė tarybos pirminin
kas. Paminėjus Clevelandą, su
važiavimo dalyviai pranešimą
pertraukė audringais plojimais.
Iždininko Stepono Smalinsko
pranešime kalbant apie Cleve
lando pastangas ir talką, jį per
traukė entuziastiški plojimai.
Iždininkas savo pranešimą bai
gė visus kviesdamas „atverti”
širdis ir pinigines. Stovyklos
rėmėjų komitetas Clevelande,
vadovaujamas visad optimistiš
kai nusiteikusio dr. Mariaus Laniausko, dar kartą parodė savo
sugebėjimą atsiraičius rankoves
„atverti” ne tik savo ir kitų
širdis, bet ir čekių knygutes.
Daug atlikta, šiltai įvertinta.
Revizijos komisijos pirminin
kas Antanas Janušis pranešė,
kad visos knygos ir atskaito
mybė vedama pavyzdingai. Su
važiavimo dalyviai jau minėtam
iždininkui Smalinskui ir buhal
teriui Algiui Bražėnui gražiai
paplojo. Jei ne Clevelando gru
pės pastangos, „Dainavos” iždas
būtų buvęs apytuštis.
Sekančiuose klausimuose ir
pasisakymuose išryškėjo visa ei
lė ūkinių bei organizacinių trū
kumų. Pvz., kodėl nepjauta žolė,
kaip anksčiau būdavo? Kodėl
neatnaujinamas 1982 m. pa
ruoštas „Dainavos” darbų apta

Po Tautinių šokių šventės Lietuvoje dalis Detroito šokėjų su draugais iš Panevėžio.
Nuotr. Jono Urbono

SAULIUS PETRULIS
PAKELTAS l VIRŠILOS
LAIPSNĮ

UETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI
GOLFO TURNYRĄ
LAIMĖJO
KLEVELANDIEČIAI
Rugpjūčio 6 dieną vykusiame
17-tame tarpmiestiniame golfo
turnyre, kuriame dalyvavo Cle
velando ir Detroito lietuviai
golfininkai, Clevelandas laimėjo
septynių smūgių skirtumu. Ge
riausiai sužaidė detroitietis
Ipolitas Janušis su 76 smūgiais.
Arčiausiai prie vėliavos pri
mušė detroitietė Donna Juškie
nė ir klevelandiečiai Darius
Miciūnas ir Vincas Urbaitis. To
liausiai numušė klevelandietis
Rimas Laniauskas.
Turnyre dalyvavo 26 žaidėjai.
Turnyras vyko Elmore golfo
laukuose, Elmore, Ohio. Tur
nyro šeimininkai buvo Cleve
lando golfininkai, vadovaujami
Algio Nagevičiaus. Ateinančių
metų turnyrą ruoš detroitiečiai.

Oakland apskrities Sheriff
John Nichols pranešė, kad Sau
lius Petrulis, labai gerai išlaikęs
viršilos egzaminus, nuo rugpjū
čio 1 dienos yra pakeltas į vir
šilos (sergeant) laipsnį. Saulius
Petrulis, atlikęs karinę tarnybą
(karininkas JAV Marinuose),
prieš 7 metus įstojo į Oakland
apskrities Sheriffo dalinius.

LIETUVIŲ FRONTO
BIČIULIŲ STOVYKLA
Lietuvių Fronto bičiulių poil
sio ir studijų savaitė Dainavos
jaunimo stovykloje vyks rugpjū
čio 21 iki 28 d. Detroite Fronto
bičiuliams vadovauja Marija
Petrulienė.

ATVYKO GYDYTIS
SESELĖ MICHELLE

Vienuolė Michelle (Garliauskaitė) Garas, OSF, sveiksta po
sėkmingos kelio operacijos
Pittsburge. Seselė atvyko iš
Utenos į Pittsburgą gydyti savo
kelią. 1992 metais seselė MiLIETUVOS

chelle Utenoje įkūrė seselių
pranciškiečių misiją.
Seselė Michelle Utenos „Saulės” gimnazijoje dėsto anglų
kalbą ir tikybą. Laisvalaikiu
lanko apylinkės viešąsias mokyklas, ligonines, senelių prie
glaudas ir šeimas, teikdama
įvairias paslaugas. Vienuolės
mėnesinis atlyginimas yra 32
dol. Norintieji paremti lietuvių
vienuolyno misijos veiklą gali
siųsti savo aukas: Sisters of St.
Francis of the Providence of
God, Grove and McRoberts
Roads, Pittsburg, PA 15234.
Tel. 412-882-9911.
Po kelio gydymo, kuris truks
kelis mėnesius, seselė Michelle
grįš į Uteną. Ji yra gimusi Ute
noje, augusi ir brendusi Detroi
to Šv. Antano parapijoje. 1963
metais įstojo į vienuolyną. Mo
kytojavo Pittsburge, New Kensington, Mahanoy City, Whitehall, Detroite, Grand Rapids, ir
Kenosha, Wisconsin. 1992 me
tais, kartu su vienuole M. Dolorita Butkus, nuvyko į Uteną
įkurti misiją. Linkime vienuolei
Michelle sveikatos ir Dievo pa
laimos auklėjimo ir pastoracijos
darbe.

VYČIŲ VEIKLA

ĮVYKO METINIS GOLFO TURNYRAS

Būsimos mokytojos (iš kairės) N. Bailey, R. Stirbytė ir Kr. Rupeikytė mokosi rankdarbių Moky
tojų studijų savaitėje Dainavoje. Joms padeda JAV LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė.
Nuotr. Viktoro Kučo

būtų likęs tik provincijos ke
leliu.
Darbinga ir pozityvi nuotaika
vyravo ir stovyklos metiniame
rėmėjų suvažiavime, vykusiame
liepos 24 dieną. Suvažiavimą
pravedė tarybos pirmininkas
Vytautas Petrulis. Dalyviai, ku
rių buvo apie trisdešimt, išklau
sę pirmininko pranešimo, su
žinojo, kad visą gegužės mėne
sį stovyklą administravo Laura
Gražulytė, kol iš Lietuvos at
vyko Mikulevičių šeima, kuri
dabar rūpinasi stovyklos švara,
priežiūra, ūkvedyste. Daugelį
metų stovykla besinaudojanti
Saline mokyklų grupė atkreipė
dėmesį į jau pavasarį rastus
pagerinimus: naujos lubos tua
letuose, dušų galvutės, naujas
vandens šildymo katilas, kili
mai, šimtas naujų minkštesnėm
sėdynėm kėdžių. Baltieji rūmai
viduje taip pat naujai išdažyti.
Kitose patalpose — berniukų ba
rake — įdėtos naujos lubos; mer
gaičių barake — naujas karšto
vandens katilas. Neoficialiai
sužinota, kad Lietuvių fondas
stovyklos remontui paskyrė
2,000 dol. Tai graži paskata ir
gal daugiau simbolinis įvertini
mas „Dainavos” rolės lietuvy

rimo ir taisyklių konspektas?
Kodėl stovykla nevisada palie
kama tokiame pat stovyje, kaip
buvo rasta? Kodėl stovyklų va
dovai ir darbininkai apgyven
dinami tamsiuose, mažai vėdi
namuose kambariuose? Prieš
baigiant suvažiavimą, tarybos
pirmininkas pažadėjo, kad ta
ryba, kiek lėšos ir jėgos leis, vi
sus šiuos ir kitus klausimus na
grinės ir ieškos tinkamų spren-

dimų.
Norėčiau baigti suvažiavimo
pabaigoje dr. Mariaus Laniausko ištartais žodžiais: „Jaučiu ir
matau, kad jaunimas prisideda
prie talkos darbo. Vyresnieji
tebėra dosnūs. Džiugu matyti,
kad jaunučių ir sendraugių sto
vyklos pilnos. „Dainava” tikrai
gyvuoja!” Ir dar ilgai gyvuos.

Michigan State universiteto
futbolo trenerio George Perles,
kurio šeima priklauso Šv.
Petro lietuvių parapijai, pirmas
metinis golfo turnyras įvyko
birželio 14 d. Western Golf and
Country Club, Redford, MI.
Prieš 2 metus George Perles
su žmona Sally važiavo į
Lietuvą aplankyti jo giminių.
Jie grįžo labai nustebę, kai
pamatė kaip žmonės Lietuvoje
sunkiai gyvena. George Perles
po to kalbėjo dvejose spaudos
konferencijose, ir Algirdas
Brazis, Lietuvos vyčių garbės
narys iš Čikagos, radęs G.
Perles straipsnį apie Lietuvos
padėtį, atsiuntė jį Lietuvos
vyčių garbės nariui, „Pagalba
Lietuvai” vadovui Robertui
Boris.
Straipsnyje George Perles
rašė, kad jis nori padėti Lie
tuvai, tik nežino kokiu būdu.
Robertas Boris nusiuntė jam
laišką, kuriame apibūdino Lie
tuvos vyčių padalinio „Pagalba
Lietuvai” tikslą ir veiklą. Po to
įvyko George Perles, Jurgio Še-

Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupės šokėjai.

pečio ir Roberto Boris susiti
kimas. G. Perles pasiūlė su
rengti golfo turnyrą ir visą jo
pelną paskirti „Pagalba Lietu
vai” organizacijai. Svarbiausia
reikėjo surasti sponsorius, kad
turnyras galėtų įvykti ir būtų
sėkmingas. Robert Kratage įtei
kė 10,000 dol. čekį jo tėvelių a.a.
Onos ir Antano prisiminimui.
Turnyro garbės komitetą su
darė arkivyskupas Adam Maida
ir buvęs gubernatorius George
Romney. Komiteto pirmininkas
buvo Detroito „Lions” futbolo
komandos vyr. treneris Wayne
Fontes ir Michigan valstijos vyr.
prokuroras advokatas Frank
Kelley. Golfo dienos k-to pirmi
ninkai buvo Algis Duoba ir
Liudas Kulikauskas.
Turnyre dalyvavo 154 golfo
žaidėjai, iš kurių daugiau kaip
pusė buvo lietuviai. Po to, iš
kilmingos vakarienės metu,
programą pradėjo L. Kuli
kauskas, kviesdamas F. Kelley
tarti atidarymo žodžius. Kun.
Walter Stanevich sukalbėjo in
vokaciją. Muzika visus links
mino vyčiai John Stanevich, Joe
Stark ir Ray Persavich. Rober
tas Boris įteikė George Perles
simbolišką dovaną — juostą, iš
austą Lietuvoje, su užrašu
„George Perles — Jurgis mėgsta
kugelį” (tai iš tikrųjų jo mėgia
miausias patiekalas). Humoristiškai pasisakė Bob Talbert,
„Detroit Free Press” žurna
listas. Pabaigos žodį tarė Frank
Kelley, išreikšdamas visiems
padėką.
„Golfo turnyras davė 29,000
dol. pelno. Ačiū visiems, kurie
prisidėjo kokiu būdu ir parėmė
šią iškilmingą dieną, kad ji būtų
labai sėkminga”, užbaigė Ro
bertas Boris.
Regina Juškaitė

,

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams
metų 3 mėn.
JAV.............................. ............ $90.00 $50.00 $30.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $100.00 $55.00 $35.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................ ............ $50.00 $35.00 $25.00
Kanadoje ir kitur . . . . ..(U.S.) $55.00 $35.00 $30.00
Užsakant į Lietuvą —
Oro paštu ................... ............ $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida . ............ $160.00 $85.00
Paprastu paštu ............ ............ $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . . .......... $55.00 $35.00

.
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

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

Po įspūdingos paskaitos, minint tragiškąjį birželį, St. Petersburgo lietuvių
telkinyje (iš kairės) prelegentas inž. Vytautas Mažeika ir minėjimo organiza
torius, klubo pirm. Mečys Šilkaitis.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

DALIA E. CEPELE, D.D.S.

LINAS A. SIDRYS, M.D.

,DANTŲ GYDYTOJA

Ophtalmologas/Akių Chirurgas

7915 W. 171»t
Tlnley Park, IL 60477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

9830 S. Rldgeland Avė.
Chicago Rldge, IL 80415
708-536-6522
4149 W. 63rd St.
312-735-7709

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

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

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

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101

Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p..
penkt. ir šeštd 9 v.r.-12 v.p.p
8132 S. Kedzie Avė., Chlcego
(312) 778-6989 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago, IL

Tel. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., 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. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurat, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652
Tai. 312-434-2123
Pirmd. 2 v. p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12,
ketvd. 12 - 4 v. p.p., penktd. 12 - 6 v.v.

Kab. tel. (312) 471-3300

VIDAS J- NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71 st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

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

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS

6132 S. Kedzie
Vai.: antr 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v p.p
Šeštd. pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare

Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medical CenlerNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310,
Naperville IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

įę sunk’ai sirgdamas, prieš pat
mirtį ' ugninėje dar skaitė
„Draugą” Jib ragino:
— Reikia skaityti, juk tai
mūsų dvasids duona, maitinanti
lietuvybę Sužinai kas vyksta
pasaulyje ir lietuviškame
gyvei im . Branginkite gimtąjį
žodį... *. Po šio pokalbio sekančią
dieną Aukščiausias jį pašaukė
į savo namus. Tačiau Ivanauskų
namuose „Draugas” lankosi ir
šiandien. Pranutė Ivafiauskienė, jau 92 metų, sunkiai sergan
ti, vaikų globojama, kasdien
laukia .^Draugo”, kurį sūnus ar
dukra jai visada paskaito. Ji
sako: „Draugas? mano skaito
mas jau 72 metai, be pertrau
kos, jis praskaidrina ir stiprina
mano sunkaus gyvenimo dienas .
Tai nedideli, gal šeimyniniai
pavyzdžiai. O kiek dar turime
tokių skaitytojų?
Tenka pripažinti, kad nedaug
„Draugo" bendradarbiai Juozas Žygas ir Jurgis Janušaitis visada būdavo vyr. redaktoriaus kun.
tokių beliko ir iš vėlesnių imi
Prano Garšvos mielai laukiami svečiai.
grantų. Tenka nusistebėti, kad
net veikėjai, gražiai įsikūrę,
šiandien „Draugo” neprenume
ruoja, neskaito, o skolinasi jį iš
kaimynų. Ir mąstai, ką besakyti
apie jaunąją kartą.
Dejavimai nedaug padės. Rei
1994 m. liepos 12 d., be
JURGIS JANUŠAITIS
Malonius, neužmirštamus pri
kia
visuotinio sąjūdžio. Reikia
iškilmių, sveikinimų, vaišių,
siminimus iš bendradarbiavimo
vajų.
Siūlyčiau JAV LB Krašto
kasdieninio darbo nuotaikoje, savos kultūros ugdymui. Spau paliko neužmirštami redakto
naujajai
valdybai ir Tarybai pir
vienintelis už Lietuvos ribų da apjungė visus ir visur riai: a.a. Leonardas Šimutis,
moje
XIV
Tarybos sesijoje, gal
lietuviškas dienraštis „Drau gyvenančius, tai buvo kasdie vėliau nuostabios kantrybės
gas” šventė savo 85-tąjį gim ninė dvasinė duona, tautinė gy asmuo a.a. kun. Pranas Garšva, mažiau kalbėti apie politiką, o
tadienį.
vybė.
redaktoriai — prel. J. Prunskis, išmąstyti planus, kaip efektin
Gyvendamas toli nuo Ameri
I pirmosios spaudos gretas, Aloyzas Baronas, Kazys Bradū- gai padėti mūsų spaudai, o ypač
pagalbos besišaukiančiam
kos lietuvių sostinės Čikagos, kaip žinome, įsirikiavo ir mūsų nas ir kt.
„Draugui
”.
prie Atlanto vandenyno leisda jubiliatas „Draugas”. Nekar
Ir po jų netekties „Draugas”
mas poilsio dienas, turiu progos tosiu jo įkūrimo istorijos, nes su dideliu ryžtu, jau moterų
apmąstyti lietuviškojo gyveni sukakties proga jau išsamiai vairuojamas, veržiasi ateitin,
mo raidą, nuostabius praeities, buvo rašyta, suminėti jo stei nors šaukdamasis piniginės pa
dabarties ir ateities darbus, gėjai, redaktoriai, leidėjai.
galbos, nes ištinka nepritekliai.
Šios sukakties proga, aš, Amžinybėn kasdien išeina skai
stengiantis už Lietuvos ribų
išlaikyti lietuviškąją salelę.
būdamas „Draugo” ilgametis tytojai, naujų mažoka, prenu
Sklaidydamas lietuvių išeivi bendradarbis, labai džiaugiuosi meratos mažėja, išlaidos milži
jos praeities istoriją stebiesi, galėdamas „Draugą” pasveikin niškos, nepaisant, kad stengia
kiek ji per maždaug šimtmetį ti, pasidžiaugti jo nueitu keliu masi laikytis taupumo.
yra nuveikusi. Šimtai sukurta ir atliktais darbais. Palinkėti,
„Draugas” šaukiasi mūsų pa
lietuviškų parapijų, pastatyta kad „Draugas”, kaip šviesus galbos. Įsteigė Draugo fondą.
gražiausių bažnyčių, vienuoly žiburys gūdžią naktį, lietu Bet, kol kas, atrodo, jis auga lė
nų, mokyklų. O kokios gilios viškajai išeivijai šviestų dar tokai. Reikia sukrusti.
veiklos pėdos įmintos ir kul daugelį metų, kad lankytų kiek
Netekus dienraščio „Draugo”,
tūriniame gyvenime dėka dau vieną lietuvišką šeimą-vyres- aptemtų visas lietuviškas gyve
gybės lietuviškų organizacijų. niąją ir jaunąją kartą, kad savo nimas. Dabar, kad ir toli gyven
Šventės, minėjimai, suvažiavi spinduliavimu pasiektų dabar dami, gauname po keletą laidų Pranutė Ivanauskienė, 92 m. am
iš karto, nes vėluoja, bet, nieko žiaus, „Draugą” skaito jau 72 metus.
mai, seimai, didieji Tautinių jau laisvąją Lietuvą.
šokių ir Dainų švenčių rengi
nelaukdami,
sklaidome, skaito
Prisimenu savo jaunystę Lie
Į vajus įjungti Lietuvių Bend
niai. O kiek yra nuveikę poli tuvoje. Sesutės ir svainio Iva me, sužinome pilną išeivijos gy
tikoje ALTas, VLIKas, LB ir pa nauskų, tuo laiku Čikagoje žy venimą, veiklą kas vyksta tėvy ruomenių apylinkes. Paskelbti
triotinės organizacijos.
mių veikėjų ir „Draugo” rėmėjų nėje, kuo gyvena ir kaip veikia iš naujo „Spaudos” mėnesį,
Nuostabų darbą yra atlikusi paragintas, maždaug 1936-38 mūsų lituanistinės mokyklos, kurio metu visos organizacijos
išeivįjos lietuviškoji spauda. Tai metais parašiau pirmuosius re organizacijos tėvynėje, suži įvairiais būdais turėtų telkti
suprato ankstyvieji išeiviai, portažus iš Lietuvos gyvenimo. nome žymiųjų žmonių sukaktis, tam tikslui lėšas.
Organizacijos, besinaudojan
sunkiai dirbdami už mažą atly Tada „Draugo” redaktorium bu jų darbus, na ir atsisveikiname
ginimą, organizavo savąją vo žymusis visuomenininkas ir su pažįstamaisiais amžinybėn čios dienraščio puslapiais, skelb
spaudą. Palyginant nedaug tada plunksnos vyras Leonardas Ši išskubančiais. Kas, gerbiamie dami renginius, jų aprašymus,
turėta šviesių asmenybių, bet mutis. Jo padėkos šiltas žodis ji, visa tai atstotų, jeigu netu nuo kiekvieno renginio turėtų
skirti didesnę sumą spaudai ir
jos buvo pilnos entuziazmo, tė mane suartino su „Draugu”. Ir rėtume „Draugo”?
vynės meilės, rūpesčio šviesti pokario metais iš Vokietijos esu
„Draugo” svarbą įdomiai nu „Draugui”.
Kas pajėgia — tampa „Drau
išeiviją, per spaudą jungti šį tą parašęs, o 1949 m.,apsigy sakė a.a. Kazimieras Ivanaus
go
” fondo nariais su didesniais
tėvynainius didiesiems tiks- venęs Čikagoje, tapau „Draugo” kas, nuoširdus veikėjas, „Drau
lams-lietuvybės išlaikymui, labai artimu draugu.
go” rėmėjas; sulaukęs 87 metų įnašais.

APMĄSTYMAI APIE „DRAUGĄ” JO
GIMTADIENIO PROGA

NEBUVO LEMTA ŽŪTI
JUOZAS NULIUKAS

ATSIMINIMAI
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Kurį laiką teko dirbti įvairius darbus. Vėliau
surašinėjo, kas kokį amatą moka. Mano draugas sakė,
kad jis dirbo kepykloje. Aš užsirašiau, kad dirbau
malūne. Visi visokius amatus užsirašė. Kitus greitai
išsiuntė į darbus. Nedaug mūsų beliko barake. Girdėjau,
kad mano draugas pateko kažkur į Klaipėdos kraštą.
Kartą į mūsų baraką atėjo prižiūrėtojas, iššaukė mus
tris — du rusus ir mane, ir nuvedė į raštinę. Ten jau
laukė kareivis. Jis turėjo raštą su mūsų pavardėmis.
Mus nuvedė į Elšteino geležinkelio stotį. Kai atvažia
vo keleivinis traukinys, įlipome į vagoną. Buvo nedaug
keleivių.
Traukiniui pąjudėjus, aš jaučiausi labai gerai: sėdynės
minkštos, mūsų palydovas kareivis labai malonus.
Norėjosi, kad tas traukinys niekada nesustotų.
Privažiavo stotį. Pamatėme didelėm raidėm užrašyta
„Instenburg”. Stotis atrodė labai gražiai. Sargybinis
liepė išlipti. Jis šį kartą nesakė „Ivan, raus”, bet buvo
mandagus. Nuvedė už miesto į nedidelį belaisvių lagerį.
Praėjome pro sargybinių būstinę, spygliuotų vielų tvo
ras. Toliau buvo du barakai. Mus įvedė į raštinę. Ten
vienas jaunesnis puskarininkis kalbėjo rusiškai. Jis
paaiškino, kad turėsime dirbti malūne. Parodė mums
baraką. Jame buvo apie dvidešimt dviaukščių lovų,
kurios buvo tuščios, galėjome pasirinkti, kur norėjome.
Viduryje barako buvo didelė geležinė krosnis. Netrukus
pamatėm ateinant baltais drabužiais apsivilkusį,
miltuotą vyrą. Mums liepė eiti su juo.
Vyras išėjo pro lagerio vartus, o mes jį sekėm. Visai

netoli buvo matyti dideli pastatai — ten buvo tas
malūnas, kuriame turėjome dirbti.
Malūno viršininkas raštinėje mus užrašė. Jis kalbėjo
lenkiškai, bet mes nei vienas nemokėjome nei lenkiškai,
nei vokiškai. Malūne dirbo trys prancūzai, kurie buvo
labai nedraugiški.
Vienas senyvas vokietis mums parodė, ką turim dirb
ti. Mano pirmasis darbas buvo pakeisti maišus, kai jie
prisipildo miltų. Tuo metu malė rugius. Aš pripyliau
kišenes miltų, galvodamas, kad gal galėsiu ką nors išsi
virti ant krosnies barake. Tą dieną buvome labai mažai
valgę.
Baigus darbą, mus parvedė į lagerį tas pats žmogus.
Beveik visi belaisviai jau buvo grįžę iš darbo. Tame
barake gyveno apie dvidešimt belaisvių, o kitame — tiek
pat.
Daugumas mūsų barako vyrų dirbo mieste prie
šiukšlių valymo, išvežimo į šiukšlyną keturiais arkliais
su specialiais vežimais. Kiti tuos arklius prižiūrėdavo.
Visi buvo labai draugiški vyrai, matyt, jau ilgesnį laiką
gyvenę nelaisvėje. Maistas nebuvo blogas, buvo galima
gyventi, be to, kiekvienas iš darbovietės ką nors parsi
nešdavo, tad nei vienas nebuvo alkanas.
Rytojaus dieną pasisvėriau. Svėriau apie penkias
dešimt kilogramų. Greit atsigavau, bet sveikatos vis tiek
nebuvo. Mes iš malūno parsinešdavome visokių miltų
ir manų kruopų, o visa tai galėdavome su kitais pasikeis
ti į kitokius maisto produktus. Vyrai, kurie vežė šiukš
les, sakydavo, kad civiliai į šiukšlių dėžes kartais įdė
davo maisto ar šiaip ką nors, nes gestapas griežtai draus
davo belaisviams ką nors duoti.

Salia malūno buvo didelė lentpjūvė, o malūną varė
gariniai varikliai, kurių krosnis kūreno akmens anglim.
Jas dažnai geležinkeliu atveždavo prie malūno. Mes
turėjome iš vagonų iškrauti anglis ir arklių traukiamais

Švenčių, gimtadienių, vardi
nių ar sukakčių proga tėvai teužsako „Draugą” savo vaikams
ir vaikaičiams ar giminėms Lie
tuvoje.
Turime šviesių pavyzdžių, kad
tėvai patys prenumeruoja
„Draugą” ir dar užsako savo
trims dukroms metines prenu
meratas.
Čia tik keletas prašymų. Suraskime daugiau. Naujai atvy
kusius įtraukime į spaudos
prenumeravimą. Tą gali atlikti
organizacįjos.
Tad „Draugo” jubiliejaus pro
ga suglauskime gretas. Tegul jo
ateitis šviesėja. Linkime, kad
dienraštis išliktų aukštos
kultūros laikraščiu, kad būtų
išeivijos didžioji jungtis,
jungianti visus tėvynainius kil
niems darbams išeivijoje ir
Lietuvai.
Pasekime anų senųjų žmonių
pavyzdžiais: „Reikia skaityti,
nes tai mūsų dvasios penas,
maitinantis lietuvybę”.
Tad su viltimi į didįjį darbą!

MOKOMASI
MOTERIŠKUMO
Į rugpjūčio pradžioje Suomijo
je vyksiantį Šiaurės forumą,
skirtą moterų ir vyrų lygybės
klausimams aptarti, pakviestos
Pedagoginio instituto moksli
ninkės — filologijos mokslų
daktarė Laima Liukinevičienė
ir edukologijos mokslų daktarė
Laimutė Bobrova. Renginyje,
kuriame dalyvaus 10,000 mote
rų iš Šiaurės kraštų, bus
svarstomos moterų didesnės
galimybės dalyvauti visuome
nės gyvenime ir kt. Lietuvos
mokslininkės skaitys praneši
mą „Vydūno idėjų puoselėjimas
sveikatos ir grožio mokykloje
„Gyvata”, rodys filmuotą
medžiagą.
Sveikatos ir grožio mokykla
„Gyvata”, veikianti nuo praėju
sių metų rudens, įkurta pagal
docentės L. Bobrovos idėją, o
vadovauja dr. L. Liukinevičienė.
Mokykla turi tikslą — puoselėti
Vydūno idėjas, ugdyti dvasingą,
tvirtos vidinės nuostatos žmogų.
Septynis mėnesius 70 penktų-dvyliktų klasių mokinių
mokėsi gražių manierų, dailiai
rengtis, daryti šukuosenas,
lankė ritminės gimnastikos
pratybas, atletinės gimnastikos
pamokas. Vaikai ir jaunuoliai
supažindinti
su
lytinio
gyvenimo pagrindais, išklausė
sveikos gyvensenos paskaitų.
Mokykla kol kas neturi savų
patalpų. Jeigu ją, kaip žada,
priglaus Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčia,
tai bus bene rimčiausia tobulė
jimo mokykla Šiauliuose.
(„Lietuvos aidas” 07.19)

t

Danutė Bindokienė

Karšta vasara
pranašauja sunkią
žiemą
Lietuvos ekonomines painia
vas šiemet, atrodo, nusprendė
dar paaštrinti ir gamta. Grį
žusieji šią vasarą iš tėvynės
pasakoja, kad oras nepaprastai
karštas ir sausas. Kalbama apie
būsimus žiemos vargus ir taip
įvairių trūkumų spaudžia
miems gyventojams. Išdžiūvus
žolei ganyklose, jau dabar reikia
šienu šerti gyvulius. Soduose
suvyto ir nukrito neužaugę vai
siai, išdegė daržovės, uogynai.
Pasak „Lietuvos ryto” (š.m.
liepos 29 d.), krašte padėtis
darosi tikrai grėsminga. Jeigu
orai netrukus nepasikeis, atei
nančios žiemos prognozė nieko
gera nežada.
Žemės ūkio ministerija skel
bia, kad liepos mėnesį sąlygos
augti bulvėms, vasarojui ir žolei
smarkiai pablogėjo. Oras buvo
labai karštas ir sausas. Kai ku
riomis dienomis santykinė oro
drėgmė buvusi maždaug tokia,
kaip dykumoje — 30 procentų.
Liepos 27 d. įvyko uždaras vy
riausybės posėdis, kuriame nu
tarta sudaryti komisiją sausros
padariniams įvertinti ir šalinti.
Komisijai vadovauja ministras
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius. Nustačius nuo sausros la
biausiai nukentėjusius rajonus,
bus įsteigtas specialus fondas,
numatoma ieškoti pagalbos ir
už Lietuvos ribų — kreipiantis
į Europos Sąjungą.
Reikia tikėtis, kad šį kartą
Lietuvos vyriausybė ir Seimas
imsis greitesnių sprendimų,
bent laikinai bus pamiršti .nuo
latiniai kivirčai su opozicija ir
susirūpinta gyventojų geroje.
Iš Lietuvos gaunamuose laiš
kuose rašoma, kad daugelyje
parapijų kunigai ragina parapi
jiečius melstis, atgailauti ir
pamesti blogus įpročius, nes
karščiai ir sausros yra Dievo
bausmė už žmonių nuodėmes:
ištvirkavimą, girtuoklystę,
nesąžiningumą. Iš vienos pa
rapijos į kitą iškilmingose pro
cesijose nešami Marijos paveiks
lai bei statulos, prašant Dievo
Motinos užtarimo, kad Viešpats
atitolintų šias gamtos nelaimes.

*

Ne tik Lietuva skundžiasi
ypatingai karšta ir sausa va
sara. Kenčia kone visa Europa.
Vokietijoje, Lenkijoje, Veng
rijoje, buvusios Jugoslavijos te
ritorijoje temperatūra jau kuris

vežimais pristatyti į malūną. Dirbome daugiausia
naktimis. Darbas buvo gan sunkus, tai kartais nusikeik
davau lietuviškai. Vežikas, sėdėjęs vežimo priekyje, mus
visą laiką ragino greičiau dirbti, bet sykį jis sako:
— Ar tu moki lietuviškai kalbėti, ar tik keiktis?
Jis klausė lietuviškai.
— Aišku, kad moku kalbėti, — atsakiau, — kaip
nemokėsiu, jei esu lietuvis.
Po to net ir darbas atrodė lengvesnis. Išsipasakojom
visus savo nuotykius. Jis sakė gyvenęs netoli Klaipė
dos, turėjo didelį ūkį. Kai vokiečiai užėmė Klaipėdą, iš
jo atėmė ūkį, nes jis nekentė fašistų. Dar prieš Klaipė
dos užėmimą jis žinojo, kad atims ūkį, tai jie viską, ką
tik buvo galima, pardavę, pasiliko tik arklius su
vežimais, persikėlė į Instenburgą ir pradėjo vežėjo darbą.
Sakė, kad visa šeima čia gyvena. Jis turįs dvi dukteris.

Aš taip pat papasakojau apie save — kaip patekau
į dabartinę padėtį. Jis klausė, ar norėčiau, kad parašytų
mano namiškiams laišką. Tikrai tokio gerumo
nesitikėjau. Daviau namų adresą.
— Mums neleidžiama dažnai laiškų rašyti, bet
kadangi šeimoje yra keturi žmonės, tai bus gerai.
Netrukus sužinojome, kad prancūzus paleidžia iš
nelaisvės. Jie sunkvežimiais veždavo į miesto ir
apylinkės kepyklas miltus, tai mes turėjome užimti jų
vietą. Paskyrė mus du, trečias — jaunesnis —• buvo kiek
silpnesnis, o ten reikėjo tikrai stiprių, kad galėtų kilno
ti maišus miltų, sveriančius po šimtą kilogramų. Į
sunkvežimį tilpo dvidešimt maišų. Reikėjo nunešti juos
laiptais į antrą aukštą, bet kartais ir žemyn, į rūsį.
Pradžioje negalėjau nei rankų pakelti. Ypač buvo
sunku ryte išlipti iš lovos. Net valgyti nenorėjau, bet
po kelių dienų pripratau. Nenorėjau kitiems prisipažinti,
kad tas darbas sunkus, nes buvo labai naudingas: galima

laikas sukasi apie 100 laipsnių
F. Sakoma, kad Vokietijoje lie
pos mėnuo buvo karščiausias
per 100 metų, o Olandijoje ir Da
nijoje — nuo 1706 m., kai pradė
ta kasdien registruoti oro tem
peratūrą. Čekijoje buvo net su
mažintas normalus traukinių
greitis, nes karštis dienos metu
iškraipė geležinkelio bėgius ir
buvo susirūpinta galimomis ka
tastrofomis.
Spaudoje pažymima, kad Bal
tijos jūros vanduo, paprastai
vėsus ir vasarą, šiemet pasiekęs
79 laipsnius F, o prie Vokietijos
krantų dėl tos priežasties atsi
radę dideli kiekiai raudonųjų ir
mėlynųjų dumblių — Baltijos
vanduo pradėjęs „žydėti”.
Žmonės sėdi namuose ir lei
džia elektrinius vėsintuvus,
todėl nepaprastai padidėjo elek
tros jėgos suvartojimas. Reino ir
Veserio upių vanduo, kurį ap
linkinės jėgainės naudoja varik
liams atvėsinti, pasiekė 79
laipsnius F ir, jeigu tempera
tūra dar kiek pakils, jėgaines
reikės uždaryti, nes per šiltas
vanduo neatlieka savo paskir
ties.

*

Neįprasti vasaros karščiai pa
sireiškė ir kitose pasaulio vie
tose. Japonijoje pirmąją rugpjū
čio savaitė dienos metu oro tem
peratūra pasiekė 102 laipsnius
F. Tai karščiausios dienos nuo
1953 metų, kai temperatūra bu
vo pakilusi iki 101 laipsnio F.
Daugiau kaip savaitę užsitęsę
karščiai ir retai pasirodęs lietus
labai išdžiovino žemę, ūkininkai
pradėjo skųstis, kad nukenčia
pasėliai, o nuo karščio nugaišo
dešimtys tūkstančių vištų. Van
dens lygis kai kurių miestų re
zervuaruose tiek nukrito, kad
žmonėms leidžiama vandentie
kio paslaugomis naudotis tik ke
lias valandas per parą. Japoni
joje temperatūra pradėta žymėti
nuo 1923 metų.. Karščiausia die
na užrekorduota 1933 m., kai
temperatūra pasiekė 105 laips
nius F.
Nors daugelyje šalių visa gy
voji gamta — ir žmonės — ken
čia nuo sausros bei karščių,
daugiau pasiturintiems kraš
tams, su pastovia, sėkmingai
išvystyta pramone ir gerai su
tvarkytu žemės ūkiu vieni kiti
blogi metai neatneš didelių sun
kumų. Lietuvai čia bus kur kas
blogiau.

gauti ne tik duonos, bet visokių pyragaičių. Baigus
darbą, vairuotojas mus parveždavo tiesiai į lagerį. Buvo
labai geras vyras, niekuomet neklausdavo, kas buvo po
skvernu ar maišelyje.
Kartą iš malūno paėmėme vieną maišą daugiau,
negu reikėjo. Tas vienas turėjo likti mums. Kai grįžome
į lagerį, kiti jau mūsų laukė. Lagerio komendantas buvo
neblogas žmogus, tai ir sargybiniai kiek miltų gavo. Ir
jie turėdavo pasitenkinti labai prastu maistu.
Malūne ir lentpjūvėje dirbo nemažai prancūzų karo
belaisvių. Kai juos paleido, atvežė rusų. Jie labai blo
gai atrodė, nelabai pajėgė dirbti.
Vieną sekmadienį mane pašaukė į raštinę. Ten
radau tą lietuvį vežėją. Jis turėjo man siuntinuką —
nemažą gabalą lašinių ir dešros, dar ir laišką nuo
mamos. Negalėjau sulaikyti ašarų iš džiaugsmo, o tas
lietuvis dar paprašė prižiūrėtojo, kad leistų rašyti laišką
namiškiams. Lagerio komendantas sutiko. Kaip vėliau
sužinojau, namiškiai siuntinius siuntė jau ilgesnį laiką,
bet ten, iš kur buvau perkeltas į šią vietą, tai niekjo nebegavau. Buvo 1944 metų pavasaris ir bolševikai buvo
visai nebetoli Lietuvos.
Kai vežiodavom miltus po kepyklas, teko susitikti
daugiau lietuvių. Kiti nelabai norėjo kalbėtis su belais
viu, gal nepasitikėjo, nes lageryje yisi žinojo, kad
nekenčiu komunistų. Sekmadieniais kai kurie lietuviai
ateidavo prie lagerio pasikalbėti. Po kiek laiko civilių
arti lagerio nebeleido, sakė, kad gestapas draudžia.
Mane keletas rusų belaisvių kalbino bėgti, sakė, kad
netoli yra Lietuva, o lietuviai padės pereiti pas savuo
sius. Aš jiems sakiau, kas bus, kai tuos savuosius pa
sieks, bet jie nenorėjo tikėti.
(Bus daugiau)
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Kun. Pranas Gavėnas Alytuje š.m. gegužės 24 d.

IDEALISTAS SELEZIETIS
KUN. PRANAS GAVĖNAS
Jau kelinta vasara, kai, pali
kęs Australijos žiemą, vykstu į
Lietuvą. Šiemet pagrindinis
mano kelionės tikslas buvo
pamatyti Pasaulio lietuvių
dainų šventę, nes prieš tai du
kaitus bandžius tai padaryti dar
sovietinėje Lietuvoje, bet kaip
žurnalistas buvau .juoduose”
sąrašuose ir negavau leidimo
įvažiuoti į Lietuvą. O šiemet jau
niekieno netrukdomas galėjau
stebėti tą didžiąją lietuvių
dainos ir šokio šventę. Džiau
giausi ir didžiavausi nenuperka
mais mūsų tautos dvasiniais
turtais. Nors anksčiau tokias
šventes mačiau Amerikoje ir
Kanadoje, tačiau jos neprilygo
matytai Lietuvoje.
Kitas mano apsilankymo Lie
tuvoje tikslas buvo kartu su
Amerikos, Kanados ir Lietuvos
sporto vadovais aptarti ir
paruošti planus būsimoms
1995-ųjų metų Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėms. Manau, kad
ir artėjančios sporto žaidynės
sutrauks ne mažesnį dalyvių ir
žiūrovų skaičių, kaip dainų šventė.
Besilankydamas įvairiose Lie
tuvos vietovėse, dalyvavau ir
Alytuje gyvenančios mokytojos
ir katalikiškumo puoselėtojos
Danutės Smilgienės vestuvėse.
Ten susipažinau su Alytaus
klebonu kun. P. Dumbliausku ir
čia viešėjusiu seleziečiu kunigu
Pranu Gavėnu. Prieš keliolika
metų,viešėdamas Italijoje,aplan
kiau ir prie Romos esančią seleziečių sodybą, kurios įkūrėjas
ir buvo kun. Pr. Gavėnas.
Įdomi tai asmenybė. Gimęs
1918 m. Zapalinų kaime, Kalva
rijos parapijoje, jis buvo
jauniausias iš 8 vaikų šeimoje.
Jausdamas dvasinį pašaukimą,
dar 14 metų išvyko į Italiją, į
seleziečiu mokyklą. 1939 m.
Romoje lankė pedagogikos ir
ĮAMŽINTAS LOZORAIČIŲ
ATMINIMAS
Visą gyvenimą Lietuvos lais
vei dirbo Lietuvos ambasado
rius Vašingtone ir Romoje,
Vytauto Didžiojo universiteto
garbės daktaras Stasys Lozorai
tis (1924-1994) ir okupuotos
Lietuvos diplomatas užsienyje jo
tėvas
Stasys
Lozoraitis
(1898-1983).
Ant K. Donelaičio g. 58 Kau
ne namo, kur 1935-1939 m. gy
veno tėvas ir sūnus Lozoraičiai,
bus prikalta memorialinė lenta
su abiejų diplomatų bareljefais,
o Darželio gatvė pavadinta S.
Lozoraičio gatve.

naujinti seleziečiu veiklą Lietu
voje. Šiuo metu seleziečiai stato
bažnyčias Vilniuje, Palemone,
Rumšiškėse. Laukiama atvyks
tant seleziečiu iš Italijos,
Brazilijos, norima visą jų veiklą
perkelti į Lietuvą, ypač pasauly
je esančią archyvinę medžiagą,
nes ji gali dingti.
Šiuo metu Palemonas yra sa
votiškas seleziečiu centras
Lietuvoje. Ten gyvena 12 vie
nuolių, trys iš jų atlieka
praktiką, o vėliau priims
apžadus. Didžiausias kun. Pr.
Gavėno noras yra skleisti reli
gišką pedagoginę veiklą, ypač
jaunimui. Šiuo metu, nors ir
jausdami didelius materialinius
trūkumus, kaip pasakojo kuni
gas, seleziečiai džiaugiasi, kad
esą laisvi ir gali laisvai pasi
reikšti. Jis mano, kad Lietuva
tarsi atsinaujino po popiežiaus
vizito. Pr. Gavėnas atvažiavo į
Lietuvą nesiilsėti, o dirbti. O dėl
Lietuvos jaunimo net į Sibirą
važiuotų. Jis mato ir pačios
Bažnyčios apsnūdimą j neveiklu
mą, konservatyvumą, ką reikė
tų kuo skubiau taisyti, nes per
50 metų socializmas padarė
daug žalos ir dabar religinis at
sinaujinimas galimas tik per
jaunimą. Šiuo metu Lietuvoje
trūksta religijos dėstytojų. Ne
kiekvienas, baigęs teologiją,
gali būti geru pedagogu.
„Aš asmeniškai noriu palinkėt jaunimui to paties, ko ir
popiežius linkėjo — atvert savo
širdį Kristui ir eit geru,
sąžiningu gyvenimo keliu ir
turėt viltį ateičiai. O jaunimui
turi pirmiausia padėt tėvai,
mokytojai, auklėtojai ir Bažny
čia. Ir tai turi būti daroma su
gėriu ir grožiu, per spaudą,
televiziją, radiją ir asmeniška
me gyvenime. Gerovė ir krikš
čioniška meilė turi būti iškelia
ma visur ir visada. Su atbun
dančiu jaunimu atsibus ir visa
Lietuva, ko aš nuoširdžiai lin
kiu visai mūsų tautai”, pasakė
Kunigas Pranas Gavėnas.

psichologijos studijas, kol buvo
įšventintas į kunigus. Vėliau jis
gavo siuntimą į Tarptautinį žur
nalistikos universitetą Romoje.
Ten įkūrė seleziečiu misijų in
formacijos agentūrą, kuri vėliau
tapo seleziečiu žinių agentūra,
aptarnaujanti „Seleziečiu ži
nias”, išeinančias 32 kalbomis
39 valstybėse.
1952 m. Don Bosko gimtinėje
susikūrus lietuvių seleziečiu in
stitutui ir progimnazijai lietu
vių tremtinių vaikams, jis ten
likę dirbti tikybos ir lietuvių
kalbos mokytoju, o vėliau tapo
ir direktorium.
1951 m. Lao Paulo mieste
Brazilijoj, kardinolo A. Rossi
prašomas jis perėmė vadovavi
mą lietuvių katalikų parapijai
ir tapo seleziečiu bendruomenės
direktoriumi. Be bažnytinės
veiklos, Pr. Gavėnas aktyviai
dalyvavo ir lietuviškame gyve
nime, būdamas Pietų Amerikos
lietuvių kunigų vienybės pir
mininku, Brazilijos lietuvių
bendruomenės valdybos nariu,
dalyvavo lietuvių kongresuose
Brazilijoj, Argentinoj, Venezueloj, Čikagoj ir kitur.
Italijoje Alpėse pastatė lietu
višką kryžių, Brazilijoje pravedė
Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejaus šventę, visiems valdžios
pareigūnams įteikė lietuvių kal
ba išleistą „Sibiro lietuvaičių”
maldaknyge. Dirbo žurnalistinį
darbą, iškeldamas Lietuvos Baž
nyčios ir visų Lietuvos žmonių
vargą okupacijos metais. Už
savo didelius darbus jis buvo ap
dovanotas ir brazilų, ir lietuvių,
bei gavo Venezuelos garbės
nario titulą.
Susipažinęs su kun. Pranu
Gavėnu, sužinojau, kad ir
Alytaus miestas apdovanojo jį
kultūrine premija už publicisti
ką, sakralinę kūrybą, vertimus,
jaunimo dorovinių vertybių
puoselėjimą. Gautą premiją Pr.
Gavėnas paskyrė Marijos krikš
čionių pagalbos naujos bažny
čios statybai Alytuje.
Įdomu buvo kalbėti su šiuo 76
metų pedagogikos specialistu,
psichologu ir žurnalistu, kuris
taip nuoširdžiai pasakojo apie
savo gyvenimą, 45-ių metų ku
nigystės laikotarpį. Tai tikra
gyvoji gyvenimo enciklopedija. i
Sis jo kunigystės jubiliejus buvo
labai gražiai paminėtas Alytu
je, jį pravedė mokytojai D. Smilgienė ir A. Vitkauskas.
Iki sovietų okupacijos ir Lie
tuvoje gražiai veikė seleziečiai, I
tačiau jų veikla buvo nutraukta. I
Vyskupas Žemaitis pakvietė
kun. Pr. Gavėną padėti vėl at-

PIRMAS VIEŠAS - MASINIS PASIPRIEŠINIMAS SOVIETŲ
OKUPACIJAI

1940-tais metais rugpjūčio 3 d.
Sovietų sąjunga oficialiai
patenkino Lietuvos „seimo”
prašymą ir priėmė Lietuvą į
„brolišką Sovietų respublikų
sąjungą. Buvo bandyta parodyti
Sovietų „broliškų” respublikų
sąjungai nepaprastą „džiaugs
mą ir padėką”...
Sovietinės Lietuvos vyriausy
bė ėmėsi visokiausių priemonių
tai klastai pateisinti ir įgyven
dinti. Ji puikiai suprato, kad tik
per švietimo institucijas yra
vienintelis „nekaltas” būdas
pasiekti ir įtikinti Lietuvos
gyventojus, jog „ta laime” visi
džiaugtųsi.
1940 metais rugpjūčio mėne
sio 13-14 d. (o gal 14-15 d., to
tiksliai nepamenu), Kaune buvo
sušauktas visos Lietuvos moky
tojų suvažiavimas — pradedant
vaikų darželiais ir baigiant
universitetais. Suvažiavo į
Kauną apie 10,000 Lietuvos mo
kytojų. Suvažiavimas vyko
Kauno Kūno kultūros rūmų di
džiojoje sporto salėje. Pirmą su
važiavimo dieną vyko paskaitos,
o antrą — uždarymas. Daug ko
nebepamenu, tik žinau, kad
paskaitos nebuvo gausios klau
sytojais. Bet prisimenu suvažia
vimo uždarymą.
Pilnutėlė Kauno Kūno kultū
ros rūmų didžioji sporto salė —
apie 10,000 Lietuvos mokytojų.
Sporto salės aikštėje ilgas, rau
donai apdengtas, prezidiumo
stalas. Prie prezidiumo stalo
buvo matyti beveik visa paverg
tos Lietuvos vyriausybė. Neži
nau, kiek ten jų buvo, jų nepa
žinojau ir tas nedomino. Po
kelių kalbų, „saldžiausiais” žo
džiais papuoštų, suvažiavimo
uždarymas. Reikėjo giedoti ko
munistinį internacionalą. Ren
gėjai iš anksto žinojo, kad nie
kas jo nemoka. Tam reikalui bu
Antanas Laukaitis vo parūpintas orkestras. Gro

Ne;

jant internacionalą, prezidiu
mas stovėjo kaip įkaltas, pakel
tomis galvomis.
Tik pasibaigus paskutiniams
orkestro garsams, galingai, kaip
perkūnas iš giedro dangaus, su
skambėjo Lietuvos himnas —
tuo laiku labai griežtai drau
džiamas. Giedojome iš pačių
širdies gelmių, jo garsas pasiekė
aukštuosius dangaus skliautus
ir visą Lietuvą. Suvažiavimo
prezidiumas netikėtai liko pri
trenktas ir nebežinojo, ką daryti
— vieni liko stovėti, kiti sėdosi,
kėlėsi ir vėl sėdosi.
Suvažiavimas baigtas. Moky
tojai ramiai — be ašarų ir
džiaugsmo, lyg nieko neatsitiko,
Kauno Ąžuolyno takais skirstė
si namo. Aš su draugu kalbuo
si. Kažin, ar parveš nemokamai
į namus? Mat visi buvome gavę
nemokamą kelionę. Parvežė,
bet viso to įvykio pasekmės: iš
vežtųjų į Sibirą didžiausią pro
centą sudarė Lietuvos mokyto
jai. Komunistai sužinojo ir
suprato, kad Lietuvos mokyto
jai nėra nuperkami ir palau
žiami.
Po suvažiavmo Lietuvos „Tie
sa” išspausdino trumpą žinutę
apie įvykusį suvažiavimą. Maž
daug 5-6 eilutės buvo užkištos
paskutiniame puslapyje...
Būčiau labai dėkingas, jeigu
kas nors iš to suvažiavimo da
lyvių šį mano prisiminimą pa
pildytų ar pataisytų. Buvusio
suvažiavimo dalyvių skaičius
šiandien labai greitai mažėja. Il
gai netrukus jų visai neliks, to
dėl reikėtų, kad tas įspūdingas
įvykis nedingtų iš mūsų istori
jos.
Kazys Gogelis

• Priešų lengva gyvenime
įsigyti, bet „Draugas” - tik vie
nas.
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DĖKOJAME VISIEMS KLIENTAMS, KELIAVUSIEMS SU G.T. INTL.
Į LIETUVOS DAINŲ - TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ. BUVO MALONU
JUMS PATARNAUTI. TEPASILIEKA ILGAI SU JUMIS GRAŽŪS
KELIONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME — IKI PASIMATYMO VĖLI

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL E STATE

GREIT
PARDUODA

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja Įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

REALTORS
(912) 586-5959
(708) 425-7161

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100, res.: 312-778-3971

RIMAS L. STANKUS
FOR SALE
very clean, well kept home on
park-like acre in quiet location
just southeast of Lemont. 3 bedrooms, 2VZ baths, family room.

$289,900.

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

BAIRD & WARNER
(708) 323-1855

. I.l. H

K

MISCELLANEOUS

I

I .II

I

H■

■\O°/b—2O°/o—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 ’/a VVeet 95th Street
Tel. — (708) 424-8854
(312) 581-8854

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

HELP VVANTED
TRAILCR MECHANICS
FULL TIME
MUŠT SPEAK GOOD ENGLISH
Expanding S.W. Sub. Shop in need of (2)
TRAILER MECHANICS w/ exp. Also, need an
APPRENTICE Trailer Mechanic. Mušt have
own hand tools. Full Co. Benefits.

(70S) 499-3370, 7am-4pm.

J.M.Z. Constructlon Co.
Custom carpeting, rec. rm. addi
tions; kitchen, bathrm., basement
& deck construction; dry-wall hanging & taping; aluminum siding, soffit, facia & seamless gutters;
replacement glass block windows;
shingle hot tar & modified rubber
and roll roofs. Expert at tearoffs;
complete tuckpointing; all colors;
chimneys
rebuilt.
Tel.

Gyvulių ligoninei, Glen Ellyn IL
reikalingos prižiūrėtojas. Reikia
prižiūrėti gyvulius ir valyti ligoninę; 5
dienos savaitėje — 37.5 vai. Alga ir bu
tas. Turi turėti žalią kortelę. Skam

binti: 708-668-1500.

FOR RENT

linuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Ava., vie

nam arba dviem suaugusiam asmenim. Yra
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn.

708-620-8942.

Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. Iki 3 p.p., tol.
312-479-8727.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės Išparduotos.

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

H. Deckys
Tel. 585-6624

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

THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

DĖKOJAME
Lietuvių Sveikatos ir Medicinos Fondo prezidentui p. J.N. KU
LIUI, šv. Kryžiaus ligoninės prezidentui p. MARK CLEMENT,

TURISTINIS PATARNAVIMAS:
*
*
*
*

U.S. SAVINOS BONOS

Automobilių nuomavimas
Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
Pasitikimas aerouoste
Tarpmiestiniai pervažiavimai

viceprezidentui p. BILL SALIGA, gydytojams—dr. Rosales, dr.
Kovvalski, ir dr. M. Heniff, o taip pat ir šv. Kazimiero seserims
bei šv. Kryžiaus ligoninės personalui, suteikusiems skubią pa

galbą mūsų sergančiam sūnui.
IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS

Margarita, Petras ir Mantas Totoraičiai

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI
LEIDINIAI
Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugomsl

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis
aviakompanijomis.
Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO
G. T. INTERNATIONAL, INC.
8528 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60467

TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-8783

PUSĖSE.

O City Center OT-Intemetlonel

Member

American Society
of Travel Agents

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA

TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-184
TELEFAX (370) 2-223-140

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH. 803
Psl.....................................................................
BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 psl.
BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE.
Vai. Ramonis. 79 psl....................................
HELL IN ICE, Sibiran tremtinės atsiminimai. Onu
tė Garbštienė. 255 psl.................................
DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ. Pažintis su Amerika. Vin
cas šalčiūnas. 335 psl..'.............................
LIETUVA PABALTIJY, istorijos ir kultūros bruo
žai. A. Greimas, S. Žukas. 158 psl...........
JONO PAULIAUS II PASAULIS. Andrė Frossard.
175 psi..............................................................
GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius No
rimas. 207 psl.................................................

$20.00
$12.00
$5.00
$12.00

$13.50
$5.00
$5.00

$10.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau
visi, tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai,
dar turi pridėti $2.75 už kiekvieną knygą, supakavimo
ir pašto išlaidų apmokėjimui.
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MŪSŲ PASTANGOS
PADĖTI BALTIJOS
RESPUBLIKOMS

STUDENTAI TURISTAUJA
SU MOKSLEIVIAIS

Iš turistinio 6 dienų žygio po
Dainavos kraštą jau grįžo grupė
vaikų.
Jau pavasarį Lietuvos vaikų
ir jaunimo centras pradėjo
rūpintis, kaip padėti vaikams,
kurie atostogas nuobodžiai lei
džia pilkose miesto gatvėse.
Pramoginių renginių sektoriaus
vedėja Genovaitė Bevonienė
Vilniaus aukštosiose mokyklose
iškabino plakatus, siūlančius
studentams vasaros metu pake
liauti su moksleiviais.
Pirmieji su savo programa
atėjo Vilniaus pedagoginio
universiteto studentai Jolanta
Džiugaitė ir Artūras Gudas. Jie
pasiūlė pažintinį šešių dienų
žygį nuo Zervynų iki Druski
ninkų. Kita studentų pora
Jolanta Steckytė ir Egidijus
Burzdikas, su vaikais keliauda
mi nuo Alytaus iki Druskinin
kų, supažindino juos su
istorinėmis to krašto vietomis.

JONAS B. GENYS

Krėvės-Mickevičiaus tėviškę,
Merkinės piliakalnį, XVII am
žiaus dominikonų bažnyčią,
1863 m. sukilėlių kapus Gailintėnų kaime. Vaikai pasako
jo, kaip jie gaudė driežus ir žaltį.
Tomas matė net kurmį, o Domi
nykui visą naktį miegoti palapi
nėje trukdė apuokas. Aštuone
rių metų Gailė gyrė vadovę
Jolantą už labai skanią manų
košę su žemuogėmis.
Mažieji turistai piktinosi tik
uodais, ir nors vadovai ištep
davo vaikus apsauginiu kremu,
įkyrieji vabzdžiai aprimdavo tik
valandai.
Kartą pas mažuosius turistus,
sėdinčius prie laužo, atėjo
penkerių metų dzūkelis. Jis
mielai su visais bendravo,
padėjo atnešti iš ežero vandens
arbatai. Kai su naujuoju draugu
reikėjo atsisveikinti, jo močiutė
turistams padovanojo tris litrus
šviežio pieno ir 24 kiaušinius.
Kai paklausiau vaikų, ką jie
veikia grįžę iš Žygio, visi
nuobodžiai atsakė, jog žaidžia
kieme.
Liepos 18 d. į žygį iškeliaus
kita moksleivių grupė. Kaip
žada jų vadovai, bus pramogų ir
nebus nuobodu. Tai geriau nei
pilkos Vilniaus gatvės. Lietuvos
vaikų ir jaunimo centras organi
zuoja ne tik žygius po Lietuvą,
bet ir stovyklas nuo devintos
valandos ryto iki penktos vaka
ro. Pasak G. Benovienės, kai
tėvai dirba, vaikams smagiau
būti būry draugų.
(„Lietuvos rytas”, 07.13)

Rytų Europą ir ten informavo
apie Baltijos valstybes. Taip pat
paruošė projektą kaip reformuo
ti Tarptautinio išvystymo agen
tūrą.
Aš ir kiti JBANC atstovai
dalyvavome tarptautinėje Bretton Woods komiteto sušauktoje
konferencijoje, kur buvo svars
toma Rytų Europai reikalinga
ekonominė pagalba. Šios konfe
rencijos pilną eigą „Drauge”
aprašė dr. Ilona Vaišnienė.
A.a. Česlovo Grincevičiaus laidotuvių detalė Vilniuje: urna su pelenais atnešama i bažnyčią. Iš
Šalia ekonominės pagalbos Bal
kairės: Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmininkas Vytautas Martinkus, poetas Kazys Bradūnas
tijos valstybėms iškilo ir rusų
ir Janina Rupeikienė, nuvežusi pelenus į Lietuvą.
kariuomenės pasitraukimo
klausimas.
sireiškimą apie Baltijos res dentui susitinkant su Baltijos ūkininkų prašymą jiems padėti.
Kai John Finnerty buvo siun publikas kaip valstybes „near respublikų prezidentais, jam „Kauno dienos” laikraštis
čiamas į Estiją studijuoti žmo abroad” — kas reiškė „artimas buvo paruoštos informacijos išspausdino keletą pozityvių
gaus teisių padėties, JBANC užsienis”. Tuo reikalu buvo apie Baltijos valstybes.
straipsnių apie mano ir Ame
suorganizavo specialią konfe parašyti laiškai Warren
Neseniai buvo gautas prane rikos lietuvių tarybos veiklą.
renciją, skirtą informacijai apie Christopher, Strobe Talbott ir šimas, kad senate buvo priimtas
Šiais metais suėjo 20 metų
žmogaus teises Estijoje. Taip pat Thoam Pickering. Taip pat šen. Byrd įstatymo papildymas
Vaikai, keliavę su Jolanta ir
nuo
1973 m. įvykusios Europos
JBANC yra paruošęs projektą JBANC paruošė Rytų Europos ir Rusija negaus 2.5 bilijonų
Artūru,
grįžo įdegę ir truputį
šaukti tarptautinę konferenciją tautų laišką JAV kongresui, dolerių pagalbos tuo atveju, jei: saugumo ir bendradarbiavimo pavargę. Artūras pasakojo, kad
steigiamosios konferencijos, kai
žmogaus teisių reikalams.
kad nepanaikintų Radio Free a) jei nesusitars dėl ka reikalaujant Sovietų sąjungai, programoje buvo numatyta
Daug pastangų JBANC yra Europe (RFE/RL) transliacijų ir riuomenės išvedimo datų iš
kiekvieną dieną nueiti pėsčio
padėjęs paremti DeConcini- kad neprijungtų jų prie „Voice Estijos ir Latvijos; b) jei neišves Helsinkyje, Suomijoje, buvo mis po 10 kilometrų, tačiau po
Hoyer reikalavimus, liečiančius of America” („Amerikos balso”). iš šių valstybių žymių kariuo areštuoti Pasaulinės baltų san pirmos dienos, pastebėję, kad
kariuomenės išvedimą. Prieš Vėliau kovojo, kad „Amerikos menės kontingentų; c) jei pre talkos atstovai: du latviai, du vaikai pavargo, vadovai nu
prezidentui Clintonui susitin balsas” nemažintų transliacijų zidentas nepatvirtins, kad aukš estai ir keturi lietuviai. Du šios sprendė leisti jiems daugiau
delegacijos nariai nespėjo
kant su Jelcinu Vankuveryje, laiko į Rytų Europą.
čiau minėtos sąlygos buvo sulaukti laisvos Lietuvos. pasimaudyti ir pažaisti. Juolah
Kanadoje, JBANC paruošė
JBANC daug dirbo paremti išpildytos.
Kviečiu vienai minutei atsistoti kad į žygį ėjo ir šešerių metų
tekstą šen. Riegle ir rep. Durbin taip vadinamą „Freedom ExSis svarbus senatoriaus Byrd ir prisiminti garbingus kovo Marius su savo mama.
,,dear collegue” laiškams. change and Training Act”, papildymas buvo priimtas dėka
Artūro seneliai gyvena Alytu
Kongreso skatinamas, prezi kuriuo 77 milijonai dol. būtų intensyvių Jungtinio baltų tojus už mūsų tautos laisvę —
dentas Clintonas pateikė skirti moksliniams pasikei komiteto pastangų ir kitų or dr. Kęstutį Valiūną ir dr. Pet je, todėl jis puikiai pažįsta Dai
navos kraštą: vaikai aplankė V.
griežtą pareiškimą Jelcinui, kad timams su buv. sovietų respub ganizacijų pagalbos. Panašus rą Vileišį.
karidomenės išvedimas yra likomis. Taip pat JBANC rėmė Durbin-Pressler papildymas
sąlyga gauti ekonominę „Baltic American Enterprise buvo priimtas Atstovų rūmuose.
paramą. Po šio susitikimo mes Fond” organizavimą, kuris 3-4
Buvo sužinota, kad Užsienio
buvome pakviesti į Valstybės metus skyrė apie 50 milijonų
operacijų
aktas skiria 9.6 mili
departamentą ir apie tai pain dolerių remti privatizacijai,
jonus
dol.
Lietuvai ir po 6 mili
formuoti.
mažoms privačioms įmonėms. jonus dolerių Latvijai ir Estijai.
Daug pastangų JBANC dėjo
Kiek sąlygos leido, JBANC
paremti kongr. Durbin politiką. dalyvavo visuose kongreso posė Aukščiau minėti įstatymų
Kad painformuotų apie rusų džiuose, kur galėjo iškilti Balti papildymai nebūtų buvę pra
delsimą išvesti savo kariuo jos kraštų klausimai. Reikalui vesti, tie milijonai nebūtų gauti,
menę iš Baltijos respublikų, esant, rašė laiškus, neteisingų jei JBANC, Amerikos lietuvių
JBANC suruošė pusryčius, pasisakymų pataisymui. Pavyz taryba ir kitos mūsų organiza
kuriuose dalyvavo virš 40 džiui, JBANC parašė informa cijos šiais reikalais nebūtų
kongreso darbuotojų. Kalbas cinius laiškus po to, kai reikėjo atlikę didelio darbo. Neteisingai
pasakė Baltijos respublikų am atremti šen. Biden kritiką dėl galvojama, kad Baltijos kraš
basadoriai Lietuvai ir Latvijai. žmogaus teisių Baltijos respub tams atgavus nepriklausomybę,
mūsų organizacijų veikla jau
Pagrindinį žodį tarė kongr. likose.
yra
nereikalinga.
Durbin.
JBANC rūpinosi, kad estas
JBANC užprotestavo rusų iš- Elxander Eiseln galėtų ir toliau
Aš asmeniškai rašiau laiškus
likti Estijos Krašto apsaugos „New York Times” laikraščiui
kariuomenės viršininku. Jis yra ir buvusiam JAV prezidentui
buvęs
JAV valstybių kariuo Nixon po to, kai jis apkaltino
LAIŠKAS MIRUSIAM KRIKŠTO
menės pulkininkas, ir Valstybės visas Baltijos valstybes dėl
TĖVUI,
departmentas norėjo jam nu nesilaikymo žmogaus teisių
A.A. PETRUI PALUBINSKUI
traukti pensiją. Tada šen. etikos santykiuose su rusais.
McCain pasiūlė pataisą įsta Šią vasarą man teko garbė re
Nemenčinės vaikų ligoninės mažieji pacientai.
Palaidotas š.m. rugpjūčio 3 d. vęs spindėjo tiktai gerumas,
tyme, kad jis ir kiti turėtų teisę prezentuoti Amerikos lietuvių
Prisimename Tave iš mūsų švelnumas, jautrumas, kuris
tokias pozicijas užimti. JBANC tarybą ambasadoriaus Stasio
vaikystės ir jaunystės dienų, kiekvieną žmogų raminančiai
padarė daug įtakos, kad abu Lozoraičio pagerbime. Rugsėjo
kaip maloniausią, geriausią veikė.
kongreso rūmai šią pataisą pri mėnesį dalyvavau kaip ALTo
žmogų. Visi mūsų šeimos vaikai
atstovas jo
eminencijos
Koks Tu geras buvai, koks imtų.
DON'T SPEND IT ALL SAVE SOME AT
ir jų draugai, Tave pamatę, te linksmas ir protingas. Pasilikau
Kaip
nuolatinę
užduotį popiežiaus Jono Pauliaus II ap
kini bėgdavo pasitikti, linksmai
MUTUAL
SAVINGS
nors Tavo vardą, pavadindama JBANC paruošia savaitines silankymo iškilmėse Vingio
šaukdami: „Pliaplia, pliaplia at
AND IOAN ASSOCIATION
vieną sūnų Tavo vardu (Petras „Baltic Hotline” telefono pro parke, Vilniuje. Lietuvoje
važiavo!” Taip mes tave vadin
Cbarteied and Superyiied by the United States Goveinment
Kane). Tu amžinai palietei visų gramas ir išleidžia biuletenius, skaičiau keletą paskaitų ir da
davome nuo pat mažens. Taip
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, ILUNOIS 60608 PHONE (312) 847
mūsų širdis.
pavadintus „Legislative Up- viau interviu televizijoje. Taip
Tu ir paliksi mūsų atminimuo
Dėkojame už gražius prisimi dates”. Taip pat paruošė pat turėjau susitikimą su
se, kartu su savo nepamirštama
nimus ir tariame sudiev amži specialų leidinį „Rusų kariuo Lietuvos Žemės savininkų
Šypsena.
nai. Ilsėkis ramybėje.
menės išvedimas iš Baltijos organizacijos pirmininku ir iš jo
Neprisimename nė vieno blo
Tavo Krikšto dukros valstybių”. Prieš JAV prezi priėmiau raštišką naujųjų
go žodžio, girdėto iš Tavęs — nei
Auksė S. Kane ir
seniau, nei paskutinį kartą, kai
Birutė (Lialė) Martino
Tave gyvą buvome sutikę. Iš TaWe Ship UPS
312-434-9766

Man malonu Jus painformuo
ti apie mūsų pastangas Washingtone padėti Baltijos vals
tybėms per 1993 metus. Dau
giausia buvo veikiama Jung
tinio Amerikos baltų komiteto
(JBANC) sąstate. Šiemet nuo
sausio mėnesio mūsų komitetui
vadovauja estai, o visuomeninių
reikalų direktorius yra Avo
Orą. Įstaiga tebėra Latvių
namuose, nes kitur Washingtone būtų labai brangi nuoma.
Dauguma latvių ir estų atstovų
yra nauji, nes prieš tai dirbę
mūsų kolegos išvyko į savo
tėvynes ir užima ministrų, am
basadorių ir kitas aukštas vals
tybines pozicijas. Mes, lietuviai,
žinoma, tokių pozicijų neturim,
todėl esame tie patys: pirm. G.
Lazauskas, J. Genys ir V. Boris.
Dažnai Lazauską pavaduoja K.
Oksas, o man esant Lietuvoje,
susirinkimuose dalyvauja G.
Genienė.
Praeitais metais mūsų veikla
buvo nukreipta šiems užda
viniams: 1) remti įvairias JAV
kongreso ir vyriausybės pastan
gas, skatinti rusų kariuomenės
išvedimą iš Baltijos valstybių, 2)
skatinti, kad būtų skiriami fon
dai demokratizacijai, 3) taisyti
rusams palankius spaudos ne
tikslumus, 4) informuoti
Amerikos vyriausybę ir kongre
są apie Baltijos respublikas, 5)
ieškoti ekonominės pagalbos
atkuriant laisvą rinką, 6) rem
ti radijo transliacijas į Rytų
Europą.
t
Praeitą rudenį, prieš rinki
mus į JAV kongresą, JBANC iš
siuntė 926 kandidatams
informacijos ir klausimų
lapelius, liečiančius Baltijos
valstybes. Buvo gauti 93 tei
giami atsakymai. Po preziden
to rinkimų JBANC direktorė
paruošė informaciją apie Balti
jos respublikas Valstybės
departmentui ir Saugumo tary
bai. Taip pat ji dalyvavo Little
Rock konferencijoje, kur buvo
svarstomi būsimi užsienio
politikos klausimai, liečiantys
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Užsiimam maisto tiekimu (catering)

____ talman

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius

delicatessen
Valgis Catering
Skaniausi lietuviški gaminiai

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S. HARLEM AVĖ
(708) 598-9400
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Petras Palubinskas
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Praėjusį sekmadienį, rug

pjūčio 7 d., Čikagos Grant Par
ke įvyko iškilmingas 150 metų
arkivyskupijos sukakties minė
jimas. Diena pasitaikė nepa
prastai graži — saulėta, nelabai
karšta, todėl susirinko per
30,000 žmonių ir iškilmės pui
kiai praėjo. Šv. Mišių, aukotų
Petrillo estradoje, metu pamoks
lą pasakė Čikagos arkivyskupi
jos valdytojas, kardinolas Jo
seph Bernardin, pabrėždamas,
kad žmonės ,.alksta Dievo
žodžio, nes pasaulio gėrybės
negali to alkio numalšinti”.
Buvo perskaitytas ir popiežiaus
Jono Pauliaus II laiškas-sveikinimas Čikagos arkivyskupijai
bei visiems jos katalikams 150
metų sukakties proga.
Solistas, Lietuvos Vyčių
veikėjas, visuomenininkas

Algirdas Brazis jau išsiuntinėjo
kvietimus sudaryti stalus į
„Draugo” sukaktuvinį banketą,
kuris įvyks rugsėjo 25 d. Martinįųue pokylių salėje. A. Brazis
yra to banketo rengimo komite
to pirmininkas ir tikisi, kad nei
vienas kvietimas negrįš tuščias,
o žmonės užsisakys bilietus ir
stalus į banketą, kad padėtų
vieninteliam užsienio lietuvių
dienraščiui iškilmingai atšvęs
ti 85-jį gimtadienį.
Kun. Leonas P. Zaremba,
SJ, buvęs Palaimintojo Jurgio

Matulaičio misijos Lemonte kle
bonas, vėl siunčiamas į Kauno
įTunigų seminariją dar trejiems
metams. Pal. J. Matulaičio misi
jai sėkmingai vadovauja kitas
jėzuitas (atvykęs iš Lietuvos),
kun. Algirdas Paliokas.

Juozas Laurušonis, Cicero,

ŠOKA, GROJA IR DAINUOJA
Pasikalbėjimas su Kauno
„Suktinio” ansamblio
vadovu Kazimieru
Kondratavičiumi
— Sakykite, mielieji, kaip
Jums sekasi?

IL, gyventojas, atsilankęs
— Ačiū, labai gerai. Anksčiau
„Drauge”, nusipirko 60 knygų. mums teko lankytis Vokietijo
Džiugu, kad dar turime žmonių, je, Austrijoje, Suomijoje, Lenki
vertinančių lietuvišką knygą, ją joje. Europa mums geriau pažįs
perkančių net didesniais kie tama. Amerikos žemyne lanko
kiais ir skaitančių. J. Lauru mės pirmą kartą.
šonis yra geras pavyzdys ir ki
— „Suktinis”, atrodo, šoka,
tiems mūsų tautiečiams, o groja ir dainuoja?
„Draugo” knygyne yra dar
— Taip. „Suktinis” yra se
daug, daug puikių lietuviškų niausias saviveiklinis mėgėjiš
knygų (ir anglų kalba apie Lie kas ansamblis, įkurtas 1936 m.
tuvą), kurios labai ilgisi skai Lietuvoje, tuometinėje laikino
tytojų.
joje sostinėje, Kaune. Už poros
metų ansamblis švęs 60 metų
Čikaga šią vasarą turėjo du sukaktį.
labai sėkmingus renginius, ku
— Kokia ansamblio sudėrie sutraukė ne tūkstančius, bet
milijonus lankytojų iš arti bei
NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA
labai tolimų vietų. Vien „Taste
of Chicago” renginį aplankė 2.8
mil. žmonių, o Pasaulinės futbo
Našlių, našliukų ir pavienių
lo taurės turnyras, be abejo, su klubo narių susirinkimas buvo
traukė kita tiek. Pagal Čikagos balandžio 15 d. Kojak salėje.
policijos viršininką Matt Rod- Atsilankė 38 nariai. Susi
riguez, šiemet tų renginių metu rinkimą atidarė pirmininkė
buvo labai ramu, sumažėjo nu Bernice Žemgulis, sveikindama
sikaltimai. Pvz., „Taste of Chi taip gražų susirinkusių būrelį.
cago” pernai buvo 263 areštai, Ji pranešė, kad yra mirusi klubo
o šiemet — 143; penkių futbolo narė Anna Condux (mirė kovo
rungtynių metu buvo tik 127 13 d.), paprašė susikaupti ir pa
areštuoti ir tai už palyginti ne gerbti mirusią, o šeimai išreikš
didelius nusižengimus. Šie duo ta užuojautą. Į klubą naujai
menys miestui kelia ūpą, nes prisirašė Antanas Lembergas.
tikimasi, kad ir Demokratų su Jis sutiktas aplodismentais.
važiavimo laiku (1996 m.) bus
Nutarimų raštininkė Helen
saugu.
Dybas perskaitė protokolą iš
praėjusio susirinkimo, buvusio
Ateitininkų sendraugių sto vasario 11d. Protokolas priim
vykla Pranciškonų vasarvietėje tas su pagyrimu. Taip pat pri
Kennebunkport, Maine, prasi imtas ir valdybos pranešimas.
dės šeštadienį, rugpjūčio 13 d. Klubas numatė ruošti gegužinę
Numatyta įdomi programa, po liepos 17 d., bet data buvo
ilsis gražios gamtos aplinkoje ir pakeista į liepos 10 d. Šiuo metu
bendravimas su seniai bematy klubas atostogauja iki rugsėjo 9
tais iš visur atvykusiais pažįs dienos. Reikalui esant, kreipki
tamais. Stovyklavietės telef. tės į Bernice Žemgulis, tel.
207-967-2011.
847-2879, o nariai, kurie dar
neužsimokėję savo nario mokes
čio, turės tai padaryti rugsėjo 9
d. klubo susirinkime.
Po susirinkimo visi nariai
buvo gražiai pavaišinti ir skirs
tėsi, linkėdami vieni kitiems
sveikų atostogų.
Rožė Didžgalvis

„Draugo” gegužinės talkininkai, naujai atvykę iš Lietuvos. Iš kairės: Apo
lonija Steponavičienė, Bronius Lazdauskas, Sofija Plenienė (ji — čikagietė)
ir Stasė Lazdauskienė.

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis šau
kiamas rugsėjo 12 d., penkta
dienį, 5 vai. p.p. ALTo patal
pose. Visi kviečiami dalyvauti.
x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa

saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus
kienei, TravelCentre, Ltd.,
tel. 708-526-0773.

(sk)

x DĖMESIO! 49 centai už
svarą iš Čikagos ir apylinkių!

Per 49 dienas ir trumpiau jūsų
siuntiniai nukeliaus į Lietuvą.
Ši kaina galioja tik siunčiant iš
Chicagos. Minimumas $20.

Skautai ir skautės iš Rako
stovyklos grįžta šeštadienį, rug
pjūčio 13 d. Autobusas su sto
vyklautojais į Lietuvių centrą
Lemonte atvyks maždaug 4 vai.
p.p. Tėvai prašomi nesivėluoti
pasiimti vaikus ir jiems priklau
santį bagažą.

TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629, tel. 312436-7772.
(sk.)

Lietuviškai nekalbantiems
jaunuoliams „Heritage” sto*
vykia Dainavoje prasidės šį

x Linas M. Klygis, a.a. Bro
nės Veselkienės atminimą pa
gerbdamas paaukojo $150 —

sekmadienį, rugpjūčio 14 d., ir
tęsis iki rugpjūčio 21 d. Regist
racijai ir informacijai tel. 708257-2022.

vieno Lietuvos našlaičio metinį
pašalpos
mokestį. „Lietuvos
x NAMAMS PIRKTI PA
Našlaičių
Golbos” komitetas
SKOLOS duodamos mažais mė
našlaičio
vardu
dėkoja aukoto
nesiniais įmokėjimais ir pri
jui
ir
reiškia
užuojautą
velionio
einamais nuošimčiais. Kreipki
artimiesiems.
Komiteto
adre
tės į Mutual Federal Savings,
sas:
2711
W.
71
St.,
Chicago,
2212 West Cermak Road —
IL 60629.

Tel. (312) 847-7747.

Vytautas Šeštokas Los,
Angeles, CA, sudarė penkių as
menų Draugo fondo lėšų telki
mo komitetą, kuris žada išvys
tyti plačią veiklą Los Angeles ir
apylinkėse esančiuose lietuvių
telkiniuose. Draugo fondo iždi
ninkas jau pasiuntė komiteto
nariams reikalingus pažymėji
mus ir aukų lapus.

(sk)

(sk.)

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

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federaiinių mokesčių.

Jonas S. Rutkauskas, MS,

DDS, gimęs ir augęs Rockford,
IL, nuo studentavimo metų
gyvena ir dirba Čikagoje. Jis
yra 230 psl. knygos: „Practical
Consideration in Special Patient Care” redaktorius. Knyga
skirta dantų gydytojams. Dr.
Rutkauskas yra vykdomasis di
rektorius Federation of Special
Care Organizatibns in Dentistry, o knygoje bendradar
biauja 18 skirtingų sričių,
specialistų susietų su dantų
gydymu.
Dr. J. Rutkauskas yra veiklus
DAFL (Dantų sveikatos talka
Lietuvai) organizacijos narys ir
per savo plačius profesinius ry
šius bei pažintis rūpinasi Lietu
vos gyventojų dantų sveikatos
reikalais.

tis? Kiek vaikinų, kiek mer
ginų?

— Ansamblis gana didelis.
Šoka ir dainuoja jauni ir seni,
arti 1^0 asmenų. Šoka vaiku
čiai, studentai ir dirbantieji.
Šoka ir vadinamieji senjorai, su
laukę 40, 50 metų ir daugiau.
Yra tokių, kurie buvo išėję iš
ansamblio kurdami šeimas, o
paskui vėl sugrįžo. Yra muzi
kantų grupė, yra dainininkų.
— Į Ameriką, tikriausia, at
vyko mažesnis būrys žmo
nių?
'

— Atvyko 24 asmenys, nes ne
visiems leido piniginiai ištek
liai. Vykome už savo pinigus.
Labai norėjome pamatyti Ame
riką. Amerikiečiai mus sutinka
labai dėmesingai, su ovacįjomis.
— Sakykite, kas yra rengė
jas tarptautinio festivalio, ku
riame dabar dalyvaujate?

— Mes priklausome pasau
linio masto folkloro federacijai.
Mus pakvietė amerikiečiai, tos
tarptautinės federacįjos skyrius.
Šiemet, Rexboro, Idaho valstijo
je, dalyvauja Izraelio, Vokie
tijos, Švedijos, Meksikos, JAV,
Korėjos ir kitų valstybių an
sambliai. Mes esame vieninte
liai iš Baltijos valstybių.
— Kur vyksta koncertai?
Salėse ar po atviru dangum?

Pasiruošę dalyvauti šv. Mišių aukoje prieš „Draugo” gegužinę, iš kairės: Justina Kušeliauskienė, Marija Remienė, Marija Barzdienė iš Arkansas, Stasė Lazdauskienė ir Jadzė Dočkienė.

SUSITIKIMAS SU LITO TĖVU

IŠ AUTI m TOLI

POSĖDŽIAVO „PAGALBA
LIETUVAI” DIREKTORIŲ
TARYBA

Čikagoje vykusio 81-jo Lietu
vos Vyčių seimo metu, rugpjū
čio 6 d. Marriott viešbutyje buvo
susirinkusi „Pagalba Lietu vąi”
— Kokio pasisekimo sulau organizacijos direktorių taryba.
Dvasios vadui kun. Juozui Ankėte?
— Mus labai teigiamai ver derloniui sukalbėjus maldą, po
tina. Daugelis stebisi mūsų pa sėdžiui vadovavęs Robert Boris
sirodymais. Domisi drabužiais ir pranešė apie praėjusių 6 mėn.
veiklą. Sužinota, kad 15-tas
apavu.
— Gal, ko gero, sutikote talpintuvas su vaistais ir kitom
medicinos priemonėm rugpjūčio
Amerikos lietuvių?
— Vieną, kitą sutikome. Tai 10 d. iš Dialyst, Cedar Knolls,
daugiausia turistai. Tie, su ku New Jersey, išsiunčiamas dr.
riais susitikome buvo labai ma Dainiui, Vilniaus universiteto
inkstų ligoninei. Siunta yra ar
lonūs, bandė mus užimti.
ti
vieno milijono dolerių vertės;
— Kada baigsis Jūsų įsipa
išjos
arti 3,000 dol. vertės vais
reigojimai Idaho valstijoje?
tų
skiriama
Vilniaus Narkologi
— Galima sakyti, kad jau
niam
institutui-ligoninei
per į
užbaigėme. Dabar vyksime į
Uthos valstiją. Ten vėl teks Antaną Balsį. Iš Detroito kilęs
šokti, groti ir dainuoti. Paskui Ant. Balsys jau vienerius metus
keliausime į Čikagą. Mes labai sumaniai tarpininkauja „Pagal
norime atvykti į Čikagą ir susi ba Lietuvai”, Vilniaus universi
pažinti su tenykščiais lietuviais. teto ligoninei ir narkologiniam
Žinome, kad labai nepatogus institutui vaistų ir medikamen
laikas — vasara. Bet ką darysi. tų iškrovime bei jų paskirstyme.
,
Teks mums ir Jums prisitaiky
Sėkmingas Michigan State
ti. Bus labai įdomu susitikti su
jūsiškiais, kurie dalyvavo Pa universiteto futbolo komandos
saulio lietuvių Dainų šventėje. vyr. trenerio George Perles me I
— Ką gi pamatysime ir iš tinis golfo turnyras, birželio 14
girsime Čikagoje, Jaunimo d. vykęs Detroite, davė 24,000
centre rengiamame koncer dol. pelno, kuris buvo paskirtas
„Pagalba Lietuvai”.
te?
„Pagalba Lietuvai” laikraštė
— Turime paruošę plačios
apimties programą. Aš many lis Nr. 1 išėjo balandžio mėn. Šio
čiau, kad Jūsų neapvilsime. Pa laikraštėlio Nr. 2 ruošiamas
matysite nematytų šokių. Išgir spaudai ir bus išsiųstas š.m.
site negirdėtų dainų. Išgirsite rugsėjo mėn. pabaigoje.
Kitas „Pagalba Lietuvai” di
kanklių ir kitų lietuvių liaudies
rektorių
tarybos posėdis numa
instrumentų muzikos.
tomas
spalio
15 d., Philadelphi
— Ačiū už pasikalbėjimą.
joje
vyksiančio
Lietuvos Vyčių
Linkime Jums tolimesnės
centro
valdybos
suvažiavimo
sėkmės ir laimingos kelionės.
Iki malonaus pasimatymo Či metu.
Posėdis buvo baigtas malda.
kagoje.

— Vyksta stadionuose, salėse,
mokyklose, senelių namuose ir
net gatvėse. Kasdien koncertuo
jame tris kartus.

Kalbėjosi P. Petrutis

Regina Juškaitė

Balzeko Lietuvių kultūros dimą reikėjo apvaldyti infliaci
muziejaus Gintaro salėje rug ją, ir tai buvo padaryta. Prieš
pjūčio 2 d. įvyko visuomenės su pradedant kovą su infliacija, už
sitikimas su Romualdu Visoka dolerį buvo duodama 680 talo
vičiumi, buv. Lietuvos Banko nų, o prieš lito išleidimą jau
valdybos pirm. Nors susitikimas tebuvo 430 talonų. Tai buvo di
buvo rengiamas labai neįprastu delis ir pažymėtinas įvykis, ka
laiku, antradienio vakare, ir dangi „Bananai atpigo” Vilniu
nebuvo laiko jį pareklamuoti, je. Reikia žinoti, kad bananai
tačiau vis tiek klausytojų susi Lietuvoje yra gerovės simbolis.
rinko netoli šimtinės. Kol dar 1 Daugeliu atvejų blogai veikia
žmonės rinkosi, būrelis mūsiš ma, kadangi nenori turėti ar
kių, kurie prelegentą pažįsta, su klausyti patarėjų. Nei Brazaus
juo kalbėjosi. Buvau jam prista kas, nei Sleževičius neturi pata
tytas ir teko pasikalbėti. Dar rėjų (sunkiai patikimas faktas,
apyjaunis, žvalus ir darantis J.Ž.). Paskui jis papasakojo apie
gerą įspūdį žmogus. Jis Ameri savo atvykimo tikslą. Kaip ži
koje Texas valstijoje jau yra bu nome, jam buvo sufabrikuota
vęs prieš keletą metų, kur jis tu byla, kuri nebuvo ekonominė,
rėjo progos plačiau susipažinti bet politinė. LDDP nenorėjo jo
su rinkos ekonomika. Tačiau Či ramybėje palikti, tačiau iš tos
kagoje lankosi pirmą sykį. Kar bylos nieko neišėjo.
tu atvyko jo žmona Birutė, ku
Jam buvo siūlyta pasilikti
ri yra Vilniaus universiteto do Lietuvos Banke, taip pat turėjo
centė.
pasiūlymų ir iš kitų bankų.
Birutė Jasaitienė, LB Sociali Kadangi lito įvedimas buvo la
nės tarybos pirm., pasveikino iš bai sėkmingas, ir kitos buvusios
Vilniaus atvykusius svečius ir sovietinės respublikos nori
pakvietė žinomą ekonomistą — lietuvišku modeliu pasinaudoti.
finansininką Antaną Griną, Tad jis yra pakviestas į Uzbekis
kad jis svečius pristatytų. A. taną konsultuoti vyriausybės.
Grina turėjo aukštas finansinin Bet, būdamas veiklos žmogus,
ko pareigas „Kraft Internatio vietoje negali nusėdėti, tad
nal”. Prieš penketą metų jis bu organizuoja naują banką, kuris
vo didelio Amerikos banko va- turėtų būti sudarytas iš dviejų
dovas Frankfurte. Į Lietuvą bankų: vieno iš Lietuvos ir ant
vyko JAV valdžios kvietimu pa ro užsieninio. Jo kapitalas būtų
tarti Lietuvos valdžiai. Padėjo 5 milijonai „ekiu”. Lietuvos
R. Visokavičiui, tvarkant Lie mastu matuojant, tai jau yra di
tuvos Banko reikalus ir taip pat delis kapitalas. Tad R. Visoka
parengiant litui kelią. A. Grina vičiaus lankymosi tikslas: sudo
pakvietė svečią, kad apie save minti kurį Amerikos banką,
pakalbėtų. Prieš Lietuvos atsi kad į Lietuvą investuotų. Jis jau
statymą, jis buvo Pramonės ir turi neblogus ryšius su lietu
statybos banko valdytojas, bet viais ir amerikiečiais bankinin
tais laikais negalėjo su užsienie kais. Jo žodžiais, dabar yra
čiais kalbėtis ar bendrauti. Bu laikas investuoti į Lietuvą. Jo
vo Litimpex banko valdytojas, bankas žada mokėti 30% meti
paskui, kaip jau žinome, vado nių palūkanų. Į tą jo naujai ku
vavo Lietuvos Bankui.
riamą banką jau įsijungė LitimLito kelias nebuvo lengvas ar pex bankas. Naujasis bankas
rožėmis klotas. Buvo tokių, ypač vadinsis Lituanus. Jam jau yra
iš kairiosios pusės, kurie jo Žirmūnuose didelis pastatas,
išleidimui priešinosi. R. Visoka kuris šiuo metu pritaikomas
vičius pasidžiaugė, kad turėjo banko reikalams.
gerus patarėjus. Prieš lito išlei
Baigdamas pranešimą, kvietė
ir išeiviją į jį įsijungti. Buvo šiek
tiek laiko ir klausimams, į ku
riuos jis gana aiškiai atsakinėjo.
Mums, žinoma, dabar yra sunku
Lietuvos ekonomiką ir jos ban
kinę veiklą suprasti. Birutė Ja
saitienė padėkojo prelegentui,
visus pakvietė prie kavos ir
vyno.
Dabar keletą žodžių, kodėl
Socialinė taryba šį susirikimą
organizavo? Praėjusiais metais
Santariškėse „Lietuvos Vaikų
vilties” pastangomis buvo
įrengta ortopedinė operacinė.
Norint, kad darbas sklandžiau
eitų, reikėjo įregistruoti LVV
padalinį. Žinant Lietuvos biuro
kratus, mažiausiai smulkmenai
reikia daug durų darinėti. Tad
šiame reikale R. Visokavičius
daug padėjo. Ir dabar jis yra
glaudžiame kontakte su LVV
komitetu ir dr. Albina Pruns
kiene, kuri vadovauja Gr.
Landsbergienės „Lietuvos naš
laičių globos” komitetui.

Maironio lituanistinės m-klos 1993-94 mokslo metų VII sk. su mokytoja Živile Silgailienė.
Nuotr. D. Cyvienės

J. Žygas

